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ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีท่ีพิมพ์ 2564 

  
บทคัดย่อ 

  
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ 

พหุระดับที่ ส่ งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด
มุกดาหาร   2) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้งในระดับนักเรียน
และระดับห้องเรียน และ 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน การวิจัย
ครั้งนี้มี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1,632 คน 
จ านวน  10 โรง จาก  110 ห้อง ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม/แบบวัด จ านวน 1 ฉบับ รวม 96 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ .217 ถึง .737 ค่าความเชื่อมั่น .956 และระยะที่ 2 การหาแนวทางส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพหุระดับ  (MCFA) และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  (The Multilevel 
Structure Equation Model : MSEM) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนมี
ความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดัชนี
ที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล  ได้แก่ Chi–square = 389.424, df = 196, p = .00, CFI = 
0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.03, SRMRw = 0.03, SRMRb  = 0.11) และ Chi–square = /df = 
1.99 

 



 จ 

2. ตัวแปรระดับนักเรียนที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.35, 0.20 และ 0.14 ตามล าดับ ตัวแปรที่ส่ง
อิทธิพลทางอ้อมคือ การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30 ส่วนตัวแปรระดับ
ห้องเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ บรรยากาศใน
ชั้นเรียนมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.87 ทั้งนี้ชุดของตัวแปรท านายระดับนักเรียนและระดับห้องเรียน
สามารถอธิบายความแปรปรวนในความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้ร้อยละ 62.30 และ 48.80 

3. แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนพบว่า ความตระหนัก ใน
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลสูงสุดมีแนวทางส่งเสริมคือ  ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยการแนะน าให้รู้ถึงผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบของเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ปกครองต้องคอยแนะน า ดูแลเอาใจใส่
และติดตามการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนอยู่เสมอ ด้านการจัดการศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและคงทน 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุ, พหุระดับ, ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
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ABSTRACT 

  
The present study aimed 1) to examine multi-level causal relationship 

models factors affected the digital citizenship of lower secondary school students in 
Mukdahan Province, 2) to study the multi-level causal factors affected the digital 
citizenship of student and classroom level and 3) to study guidelines to promote 
students' digital citizenship. The study divided into 2 phases. Phase 1 was studying 
the factors affected the digital citizenship of students, the sample was 1,632 students 
from 110 classrooms in lower secondary schools in Mukdahan Province who were 
studying in 2020 academic year and the sample was selected by multi-stage random 
sampling. The data were collected by using a questionnaire consisted of 96 items 
with .217 to .737 of the discrimination and .965 of the reliability. Phase 2 was 
investigation the guidelines to promote students' digital citizenship, the participants 
were 5 experts selected by purposive sampling. The instrument used was a 
questionnaire. The data were analyzed using correlation analysis, confirmatory factor 
analysis and the multilevel structure equation model.   

The results of the study were shown as follows: 

1. The results revealed that the multi-level causal relationship models 
factors affected the digital citizenship of lower secondary school students in 
Mukdahan province were related to constructed validity and related with the 
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empirical data considered from the index of verifying model’ s validity comprised of : 
Chi–square = 389.424, df = 196, p = .00, CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.03, SRMRw 
= 0.03, SRMRb = 0.11, Chi–square = /df = 1.99. 

2. The variable which was students impacted directly to students' digital 
citizenship statistics significantly consisted of being aware of social media influence, 
using social media motivation, self-directed learning with the level of influence 0.35, 
0.20 and 0.14 respectively. Indirect variable affected students’ digital citizenship was 
parenting which the level of influence was 0.30. The variable which was classroom 
affected students' digital citizenship statistics significantly consisted of classroom 
atmosphere which the level of influence was 0.87. The set of variables predicted the 
student level and the classroom level variables which could be explained the 
variance of student’s digital citizenship (r2) at 62.30 percent and 48.80 percent 
respectively. 

3. The guidelines to promote students' digital citizenship of lower 
secondary school students yielded that being aware of social media influence was 
the highest influence. The guidelines to promote students' digital citizenship was the 
cooperation of parents, teachers and related people to raising awareness for 
students by presenting of the positive and negative effects of  technology and social 
media. Students should be advised by parents of using technology frequently. At 
school, there should have teaching and learning to promote retention of good 
students' digital citizenship continuously.  

 
Keyword : Causal Factors, Multilevel, Digital Citizenship 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
ภูมิหลัง 
 
 โลกยุคดิจิทัลสร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ให้กับพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ไม่ว่าจะ
เป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการเรียนรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินชีวิต โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีการสื่อสารไปได้ไกล รวดเร็ว และไร้พรมแดน วัยรุ่นไทย
สามารถใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลสื่อสารกัน และติดต่อกันในโลกโซเชียลได้อย่างช านาญ หากแต่ขาดความ
รู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต และอีกส่วนคือขาดการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ถูกต้อง
ส่งผลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเป็นคนยุคดิจิทัลไร้ซึ่งเกราะคอยปกป้อง สถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้
เกิดข้ึนเฉพาะที่ประเทศไทย หากแต่เกิดขึ้นกับคนในยุคดิจิทัลทั่วทุกมุมโลก นั่นจึงท าให้ทุกคน
ตระหนักถึงผลกระทบจนท าให้เกิดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital 
Intelligence Quotient) หรอื DQ ขึ้นซึ่งความฉลาดทางดิจิทัล คือ ชุดของความสามารถด้านการ
รับรู้ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จ าเป็นต่อการใช้
ชีวิตในยุคดิจิทัลสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ DQ เป็นผลจากการศึกษาและพัฒนา
ของ DQ institute หน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนทั่วโลกประสานงาน
ร่วมกับเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum) ที่มุ่งมั่นให้เด็ก ๆ ทุกประเทศได้รับ
การศึกษาด้านความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย  
 ความฉลาดทางดิจิทัล มี 3 ระดับ 8 ด้าน และ 24 สมรรถนะ ประกอบด้วย ระดับที่ 1    
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อในโลก
ยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์มีความรับผิดชอบและปลอดภัย ระดับที่ 2 การสร้างสรรค์ทางดิจิทัล 
(Digital Creativity) เป็นความสามารถในการผนวกทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลและเปลี่ยนความคิด
ใหม่ ๆ ให้เป็นจริงด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และระดับที่ 3 ผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital 
Entrepreneurship) เป็นความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทายใน
โลกหรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ (DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and 
Innovation, 2019) ทั้ง 3 ระดับต่างก็มีความส าคัญที่ต้องส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชน 
 จากอัจฉริยภาพทางดิจิทัลทั้ง 3 ระดับ นั้นจะเห็นได้ว่าระดับที่ 2 เป็นระดับที่ภาคการศึกษา 
ให้ความสนใจมากท่ีสุด หลายโรงเรียนในปัจจุบันได้พยายามจัดหาสื่อการสอนต่าง ๆ เพ่ือฝึกให้เด็ก ๆ    
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มีความสามารถท้ังการสอนเขียนโปรแกรม สอนพัฒนาหุ่นยนต์ ตลอดจนการผลิตสื่อดิจิทัล ในขณะที่
ระดับท่ี 3 ก็เป็นอีกระดับที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการที่
มหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลกต่างเปิดหลักสูตรเพื่อสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลกันเพ่ิมข้ึนในปัจจุบัน ส่วนใน
ระดับท่ี 1 พบว่ายังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย จึงท าให้เด็กและเยาวชนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีหรือ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (กฤตย์ษุพัช สารนอก และปณิตา วรรณพิรุณ, 2561) ซึ่งในปัจจุบันพบว่า 
เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่างก็มีความช านาญในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล 
เนื่องจากทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนต่างก็ให้การสนับสนุนในด้านสื่อ อุปกรณ์ดิจิทัล ด้านโรงเรียนต่างก็
เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนดมากกว่าที่จะเล็งเห็นถึงสิ่งที่ควรพัฒนาไป
พร้อม ๆ กัน นั่นคือผู้ปกครองและครูผู้สอนควรให้ค าแนะน า อบรม สั่งสอนในการใช้งานอุปกรณ์
ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์  
 จากสถานการณ์การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
กลับพบว่า ยังขาดความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลหรือความฉลาดในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและสื่อสังคม
ออนไลน์ ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ดังจะเห็นได้จากรายงาน DQ report พบว่า ระดับทักษะ
ความฉลาดทางดิจิทัลของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ า (DQ Institute Leading Digital Education, 
Culture, and Innovation, 2018) และจากรายงานของศูนย์ประสานงานส่งเสริมการปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) ได้เผยผลส ารวจเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กไทย
กับภัยออนไลน์ ท าการส ารวจออนไลน์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ตัวอย่าง คือ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม อายุ 6-18 ปี จ านวน 15,318 คน จากทั่วประเทศ พบว่า เด็กเกือบทั้งหมดเชื่อว่า 
อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์แต่ก็ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ เด็ก 86% เชื่อว่า 
ตนสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือเพ่ือนที่ประสบภัยออนไลน์ได้ ในขณะที่ 54% เชือ่ว่า  
เมื่อเกิดกับตนเองสามารถจัดการปัญหานั้นได้ มากกว่า 83% ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ตหรือ 
สมาร์ตโฟนใช้เพ่ือบันเทิงเป็นหลัก เด็ก 39% ใช้อินเทอร์เน็ต 6-10 ชม./วัน และ 38% เล่นเกม
ออนไลน์มากกว่า 3 ชม./วัน เด็ก 31% เคยถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ เด็ก 40% ไม่ได้บอกใคร
เกี่ยวกับเรื่องที่โดนกลั่นแกล้ง เด็ก 34% เคยกลั่นแกล้งคนอ่ืนทางออนไลน์ ส่วนหนึ่งบอกว่า 
เป็นการโต้ตอบที่ตนเองโดนแกล้ง และจากผลส ารวจดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์ 
ส าหรับเด็ก (COSI : Child Online Safety Index) ซึ่งจัดท าโดยสถาบัน DQ (DQ Institute 
Leading Digital Education, Culture, and Innovation, 2019) พบว่า เด็กไทยมีความเสี่ยงในโลก
ไซเบอร์ที่น่าเป็นห่วง 3 ประการ ได้แก่ 1) การถูกรังแกบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เช่น  
การโพสต์ดูหมิ่นกลั่นแกล้ง การร่วมกันเพิกเฉยและชักชวนให้คนอ่ืนไม่คบหาพูดคุยด้วยในออนไลน์ 
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2) การกระท าที่จะท าให้เสียชื่อเสียง เช่น การโพสต์ประจานล้อเลียน 3) ความเสี่ยงในการติดต่อ 
ออนไลน์ ทั้งนี้ยังพบอีกว่า เด็กไทยควรได้รับการพัฒนาความสามารถการใช้สื่อดิจิทัล 4 ประการ 
ได้แก่ การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ ไม่ปลอมแปลงโปรไฟล์ การรับมือเมื่อถูกรังแกออนไลน์ 
การคิดวิเคราะห์ และการจัดการกับข้อมูลส่วนตัว   
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้สื่อดิจิทัลโดยขาดสติไตร่ตรองย่อมส่งผล
กระทบกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ครู ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชน 
ควรตระหนักถึงการใช้สื่อดิจิทัลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สื่อดิจิทัลกับเด็กมากกว่า 
การห้ามปราม และจ ากัดเวลาในการใช้งาน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและพลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัล 
และสื่อสังคมออนไลน์ทุกคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม ทุกคน 
ถือได้ว่าเป็นพลเมืองดิจิทัล ดังนั้นทักษะความฉลาดทางดิจิทัลจึงควรที่จะถูกน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพและความสามารถของเยาวชนไทย พลเมืองดิจิทัลจึงต้องรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและมีทักษะ
ความฉลาดทางดิจิทัล เพ่ือที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมออนไลน์และใช้ชีวิตจริง โดยไม่ท าให้ตัวเอง 
และผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ครอบครัว โรงเรียน ทางภาครัฐ และองค์กรที่เก่ียวข้องควรร่วม
ส่งเสริมให้เยาวชนมี “ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)”  
 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ พลเมืองที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคม
ออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจ 
และเคารพผู้อื่น ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ 8 ประการ ได้แก่ 1) การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง 
คือ การสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของตนเองในแง่บวก ทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระท า 
2) การจัดสรรเวลาหน้าจอ สามารถบริหารเวลาในการใช้รวมถึงควบคุมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างโลก
ออนไลน์และโลกภายนอก 3) การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์ คือ การมีวินัยในการใช้สื่อ
ดิจิทัลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 4) การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 
คือสามารถป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งและป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 
หรือการโจมตีออนไลน์ได้ 5) การจัดการความเป็นส่วนตัว มีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว 
รู้จักปกป้องข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลออนไลน์ 6) การรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ คือ ความสามารถในการค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ ประเมินสื่อและข้อมูลก่อนตัดสินใจ
เชื่อหรือไม่เชื่อบนฐานการคิดเชิงเหตุและผล 7) การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ คือ 
สามารถเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่อยรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ  
และ 8) การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม คือ ความเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
บนโลกออนไลน์ (DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation, 2019) 
 ทักษะทั้ง 8 ประการ ควรเร่งสร้างและส่งเสริมรวมถึงปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนให้เร็ว
ที่สุด ซึ่งการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้สามารถทราบถึง



 4 

สาเหตุของปัญหาดังกล่าว รวมถึงท าให้ทราบแนวทางในการส่งเสริมหรือพัฒนาความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลที่ดี จากการศึกษางานวิจัยของ นิตยา วงศ์ใหญ่ (2560) กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะ
การรู้ดิจิทัลไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นของครอบครัว ได้อธิบายไว้ว่า ครอบครัวเปรียบเสมือน 
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สมาชิกของครอบครัวต้องท าบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พ่อแม่ 
ซึ่งถือเป็นปัจเจกบุคคลมีหน้าที่ในการดูแลการใช้สื่อดิจิทัลของลูก ปลูกฝังให้ใช้สื่อดิจิทัลไปในทาง
สร้างสรรค์ สอนให้ใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย มีมารยาทในการเข้าสังคมออนไลน์ สอนให้รับผิดชอบ
ในสิ่งที่เขียน พูด และกระท าลงไปในโลกออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความเป็น
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ได้ในที่สุด 2) ประเด็นของครูผู้สอน ทักษะดิจิทัลเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้สอน โดยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
และความรับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน Yoany (2006)  
กล่าวว่า ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนโดยการบูรณาการ
รูปแบบการเรียนรู้ให้เข้ากับหลักสูตรวิชาเรียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านโลกออนไลน์ 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันนักเรียน
สามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยอาศัยสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ดังนั้นการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้าน
อุปกรณ์เทคโนโลยี การแนะน าให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้สื่อออนไลน์ การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีล้วนส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น รู้วิธีการที่จะเรียนรู้ รู้ว่าตนเองต้องเรียนรู้อะไรบ้าง 
ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์โดยปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลต่อความเป็น
พลเมืองดิจิทัล  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางดิจิทัลของ ธีรวัฒน์ รูปเหลี่ยม (2560) 
ได้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
จ านวน 37 คน โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นความฉลาดทางดิจิทัล 
ในระดับใด จากผลการทดสอบวัดระดับความฉลาดทางดิจิทัลก่อนการใช้โปรแกรมพบว่า คะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารยังขาดทักษะ 
การใช้สื่อดิจิทัล และพบในงานวิจัยของ อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ 
ซึ่งการรู้ดิจิทัล คือ ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึง การใช้งาน สามารถประเมินคุณค่าของ
สารสนเทศ ตลอดจนการมีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
และคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถวัดได้จากการสร้าง การใช้งาน การเข้าถึง การสื่อสาร      
การคิดวิเคราะห์ และการตระหนักรู้ (อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2562) การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)    
เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน 8 ด้าน ของชุดทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การแสดง
ตัวตนบนโลกดิจิทัล การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิทัล ความปลอดภัยทางดิจิทัล ความมั่นคงทางดิจิทัล 
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ความฉลาดทางอารมณ์บนโลกดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล การรู้ดิจิทัล และสิทธิทางดิจิทัล (ปณิตา 
วรรณพิรุณ และน าโชค วัฒนานัณ, 2560) จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัล
เกี่ยวข้องหลายปัจจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนักเรียน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แรงจูงใจ และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ได้แก่ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
และพฤติกรรมการสอนของครู ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากผู้ปกครองมีขนาดอิทธิพลสูงที่สุด 
รองลงมาคือ แรงจูงใจ และการเรียนรู้ด้วยตนเองตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปรต่างก็เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้ดิจิทัล และร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรู้ดิจิทัล 
ระดับห้องเรียนพบว่า แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ไม่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัล แต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสอนของครูและพฤติกรรมการสอนของครูไม่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ายังมีครูส่วนหนึ่งที่ยังสอนโดยยึดตัวครูเป็นหลักปฏิเสธการใช้เทคโนโลยี เพราะกลัวว่า 
จะเข้ามาแทนที่จะท าให้ตนเองสูญเสียความส าคัญ (อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2562)   
 เมื่อพิจารณาลักษณะของปัจจัยดังกล่าวจะพบว่ามีหลายระดับประกอบไปด้วยปัจจัย 
ที่เก่ียวกับตัวนักเรียนและปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ในระดับห้องเรียน ซึ่งมีลักษณะสอดแทรกซ้อนกัน 
เป็นระดับ เนื่องจากข้อมูลส าหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มักมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่มี 
ระดับลดหลั่น (Hierarchical data) เช่น การวิจัยทางการศึกษาที่ใช้หน่วยการวิเคราะห์ที่เล็กที่สุด  
คือ นักเรียน ซึ่งนักเรียนหลาย ๆ คนรวมกันเป็นห้องเรียนหลาย ๆ ห้องเรียนรวมเป็นโรงเรียน  
หลาย ๆ โรงเรียนรวมเป็นกลุ่มโรงเรียน ตามล าดับ ซึ่งการสุ่มหน่วยตัวอย่างมักใช้การสุ่มแบบ 
หลายขั้นตอน แล้วจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติต่าง ๆ เพ่ือรายงานผลการวิจัย 
แต่สถิติวิเคราะห์ทั่วไปมักมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า หน่วยตัวอย่างต้องเป็นอิสระจากกัน (Independent 
of observation) ซึ่งหน่วยตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มหลายขั้นตอนมักไม่เป็นอิสระกัน หากไม่ตระหนัก
ถึงโครงสร้างข้อมูลที่มีลักษณะลดหลั่นกันแล้ว จะท าให้ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นจะส่งผลให้ 
การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ต่ ากว่าความเป็นจริง ท าให้ 
ความน่าจะเป็นในการปฏิเสธสมมติฐานหลักเพ่ิมมากข้ึนและท าให้เพ่ิมความกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มากเกินจริง (Duncan และคณะ, 1998) ซึ่งนักสถิติจ านวนมากได้เสนอเทคนิค 
การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel analysis) เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีระดับ
ลดหลั่นดังกล่าว (สังวรณ์ งัดกระโทก, 2545) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์พหุระดับ 
ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปรอิสระเหล่านั้น 
สามารถจัดเป็นระดับได้อย่างน้อยสองระดับขึ้นไป โดยตัวแปรระดับเดียวกันต่างก็มีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกันและได้รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรระดับสูงกว่า ท าให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน  
(อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2562) 
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 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ  
พหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลใดบ้าง ซึ่งจะช่วยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความเป็นพลเมืองดิจิทัล ท าให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของเด็กและเยาวชนทุกคนเพ่ือเป็น
พลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้งในระดับ
นักเรียนและระดับห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 
 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 
 1. ท าให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียน ในลักษณะของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับซึ่งจะช่วยสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีและความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 2. ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อันเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียน 
หรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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 3. ได้แนวทางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนเพ่ือที่จะได้น าไปส่งเสริม
หรือพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
  1. ประชากรและตัวอย่าง 
   ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
    ประชากร   
     ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดมุกดาหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
มีโรงเรียน จ านวน 30 โรงเรียน และมีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 8,100 คน (รายงานข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
    ตัวอย่าง   
     ตัวอย่าง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563   
จังหวัดมุกดาหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จ านวน 1,632 คน  
จ านวน 10 โรงเรียน จาก 110 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage  
Random Sampling)   
   ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
    กลุ่มเป้าหมาย  
     กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
ดิจิทัล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา  
   การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร มีตัวแปรที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลชนิดที่เป็น 
ตัวแปรแฝง จ านวน 7 ตัว ที่ได้จากตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 24 ตัว ผู้วิจัยแยกศึกษาเป็นสองระดับคือ 
ระดับนักเรียนและระดับห้องเรียน รายละเอียดดังนี้ 
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    1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ประกอบด้วย  
     1.1 ตัวแปรระดับนักเรียน ได้แก่ 
      1.1.1 การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (Rearing of Family : REAF)  
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ  
       1) การแนะน าของผู้ปกครอง (The Advice of Parents : ADP) 
       2) การสนับสนุนของผู้ปกครอง (Parental support : PAS)  
       3)  การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง (Precedent : PRE) 
      1.1.2 แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Motivation : MOTI)  
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ  
       1) แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร (Information : INF) 
       2)แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง (Entertainment : ENT) 
       3) แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Communication 
: COM) 
      1.1.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SELF)  
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ  
       1) ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล (Self-Resourceful : SER) 
       2) รู้วิธีการเรียนรู้ (Know How to Learn : KHL) 
       3) การประเมินตนเอง (Self-Assessment : SEA) 
      1.1.4 ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (Media Effect 
Awareness: AWAR) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คือ  
       1) การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ (Awareness of 
The Impact : AIM) 
       2) การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Awareness 
of ETHICS : AET)  
     1.2 ตัวแปรระดับห้องเรียน ประกอบด้วย 
      1.2.1 พฤติกรรมการสอนของครู (Teaching behavior of teachers : 
BEHT) ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 3 ตัว คือ 
       1) การจัดการเรียนรู้ ((Instruction : INS) 
       2) สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media : INM) 
       3) การวัดและประเมินผล (Measurement and evaluation : EVA) 
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      1.2.2 บรรยากาศในชั้นเรียน (Managing Instructional Climate : 
MAIC)  ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คือ  
       1) บรรยากาศทางกายภาพ (Physical environment : PHE) 
       2) บรรยากาศทางจิตใจ (Psychology environment : PSE) 
    2. ตัวแปรตาม คือ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
     2.1  การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity : DCI) 
     2.2 การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management : STM)  
     2.3 การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management 
: CBM) 
     2.4 การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity 
Management : CSM) 
     2.5 การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management : PRI)   
     2.6 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : 
MIL)   
     2.7 การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (Digital Footprints : 
FOO)  
     2.8 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy : DIE) 
   
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient) หมายถึง ชุดของ
ความสามารถด้านการรับรู้ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและ 
ค่านิยมท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับ 
ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ความฉลาด 
ทางดิจิทัล มี 3 ระดับ ดังนี้ 
  1.1 ระดับท่ี 1 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบและปลอดภัย 
  1.2 ระดับท่ี 2 การสร้างสรรค์ทางดิจิทัล (Digital Creativity) คือ ความสามารถในการ
ผนวกทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลและเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ให้เป็นความจริงด้วยการใช้เครื่องมือ
ดิจิทัล 
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  1.3 ระดับท่ี 3 ผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) เป็นความสามารถ 
ในการใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทายใหม่ ๆ ในโลกหรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ  
 2. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ  
มีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น วัดได้จากแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล  
จ านวน 48 ข้อ มี 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  2.1 องค์ประกอบที่ 1 การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity)   
หมายถึง ความสามารถในการสร้างและจัดการภาพลักษณ์ท้ังความคิด ความรู้สึกและการกระท า 
ของตนเองในแง่บวกด้วยความซื่อสัตย์ในโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนตัวในโลกออนไลน์ด้วยความรอบคอบ 
  2.2 องค์ประกอบที่ 2 การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Balanced Use of Technology)  
หมายถึง ความสามารถควบคุมตนเองในการจัดสรรเวลาในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี รวมถึง 
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมไปถึง 
การควบคุมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริง อีกทั้งตระหนักถึงอันตราย
และสุขภาพ จากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป 
  2.3 องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์ (Behavioral Cyber- 
Risk Management) หมายถึง ความสามารถในการป้องกันตนเอง การมีภูมิคุ้มกันในการรับมือ 
และจัดการกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการมีวินัยในการใช้สื่อดิจิทัล 
อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ การรู้วิธีตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์ 
และวิธีจัดการกับการคุกคามอย่างชาญฉลาด 
  2.4 องค์ประกอบที่ 4 การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Personal  
Cyber Security Management) หมายถึง ความสามารถในการปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของตนเอง 
ด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย  
และเข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัลจากเว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดด้วยความรอบคอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อข้อมูลของตนเอง   
  2.5 องค์ประกอบที่ 5 การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) หมายถึง  
ความเข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล 
ส่วนบุคคล เช่น การแชร์ข้อมูลด้วยเครื่องมือดิจิทัล มีดุลยพินิจที่ดี มั่นใจ และปกป้องความเป็น 
ส่วนตัวส าหรับตนเองและผู้ติดต่อ และตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในเรื่องของข้อมูล 
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  2.6 องค์ประกอบที่ 6 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information  
Literacy) หมายถึง ความสามารถในการค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ ประเมินสื่อและข้อมูล 
ก่อนตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อบนฐานการคิดเชิงเหตุและผล 
  2.7 องค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (Digital 
Footprint Management) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลก
ดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ ร่องรอยทางดิจิทัลอาจส่งผลกระทบในชีวิตจริง 
เข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการกับชีวิตบทโลกดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ  
  2.8 องค์ประกอบที่ 8 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy) หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจถึงผลกระทบของการโต้ตอบออนไลน์ของตนว่าอาจส่งผลต่อความรู้สึกของ
ผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์ คิดก่อนจะโพสต์ สื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยเจตนาดี 
ไม่ใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชัง และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 
 3. พลเมืองดิจิทัล หมายถึง พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ทุกคน 
ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม 
 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง ลักษณะที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน วัดได้จากแบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น 
พลเมืองดิจิทัล จ านวน 48 ข้อ ประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้าน ดังนี้ 
  4.1 การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้ปกครองให้การเลี้ยงดูและคุ้มครอง
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน ให้การสนับสนุนทั้งทางอารมณ์และ
ทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และใช้อย่างชาญฉลาด ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี วัดได้จาก
แบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล   
ด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง จ านวน 9 ข้อ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   4.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การแนะน าของผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้ปกครองดูแล 
เอาใจใส่ แนะน าและให้ค าปรึกษารวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จัดสรรเวลา 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการที่ดี 
ของเด็ก 
   4.1.2 องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้ปกครองให้
การสนับสนุนทั้งด้านอารมณ์และด้านทรัพยากร ด้านอารมณ์คือการรับฟัง เข้าใจและให้ก าลังใจ  
และให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานและการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี เพ่ือให้เด็กเกิดทักษะทางดิจิทัล 
 



 12 

   4.1.3 องค์ประกอบที่ 3 การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง หมายถึง การที่พ่อแม่/
ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาหน้าจอให้กับลูก มีการจัดสรรเวลาหน้าจอ อย่างมีแบบแผน 
ใช้สื่อดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในการท างานหรือด าเนินชีวิตประจ าวัน ปลอดภัย มีจริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบ จนสามารถกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้   
  4.2 แรงจูงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การที่นักเรียนถูกกระตุ้นจากปัจจัย 
หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในด้านความต้องการข้อมูล 
ข่าวสาร ด้านความบันเทิง ด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน โดยกระท าเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ 
ตามต้องการ ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ๆ วัดได้จากแบบสอบถามออนไลน์ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล ด้านแรงจูงในการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ จ านวน 9 ข้อ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   4.2.1 องค์ประกอบที่ 1 แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร หมายถึง 
การที่บุคคลมีความต้องการเลือกเปิดรับข่าวสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลความเป็นไปในชีวิต ความรู้  
และติดตามความเคลื่อนไหวจากสื่อ เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ รู้ว่าอะไรมีความส าคัญควรจะเรียนรู้ 
   4.2.2 องค์ประกอบที่ 2 แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง หมายถึง 
การที่บุคคลมีความต้องการเลือกเปิดรับข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือความบันเทิง  
ความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายอารมณ์ 
   4.2.3 องค์ประกอบที่ 3 แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน หมายถึง 
การที่บุคคลมีความต้องการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อน 
และบุคคลอ่ืน ๆ รวมถึงเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้าง ความต้องการข้อมูลเพื่อพูดคุยสนทนา 
โดยการรับสื่อจะท าให้บุคคลมีข้อมูลที่สามารถน าไปพูดคุยกับคนอ่ืนได้ 
  4.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากร    
ของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ วัดได้จากแบบสอบถาม
ออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล ด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จ านวน 9 ข้อ มี จ านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   4.3.1 องค์ประกอบที่ 1 การใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล หมายถึง การที่ผู้เรียน
สามารถบอกตนเองได้ว่าต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะด้านใด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่
จ าเป็นที่จะช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จ 
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   4.3.2 องค์ประกอบที่ 2 รู้วิธีการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการ
เรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง โดยรู้ได้ว่าวิธีการใดท่ีจะท าให้การเรียนด้วยตนเองประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   4.3.3 องค์ประกอบที่ 3 การประเมินตนเอง หมายถึง การที่ผู้เรียนติดตามและ
ประเมินการเรียนรู้ของตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้าง รวมถึงสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเองว่าสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น  
  4.4 ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สภาวะที่ผู้ใช้รู้จัก
ระมัดระวังในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และสามารถตัดสินใจเลือกรับหรือปฏิเสธข้อมูล โดยรับรู้ 
อย่างมีสติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง รวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อหรือมีความฉลาดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
วัดได้จากแบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 6 ข้อ  มี 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   4.4.1 องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง 
การที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รับรู้ได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ หากใช้หรือหลงเชื่อ 
โดยขาดสติไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ก็จะท าให้ผู้รับสื่อมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ และอาจส่งผล 
กระทบทางลบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นให้เดือดร้อนได้ 
   4.4.2 องค์ประกอบที่ 2 การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวข้องกับการใช้จิตไตร่ตรองการกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยง 
การกระท าความผิดต่อผู้อ่ืนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และมีจิตส านึกท่ีดีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  4.5 บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวย 
ต่อการเรียนการสอนเพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน  
วัดได้จากแบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมือง 
ดิจิทัล ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน จ านวน 6 ข้อ มี 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   4.5.1 องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของบรรยากาศ 
ที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ประกอบด้วย การจัดสื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพของผู้เรียน สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับความสะดวกและด าเนินกิจกรรมด้วยความราบรื่น 
ส่งผลให้การเรียนรู้ด าเนินไปด้วยดีท าให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน 
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   4.5.2 องค์ประกอบที่ 2 บรรยากาศทางจิตใจ หมายถึง บรรยากาศในชั้นเรียนที่
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันและมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่มีการหวาดระแวง
กัน ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ เป็นบรรยากาศของการให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ  
และให้ความร่วมมือกันเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
  4.6 พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การแสดงออกของครูในขณะสอนที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนด้วยกระบวนการกลุ่ม กระตุ้นและ
เสริมแรงให้เกิดการอยากเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งประเมินพัฒนาการและให้ค าแนะน า
ในการใช้สื่อ เพ่ือให้ผู้เรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด วัดได้จากแบบสอบถามออนไลน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล ด้านพฤติกรรมการสอนของ
ครู จ านวน 9 ข้อ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   4.6.1 องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดสถานการณ์สภาพการณ์ 
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางดิจิทัล มีความเจริญงอกงามและพัฒนาการทั้งทางกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
   4.6.2 องค์ประกอบที่ 2 สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การที่ครูน าสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์และ
เทคนิควิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นตัวกลางท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และเกิดทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู 
   4.6.3 องค์ประกอบที่ 3 การวัดและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการก่อให้เกิด 
การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูและเพ่ือตัดสิน 
คุณภาพของผู้เรียนอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผล 
ตนเองเพ่ือให้รับรู้จุดบกพร่องของตนเองและแก้ไขข้อบกพร่องนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  1. ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient) 
   1.1 ความหมายของความฉลาดทางดิจิทัล 
   1.2 ความส าคัญของความฉลาดทางดิจิทัล 
   1.3 แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางดิจิทัล 
   1.4 ระดับความฉลาดทางดิจิทัล 
    1.4.1 ความหมายของพลเมืองดิจิทัล 
    1.4.2 ความหมายของความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
    1.4.3 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
   1.5 องค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
  2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
   2.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
    2.1.1 การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง   
    2.1.2 แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
    2.1.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
    2.1.4 ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
   2.2 ปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
    2.2.1 บรรยากาศในชั้นเรียน 
    2.2.2 พฤติกรรมการสอนของครู 
  3. การวิเคราะห์พหุระดับ    
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence Quotient) 
 
 ความฉลาดทางดิจิทัล เป็นผลจากการศึกษาและพัฒนาของ DQ institute หน่วยงานที่เกิด
จากความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนทั่วโลกประสานงานร่วมกับเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม 
(World Economic Forum) ที่มุ่งมั่นให้เด็ก ๆ ทุกประเทศได้รับการศึกษาด้านทักษะพลเมืองดิจิทัล 
ที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. ความหมายของความฉลาดทางดิจิทัล   
   DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation (2019) 
กล่าวว่า ความฉลาดทางดิจิทัล หมายถึง ภาพรวมของความสามารถทางสังคม อารมณ์และองค์ความรู้
ที่จ าเป็นต่อชีวิตดิจิทัล (Digital Life) การมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
อารมณ์และการปรับพฤติกรรมของผู้คนเพื่อรับมือกับความท้าทายและความต้องการของยุคดิจิทัล  
   Park (2019) กล่าวว่า ความฉลาดทางดิจิทัล หมายถึง ชุดของความสามารถ 
ด้านการรับรู้ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ที่จะท าให้คนในยุคดิจิทัล (Digital Citizens)  
สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม  
   ปณิตา วรรณพิรุณ และน าโชค วัฒนานัณ (2560) กล่าวว่า ความฉลาดทางดิจิทัล
เป็นชุดของความสามารถด้านการรับรู้ สติปัญญา อารมณ์และสังคมท่ีจะท าให้คนในยุคดิจิทัล 
สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
   พีรวิชญ์ ค าเจริญ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2561) กล่าวว่า ความฉลาดทางดิจิทัล 
หมายถึง ชุดของความสามารถทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญาที่ช่วยให้เด็กเผชิญกับความท้าทาย
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2563) กล่าวว่า ความฉลาดทางดิจิทัล หมายถึง 
กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะท าให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับ 
ความท้าทายของชีวิตดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัล
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลก
ออนไลน์ 
   จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความฉลาดทางดิจิทัล หมายถึง ชุดของความสามารถด้าน
การรับรู้ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จ าเป็น 
ต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับชีวิตยุคดิจิทัล 
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
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  2. ความส าคัญของความฉลาดทางดิจิทัล 
   มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2563) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความฉลาดทาง
ดิจิทัลว่าเยาวชนในยุคไอทีเติบโตมาพร้อมกับอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตด้วยลักษณะการสื่อสารที่
รวดเร็ว อิสระ ไร้พรมแดน และไม่เห็นหน้าของอีกฝ่าย ท าให้การรับรู้ การใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ 
มีลักษณะที่แตกต่างจากรุ่นก่อน ทักษะชีวิตใหม่ ๆ ต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อที่เด็กท่ีเติบโตมา
ในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การใช้ชีวิตของ 
คนรุ่นใหม่ยังผูกติดกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เกือบตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการรับ
ข่าวสาร ความบันเทิงหรือการซื้อขายสินค้าและบริการ และการท าธุรกรรมการเงินในอดีต  
ตัวชี้วัดอย่าง IQ ได้ถูกน ามาใช้พัฒนาระดับทักษะทางสติปัญญาของมนุษย์ ในขณะที่ EQ ได้น ามา 
ศึกษาเพ่ือพัฒนาระดับทักษะความฉลาดทางอารมณ์ แต่ด้วยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป ปัจจุบัน
ทักษะความฉลาดทางปัญญาและทางอารมณ์ไม่เพียงพอต่อสิ่งที่เยาวชนต้องเผชิญในโลกไซเบอร์  
ยิ่งไปกว่านั้นอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลถึงแม้จะเพิ่มความสะดวกสบายแต่ก็แฝงด้วยอันตราย 
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเสพติดเทคโนโลยี หากใช้งานสื่อดิจิทัลมากเกินไป 
หรืออันตรายจากมิจฉาชีพออนไลน์ การคุกคามทางไซเบอร์ และการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ พลเมือง 
ยุคใหม่จึงต้องรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัล เพ่ือที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
ออนไลน์และในชีวิตจริงโดยไม่ท าตัวเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ดังนั้น ครอบครัว โรงเรียน ทางภาครัฐ  
และองค์กรที่เกี่ยวข้องควรร่วมส่งเสริมให้เยาวชนเป็น “พลเมืองดิจิทัล” ที่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
   จากการศึกษาสรุปได้ว่า ในยุคไอทีเติบโตมาพร้อมกับอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพ่ิมทักษะความฉลาดทางดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะท าให้ 
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมออนไลน์ และในชีวิตจริงโดยไม่ท าให้ตัวเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน สามารถใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่าง ๆ ในสื่อสังคม 
ออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด 
  3. แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางดิจิทัล 
   นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1905 เป็นต้นมา ที่ William Stern นักจิตวิทยาชาวเยอรมนีได้มี
การเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกับ IQ หรือ Intelligence Quotient ก่อนที่จะมีนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิชาการด้านจิตวิทยาน าไปต่อยอด ปรับปรุง และประยุกต์ใช้แนวคิด IQ แก้ไขเพ่ิมเติมไปอีก
มากมาย อย่างไรก็ดี หลักการ IQ ได้เป็นหลักในการวัดระดับเชาว์ปัญญาของผู้คนบนโลกใบนี้มานาน
กว่า 112 ปี ทุกวันนี้ นอกจาก IQ แล้ว ยังมีการค้นคิดประดิษฐ์ตัวชี้วัด หรือ Q ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอีก 8Q 
(จักรกฤษณ์ สิริริน, 2561) ดังนี้ 
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    1. IQ (Intelligence Quotient) หรือความฉลาดทางสติปัญญาหรือการวัดระดับ
เชาวน์ปัญญาเป็นการวัดความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจดจ า การค านวณ  
การเปรียบเทียบ และการใช้เหตุผล จัดเป็น Q ที่มีมาตรฐานที่สุด และเก่าแก่ที่สุด อย่างไรก็ดี 
มีผลการวิจัยที่ยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในชีวิตเพียง 20% เท่านั้น 
    2. EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถ
ในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของตนเอง และอารมณ์ของผู้อ่ืน ใช้วัดความสามารถในการควบคุมอารมณ์  
และความสามารถในการยับยั้งชั่งใจตนเอง และความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรม 
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักกฎเกณฑ์ กฎหมาย มีวินัย มีจิตใจร่าเริง 
และมองโลกในแง่ดี 
    3. CQ (Creativity Quotient) หรือความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความคิด มีจินตนาการหรือมีแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ การประดิษฐ์
คิดค้น สิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ข้อมูลจากการวิจัยพบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมการใช้
จินตนาการ เช่น การหยิบจับของใกล้ตัวมาสร้างเป็นของเล่น การเล่านิทาน การเล่นละครเวที   
จะท าให้เด็กมี CQ ดี 
    4. MQ (Moral Quotient) หรือความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม หมายถึง 
การมีความประพฤติที่ดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบค าถาม 
ที่ว่า การที่เรามีคนที่มี IQ ดีหรือมี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมต่ าก็อาจใช้ 
ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ การวัด MQ จึงเน้นไปที่เรื่องของการปลูกฝังความดีงาม  
    5. PQ (Play Quotient) หรือความฉลาดที่เกิดจากการเล่น แนวคิด PQ  
เกิดข้ึนจากความเชื่อที่ว่า การเล่นจะมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กได้ในหลายด้าน 
ทั้งด้านพัฒนาการของร่างกาย ด้านความเฉลียวฉลาด ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านอารมณ์  
และด้านการเข้าสังคม ดังนั้นการวัด PQ จึงเน้นให้พ่อแม่เล่นกับลูกและครูเล่นกับลูกศิษย์ 
    6. AQ (Adversity Quotient) หรือความฉลาดในการแก้ปัญหา หมายถึง  
ความยืดหยุ่น และความสามารถในปรับตัวเพ่ือเผชิญปัญหาได้ดี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และความพยายามเอาชนะอุปสรรคและความยากล าบากได้ด้วยตนเอง หรือการไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
ง่าย ๆ และมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายไม่ใช่เรื่องที่จะต้องยอมจ านน 
    7. SQ (Social Quotient) หรือความฉลาดทางสังคมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวได้ มนุษย์จ าเป็น 
ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือและเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมสังคมเดียวกัน  
โดยจะต้องไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นในสังคม คนที่จะมี SQ ดีต้องเป็นผู้ที่มีใจเปิดกว้างยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอีกท้ังต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วย 



 19 

    8. DQ (Digital Quotient) หรือความฉลาดทางดิจิทัลเป็นกลุ่มความสามารถ 
ด้านการรับรู้ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยมที่จ าเป็นต่อ
การใช้ชีวิตดิจิทัลที่จะท าให้คนในยุคดิจิทัล สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับ
ยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม  
   จากการศึกษาสรุปได้ว่า นอกจาก 7Q ซึ่งประกอบด้วย IQ, EQ, CQ, MQ, PQ, AQ, 
SQ แล้วยังมีการค้นคิดประดิษฐ์ตัวชี้วัดหรือ Q ใหม่เพ่ิมข้ึนอีก 1 ตัว ที่เกี่ยวเนื่องกับ Education 4.0  
คือ DQ (Digital Quotient) หรือความฉลาดทางดิจิทัลที่ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและ 
ค่านิยม ที่จะท าให้คนในยุคดิจิทัลสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล 
ได้อย่างเหมาะสม  
  4. ระดับของความฉลาดทางดิจิทัล 
   ความฉลาดทางดิจิทัล มี 3 ระดับ 8 ด้าน และ 24 สมรรถนะ ที่ประกอบด้วย ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติและค่านิยม โดย World Economic Forum ได้ให้ความส าคัญถึงคุณลักษณะและ
ทักษะชีวิตในโลกยุคดิจิทัลหรือที่จ าเป็นส าหรับเด็กและพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 โดยแบ่งเป็น  
3 ระดับ (DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation, 2019) ดังนี้ 
    ระดับท่ี 1 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีและสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบและปลอดภัย 
    ระดับท่ี 2 การสร้างสรรค์ทางดิจิทัล (Digital Creativity) คือ ความสามารถใน
การผนวกทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลและเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ให้เป็นความจริงด้วยการใช้ 
เครื่องมือดิจิทัล 
    ระดับท่ี 3 ผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) เป็นความสามารถ
ในการใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทายใหม่ ๆ ในโลกหรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
รายละเอียดปรากฏดังภาพประกอบ 1 
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ที่มา: DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation (2019)  
 

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของความฉลาดทางดิจิทัลทั้ง 3 ระดับ 
 
  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาความฉลาดทางดิจิทัล ในระดับที่ 1 คือ  
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 8 ด้าน ซึ่งเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล ผู้วิจัยจึงขออธิบายความหมายของค าว่า “พลเมืองดิจิทัล (Digital 
Citizens)” และ “ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)” รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
   1. ความหมายของพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens) 
    ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ “พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens)”  
ไว้พอเป็นแนวทาง ดังนี้ 
     กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี (2562) กล่าวว่า พลเมืองดิจิทัล 
หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือมีส่วนร่วมในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  
มีความรับผิดชอบ มีการปฏิวัติเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2563) กล่าวว่า พลเมืองดิจิทัล หมายถึง 
พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ทุกคนที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโลกใบนี้  
ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม  
     จากการศึกษาสรุปได้ว่า พลเมืองดิจิทัล หมายถึง พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัล
และสื่อสังคมออนไลน์ทุกคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม 
   2. ความหมายของความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และสื่ออย่างปลอดภัยรับผิดชอบและวิถีทางจริยธรรม 
    พักตร์วิภา โพธิ์ศรี (2561) กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง 
ผู้ที่ค านึงถึงบรรทัดฐานของพฤติกรรมอันถูกต้องและเหมาะสมเม่ือใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโลกดิจิทัลบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจริยธรรม 
    วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2561) กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง 
แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ส าคัญซึ่งจะช่วยให้พลเมืองเรียนรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างไร รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิของตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ ไปจนถึงเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคมและใช้เพ่ือสร้าง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก 
    มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2563) กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
หมายถึง พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้
เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็น
การสื่อสารที่ไร้พรมแดน พลเมืองดิจิทัลจึงต้องเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม  
เห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อ่ืน มีส่วนร่วม และมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบมีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อ่ืน  
   3. แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
    วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2561) ได้แบ่งแนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมืองออกเป็น 
3 แนวคิดหลัก ซึ่งความเป็นพลเมืองทั้งสามแบบนี้ท างานร่วมกันมากกว่าแยกขาดจากกัน 
     1. ความเป็นพลเมืองชาติตามขนบ (Traditional citizenship) แนวคิด 
ความเป็นพลเมืองแบบเดิมนั้นให้ความส าคัญกับ “การเป็นสมาชิกภายใต้กฎหมายของรัฐชาติ 
ที่ตนสังกัด” หรือที่เรียกว่า “ความเป็นพลเมืองภายใต้กฎหมาย” (Legal citizenship)  
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สิ่งส าคัญส าหรับการเป็นพลเมืองที่ดีตามแนวคิดนี้คือ การมีความรู้เกี่ยวกับรัฐบาลและหน้าที่พลเมือง
ตามกฎหมาย  
     2. ความเป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) แนวคิดความเป็นพลเมือง
โลกวิพากษ์ ความเชื่อที่ว่าพลเมืองจะต้องผูกติดกับความเป็นชาติและวัฒนธรรม ชาติที่ตนสังกัดเพียง 
หนึ่งเดียว ซึ่งตีกรอบความเป็นพลเมืองไว้คับแคบและกีดกัน กลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา  
และวัฒนธรรมอันแตกต่างหลากหลายออกจากความเป็นพลเมือง แนวคิดความเป็นพลเมืองโลก
ตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพ่ึงพาอาศัยกันในระดับโลก และมีจิตส านึกร่วมถึงปัญหา 
ในระดับโลก เช่น ปัญหาโลกร้อน พลเมืองที่อาศัยในสังคมโลกจึงต้องมีความสามารถและความเข้าใจ
ในระดับโลก ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ระหว่างท้องถิ่นกับโลก 
และทักษะการท างานร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งในเชิงภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ  
     3. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) แนวคิดความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลพูดถึงความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือมีส่วนร่วมในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและปลอดภัย การปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารได้เปิดโอกาส 
และหยิบยื่นความท้าทายใหม่ ๆ ให้กับพลเมืองดิจิทัล เราสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไร้ข้อจ ากัดเชิง
ภูมิศาสตร์ เข้าร่วมชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา  
และท าให้เสียงของพลเมืองดังขึ้นในสังคม แต่เราก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ ๆ เช่น การสอดแนม
ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเราในฐานะพลเมืองดิจิทัลจึงต้องตระหนักถึง
โอกาสและความเสี่ยงในโลกดิจิทัล พัฒนาทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในโลกใหม่ และเข้าใจถึงสิทธิ 
และความรับผิดชอบในโลกออนไลน์ 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความเป็นพลเมือง แบ่งเป็น 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ 
ความเป็นพลเมืองตามขนบ ความเป็นพลเมืองโลก และความเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งทั้งสามแนวคิดนี้ 
มีลักษณะสัมพันธ์กันต่างก็มีบทบาท สิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่นเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 
  5. องค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัล  
   Park (2016) กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัลควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีและการอาศัยอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างมีความสุข โดยใช้ความฉลาดทางดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างความฉลาดทางพลเมืองดิจิทัล ควรเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ 
เป็นไปได้ ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานเกม สื่อสังคมออนไลน์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้  
    1. Digital Citizen Identity หมายถึง ความสามารถในการสร้างและจัดการ
ข้อมูลประจ าตัวที่มีคุณภาพทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งน าไปสู่การเป็นพลเมือง



 23 

ดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีตัวตนบนโลกดิจิทัล สามารถบริหารจัดการ
ตัวตนทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2. Screen Time Management หมายถึง ความสามารถในการจัดสรรเวลา 
ในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้งานสื่อสังคม 
(Social Media) และเกมออนไลน์อย่างรับผิดชอบต่อตนเอง 
    3. Cyberbullying Management หมายถึง ความสามารถในการป้องกันตนเอง 
รับมือและจัดการกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างชาญฉลาด  
    4. Cybersecurity Management หมายถึง ความสามารถในการส ารวจ 
ตรวจสอบ ป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย เช่น การปกป้องข้อมูล 
โดยการสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมและการรับมือกับภัยคุกคามทางดิจิทัล       
    5. Privacy Management หมายถึง ความสามารถในการจัดการความเป็น
ส่วนตัวของตนเองและของผู้อ่ืน การใช้ข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน การแบ่งปันผ่านสื่อดิจิทัล การบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการใช้ดุลยพินิจปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับของ
ผู้อื่น 
    6. Critical Thinking หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจว่าควรเชื่อ  
ไม่ควรเชื่อ ไม่ควรท าบนฐานการคิดเชิงเหตุและผล ความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริง
และข้อมูลที่เป็นเท็จ เนื้อหาที่ดีและเป็นอันตราย การติดต่อทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและน่าสงสัย           
    7. Digital Footprints หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้
ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ ร่องรอยทางดิจิทัล อาจจะส่งผลกระทบ   
ในชีวิตจริงที่เกิดจากร่องรอยทางดิจิทัลเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการกับชีวิต
บนโลกดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ  
    8. Digital Empathy หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจผู้อ่ืน การตอบสนอง  
ความต้องการของผู้อ่ืน การแสดงความเห็นใจและการแสดงน้ าใจต่อผู้อ่ืนบนโลกดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม 
   World economic forum (2016) แบ่งออกเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้  
    1. เอกลักษณ์ประจ าตัวของพลเมืองแบบดิจิทัล (Digital Citizen Identity)  
เป็นความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจธรรมชาติของโลกดิจิทัล 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะในการสร้างและจัดการอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้อง
กับสุขภาพ ตัวตนแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ด้วยความสามารถในตนเอง ตระหนักถึงการเป็น
พลเมืองในโลกดิจิทัลที่มีลักษณะสากล มีจริยธรรมในโลกออนไลน์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกลั่นแกล้ง
ผู้อื่นซึ่งน าไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
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    2. การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล (Screen Time Management)   
เป็นความสามารถในการบริหารจัดการเวลา ควบคุมตนเองในการใช้สื่อบนโลกดิจิทัล สามารถปรับ
สมดุลระหว่างความเป็นจริงและทางกายภาพ ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลาหน้าจออุปกรณ์
ดิจิทัลนานเกินไป มีการควบคุมตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบริหาร จัดการเวลาและ
ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่เห็นความส าคัญของธรรมชาติแวดล้อมมากกว่าโลกดิจิทัลที่ขาด 
การควบคุมการใช้งาน  
      3. การจัดการเส้นทางดิจิทัล (Digital Footprint Management) เป็นการ 
เข้าใจถึงลักษณะของการสื่อสารออนไลน์ รู้เส้นทางดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารที่เป็นเส้นทางแบบออนไลน์ 
ตระหนักถึงลักษณะผลกระทบในชีวิตจริง การสร้างชื่อเสียงในโลกดิจิทัลที่พร้อมทั้งการมีทักษะในการ
จัดการเส้นทางดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบที่ค านึงถึงผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวของเส้นทาง
ดิจิทัล    
    4. การจัดการการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber Bullying Management) 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางหรือเครื่องมือเพ่ือกลั่นแกล้งหรือคุกคามเป็นสิงที่ไม่พึงกระท า 
ดังนั้นการมีวินัยในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบถือเป็นความส าคัญที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง การรู้วิธีตรวจจับสถานการณ์การกลันแกล้งทางไซเบอร์และวิธีจัดการกับ
สถานการณ์อย่างใจเย็นเป็นความฉลาดทางดิจิทัล 
    5. การเอาใจใส่แบบดิจิทัล (Digital Empathy) เป็นความเห็นอกเห็นใจ 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนบนโลกดิจิทัล มีความรู้สึกไวต่อความต้องการและความรู้สึกของ
ตัวเองและคนอ่ืน ๆ เมื่อออนไลน์ แม้จะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวก็ตามแต่เต็มใจที่จะส่งเสียง
หรือแสดงตนเมื่อมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่ถูกต้อง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในโลกออนไลน์  
สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่พิจารณาความเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและเปิดกว้างกับคนรอบข้างและเพ่ือน ๆ  
ในการใช้ชีวิตดิจิทัล 
    6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถจัดระเบียบข้อมูล มีความรู้ 
และทักษะในการประเมินข้อมูลเนื้อหาและข้อมูลติดต่อต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตด้วยความรอบคอบ      
ท าความเข้าใจกับข้อมูลที่เป็นเท็จความรุนแรง เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและความเสี่ยงทีต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสมาชิกแปลกหน้าออนไลน์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตลอดถึงการน าไปประยุกต์ใช้
อย่างสร้างสรรค์ 
    7. การจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management) เป็นทักษะที่เข้าใจ 
ในเรื่องความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและความเกรงใจในข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืน มีความรู้และทักษะ
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ ด้วยมีดุลยพินิจทีดี มั่นใจ และปกป้อง 
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ความเป็นส่วนตัวส าหรับตนเองและผู้ติดต่อ ตระหนักว่าสิทธิส่วนบุคคลที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ในเรื่องของข้อมูล 
    8. การจัดการความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security Management)      
เป็นความสามารถป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งจากการโจมตีในโลก 
ไซเบอร์ การมีทักษะในทางปฏิบัติการป้องกันข้อมูล เช่น การสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความลับ  
การบริหารจัดการเครือข่าย รวมไปถึงการปกปิดการเข้าถึงการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์เพ่ือรักษา 
ความเป็นส่วนตัว 
   DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation (2019) 
แบ่งออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่  
    1. Digital Citizen Identity ความสามารถในการสร้างและจัดการอัตลักษณ์ที่ดี     
ต่อตนเองในฐานะพลเมืองดิจิทัลด้วยความซื่อสัตย์ 
    2. Balanced Use of Technology ความสามารถในการจัดการชีวิตของคน ๆ 
หนึ่งทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างสมดุล โดยใช้การควบคุมตนเองเพ่ือจัดการเวลาการใช้หน้าจอ 
ในการท างานหลายอย่างพร้อมกัน 
    3. Behavioral Cyber-Risk Management ความสามารถในการรับมือ 
และจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ (เช่น การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต การคุกคาม  
และการสะกดรอยตาม) ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมออนไลน์ส่วนบุคคล 
    4. Personal Cyber Security Management ความสามารถในการตรวจจับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (เช่น การแฮ็ก การหลอกลวง และมัลแวร์) ข้อมูลส่วนบุคคล และใช้กลยุทธ์ 
ในการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม 
    5. Digital Empathy ความสามารถในการแสดงน้ าใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
บนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 
    6. Digital Footprint Management ความสามารถในการเข้าใจถึงสิ่งที่ตนเอง 
ทิ้งเอาไว้บนโลกดิจิทัล ซึ่งบางครั้งอาจถูกผู้อื่นสะกดรอยตามจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านั้น 
จนอาจมีผลกระทบต่อชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้ผู้ใช้ต้องรู้จักบริหารจัดการชีวิตบนโลกดิจิทัล 
อย่างรับผิดชอบ 
    7. Media and Information Literacy ความสามารถในการค้นหา จัดระเบียบ
วิเคราะห์ และประเมินสื่อและข้อมูลบนฐานการคิดเชิงเหตุและผล 
    8. Privacy Management ความสามารถในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดท่ีแบ่งปันทางออนไลน์ด้วยความรอบคอบ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเองและผู้อ่ืน 
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   มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2563) ได้จัดท าศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์ 
เพ่ือสุขภาวะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ healthymediahub.com เป็นหนังสือออนไลน์ เรื่อง ความฉลาด 
ทางดิจิทัล มีเนื้อหาเกี่ยวกับความฉลาดของการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลว่ามีทักษะที่ส าคัญ 8 ประการ  
ดังนี้ 
    1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity)  
เป็นความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่างดี ทั้งในโลก
ออนไลน์และโลกความจริง อัตลักษณ์ที่ดีคือ การที่ผู้ใช้สื่อดิจิทัลสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของ
ตนเองในแง่บวก ทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระท าโดยมีวิจารณญาณในการรับส่งข่าวสาร 
มีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้งานในสังคมออนไลน์ และรู้จักรับผิดชอบต่อการกระท าไม่กระท าการที่
ผิดกฎหมาย และจริยธรรม เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ การกลั่นแกล้งหรือการใช้วาจาที่สร้างความเกลียด
ชังผู้อื่นทางสื่อออนไลน์ 
     1.1 การเรียนรู้ พัฒนา/การสื่อสารกับผู้อ่ืน 
      1.1.1 Digital Literacy ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทันอยู่เสมอ 
      1.1.2 Digital Commerce เมื่อท าการซื้อขายออนไลน์ควรมีความ
รับผิดชอบและปกป้องข้อมูลของผู้ซื้อ 
     1.2 การนับถือ ตนเอง/นับถือผู้อ่ืน     
      1.2.1 Digital Access สนับสนุนการเข้าถึงสื่อดิจิทัลและสิทธิที่เท่าเทียม 
ทางดิจิทัล 
      1.2.2 Digital Etiquette ปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคมออนไลน์ด้วยความเคารพ 
และไม่กลั่นแกล้งคุกคามทางไซเบอร์ 
      1.2.3 Digital Law ไม่ละเมิดสิทธิหรือฉกฉวยอัตลักษณ์ ทรัพย์สินหรือ 
งานอ่ืนใดของผู้อ่ืนที่เผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล 
     1.3 การป้องกัน ตนเอง/ป้องกันผู้อื่น 
      1.3.1 Digital Rights and Responsibilities มีอิสระในการแสดงออก  
แต่ต้องรับผิดชอบทุกการกระท า 
      1.3.2 Digital Health and Wellness ดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและ
จิตใจให้ห่างไกลความเสี่ยงของโรคภัย ที่เกิดจากเทคโนโลยี 
      1.3.3 Digital Security รู้จักปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากผู้ไม่หวังดี 
ในโลกไซเบอร์ และรู้จักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์ดิจิทัล 
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    2. การคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณท่ีดี (Critical Thinking) เป็นความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ แยกแยะ ระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ 
ข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย ข้อมูลติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัยและน่าเชื่อถือได้เมื่อใช้อินเทอร์เน็ต
จะรู้ว่าเนื้อหาอะไรเป็นสาระ มีประโยชน์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เข้าใจรูปแบบการหลอกลวงในโลกดิจิทัล เช่น ข่าวปลอม  
เว็บปลอม เป็นต้น มีองค์ประกอบดังนี้ 
     2.1 ความรู้ สามารถอธิบายและจดจ าข้อมูลได้ 
     2.2 ความเข้าใจ สามารถจัดระเบียบและเลือกข้อเท็จจริงและความคิด 
ออกมาใช้ได้ 
     2.3 การประยุกต์ สามารถน าข้อเท็จจริงและกฎข้อบังคับน ามาสร้าง 
ความคิดใหม่ ๆ  
     2.4 การวิเคราะห์ สามารถแยก ความคิดและเรื่องต่างๆ ออกมาเป็น 
ข้อย่อย ๆ ได้ 
     2.5 การสังเคราะห์ สามารถน าความคิดย่อย ๆ มารวมเป็นแนวคิดใหญ่ ๆ ได้ 
     2.6 การประเมิน สามารถพัฒนาความคิดเห็น และจัดล าดับความส าคัญได้ 
    3. การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security Management)  
สามารถป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งและป้องกันการโจรกรรมข้อมูล  
หรือการโจมตีออนไลน์ได้ มีทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ การรักษา  
ความปลอดภัยของตนเองในโลกไซเบอร์คือการปกป้องอุปกรณ์ดิจิทัลข้อมูลที่จัดเก็บและข้อมูลส่วนตัว  
ไม่ให้เสียหาย สูญหาย หรือถูกโจรกรรมจากผู้ไม่หวังดีในโลกไซเบอร์ การรักษาความปลอดภัย 
ทางดิจิทัลมีความส าคัญดังนี้ 
     3.1 เพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ หากไม่ได้รักษาความปลอดภัย 
ให้กบัอุปกรณ์ดิจิทัล ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลที่เป็นความลับอาจจะรั่วไหลหรือถูกโจรกรรมได้ 
     3.2 เพ่ือป้องกันการขโมยอัตลักษณ์ ผู้คนเริ่มท าการช าระค่าสินค้าผ่านสื่อ 
อินเทอร์เน็ตและท าธุรกรรมกับธนาคารทางออนไลน์ หากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ  
มิจฉาชีพอาจจะล้วงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปสวมรอยท าธุรกรรมได้  
เช่น ไปซื้อสินค้า กู้ยืมเงิน หรือสวมรอยรับผลประโยชน์และสวัสดิการ 
     3.3 เพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูล เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ มักเก็บรักษาในรูป    
ของดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ภาพถ่าย หรือคลิปวีดิโอ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกโจรกรรมเพ่ือน าไป 
ขายต่อ แบล็คเมล์ หรือเรียกค่าไถ่ 
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     3.4 เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูลและอุปกรณ์ ผู้ไม่หวังดีบางราย 
อาจมุ่งหวังให้เกิดอันตรายต่อข้อมูลและอุปกรณ์ที่เก็บรักษามากกว่าที่จะโจรกรรมขอ้มูลนั้น  
ภัยคุกคามอย่างไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน และมัลแวร์สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบปฏิบัติการได้ 
    4. การรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) มีดุลพินิจในการบริหาร 
จัดการข้อมูลส่วนตัว รู้จักปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูล
ออนไลน์เพ่ือป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต เช่น 
มัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และกลลวงทางไซเบอร์ การรักษาข้อมูลส่วนตัวท าได้โดย 1) ไม่ควรตั้ง
รหัสผ่านของบัญชีใช้งานที่ง่ายเกินไป 2) ตั้งรหัสผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่เสมอ 3) แชร์ข้อมูลส่วนตัว
ในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวัง 4) ใส่ใจกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ระมัดระวังในการเปิดเผย
ชื่อและที่ตั้งของตน และปฏิเสธแอพพลิเคชั่นที่พยายามจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเอง  
5) อย่าใช้ไวไฟสาธารณะเมื่อต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ออนไลน์ชอปปิ้ง หรือธุรกรรมธนาคาร 
หรือการลงทะเบียนในสื่อสังคมออนไลน์ 6) รู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 
    5. การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) เป็นความสามารถ 
ในการบริหารเวลาที่ใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์  
และโลกภายนอก ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป การท างานหลายอย่าง 
ในเวลาเดียวกัน และผลเสียของการเสพติดสื่อดิจิทัล  
     5.1 ส านักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ระบุว่า วัยรุ่นไทยเกือบ 
40% ใช้เวลาหน้าจอมากกว่าออกก าลังกาย และผลการส ารวจจาก We are social พบว่า  
ในแต่ละวันคนไทยใช้เวลาหน้าจอ ดังนี้ ใช้เวลาเฉลี่ย 2 ช.ม. 26 นาที ส าหรับดูโทรทัศน์ ใช้เวลาเฉลี่ย 
2 ช.ม. 48 นาที ส าหรับเข้าสังคมออนไลน์ ใช้เวลาเฉลี่ย 4 ช.ม. 14 นาท ีส าหรับใช้โทรศัพท์มือถือ 
และใช้เวลาเฉลี่ย 8 ช.ม. 49 นาท ีส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ซึ่งในทศวรรษที่ผ่านมา
การใช้เวลาหน้าจอดิจิทัล (Screen Time) เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก และจากผลส ารวจพฤติกรรม 
ผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลกในปี 2561 ของ “We Are Social” ดิจิทัลเอเจ็นซี และ “Hootsuite” พบว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้เวลาต่อวันอยู่กับอินเทอร์เน็ต (รวมทุกอุปกรณ์) มากท่ีสุดในโลก  
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน และหากวัดเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟน 
ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศท่ีใช้เวลาท่องเน็ตต่อวันมากที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 56 นาท ี
ดังรายงานสถานการณ์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในปี 2560 ที่พบว่าเด็กป่วยเป็นโรคติดเกม
รายใหม่เข้ารับการรักษาเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ถึง 6 เท่าตัว และล่าสุดในปี 2562 องค์การอนามัยโลก
ได้ให้ความส าคัญต่อการใช้เวลาหน้าจอของเด็กโดยการออกแนวทางแนะน าการใช้เวลาหน้าจอส าหรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ดังนั้นการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) 
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ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) จึงเป็นเรื่องส าคัญที่พลเมืองดิจิทัลควรฝึกฝน 
เพ่ือจะได้รู้เท่าทันสื่อ และรู้จักการจัดสรรเวลาหน้าจอให้กับตนเองและคนรอบข้าง การใช้เวลาหน้าจอ 
(Screen Time) คือค าที่ใช้เรียกกิจกรรมต่าง ๆ บนหน้าจอดิจิทัล เช่น การดูทีวีการท างาน 
หน้าคอมพิวเตอร์ การใช้มือถือหรือแท็บเล็ต หรือการเล่นวิดีโอเกม การใช้เวลาหน้าจอเป็นกิจกรรมที่
ผู้ใช้ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย ท าให้เกิดความนิ่งเนือยทางกายภาพ เช่น การนั่งเฉย ๆ ท าให้ใช้
พลังงานไปเพียงเล็กน้อยการใช้เวลาหน้าจอเก่ียวข้องกับกิจกรรมหลายประเภท โดยสามารถแบ่งได้ 
ดังนี้  1) มีการโต้ตอบ เช่น การเล่นวีดีโอเกม การสนทนาผ่านโปรแกรมสไกป์การใช้อุปกรณ์ออนไลน์
สร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก  2) ไม่มีการโต้ตอบ เช่น การนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์ 3) ด้านการศึกษา เช่น 
การเรียนผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ และ 4) ด้านความบันเทิง เช่น การเล่นเกมหรือดูรายงาน
บันเทิง 
     5.2 ความส าคัญของการจ ากัดเวลาหน้าจอ แม้ว่าการใช้เวลาหน้าจอของเด็ก 
จะได้รับความสนุกและสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้แก่เด็ก แต่การใช้เวลาหน้าจอนานเกินไปจะส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้เป็นที่น่ากังวลว่าการใช้เวลาหน้าจอของเด็กสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ 
ข้อมูลจากคอมมอนเซนส์มีเดีย (Common Sense Media–CSN) องค์กรด้านการศึกษาและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยส าหรับเด็กระบุว่า อัตราเฉลี่ยของการใช้เวลาหน้าจอ
สมาร์ตโฟนในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 8 ขวบ เพ่ิมสูงขึ้นจาก 15 นาทีต่อวันเมื่อปี 2556 เป็น 48 นาที 
ต่อวันในปี 2560 การจ ากัดเวลาหน้าจอจึงเป็นการจัดสรรเวลาให้เด็กใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในระดับที่พอดี
ต่อพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยเพ่ือพ่อแม่จะมั่นใจได้ว่าการเล่นอุปกรณ์ดิจิทัลของลูกจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการนอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการ เพื่อเด็กจะมีโอกาสท ากิจกรรม 
ที่สนุกและมีประโยชน์ทั้งกิจกรรมการใช้เวลาหน้าจอและกิจกรรมการเล่นในชีวิตจริง 
     5.3 การใช้เวลาหน้าจอดิจิทัลที่เหมาะสมกับเด็ก สถาบันการศึกษาด้าน 
กุมารแพทย์ศาสตร์สหรัฐฯ (American Academy of Pediatrics) และสมาคมกุมารแพทย์ศาสตร์
แคนาดา (Canadian Pediatric Society) ได้ให้ข้อแนะน าส าหรับการใช้เวลาหน้าจอของเด็กว่าต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดู 
(Nurturing Activity) ระหว่างพ่อแม่กับลูกโดยไม่ปล่อยให้เด็กเล่นอยู่กับหน้าจอตามล าพัง  
การใช้เวลาหน้าจอที่เหมาะสมของเด็กแต่ละวัยมีดังนี้ 
      5.3.1 เด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้สื่อดิจิทัล ยกเว้น 
วิดีโอแชท เนื่องจากเด็กวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน 
      5.3.2 เด็กอายุ 1 ปีครึ่ง-2 ปี เด็กวัยนี้ควรดูสื่อที่มีคุณภาพสูง 
แต่ไม่ควรปล่อยให้อยู่กับหน้าจอเพียงล าพัง และไม่ควรใช้สื่อหน้าจอเป็นเครื่องมือท าให้เด็กหยุดงอแง 
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      5.3.3 เด็กอายุ 2-5 ปี จ ากัดการใช้เวลาหน้าจอไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน 
และไม่ใช้หน้าจอยาวนานต่อเนื่องกันควรเป็นรายการที่มีเนื้อหาคุณภาพและเน้นด้านการศึกษา 
      5.3.4 เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ผู้ปกครองไม่ควรใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเป็นตัวช่วย
ดูแลเด็กยามที่ตนเองไม่ว่าง และไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่กับหน้าจอตามล าพัง 
      5.3.5 เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ผู้ปกครองควรจัดสรรการใช้เวลาหน้าจอที่
ชัดเจน เพ่ือสร้างวินัยให้แก่เด็ก เช่น ดูโทรทัศน์ได้หลังจากท าการบ้านเสร็จหรือห้ามใช้อุปกรณ์ดิจิทัล 
ในห้องนอน  
     5.4 ผลกระทบจากการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปส าหรับเด็ก    
      ผลการศึกษาและการวิจัย พบว่าการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปส่งผลเสีย 
ต่อพัฒนาการในวัยเด็ก สุขภาพ ร่างกาย และจิตวิทยาทางสังคมของเด็ก 
       1. พัฒนาการแรกเริ่มของเด็ก เด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่ได้เล่นของเล่นแบบ
สร้างสรรค์ เช่น ตัวต่อ และคุ้นชินกับกิจกรรมบนหน้าจอจะมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาช้า เด็กอายุ
น้อยกว่า 12 เดือน หากใช้เวลาหน้าจอ 2 ชั่วโมงต่อวัน จะมีพัฒนาการทางภาษาช้าลงอย่างเห็นได้ชัด 
เด็กท่ีใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปจะมีทักษะความสามารถในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยน้อยลง 
เช่น การผูกเชือกรองเท้า การขี่จักรยาน หรือการว่ายน้ า ผลการวิจัยยังพบว่าโทรทัศน์ส่งผลเสียต่อ
พัฒนาการเนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียวท าให้เด็กขาดพัฒนาการด้านการสื่อสารและความคิด
สร้างสรรค ์
       2. ด้านร่างกาย   
        2.1 สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เด็กที่ดูทีวีมากเกินไปในช่วงปี 
แรก ๆ ของวัยเด็กจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน การดูทีวีเพียงแค่ 1 ชั่วโมงต่อวัน มีแนวโน้มมากขึ้น 
ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 
        2.2 กระทบการเรียน การใช้เวลาหน้าจอ 4 ชั่วโมงต่อวัน  
อาจส่งผลเสียต่อการเรียนของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปยังส่งผลกระทบด้าน
กายภาพตามมา เช่น ความเมื่อยล้าของนิ้วมือ คอ หลัง และข้อมืออีกท้ังเส้นเลือดตาอาจหดตัวลง
น าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา  
        2.3 นอนหลับไม่สนิท การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปส่งผลให้
คุณภาพการนอนแย่ลง การนอนหลับไม่เต็มที่หรือนอนหลับไม่สนิทส่งผลต่อการพัฒนาสมองและ
เชื่อมโยงสู่ปัญหาทางกายภาพ เช่น น้ าหนักตัวน้อยลงหรือมากข้ึนกว่าเกณฑ์ปกติ 
        2.4 ปัญหาที่ตามมาจากการดูโฆษณา เด็กที่ดูโทรทัศน์จะมีโอกาส
ได้ดูโฆษณาทางอ้อม ซึ่งมักจะโฆษณาขนมที่ขาดโภชนาการที่ดีกระตุ้นให้เด็กเรียกร้องอยากทาน  
ท าให้รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าก่อให้เกิดโรคอ้วน 
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       3. จิตวิทยาทางสังคมของเด็ก 
        3.1 ขาดความสัมพันธ์กับผู้คน การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปจะท า
ให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้ากับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง การไร้ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบผู้อ่ืนส่งผลให้เด็กขาด
การเรียนรู้ที่จะผูกไมตรีกับผู้อ่ืน หากปล่อยให้เด็กอยู่ตามล าพังกับโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
จะมีปัญหาการแยกตัวออกจากสังคม ก้าวร้าว และมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม นอกจากนั้นการใช้เวลา
หน้าจอมากเกินไปยังท าให้โอกาสที่เด็กจะเล่นหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืน ๆ น้อยลงไปในแต่ละวัน 
        3.2 พฤติกรรมก้าวร้าว การติดมือถือและไม่ได้ใช้ในเวลาที่ต้องการ
มักเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวเพราะไม่ได้ดั่งใจพบได้บ่อยกับเด็กท่ีติดเล่นเกมในสมาร์ตโฟน 
     5.5 การใช้เวลาหน้าจอให้มีประโยชน์ 
      นอกเหนือจากการจ ากัดเวลาหน้าจอส าหรับเด็กแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ 
ควรจัดสรรให้ลูก คือ สอนให้ลูกรู้จักการใช้เวลาหน้าจอให้เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าการใช้เวลาหน้าจอ    
บางประเภทจะมีลักษณะส่งเสริมพฤติกรรมนิ่งเนือยหรือเป็นเพียงความบันเทิงรูปแบบหนึ่ง  
แต่ในบางกรณีการใช้เวลาหน้าจอสามารถใช้เพื่อการศึกษา และช่วยด้านพัฒนาการของเด็กได้เช่นกัน 
การเล่นดิจิทัล (Digital Play) คือ กิจกรรมการเล่นรูปแบบใหม่ที่เด็กต้องใช้ความตั้งใจและพลังงานใน
การเล่น โดยมีการโต้ตอบกับสื่อและเนื้อหาในอุปกรณ์ดิจิทัล การเล่นดิจิทัลจะเป็นการใช้เวลาหน้าจอ
ที่มีประโยชน์ส าหรับเด็กหากอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองไปพร้อมกัน เช่น การเล่นวิดีโอ 
หรือคอมพิวเตอร์เกมที่มีการโต้ตอบ รวมถึงของเล่นดิจิทัล (Digital Toys) ทีต่้องใช้ทักษะในการ
วิเคราะห์หรือมีการขยับเขยื้อนร่างกายหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอ่ืนหรือเล่นเกมฝึกภาษา  
การเล่นดิจิทัลสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างสรรค์ให้เด็กได้ไม่น้อย แต่การให้เด็กเล่นดิจิทัล
ภายใต้การดูแลของพ่อแม่จะท าให้เด็กได้รับประโยชน์จากการเล่นมากกว่าการปล่อยให้เด็กเล่นตาม
ล าพัง พ่อแม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นของลูก และร่วมเล่นสนุกไปกับเด็ก ๆ คอยให้ความรู้และ
เสริมทักษะที่ได้จากกิจกรรมหน้าจอเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 
     5.6 การบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital  
Footprints) คือ สามารถเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่อยรอยข้อมูล 
ทิ้งไว้เสมอ รวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ   
ร่องรอยดิจิทัล คือ ค าท่ีใช้เรียกร่องรอยการกระท าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานทิ้งรอยเอาไว้ในโลกออนไลน์  
โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์หรือโปรแกรมสนทนา เช่นเดียวกับรอยเท้าของคนเดินทางข้อมูลดิจิทัล เช่น  
การลงทะเบียน อีเมล การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ เมื่อถูกส่งเข้าโลกไซเบอร์จะทิ้งร่อยรอยข้อมูล 
ส่วนตัวของผู้ใช้งานไว้ให้ผู้อื่นติดตามได้เสมอ แม้ผู้ใช้จะลบไปแล้ว ดังนั้นหากเป็นการกระท าที่ผิด 
กฎหมายหรือศีลธรรมก็อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้กระท าได้รอยเท้าดิจิทัล 
มี 2 ประเภท คือ 1) Active Digital Footprints รอยเท้าดิจิทัลของผู้ใช้งานที่เจตนาบันทึก 
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ไว้ในโลกออนไลน์ เช่น สิ่งที่เราพูดหรือโพสต์ลงในอีเมลหรือในสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งที่เรากดไลค์  
รีทวิตหรือแชร์ที่ตั้งสถานที่ที่เราอยู่หรือเคยไป และ 2) Passive Digital Footprints รอยเท้าดิจิทัล 
ของผู้ใช้งานที่ไม่มีเจตนาบันทึกเอาไว้ในโลกออนไลน์ ได้แก่ สิ่งที่เราเคยคลิกเข้าไปประวัติการค้นหา 
ในโลกออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์ IP address ของเรา การเปิดระบบ GPS ของเรา เป็นต้น 
ปัญหาของรอยเท้าดิจิทัลอาจจะดูเหมือนไม่มีพิษภัยใด ๆ แต่อย่างไรก็ตามร่องรอยนี้จะไม่หายไป  
และจะคงอยู่ตลอดไป สามารถติดตามร่องรอยได้แม้ผู้ใช้จะปิดเว็บไซต์หรือออกจากบัญชีการใช้งาน 
ไปแล้ว ดังนั้นในวันข้างหน้าร่องรอยนี้อาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อผู้ใช้งานได้ รอยเท้าดิจิทัลยังท าให้เรา
สูญเสียความเป็นส่วนตัว เนื่องจากคนอ่ืนยังสามารถเห็นรอยเท่าดิจิทัลของเราหรือแกะรอยได้จาก
ข้อมูลที่ได้บันทึกกิจกรรมออนไลน์ของเราไว้ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงควรตระหนักว่ารอยเท่าดิจิทัล
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราได้ และข้อมูลเหล่านี้คนอ่ืนสามารถท่ีจะค้นหา เผยแพร่ ท าซ้ า ขโมย 
และติดตามได้ ผู้ใช้งานควรให้ความส าคัญต่อรอยเท้าดิจิทัล ด้วยเหตุผลเพื่อปกป้องชื่อเสียงของ
ผู้ใช้งาน รอยเทา้ดิจิทัลสามารถสะท้อนทั้งแง่บวกและแง่ลบของผู้ใช้งาน เพ่ือช่วยตัดสินใจว่า 
ควรจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างไร เพ่ือปกป้องการสูญเสียทรัพย์สิน และเพ่ือรักษา
อิสรภาพและความเป็นส่วนตัว  
     5.7 การรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying 
Management) การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ คือ การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหรือช่องทาง 
เพ่ือก่อให้เกิดการคุกคาม ล่อลวงและการกลั่นแกล้งบนโลกอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยกลุ่มเป้าหมายมักจะเป็นกลุ่มเด็กจนถึงเด็กวัยรุ่น การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์คล้ายกับ 
การกลั่นแกล้งในรูปแบบอ่ืน หากแต่การกลั่นแกล้งประเภทนี้จะกระท าผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิทัล 
เช่น การส่งข้อความทางโทรศัพท์ ผู้กลั่นแกล้งอาจจะเป็นเพ่ือนร่วมชั้น คนรู้จักในสื่อสังคมออนไลน์
หรืออาจจะเป็นคนแปลกหน้าก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่กระท าจะรู้จักผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง รูปแบบของ 
การกลั่นแกล้งมักจะเป็นการว่าร้ายใส่ความขู่ท าร้ายหรือใช้ถ้อยค าหยาบคาย การคุกคามทางเพศผ่าน
สื่อออนไลน์ การแอบอ้างตัวตนของผู้อ่ืน การแบล็กเมล การหลอกลวง การสร้างกลุ่มในโซเชียล 
เพ่ือโจมตีโดยเฉพาะวิธีจัดการเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ 
      5.7.1 หยุดการตอบโต้กับผู้กลั่นแกล้ง Logout จากบัญชีสื่อสังคม
ออนไลน์ 
      5.7.2 ปิดกั้นการสื่อสารกับผู้กลั่นแกล้งโดยการบล็อกจากรายชื่อผู้ติดต่อ 
      5.7.3 ถ้าผู้กลั่นแกล้งยังไม่หยุดการกระท าอีกควรรายงาน 
       1) บอกผู้ปกครอง หรือ ครูที่ไว้ใจ  
       2) รายงานไปยังผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ  
       3) บันทึกหลักฐานการกลั่นแกล้ง อีเมล หรือภาพที่บันทึกจาก หน้าจอ 
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     5.8 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy) มีความเห็นอก
เห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์ แม้จะเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้เห็นหน้ากัน 
มีปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู เพ่ือนทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริง ไม่ด่วนตัดสิน 
ผู้อื่นจากข้อมูลออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว และจะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
คิดก่อนจะโพสต์ลงสังคมออนไลน์ (Think Before You Post) ใคร่ครวญก่อนที่จะโพสต์รูปหรือข้อความ
ลงในสื่อออนไลน์ ไม่โพสต์ขณะก าลังอยู่ในอารมณ์โกรธ สื่อสารกับผู้อื่นด้วยเจตนาดี ไม่ใช้วาจาที่สร้าง
ความเกลียดชังทางออนไลน์ไม่น าล้วงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นผ่านสื่อดิจิทัล  
โดยอาจตั้งค าถามกับตัวเองก่อนโพสต์ว่า 
      T – is it true ?    เรื่องท่ีจะโพสต์เป็นเรื่องจริงหรือไม่ 
      H – is it hurtful?   เรื่องท่ีจะโพสต์ท าใครเดือดร้อนหรือไม่ 
      I – is it illegal?   เรื่องท่ีจะโพสต์ผิดกฎหมายหรือไม่ 
      N– is it necessary? เรื่องท่ีจะโพสต์มีสาระหรือความจ าเป็นหรือไม่ 
      K – is it kind?    เรื่องท่ีจะโพสต์มีเจตนาดีหรือไม่ 
      1. ความส าคัญของมารยาททางอินเทอร์เน็ต 
       เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการที่ผู้คนติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์
กันเรื่อยมาจากระยะเริ่มต้นที่ผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารกันเพียงการส่งอีเมล ปัจจุบันโลกไซเบอร์ได้
วิวัฒนาการจนมีลักษณะของความเป็น “ชุมชน” ซึ่งมีผู้ใช้งานที่หลากหลายจ านวนมากเข้ามา
ติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีสถานะเป็น 
“พลเมืองดิจิทัล” ซึ่งไม่ได้หมายถึงพลเมืองที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล
ต่าง ๆ เท่านั้น หากแต่เป็นพลเมืองที่มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล และรู้จักการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบพื้นท่ีในโลกออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ที่หลายคนคิดว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว 
แตค่วามจริงแล้วพ้ืนที่ในสังคมโซเชียลเป็นพื้นที่ก่ึงสาธารณะคล้ายห้องกระจกใสที่เรามีพ้ืนที่ส่วนตัว 
ก็จริง แต่ใคร ๆ ก็มองเห็นพื้นที่นั้น ดังนั้นเมื่อต้องการติดต่อสื่อสารกับพลเมืองดิจิทัลคนอ่ืน ผู้ใช้งาน
ควรเรียนรู้แนวทางปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอ่ืนในโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม 
โดยมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) พ้ืนฐาน คือ รู้จักประพฤติ 
และปฏิบัติตนให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบเมื่อใช้เทคโนโลยี มีมารยาททางอินเทอร์เน็ต (Digital 
Etiquette) คือ รู้จักมารยาท ธรรมเนียมปฏิบัติ วิธีวางตัวใหเ้หมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทาง
สังคมออนไลน์ แนวทางเหล่านี้ได้ก าหนดขึ้นมาให้ทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติตาม รับทราบว่า 
พฤติกรรมใดควรท าหรือไม่ควรท า เพื่อให้สังคมออนไลน์ มีความสงบสุข และสร้างบรรยากาศ 
ที่เป็นมิตรและผ่อนคลายแก่ผู้ใช้งานทุกคน 
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      2. มารยาททางอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ 
       2.1 ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา ในการสื่อสาร
ออนไลน์ให้ยึดมาตรฐานความประพฤติเดียวกับการสื่อสารในชีวิตจริง “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา”  
สิ่งใดที่ไม่ควรท าในโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งนั้นก็ไม่ควรท าในโลกออนไลน์ด้วย เช่น เคารพความเป็น
ส่วนตัวของผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ไม่บุกรุกหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  
       2.2 โพสต์แต่ข้อความที่ดีและเป็นจริง สิ่งใดไม่กล้าพูดต่อหน้า 
สิ่งนั้นย่อมไม่ควรพูดในโลกออนไลน์ ไม่ใช้ค าหยาบ ข้อความเสียดสี ไม่ส่งข้อความหรือภาพลามก
อนาจารให้ผู้อื่น ไม่ส่งข้อความหลอกลวงหรือข่าวปลอม ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกไซเบอร์  
และระมัดระวังการโพสต์  
       2.3 คิดก่อนคลิก ตรวจสอบข้อความซ้ าอีกครั้งก่อนส่งไม่ต้องรีบร้อนส่ง 
หรือแชร์โพสต์ หลีกเลี่ยงการโพสต์สเตตัสค าหยาบคายที่เขียนคร่ าครวญกล่าวโทษผู้อ่ืน ใช้ภาษา 
ที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ระมัดระวังการเขียนหรือส่งข้อความต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เพ่ือไม่ให้ผู้อ่าน 
หรือรับข้อมูลเสียเวลาส่งข้อมูลเท่าที่จ าเป็น และใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
       2.4 รักษาข้อมูลส่วนตัวของเพ่ือนและผู้ใช้งานอ่ืน เพ่ือนคือคนที่ไว้ใจ
เราและมักแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวในชีวิตจริงต่อกันเสมอ จึงเป็นมารยาทอันดีที่เราจะไม่แบ่งปันข้อมูล 
ส่วนตัวของเพ่ือน ส่งต่อรูปหรือเรื่องราวที่อาจท าให้เพ่ือนหรือคนอ่ืนอับอายโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น  
ภาพลับของเพ่ือน ภาพเพ่ือนตอนเมาหรือนอนไม่รู้สึกตัวรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืน  
       2.5 หลีกเลี่ยงการโต้ตอบโดยใช้อารมณ์บนโลกไซเบอร์ เคารพความเห็น 
ที่แตกต่างไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดการแตกแยกหรือเสียดสี หลีกเลี่ยงสงครามแห่งการโต้แย้งที่ไม่รู้จบ  
เน้นอภิปรายอย่างมีเหตุผล ให้อภัยในความผิดของผู้อ่ืน  
   จากการศึกษาองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัลข้างต้น พบว่า แนวคิดของ
นักวิชาการแต่ละท่านสอดคล้องกับ DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and 
Innovation (2019) ที่แบ่งเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่   
    1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity)   
    2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Balanced Use of Technology)   

    3. การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์ (Behavioral Cyber-Risk 
Management)   
    4. การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Personal Cyber 
Security Management)   

    5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management)   
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    6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)   
    7. การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (Digital Footprint 
Management)   
    8. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy) 
   ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 8 องค์ประกอบ โดยยึดแนวคิดของ 
สถาบัน DQ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ริเริ่มศึกษา และพัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัลหรือ DQ  
ปรากฏดังภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 โมเดลองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

การจัดสรรเวลาหน้าจอ 

การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์  

การจัดการความปลอดภัยของตนเองบนโลกออนไลน์ 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ   

การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ 

การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 

การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง 
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 ผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลในแต่ละองค์ประกอบ 
ครอบคลุมความหมาย แนวคิด และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  
  1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) 
   1.1 ความหมายของการรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง   
    Park (2016) กล่าวว่า การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง หมายถึง ความสามารถ 
ในการสร้างและจัดการข้อมูลประจ าตัวที่มีคุณภาพทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วยความซื่อสัตย์      
ซึ่งน าไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีตัวตนบนโลกดิจิทัล 
สามารถบริหารจัดการตัวตนทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    World economic forum (2016) กล่าวว่า การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง   
หมายถึง ความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจธรรมชาติของ 
โลกดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะในการสร้างและจัดการอัตลักษณ์ 
ที่สอดคล้องกันสุขภาพตัวตนแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ด้วยความสามารถในตนเอง ตระหนักถึง 
การเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลที่มีลักษณะสากล มีจริยธรรมในโลกออนไลน์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  
หรือกลั่นแกล้งผู้อ่ืนซึ่งน าไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง หมายถึง ความสามารถในการสร้างและจัดการอัต
ลักษณ์ที่ดีต่อตนเองในฐานะพลเมืองดิจิทัลด้วยความซื่อสัตย์ 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างและจัดการภาพลักษณ์ทั้งการพูด ความคิด ความรู้สึกและการกระท าของ
ตนเองในแง่บวก เข้าใจค าศัพท์พื้นฐานในการพูดคุยบนโลกออนไลน์ มีความซื่อสัตย์ในโลกออนไลน์
และโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ด้วยความรอบคอบ 
   1.2 องค์ประกอบของการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง   
    Park (2016) ได้กล่าวว่าการระบุอัตลักษณ์ทางดิจิทัลคือกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ใน 
ยุคดิจิทัลจะต้องมีทักษะในการสร้าง การบริหารอัตลักษณ์ โดยการสร้างข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ 
ขึ้นมาเพ่ือสร้างชื่อเสียงในโลกออนไลน์ของตัวเอง เนื่องจากในการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้าง 
อ านาจให้อยู่ในมือของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์นี้ท าได้ 
โดยวิธีการสร้างข้อมูลส่วนตัวซึ่งถูกท าให้เห็นเป็นสาธารณะบนเว็บไซต์หรือตามโซเชียล โดยพื้นที่ 
เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ที่เราสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความสัมพันธ์ การท างานเพื่อ 
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ทั้งนี้การสื่อสารทางสังคมของมนุษย์ได้ย้ายมาสู่พ้ืนที่ออนไลน์โดยการสื่อสาร 
ออนไลน์ ทั้งนี้ได้ท าให้การสร้างอัตลักษณ์โดดเด่นและเห็นได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากการกระท า 
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ระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) ของบุคคลถูกท าให้มองเห็นได้อย่างง่ายดายบนพื้นที่ 
ออนไลน์ (Tredinnick, 2008)  
    นอกจากนี้ Atill และ All (วรรณากร พรประเสริฐ, 2562) กล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการเปิดเผยตัวตน (Self Disclosure) เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ในโลกดิจิทัล โดยผู้คนจ านวน
มากยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลโดยการสร้างข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งอาจเกิดการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวที่มีความลึกซึ้งอ่อนไหวหรือรายละเอียดของตนเองในลักษณะต่าง ๆ ให้เป็นที่รับรู้แก่
บุคคลอื่น ทั้งคนรู้จักและคนแปลกหน้า ผ่านรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง
ตัวตน และเพ่ือผลในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่สนทนาออนไลน์ ประกอบกับยุคแห่งเทคโนโลยีได้
ท าให้เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกให้ในการแสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่น Y และ Z  
ด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มนี้มองว่าเทคโนโลยีไม่ได้ท าให้พวกเขาเป็นในแบบที่พวกเขาเป็น แต่เทคโนโลยี 
ท าให้พวกเขาสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามความต้องการที่อยากจะเป็น โดยเทคโนโลยีเป็นตัว
ความสัมพันธ์ให้แข็งแรงขึ้น เช่น สื่อออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีการน าเสนอตนเองมากข้ึน 
เปิดเผยตัวตนออนไลน์มีเอกลักษณ์เฉพาะตน (จรินทร์ อาสาทรงธรรม, 2555) นอกจากนี้ ยังพบว่า
วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานสังคมออนไลน์โดยเฉพาะซึ่งคนกลุ่มนี้ได้ร่วมสร้างบริบทการสื่อสารที่
แสดงออกผ่านโลกออนไลน์โดยวัยรุ่นมีความไว้วางใจกันในการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ อีกท้ังยังมี
ความไว้ใจเทคโนโลยีอีกด้วย (Durante, 2011) ซึ่งการน าเสนอตนเองบนโลกออนไลน์ขึ้นอยู่กับสังคม
และเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งบนสังคมออนไลน์มีการเปิดเผยตนเองสูง โดยการสร้างข้อมูลสวนตัว
ขึ้นมาและได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกันกับผู้ใช้อื่น ๆ (Jose, 2013) แต่อย่างไรก็ตามการเปิดเผย
ตัวตนในโลกออนไลน์มีข้อควรระมัดระวังก็คือ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  
เพราะผู้ไม่หวังดีอาจจะใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านเพ่ือโทรสอบถามที่อยู่ของเจ้าของบ้านได้ 
(อริสา พิสิฐโสธรานนท,์ 2549) 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) แบ่งองค์ประกอบของการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
     ความรู้ (Knowledge)   
      บุคคลทั่วไปเข้าใจค าศัพท์พ้ืนฐานจ าเป็นส าหรับการพูดคุยบนสื่อ 
สังคมออนไลน์ที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการแสดงออกหรือพูดคุยถึงตัวตน 
จึงควรค านึงถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีอาจมีต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของตนเอง 
     ทักษะ (Skills) 
      บุคคลสามารถสร้างและจัดการภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองในโลกออนไลน์ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีการรับรู้ทั่วโลกในแบบที่แสดงให้เห็นถึง 
การไม่เลือกปฏิบัติ 
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     ทัศนคติ และค่านิยม (Attitudes and Values) 
      บุคคลมีความซื่อสัตย์ในการแสดงภาพลักษณ์ของตนเองทั้งพฤติกรรม
ออนไลน์และออฟไลน์ 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) เข้าใจค าศัพท์พ้ืนฐานในการพูดคุยบนโลกออนไลน์ 2) สร้างและจัดการภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง
บนโลกออนไลน์ และ 3) ซื่อสัตย์ในการแสดงพฤติกรรมทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ สรุปเป็น
โมเดล ปรากฏดังภาพประกอบ 3 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 โมเดลการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง 
 

  2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Balanced Use of Technology)   
   2.1 ความหมายของการจัดสรรเวลาหน้าจอ 
    Park (2016) กล่าวว่า การจัดสรรเวลาหน้าจอ หมายถึง ความสามารถในการ
จัดสรรเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
การใช้งานสื่อสังคม (Social Media) และเกมออนไลน์อย่างรับผิดชอบต่อตนเอง 
    World Economic Forum (2016) กล่าวว่า การจัดสรรเวลาหน้าจอ หมายถึง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา ควบคุมตนเองในการใช้สื่อบนโลกดิจิทัล สามารถปรับสมดุล 
ระหว่างความเป็นจริงและทางกายภาพ ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลาหน้าจออุปกรณ์ดิจิทัล 
นานเกินไป มีการควบคุมตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบริหารจัดการเวลาและตระหนักถึง
ความเป็นมนุษย์ที่เห็นความส าคัญของธรรมชาติแวดล้อมมากกว่าโลกดิจิทัลที่ขาดการควบคุมการใช้งาน 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า การจัดสรรเวลาหน้าจอ หมายถึง ความสามารถในการจัดการชีวิตของคน ๆ หนึ่ง 

 สร้างและจัดการภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองบนโลกออนไลน ์

ซื่อสัตย์ในการแสดงพฤติกรรมทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน ์

เข้าใจค าศัพท์พื้นฐานในการพูดคุยบนโลกออนไลน ์

การรักษาอัตลักษณ์  
ที่ดีของตนเอง 



 39 

ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างสมดุลโดยใช้การควบคุมตนเอง เพ่ือจัดการเวลาการใช้หน้าจอในการ
ท างานหลายอย่างพร้อมกัน 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดสรรเวลาหน้าจอ หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองเพ่ือจัดสรรเวลาในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี รวมถึงการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมไปถึงการควบคุมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่าง 
โลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ เข้าใจถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของการใช้เทคโนโลยี  
อีกท้ังตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป  
   2.2 องค์ประกอบของการจัดสรรเวลาหน้าจอ 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) แบ่งองค์ประกอบของการจัดสรรเวลาหน้าจอออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
     ความรู้ (Knowledge)   
      บุคคลเข้าใจธรรมชาติและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีว่า การใช้เวลา
หน้าจอส่งผลกระทบหลายด้านต่อสุขภาพของเด็ก ผลการศึกษาและการวิจัยพบว่า การใช้เวลาหน้าจอ
มากเกินไปส่งผลเสียต่อพัฒนาการในวัยเด็ก สุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาทางสังคมของเด็ก การใช้
เวลาหน้าจอมากเกินไปจะท าใหม้ีปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้ากับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง การไร้ปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบผู้อ่ืน ส่งผลให้เด็กขาดการเรียนรู้ที่จะผูกไมตรีกับผู้อ่ืนและท าให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้ 
     ทักษะ (Skills) 
      บุคคลสามารถควบคุมการใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง สามารถพัฒนาการ
ท างานผ่านหน้าจอเพ่ือให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น และใช้เพ่ือความบันเทิงได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ความสามารถในการจัดการชีวิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างสมดุลโดยใช้การควบคุมตนเองเพ่ือ
จัดการเวลาการใช้หน้าจอในการท างานหลายอย่างพร้อมกัน 
     ทัศนคติ และคา่นิยม (Attitudes and Values) 
      ใช้เทคโนโลยีที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขับเคลื่อนตนเองด้วยความซื่อสัตย์ 
โดยยึดเป้าหมายในแง่ของการจัดการเวลาหน้าจอและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท างาน และพัฒนา
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อ่ืนผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีการควบคุมตนเอง 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดสรรเวลาหน้าจอ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) เข้าใจ 
ธรรมชาติและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี 2) จัดสรรเวลาการใช้งานบนโลกดิจิทัลได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และ 3) ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป สรุปเป็นโมเดล 
ปรากฏดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลการจัดสรรเวลาหน้าจอ 
   
  3. การจัดการกับการคุมคามบนโลกออนไลน์ (Behavioral Cyber-Risk Management) 
   3.1 ความหมายของการจัดการกับการคุมคามบนโลกออนไลน์ 
    Park (2016) กล่าวว่า การจัดการกับการคุมคามบนโลกออนไลน์ หมายถึง 
ความสามารถในการป้องกันตนเอง รับมือและจัดการกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่างชาญฉลาด 
    World Economic Forum (2016) กล่าวว่า การจัดการกับการคุมคามบนโลก
ออนไลน์ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางหรือเครื่องมือเพ่ือกลั่นแกล้งหรือคุกคามเป็นสิ่งที่
ไม่พึงกระท า การมีวินัยในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบถือเป็นความส าคัญท่ี
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง การรู้วิธีตรวจจับสถานการณ์การกลันแกล้งทางไซเบอร์และวิธีจัดการกับ
สถานการณ์อย่างใจเย็น 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า การจัดการกับการคุมคามบนโลกออนไลน์ หมายถึง ความสามารถในการรับมือและ
จัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ (เช่น การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต การคุกคาม และการสะกดรอย
ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมออนไลน์ส่วนบุคคล 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการกับการคุมคามบนโลกออนไลน์ หมายถึง 
ความสามารถในการป้องกันตนเอง การมีภูมิคุ้มกันในการรับมือและจัดการกับสถานการณ์การกลั่น
แกล้งออนไลน์ รวมถึงการมีวินัยในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ รู้วิธีตรวจจับ
สถานการณ์การกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์และวิธีจัดการกับการคุกคามอย่างชาญฉลาด หลีกเลี่ยงการ
กลั่นแกล้งผู้อื่น 
 
 
 

 จัดสรรเวลาการใช้งานหน้าจอดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เข้าใจธรรมชาติและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี 

ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป 

การจัดสรรเวลาหน้าจอ 
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   3.2 องค์ประกอบของการจัดการกับการคุมคามบนโลกออนไลน์ 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) ได้ระบุส่วนประกอบของการจัดการกับการคุมคามบนโลกออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน  
ดังนี้ 
     ความรู้   
      มีความเข้าใจพฤติกรรมความเสี่ยงทางไซเบอร์ประเภทต่าง ๆ (เช่น  
การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต การคุกคาม และการสะกดรอยตาม) การเตรียมรับมือกับภัยคุมคาม  
ผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านี้ และวิธีการป้องกันตนเองส าหรับจัดการความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ 
     ทักษะ 
      บุคคลสามารถที่จะพัฒนาเทคนิคการสื่อสารทางสังคมและทักษะ 
การตัดสินใจเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น สามารถรับมือโดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีในการจัดการกับภัยออนไลน์เหล่านี้ 
     ทัศนคติ และค่านิยม 
      แสดงความเห็นอกเห็นใจ และไม่กลั่นแกล้งผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์ 
มีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ในเชิงบวก 
    จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า การจัดการกับการคุมคามบนโลกออนไลน์  
มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) รู้วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกคุกคามออนไลน์ 2) จัดการการถูกกลั่นแกล้งบน
โลกออนไลน์ และ 3) หลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์ สรุปเป็นโมเดลปรากฏดัง
ภาพประกอบ 5 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 โมเดลการจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์ 
 
 

 จัดการการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

หลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 

รู้วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกคุกคามออนไลน์ 

การจัดการกับการคุกคาม 
บนโลกออนไลน์   
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  4. การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 
   4.1 ความหมายของการจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 
    Park (2016) กล่าวว่า การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 
หมายถึง ความสามารถในการส ารวจ ตรวจสอบ ป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
เครือข่าย เช่น การปกป้องข้อมูลโดยการสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมและการรับมือกับภัยคุกคามทางดิจิทัล 
    World Economic Forum (2016) กล่าวว่า การจัดการความปลอดภัยของ
ตนเองในโลกออนไลน์ หมายถึง ความสามารถป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่
เข้มแข็งจากการโจมตีในโลกไซเบอร์ต่าง ๆ การมีทักษะในทางปฏิบัติการป้องกันข้อมูล เช่น การสร้าง
รหัสผ่าน และรักษาความลับ การบริหารจัดการเครือข่าย รวมไปถึงการปกปิดการเข้าถึงการสืบค้น
ข้อมูลเว็บไซต์เพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัว 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์หมายถึง ความสามารถในการ
ตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (เช่น การแฮ็ก การหลอกลวง และมัลแวร์) ข้อมูลส่วนบุคคล 
และใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์  
หมายถึง ความสามารถในการปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของตนเองด้วยการสร้างระบบความปลอดภัย 
เพ่ือป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย และเข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัลจากเว็บไซต์ 
หรือการดาวน์โหลดด้วยความระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อข้อมูลของตนเอง   
   4.2 องค์ประกอบของการจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์   
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) ได้ระบุส่วนประกอบของการจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ ออกเป็น 3 ด้าน  
ดังนี้ 
     ความรู้   
      บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงความเสี่ยงออนไลน์ประเภทต่าง ๆ (เช่น การแฮ็ก  
การหลอกลวง และมัลแวร์) และรู้วิธีการป้องข้อมูลทางดิจิทัลของตนเองด้วยเครื่องมือที่สามารถ 
ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามดังกล่าว 
     ทักษะ 
      บุคคลสามารถสร้างระบบความปลอดภัยหรือแนวทางปฏิบัติด้าน 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (เช่น การสร้างพาสเวิร์ดที่คาดเดาได้ยาก และแอปพลิเคชัน
ป้องกันมัลแวร์) และเข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัลโดยไม่กระทบกระเทือนข้อมูลและอุปกรณ์ของตนเอง 
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     ทัศนคติ และค่านิยม 
      บุคคลแสดงความยืดหยุ่นและเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ประมาทซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยของอุปกรณ์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน 
และมีความม่ันใจว่าจะท าอย่างไรเมื่อเผชิญกับปัญหาเหล่านั้น 
   จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์   
มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) รู้วิธีการปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของตนเอง 2) รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และอุปกรณ์ทางดิจิทัล และ 3) เข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัลด้วยความระมัดระวัง สรุปเป็นโมเดล 
ปรากฏดังภาพประกอบ 6 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 โมเดลการจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 
 

  5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) 
   5.1 ความหมายของการจัดการข้อมูลส่วนตัว   
    Park (2016) กล่าวว่า การจัดการข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ความสามารถในการ
จัดการความเป็นส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น การใช้ข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน การแบ่งปัน 
ผ่านสื่อดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการใช้ดุลยพินิจปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อ่ืน 
    World Economic Forum (2016) กล่าวว่า การจัดการข้อมูลส่วนตัว หมายถึง  
เป็นทักษะที่เข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและความเกรงใจในข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น    
มีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยมีดุลยพินิจทีดี มั่นใจ 
และปกป้องความเป็นส่วนตัวส าหรับตนเองและผู้ติดต่อ ตระหนักว่าสิทธิส่วนบุคคลที่เป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ในเรื่องของข้อมูล 
 
 

 รักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
และอุปกรณ์ทางดิจิทัล  

เข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัลด้วยความระมัดระวัง 

รู้วิธีการปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของตนเอง 

การจัดการความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์   
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    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า การจัดการข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดท่ีแบ่งปันทางออนไลน์ด้วยความรอบคอบ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเองและผู้อ่ืน 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น การแชร์ข้อมูลด้วยเครื่องมือดิจิทัล  มีดุลยพินิจที่ดี มั่นใจ และปกป้องความเป็นส่วนตัวส าหรับ
ตนเองและผู้ติดต่อ และตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในเรื่องของข้อมูล 
   5.2 องค์ประกอบของการจัดการข้อมูลส่วนตัว 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) ได้ระบุส่วนประกอบของการจัดการข้อมูลส่วนตัวออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
     ความรู้   
      บุคคลเข้าใจความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลว่าคืออะไร
และวิธีการจัดเก็บ ประมวลผล และแชร์ในรูปแบบดิจิทัล พร้อมด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่ช่วยให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนตัวและปลอดภัย 
     ทักษะ 
      บุคคลสามารถพัฒนาพฤติกรรมและกลยุทธ์ทางเทคนิคเพ่ือจ ากัด 
การละเมิดความเป็นส่วนตัวและสามารถตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับการสร้างและแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหา
ของตนเองเช่นเดียวกับของคนอื่น ๆ 
     ทัศนคติ และค่านิยม 
      บุคคลแสดงความเคารพต่อตนเองและของผู้อื่นในความเป็นส่วนตัวและ
ข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นส่วนตัวที่ควรค่าแก่การปกป้อง 
จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) เข้าใจความเป็น 
ส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล 2) ปกป้องข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์ และ  
3) ไม่ละเมิดข้อมูลของบุคคลอ่ืนบนโลกออนไลน์ สามารถสรุปเป็นโมเดลปรากฏดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 โมเดลการจัดการข้อมูลส่วนตัว 
 
  6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 
   6.1 ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
    Lee (2015) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าถึง ประเมินผล/เข้าใจ และการใช้/สร้างสรรค์สื่อสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในแง่
ของประสิทธิผลและการวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการรับมือกับสารสนเทศทุกชนิดด้วย 
คนที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศควรสามารถจัดการกับสารที่มาจากแหล่งที่มาที่ต่างกัน เช่น 
สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ฯลฯ ในทุกช่องทาง (platform) ของการสื่อสารอย่างถูกต้อง 
    Reineck และ Lublinski (2015) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  
หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ และสร้างสื่อ และเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับ 
ประชาชนในการตระหนักถึงสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศหมายถึงความสามารถในการค้นหา จัดระเบียบ 
วิเคราะห์ และประเมินสื่อและข้อมูลบนฐานการคิดเชิงเหตุและผล 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถ 
ในการค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ ประเมินสื่อและข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อบนฐานการคิด 
เชิงเหตุและผล รวมถึงมีความเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อดิจิทัลที่มีต่อการได้มาซึ่งความรู้และข้อมูล 
ว่าอาจมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง  
   6.2 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) ได้ระบุองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 
 

ปกป้องข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์   

ไม่ละเมิดข้อมูลของบุคคลอื่นบนโลกออนไลน์ 

การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

เข้าใจความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล 
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     ความรู้   
      บุคคลมีความเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อดิจิทัลที่มีต่อการได้มาของข้อมูล 
บนโลกออนไลน์ว่าอาจมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง 
     ทักษะ 
      ความสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สามารถรวบรวม
และจัดระเบียบเนื้อหาดิจิทัล สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลและเนื้อหาได้อย่าง
ชัดเจน ประเมินเชิงวิพากษ์ สามารถสังเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาที่พบในโลกออนไลน์ 
     ทัศนคติ และค่านิยม 
      มีเหตุผลในการประเมินสื่อและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในโลกออนไลน์
ระมัดระวังการวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลที่พบในโลกออนไลน์สามารถสรุปเป็นโมเดล ปรากฏดัง 
ภาพประกอบ 8  
 

 
 

ภาพประกอบ 8 โมเดลการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
 
  7. การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์  
   7.1 ความหมายของการจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์  
    Park (2016) กล่าวว่า การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ หมายถึง  
ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้
เสมอ ร่องรอยทางดิจิทัลอาจจะส่งผลกระทบในชีวิตจริงที่เกิดจากร่องรอยทางดิจิทัลเข้าใจผลลัพธ์    
ที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการกับชีวิตบนโลกดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ 
    World Economic Forum (2016) กล่าวว่า การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอย 
บนโลกออนไลน์ หมายถึง เป็นการเข้าใจถึงลักษณะของการสื่อสารออนไลน์ รู้เส้นทางดิจิทัล 
เพ่ือการสื่อสารที่เป็นเส้นทางแบบออนไลน์ ตระหนักถึงลักษณะผลกระทบในชีวิตจริง การสร้าง
ชื่อเสียงในโลกดิจิทัลที่พร้อมทั้งการมีทักษะในการจัดการเส้นทางดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบที่ค านึงถึง 
ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวของเส้นทางดิจิทัล     

 

เข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อดิจิทัลทีม่ีต่อการได้มาซึ่งความรู้และข้อมูล 
และข้อมูล 
ค้นหา/จัดระเบียบ/วิเคราะห์/ประเมินสื่อและข้อมูล 

มีเหตุผลในการประเมินสื่อและข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อ 

การรู้เท่าทันสื่อ 
และสารสนเทศ 
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    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า ความสามารถในการเข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกดิจิทัล ซึ่งบางครั้งอาจถูก
ผู้อื่นสะกดรอยตามจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านั้นจนอาจมีผลกระทบต่อชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง
ได้ ผู้ใช้งานต้องรู้จักบริหารจัดการชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างรับผิดชอบ 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้
เสมอ ร่องรอยทางดิจิทัลอาจส่งผลกระทบในชีวิตจริง เข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือน ามาใช้ 
ในการจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ด้วยความรับผิดชอบ  
   7.2 องค์ประกอบของการจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) ได้ระบุองค์ประกอบของการจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติและค่านิยม (Attitudes and Values)  
ดังนี้ 
     ความรู้   
      บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลก
ออนไลน์รวมถึงผลที่ตามมาของร่องรอยดังกล่าวว่าอาจเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและอ่ืน ๆ หากมีการใช้
ข้อมูลหรือเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ 
     ทักษะ 
      บุคคลสามารถจัดการร่องรอยบนโลกออนไลน์และใช้เทคโนโลยีในลักษณะ 
ที่ก่อให้เกิดชื่อเสียงในเชิงบวกทั้งต่อตัวเองและองค์กรของตนเอง 
     ทัศนคติ และค่านิยม 
      บุคคลเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการกับชีวิตบนโลกดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ แสดงความเอาใจใส่ 
ความรอบคอบ และความรับผิดชอบทางออนไลน์ 
    จึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ 
มี 3 องค์ประกอบ ที่เป็นตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) เข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกดิจิทัล 2) จัดการข้อมูล
ที่เป็นร่องรอยดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ และ 3) แสดงความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ออนไลน์สามารถสรุปเป็นโมเดล ปรากฏดังภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 โมเดลการจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ 
 

  8. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy)   
   8.1 ความหมายของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
    Park (2016) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้าใจผู้อื่น การตอบสนองความต้องการของผู้อื่น การแสดงความเห็นใจและการแสดงน้ าใจ 
ต่อผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
    World Economic Forum (2016) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืนบนโลกดิจิทัล มีความรู้สึกไวต่อ 
ความต้องการและความรู้สึกของตัวเองและคนอ่ืน ๆ เมื่อออนไลน์ แม้จะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อ
ตัวแต่เต็มใจที่จะส่งเสียงหรือแสดงตนเมื่อมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่ถูกต้อง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ในโลกออนไลน์ สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่พิจารณาความเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและเปิดกว้างกับคนรอบ
ข้างและเพ่ือน ๆ ในการใช้ชีวิตดิจิทัล 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม หมายถึง ความสามารถในการแสดงน้ าใจ  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจถึงผลกระทบของการโต้ตอบออนไลน์ของตนอาจส่งผลต่อความรู้สึกของ
ผู้อื่น การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในโลกออนไลน์ สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่พิจารณาความเป็นไปอย่าง
เที่ยงธรรม ไม่ด่วนตัดสินผู้อ่ืนจากข้อมูลออนไลน์เพียงอย่างเดียว คิดก่อนจะโพสต์ สื่อสารกับผู้อื่นด้วย
เจตนาดี ไม่ใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชัง และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 
 

 จัดการร่องรอยดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ 

แสดงความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมออนไลน์ 

เข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกออนไลน์ 

การจัดการข้อมูล 
ที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ 
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   8.2 องค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
    DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation 
(2019) ได้ระบุองค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
     ความรู้   
      บุคคลเข้าใจว่าการโต้ตอบออนไลน์ของตนอาจส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่น 
     ทักษะ 
      บุคคลพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ให้กลายเป็นคนเห็นใจ 
และเคารพผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์ แม้จะเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้ 
เห็นหน้ากัน และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
     ทัศนคติ และค่านิยม 
      บุคคลแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึก ความต้องการ  
และความกังวลใจของผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 
    จึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่   
1) เข้าใจถึงผลกระทบของการโต้ตอบออนไลน์ 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์   
และ 3) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนโลกออนไลน์ ปรากฏดังภาพประกอบ 10 
 

 

 
  

ภาพประกอบ 10 โมเดลการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้เทคโนโลยี
อย่างมีจริยธรรม 

เข้าใจถึงผลกระทบของการโต้ตอบออนไลน์ 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์   

มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์ 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถประมวลความรู้ได้ ดังนี้ 
  1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลตามแนวคิดของนักวิชาการ  
   จากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมความสามารถ 
ในการใช้งานเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้กล่าวถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการ
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการใช้สื่อ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความฉลาดทางดิจิทัลของเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น สามารถประมวลความรู้ได้ ดังนี้ 
    สุภารักษ์ จูตระกูล (2559) ได้น าเสนอครอบครัวกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
(Digital Literacy) ของดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ  
สังคมในปัจจุบันเป็นยุคสังคมข่าวสาร (Information Society) เทคโนโลยีท าให้คนในสังคม 
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการบริโภคข่าวสาร และหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา  
และระยะทาง (Time and Space) การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารทุกทิศทุกทางย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อสังคมทั้งเชิงบวกและลบ โดยเฉพาะเด็กยุคใหม่หรือ “ดิจิทัลเนทีฟ” (Digital Natives) ที่เกิดและ 
เติบโตมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยอุปกรณ์ไอทีที่เป็นดิจิทัลมีเดีย ทั้งคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต 
สมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายท าให้สามารถค้นหาข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ 
ที่สนใจได้ด้วยตัวเองโดยตรง เป็นผู้ใช้สื่อ เสพสื่อ และสร้างสื่อได้เองในลักษณะของผู้แสวงหาข่าวสาร  
(Active Audience) หน้าที่ที่ส าคัญของครอบครัวในยุคสังคมข่าวสาร คือ ต้องท าหน้าที่ดูแล 
ให้ค าแนะน าและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดิจิทัลเนทีฟ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) คือ รู้ใช้ (Use)  
รู้เข้าใจ (Understand) และรู้สร้างสรรค์ (Create) ดังนั้นการป้องกันและควบคุมการใช้โซเชียล 
ในโลกออนไลน์พ่อแม่ผู้ปกครองต้องท าหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับลูก คอยดูแลเอาใจใส่ให้รู้จักใช้
เทคโนโลยีและโซเชียลได้อย่างเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงผลดีผลเสียและเนื้อหาที่มากับสื่อที่ยาก 
ต่อการควบคุม โดยท าหน้าที่ปลูกฝังค่านิยมในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกันขจัด 
สื่อร้ายขยายสื่อดีในสังคมเพ่ือให้เกิดดุลยภาพหรือความสมดุล (Equilibrium) นั่นเอง 
    ยืน ภู่วรวรรณ (2560) ได้เสนอเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วย Innovative 
Education : แนวทางการศึกษายุคดิจิทัลเพ่ือตอบโจทย์ Thailand 4.0 ว่า ดิจิทัลส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น เป็นแรงจูงใจที่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตทุกมิติด้วยดิจิทัลภิวัตน์ (Digital Transformation)   
การใช้ดิจิทัลท าให้ชีวิตดีขึ้นส่งผลให้ประเทศอยู่ในภาวะเร่งด่วนที่รัฐบาลพยายามเร่งผลักดันใน 
หลาย ๆ ประเด็น เช่น การตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การสร้างยุทธศาสตร์ชาติ 
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ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้เพราะการพัฒนาสู่ดิจิทัล หมายถึง การพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญงอกงาม โดยใช้ดิจิทัลเป็นเส้นทางของการศึกษา
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการก้าวสู่การใช้ดิจิทัล เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการใน
แนวทางและขั้นตอนที่ดี ตั้งแต่ระดับบุคคล ครู นักเรียน การปรับเปลี่ยนหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนการสอน การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับเนื้อหาวิชาอ่ืน และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เครื่องมือเพ่ือก้าวสู่วิถีแห่งยุคสมัยใหม่ Digital life โดยโรงเรียนต้องวางพื้นฐานทางด้าน Digital and 
Computing Literacy ส าหรับนักเรียน ส่วนในระดับโรงเรียนต้องเป็น Digital School และต้อง 
ก้าวสู่ดิจิทัลในระดับประเทศที่เป็นชีวิตและสังคมตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 การบริหารการศึกษายุคนี้
ต้องมีพลวัต (Dynamic) คือ การพัฒนาคุณภาพคนต้องมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน
การเรียนรู้ของคนทั้งระบบ เพ่ือมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning)  
ปรับการเรียนรู้เพื่อให้มีลักษณะของคนในยุคดิจิทัล  
    พีรวิชญ์ ค าเจริญ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2561) กล่าวว่า เทคโนโลยีและสื่อ
ดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพลกับเด็กและเยาวชนในการด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก จึงได้เสนอ 
แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลส าหรับเด็ก โดยแบ่งตามระดับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     1. ระดับครอบครัว คือ ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ โดยผู้ปกครองควรสร้างทักษะ 
ให้เด็กรู้จักใช้สื่อดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์เพ่ือเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล 
ต่อไปภายใต้กรอบของการรู้เท่าทันดิจิทัล (สุภารักษ์ จูตระกูล, 2559) โดยผู้ปกครองควรแนะน า 
การใช้สื่อดิจิทัลแก่เด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยการปลูกฝัง อบรม  
ส่งเสริม ถ่ายทอดความคิดในการใช้งานสื่อดิจิทัลให้กับเด็กในเชิงประจักษ์ (วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง, 
2553; นิตยา วงษ์ใหญ่, 2560) รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อดิจิทัล 
เพ่ือส่งเสริมการใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธีของเด็ก (Hobb and Moors, 2013) และควรสอนเด็กให้
เข้าใจทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล รวมถึงความสามารถในการเลือกเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
ส าหรับการใช้งาน การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ปกครองควร 
เอาใจใส่บุตรหลานและส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ 
อันแน่นแฟ้น และเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี (วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์, 2559)  
     2. ระดับสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารควรก าหนด
นโยบายและส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรการรู้เท่าทันดิจิทัลให้กับนักเรียน โดยบรรจุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีการน าหลักสูตรไปใช้กับนักเรียน เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา และควรมีการจัดหลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลที่มุ่งเน้นการน า
หลักสูตรไปใช้เพ่ือป้องกันปัญหามากกว่าการมุ่งแก้ปัญหา ดังนั้นหลักสูตรการรู้เท่าทันดิจิทัลส าหรับ
นักเรียนควรเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน โดยสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมการใช้ 
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สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้สถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการรู้เท่าทันดิจิทัล เช่น  
การตั้งชมรมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ของสถาบันการศึกษาไปยังชุมชนทั้งในเมือง
และนอกเมือง รวมทั้งควรให้ความส าคัญในการฝึกอบรมครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทัน
สื่อในยุคดิจิทัล  
     3. ระดับกระทรวงและหน่วยงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนด
เป็นนโยบายเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันดิจิทัล เพ่ือใช้แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ 
การรู้เท่าทันดิจิทัลส าหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย รวมไปถึงการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ให้กับสถาบันการศึกษาควรมีการบรรจุเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลในทุกหลักสูตร 
และทุกระดับชั้นเพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมและสร้างสรรค์  
     4. ระดับผู้ให้บริการสื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลนั้นควรผลิตและเผยแพร่
เนื้อหาในสื่อดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
     5. ระดับเครือข่ายภาคประชาคม เครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริม
การรู้เท่าทันดิจิทัลส าหรับเด็กในประเทศไทย ดังเช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
(Thai mediafund) มีส่วนช่วยผลักดันโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนวิจัย  
การจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ 
แผ่นพับ คู่มือและหนังสือการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอ การผลิตสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  
และอินโฟกราฟิก เป็นต้น   
    มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2561) กล่าวว่า ความฉลาดทางดิจิทัลในการ
เป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียนรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่ง
หรือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลของเด็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1. พ่อแม่/ผู้ปกครอง ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาหน้าจอให้กับลูก
ด้วยการไม่ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตในช่วงเวลาของครอบครัว ควรจัดสรรการใช้เวลาหน้าจออย่างมี 
แบบแผน เช่น ให้เด็กใช้เวลาหน้าจอในระยะเวลาที่เท่ากันในแต่ละวัน เช่น ครึ่งชั่วโมงในตอนเช้า  
และอีกครึ่งชั่วโมงในตอนค่ า หลีกเลี่ยงการเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้และท ากิจกรรมอ่ืนไปพร้อมกัน เมื่อไม่ได้
ใช้ควรปิดโทรทัศน์เพื่อไม่ให้โทรทัศน์หันเหความสนใจในขณะที่สมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมอ่ืน 
พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างแนะน าทางเลือกท่ีดีต่อสุขภาพ เช่น เล่นกลางแจ้ง อ่านหนังสือ ท างานฝีมือ 
เล่นเกมอ่ืน ๆ สร้างสรรค์กิจกรรมที่ท้าทายให้ลูกสนับสนุนของเล่นที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
และความอยากรู้อยากเห็น เช่น งานฝีมือ งานดินน้ ามัน ตัวต่อพลาสติก จิกซอว์หรือชิ้นส่วนที่ถอด
ประกอบได้ พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมในชีวิตของเด็ก ถามค าถาม ฟังเรื่องราว สังเกต และให้ความเห็นกับ
กิจกรรมการเล่นอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมหน้าจอ จัดสรรเวลาร่วมกันในครอบครัวและสื่อสารกันโดยเป็น
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ช่วงเวลา “ปลอดดิจิทัล” เช่น ช่วงรับประทานอาหารเย็น เที่ยวนอกบ้านด้วยกัน เล่นกีฬาด้วยกัน 
ก าหนดเวลางดเล่นหน้าจอ พ่อแม่ควรรู้ว่ารายการโทรทัศน์หรือเกมดิจิทัลใดมีเนื้อหาเพ่ือการศึกษา
หรือเพ่ือสันทนาการสื่อนั้น ๆ มีคุณภาพหรือไร้คุณภาพและรู้จักส่งเสริมการใช้ทักษะจากการเล่นบน
หน้าจอดิจิทัลมาใช้ในชีวิตจริง 
     2. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ   
      2.1 ภาคส่วนวิชาการควรจัดท าองค์ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และดิจิทัลส าหรับเด็ก เพ่ือหาโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กไทยในการลด
กิจกรรมหน้าจอและวิธีการที่ผู้ปกครองจะใช้เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก 
      2.2 หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนควรสร้างความตระหนักรู้ 
ถึงผลกระทบของการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปที่มีต่อเด็ก พร้อมทั้งเผยแพร่ค าแนะน าในการจัดการ
บริหารเวลาหน้าจอให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย 
      2.3 โรงเรียนและสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการจัดการบริหารเวลาหน้าจอแก่เด็กและผู้ปกครอง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรม 
เพ่ือลดการใช้เวลาหน้าจอในสถานศึกษา รวมถึงการส่งเสริมการเล่นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็ก 
    กิตติชัย สุธาสิโนบล (2562) กล่าวว่า การเสริมสร้าง “พลเมืองดิจิทัล”  
และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence) หน่วยงานด้านการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัลและท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมือกันในการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ผลักดันให้ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเข้ามา 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนรู้และด าเนินงานด้านหลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล เพ่ือให้มั่นใจ 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันและมีทักษะการเอาตัวรอดได้ 
ในยุคแห่งโลกดิจิทัล ดังนั้นหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัลจึงเป็นเป้าหมายของการจัดการ 
ศึกษาที่ก้าวหน้าทันโลกของการเปลี่ยนแปลง นักการศึกษาหรือผู้สอนควรมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ 
คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล การพัฒนาจิตใจที่ดีงามและ 
การมีภูมิคุ้มกันในตนเองต่อสิ่งยั่วยุทางดิจิทัล และเพ่ิมพูนสมรรถนะความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่เข้มแข็ง 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ รู้เท่าทันเทคโนโลยีบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
    กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี (2562) กล่าวว่า ปัจจัยความเสี่ยงบนโลก 
ดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อเด็กปฐมวัยที่ขัดขวางการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของเด็กปฐมวัยนั้น 
มีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัย ดังนี้ 
     1. ปัจจัยทางครอบครัว เป็นปัจจัยพื้นฐานที่อาจสร้างโอกาสหรืออาจเพ่ิม
ความเสี่ยงให้แก่เด็กปฐมวัย ซึ่งปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
รวมไปถึงปัจจัยทางสังคมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เด็กเติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมการใช้สื่อ 
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อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นสถาบันทางสังคมพ้ืนฐานที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด 
และมีส่วนในการหล่อหลอมทางพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกัน 
ผู้ปกครองบางกลุ่มกลับหลงทางในการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองยุคใหม่อยู่อาศัยกันแบบครอบครัวเดี่ยว และหลายครอบครัวมีพ่อแม่ผู้ปกครองมีแนวโน้ม 
อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ท าให้รู้ไม่เท่าทันสื่อและลืมตระหนักถึงโทษของสื่อดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก  
ดังนั้นการสร้างบรรยากาศในการรู้เท่าทันสื่อของสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความเป็น 
ประชาธิปไตย มีการคุยกับลูกด้วยเหตุผลและแสดงความรักต่อกัน ท าให้ลูกเกิดความรู้สึกอบอุ่น  
กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมโดยพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในการใช้สื่อที่ถูกต้องเหมาะสม 
     2. ปัจจัยทางสังคม สังคมในปัจจุบันมีค่านิยมสนับสนุนให้เด็กใช้สื่อผ่าน 
จอมือถือเป็นเรื่องปกติ ส่งผลให้ในเด็กในช่วงวัยนี้เริ่มปฏิเสธสื่อโทรทัศน์แบบดั้งเดิมหันมาให้
ความส าคัญกับการเล่นสื่อสังคมออนไลน์และสื่อผ่านจอมากข้ึน และคนในสังคมปัจจุบันมักมีค่านิยม 
ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลที่คลาดเคลื่อนไป เช่น การที่เด็กสามารถใช้สื่อผ่านจอได้อย่าง
คล่องแคล่ว ถือเป็นเด็กฉลาด ทันสมัย โดยไม่ได้ตระหนักถึงผลดี-ผลเสียของการใช้สื่อเทคโนโลยี 
และไม่ได้เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
     3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าในครอบครัวที่มีฐานะดีจะมีรูปแบบการใช้ 
เทคโนโลยีมีความทันสมัย เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็กในการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ความเจริญทางเศรษฐกิจนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมที่อาจเพ่ิมความเสี่ยงให้แก่เด็กโดยไม่รู้ตัว  
ยิ่งพ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องการยกระดับครอบครัวในเชิงทางเศรษฐกิจมักพ่วงมาด้วยภาระงานที่ต้อง 
รับผิดชอบที่สูงขึ้น หลายครอบครัวไม่มีเวลาในการอบรมดูแลบุตรหลานท าให้เกิดช่องว่างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก เป็นเหตุให้สื่อเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงต่อเด็กได้แทรกแซง 
และมีอ านาจในการเลี้ยงดูแทนพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว ทั้งท่ีในความเป็นจริงแล้วเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องการ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากทั้งบุคคล สิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งจากสื่อเทคโนโลยีก็สามารถ 
เป็นตัวช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ดีเช่นกันแต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลที่ถูกต้อง 
และเหมาะสม 
    นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงโอกาสสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของเด็กปฐมวัย  
เพ่ือพัฒนาให้เกิดทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือความฉลาดทางดิจิทัล (Digital intelligence: DQ)  
คลอบคลุม 8 ทักษะ (กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี, 2562) ดังนี้ 
     1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่ลูก  
เพ่ือสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให้เกิดเป็นนิสัย เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะเป็นลักษณะของการผู้ใหญ่ 
ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้งานในสังคมออนไลน์และรู้จักรับผิดชอบต่อการกระท า ไม่กระท าการ 
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ที่ผิดกฎหมาย สามารถดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันพิษภัยในโลกออนไลน์น าไปสู่ 
การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
     2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ พ่อแม่/ผู้ปกครอง และครูปฐมวัยควรสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ชัดเจนสลับการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อไม่ให้เด็กอยู่กับหน้าจอ 
เป็นเวลานาน อีกท้ังควรเปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านหน้าจออย่างมีคุณภาพ 
     3. การจัดการภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูปฐมวัย 
มีบทบาทส าคัญในการสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันภัยร้ายที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ที่ส่งผลทั้งร่างกายและ 
จิตใจของเด็ก นอกจากนี้การขาดทักษะในการรู้ท่าทันสื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองและครูปฐมวัยก็เป็น 
พฤติกรรมที่ต้องพึงระวังเช่นกัน เพราะอาจส่งผลด้านลบกับเด็กได้ ดังนั้นควรระมัดระวังในการโพสต์  
แชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอของเด็กในเชิงล้อเลียน เสียดสี หรือแม้แต่เพ่ือความบันเทิงโดยไม่ได้รับการ 
ยินยอมจากเด็ก  
     4. การจัดการความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ผู้ปกครองจึงต้องมีบทบาทในการ
สร้างระบบการเข้าถึงข้อมูล และตระหนักรู้ในการป้องกันข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่เด็กปฐมวัย 
ด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy setting) และความปลอดภัยของโปรแกรมในการค้นหา 
(Search engines) ในสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต เพ่ือจ ากัดทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความเสี่ยง  
     5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูปฐมวัย จึงควรตระหนัก 
และให้ความส าคัญในมิติของการปฏิบัติเพ่ือการรักษาความเป็นส่วนตัวเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ 
ของลูก เช่น การระวังในการลงรูปภาพหรือคลิปวีดิโอของเด็กบนสื่อออนไลน์ ฯลฯ เพื่อป้องกัน 
การถูกขโมยข้อมูล 
     6. การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ควรเน้นให้เด็กได้ฝึกการจ าแนกสื่อ 
ที่มีคุณค่าและสื่อที่มีความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการปลูกฝังของผู้ปกครองและครูปฐมวัย 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการปฏิบัติและการเป็นแบบอย่าง เช่น การแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครที่มีปรากฏในสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม  
รวมถึงการแสดงออกด้านการใช้สื่อของพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูปฐมวัย เพื่อให้เด็กสามารถเลียนแบบ 
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
     7. การจัดการร่องรอยข้อมูลส่วนตัวบนโลกดิจิทัล ในปัจจุบันพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและครูมักแชร์ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก ทั้งชื่อเด็ก รูปภาพ ภาพถ่าย หรือคลิปวีดิโอด้วยความ 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้แก่ผู้ไม่ประสงค์ดีในการล้วงข้อมูลส่วนตัวน าไปสู่การเกิด 
อันตรายต่อเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
     8. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม พ่อแม่ผู้ปกครองและครูปฐมวัยมีส่วน
ส าคัญในการปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 
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ผ่านกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดี เช่น การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมผ่านการแสดงออก
ทางสายตา ค าพูด มีการสื่อสารและปฏิบัติต่อกันระหว่างครูกับเด็กด้วยความเคารพต่อความรู้สึก 
ให้เกียรติกันขณะใช้สื่อ 
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า ครอบครัว โรงเรียน และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 
ต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง การสอน 
ของครู บรรยากาศในชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ
เวลาหน้าจอ เพราะเป็นเรื่องส าคัญท่ีพลเมืองดิจิทัลควรได้ฝึกฝน เพ่ือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดชอบ ไม่เสพติดไอทีหรือหมกมุ่นอยู่แต่ในโลกออนไลน์ มีความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้
สื่อดิจิทัลที่มากเกินไป การรู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด จะช่วยให้พลเมืองดิจิทัลรู้จัก
การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตดิจิทัลกับชีวิตจริง พร้อมทั้งรู้จักการรักษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ครอบครัวและคนรู้จักและหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเกิดจากการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป 
  2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลตามทฤษฎี 
   2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchical  
Theory of Motivation) 
    Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้ 
แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา 
และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง Maslow กล่าวว่า ความปรารถนานั้นติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและ 
จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปตามล าดับ 5 ขั้น  
ดังนี้ (อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2562) 
     ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกาย เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานที่ท าให้บุคคล 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ความต้องการอากาศ น้ า อาหาร และการพักผ่อน เป็นต้น 
     ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยเป็นความต้องการสถานการณ์ 
หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและความผูกพัน โดยขั้นนี้บุคคลต้องการ 
ความรักความผูกพันและการยอมรับจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัวเพ่ือน คนรักและสมาชิกชมรม 
     ขั้นที่ 4 ความต้องการได้รับการชื่นชมยกย่องทั้งจากผู้อ่ืน เช่น ต้องการ
ชื่อเสียงชัยชนะ ความสนใจ การยอมรับและความรู้สึกเหนือผู้อื่น รวมทั้งความต้องการความนิยมและ 
นับถือตนเอง เช่น ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองความรู้สึกท่ีได้ประสบผลส าเร็จความรู้สึกที่สามารถ 
ควบคุมสถานการณ์ได้ 
     ขั้นที่ 5 ความต้องการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ เป็นความต้องการจะเติมเต็ม 
ความสมบูรณ์ให้ตนเองได้พัฒนาพลังหรือศักยภาพทั้งหมดอย่างเต็มเปี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ของ 
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ตนเองอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับเงื่อนไขของความต้องการทรัพย์สิน ความรัก และความผูกพัน 
หรือเกียรติยศ 
   2.2 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม 
    เว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้ตอบสนองความต้องการมากมาย Ray (2007)  
ได้ส ารวจการใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคมสามารถตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น ความบันเทิงข้อมูล
สารสนเทศ การติดตามข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงผลักดันและความพึงพอใจในประโยชน์ของ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ผลประโยชน์ที่ส าคัญของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม คือ สามารถตอบสนอง 
ความต้องการได้หลากหลาย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครือข่ายเหล่านี้ 
มีแรงจูงใจในการใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่อไป  
    Sheldon (2008) ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
เป็นการส ารวจแรงจูงใจและลักษณะทางประชากรศาสตร์นั้น สามารถท านายทัศนคติและพฤติกรรม 
ในการใช้สื่อเฟสบุ๊คได้อย่างไร ในส่วนของแรงจูงใจเพ่ือฆ่าเวลาพบว่า เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญส าหรับ 
การใช้สื่อเฟสบุ๊ค การรักษาความสัมพันธ์และความบันเทิงยังคงมีความส าคัญในน่าพอใจ ส่วนใน
แรงจูงใจของความยอดเยี่ยม มิตรภาพและการพบปะเพ่ือนใหม่พบว่ามีโอกาสน้อย การศึกษาพบว่า 
เพศหญิงมีแนวโน้มมากข้ึนที่จะใช้สื่อเฟสบุ๊คเพ่ือรักษาความสัมพันธ์และความบันเทิง ส่วนเพศชาย 
มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อเฟสบุ๊คเป็นวิธีการที่ใช้พบปะเพ่ือนใหม่ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อเฟสบุ๊ค  
    Lampe, Ellison และ Steinfield (2007) ได้ส ารวจการใช้เว็บไซต์เครือข่าย 
สังคมในหมู่นักศึกษาและพบว่า นักศึกษาท่ีใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส่วนใหญ่มักใช้ด้วยเหตุผล 
ทางสังคมนักศึกษาใช้สื่อเฟสบุ๊คเป็นหลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วมากกว่าสร้าง 
ความสัมพันธ์ใหม่ได้ด าเนินการโฟกัสกลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยในภาคกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
เพ่ือตรวจสอบวิธีการของผู้ใช้สื่อมายสเป๊สและสื่อเฟสบุ๊คเพ่ือตอบสนองความต้องการ  
จากการศึกษาพบ 5 รูปแบบแรงจูงใจ คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่สะดวกสบาย  
ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับคนอ่ืน ๆ และการสร้างความสัมพันธ์ รูปแบบที่โดดเด่นที่สุดคือ  
การที่เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนผู้ใช้บริการ 
เครือข่ายสังคมเหล่านี้เพราะเป็นวิธีที่ง่ายในการกระจายข่าวและข้อมูลให้กับเพ่ือน ๆ ได้ในคราวเดียว  
แรงจูงใจที่ส าคัญ ได้แก่ การแบ่งปันภาพถ่าย ความบันเทิง การฆ่าเวลาและการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
    จากการศึกษาสรุปได้ว่า การเกิดความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ต          
หรือสื่อสังคมออนไลน์มาจากแรงจูงใจหลายประเภท เช่น เพ่ือความบันเทิง เพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
เพ่ือฆ่าเวลา เพื่อข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคคล จึงอาจสรุป 
ได้ว่าแรงจูงใจของนักเรียนส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล กล่าวคือเมื่อมีแรงจูงใจจะท าให้มี 
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ความต้องการที่จะเรียนรู้ ตั้งใจศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งนั่นคือแรงจูงใจอาจส่งผล 
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
  3. ปัจจัยตามผลการวิจัย 
   พนารัตน์ พรมมา (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
และขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ตัวแปรปัจจัย 
เชิงสาเหตุที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการใช้อินเทอร์เน็ต เจตคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต 
การรับรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต แรงจูงใจในการใช้อินเทอร์เน็ต และความรู้ในการใช้ 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 688 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
จ านวน 2 ฉบับ เป็นแบบทดสอบ 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบของตัวแปรปัจจัย 
เชิงสาเหตุทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานมีความสอดคล้องกลมกลืน 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝑥2

𝑑𝑓
 = 1.706, GFI = .976, AGFI = .960, SRMR = .025, PMSEA = .034)  

3) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการใช้อินเทอร์เน็ต แรงจูงใจในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตและการรับรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .509, .393, .251, .188 และ .097 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการใช้อินเทอร์เน็ต เจตคติต่อ 
การใช้อินเทอร์เน็ต และการรับรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .199, .087 และ .035 ตามล าดับ ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้ง 5 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรม ได้ร้อยละ 84.10 
   ขนิษฐา จิตแสง (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล 
และกลุ่มบุคคลกับทักษะการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีจ านวน 379 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เพื่อนได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโปรแกรมใหม่ ๆ แก่เยาวชนมากที่สุด 
(ร้อยละ 19.20) สมาชิกในครอบครัวได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเว็บไซต์ในการสืบค้นมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 16.80) และโรงเรียนได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่สืบค้นมากท่ีสุด (ร้อยละ 16.80)  
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ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและกลุ่มบุคคลกับทักษะการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น
พบว่า การให้ค าแนะน าในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเพ่ือนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสามารถในการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการให้
ค าแนะน าในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของครอบครัวและโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสามารถในการท าความเข้าใจเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ภัทร์ศินี แสนส าแดง (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนน า 
เยาวชน โดยพบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนน าเยาวชน มีจ านวน 3 ปัจจัย  
ได้แก่ (1) การคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นปัจจัยภายในที่มีความส าคัญท่ีสุดที่มีผลต่อ 
การรู้ทันสื่อของแกนน าเยาวชนและเป็นหัวใจของกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ หลักการเรียนรู้ 
เท่าทันสื่อคือ หลักการของการตั้งค าถามอย่างวิพากษ์ การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ไตร่ตรองรอบด้าน รู้จักตั้งคาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสื่อ (2) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ (Media  
effect awareness) การที่แกนน าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของสื่อท าให้สามารถ 
ตัดสินใจได้ว่าผลแบบใดที่ต้องการและผลแบบใดที่ควรหลีกเลี่ยง และการตระหนักในผลกระทบของ
สื่อจะช่วยให้ผู้รับสื่อปกป้องตนเองได้ (3) การรู้เท่าทันตนเอง (Self-awareness) คือ การคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการเชิงพุทธเข้ามาผสมผสาน เมื่อพิจารณาปัจจัยพยากรณ์ทักษะการรู้ 
เท่าทันสื่อ และข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบการรู้เท่าทันข้อมูลและสื่อดิจิทัลเป็นรายคุณลักษณะ พบว่า องค์ประกอบการรู้เท่าทัน 
ข้อมูลและสื่อดิจิทัล (1) ควรศึกษาวิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า 
และจากการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ (2) ควรเข้าใจถึงสิทธิ์ของตนเองในการใช้สื่อออนไลน์      
เช่น สื่อออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้อ่ืนสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ตาม  
ขอบเขตท่ีถูกก าหนด และ (3) ควรโพสต์ข้อความอย่างรับผิดชอบ เช่น ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืน  
ไม่โพสต์เนื้อหาผิดศีลธรรมอันดี ไม่โพสต์โดยขาดการยั้งคิด สามารถร่วมกันอธิบายทักษะการรู้เท่าทัน 
ข้อมูลและสื่อดิจิทัลของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 51.9 นั้นซึ่งสามารถพยากรณ์ 
การตระหนักรู้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อของตนเองได้ในระดับปานกลาง 
   รธาราธิป ยอดวงศ์ (2560) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา การวิจัย 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ 
ของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา  
จ านวน 1,563 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  



 60 

5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์พหุระดับ 3 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษา 
ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียนที่มีความกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ 
ของตนเองสูงสุดคือ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .527 มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 รองลงมาคือ การรับรู้สื่อออนไลน์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .442  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยระดับชั้นเรียนที่มีความกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 
เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองสูงสุดคือ รูปแบบการสอน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .394 มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 รองลงมาคือ บรรยากาศในชั้นเรียนโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .386  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า ปัจจัยการสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์ 
ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ -.637 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง  พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียนร่วมกันพยากรณ์หรืออธิบาย
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองได้ร้อยละ 34.190 คือ สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพ่ือน มีค่าเท่ากับ 0.124 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สัมพันธภาพระหว่าง 
นักเรียนกับครู มีค่าเท่ากับ 0.546 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การรับรู้สื่อออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 
0.099 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และความสนใจสื่อออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 0.069 นัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยระดับชั้นเรียนร่วมกันพยากรณ์หรืออธิบายพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองได้ร้อยละ 40.677 คือ รูปแบบการสอน มีค่าเท่ากับ 0.180 มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .001 และบรรยากาศในชั้นเรียน มีค่าเท่ากับ 0.108 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ และกฤชณัท แสนทวี (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรู้เท่าทันข้อมูลและสื่อดิจิทัลของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล 2) ศึกษา 
การตระหนักในทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล 3) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องที่ใช้คือ
แบบสอบถามเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรม 
การเปิดรับสื่อดิจิทัลมากที่สุด 3 ล าดับ คือ ดูคลิปวีดิโอ ส่งข้อความพูดคุย เล่นเกมออนไลน์ 
2) การตระหนักรู้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลของเยาวชนในเขต
กรุงเทพฯ แบ่งตามรายด้าน คือ (1) ด้านสุขภาวะจากการใช้สื่อออนไลน์และ (2) ด้านจริยธรรม 
และส านึกร่วม สามารถร่วมกันอธิบายทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลและสื่อดิจิทัล ได้ร้อยละ 52  
(R2 = 0.52)  
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   อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัล 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: การวิเคราะห์พหุระดับ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรู้ดิจิทัลและระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัล 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) พัฒนาและตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัล   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,880 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม/แบบวัด ปัจจัยที่มี 
อิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่าตามแบบลิเคิร์ท  
มี 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการรู้ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เขตภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.32, SD = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนโดยรวม  
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยแรงจูงใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.25, SD = 0.52) รองลงมา 
ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้ปกครอง (X̅ = 4.24, SD = 0.61) ส่วนแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัล 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสอดคล้องกลมกลืน 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นไปตามเกณฑ์ทุกค่า  
และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าความ 
คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดเล็กทุกตัว (0.01–0.11) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)   
ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.40 และขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลระดับนักเรียน  
พบว่า การสนับสนุนจากผู้ปกครองมีขนาดอิทธิพลสูงที่สุด (0.91) รองลงมาคือ แรงจูงใจ (0.39)   
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (0.21) ตามล าดับ และตัวแปรอิสระทุกตัวในระดับนักเรียนร่วมกันอธิบาย 
ความแปรปรวนของการรู้ดิจิทัลได้ร้อยละ 85 ส่วนในระดับห้องเรียน พบว่า ค่าขนาดอิทธิพลของ 
ตัวแปรอิสระมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เฉพาะจากตัวแปรอิสระแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
ไปยังตัวแปรตามพฤติกรรมการสอนของครู  
   จากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน เช่น การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง   
แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อและ 
ปัจจัยด้านโรงเรียน เช่น บรรยากาศในชั้นเรียน พฤติกรรมการสอนของครู การจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในโรงเรียนล้วนมีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองทางดิจิทัล 
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  4. ผลการสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล    
   จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนข้างต้น  
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปร 
ระดับห้องเรียน ผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 สรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
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1. การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 

   1.1 การแนะน าของ
ผู้ปกครอง /  /   / /    / /  / /     8* 
   1.2 การสื่อสารระหว่าง 
ผู้ปกครองกับนักเรยีน               /     1 
   1.3 การสนับสนุน/ 
/การท ากิจกรรมร่วมกัน     /      / /  / /    / 6* 
   1.4 การมีส่วนร่วมใน
การใช้สื่อของผู้ปกครอง           /        / 2 

   1.5 การเป็นแบบอย่าง /      /    / /  /      5* 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง      / /        /     3* 

3. เจตคติต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต  /                  1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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4. ความรู้ในการใช้
อินเทอร์เน็ต  /                  1 
5. สภาพแวดล้อมในการ 
ใช้อินเทอร์เน็ต  /                  1 
6. การรับรู้ความสามารถ 
ในการใช้อินเทอร์เน็ต  / /                 2 
7. แรงจูงใจในการใช้สื่อ
ดิจิทัล/อินเทอร์เน็ต  /             / / / /  5* 
8. การคิดวิจารณญาณ    /                1 
9. ความตระหนักใน
อิทธิพลของสื่อ    /  /    /    /      4* 

10.ตระหนักรู้ในตนเอง    /                1 
11. ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค ์             /       1 

12. สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับคร ู         /           1 
13. พฤติกรรมการสอน
ของครู/รูปแบบการสอน/
กระบวนการเรียนรู้/การให้
ค าแนะน า   /    / / /  / / / /      8* 

14. บรรยากาศในช้ันเรียน
(สภาพแวดล้อมช้ันเรียน/
แหล่งทรัพยากร/สื่อดิจิทัล        / /  / /  / /     6* 
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 จากผลการสังเคราะห์ปัจจัยตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย พบว่า มีทั้งปัจจัยระดับ
นักเรียนและระดับห้องเรียน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้พิจารณาคัดเลือกตัวแปรที่มีผู้ศึกษาไว้จ านวน 
หลายท่านซึ่งตัวแปรที่มีเครื่องหมาย * คือตัวแปรที่ผู้วิจัยคัดเลือกไว้ เนื่องจากมีค่าความถี่ที่พบจ านวน  
3 คนข้ึนไป ประกอบด้วย ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ และการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  
(การแนะน าของผู้ปกครอง/การสนับสนุนของผู้ปกครอง/การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครอง)   
ส่วนปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่  บรรยากาศในชั้นเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู ดังนั้น    
ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในงานวิจัยครั้งนี้คือ 
   1. ปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
   ปัจจัยระดับนักเรียน หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยคัดเลือกตัวแปร 
ระดับนักเรียนโดยพิจารณาจากงานวิจัยที่มีบริบทสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้และตัวแปรที่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ ดังนั้นจึงก าหนดปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน  
4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 2) แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์   
3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 4) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้ 
    1.1 การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (Rearing of Family) 
     1.1.1 ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู 
      การที่เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ครอบครัวเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิธีการที่บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูซึ่งมีอิทธิพลต่อแบบ
แผนพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันและศักยภาพของเด็กในอนาคต ได้มีผู้ศึกษาและให้ความหมาย 
ของการอบรมเลี้ยงดู ดังนี้ 
       Wright (1976) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การปฏิบัติของ 
พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีต่อเด็ก 4 ด้าน ได้แก่ การควบคุม การเป็นตัวอย่างแก่เด็ก การให้รางวัลและ 
การลงโทษ 
       อรนุช สุธีสังข์ (2542) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง  
เป็นการปะทะสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร ซึ่งหมายถึงวิธีการดูแลบุตรและพฤติกรรม 
การฝึกฝนบุตร รวมถึงการแสดงออกซ่ึงคุณค่า เจตคติ ความสนใจและความเชื่อของบิดามารดา 
       ไพจิตรา แสงบุญมี (2557) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง วิธีการ 
ที่บิดามารดาใช้ดูแลบุตร โดยพิจารณาจากการใช้อ านาจในครอบครัวในการลงโทษ ให้รางวัล  
และการตั้งกฎเกณฑ์ในครอบครัว การให้อิสระในการตัดสินใจของบุตร การแสดงความรักใครต่อบุตร  
การเอาใจใส่ต่อบุตร 
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      จากการศึกษาสรุปได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง หมายถึง 
การที่ผู้ปกครองให้การเลี้ยงดูและคุ้มครองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน 
ให้การสนับสนุนทั้งทางอารมณ์และทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี รวมถึงการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และใช้อย่างชาญฉลาดไม่ตกเป็นทาสของ
เทคโนโลยี 
      1.1.2 องค์ประกอบของการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
      1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 
       1.1 การอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของ Baumrind (1971) และ 
Maccoby และ Martin (1983) ได้แบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่   
        1.1.1 แบบเอาใจใส่ (Authoritative parenting style) คือ 
การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะ โดยที่บิดามารดา
หรือผู้เลี้ยงดูจะอนุญาตให้เด็กมีอิสระตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ในขณะเดียวกันบิดามารดาจะก าหนด
ขอบเขตพฤติกรรมของเด็กให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ถึงแม้บิดา
มารดาจะมีการเรียกร้องสูงแต่ก็ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของ
ตัวเอง รับฟังเหตุผลจากเด็กและสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  
ของครอบครัว    
        1.1.2 แบบควบคุม (Authoritarian parenting style) คือ  
การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูมีความเข้มงวด เรียกร้องสูงแต่ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของเด็กโดยสิ้นเชิง มีการจัดระบบการควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด โดยมีการ
อธิบายน้อยมากหรือไม่มีเลย เด็กต้องยอมรับในค าพูดของบิดามารดาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ 
และมีการใช้อ านาจควบคุมโดยวิธีบังคับและลงโทษเมื่อเด็กไม่ท าตามความคาดหวัง   
        1.1.3 แบบตามใจ (Permissive parenting style) คือ การอบรม
เลี้ยงดูที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูปล่อยให้เด็กท าสิ่งต่าง ๆ ตามการตัดสินใจของเด็กโดยไม่มีการ
ก าหนดขอบเขต ใช้การลงโทษน้อยไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรม เด็กสามารถแสดงออกซ่ึง
ความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างเปิดเผย บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูอาจให้ค าปรึกษาหรือพยายามใช้
เหตุผลกับเด็ก แต่ไม่มีอ านาจในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กและให้ความรักความอบอุ่นและ
ตอบสนองความต้องการเด็ก   
        1.1.4 แบบทอดทิ้ง (Uninvolved parenting style) คือ 
การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของเด็ก ให้การดูแลเอาใจ
ใส่ต่อเด็กน้อยมากจะเพิกเฉยต่อเด็ก พอ ๆ กับการไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใด ๆ 
ให้เด็กปฏิบัติ 



 66 

       1.2 การอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของ รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ (2563) 
กล่าวว่า    
        1.2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ พบว่า เด็กท่ีได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ านาจควบคุม 
แบบรักตามใจ และแบบทอดทิ้ง เด็กมีการปรับตัวด้านครอบครัว มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการ
ปัญหามากกว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอื่น เด็กมีการเรียนรู้แบบก ากับตนเองและมีเจตคติ
ทางบวกต่อการแสวงหาความช่วยเหลือสูงกว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอ่ืน นอกจากนี้ยังส่งผล
ต่อพฤติกรรมเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ต โดยพบว่าเด็กท่ีได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จะรับสื่ออินเทอร์เน็ตด้านบันเทิงทางลบน้อยกว่าเด็กท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดู 
แบบอ่ืนมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจสูงกว่าเด็กท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม แบบทอดทิ้ง  
และแบบตามใจ 
        1.2.2 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย พบว่า  
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความซื่อสัตย์ของเด็ก มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของเด็ก นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย การสื่อสารทางเพศ และการเฝ้าสังเกตของบิดามารดายังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมทางเพศของเด็ก  
        1.2.3 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบผสมผสาน พบว่า การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและการใช้เหตุผลมากจากบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงด ูหรือการเห็นแบบอย่างท่ีดี
ของพฤติกรรมในกลุ่มนี้จากบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูมาก เด็กจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีกว่าเด็กท่ี
รายงานตรงข้าม ซึ่งพฤติกรรมที่ดีเหล่านี้ เช่น พฤติกรรมรับผิดชอบในครอบครัว พฤติกรรมต้าน 
ยาเสพติด พฤติกรรมการคบเพ่ือนอย่างหลีกเลี่ยงเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
อย่างถูกกาลเทศะ พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
การรับรู้ข้อมูลทางเพศผ่านสื่อและการควบคุมตนเองสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมทางเพศได้
ร้อยละ 43.10  
        1.2.4 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบบังคับ พบว่า การอบรมเลี้ยงดู 
แบบบังคับมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในเด็ก ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ แบบควบคุม 
และแบบทอดทิ้ง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้น 
       จากการศึกษารูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูจะเห็นได้ว่ามีการแบ่ง
ประเภทของการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันและมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีการเรียกชื่อแตกต่าง 
กันไป ซึ่งพบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาโดยทั่วไปไม่ได้ใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เท่านั้น แต่ไดมีการผสมผสานในหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ทั้งนี้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 
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คือพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนให้ค าแนะน าที่ดีให้กับลูกแบบประชาธิปไตย คือ พ่อแม่ต้องรับฟัง 
ความคิดเห็นของลูกและพูดคุยกับลูกอย่างมีเหตุมีผล และแบบผสมผสานคือ พ่อแม่ต้องให้ความรัก
และสนับสนุนทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับลูก ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของเด็กทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาซึ่งเมื่อเด็กมีพัฒนาการที่ดีแล้วย่อมส่งผลต่อความฉลาดทาง
ดิจิทัลของเด็กด้วย 
      2) บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
       มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2562) ให้ข้อแนะน าไว้ว่า  
        1. เป็นแบบอย่างที่ดี  คือการไม่ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตในช่วงเวลา
ของครอบครัว 
        2. จัดสรรการใช้เวลาหน้าจออย่างมีแบบแผน  
        3. ปิดโทรทัศน์เมื่อไม่ได้ใช้ หลีกเลี่ยงการเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้  
        4. สนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ เช่น เล่นกลางแจ้ง 
อ่านหนังสือ 
        5. สร้างสรรค์กิจกรรมที่ท้าทายให้ลูก เช่น งานฝีมือ ตัวต่อพลาสติก  
        6. มีส่วนร่วมในชีวิตของเด็ก ถามค าถาม ฟังเรื่องราว สังเกต และ
ให้ความเห็นกับกิจกรรมการเล่นอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมหน้าจอของพวกเขา 
        7. จัดสรรเวลาร่วมกันในครอบครัว มีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกันโดย
เป็นช่วงเวลา “ปลอดดิจิทัล” เช่น ช่วงรับประทานอาหารเย็น เที่ยวนอกบ้านด้วยกัน เล่นกีฬาด้วยกัน  
        8. ก าหนดเวลางดเล่นหน้าจอ  
        9. แยกแยะสื่อให้เป็น พ่อแม่ควรรู้ว่ารายการโทรทัศน์หรือเกม
ดิจิทัลใดมีเนื้อหาเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือสันทนาการ สื่อนั้น ๆ มีคุณภาพหรือไร้คุณภาพ 
       จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ผู้ปกครองควรมีหน้าที่และบทบาทในการ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กรู้จักคิดรู้จักแสวงหาความรู้จากสิ่งรอบตัว เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่และให้
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมทักษะทาง
เทคโนโลยี การให้ความรู้เพ่ิมเติมกับเด็กเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการเรียนและประสบผลส าเร็จ
ในการเรียน รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมให้มีความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล 
      3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
       กานต์ เชาวน์นิรัติศัย (2557) ได้ศึกษาผลกระทบจากการบริโภคสื่อที่มี
ต่อเด็กในประเทศไทยพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบจากการบริโภคสื่อของเด็ก ได้แก่ (1) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้อย่างง่าย (2) ปัจจัยด้านเนื้อหาที่ถูกน าเสนอ



 68 

เนื้อหาที่มีคุณภาพต่ าและน าเสนอความรุนแรงและเรื่องเพศอย่างต่อเนื่อง และ (3) ปัจจัยด้าน
ครอบครัว เนื่องจากขาดละเลยจากพ่อแม่และผู้ปกครอง โดยปล่อยให้เด็กบริโภคสื่อเป็นเวลานาน 
และขาดการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในการใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ 
ตามมา 
       ภาวิณี ฮิปส์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการเป็น
สื่อกลางเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัย ได้แบ่งองค์ประกอบของบทบาทของผู้ปกครอง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้สื่อร่วมกับเด็ก ด้านการควบคุมการใช้สื่อและด้านการส่งเสริม
ความรู้  
       อลิสา หล่อสมบูรณ์ (2561) ได้ท าการศึกษาบทบาทของผู้ปกครองใน
การใช้เทคโนโลยีและสื่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตคลองเตย ได้แบ่งบทบาทของผู้ปกครองในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยอนุบาลใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ และด้านการเฝ้าระวังใน
การใช้สื่อ  
      จากการศึกษาความหมาย แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า 
ผู้ปกครอง ควรมีหน้าที่และบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กรู้จักคิด รู้จักแสวงหาความรู้จาก 
สิ่งรอบตัว เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ และให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี การให้ความรู้เพ่ิมเติมกับเด็กเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางการเรียน และประสบผลส าเร็จในการเรียนรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางดิจิทัล จึงสามารถสรุปได้ว่า 
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การแนะน าของผู้ปกครอง 
2) การสนับสนุนของผู้ปกครอง และ 3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       1. การแนะน าของผู้ปกครอง   
        มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2562) กล่าวว่า ความฉลาด 
ทางดิจิทัลในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียนรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ  
ล้วนมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่งหรือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลของเด็ก โดยผู้ปกครองควร
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาหน้าจอให้กับลูก ด้วยการไม่ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตในช่วงเวลาของ
ครอบครัวควรจัดสรรการใช้เวลาหน้าจออย่างมีแบบแผน พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างแนะน าทางเลือก 
ที่ดีต่อสุขภาพ สร้างสรรค์กิจกรรมที่ท้าทายให้ลูกสนับสนุนของเล่นที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
        อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า การแนะน าของผู้ปกครอง 
หมายถึง การที่ผู้ปกครองชี้แนะให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละอย่าง เป็นตัวอย่างที่ดีใน
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตและฝึกวินัยให้ลูกมีความสามารถในการควบคุมตนเองในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
        จากการศึกษาสรุปได้ว่า การแนะน าของผู้ปกครอง หมายถึง 
การที่ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ แนะน าและให้ค าปรึกษา รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ จัดสรรเวลาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาการที่ดีของเด็ก 
       2. การสนับสนุนของผู้ปกครอง 
        House (1981) กล่าวว่า การสนับสนุนอุปกรณ์ หมายถึง 
การที่บุคคลรู้สึกว่าตนได้รับความช่วยเหลือโดยตรงในด้านเครื่องอ านวยความสะดวกในการท างาน 
ได้แก่ ช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ การให้เงิน การแบ่งเบาภาระงาน ให้เวลา เพ่ือช่วยให้บุคคลที่ได้รับ
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
        Kim (2003) กล่าวว่า การสนับสนุนของผู้ปกครอง หมายถึง 
การที่หัวหน้าครอบครัวหรือพ่อแม่ได้ดูแลและเกื้อกูลบุตร    
        อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า การสนับสนุนอุปกรณ์และ
เครื่องมือ หมายถึง การที่ผู้ปกครองต้องจัดการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรู้แก่นักเรียน เพราะสื่ออุปกรณ์นั้นจะเป็นตัวส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ 
        King และคณะ (1995) ได้เสนอการสนับสนุนจากผู้ปกครองว่า
ประกอบด้วยการสนับสนุน 2 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional sustenance)  
คือการที่สมาชิกในครอบครัวมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นการกระตุ้นและส่งเสริม เข้าใจ เอาใจใส่ 
ให้ก าลังใจเต็มใจที่จะรับฟังสนทนา ให้ค าแนะน าและมีทัศนคติทางบวก รวมถึงดูแลห่วงใยให้ความ
สนใจในสิ่งที่สมาชิกท าอยู่ และ 2) การสนับสนุนด้านทรัพยากร (Instrumental support) คือ 
การที่สมาชิกในครอบครัวแสดงทัศนคติและพฤติกรรมในการจะช่วยเหลือครอบครัวด้านสิ่งของ เงิน
ทอง หรือแรงงาน รวมถึงมีความเต็มใจที่จะแบ่งเบาภาระในบ้าน 
        จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การสนับสนุนของผู้ปกครองที่ช่วยส่งเสริม
ความฉลาดทางดิจิทัล หมายถึง การที่ผู้ปกครองให้การสนับสนุนทั้งด้านอารมณ์และด้านทรัพยากร  
ด้านอารมณ์คือการรับฟัง เข้าใจและให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการท างานและการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพ่ือให้เด็กเกิดทักษะทางดิจิทัล 
       3. การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง (Precedent) 
        ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายของแบบอย่าง 
หมายถึง ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้ 
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        พีรวิชญ์ ค าเจริญ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2561) ได้เสนอแนวทาง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ความฉลาดทางดิจิทัลส าหรับเด็กในระดับครอบครัวว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยการปลูกฝัง อบรม ส่งเสริมและถ่ายทอดความคิดในการใช้งาน 
สื่อดิจิทัลให้กับเด็กในเชิงประจักษ์ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อดิจิทัล 
เพ่ือส่งเสริมการใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธีของเด็กและควรสอนให้เข้าใจทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล 
รวมถึงความสามารถในการเลือกเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมส าหรับการใช้งาน การสร้างสรรค์ 
และการผลิตสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (2562) กล่าวว่า  
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้น พ่อแม่/ผู้ปกครอง ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาหน้าจอให้กับ
ลูกด้วยการไม่ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตในช่วงเวลาของครอบครัว ควรจัดสรรการใช้เวลาหน้าจออย่างมี
แบบแผน เช่น ให้เด็กใช้เวลาหน้าจอในระยะเวลาที่เท่ากันในแต่ละวัน เช่น ครึ่งชั่วโมงตอนเช้า 
และอีกครึ่งชั่วโมงในตอนค่ า หลีกเลี่ยงการเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้และท ากิจกรรมอ่ืนไปพร้อมกัน  
เมื่อไม่ได้ใช้ควรปิดโทรทัศน์เพ่ือไม่ให้โทรทัศน์หันเหความสนใจในขณะที่สมาชิกในครอบครัว 
ท ากิจกรรมอ่ืน พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างแนะน าทางเลือกท่ีดีต่อสุขภาพ เช่น เล่นกลางแจ้ง 
อ่านหนังสือ ท างานฝีมือ เล่นเกมอ่ืน ๆ สร้างสรรค์กิจกรรมที่ท้าทายให้ลูกสนับสนุนของเล่นที่ช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และความอยากรู้อยากเห็น  
        จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง หมายถึง   
การที่พ่อแม่/ผู้ปกครองแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาหน้าจอให้กับลูก มีการจัดสรรเวลาหน้าจอ อย่างมี 
แบบแผน ใช้สื่อดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในการท างานหรือด าเนินชีวิตประจ าวัน ปลอดภัย มีจริยธรรม 
และมีความรับผิดชอบจนสามารถกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้   
        จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านพบว่า 
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถเขียน
เป็นโมเดล ปรากฏดังภาพประกอบ 11 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 โมเดลการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 

การแนะน าของผู้ปกครอง 

การสนับสนุนของผู้ปกครอง 

การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง 

การอบรมเลี้ยงด ู
ของผู้ปกครอง 
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     1.1.3 เครื่องมือวัดปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
      ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดปัจจัยด้าน 
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       ภาวิณี ฮิปส์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการเป็น
สื่อกลางเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ปกครองใน
การเป็นสื่อกลางเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพ ฯ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้สื่อร่วมกับเด็ก ด้านการควบคุมการใช้สื่อ และด้านการส่งเสริมความรู้  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพ จ านวน 143 คน  
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ 
       อลิสา หล่อสมบูรณ์ (2561) ได้ท าการศึกษาบทบาทของผู้ปกครอง 
ในการใช้เทคโนโลยีและสื่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตคลองเตย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ปกครอง
ในการใช้เทคโนโลยีและสื่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยอนุบาลใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการใช้
สื่อ และด้านการเฝ้าระวังในการใช้สื่อ ตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1–3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ผู้ปกครอง เรื่อง บทบาทของผู้ปกครองในการใช้เทคโนโลยีและสื่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยอนุบาล 
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อปฏิสัมพันธ์ มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check list) จ านวน 13 ข้อ ตอนที่ 2 บทบาทของผู้ปกครองในการใช้เทคโนโลย ี
และสื่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยอนุบาล แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ และด้าน 
การเฝ้าระวังในการใช้สื่อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ และตอนที่ 3 
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปกครองในการใช้เทคโนโลยีและสื่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยอนุบาล เป็นค าถาม
แบบปลายเปิดตามประเด็นที่ศึกษา จ านวน 2 ข้อ 
       อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้
ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม/แบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัล
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท 
(Likert) มี 5 ระดับ 
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       จากการศึกษาเครื่องมือวัดปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่
พบส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) 
มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ด้วย 
     1.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับความเป็น
พลเมืองดิจิทัล 
      กานต์ เชาวน์นิรัติศัย (2557) ได้ศึกษาผลกระทบจากการบริโภคสื่อที่มีต่อ 
เด็กในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบจากการบริโภคสื่อของเด็ก ได้แก่ (1) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีที่ ทันสมัย ท าให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้อย่างง่าย (2) ปัจจัยด้านเนื้อหาที่ถูกน าเสนอ
เนื้อหาที่มีคุณภาพต่ า และ น าเสนอความรุนแรงและเรื่องเพศอย่างต่อเนื่อง และ (3) ปัจจัยด้าน
ครอบครัว เนื่องจากขาดละเลยจากพ่อแม่และผู้ปกครอง โดยปล่อยให้เด็กบริโภคสื่อเป็นเวลานาน 
และขาดการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในการใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ 
ตามมา เพราะเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างง่ายผ่าน Smartphone และ Tablet แต่เด็กยังไม่
สามารถแยกแยะเนื้อหาที่ดีและไม่ดีได้ ผู้ปกครองจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื้อหา (Content)  
ในสื่อออนไลน์ในปัจจุบันถูกน าเสนอแบบกึ่งส าเร็จรูป มีความรวดเร็วแต่กลับมีคุณภาพต่ า 
ประกอบกับสื่อใหม่ที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายท าให้ขาดการไตร่ตรองในการรับสารเปรียบกับ 
Tsunami ที่ถาโถมเข้าใส่เด็ก สิ่งที่ท าได้ดีที่สุดคือผู้ปกครองต้องปรับตัวให้ทันกับสื่อใหม่ ๆ ใช้สื่อให้เป็น
และเข้าไปมีส่วนร่วมกับเด็กรวมถึงสอนวิธีความคิดไปพร้อม ๆ กัน 
       ภาวิณี ฮิปส์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการเป็น
สื่อกลางเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัย พบว่าบทบาทของผู้ปกครองด้านการส่งเสริม
ความรู้เป็นด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดซึ่งเป็นด้านที่มีผลต่อทัศนคติที่เด็กมีต่อสื่อหรือการเลือกใช้สื่อ
ของเด็ก โดยเด็กเลือกใช้สื่อที่มีเนื้อหาด้านบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเด็กเลือกใช้สื่อในด้านลบน้อยลง  
       อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบ
พหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์และขนาดอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลระดับนักเรียน พบว่า  
การสนับสนุนจากผู้ปกครอง มีขนาดอิทธิพลสูงที่สุด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียน ทั้งอาจเป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่าอุปกรณ์สื่อสารที่จ าเป็นอย่าง 
Smart Phone ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในทุก ๆ ด้านได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากใช้ได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนส าหรับค้นคว้าหาข้อมูล ด้านความบันเทิง เช่น ฟังเพลง  
ชมภาพยนตร์ หรือเล่นเกม และการด าเนินชีวิตประจ าวันผู้ปกครองมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์สื่อสาร
กับนักเรียนซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น นั่นคือผู้ปกครองต้องจัดหา
เครื่องมือสื่อสารให้กับนักเรียน นอกจากนั้นผู้ปกครองยังจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอินเทอร์เน็ตไว้
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ที่บ้านเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แนะน าข้อดี/ข้อเสียของสื่อ
สังคมออนไลน์แก่นักเรียนอยู่เสมอท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ในการใช้สื่อดิจิทัลให้ถูกต้องและ
เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hatleviket และคณะ (2015) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่ท านาย
ความสามารถเชิงดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ภูมิหลังครอบครัว แรงจูงใจและความรู้
พ้ืนฐานส่งผลต่อความสามารถเชิงดิจิทัลของนักเรียน นอกจากนี้การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่า
สภาพแวดล้อมในบ้านที่ดีของนักเรียนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านดิจิทัลได้และ
งานวิจัยของ ศุภกิตติ์ ทองสี (2552) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 : การวิเคราะห์พหุระดับ 
พบว่า การสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียนมีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์
กับความเป็นพลเมืองทางดิจิทัล เนื่องจากหากเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู แนะน าสั่งสอน สนับสนุน
ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกย่อมส่งผลให้เด็กมากความเป็นพลเมืองดิจิทัล
สูงขึ้น ตรงกันข้ามถ้าผู้ปกครองปล่อยปละละเลย ไม่สนับสนุนส่งเสริมด้านอุปกรณ์ และไม่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อดิจิทัลย่อมก็จะเกิดผลร้ายต่อเด็กได้ 
    1.2 แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
     1.2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
      Steers และ Porter (1979) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่เป็นพลัง
กระตุ้นให้แต่ละบุคคลกระท าพฤติกรรม เป็นสิ่งที่ชี้ทิศทางให้บุคคลนั้น ๆ กระท าพฤติกรรมเพ่ือบรรลุ 
ตามเป้าหมายของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนรักษาพฤติกรรมนั้น ๆ ให้คงอยู่ 
      Knootz (1980) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นเพ่ือพยายามให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการหรือเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมาย แรงจูงใจจึงเป็นแรงกระตุ้นก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ออกมา  
      สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์ (2553) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายใน 
ตัวบุคคลเป็นแรงขับ เป็นพลังของแต่ละคนที่ท าให้กระท าอย่างอย่างหนึ่งจนส าเร็จ โดยมีกระบวนการ 
เกิดจากการที่มนุษย์ทุกคนมีความคาดหวังความต้องการ (Needs) และเป้าหมายในชีวิตท าให้เกิดแรง
ขับ (Drive) เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่งและรักษาพฤติกรรมนั้นไว้เพื่อให้ตนเองนั้นได้สิ่งที่คาดหวัง 
หรือต้องการ 
      พงษ์พิศ พลศรี (2560) กล่าวว่า แรงจูงใจในการใช้อินเตอร์เน็ต หมายถึง  
ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุ้นหรือชักน าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการให้เกิดพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต แรงจูงใจจะมี 
ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก เช่น คนที่รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตหารายได้เก่ง ใช้อินเตอร์เน็ต 
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เพ่ือคลายเครียดใช้ได้สะดวกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อสารได้งาน ท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่มากข้ึนและมี 
ความบันเทิงหลากหลาย 
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง 
การที่นักเรียนถูกกระตุ้นจากปัจจัยหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งในด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร ด้านความบันเทิง ด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
โดยกระท าเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ตามต้องการซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ๆ   
     1.2.2 องค์ประกอบของแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
      1) ประเภทของแรงจูงใจ 
       Domjan (1996) ได้แบ่งแรงจูงใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
        1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของ
บุคคลที่มีความต้องการในการท าการเรียนรู้หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเองโดยมิต้องให้มีบุคคลอ่ืน 
มาเก่ียวข้อง เช่น นักเรียนสนใจเล่าเรียนด้วยความรู้สึกใฝ่ดีในตัวของเขาเองไม่ใช่เพราะถูกบิดามารดา
บังคับหรือเพราะมีสิ่งล่อใจใด ๆ การจูงใจประเภทนี้ ได้แก่  
         1.1 ความต้องการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการ 
ที่อยู่ภายในอันจะท าให้เกิดแรงขับ แรงขับนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
และความพอใจ  
         1.2 เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่บุคคล 
มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลท าในพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น นักเรียนรัก
ครูผู้สอน และพอใจ วิธีการสอนท าให้นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ 
         1.3 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เรามีความ
สนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษก็จัดว่าเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น ๆ มากกว่าปกติ  
        2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง  
สภาวะของบุคคล ที่ได้รับแรงกระตุ้นมาจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทางและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจเหล่านี้ ได้แก่  
         2.1 เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเป้าหมายใน
การกระท าย่อมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงาน 
มีเป้าหมายที่จะได้รับการบรรจุเข้าท างานจึงพยายามตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ 
         2.2 ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าคนที่มีโอกาสทราบว่า 
ตนจะได้รับความก้าวหน้าอย่างไรจากการกระท านั้น ย่อมจะเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจและเกิดพฤติกรรม
ขึ้นได้  
 



 75 

         2.3 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพจะก่อให้ 
เกิดแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมขึ้นได้ เช่น ครูอาจารย์ก็ต้องมีบุคลิกภาพทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือ  
นักปกครอง ผู้จัดการจะต้องมีบุคลิกภาพของผู้น าที่ดี เป็นต้น  
         2.4 เครื่องล่อใจอ่ืน ๆ มีสิ่งล่อใจหลายอย่างท่ีก่อให้เกิดแรง
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมข้ึน เช่น การให้รางวัล (Rewards) อันเป็นเครื่องกระตุ้นให้อยากกระท า 
หรือการลงโทษ (Punishment) ซึ่งจะกระตุ้นมิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้หารชมเชย การ
ติเตียน การประกวด การแข่งขันหรือการทดสอบก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น 
       อารี พันธ์มณี (2546) ได้แบ่งแรงจูงใจตามที่มาของแรงจูงใจได้ 
3 ประเภท  
        1. แรงจูงใจทางสรีระวิทยา (Physiological Motivation)  
การจูงใจเกิดขึ้นเพ่ือสนองความต้องการทางร่างกายทั้งหมดเพ่ือให้บุคคลมีชีวิต เป็นความต้องการที่
จ าเป็นตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า พักผ่อน ปราศจากโรคโดยสามารถวัด
ระดับความต้องการทางสรีระได้จากการสังเกตพฤติกรรม  
        2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motivation) 
มีความส าคัญน้อยกว่าแรงจูงใจทางสรีระวิทยา เพราะจ าเป็นในการด ารงชีวิตน้อยกว่าแต่จะช่วย
ทางด้านจิตใจท าให้มีสุขภาพจิตดีขึ้นและสดชื่น เช่น ความอยากรู้อยากเห็น การตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อม ความต้องการความรักและการเอาใจใส่ดูแล  
        3. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) แรงจูงใจนี้มีจุดเริ่มต้น 
จากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตของบุคคลและเป้าหมายของแรงจูงใจนี้มีความสัมพันธ์กับ 
การแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอื่นที่มีต่อเรา เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motives) 
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motives) และแรงจูงใจต่อความนับถือตนเอง (Self-Esteem) 
       จากการศึกษาประเภทของแรงจูงใจมีผู้ศึกษาและได้แบ่งประเภทไว้
แตกต่างกันด้านจ านวนที่ใช้ในการแบ่งแต่มีความคล้ายคลึงกันในด้านเนื้อหาสาระ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า 
แรงจูงใจแบ่งออกเป็น มี 3 ประเภท คือ แรงจูงใจทางสรีระวิทยา แรงจูงใจทางจิตวิทยา และแรงจูงใจ
ทางสังคม การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลในครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาแรงจูงใจทาง
จิตวิทยาเท่านั้นเพ่ือศึกษาให้เข้าใจสภาพความต้องการทางจิตใจของนักเรียนที่น าไปสู่ความเป็น
พลเมืองดิจิทัล 
      2) แรงจูงใจทางจิตวิทยาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
       แรงจูงใจเป็นสิ่งโน้มน้าวหรือชักน าบุคคลให้เกิดการกระท าเป็น
กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้ดิ้นรนเพ่ือบรรลุจุดประสงค์บางอย่าง การใช้สื่อก็เป็นด้าน
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หนึ่งในการใช้ชีวิตของบุคคลที่ถูกกระตุ้นจากความต้องการภายในจิตใจ ตัวอย่างเช่น เกิดความรู้สึก
เหงาจึงเปิดโทรทัศน์เพ่ือคลายเหงา 
       Rubin (2002) กล่าวว่า แรงจงูใจและการใช้สื่อจะได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและสภาพสังคมในขณะที่เกิดการใช้สื่อ เช่น คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสเข้าสังคมก็จะ
ใช้สื่อเพ่ือเติมเต็มความต้องการเพื่อนและสังคมหรืออาจจะใช้สื่อเพ่ือเติมเต็มความต้องการทางด้าน
ข้อมูล 
       Katz, Gurevitch และ Hass (1973) ได้แยกความต้องการข่าวสาร
ทางด้านจิตวิทยาเอาไว้ดังนี้  
        1. Cognitive needs คือ ความต้องการที่บุคคลเลือกเปิดรับ
ข่าวสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลความเป็นไปในชีวิต ความรู้ และความเข้าใจในตัวบุคคลเหตุการณ์หรือสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว 
        2. Affective needs คือ ความต้องการที่บุคคลเลือกเปิดรับ
ข่าวสารเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ (pleasure) ประสบการณ์ร่วมทางอารมณ์ (emotion) 
ประสบการณ์ด้านสุนทรียะ 
        3. Personal integrative needs คือ ความต้องการข่าวสารของ
บุคคลเพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ความม่ันใจ ความมั่นคง 
        4. Social integrative needs คือ ความต้องการข่าวสารของ
บุคคลเพื่อการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพ่ือน และบุคคลอ่ืน ๆ รวมถึงเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมรอบข้าง 
        5. Tension release needs คือ ความต้องการที่ผู้รับสารเปิดรับ
สื่อเพ่ือหลบหนีบางสิ่งในโลกความจริง ผ่อนคลายความเครียด 
       McCombs และ Becker (1979) กล่าวว่าบุคคลใช้สื่อเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการดังนี้ 
        1. ต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการสังเกตการณ์และ
ติดตามความเคลื่อนไหวจากสื่อ เพ่ือให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือความทันสมัย รู้ว่าอะไรมีความส าคัญ
ควรจะเรียนรู้ 
        2. ต้องการช่วยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันการรับสื่อต่าง ๆ จะท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนเอง
ต่อสภาวะหรือเหตุการณ์รอบ ๆ ตัวได้ 
        3. ความต้องการข้อมูลเพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) โดยการรับ
สื่อจะท าให้บุคคลมีข้อมูลที่สามารถน าไปพูดคุยกับคนอ่ืนได้ 
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        4. ความต้องการการมีส่วนร่วม (Participation) ในเหตุการณ์และ
ความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 
        5. ความต้องการเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) ต้องการ
การเสริมความคิดเห็นหรือการสนับสนุนในสิ่งที่ตัดสินใจหรือกระท าไปแล้ว 
        6. ต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) 
เพ่ือความบันเทิงเพลิดเพลินและผ่อนคลายทางอารมณ์ 
       การใช้สื่อแต่ละชนิดผู้ใช้ย่อมมีแรงจูงใจในการใช้ไม่เหมือนกันแม้จะ
เป็นสื่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตด้วยกันก็ตาม Papacharissi และ Rubin (2000) พบว่า แรงจูงใจด้าน
การค้นหาข้อมูล (Information seeking) และแรงจูงใจด้านความบันเทิง (Entertainment) 
เป็นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด แรงจูงใจอีกด้านที่มีผลต่อการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตก็คือแรงจูงใจด้านความสะดวก (Convenience) ส่วนแรงจูงใจที่สงผลน้อยที่สุด 
ต่อการเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตคือแรงจูงใจด้านต้องการฆ่าเวลา (Passing time) และแรงจูงใจด้าน 
ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น (Interpersonal utility) เป็นแรงจูงใจที่ส่งผลน้อยที่สุด 
ต่อการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต 
       Cunningham และ Nichols (2008) พบว่า แรงจูงใจที่ท าให้นักศึกษา
ใช้สื่อวิดีโอคลิปออนไลน์มากที่สุด คือ ด้านอารมณ์ (Mental Stage) ไม่ว่าจะเป็นความเบื่อ  
อยากฆ่าเวลา และอยากได้ความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังพบแรงจูงใจด้านอ่ืนที่ท าให้ชมวิดีโอคลิป
ออนไลน์ด้วย คือ ด้านแรงจูงใจภาพ (Visual) เช่น ชมเพราะเพ่ือนบอกว่าวิดีโอคลิปสวยมาก 
สร้างสรรค์มากหรือเพราะต้องการเห็นประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีต้องการจะซื้อ แรงจูงใจด้านการ
ได้ยิน (Audio) อยากฟังเพลงหรืออยากลองฟังก่อนจะซื้อ แรงจูงใจด้านความต้องการเรียนรู้ 
(Learning) เช่น เรียนวิธีท าผมทรงใหม่ เรียนวิธีเล่นกีตาร์ แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social) ชมวิดีโอ
คลิปเพราะได้ยินเพ่ือนพูดถึงและอยากรู้ว่าเพื่อนพูดคุยกันเรื่องอะไรหรือเพ่ือเอาไปแบ่งปันกับเพ่ือนใน
เว็บไซต์ แรงจูงใจด้านสื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) คือ อยากรู้เรื่องราวหรือเหตุการณ์จาก
สื่อกระแสหลัก เช่น ตามข่าวกีฬาแรงจูงใจชั่วคราว (Temporal) เช่น ต้องการข้อมูลการแสดง
คอนเสิร์ตเพ่ือตัดสินใจว่าจะไปชมหรือไม่ 
        Ferguson และ Perse (2000) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่เก่ียวข้องกัน
ระหว่างการใช้สื่อเว็บและสื่อโทรทัศน์ พบว่า แรงจูงใจในการใช้สื่อเว็บที่เหมือนกับแรงจูงใจในการใช้
สื่อโทรทัศน์คือแรงจูงใจด้านความบันเทิง (Entertainment) ต้องการหาอะไรท าฆ่าเวลา (Passing 
Time) ต้องการผ่อนคลาย (Relaxation) ต้องการข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่ (Social 
information) ต้องการข้อมูลข่าวสาร (Information) นอกจากแรงจูงใจในการใช้สื่อแต่ละประเภท 
จะต่างกันแล้ว แรงจูงใจในการเลือกรับเนื้อหาของสื่อแต่ละประเภทก็ต่างกันด้วย Hanson and  
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Haridakis พบว่า แรงจูงใจด้านความต้องการข่าวสาร (Information) ท าให้ผู้ให้วิดีโอคลิปรับชมวิดีโอ
คลิปประเภทข่าว (Traditional news) จาn YouTube แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง 
(entertainment) ท าให้รับชมข่าวบันเทิง (Comedy news) จาn YouTube และแรงจูงใจ 
ด้านการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Interpersonal communication motives) ท าให้ผู้ใช้น าวิดีโอคลิป 
ไปแบ่งปันต่อ 
        พิมพ์พร พุฒิสาร (2553) ได้ศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม  
และผลกระทบของวิดีโอคลิปออนไลน์ ได้แบ่งปัจจัยที่ท าให้ใช้ YouTube ด้านพฤติกรรมในการใช้ 
และมุมมองของผู้ชมเก่ียวกับผลกระทบของสื่อวิดีโอคลิปออนไลน์ที่มีต่อตนเองและต่อสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมชาวไทยใช้วิดีโอคลิปออนไลน์เพ่ือตอบสนองแรงจูงใจด้านความต้องการ 
ความบันเทิง และด้านความต้องการข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้เข้าใจเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ  
        พงษ์พิศ พลศรี (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า แรงจูงใจในการใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน สามารถแบ่งออกเป็น 
2 องค์ประกอบ คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 
        จิราภรณ์ ส าเภาทอง (2561) ได้ศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพ่ือน 
และครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ได้แบ่งองค์ประกอบของการวัดแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
การใช้เวลาว่าง การแสดงอารมณ์ความรู้สึก การติดตามแฟชั่น การแก้ปัญหา การสร้างสังคม 
และการรับรู้ข้อมูลทางสังคม 
       จากการศึกษาความหมาย แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สรุปได้ว่า ผู้ปกครองควรมีหน้าที่และบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กรู้จักคิด รู้จักแสวงหา
ความรู้จากสิ่งรอบตัว เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ และให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี การให้ความรู้เพ่ิมเติมกับเด็ก 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการเรียนและประสบผลส าเร็จในการเรียน รวมถึงการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นพลเมอืงดิจิทัล จึงสรุปได้ว่า 
แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) แรงจูงใจด้านความต้องการ
ข้อมูลข่าวสาร 2) แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง 3) แรงจูงด้านความต้องการสื่อสารกับ
บุคคลอื่น มีรายละเอียดดังนี้ 
        1. แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร (Information 
Seeking)\ 
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         Krikelas (1983) กล่าวว่า ความต้องการข้อมูลข่าวสาร 
หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าในสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะสนองตอบ 
ความต้องการของตน อันเนื่องมาจากการที่บุคคลนั้นต้องการรู้ ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นหนึ่ง
และพบว่าความรู้ที่ตนมีอยู่ไม่เพียงพอจึงท าการศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้  
         กิติมา สุรสนธิ (2533) กล่าวว่า บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่าง
ที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้นข่าวสารที่หลั่งไหล
เข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลาข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์
และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสารจะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการสื่อสาร  
         จากการศึกษาสรุปได้ว่า แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูล
ข่าวสาร หมายถึง การที่บุคคลมีความต้องการเลือกเปิดรับข่าวสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลความเป็นไปใน
ชีวิต ความรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวจากสื่อเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ รู้ว่าอะไรมีความส าคัญควร
จะเรียนรู้ 
        2. แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง (Entertainment) 
         แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง หมายถึง การที่บุคคล
มีความต้องการเลือกเปิดรับข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือความบันเทิง ความเพลิดเพลิน  
และผ่อนคลายอารมณ์ 
        3. แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Interpersonal  
communication) 
         แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน หมายถึง 
การที่บุคคลมีความต้องการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อน  
และบุคคลอ่ืน ๆ รวมถึงเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้าง ความต้องการข้อมูลเพื่อพูดคุยสนทนา 
โดยการรับสื่อจะท าให้บุคคลมีข้อมูลที่สามารถน าไปพูดคุยกับคนอ่ืนได้ 
       จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านพบว่า 
แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
นักเรียน ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นตัวแปรหนึ่งในการศึกษา สามารถเขียนเป็นโมเดล ปรากฏดัง 
ภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 โมเดลแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 

     1.2.3 เครื่องมือวัดปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
      พิมพ์พร พุฒิสาร (2553) ได้ศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบ 
ของวิดีโอคลิปออนไลน์ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของกลุ่มผู้ใช้วิดีโอคลิปออนไลน์ 
จากเว็บไซต์ YouTube การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ประเด็นค าถามแยกเป็นสามด้านหลักคือ ด้านปัจจัย 
ที่ท าให้ใช้ YouTube ด้านพฤติกรรมในการใช้และมุมมองของผู้ชมเก่ียวกับผลกระทบของสื่อวิดีโอ 
คลิปออนไลน์ที่มีต่อตนเองและต่อสังคม 
      พงษ์พิศ พลศรี (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดหนองบัวล าภู การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดหนองบัวล าภู และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดหนองบัวล าภู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดหนองบัวล าภู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียน 9 โรง จ านวน 550 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 ฉบับ 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1    
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 7 ด้าน 
จ านวน 68 ข้อ ซึ่งด้านแรงจูงใจในการใช้อินเทอร์เน็ต มีจ านวน 8 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นการวัดพฤติกรรม
การใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 ข้อ รวมทั้งหมดจ านวน 88 ข้อ  
      จิราภรณ์ ส าเภาทอง (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
และแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพ่ือนและครอบครัวของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ 
ของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ     

แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร 

แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง 

แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่น   

แรงจูงใจในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ 
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เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน
และครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–18 ปี ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้วย Chi–Square Test เครื่องในการวัดแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ประยุกต์
แบบสอบถามเพ่ือหาแรงจูงใจในการใช้เฟซบุ๊คของ กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ (2556) ที่ศึกษา 
การสื่อสารทุนทางสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คกับคุณภาพชีวิตในโลกแห่งความจริง จ านวน 22 ข้อ 
เป็นการวัดแรงจูงใจ (Motives) หรือเหตุผลในการใช้เฟซบุ๊คเป็นค าถามประเมินค่าแบบ Likert 
แบ่งเป็น 5 ระดับ  
      อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ได้ศึกษาปจัจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัล 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม/แบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัล 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท  
(Likert) มี 5 ระดับ ปัจจัยด้านแรงจูงของนักเรียน วัดได้จากแบบสอบถามแรงจูงใจของนักเรียน  
จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ แรงจูงใจภายในภายใน และ แรงจูงใจภายนอก 
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องมือวัดปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่พบส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)    
ตามแบบลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ผู้วิจัยได้น ามาใช้แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ด้วย 
     1.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับความเป็น 
พลเมืองดิจิทัล 
      พงษ์พิศ พลศรี (2560) กล่าวว่า แรงจูงใจในการใช้อินเตอร์เน็ต 
เป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจในการใช้อินเตอร์เน็ต 
ในระดับที่สูงจะส่งผลให้นักเรียนมีความอยากจะใช้อินเตอร์เน็ตเพราะว่าแรงจูงใจนี้เป็นสิ่งที่มากระตุ้น 
หรือชักน าให้มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ได้แก่ คนที่นักเรียนรู้จักมองเห็นว่าเขาเป็นคนเล่น 
อินเตอร์เน็ตเก่งสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการหารายได้ได้เงินจ านวนมาก ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือคลาย 
ความเครียด เพ่ือความบันเทิง เช่น ดูภาพ ฟังเสียง ดูภาพยนตร์ วีดีโอ การถามตอบกระทู้ต่าง ๆ   
การแชท ไลน์ เฟสบุค รวมทั้งการเล่นเกม ที่ส าคัญในปัจจุบันใช้ได้สะดวกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หรือโทรศัพท์มือถือสามารถสื่อสารได้ง่ายท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่มากขึ้น และมีความบันเทิงหลากหลาย 
      จิราภรณ์ ส าเภาทอง (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
และแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพ่ือนและครอบครัวของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้าน 
ความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วงเวลาที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้เครือข่าย 
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สังคมออนไลน์ อุปกรณ์ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ และประเภทกิจกรรมที่ท าบนเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ p < 0.05 สามารถอภิปรายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
       ความถี่ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ          
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวอย่างมีความถี่ในการใช้งานบ่อยครั้ง คือ มากกว่า 6 ครั้งต่อวัน  
โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อว่าเว็บไซต์นั้นจะสามารถ 
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งท าให้บุคคลเกิดความ 
พึงพอใจและแสดงออกโดยมีพฤติกรรมความถี่ในการเข้าใช้งานบ่อยครั้ง 
       ช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ 
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ช่วงเวลาที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุดคือ
ช่วงเวลา 16.01–00.00 น. เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเสร็จสิ้นภารกิจจากการเรียนและไม่ได้ใช้เวลา
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ดังนั้นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นการตอบสนองแรงจูงใจ ในการรักษา 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนที่มีอยู่ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือสนทนากับกลุ่มเพ่ือนจึงพบว่า 
ช่วงเวลาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
       สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสถานที่ท่ีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุดคือ บ้าน/ที่พักอาศัย 
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์คือช่วงเวลา 16.01 น.–00.00 น.  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเสร็จสิ้นจากภารกิจการเรียนและเดินทางกลับบ้านที่พักอาศัย  
และไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับกลุ่มเพ่ือนจึงใช้ความสามารถของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดตาม
เรื่องราวและพฤติกรรมของเพ่ือน (Ellision and others, 2007) เพ่ือตอบสนองแรงจูงใจในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน 
       อุปกรณ์/เครื่องมือในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ 
กับแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.5 ใช้โทรศัพท์มือถือ 
หรือ Smartphone ซึ่งท าให้การเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าได้ง่ายมากข้ึนท าให้ตอบสนอง 
ความต้องการให้เป็นไปตามความคาดหวังมากข้ึน 
       ประเภทกิจกรรมที่ท าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ 
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมส่งข้อความหากัน ทั้งนี้เพราะ 
แรงจูงใจในการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือสร้างสังคมของวัยรุ่น โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ 
ติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือนและสังคม เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นสื่อในการสนับสนุนการสื่อสาร 
ระหว่างบุคคลในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร 
และการติดตามข้อมูลข่าวสาร (Leung, 2007) 
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       ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพ่ือนและครอบครัว พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์สูง มีแนวโน้มที่จะมีสัมพันธภาพในกลุ่มเพ่ือนและครอบครัวสูงด้วย ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาคือ ผู้ปกครอง โรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นสามารถประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นกับ เพื่อนและสมาชิกใน
ครอบครัวได้พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า แรงจูงใจของนักเรียน เป็นปัจจัยที่มี 
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันนี้การใช้
อินเทอร์เน็ตท าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ 
ท าให้เป็นที่รู้จักของสังคม การใช้แอพพลิเคชั่นนอกจากท าให้การด าเนินชีวิตสะดวกสบายขึ้นแล้ว      
ยังสามารถหารายได้พิเศษ เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การช าระเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น  
ท าให้เกิดการสร้างผลงานทางดิจิทัล เช่น ภาพแอนิเมชัน Blog ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว QR code  
เว็บเพจ face book เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีล าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์  
(นุชลี อุปภัย, 2556) ที่กล่าวว่ามนุษย์ความต้องการโดยธรรมชาติตามล าดับขั้น ซึ่งขั้นท่ี 4  
เป็นความต้องการได้รับการชื่นชมยกย่อง ได้แก่ ความต้องการได้รับการชื่นชมยกย่องจากผู้อ่ืน  
เช่น ต้องการชื่อเสียง ชัยชนะ ความสนใจ การยอมรับ และความรู้สึกเหนือผู้อ่ืน และความต้องการ 
ความนิยมและนับถือตนเอง ได้แก่ ความรู้สึกม่ันใจในตนเอง ความรู้สึกท่ีได้ประสบผลส าเร็จ  
ความรู้สึกท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และความรู้สึกเป็นอิสระ นับว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ให้ออกมาส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกิตติ์ ทองสี (2552) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1:  
การวิเคราะห์พหุระดับ พบว่า แรงจูงใจของนักเรียนมีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ให้ออกมาส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น
เมื่อมีแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ค้นพบความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์หรือเกิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล
นั่นเอง 
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    1.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)   
     1.3.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
       Knowles (1975) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตัวเอง หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลใช้ในการสร้างความต้องการในการเรียนรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
การท ากิจกรรมเพ่ือค้นหาความรู้ เช่น การค้นคว้าเอกสารและแหล่งความรู้ต่าง ๆ การพบปะบุคลากร 
เลือกและการก าหนดแผนการเรียนรู้และการประเมินผล การเรียนรู้กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วย
ตัวเอง ซึ่งอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนก็ตาม  
       Fisher, King และ Tague (2001) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หมายถึง การบูรณาการของการจัดการด้วยตนเอง (Self-management) การจัดการของการกระท า  
และทรัพยากรต่าง ๆ การควบคุมตนเอง (Self-monitoring) กระบวนการโดยที่ผู้เรียนควบคุม  
ประเมินและวางระเบียบกระบวนการเรียนรับรู้ของพวกเขาทางกลยุทธ์ในการเรียนรู้คือสิ่งที่ต้อง 
ควบคุมดูแลและมีการประเมินอยู่เสมอเพ่ือจะได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
       อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  
แบบของการเรียนรู้ที่ไม่มีผู้สอนควบคุมโดยตรงศึกษาตามความสนใจ ความถนัดหรือความต้องการ 
ของตนจากสื่ออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษารวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
มีความเป็นอิสระ สามารถจัดการเรื่องต่าง ๆ ของตนเองและสามารถตัดสินใจเองได้ 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมาย 
รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้า   
ของการเรียนรู้ของตนเองโดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ 
     1.3.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      Skager (1978) ได้อธิบายคุณลักษณะของผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
       1. เป็นผู้ยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) มีเจตคติในเชิงบวก 
ต่อตนเอง 
       2. มีการวางแผนการเรียน มีลักษณะที่ส าคัญ คือ รู้ถึงความต้องการ 
ในการเรียนของตนเอง วางจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกับตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการที่ตั้งไว้  
และเป็นแผนงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 
       3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใน
การเรียนอยู่ในตนเอง สามารถเรียนรู้โดยปราศจากสิ่งควบคุมภายนอก เช่น รางวัล การถูกต าหนิ  
ถูกลงโทษเป็นการเรียนเพ่ือต้องการวุฒิบัตรหรือต าแหน่ง 
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       4. มีการประเมินตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถที่จะ
ประเมินตนเองได้ว่าจะเรียนได้ดีเพียงใด โดยอาจขอให้ผู้อื่นประเมินการเรียนรู้ของตนก็ได้ ซึ่งผู้เรียน
จะต้องยอมรับการประเมินผลภายนอกว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อผู้ประเมินมีความคิดอย่างอิสระ 
และการประเมินสอดคล้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นจริงอยู่ในขณะนั้น 
       5. การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ (Openness to Experience) 
ผู้เรียนที่น าประสบการณ์เข้ามาใช้ในกิจกรรมชนิดใหม่ ๆ อาจจะสะท้อนการเรียนรู้หรือการก าหนด
เป้าหมายโดยอาจไม่จ าเป็นที่จะเป็นเหตุผลในการที่จะเข้าไปท ากิจกรรมใหม่ ๆ ความใคร่รู้ 
ความอดทนต่อความคลุมเครือ การชอบสิ่งที่ยุ่งยากสับสนและการเรียนอย่างสนุกจะท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การท ากิจกรรมใหม่ ๆ และท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 
       6. การยืดหยุ่น (Flexibility) 
       7. การเป็นตัวของตัวเอง 
      สมคิด อิสระวัฒน์ (2542) ได้อธิบายลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ดังนี้ 
       1. สมัครใจที่จะเรียนด้วยตนเอง (Voluntarily to Learn) ไม่ได้เกิดจาก
บังคับ 
       2. ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลของตนเอง (Self-Resourceful) คือ 
ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รู้ว่าทักษะและข้อมูลที่ต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้มี
อะไรบ้าง สามารถก าหนดเป้าหมายวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง ต้องมีความตระหนักในความสามารถของ
ตนเอง  
       3. ผู้เรียนต้องรู้ “วิธีการที่จะเรียน” (Know How to Learn)  
ผู้เรียนทราบขั้นตอนการเรียนรู้ของตนเอง รู้ว่าจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร 
      เตือนใจ โพธิ์สุ (2557) ได้เสนอลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไว้ดังนี้ 
       1. Availability วิธีเรียนชนิดนี้จะเรียนเมื่อไร ที่ไหนก็ได้ตามความ
พอใจ โดยเลือกเรียนตามเวลาที่ผู้เรียนว่าง ท าให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจาก
ผู้เรียนบางคนท าให้การเรียนล้มเหลวได้ 
       2. Self-paced เมื่อผู้เรียนเลือกสถานที่ได้ตามความพอใจแล้วผู้เรียน
จะใช้เวลาในการท าความเข้าใจบทเรียนได้เต็มที่ บางคนอาจใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งบทเรียน 
บางคนอาจใช้เวลา 5 ชั่วโมงก็ได้แต่ประสิทธิภาพเท่ากัน คือ เข้าใจทั้งบทเรียน เนื่องจาก
ความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียนแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน 
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       3. Objectives แบบเรียนที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง ต้องบอก
วัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน เพราะถ้าผู้เรียนสามารถตอบค าถามของวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมดแสดงว่า
ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน 
       4. Interaction การมีปฏิสัมพันธ์กันในขณะเรียน ช่วยให้ผู้เรียนสนุก
กับการเรียนโดยผู้สอนอาจชี้แนะหรือให้การปรึกษาเก่ียวกับการวางแผนกิจกรรมการเรียน 
       5. Tutor Help ผู้สอนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้ 
แก่ผู้เรียน 
       6. Test as Learning Situation ในบทเรียนหนึ่ง ๆ จะมีแบบทดสอบ 
ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวัดตามวัตถุประสงค์ไม่ใช่การประเมินผลการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสอบได้หรือตก 
หรือในภาคปฏิบัติอาจใช้วิธีทดสอบเป็นรายบุคคล 
       7. การเลือกวิธีเรียน ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีวิธีเรียนแบบที่ตนชอบ  
ฉะนั้นผู้เรียนสามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะกับตนเองและมีอิสระในการเลือกเรียนบทเรียนก่อนหลังได้ 
      รังสิมาภรณ์ หนูน้อย (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ      
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดยสร้างตามคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ของนักศึกษา 6 องค์ประกอบ คือ 1) ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 2) สมัครใจที่จะริเริ่มเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 3) รักการเรียนรู้ 4) มีการวางแผนการเรียนรู้ 5) รู้ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง   
6) รู้จักแหล่งเรียนรู้ 
      อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ได้แบ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความเป็นตัวของตัวเอง 2) รู้วิธีการที่จะเรียนรู้ 3) การใช้ตนเอง 
เป็นแหล่งข้อมูล และ 4) การประเมินตนเอง   
      จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ได้จาก
การศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่ามีตัวบ่งชี้ที่คล้ายกัน สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
       1. การใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล (Self-Resourceful)   
        สายสุดา ขันธเวช (2557) กล่าวว่า การใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล
ของตนเอง (Self Resourceful) นั่นคือผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รู้ว่าทักษะ
และข้อมูลที่ต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง สามารถก าหนดเป้าหมาย วิธีการรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
(Manage of Change) ผู้เรียนมีความตระหนักในความสามารถ สามารถตัดสินใจได้ มีการรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่และบทบาทในการเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี 
 



 87 

        อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า การใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล  
หมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รู้ว่าทักษะและข้อมูลที่ต้องการ 
มีอะไรบ้างเพ่ือท างานให้ส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายบางอย่าง 
        จากการศึกษาสรุปได้ว่า การใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล หมายถึง  
การที่ผู้เรียนสามารถบอกตนเองได้ว่าต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะด้านใดเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น ที่จะช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จ 
       2. รู้วิธีการเรียนรู้ (Know How to Learn)    
        สายสุดา ขันธเวช (2557) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องรู้ “วิธีการที่จะเรียน” นั่นคือ ผู้เรียนควรทราบขั้นตอนการเรียนรู้ของตนเอง รู้
ว่าตนเองจะไปสู่จุดที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร 
        อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า รู้วิธีการเรียนรู้ หมายถึงการที่
ผู้เรียนเป็นผู้ที่ทราบดีว่าตนเองจะท าอย่างไรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ภายในตัวเอง เช่น ความพยายาม ความสามารถ แรงจูงใจที่เขาสามารถควบคุมได้เพ่ือให้กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเกิดศักยภาพสูงสุด 
        Ricard (2007) กล่าวว่า การรู้วิธีการที่จะเรียนไว้ว่าเป็นวิธีการที่
ผู้เรียนน ามาใช้ในการเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้งหมดเพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดศักยภาพ
สูงสุด วิธีการเรียนรู้อาจเป็นได้ทั้งตัวส่งเสริมหรือขัดขวางการเรียนรู้หากผู้เรียนไม่มีการวางแผน 
และควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้วิธีการที่ผู้เรียนน ามาใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอาจเป็นวิธีการที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการหรือใช้ในลักษณะผสมผสานกันก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนและสถานการณ์
รอบข้าง 
        จากการศึกษาสรุปได้ว่า รู้วิธีการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้เรียน
สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองโดยรู้ได้ว่าวิธีการใดท่ีจะท าให้การเรียนด้วยตนเอง
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
      3. การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
       Boud (1995) กล่าวว่า การประเมินตนเอง หมายถึง การอธิบายถึง
มาตรฐานและ/หรือเกณฑ์เพ่ือใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานและตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขต 
ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
       อรนุช ศรีสะอาด (2559) กล่าวว่า การประเมินตนเอง หมายถึง 
กระบวนการประเมินหรือตัดสินใจของผู้เรียนว่าตนเองสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐาน       
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อนของตนเองให้ดีขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเองที่ได้รับความนิยมและใช้มากในปัจจุบัน มี 6 ประเภท คือมาตรประมาณค่า 
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(Rating Scale) แฟ้มผลงาน (Portfolios) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) อนุทิน (Journal) 
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-end Questionnaire) และการให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Scoring 
Rubrics) 
       Andrade (2008) ได้เสนอแนวทางในการประเมินตนเองโดยการใช้
รูบริคส์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองของนักเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้สร้างรูบริคส์ 
เป็นข้อความที่เป็นรายการเกณฑ์และอธิบายระดับต่าง ๆ ของคุณภาพจากดีเลิศจนถึงต่ า  
เมื่อออกแบบอย่างระมัดระวังแล้วรูบริคส์สามารถให้แนวปฏิบัติที่ส าคัญกับนักเรียนได้โดยปราศจาก
การฝืนใจและสามารถเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการวัดและประเมินตนเองกระบวนการของรูบริคส์        
ที่อิงการวัดและประเมินตนเองประกอบด้วยขั้นตอนพ้ืนฐาน 3 ขั้นตอน 
        ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ความคาดหวัง
ส าหรับกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานควรพูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนจากครู นักเรียนหรือทั้งสองอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ครูถามนักเรียนเพื่อรวมกันก าหนดคุณภาพขนาดของเกณฑ์ในรูบริคส์  
        ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการประเมินตนเอง นักเรียนสร้างงานที่
ได้รับมอบหมาย ติดตามความก้าวหน้าของงานโดยการเปรียบเทียบการปฏิบัติกับเกณฑ์ของรูบริคส์ที่
ก าหนด 
        ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุง ใช้ผลสะทอนกลับจากการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ของรูบริคส์เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงงาน ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงงานเดิมให้ดี
ยิ่งขึ้นหรือน าไปใช้ในการพยายามพัฒนาการปฏิบัติงานชิ้นใหม่ให้ดียิ่งขึ้นท าให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่า การประเมินตนเอง หมายถึง การที่ผู้เรียน
ติดตามและประเมินการเรียนรู้ของตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้าง รวมถึงสามารถประเมินผล 
การเรียนรู้ของตนเองสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
       จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านพบว่า 
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ผู้วิจัยจึง
น ามาเป็นตัวแปรหนึ่งในการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มี 3 องค์ประกอบ ปรากฏดังภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 โมเดลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    
     1.3.3 เครื่องมือวัดปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       รังสิมาภรณ์ หนูน้อย (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ      
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) สร้างแบบ 
วัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 2) ศึกษาคุณภาพของแบบวัด 
คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 3) สร้างเกณฑ์ปกติระดับประเทศ 
ส าหรับการแปลความหมายคะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) พัฒนาคู่มือ 
การใช้แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ผลการวิจัยสรุปว่า   
1) แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีข้อค าถามวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7 ด้าน  
จ านวน 70 ข้อ คือ สมัครใจที่จะริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง  
รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน มีการวางแผนการเรียนรู้ รู้วิธีการเรียนรู้  
และมีการประเมินตนเอง 2) แบบวัดที่สร้างขึ้นมีความตรงตามเนื้อหา มีอ านาจจ าแนกทุกข้อ              
มีความตรงตามโครงสร้าง และมีความเที่ยงทั้งฉบับ 0.895 3) มีเกณฑ์ปกติคุณลักษณะการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2553 จัดเสนอในรูปคะแนนทีปกติ   
4) คู่มือการใช้แบบวัดที่จัดท าขึ้นมีความเป็นปรนัย 
       อดิพล เปียทอง (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น 
เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของนักศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง ลักษณะข้อค าถามเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ได้แก่ ปฏิบัติเป็นประจ า  
ปฏิบัติเป็นส่วนมาก ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง และปฏิบัติน้อยครั้งหรือไม่ปฏิบัติเลย 

ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล 

รู้วิธีการเรียนรู ้การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การประเมินตนเอง 
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       อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้
ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม/แบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัล
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท 
(Likert) มี 5 ระดับ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองวัดได้จากแบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ ความเป็นตัวของตัวเอง รู้วิธีการที่จะเรียนนั้น การใช้ตนเองเป็น
แหล่งข้อมูล การประเมินตนเอง   
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องมือวัดปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองมีทั้ง
แบบวัดและแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท 
(Likert) มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ด้วย 
     1.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองกับความเป็น 
พลเมืองดิจิทัล 
      การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผล 
ต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
       1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
        วิทยากร เชียงกูล (2549) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองไว้ 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) แรงจูงใจ (Motivation) ของผู้เรียน คือ เหตุผลที่ผู้เรียนอยากรู้
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการมีแรงจูงใจจากภายในตัวเขาเอง เช่น  
เป็นคนอยากรู้อยากเห็น ชอบอ่าน ชอบฟัง สนุกพอได้เรียนรู้ แรงจูงใจจากภายนอกก็มีส่วนช่วย เช่น 
มีความทะเยอทะยาน มีความตั้งใจพัฒนาตนเองอยากเรียนให้สูงจะได้มีงานดี ๆ ท าอยากช่วยเหลือ 
พ่อแม่ อยากท าให้พ่อแม่พ่ีน้องดีใจ อยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในสังคม อยากเรียนได้คะแนนดี  
เป็นต้น 2) การกระท าอะไรอย่างมีเป้าหมายในชีวิต (Goal Orientation) คือ ความคิด จิตใจของ
คนเรามีผลต่อการกระท าตน เจตจ านง ความมุ่งมั่นที่จะท าอะไรของคนเรามีส่วนในการผลักดันวิถีชีวิต
ของคนนั้นให้เกิดความส าเร็จจริง ๆ ได้อยู่มาก 3) การตระหนักถึงความสามารถของตัวเอง (Self 
Efficacy) คือ การรู้จักประเมินความสามารถของตนเองในการจัดการและลงมือท ากิจกรรมเพ่ือให้
ได้ผลงานตามที่วางแผนไว้ (Self Efficacy) 4) การรู้จักประเมินว่าตนเองสามารถควบคุมปัจจัยอะไร
ได้บ้าง คือ การที่นักเรียนนักศึกษาประเมินได้ว่า ความส าเร็จความล้มเหลวของงานหนึ่ง ๆ นั้น  
ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตัวเอง (Internal Factors) เช่น ความพยายาม ความสามารถแรงจูงใจที่เขา
สามารถควบคุมได้หรือขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น โอกาส การกระท า
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ของคนอ่ืน ผู้เรียนที่ก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 5) การรู้คิด (Meta cognition) คือความสามารถ
ในการวิเคราะห์ (Analyze) พินิจพิเคราะห์ (Reflection) เพ่ือเข้าใจระบบการรู้คิด และการเรียนรู้
ของตัวเอง รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง การมีความสามารถนี้จะท าให้นักเรียนนักศึกษา 
รู้จักเลือกใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ (Learning Strategies) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
และ 6) การเป็นคนรู้จักดูแลวินัยของตนเอง (Self Regulation) โดยไม่ต้องพ่ึงคนอ่ืน คือ
ความสามารถของผู้เรียนที่จะควบคุมความสนใจ ทัศนคติและความพยายามของตัวเองเพ่ือท างานให้
ส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย  
        อดิพล เปียทอง (2557) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา คือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์เป็นปัจจัยที่ส่งผล
มากที่สุดเป็นล าดับแรก โดยอาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลให้นักศึกษาทราบ  
และอาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลนักศึกษาตามคุณภาพของผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลรองลงมา คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน เนื่องจากเพ่ือนมักท ากิจกรรมด้านการเรียนร่วมกับนักศึกษา   
        Yu (2006) ได้สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ดังนี้ (1) แรงจูงใจ แรงจูงใจอาจจะเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการเรียนรู้ของนักเรียนและท าให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในที่สุด ดังนั้นในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนั้น 
ครูจ าเป็นต้องพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนควบคู่กันไปด้วย (2) ความสามารถในการจัดการการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน หมายถึง ความสามารถในการจัดการด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะการเรียนรู้  
และด้านประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งผู้สอนควรพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับเจตคติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความเชื่อ ความคาดหวังในการเรียนและการสอนภาษา จุดมุ่งหมายส่วนตัวและวัตถุประสงค์ การรู้จัก
จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและกลวิธีในการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้อาจจ าเป็นต้องรู้จัก 
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (3) สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ที่อยู่ภายนอกตัวนักเรียน เช่น เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งครูหรือผู้ช่วยให้ความสะดวกในการเรียน  
สื่อการเรียนและอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมการสอนมาเป็น 
ผู้แนะน า ผู้ตรวจสอบ ผู้ประเมินผล ผู้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดล าดับ และผู้คอย 
อ านวยความสะดวกแทน 
        จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ แรงจูงใจของผู้เรียน การกระท าอะไรอย่างมีเป้าหมายในชีวิต 
การตระหนักถึงความสามารถของตัวเอง การรู้จักประเมินว่าตนเองสามารถควบคุมปัจจัยอะไรได้บ้าง 
รู้คิด รู้จักดูแลวินัยของตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ พฤติกรรมการสอนของครู ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนแต่ปัจจัยที่อาจจะส าคัญท่ีสุดในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดของ YU คือ แรงจูงใจ
ของตัวผู้เรียนว่ามีความต้องการที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือไม่มี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับนักเรียน และระดับห้องเรียน ระดับนักเรียน มี 3 ตัว คือ การสนับสนุนจากผู้ปกครอง แรงจูงใจ
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การรู้ดิจิทัล 
       2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองกับความเป็น 
พลเมืองดิจิทัล 
        อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 6  
เป็นกลุ่มคนที่ก าลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มคนที่เกิดและเติบโตในยุคโลกดิจิทัลสามารถพัฒนา 
ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วท าให้การเข้าถึงและใช้งานสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 
ดิจิทัลด้วยรูปแบบและช่องทางที่แสนง่ายดายในทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการชมการติดตามข้อมูล 
ข่าวสารใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์ท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 
ที่เรียนในชั้นเรียนเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการหรือ 
จ าเป็นต้องรู้ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ การคิดเชิงวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการสื่อสารและ 
การสร้างผลงานทางดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Constructivism ที่มีหลักการและ 
ความเชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ด้วยตนเองจึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้  
(นุชลี อุปมัย, 2556) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญสิทธ์ รัตนาวงศ์ไชยา (2556) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองกับความส าเร็จ 
ทางวิชาการของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบทางไกล พบว่าความพร้อมในการเรียนรู้ 
ด้วยการชี้น าตนเองกับความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เรียนแบบทางไกล 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
        จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเองกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลเป็นความสัมพันธ์ทางบวกกล่าวคือ เมื่อผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รู้วิธีที่จะเรียนรู้จากสื่อดิจิทัลต่าง ๆ พร้อมกับประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นย่อมส่งผลให้ผู้เรียน 
เกิดองค์ความรู้และทักษะ รู้จักวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลส่งผลให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อ 
สังคมออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด 
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    1.4 ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (Media effect 
Awareness) 
     1.4.1 ความหมายของความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
      Good (1973) กล่าวว่า ความตระหนักรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง 
การเกิดความรู้ของบุคคลหรือการที่บุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
      Silverblatt (1995) กล่าวว่า ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ หมายถึง 
ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของสื่อท าให้สามารถตัดสินใจได้ว่าผลแบบใดที่ต้องการและผลแบบใด 
ที่ควรหลีกเลี่ยง และการตระหนักในผลกระทบของสื่อจะช่วยให้ผู้รับสื่อปกป้องตนเองได้  
      Potter (2005) กล่าวว่า ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ หมายถึง 
การให้ผู้บริโภคสื่อได้เรียนรู้ที่จะตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบของสื่อ การที่ผู้บริโภคสื่อมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงผลกระทบของสื่อก็จะท าให้สามารถตัดสินใจได้ว่าผลแบบใดที่ต้องการและผลแบบใด 
ที่ควรหลีกเลี่ยง การตระหนักรู้ในผลกระทบของสื่อจะช่วยให้ผู้บริโภคสื่อปกป้องตนเองได้  
      เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) กล่าวว่า ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ  
หมายถึง การที่ผู้รับสารรับรู้ในความมีอยู่ของสื่อตามการรับสาร รับรู้เนื้อความสื่อตามท่ีเห็นที่ได้ยิน  
รับสื่อเพ่ือสนองอารมณ์ ความพอใจ เชื่อและยอมรับในสิ่งที่สื่อน าเสนอ 
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  
หมายถึง สภาวะที่ผู้ใช้รู้จักระมัดระวังในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและสามารถตัดสินใจเลือกรับหรือ 
ปฏิเสธข้อมูลโดยรับรู้อย่างมีสติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนเองรวมถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อหรือมีความฉลาดในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ 
     1.4.2 องค์ประกอบของความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
      1) ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักรู้ 
       ความตระหนักรู้ (Awareness) เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือ 
ความรู้สึก (Affective domain) ซึ่งคล้ายกับความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นพฤติกรรมข้ันต่ าสุด 
ของความรู้ความคิด (Cognitive domain) ปัจจัยด้านความรู้สึกหรืออารมณ์นั้นจะมีความสัมพันธ์ 
กับปัจจัยด้านความรู้ความคิดเสมอ (ประสาท อิศรปรีดา, 2523) ดังที่กล่าวมาแล้วว่าความรู้ 
เป็นเรื่องที่เกิดจากข้อเท็จจริง จากประสบการณ์ การสัมผัส และการใช้จิตไตร่ตรองคิดหาเหตุผล  
แต่ความตระหนักรู้เป็นเรื่องของโอกาสการได้รับการสัมผัสจากสิ่งเร้าโดยไม่ตั้งใจ การใช้จิตไตร่ตรอง 
แล้วจึงเกิดส านึกต่อปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ และในเรื่องของความตระหนักรู้นี ้
จะไม่เกี่ยวข้องกับความจ าหรือการระลึกมากนัก เพียงแต่รู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ จ าแนกและรับรู้ ลักษณะ 
ของสิ่งนั้นเป็นสิ่งเร้าออกมาตรงว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร โดยไม่มีความรู้สึกในการประเมินเข้าร่วมด้วย  
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และยังไม่สามารถแบ่งออกมาว่ามีลักษณะอย่างไร อาจสรุปได้ว่าความรู้หรือการศึกษาเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความตระหนักรู้นั่นเอง 
       ทะนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ (2534) กล่าวว่า เนื่องจากความตระหนักรู้
ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้จึงมีผลต่อ 
ความตระหนักรู้ด้วยเช่นกัน ซึ่งได้แก่ 
        1. ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 
        2. ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม ถ้าบุคคลใดที่มีความเคยชินต่อ 
สภาพแวดล้อมนั้นก็จะท าให้บุคคลนั้นไม่ตระหนักรู้ต่อสิ่งที่เกิดข้ึน 
        3. ความใส่ใจและการเห็นคุณค่า ถ้ามนุษย์มีความใส่ใจเรื่องใดมาก
ก็จะมีความตระหนักรู้ในเรื่องนั้นมาก 
        4. ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเร้านั้นสามารถท าให้ผู้พบเห็นเกิด
ความสนใจ ย่อมท าให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้และความตระหนักรู้ขึ้น 
        5. ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้ ถ้ามนุษย์ได้รับกรรับรู้บ่อยครั้ง
เท่าใดหรือนานเท่าไรก็ยิ่งท าให้มีโอกาสเกิดความตระหนักรู้ได้มากข้ึนเท่านั้น 
      2. จริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
       จริยธรรม (ETHICS) ค าว่า “จริยธรรม” แยกออกเป็น จริย + ธรรม  
ซึ่งค าว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนค าว่า ธรรม มีความหมาย 
หลายประการ เช่น คุณความดี หลักค าสอนของศาสนา หลกัปฏิบัติ เมื่อน าค าท้ังสองมารวมกัน 
เป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “หลักแห่งความประพฤติ” หรือ “แนวทาง 
ของการประพฤติ” (พระเมธีธรรมาภรณ์, 2534) 
       จริยธรรม (Ethics) ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง 
หลักศีลธรรมจรรยาที่ก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศ หรือหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ประชาชนใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือการกระท าในสิ่งที่
ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการกระท าความผิดต่อผู้อื่น ตัวอย่างการกระท าความผิดในด้านจริยธรรม
คอมพิวเตอร์ เช่น 
        1. การใช้ถ้อยค าท่ีไม่สุภาพ 
        2. การโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง 
        3. การกระท าท่ีก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
        4. การกล่าวพาดพิงถึงผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
        5. การใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยผู้อ่ืนไม่เต็มใจ 
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      3. ความตระหนักกับเหตุผลเชิงจริยธรรม 
       3.1 การจ าแนกระดับของความตระหนักทางสังคม 
(สุดใจ บุญอารีย์, 2541) 
        3.1.1 ในระดับก่อนเกณฑ์ บุคคลจะไม่มีการตระหนักทางสังคม
หรือมีก็แคบมากมักจะคิดถึงตัวเอง เช่น ถ้าถามว่าเหตุใดจึงต้องรักษาสัญญาจะได้ท าตอบว่า  
“ถ้าคุณไม่รักษาสัญญาคุณจะถูกตี” จะเห็นว่าทัศนะจ ากัดอยู่ที่ตัวเองไม่คิดถึงผู้อ่ืน ไม่เข้าใจถึงเจตนา 
หรือความคาดหวังของผู้อื่น ในระดับนี้ถ้าเด็กพัฒนาสูงขึ้นมาอีกความคิดก็จะกว้างข้ึนโดยจะคิดถึง 
ผู้อื่นเป็นรายบุคคล เป็นการคิดแบบ “ฉัน” และ “เธอ” ไม่เป็นกลุ่มเหตุผลในการกระท าเพ่ือคนอ่ืน 
คือต้องการให้เขาเป็นผู้ตอบแทนมิใช่การท าเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม  
        3.1.2 ในระดับท่ีสอง คือ ระดับตามกฎเกณฑ์ เด็กจะคิดเรื่อง
สัมพันธภาพการเป็นสมาชิกของกลุ่มจะมีความส าคัญคืออยากจะดีตามท่ีกลุ่มหรือสังคมต้องการ 
ระดับท่ีสองนี้จะตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นและสังคมเป็นระดับแรกท่ีการเห็นประโยชน์ของ
ผู้อื่นเป็นระดับที่ใจว่าเหตุใดบุคคลจึงต้องเสียสละเพ่ือสังคม สิ่งที่ไม่เคยตระหนักในระดับก่อนจะเริ่มมี
ผู้มีพัฒนาการในระดับนี้จะต้องการการยอมรับในการที่ตนท าดี ความแตกต่างระหว่างระดับนี้กับ
ระดับก่อนในเรื่องกฎคือ ระดับก่อนเห็นว่ากฎต่าง ๆ เป็นเครื่องบังคับเขา แต่ในระดับนี้เห็นว่ากฎมีไว้
ช่วยสังคม 
        3.1.3 ในระดับท่ีสาม คือ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ทัศนะจะกว้าง
ออกไปจะไม่มองว่ามนุษย์เป็นเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรในสังคมและจะต้องยอมปฏิบัติตามที่
สังคมก าหนดและรับใช้สังคมที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่แต่จะกระท าตามหลักแห่งความยุติธรรมที่เห็นว่า
สังคมจะต้องปฏิบัติไม่ว่าสังคมนั้นจะนับสนหรือไม่ ซึ่งเรียกได้ว่ามีลักษณะเป็นสากลเพราะใช้กับทุกคน 
ความแตกต่างระดับนี้กับระดับที่แล้วคือระดับก่อนเห็นว่าการกระท าที่ดีจะต้องเป็นการสนับสนุน 
สังคม ผลประโยชน์ของสังคมเป็นตัวก าหนดความถูกต้อง แต่ในระดับนี้เห็นว่าการกระท าที่ดีคือ  
การกระท าท่ีสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรม หลักแห่งความยุติธรรมนี้เป็นอิสระจากสังคม 
ที่เขาอยู่ดังนั้นหลักแห่งความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของสังคม 
       3.2 การจ าแนกขั้นของความตระหนักทางสังคม การแยกระดับ 
การหยั่งลึกทางสังคมจะช่วยในกระบวนการวัดพัฒนาการอย่างมาก ถ้าสามารถชี้ชัดถึงขั้นของ
พัฒนาการได้ก็ยิ่งจะเป็นแรงสนับสนุนยิ่งขึ้น การรู้ขั้นของพัฒนาการด้านการหยั่งลึกทางสังคมของเด็ก
จะท าให้ทราบว่าเด็กใช้เหตุผลอยู่ในสองขั้นใดควบกัน (เช่น ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2) ในที่นี้จะอธิบายเพียง 
4 ขั้น ส่วนผู้ที่มีพัฒนาการด้านการหยั่งลึกทางสังคมในระดับเหนือกฎเกณฑ์เกือบทั้งหมดจะใช้เหตุผล 
เชิงจริยธรรมในขั้นที่ 5 โดยมีรายละเอียดขั้นที่ 1–4 ดังนี้ 
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        3.2.1 ระดับก่อนเกณฑ์ ความแตกต่างด้านการตระหนักทางสังคม
ระหว่างขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 ได้แก่ ความคิดแบบเห็นแก่ประโยชน์ของทั้งสอฝาย หรือการตระหนักถึง
ทัศนะของผู้อ่ืน ซึ่งข้ันที่ 1 ไม่มีผู้ใช้เหตุผลในขั้นที่จะไม่เข้าใจว่าผู้อื่นมีความคิดเป็นของตนเองเขาจะ
คิดว่ามีตัวเขากับโลกภายนอกเท่านั้น ในด้านจริยธรรมเด็กจะเข้าใจว่าตัวเขาและผู้อ่ืนอยู่ภายใน
ลักษณะเผด็จการภายนอกอันเดียวกัน หากไม่รวมตัวเองเข้ากับสิ่งนี้จะได้รับโทษโดยอัตโนมัติ 
การพิจารณาถึงความส าคัญและสิทธิของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นรูปธรรมตรง ๆ และการตัดสินใจมา
จากลักษณะพิเศษทางทายภาพ เช่น จะช่วยชีวิตผู้อื่นที่มีเครื่องประดับมากที่สุดหรือผู้ที่สูงที่สุด 
        3.2.2 ขั้นที่สอง เด็กจะสามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ รวมกันได้ 
เด็กจะคิดได้ว่าผู้อ่ืนมีความคิดที่แตกต่างไปจากตนและแตกต่างกันและรู้ว่าบางครั้งบุคคลคาดหวังและ
กระท าในสิ่งที่ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน อย่างไรก็ตามแม้ความคิดในเชิงการตระหนักจะกว้างขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจ ากัด
คือการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้มีพัฒนาการในขั้นที่สองจะมองความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว 
ในแง่จริยธรรมยังพิจาณาในสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะกายภาพและสุขนิยม หลักส าคัญของ 
การพัฒนาในขั้นนี้คือจะมิได้นึกถึงการเป็นกลุ่มหรือสังคมที่ดีงาม แต่นึกถึงเพียงประโยชน์ของบุคคล 
ผู้ใฝ่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น 
        3.2.3 ขั้นที่ 3 กรอบความคิด คือ แต่ละคนในกลุ่มจะต้องฟัง
ความเห็นของทุกกลุ่มและจะต้องพยายามกระท าในสิ่งที่กลุ่มเห็นด้วยผู้ใช้เหตุผลในขั้นนี้จะพยายามจัด 
พฤติกรรมของเขาให้อยู่ในรูปแบบของคนดีตามความคิดของตน 
        3.2.4 ขั้นที่ 4 จะพิจารณาสัมพันธภาพเช่นกันแต่จะขยายร่มไปถึง
การหยั่งลึกถึงระดับสังคมแทนที่จะคิดถึงบุคคลเพียง 2-3 คน เขาจะพิจารณาว่าบุคคลเป็นจุดหนึ่งของ
ระบบสังคมทั้งหมดจะอยู่ที่ผลของสัมพันธภาพหรือพฤติกรรมที่มีต่อสังคม อันได้แก่ การกระท าใน
ท านองที่เก้ือหนุนหรือส่งเสริมให้สังคมได้ด าเนินไปอย่างราบรื่นโดยเชื่อว่าเราทั้งหมดเป็นสมาชิกของ
ระบบสังคม การขยายความคิดจากเอกัตบุคคลหรือสัมพันธภาพของกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่ระบบสังคมที่
กว้างออกไป 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่า การตระหนักรู้เก่ียวข้องกับการสัมผัส 
และการใช้จิตไตร่ตรองความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายกลลวงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกรใช้อินเทอร์เน็ต
ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และมีจิตส านึกท่ีดีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอีกประการหนึ่งในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางด้านความรู้สึก อารมณ์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้และความตระหนักในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัย การตระหนักถึงจริยธรรม
ในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความระมัดระวังและมีความ
รอบคอบในการใช้สื่อหรือเกิดความฉลาดทางดิจิทัลนั่นเอง สอดคล้องกับ พรรณทิภา สาวันดี (2554) 
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ได้กล่าวว่า ความตระหนักรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย คือความรู้ คิดได้ รู้สึก 
ส านึกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและการมองเห็นคุณค่าความส าคัญ และความจ าเป็นในการป้องกัน
ตนเองให้พ้นอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างสรรค ์สอดคล้องกับวรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ (2555) กล่าวว่า จริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ คือ การตระหนักรู้ถึงความผิดความถูกต้อง และการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
เหมาะสม ในด้านความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ และการเข้าถึงข้อมูล 
   จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วพบว่า
ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันและสามารถสังเคราะห์ได้
เป็น 2 องค์ประกอบ คือ การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ และการตระหนักถึง
จริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ (Media Effect 
Awareness) 
     นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์ (2558) กล่าวว่า ความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
สังคมออนไลน์ หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถรับรู้อย่างมีสติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ของตนเองและผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ 
     ทัศนีย์ ประธาน และคณะ (2561) กล่าวว่า การตระหนักถึงผลกระทบ 
ของสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่าสื่อสังคมมีประโยชน์และโทษต่อตนเอง บุคคลอ่ืน 
และสังคม สื่อสามารถจะท าให้ผู้รับสื่อมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ รวมทั้งเข้าใจผลกระทบ 
ของสื่อที่มีต่อปัจเจกบุคคลและสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านความคิด ความรู้สึก จิตใจและพฤติกรรม 
     นุชริน ทองพูล (2562) กล่าวว่า การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคม
ออนไลน์ หมายถึง ความสามารถของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่ตระหนักว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
สื่อสังคมออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษต่อบุคคลและสังคม รู้ถึงผลกระทบของการใช้สื่อ 
ในปริมาณมาก และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป รวมถึงการรู้เท่าทันกลไกการท างานของสื่อ
สังคมออนไลน์ในลักษณะการแพร่กระจาย ความรวดเร็ว และความเท่ียงตรง 
     จากการศึกษาสรุปได้ว่า การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ 
หมายถึง การที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รับรู้ได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ หากใช้
หรือหลงเชื่อโดยขาดสติไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ก็จะท าให้ผู้รับสื่อมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 
และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นให้เดือดร้อนได้ 
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    2. การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
     การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การตระหนักรู้ 
เกี่ยวข้องกับการใช้จิตไตร่ตรองการกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการกระท าความผิดต่อผู้อื่น 
จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และมีจิตส านึกท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
     จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านพบว่า  
ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นตัวแปรหนึ่งในการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความตระหนัก 
ในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคม
ออนไลน์ และ การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏดังภาพประกอบ 14 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 โมเดลความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
 

     1.4.3 เครื่องมือวัดปัจจัยด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
      ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดปัจจัยด้าน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       วรรณประภา เอ่ียมฤทธิ์ (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมและจริยธรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การวิจัยนี้เป็นการวิจัย 
แบบผสานวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และจริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
จากตัวอย่าง จ านวน 633 คน และรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม จ านวน 40 คน 
       นุชริน ทองพูล (2562) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
โมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยมีความมุ่งหมาย 
เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย  
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จ านวน 1,000 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย 

การตระหนักถึงผลกระทบของสือ่สังคมออนไลน์ 

การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

ความตระหนักในอิทธิพล
ของสื่อสังคมออนไลน ์



 99 

ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
แบบสถานการณ์และแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลการวิจัย พบว่า โมเดลการวัดการรู้เท่าทัน 
สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การคิดวิจารณญาณ การตระหนัก 
ถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตามภาวะสันนิษฐาน 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
      ทัศนีย์ ประธาน และคณะ (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของกลุ่มเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามแบบปิดและ 
แบบปลายเปิด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แบบวัดความตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบวัดที่คณะผู้วิจัยใช้แนวคิดของ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ 
(2550) และดัดแปลงข้อค าถามที่ลักษณะแบบวัดมาตราส่วนในการประเมิน 6 ระดับ ประกอบด้วย
ข้อความทั้งทางบวกและทางลบ โดยให้ผู้ตอบประเมินตนเองว่ามีความรู้สึก/ความคิดเห็นตามท่ีระบุไว้
ในแต่ละข้อระดับใด ประกอบด้วย ความคิดเห็น “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 
ถ้าตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 6 คะแนน เห็นด้วยให้ 5 คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยให้ 4 คะแนน 
ค่อนข้างไม่เห็นด้วยให้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยให้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน 
ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม จ านวนข้อค าถามมี 14 ข้อ การตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดด้านความเที่ยงตรงตามโครงสร้างด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามกับ
คะแนนรวม ผู้วิจัยได้มีการปรับข้อค าถามลดลงเหลือ 12 ข้อ และตรวจคุณภาพด้วยความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้าง 
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องมือวัดปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองมีทั้ง
แบบวัดและแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท 
(Likert) มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ด้วย 
     1.4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ 
สังคมออนไลน์กับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
      ทัศนีย์ ประธาน และคณะ (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของกลุ่มเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเยาวชน 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้กับความตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ในการบริโภค โดยกลุ่มเยาวชน 
ทีใ่ช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก าลังศึกษาอยู่ในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
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ชายแดนภาคใต้ จ านวน 2,263 คน ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ใช้เวลากับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์วันละหลายชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 100 บาท โดยเยาวชน 
ในจังหวัดปัตตานีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงที่สุด คือเดือนละประมาณ 101-200 บาท โดยวัตถุประสงค์ 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 อันดับแรกของเยาวชนกลุ่มดังกล่าวได้แก่ (1) เพ่ือติดต่อกับบุคคล 
ที่ตนเองรู้จัก (2) เพ่ือแจ้งสถานะข้อมูลส่วนตัวหรือภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองให้เป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ และ (3) เพ่ือสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Facebook, YouTube, Website, Instagram และ Line  ตามล าดับ  
จากผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสื่อและความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคม 
ออนไลน์ในสื่อแต่ละประเภท พบว่าเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตระหนักถึงผลกระทบ 
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดีแต่ยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้สื่อของตนเองได้ 
อย่างเหมาะสม ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องอาจจะต้องมีการวางมาตรการดูแลติดตามการบริโภค 
เครือข่ายออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
      นุชริน ทองพูล (2562) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
โมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความมุ่งหมายเพื่อ 
วิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า องค์ประกอบด้านการตระหนักถึง 
ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์มีค าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด แสดงว่าการตระหนักถึงผลกระทบ 
ของสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดอาจเป็นเพราะการที่ 
จะรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์นั้นนักศึกษาจะต้องรู้ผลกระทบจากโลกออนไลน์ที่จะสงผลกระทบ 
ต่อชีวิต พฤติกรรมการรับรู้ ความเชื่อความรู้สึกต่อโลกรอบตัวซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องเริ่มสอนเด็ก 
ก่อนที่จะเข้าสู่โลกออนไลน์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน  
  2. ปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน   
   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยคัดเลือกตัวแปรระดับ
ห้องเรียนโดยพิจารณาจากงานวิจัยที่มีบริบทสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้และตัวแปรที่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ ดังนั้นจึงก าหนดปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน  
2 ปัจจัย ได้แก่ 1) บรรยากาศในชั้นเรียน และ พฤติกรรมการสอนของครู รายละเอียดแต่ละปัจจัยเป็น
ดังนี้ 
    1. บรรยากาศในชั้นเรียน (Managing Instructional Climate)    
     1.1 ความหมายของบรรยากาศในชั้นเรียน   
      นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
ไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้  
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       Moos (1934) กล่าวว่า บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง 
สิ่งที่จะเชื่อมโยงความพอใจและอารมณ์ของผู้เรียนกับการเรียนการสอน  
       Good (1973) กล่าวว่า บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง  
สภาพแวดล้อมทางการเรียนในชั้นเรียนซึ่งไม่ใช่เพียงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้น แต่รวมถึง
ระดับอารมณ์และความรู้สึกด้วย 
       อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540) กล่าวว่า บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง  
การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้กระบวนการเรียน 
การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง
ความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน  
       บุญชม ศรีสะอาด (2541) กล่าวว่า บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง  
สภาพหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมจิตวิทยา ในระบบสังคมที่มีการเคลื่อนไหว  
       กรมวิชาการ (2546) กล่าวว่า บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่า บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง  
การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการ
เรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วย
สร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 
     1.2 องค์ประกอบของปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
      ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์
องค์ประกอบของปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน รายละเอียดดังนี้ 
       1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
        1.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการชั้นเรียนที่ช่วยปรับพฤติกรรม 
การเรียนรู 
         สุมนา โสตถิผลอนันต์ (2561) กล่าวถึงแนวคิดการจัดการ 
ชั้นเรียนที่น่าสนใจ สามารถตอบสนองต่อการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้และช่วยให้การเรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก แนวคิดการจัดชั้นเรียนของคูนิน (The Kounin model) 
(Kounin, 1977) มุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวินัยโดยใช้การจัดการของกลุ่มในห้องเรียน 
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และเตรียมบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Effective lesson management) ซึ่งเป็นการใช้แนวคิดหลัก
ของการจัดการมาวางแผนเพ่ือท าให้เกิดการจัดการชั้นเรียนที่ดี (Good classroom management)  
โดยเขาเชื่อว่าครูผู้สอนต้องใส่ใจในทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นเรียน ซึ่งครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถ
ท าให้ผู้เรียนตั้งใจและท ากิจกรรมในบทเรียนโดยใช้การบรรยายเพียง 10-15 นาที แล้วให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมกลุ่มด้วยกันจากการศึกษา โดยการสังเกตผู้เรียนในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัยและเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้สอนในการจัดการชั้นเรียนทั้งที่เป็นสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เช่น ความเป็นระเบียบ การแบ่งสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในห้องเรียนอย่างชัดเจน  
การหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีพฤติกรรมก่อกวน  
โดยเขาเห็นว่าครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 
จะใส่ใจกับผู้เรียนและเข้าไปร่วมในกิจกรรมกับผู้เรียน จึงท าให้สามารถใส่ใจในสองกิจกรรม                
ที่อยู่ในเวลาเดียวกันได้ และมีการใช้กิจกรรมที่สนุกสนานด้วย ขณะที่เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดขึ้น 
จากผู้เรียนที่ก่อกวน คือ The ripple effect หมายถึง การที่ครูสามารถจัดการแก้ไขพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนคนหนึ่งแล้วจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ด้วย  
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ก่อกวนได้ 
         Kounin สรุปพฤติกรรมของครูผู้สอนที่มีการจัดการชั้นเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 5 ประการ ดังนี้ 
          1. การเข้าถึงผู้เรียน (Wittiness) หมายถึง ผู้สอนสามารถรู้
ทุกสิ่งที่เกิดข้ึนที่เป็นพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน โดยใส่ใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ตลอดเวลาเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาโดยครูสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
พร้อมที่จะเข้าไปจัดการได้  
          2. การเข้าไปจัดการทันที (Overlapping) หมายถึง 
ผู้สอนสามารถจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน สามารถใช้วิธีการ
สื่อสารทางสายตาหรือท่าทางเข้าไปจัดการกับผู้เรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันท่วงที เช่น เมื่อมีการแบ่งกลุ่มย่อยให้นักเรียนท างานและครูผู้สอนสังเกต พบว่า 
มีบางคนไม่ท างานที่มอบหมายครูจะเข้าไปจัดการทันที โดยใช้สายตาจ้องมองเพ่ือสื่อสารให้รับรู้ 
หรือเข้าไปใกล้ชิดเพ่ือกระตุ้นให้กลับมาอยู่กับบทเรียน ซึ่งวิธีการ Overlapping จะไม่มีประสิทธิภาพ
ถ้าครูผู้สอนไม่ได้ใช้วิธีการใน Wittiness  
          3. การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective transitions 
or movement management) หมายถึง ครูผู้สอนสามารถด าเนินการสอนหรือท ากิจกรรมได้อย่าง 
ราบรื่นปราศจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ โดยมีการเตรียมการ ในบทเรียนเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  
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          4. การใช้กลุ่มจัดการ (Group focus) หมายถึง ครูผู้สอน
สามารถจัดการให้นักเรียนท างานในกลุ่มอย่างตั้งใจ โดยสมาชิกในกลุ่มต่างก็มีความรับผิดชอบต่อ
เนื้อหาในบทเรียนซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและพัฒนาทักษะทางสังคม  
          5. การลดความน่าเบื่อลง (Teachers can reduce 
satiation) หมายถึง ครูผู้สอนสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เรียนเบื่อด้วยการเพ่ิมเติมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและการจัด สภาพแวดล้อมในห้องเรียน การใช้แนวคิดของคูนิน จึงเป็นการจัดการ 
ชั้นเรียนที่มุ่งเน้นการใช้กิจกรรม และใช้กระบวนการกลุ่มโดยท าให้บทเรียนน่าสนใจ ผู้เรียนจะจดจ่อที่
บทเรียนและมีสมาธิในการเรียนรู้ มีการพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสารระหว่างกันจึงเกิดความ
เอาใจใส่จากการช่วยเหลือกัน 
        1.2 ทฤษฎีทางเลือกของวิลเลี่ยม เกลเซอร์ (William Glasser’s 
Choice theory)  
         นักจิตวิทยาชื่อ William Glasser (Gabriel and Matthews, 
2011) ได้ใช้วิธีการรักษาท่ีมาจากชีวิตจริงซึ่งเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยแบบให้ค าปรึกษา มีเป้าหมาย คือ  
การช่วยเหลือให้บุคคลได้กลับมามีสัมพันธภาพใหม่ โดยสร้างสรรค์การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
จากการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาและน ามาใช้เป็นฐานของทฤษฎีทางเลือก (Choice theory)  
โดยน ามาใช้ในการสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 สาระของแนวคิดทฤษฎีทางเลือก คือ ผู้เรียน 
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมานั้นล้วนเกิดจากการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา 
ด้วยตนเองไม่ใช่เกิดจากการควบคุมของครูผู้สอนหรือคนอ่ืน โดยเขามีความเชื่อว่าทุกอย่างที่เราท านั้น 
ล้วนมาจากการตัดสินใจของตัวเราเอง ส่วนพฤติกรรมที่เราแสดงออกมานั้นได้ถูกเลือกมาแล้ว และสิ่ง 
ที่แสดงออกมานั้น เกิดจากแรงขับภายในตัวของตนเอง ซึ่งอยู่ภายใต้ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ 
แนวคิดส าคัญของทฤษฎีทางเลือก 5 อย่าง มีดังนี้ 
          1. ความต้องการพ้ืนฐาน (Basic needs) 5 อย่าง ได้แก่ 
1) ความรู้สึกรัก และเป็นเจ้าของ (Love and belonging) 2) ความรู้สึกมีพลัง (Power) 3) ความรู้
สนุกสนาน (Fun) 4) ความรู้สึกผ่อนคลายและใช้ชีวิตเป็นปกติ (Survival) และ 5) ความรู้สึกเป็น
อิสระ (Freedom)  
          2. คุณภาพของสิ่งรอบตัว (Quality world) ซึ่งเป็นสิ่ง
รวมกันอยู่ ได้แก่ บุคคล กิจกรรม การให้คุณค่าความเชื่อที่เป็นสิ่งส าคัญที่มนุษย์แต่ละคนมีอยู่  
          3. ชีวิตจริงและการรับรู้ (Reality and perception) 
เป็นการชี้แนะว่าบุคคลควรมีกระท าบนพื้นฐานของการรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริง  
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          4. การเปรียบเทียบสถานะ (Comparing place) 
เป็นการสร้างข้ึนจากสถานะทางสังคมว่ามีเป้าหมายต้องการให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างเป็น
พฤติกรรมแบบใด 
          5. การแสดงพฤติกรรมออกมา (Total behavior) มาจาก 
4 องค์ประกอบ คือ การกระท า การคิด ความรู้สึก การแสดงออกทางร่างกายซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาให้เห็น 
         William Glasser ให้ความส าคัญกับความต้องการพ้ืนฐาน และ 
ตอบสนองความต้องการให้กับผู้เรียนด้วยการน ามาสู่แนวทางการเติมเต็มความต้องการเพ่ือสร้าง 
หอ้งเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งความต้องการทางจิตวิทยา 5 อย่าง ได้แก่  
          1. ความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของ เติมเต็มด้วยวิธีการให้ 
ความรัก การแบ่งปัน และการจัดให้มีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน  
          2. ความรู้สึกมีพลัง เติมเต็มด้วยวิธีการช่วยให้รู้สึกว่าได้รับ
สัมฤทธิ์ผลท างานส าเร็จและรู้สึกว่ายังระลึกอยู่ในใจที่ได้รับการยอมรับ  
          3. ความรู้สนุกสนานเติมเต็มด้วยการท าให้มีเสียงหัวเราะ
และให้มีการเล่น 
          4. ความรู้สึกผ่อนคลายและใช้ชีวิตเป็นปกติ เติมเต็มด้วย
วิธีการท างานในห้องเรียนที่เป็นปกติเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมในทางดีข้ึนโดยรู้สึกว่ามีความปลอดภัยได้รับ
การยอมรับ  
          5. ความรู้สึกเป็นอิสระ เติมเต็มด้วยวิธีการท าให้ทางเลือก
นั้นยังอยู่ในวิถีของตนเอง สามารถท างานได้อย่างเป็นอิสระ 
         ผลการศึกษาของ Sequeira (2007) เรื่อง ผลการใช้ทฤษฎี
ทางเลือกในห้องเรียน กล่าวถึง การน าแนวคิดของ William Glasser ไปใช้เพื่อศึกษาว่า “อะไรที่ท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้” โดยใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมผู้เรียนซึ่งเป็นการ
ควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก (External control psychology) คือ พยายามควบคุมผู้เรียนที่มี
ลักษณะนิสัยที่ไม่ดี 7 อย่าง (Seven deadly habits) โดยใช้การแทนที่ด้วยลักษณะนิสัยที่ดี 7 อย่าง 
(Seven caring habits) จากการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใช้ช่วงเวลาระยะหนึ่งในการปรับพฤติกรรม
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ วิธีการช่วยเหลือ ได้แก่ การรับฟังเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจซึ่งการใช้ทฤษฎี
ทางเลือกช่วยให้ครูผู้สอนสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างส านึกที่ดีให้กับชุมชนในห้องเรียนได้เนื่องจาก
เป็นการศึกษาความเข้าใจต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์โดยเฉพาะความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของ
กับความรู้สึกมีพลังนั้นจะมีความส าคัญต่อความส าเร็จของงานซึ่ง Sequeira พบว่า ความรู้สึกมีพลัง
เป็นพลังที่มีลักษณะต่างกัน แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) รู้สึกว่าตนเองมีพลังเหนือกว่าผู้อ่ืน 
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(Power over) เมื่อมีความรู้สึกนี้ จะต้องท าอย่างไรเพื่อแก้ไขความรู้สึกแบบนี้ 2) รู้สึกว่าตนเองมีพลัง
ร่วมกับผู้อ่ืน (Power with) จัดเป็นความต้องการในทางตรงข้ามกับข้อแรก คือ รู้สึกมีพลัง
เช่นเดียวกับผู้อ่ืน และ 3) รู้สึกว่าผู้อ่ืนมีพลังก่อนมาสู่ตนเอง (Power within) เป็นความรู้สึกท่ีเห็น
ความต้องการของผู้อ่ืนมาก่อนตนเอง 
         การใช้แนวคิดของ William Glasser จึงเป็นการจัดการ 
ชั้นเรียนที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเลือกแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับการยอมรับขณะที่ครูผู้สอนต้องจัดการชั้นเรียนด้วยความเอาใจใส่ 
ต่อพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของผู้เรียนเพ่ือให้แสดงพฤติกรรมที่ดีในการเรียนรู้ด้วยการผ่านพ้น 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
       2. แนวทางการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก 
        พิมพาพัญ ทองกิ่ง (2563) กล่าวว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้าน
แห่งที่สองที่ผู้เรียนต้องใช้ชีวิตหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ดังนั้นจึงควรจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ให้คล้ายกับที่บ้านหรือดีกว่าที่บ้านเพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกอบอุ่นเมื่อมาอยู่ร่วมกัน 
ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกว่าอยากมาโรงเรียน มาแล้วมีความอบอุ่น สบายใจ อีกท้ังสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา บรรยากาศชั้นเรียนก็เช่นเดียวกัน
นับว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตหรืออารมณ์ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ถ้าผู้เรียนมีสภาพจิตใจที่ดี อารมณ์
แจ่มใส กระฉับกระเฉง มีความสนใจในการเรียนย่อมช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรยากาศ 
ชั้นเรียนเชิงบวกอันเป็นบรรยากาศแห่งความสุขและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วย
ความเข้าใจในตัวผู้เรียนและการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้การจัด
บรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก ต้องอาศัยทั้งบรรยากาศทางกายภาพที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เป็นความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน 
ส าหรับการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 
2558) ดังนี้ 
         1. บรรยากาศทางกายภาพ (Physical environment)   
          เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกิดจากการจัดอาคารสถานที่ 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และ สภาพของผู้เรียน การจัดบรรยากาศทาง
กายภาพท่ีตอบสนองผู้เรียนและการท ากิจกรรมต่างๆจะท าให้ผู้เรียนได้รับความ สะดวกและด าเนิน
กิจกรรมด้วยความราบรื่นส่งผลให้การเรียนรู้ด าเนินไปด้วยดีไม่ติดขัด ไม่รู้สึกว่ามีความยุ่งยาก 
ท าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนและเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว การสร้าง
บรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีของห้องเรียนมีผลต่อการเรียนการสอนและ
เจตคติที่ดีของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ลักษณะของห้องเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพเหมาะสม ได้แก่  



 106 

           1.1 ห้องเรียนมีสีสันน่าดูและเหมาะสม สบายตา  
อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียงรบกวน และมีขนาดกว้างขวาง เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน  
           1.2 ห้องเรียนควรมีบรรยากาศความเป็นอิสระของ 
การเรียน การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตลอดจนการเคลื่อนไหว ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทุกประเภท  
           1.3 ห้องเรียนต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ 
มีความเป็นระเบียบ  
           1.4 สิ่งที่อยู่ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี สื่อการสอน
ประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาน จอรับภาพ เครื่องฉายภาพข้าม ศีรษะ สามารถเคลื่อนที่ได้และสามารถ
ดัดแปลงให้เอื้ออ านวยต่อการสอนและการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ได้  
           1.5 ควรจัดเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอน 
ในแต่ละครั้ง เช่น ให้มีความเหมาะสมต่อการสอนวิธีต่าง ๆ เช่น วิธสีอนโดยกระบวนกลุ่ม วิธีบรรยาย 
วิธีแสดงละคร เป็นต้น 
          2. บรรยากาศทางจิตวิทยาหรือบรรยากาศทางจิตใจ 
(Psychology environment) เป็นบรรยากาศที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนอย่างมาก 
เพราะการเรียนการสอนจะด าเนินอย่างมีชีวิตชีวาและราบรื่นนั้น ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับ
ผู้เรียนต้องมีความสัมพันธ์กัน และมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่มีการหวาดระแวงกัน ปราศจากการติและ
วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบหรือทางไม่ดีเป็นบรรยากาศของการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 
ซึ่งทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศทางจิตใจร่วมกัน บรรยากาศทางจิตวิทยา 
มีดังนี้  
           2.1 บรรยากาศที่อบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศที่ท า
ให้ผู้เรียนเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองท าสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นไปตามที่คิด
หรือไม่ก็ตาม การสร้างบรรยากาศดังกล่าวสามารถท าได้โดยครูท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด
ความราบรื่นในการท ากิจกรรม โดยอาจเข้าไปช่วยร่วมคิดในการท าปัญหาที่ยากให้ง่ายหรือลดความ
ซับซอ้นลงแต่ยังคงให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนเสริมแรงและให้
ค าปรึกษาจากครู  
           2.2 บรรยากาศที่เป็นอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศ
ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้คิดได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่ารวมถึงโอกาสที่จะท าผิดด้วย 
โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด เช่น หากนักเรียนท างานผิดพลาด ครูควรให้นักเรียนได้



 107 

พยายามคิดถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดและให้นักเรียนได้ลองหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นด้วยตนเอง 
โดยมีครูคอยแนะน าให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจอยู่เสมอ  
           2.3 บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศท่ี
กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาค าตอบ 
ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถที่จะแก้ปัญหา 
หรือท ากิจกรรมนั้นได้ และให้ก าลังใจเมื่อผู้เรียนได้ลงมือท าหรือตอบสนอง รวมทั้งยกตัวอย่าง
ความส าเร็จหรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยท ามาก่อนท าให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจในความสามารถเกิดความภูมิใจ
ท าให้ไม่มีความกลัว 
           2.4 บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือ (Respect) 
เป็นบรรยากาศที่ผู้สอนรู้สึกว่าผู้เรียนเป็นบุคคลส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนรู้ได้ อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดการยอมรับนับถือตนเอง  
           2.5 บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control)  
เป็นบรรยากาศที่ท าให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของห้องเรียน 
โดยผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบงานของตนเอง มีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และออกจาก
ห้องเรียนตลอดจนการแต่งกาย ภาษา ท่าทาง วาจาที่ใช้มีความสุภาพและเป็นผู้มีสัมมาคารวะ 
ให้ตระหนักเสมอว่าการที่ผู้สอนมีความคุ้นเคยเป็นกันเองกับผู้เรียนนั้นเป็นสิ่งดีแต่ต้องสร้างให้ผู้เรียนมี
ความเกรงใจและประพฤติในทางเหมาะสม ทั้งกาย วาจา และใจด้วย  
           2.6 บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) 
เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบความส าเร็จในงานที่ท าซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบความส าเร็จให้มากกว่าการพูดถึงความล้มเหลว 
เพราะการที่คนเราค านึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผลท าให้ความคาดหวังต่ า ซึ่งไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้
ดีขึ้น บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นสภาวการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน บรรยากาศชั้นเรียน 
เชิงบวกหรือบรรยากาศชั้นเรียนที่ดีจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียน
และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ดี
ย่อมช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความส าคัญของตนเอง มีก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและรักการเรียนรู้ 
เป็นผู้ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
        จากการศึกษาสรุปได้ว่า บรรยากาศชั้นเรียนเป็นสภาวการณ์ 
หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน บรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกหรือบรรยากาศชั้นเรียนที่ดีจะสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียนและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากครูผู้สอน
สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ดีย่อมช่วยให้ผู้เรียนทุกคนรู้สึกถึงความส าคัญของ
ตนเอง มีก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและรักการเรียนรู้ เป็นผู้ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น
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บทบาทของครูในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง 
       3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในชั้นเรียน 
        รธาราธิป ยอดวงศ์ (2560) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับ 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 
เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา จาก 26 โรงเรียน จ านวน 1,563 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน
ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า  
ด้านปัจจัยระดับชั้นเรียน พบว่า รูปแบบการสอน และบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .394 และ .386 ตามล าดับ 
        ประภาพร โคบายาชิ (2563) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคเหนือ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการจัดการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุของโมเดลที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลรวมทางตรงและทางอ้อม ปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อทักษะ      
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่าง          
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคเหนือ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 380 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุ 
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ปัจจัยพฤติกรรม        
การสอนของครู การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง บรรยากาศในชั้นเรียน เจตคติต่อการเรียน และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจัยพบว่า  
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         1. ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจตคติต่อการเรียน มีค่าเฉลี่ย 
4.26 (SD = 0.52) ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พฤติกรรมการสอนของครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
(SD = 0.54)  
         2. โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่า χ2 = 67.33, p= 0.72, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMR = 0.014, RMSEA = 
0.00, Standardize Residual = 1.97 รวมทั้งกราฟคิวพล็อต (Q-Plot) มีความชันกว่าเส้นทแยงมุม 
ซึ่งโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 83 
         3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สูงสุด คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน (TE = 0.63) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) สูงสุด 
คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน และเจตคติต่อการเรียน (DE = 0.34) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม
สูงสุด คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน (IE = 0.29) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
        จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วพบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนนั้นมีตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันและสามารถสังเคราะห์ได้เป็น 
2 องค์ประกอบ คือ บรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศทางจิตใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         1. บรรยากาศทางกายภาพ (Physical environment) 
          บรรยากาศทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของบรรยากาศที่
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ประกอบด้วย การจัดสื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพของผู้เรียนสามารถตอบสนองความต้องการท าให้
ผู้เรียนได้รับความสะดวกและด าเนินกิจกรรมด้วยความราบรื่นส่งผลให้การเรียนรู้ด าเนินไปด้วยดีท าให้
ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน 
         2. บรรยากาศทางจิตใจ (Psychology environment) 
          บรรยากาศทางจิตใจ หมายถึง บรรยากาศในชั้นเรียนที่
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันและมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่มีการหวาดระแวง
กัน ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ เป็นบรรยากาศของการให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ  
และให้ความร่วมมือกันเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
        จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านพบว่า 
บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ผู้วิจัยจึง
น ามาเป็นตัวแปรหนึ่งในการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ บรรยากาศทางกายภาพ และ บรรยากาศทางจิตใจ แสดงความสัมพันธ์  
ปรากฏดังภาพประกอบ 15 
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     1.3 เครื่องมือวัดปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
      รธาราธิป ยอดวงศ์ (2560) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผล   
ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน    
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ  
      ประภาพร โคบายาชิ (2563) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคเหนือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู การอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง บรรยากาศในชั้นเรียน เจตคติต่อการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแบบสอบถาม 
ในลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 1 ฉบับ คือ
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จ านวน 5 ปัจจัย มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 81 ข้อ 
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องมือวัดปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
ส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท 
(Likert) มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ด้วย 
     1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
และความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
      บรรยากาศในชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บรรยากาศทาง
กายภาพ และบรรยากาศทางจิตใจ ซึ่งบรรยากาศทางกายภาพ เป็นลักษณะของบรรยากาศท่ีเกิดจาก
การจัดอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพของผู้เรียน 
รวมไปถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้วย จากการศึกษางานวิจัยของ อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) พบว่า 
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เป็นปัจจัยระดับห้องเรียนที่ไม่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัลแต่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสอนของครูอาจเป็นเพราะความทันสมัย ความเพียงพอของสื่อและอุปกรณ์ 

บรรยากาศทางกายภาพ 

บรรยากาศทางจิตใจ 
 

บรรยากาศในชั้นเรียน 
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ตลอดจนความพร้อมของห้องเรียนและอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้นั้นอาจถูกก าหนดให้ใช้เป็นช่วงเวลาเรียนส าหรับรายวิชาตาม
กลุ่มสาระหมุนเวียนกันอาจไม่สะดวกในการใช้งาน ที่ส าคัญในปัจจุบันผู้ปกครองได้จัดหา Smart 
Phone และสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถท างานได้อย่างหลากหลายทั้ง
การสื่อสาร การค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่จ ากัดท้ังเวลาและสถานที่ ดังนั้นไม่ว่าแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ของโรงเรียนจะเพียงพอ มีความพร้อมหรือทันสมัยหรือไม่ก็ตามหากนักเรียนไม่ได้ใช้งาน
เนื่องจากขาดความสะดวกหรือสื่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วก็อาจส่งผลให้ไม่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเท่าท่ีควร 
      รธาราธิป ยอดวงศ์ (2560) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผล      
ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา พบว่า  
ปัจจัยระดับชั้นเรียน รูปแบบการสอนและบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า 
สหสัมพันธ์เท่ากับ .394 และ .386 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากการทดสอบอิทธิพลคงที่ โดยใช้ 
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองเป็นตัวแปรตามเพ่ือตรวจสอบ 
ผลของปัจจัยระดับชั้นเรียน พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ  
3.360 และตัวแปรในระดับชั้นเรียน ได้แก่ รูปแบบการสอน และบรรยากาศในชั้นเรียน  
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.180 และ 0.108 ซึ่งส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการใช้ 
สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่าการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความพร้อม
ด้านคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศทางจิตใจที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน  
และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง เช่นการให้ค าแนะน า ดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอน จากเพ่ือน      
ร่วมชั้นเรียนย่อมท าให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
    2. พฤติกรรมการสอนของครู       
     2.1 ความหมายของพฤติกรรมการสอนของครู 
      พฤกษา สุขุมาภัย (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอน หมายถึง 
การกระท าหรือการแสดงออกของครูที่เกิดขึ้นขณะสอนและที่เก่ียวข้องกับการสอน ในด้านล าดับขั้น
ของกิจกรรมในการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 
บุคลิกภาพและจรรยาบรรณของครู 
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      วชิราพร มหาวงศนันท์ (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนของครู 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดหรือด าเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า ทดลองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ตามความสนใจด้วย
วิธีการกระบวนการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน มีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
      อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง 
การกระท าหรือการแสดงออกของครูในขณะสอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติจริงและฝึกปรับปรุงตนเองโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
      จากการศึกษาสรุปได้ว่า พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง  
การแสดงออกของครูในขณะสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนด้วยกระบวนการกลุ่ม กระตุ้นและเสริมแรงให้เกิดการอยากเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งประเมิน
พัฒนาการและให้ค าแนะน าในการใช้สื่อเพ่ือให้ผู้เรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด 
     2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมการสอนของครู 
      2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครู 
       การพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและต่อเนื่องมุ่งเน้นการก าหนด
มาตรฐานความสามารถแต่ละต าแหน่งโดยมีที่มาจากพ้ืนฐานความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจะต้องมีเครื่องมือ
ที่สามารถแปรกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและมีความ
ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระบบการสรรหา และคัดเลือกการพัฒนาบุคลากร การวัดและประเมินศักยภาพ 
การวางแผนอาชีพ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์กรก าหนด สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับ
ระบบบริหารงานบุคคลให้มีทิศทางที่ชัดเจน การพัฒนาบุคลากรจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีความสามารถตรงตามที่ต้องการ โดยมุ่งเน้น
คุณลักษณะที่สนับสนุนต่อความส าเร็จของสถานศึกษา และคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของ
งานในปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ใดที่ระบุสมรรถนะหลักของครู โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เน้นให้ทั้งผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ผู้ที่ต้องพัฒนาไม่ใช่เพียงผู้เรียนเท่านั้นแต่
รวมไปถึงครูด้วยที่ต้องปรับบทบาทการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 โดยการไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้”แต่เป็น 
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“ผู้เรียนรู้” เรียนไปพร้อมผู้เรียนปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอนน้อย เรียนมาก” เรียนรู้
จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจนของโลกและสังคม รวมไปถึง
สร้างความรู้ขึ้นใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง ครูต้องพัฒนาและเปลี่ยนบทบาทเป็น 
“โค้ช” (นวพร ชลารักษ์, 2558) 
       ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ให้มุมมองเก่ียวกับบทบาทของครู 
ในศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่า ครูต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กไทยเสียใหม่ ให้รู้จักการสร้างสรรค์ 
ร่วมกันวางแผน รู้จักแยกแยะ รู้จักประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้างผลงาน วางแผนและประมวลผลเป็น 
ซึ่งบทบาทส าคัญ 7 ประการ ของครูในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้  
        1. สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ครูจะต้องสามารถบรูณาการ
ความรู้ต่าง ๆ ที่มีมาใช้ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
        2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ครูจะต้องสอนให้เด็กมี
ทักษะกระบวนการ โดยสามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์  
        3. มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้เรียน ครูจะต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้เด็กตกผลึกทางความคิดได้ด้วยตัวเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน  
        4. ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
ชี้แนะข้อดีข้อเสียให้ผู้เรียนได้ ครูจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย  
และสามารถชี้ให้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสียและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
        5. มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงาน 
ใหม่ ๆ ครูจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กตามวัยและให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของเด็ก
และเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้รับกลายเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
        6. ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้
คนอ่ืน ๆ ท าเพ่ือสังคม ครูจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
บุคคลหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีแนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเองแปละสังคมที่
เหมาะสม    
        7. มีบทบาทน าด้านการสอนและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากขึ้น ครูจะต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริม พัฒนา 
และประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพในโรงเรียนร่วมบุคลากร ผู้บริหารและชุมชน  
       จากบทบาททั้ง 7 ข้อ ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า บทบาทครูในยุคศตวรรษ 
21 นั้น ต้องค านึงถึงการใช้เทคโนโลยี และการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนาถือเป็นหัวใจ
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หลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ครูจะเป็นผู้สอนอย่างเดียวไม่ได้ 
จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยโดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้เป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
       ทิศนา แขมมณี (2542) กล่าวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
        1. เตรียมการสอน 
         1.1 ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
         1.2 ศึกษาแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
         1.3 วางแผนการสอน 
          1.3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
          1.3.2 วิเคราะห์เนื้อหา ความคิดรวบยอดก าหนด
รายละเอียดให้ชัดเจน 
          1.3.3 ออกแบบกิจกรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
          13.4 ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
         1.4 จัดเตรียม 
          1.4.1 สื่อ วัสดุการเรียนการสอนให้เพียงพอส าหรับผู้เรียน 
          1.4.2 เอกสาร หนังสือหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียน 
          1.4.3 ติดต่อแหล่งความรู้ซึ่งอาจเป็นบุคคล สถานที่หรือโสต
ทัศน์วัสดุ  
          1.4.4 เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ 
          1.4.5 ห้องเรียนหรือสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
        2. การสอน 
         2.1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
         2.2 กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
         2.3 จัดกิจกรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้ตรียมไว้  
          2.3.1 ดูแลให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แก้ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน 
          2.3.2 อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ 
          2.3.3 กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
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          2.3.4 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
          2.3.5 ให้ค าแนะน า และข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้เรียน 
ตามความจ าเป็น 
          2.3.6 บันทึกปัญหา ข้อขัดข้องในการด าเนินกิจกรม 
เพ่ือปรับปรุงกิจกรรม 
          2.3.7 ให้การเสริมแรงผู้เรียนตามความเหมาะสม 
          2.3.8 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          2.3.9 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ 
        3. การประเมินผล 
         3.1 เก็บรวบรวมผลงาน 
         3.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการสอน 
       จากบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมาสรุปได้ว่า 
การสอนของครู มี 3 ด้านหลัก คือ การเตรียมการสอน การสอนและการประเมินผล โดยครูนั้นต้องมี
หลากหลายวิธีที่ท าให้นักเรียนบรรลุจุดหมายของการเรียนการสอน เช่น ครูจะต้องรู้จักเทคนิควิธีการ
สอน รู้จักการตั้งค าถามท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการคิด การอภิปรายร่วมกัน การท างานเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา สร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือฝึกการเผชิญปัญหา มีการประเมินทั้งก่อนสอน ระหว่างสอน
และหลังสอนและมีการวัดและประเมินผลบนระบบเครือข่ายดิจิทัลอีกทั้งครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เมตตาศิษย์ 
      2.2.2 หลักการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 
       วราพร ด าจับ (2560) ได้เสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ว่าจะเน้นให้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส่งเสริม
การลงมือกระท าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยทักษะการคิดอย่างมีขั้นตอนร่วมกับการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและได้รับองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญจึงได้มีการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มาใช้
ประกอบในการเรียนการสอน  
       นพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน์ (2556) กล่าวถึงกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media roles) ส าหรับการน ามาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้ 
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        1. ครูต้องรู้แนวนโยบายของหน่วยงานว่ามีนโยบายอย่างไรกับ 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน มีการสนับสนุนมากน้อยเพียงใด 
        2. เมื่อครูจ าเป็นจะต้องน าผลงานของคนอ่ืนมาใช้จะต้องอ้างถึง
เจ้าของผลงานที่สร้างขึ้นเพ่ือการให้เกียรติผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน 
        3. พึงใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวัง 
        4. ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีมารยาททางสังคม 
        5. ผลิตเนื้อหาสาระ ให้ตรงกับสมรรถนะความรู้ และความสามารถ
ของผู้ใช้ 
        6. การโต้ตอบระหว่างกันควรค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างกัน 
        7. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและรีบแก้ไข
ข้อผิดพลาด 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนล้วนมีประโยชน์ ครูควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และกิจกรรมที่จะน ามาใช้ 
เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น รับส่งการบ้าน การติดต่อ
ประชาสัมพันธ์ การสอบถามในเรื่องท่ีสงสัยระหว่างเพ่ือนกับเพื่อน หรือผู้สอนกับผู้เรียน เป็นต้น 
ดังนั้นการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
      2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนของครู 
       มลวิภา เมืองพระฝาง (2559) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 
ต่อพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบเพ่ือนคู่คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2) เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ 
นักเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครูและต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนตามสภาพที่เป็นจริงและ 
สภาพที่พึงประสงค์และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรม 
การสอนของครูและต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนตามสภาพที่เป็นจริงกบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาเคมี ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  
Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) จ านวน 1 ห้องเรียน  
จ านวนรวมนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี จ านวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามพฤติกรรม 
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ของครู และแบบสอบถามพฤติกรรมของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test และสัมประสิทธิ์ยางง่ายของเพียร์สันในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
        1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด 
ในรายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 80.25/82.00   
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบเพ่ือนคู่คิด เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนมีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01  
        3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของครูและต่อพฤติกรรม
การเรียนผู้เรียนเป็นรายด้านทุกด้าน ในสภาพที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพที่เป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01  
        4. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรม 
การเรียนของผู้เรียนทุกด้านสัมพันธ์กบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       รันฎา เผ่ากันทะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครู  
โรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูป 
การศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
เขตภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 210 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็น 
แบบสอบถามครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของปัจจัย 
ที่ศึกษา และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจัยพบว่า  
        1. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และปัจจัยด้าน
ลักษณะของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา  
        2. โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก 
ค่าไค–สแควร์ (2 = 15.22, df = 31) แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) = 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  
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(AGFI) = 0.96 รวมทั้งค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR) = 0.000 ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ 
ปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียน
การศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลรวมสูงสุดต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา คือ 
ปัจจัยด้านลักษณะของผู้เรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน
ของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (TEACH) มีค่าเท่ากับ 0.85 แสดงว่าปัจจัยในโมเดลอธิบาย 
ความแปรปรวนในปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (TEACH)  
ได้ร้อยละ 85 
       พิชญาพรรณ พากเพียร (2560) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) ศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (2) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 8 คน ครู 279 คน  
รวม 287 คน จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.99 และพฤติกรรมการสอนของครู 
มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  
        1. พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดเรียงตามล าดับดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ 
การสอนการสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน 
การสอน การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  
        2. พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงตามล าดับดังนี้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การวิจัย 
ในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยี และการจัดบรรยากาศ 
ในชั้นเรียน  
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        3. พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
       รัตติกาล ชิณโคตร (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู 
ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและแนวทางการพัฒนา 
พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
ชนิด 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.44-0.84 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
เท่ากับ 0.97 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test)  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
        1. พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามล าดับ ได้แก่  ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการสอน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  
        2. พฤติกรรมการสอนของครูตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้สื่อการสอน  
และด้านการวัดผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียน 
ชายรับรู้พฤติกรรมการสอนของครูมากกว่านักเรียนหญิง ส่วนรายด้านที่เหลืออีก 3 ด้าน ประกอบด้วย 
การสอนคุณธรรมและจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า โดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านการวัดผลและประเมินผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ยกเว้นด้านการใช้สื่อการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 1 คู่ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการรับรู้สูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนอีก 2 คู่ แตกต่างกันอย่าง 
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ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามสายการเรียนและตามเกรดเฉลี่ย พบว่า โดยรวมและรายด้าน 
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
       จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
แล้วพบว่าพฤติกรรมการสอนของครูนั้นมีตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันและสามารถสังเคราะห์ได้ 
3 องค์ประกอบ ดังนี้   
        1. การจัดการเรียนรู้ (Instruction) 
         Good (1973) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
การกระท าอันเป็นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา  
         Hills (1982) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ
ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนซึ่งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
         วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่มีระบบระเบียบครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการ
ประเมินผล 
         จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
การจัดสถานการณ์สภาพการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์อันก่อให้เกิด 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางดิจิทัล มีความเจริญงอก
งามและพัฒนาการทั้งทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
        2. สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) 
         สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การที่ครูน าสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์และเทคนิค
วิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นตัวกลางท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และเกิดทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู 
        3. การวัดและประเมินผล (Assessment)   
         การวัดและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการก่อให้เกิด 
การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูและเพ่ือตัดสิน
คุณภาพของผู้เรียนอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผล
ตนเองเพ่ือให้รับรู้จุดบกพร่องของตนเองและแก้ไขข้อบกพร่องนั้น   
         จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า พฤติกรรม
การสอนของครู เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ผู้วิจัยจึงน ามาเป็น
ตัวแปรหนึ่งในการศึกษาจากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครู มี  
3 องค์ประกอบ ปรากฏดังภาพประกอบ 16 
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ภาพประกอบ 16 โมเดลพฤติกรรมการสอนของครู 
 

      2.2.4 เครื่องมือวัดปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครู 
       ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการสอนของครู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        รันฎา เผ่ากันทะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามแนวปฏิรูป 
การศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
เขตภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 210 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็น 
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ สอบถามครู 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนการศึกษา 
พิเศษตามแนวปฏิรูปการศึกษา  
        พิชญาพรรณ พากเพียร (2560) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา
พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (2) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 8 คน และ  
ครู 279 คน รวม 287 คน จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

การจัดการเรียนรู้  

สื่อการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล 
 

พฤติกรรมการสอน 
ของครู 
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เขต 37 ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู 
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
        รัตติกาล ชิณโคตร (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู 
ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบ
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ มี 5 องค์ประกอบ คือ  
1) ด้านการสอน 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3) ด้านบุคลิกภาพ 4) ด้านการใช้สื่อการสอน  
และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล 
        อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้
ดิจิทัล ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม/แบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัล 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert)  
มี 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู มี 14 ข้อ  จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ  
กระบวนการการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
        จากการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องมือวัดปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอน
ของครูที่พบส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตาม
แบบลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้
ด้วย 
      2.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูและ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
       อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้
ดิจิทัล ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ  
พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู เป็นปัจจัยระดับห้องเรียนอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการรู้ 
ดิจิทลัของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ายังมีครูส่วนหนึ่งที่ยังสอนโดยยึดตัวครูเป็นหลักและปฏิเสธ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะกลัวว่าเมื่อเข้ามาแทนที่จะท าให้ตนเองสูญเสียความส าคัญหรือ 
ผู้สอนบางคนขาดประสบการณ์หรือความช านาญในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความรู้ด้านการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายน้อยเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา 
เรียนรู้คุณลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุขฤทัย มาสาซ้าย (2556) ที่ท าการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะ 
ของครู ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีความช านาญเฉพาะด้านในการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ความรู้ 



 123 

และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูส่วนใหญ่ผ่านการอบรมและยังต้องการ 
พัฒนา นอกจากนั้นครูยังเข้มงวดในการใช้สื่ออุปกรณ์สารสนเทศของนักเรียนในขณะจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้อันเนื่องมาจากนักเรียนบางคนมุ่งเน้นการเข้าหาสิ่งบันเทิง เกม หรือการเข้าสังคมการพูดคุย 
มากกว่าจะเข้าสู่ด้านการเรียนรู้อย่างไรก็ตามก็ยังมีครูบางคนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้างาน 
ทางอินเทอร์เน็ตให้นักเรียน น าเสนอข้อมูลรายงานการศึกษาหรือส่งการบ้านผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
แต่เนื่องจากเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องไม่เพียงพอท าให้นักเรียนต้องใช้เวลานอก 
ห้องเรียนท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมซึ่งอาจใช้เวลามากกว่าในห้องเรียน จึงอาจเป็นผลให้ 
พฤติกรรมการสอนของครูไม่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียน 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่า ถึงแม้ว่าผลของการวิจัยจะพบว่าพฤติกรรม
การสอนของครูไม่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันดิจิทัลหรือไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
ก็ตาม นั่นอาจเป็นเพราะครูผู้สอนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตน ยังยึดที่ตัวครูเป็นหลัก  
เน้นการสอนเนื้อหาสาระมากเกินไปหรืออาจเป็นเพราะครูผู้สอนยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการ 
น าสื่อเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงครูผู้สอนยังไม่ค่อยมี 
ความช านาญในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนให้เลือกใช้ 
อย่างหลากหลาย ตลอดจนครูผู้สอนลืมนึกไปว่าหากนักเรียนขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีและ 
สื่อสังคมออนไลน์แล้ว จะส่งผลกระทบด้านลบต่อนักเรียนมากเพียงใด ดังนั้นครูผู้สอนจะต้อง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนหันมาดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน า รวมถึงสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริม     
ให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ และ 
ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 
 
การวิเคราะห์พหุระดับ 
 
 1. แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ   
  การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงที่เกิดจาก 
การบูรณาการแนวคิดของการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ กับการวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับ
ส าหรับท าการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรท านายหลายระดับซึ่งเป็น 
ตัวแปรเหตุกับตัวแปรตาม ซึ่งเป็นตัวแปรผลในแต่ละระดับชั้นที่ลดหลั่นกันของข้อมูล 
 2. หลักการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ   
  การวิเคราะห์พหุระดับเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ศึกษาอิทธิพลของตัวแปร 
ท านายหลายระดับที่มีต่อตัวแปรที่สนใจโดยค านึงถึงโครงสร้างที่เป็นระดับลดหลั่นของข้อมูลให้
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ความส าคัญต่อความผันแปรของตัวแปรภายในระดับและต่างระดับ ตลอดจนสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรท านายต่างระดับที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม จึงท าให้สามารถอธิบายหรือท านายตัวแปร
ตามได้อย่างครอบคลุม และลึกซ้ึงกว่าการวิเคราะห์แบบประเพณีนิยมที่ใช้กัน แต่อย่างไรก็ตาม 
การวิเคราะห์พหุระดับเป็นการศึกษาในเชิงท านายตัวแปรตาม ยังไม่ได้ให้ความสนใจต่อโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระดับตัวแปร ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงสาเหตุหรือการวิเคราะห์เส้นทาง 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีใช้ศึกษาโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงสาเหตุระหว่างตัวแปรทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม 
ของตัวแปรท านายที่เป็นตัวแปรเหตุต่อตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรผล โดยถือว่าตัวแปรอยู่ในระดับ 
เดียวกันทั้งหมด จึงยังไม่ได้ให้ความสนใจต่อโครงสร้างตามธรรมชาติของข้อมูลที่เป็นระดับลดหลั่น  
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับจึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้ันสูงที่สนใจวิเคราะห์ความเป็น 
สาเหตุระหว่างตัวแปร โดยศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามระดับลดหลั่นกันของข้อมูล 
ระหว่างตัวแปรท านายซึ่งเป็นเหตุกับตัวแปรตามซึ่งเป็นผลในแต่ละระดับชั้นของข้อมูล ดังนั้นการ 
วิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับจึงเป็นการบูรณาการแนวคิดของการวิเคราะห์เชิงสาเหตุและการ 
วิเคราะห์พหุระดับเข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงแนวใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการวิจัยโดยทั่งไปของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 
 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ 
  การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ ส าหรับกรณีข้อมูล 2 ระดับ ประกอบด้วย 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ((ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 
   1. พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ (Multilevel causal model)  
ผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสาเหตุของตัวแปรตาม 
ที่สนใจ เพ่ือศึกษาคัดเลือกตัวแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตัวแปรต้นหรือตัวแปรท านาย  
ประกอบด้วยตัวแปรต่างระดับโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน จึงจ าเป็นต้องมีลักษณะเป็นโมเดล 
เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ 
   2. วิเคราะห์ตัวแปรตามด้วยโมเดลไร้ตัวแปรท านาย (Analysis of null model) 
วิเคราะห์โมเดลศูนย์หรือโมเดลไร้ตัวแปรท านาย เป็นโมเดลที่มีเฉพาะตัวแปรตามท่ีสนใจไม่มีตัวแปร 
ใด ๆ ในทุกระดับ เพ่ือศึกษาถึงความแปรผันของตัวแปรตามในระดับชั้นต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงปริมาณ
สัดส่วนความแปรผันของตัวแปรตามว่าอยู่ในแต่ละระดับมากน้อยเพียงไร อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
การจัดเตรียมตัวแปรท านายในแต่ละระดับชั้น ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาโมเดลที่เหมาะสม 
ของแต่ละระดับชั้น 
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   3. วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุระดับท่ี 1 (Analysis of causal level-1 model)    
วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ ระดับที่ 1 หรือระดับจุลภาค (Causal micro model) ซึงเป็นโมเดล 
เชิงสาเหตุระหว่างสมาชิกภายในหน่วยเดียวกัน ดังนี้ 
    3.1 วิเคราะห์โมเดลพื้นฐาน (Simple models) โมเดลพื้นฐานประกอบด้วย  
โมเดลระดับที่ 1 ซึ่งมีตัวแปรตามและตัวแปรท านายตามสมมติฐาน ส่วนโมเดลระดับที่ 2 มีเฉพาะ 
ตัวแปรตาม ยังไม่ต้องใส่ตัวแปรท านาย เพ่ือศึกษาอิทธิพลคงท่ีของตัวแปรท านายในระดับที่ 1  
ว่าโดยเฉลี่ยระหว่างหน่วยในระดับที่ 2 แล้ว ค่าเฉลี่ยอิทธิพลคงที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อตัวแปรตามที่ศึกษาหรือไม่ โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และในขณะเดียวกันก็เป็นการศึกษา 
อิทธิพลสุ่มของสัมประสิทธิ์ในระดับท่ี 2 ด้วย ว่ามีความแปรผันระหว่างหน่วยหรือไม่ โดยใช้สถิติ 
ทดสอบไคสแควร์ (X2-test) อันเป็นสารสนเทศส าคัญที่ช่วยในการพิจารณาคัดสรรตัวแปรท านาย 
ระดับท่ี 2 ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาโมเดลระดับที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลพ้ืนฐานสามารถกระท า 
ได้ตามจ านวนสมการโครงสร้างหรือจ านวนตัวแปรตามของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม 
สมมติฐานของโมเดลเชิงสาเหตุ ระดับที่ 1 
    3.2 ค านวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางและค่า (R2) ค านวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง  
(Path coefficients) หรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นมาตรฐาน (β) ของแต่ละเส้นทาง  
เพ่ือประเมินผลรวมอิทธิพลทั้งหมดอันประกอบด้วยอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของ 
ตัวแปรท านายในระดับที่ 1 และค านวณค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของแต่ละสมการโครงสร้าง 
ในระดับท่ี 1    
    3.3 ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุระดับท่ี 1 ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้สถิติ 
ทดสอบไคสแควร์ (𝑥2-test) ด้วยวิธีของ Specht (1975) 
   4. วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุระดับท่ี 2 (Analysis of causal level-2 model)    
    วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 2 หรือระดับมหัพภาค (Causal macro  
model) ซึ่งเป็นโมเดลสาเหตุระหว่างหน่วย ดังนี้ 
     4.1 วิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐาน (Hypothetical model)     
      โมเดลตามสมมติฐานประกอบด้วยโมเดลระดับที่ 1 และโมเดลระดับที่ 2         
ซึ่งมีตัวแปรตามและตัวแปรท านายทั้ง 2 ระดับ ตามสมมติฐานของการวิจัย เพื่อศึกษาอิทธิพลคงท่ี 
และอิทธิพลสุ่มของตัวแปรในระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 
      ส าหรับอิทธิพลคงที่ในระดับที่ 2 แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรท านาย 
ระดับท่ี 2 ต่อตัวแปรตาม ส่วนอิทธิพลสุ่มในระดับที่ 2 แสดงถึงความแปรปรวนส่วนที่เหลือของ 
ตัวแปรตาม และสัมประสิทธิ์ในระดับที่ 2 
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      ส าหรับโมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 2 การวิเคราะห์ผลของตัวแปรท านาย 
ระดับท่ี 2 ต่อตัวแปรตามที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ในระดับที่ 1 สามารถวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม  
HLM แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรท านายระดับที่ 2 ต่อตัวแปรตามที่อยู่ภายในระดับที่ 2  
(Endogenous variables) จ าเป็นต้องวิเคราะห์เพ่ิมเติมโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ที่ใช้กันทั่วไป    
     4.2 ค านวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางและค่า (R2) ค านวณค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทาง หรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นมาตรฐานของแต่ละเส้นทางในระดับที่ 2 เพ่ือประเมิน
อิทธิพลทั้งหมดประกอบด้วย อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรท านายในระดับที่ 2  
และค านวณค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) ของแต่ละสมการโครงสร้างในระดับที่ 2 
     4.3 ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลดับข้อมูลเชิงประจักษ์    
      ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุระดับท่ี 1 ตามสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (𝑥2-test) ด้วยวิธีของสเปคท์ 
   5. สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ   
    5.1 เมื่อพัฒนาและตรวจสอบจนได้โมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 2 ตามสมมติฐาน 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วค านวณค่าอิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect  
effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ของตัวแปรท านายทั้ง 2 ระดับต่อตัวแปรตาม 
    5.2 สรุปผล (อิทธิพลรวม) ของตัวแปรท านาย ระดับที่ 1 และระดับที่ 2  
ต่อตัวแปรตามเป้าหมายที่สนใจ (ตัวแปรตามระดับที่ 1 ละค่า Intercept ของตัวแปรตามในระดับที่ 2   
    5.3 สรุปผล (อิทธิพลรวม) ของตัวแปรท านาย ระดับที่ 1 และระดับที่ 2  
ต่อค่าสัมประสิทธิ์ที่สนใจ (ค่า Slopes ที่แสดงผลของตัวแปรท านายระดับที่ 1 และค่า Slopes  
ที่แสดงผลของตัวแปรท านายระดับท่ี 2 ต่อ Slopes ระดับที่ 1 
 4. การวิเคราะห์พหุระดับของโมเดลสมการโครงสร้าง     
  องค์ประกอบของโมเดลสมการโครงสร้าง ประกอบด้วย  
   1. โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) ซึ่งแสดงถงึความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
(Causal Relationship) ระหว่างตัวแปรภายนอก และตัวแปรภายในซึ่งอาจเป็นแบบทางเดียวและ 
แบบเส้นเชิงบวก (Recursive and Linear Additive) หรือแบบสองทางและแบบเส้นเชิงบวก  
(Non-Recursive and Linear Additive)  
   2. โมเดลการวัด (Measurement Model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ ดังนั้นโมเดลสมการโครงสร้างจะสะท้อนให้เห็นถึงท้ังการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบ (Factor analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบและสมการพยากรณ์ แต่เป็นรูปการวิเคราะห์องค์ประกอบและ 
สมการพยากรณ์ที่เป็นแผงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด ถ้าข้อมูลมีหลายระดับจึงคาดหมายได้ว่าย่อมมี 
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ปัญหาเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเดียวในรูปการวิเคราะห์องค์ประกอบและสมการ
พยากรณ์ 
    สมมติข้อมูลพหุระดับ 2 ระดับ โดย  
     FW คือ ตัวแปรตามระดับนักเรียนที่เป็นตัวแปรแฝง   
      P1 คือ ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนที่เป็นตัวแปรแฝงตัวที่ 1   
      P2 คือ ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนที่เป็นตัวแปรแฝงตัวที่ 2   
     FB คือ ตัวแปรตามระดับห้องเรียน ก็คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามระดับ
นักเรียน 
      G1 คือ ตัวแปรอิสระ ระดับห้องเรียนที่เป็นตัวแปรแฝงตัวที่ 1   
      G2 คือ ตัวแปรอิสระระดับห้องเรียนที่เป็นตัวแปรแฝงตัวที่ 2  
    โมเดลของการวิเคราะห์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 
 

 
 

ที่มา : อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) 
 

ภาพประกอบ 17 โมเดลสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์เส้นทาง 

ระดับห้องเรียน 

ระดับนักเรียน 
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 5. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
  โมเดลสมการโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละระดับนั้น  
เนื่องจากมีโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลรวม ดังนี้ 
 

 
ที่มา : อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) 
 

ภาพประกอบ 18 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ 
 
  ดังนั้น นักวิจัยจะท าการวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบของตัวแปรเชิงแนวคิด         
หรือทฤษฎีว่ามีอยู่ครบถ้วน นอกจากนี้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันยังมีความจ าเป็นต่อ      
การใช้ตัวแปรตามที่มีโครงสร้างย่อยอย่างชัดเจนเข้าสู่การเป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์พหุระดับ 
เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตได้ภายในโครงสร้างมีความแปรปรวนระดับกลุ่มและเหมาะสม 
ที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับหรือไม่ หลังจากนั้นจึงท าการตรวจสอบความสอดคล้อง 
กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อาจมีการปรับเพื่อให้โมเดลสมการโครงสร้างสอดคล้อง 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์และเมื่อผลการวิเคราะห์พหุระดับของโมเดลสมการโครงสร้างเสร็จสิ้น  
นักวิจัยสามารถน าค่าประมาณพารามิเตอร์ในโมเดลแทนลงในโมเดลในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
จะช่วยให้สามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้อย่างถูกต้อง  
 6. เกณฑ์ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรและหาขนาดอิทธิพล  
ของตัวแปรอิสระ ปรากฏดังตาราง 2  
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ตาราง 2 เกณฑ์ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลสมการโครงสร้าง 
 

ตัวย่อ ชื่อเต็ม เกณฑ์ 
𝑥2 

𝑥2/df 
Chi-square Relative  
Chi-square  

p > α (ที่ก าหนด)   
น้อยกว่า 3 หรือน้อยกว่า 5 (กรณีโมเดลซับซ้อน) 

CFI Comparative Fit Index ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป หรือ 0.95 ขึ้นไปจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

TLI Tucker-Lewis Index ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป หรือ 0.95 ขึ้นไปจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
RMSEA Root Mean Square Error 

of Approximation 
น้อยกว่า 0.05 สอดคล้องดีมาก ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 
สอดคล้องดี ระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 สอดคล้องพอใช้ 
มากกว่า 0.10 ไม่สอดคล้อง 

SRMR Standardized Root 
Mean Square Residual 

น้อยกว่า 0.05 สอดคล้องดี ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 
สอดคล้องพอใช้ มากกว่า 1.00 ไม่สอดคล้อง 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  
 งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลพบว่ายังไม่ค่อยมี 
การศึกษาโดยตรงและมีการศึกษาค่อนข้างน้อย แต่พบงานวิจัยที่มีการศึกษาตัวแปรที่สื่อความหมาย  
ได้ใกล้เคียงกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล ได้แก่ การรู้เท่าทันดิจิทัล (เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน 8 ด้าน  
ของความฉลาดทางดิจิทัลทั้ง 3 ระดับ) พลเมืองดิจิทัล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต มีรายละเอียดดังนี้ 
    เบญจภรณ์ ขวัญสมคิด และปวรวรรณ พันแจ่ม (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรม 
การใช้โทรศัพท์มือถือ Smartphone และการใช้เวลาของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้โทรศัพท์มือถือ Smartphone และการใช้เวลาของนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาอยู่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตชั้นปีที่ 4 จ านวน 225 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  
มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา 
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อยู่ที่ภาคกลางใช้โทรศัพท์มือถือ จ านวน 1 เครื่อง ใช้โทรศัพท์ Smartphone ยี่ห้อ Samsung 
มากที่สุด ใช้สีด ามากท่ีสุด ราคาโทรศัพท์มือถือ Smartphone ที่ใช้ส่วนใหญ่มีราคาเฉลี่ยที่  
5,001-10,000 บาท เหตุผลส าคัญท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้โทรศัพท์มือถือ Smartphone คือ  
ใช้เชื่อมต่อ Internet และใช้โทรศัพท์มือถือทุกวัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้โทรศัพท์มือถือ  
Smartphone 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง สถานที่ในการใช้มือถือ Smartphone ส่วนใหญ่อยู่ท่ีหอพักตัวเอง 
มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือ Smartphone ในแต่ละวันใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อ  
Internet  มากที่สุดนอกจากนี้แล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการจัดสรรเวลากับ 
โทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยให้ความส าคัญกับการใช้เชื่อมต่อ Internet ส่งและรับข้อความ 
แบบโต้ตอบกันทันที (chat) มากที่สุด เล่นเกม ฟังเพลงและถ่ายรูป และให้ความเหมาะสมในการ 
จัดสรรเวลากับโทรศัพท์มือถือ Smartphone ในการใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ด้านบันเทิง  
การสื่อสารและการท างาน  
    ธันยากร ตุดเกื้อ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
การรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในจังหวัดสงขลา โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 13-18 ปี ที่ใช้อินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อหนึ่งวัน ซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในอ าเภอ
หาดใหญ่และในอ าเภอเมืองสงขลา จ านวน 480 คน (20 เท่าของตัวแปรในโมเดล) เพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนใน
จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบด้านการหมิ่นประมาทผู้อื่น 
(b = .89) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการน าความลับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูล
ของผู้อ่ืนไปเปิดเผย (b = .89) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี่ ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดรองลงมา 
คือ องค์ประกอบด้านการแอบอ้างชื่อผู้อ่ืนในด้านลบ (b = .87) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี ้องค์ประกอบ 
ด้านการนินทาหรือด่าทอผู้อื่น (b = .69)  ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบด้านการลบ 
หรือบล็อกผู้อ่ืนออกจากกลุ่ม (b = .63)  ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ตามล าดับ ซึ่งโมเดลโครงสร้าง 
เชิงเส้นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนมีความสอดคล้องกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
    ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก 
และเยาวชนไทย เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อเด็กและเยาวชนไทยมากขึ้น  
ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาพฤติกรรมทั้งการเลียนแบบหรือปัญหาการติดการใช้ 
อินเทอร์เน็ตซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดีท่ีสุดคือการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยหากสามารถ 
แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดแล้วนอกจากจะช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก 
และเยาวชนลงได้แล้วยังช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัวและชุมชน 
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อีกท้ังยังสามารถน าประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้ทั้งเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อีกด้วย  
สุดท้ายนี้อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางการสื่อสารช่องทางหนึ่งที่มีความหลากหลายแนวหลากหลาย 
ประเภทจึงมีทั้งสื่อท่ีช่วยพัฒนาหรือสื่อท่ีเสริมสร้างความรุนแรงปะปน การใช้อินเทอร์เน็ตจึงไม่ได้ท า 
ให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถใช้เพ่ือฝึกทักษะทางสมอง 
และทักษะทางความคิดได้ด้วย ดังนั้นครอบครัว ชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางเพ่ือช่วยให้เด็ก 
และเยาวชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาทางพฤติกรรม 
อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมทักษะที่ส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน 
    ธีรวัฒน์ รูปเหลี่ยม (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโปรแกรม 
เพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนระดับประถมศึกษา และเพ่ือศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทาง ดิจิทัลของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน 
บ้านนาตะแบง 2 จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 37 คน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัล และแบบวัดความฉลาดทางดิจิทัล จ านวน 61 ข้อ 
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.302–0.871 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.954 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One–way Repeated measure MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า  
โปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 10 กิจกรรม 
ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความฉลาดทางดิจิทัล ทั้ง 8 ปัจจัย 
ได้แก่ การแสดงตัวตนบนโลกดิจิทัล การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิทัล ความปลอดภัยทางดิจิทัล 
ความมั่นคงทางดิจิทัล ความฉลาดทางอารมณ์บนโลกดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล การรู้ดิจิทัล 
และสิทธิทางดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติ และมีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและการประเมินโครงร่างของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน พบว่า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก นักเรียนที่ 
เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลคะแนนก่อนการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความฉลาด
ทางดิจิทัล (Pretest) คะแนนหลังการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัล (Posttest)  
และคะแนนความฉลาดทางดิจิทัลหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัล  
2 สัปดาห์ (Follow) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัลหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 2 (Follow) มีความคงทน 
ทุกองค์ประกอบยกเว้น 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการใช้เครื่องมือและสื่อดิจิทัล และความปลอดภัย 
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ทางความปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีคะแนนหลังการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัล 
(Posttest) สูงกว่าการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัล (Follow) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
    ต้องตา จ าเริญใจ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและ 
เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
จ านวน 319 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า  
5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ของ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ด้านการใช้งานดิจิทัลอย่างรับผิดชอบปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสร้างนวัตกรรม 
ดิจิทัล และด้านมีความเคารพต่อตนเองและผู้อ่ืนในโลกดิจิทัล มีค่าเฉลี่ย ต่ าที่สุด และ 2) ผลการ 
เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม และรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    ปวีณา มะแซ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
แบบพหุวิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษท่ี 21 ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) หาคุณภาพของแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบ พหุวิภาค และ  
3) สร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 15 จ านวน 1,000 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เป็นแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผู้วิจัย 
พัฒนาขึ้นมีรูปแบบเป็นข้อสอบสถานการณ์ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ได้ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี 
การทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) ด้วยวิธีการตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และ  
ความเที่ยงด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และในขั้นตอนการตรวจสอบ 



 133 

คุณภาพด้วยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาค (Polytomous IRT) ได้ตรวจสอบความ 
เป็นเอกมิติ (Unidimension) โดยใช้วิธวีิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ตรวจสอบพารามิเตอร์ 
ของข้อสอบ ได้แก่ อ านาจจ าแนก (𝛼) ความยาก (β) และสารสนเทศของแบบ วัด (TIF) ด้วย  
Grade response model (GRM) และสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะการรู้เท่าทัน สื่อในศตวรรษ 
ที่ 21  แบบคะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบวัดทักษะการรู้เท่าทัน 
สื่อในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีข้อค าถามจ านวน 42 ข้อ จ าแนกเป็น  
5 องค์ประกอบ คือ 1) ทักษะการเข้าถึง 2) ทักษะการวิเคราะห์ 3) ทักษะการประเมิน 4) ทักษะ 
การสร้างสรรค์ และ 5) ทักษะการมีส่วนร่วม ตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ ทุกข้อมีค่าเท่ากับ  
0.60–1.00 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกด้วยวิธีการทดสอบค่าที t-test ได้ข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ 
การคัดเลือกจ านวน 42 ข้อ ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87 2. คุณภาพของแบบวัดทักษะการรู้เท่าทัน 
สื่อในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้านความ 
เป็นเอกมิติด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษท่ี 21  
ทั้ง 5 ทักษะมีความเป็นเอกมิติ เมื่อท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดตามทฤษฎีการตอบสนอง 
ข้อสอบแบบพหุวิภาค (Polytomous IRT) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (𝛼) อยู่ระหว่าง 0.06–2.01  
ส่วนค่าความยาก (β) ของแต่ละรายการค าตอบ มีค่าเรียงล าดับจากน้อยไปมากทุกข้อ และค่า 
สารสนเทศของแบบวัดมีความเที่ยงเท่ากับ 0.89 3. เกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนดิบอยู่ระหว่าง 59–166 คะแนน 
เปอร์เซน็ไทล์  มีค่าตั้งแต่ 0.05-99.95 และคะแนนทีปกติตั้งแต่ 17 ถึง 83 
 งานวิจัยต่างประเทศ  
  Field (2006) ศึกษาเรื่อง ลักษณะของการกลั่นแกล้งไซเบอร์ ผลจากการศึกษาพบว่า 
ลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ คือ ฉันลบเพ่ือนบางคน 
ออกจากกลุ่มในอินเตอร์เน็ต เพ่ือนส่งอีเมล์มาล้อชื่อฉันในทางที่ไม่ดี เพ่ือนได้น ารูปภาพจากโทรศัพท์
ของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาต ฉันล้อชื่อคนอ่ืนบนอินเตอร์เน็ต ฉันได้เอารูปภาพในโทรศัพท์มือถือของคน
อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ฉันส่งต่อคนอ่ืนทั้ง ๆ ที่สิ่งนั้นควรจะเป็นความลับ ฉันพูดเรื่องเพศที่น่ารังเกียจ
ของใครบางคนทางอินเตอร์เน็ตฉันแพร่กระจายข่าวลือที่ไม่ดีของใครบางคนผ่านอีเมล์ ฉันส่งข้อความ
ไปก่อกวนใครบางคน ฉันกล่าวถึงใครบางคนในทางที่ไม่ดีผ่านอีเมล ใครบางคนขู่ว่าจะเอาชนะหรือท า
ร้ายฉันทางอินเตอร์เน็ต ฉันแพร่กระจายข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับใครบางคนทางอินเตอร์เน็ต ฉันสร้างข่าว
ลือในทางที่ไม่ดีแล้วส่งให้คนอื่นทางข้อความใครบางคนส่งอีเมล์มาคุกคามฉัน ฉันพูดอะไรบางอย่างผ่าน
อินเตอร์เน็ตให้คนอ่ืน ๆ อึดอัดใจ ใครบางคนได้ปล่อยข่าวลือเรื่องโกหกเก่ียวกับฉันในอินเตอร์เน็ต ใคร
บางคนกล่าวถึงฉันในทางที่ไม่ดีผ่านโปรแกรมแชทออนไลน์, ใครบางคนปฏิเสธฉันจากสิ่งที่อยู่บน
อินเตอร์ เช่น เกมออนไลน์ ฉันขู่ว่าจะเอาชนะหรือท าให้ใครบางคนเจ็บผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
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ใครบางคนขู่ไม่ให้ฉันพูดคุยในอินเตอร์เน็ตเมื่อฉันปฏิเสธการสนทนาแบบห้องแชท ฉันได้ส่งอีเมล์ไป
คุกคามใครบางคน สิ่งเหล่านี่เป็นพฤติกรรมที่กล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมการกลั่นแกล้งไซเบอร์ท่ีมีอยู่ใน
สังคมออนไลน์ในปัจจุบัน  
  Conway (2009) ศึกษาเรื่อง การข่มขู่ในอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิทัล ผลจากการศึกษา
พบว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขู่กลั่นแกล้งไซเบอร์มักจะกังวล รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อน ในขณะที่การรังแกมีเพ่ิมมากข้ึนทุกวันซึ่งเป็นผลจากความล้มเหลว
ของการศึกษาลักษณะมีคนจูงใจหรือมีคนชักจูงลักษณะทางกายภาพ ลักษณะบุคลิกภาพของ
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และนโยบายโรงเรียนและการปฏิบัติส าหรับทั้งเหยื่อและผู้ที่รังแกนักเรียน
จะได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือก่อกวนเพ่ือนของพวกเขา และได้สรุปถึงลักษณะของการข่มขู่ผ่าน
อินเตอร์เน็ตหรือเป็นลักษณะการคุกคามทั้งในรูปแบบของการหมิ่นประมาท การปลอมตัวการส่งอีเมล์ 
การส่งข้อความ ซึ่งจะท าให้เหยื่อทนทุกข์ทรมานมากข้ึนและเหยื่อผู้ที่เคราะห์ร้ายจะไม่สามารถหลบ
จากข่มขู่นี้ได้ 
  DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation (2019) 
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสถานะที่ไม่ปลอดภัยของเด็กท่ีได้รับความเสี่ยงจากโลกไซเบอร์และพยายาม 
ที่จะเข้าใจว่าเด็กเหล่านี้จะได้รับความเสี่ยงจากโลกไซเบอร์อย่างไร และความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลต่อเด็ก
อย่างไร การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เด็กท่ีอายุ 8-12 ปี ซึงกลุ่มอายุนี้เมื่อเริ่มใช้งานสื่อดิจิทัลและ
อุปกรณ์จะมีการสร้างนิสัยแบบดิจิทัลที่มีผลกระทบยาวนานต่อความรู้สึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์พฤติกรรม
ในอนาคตและความสัมพันธ์ของพวกเขาที่ส าคัญ รายงานกล่าวถึงวิธีการที่เรามีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ในการสร้าง “ระบบนิเวศน์ทางจริยธรรมดิจิทัล” ซ่ึงเด็กทุกคนมีความคุ้มครองข้ันพ้ืนฐาน สทิธิ 
และโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเจริญเติบโตในอนาคตโดยการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย ได้แก่ 
ผู้ปกครอง ครู ชุมชน บริษัทไอซีทีต่าง ๆ และรัฐบาล แนะน าวิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพให้บุตรหลานด้วยทักษะทางดิจิทัลเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสโดยใช้ DQ world.net 
ผลการศึกษาพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กอายุ 8-12 ปี ก าลังเผชิญกับความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ 
เช่น การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต การเสพติดเกมวิดีโอ และพฤติกรรมทางเพศออนไลน์   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร  ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียน ออกเป็น 8 องค์ประกอบ คือ   
  1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity : DCI) 
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  2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management : STM)  
  3. การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management : CBM) 
  4. การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity Management : 
CSM) 

  5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management : PRI)   
  6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL)    
  7. การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (Digital Footprints : FOO)  
  8. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy : DIE)  
 และท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในระดับ 
ห้องเรียนและระดับนักเรียน ดังแสดงในตาราง 3 และสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  
ปรากฏดังภาพประกอบ 19 
 

ตาราง 3 ผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ผู้ศึกษา/ผู้วิจัย ปีที่
ศึกษา 

ระดับกลุ่ม 
ที่ศึกษา 

ความเป็น 
พลเมืองดิจิทัล 

บรรยากาศในชั้นเรียน พนารัตน์ พรมมา  2555 ปริญญาตรี 

พงษ์พิศ พลศรี  2560 ม.ต้น 
ยืน ภู่วรวรรณ  2560 - 

รธาราธิป ยอดวงศ์  2560 ม.ต้น 
พีรวิชญ์ ค าเจริญ และ 
วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 

2561 - 

สรานนท์ อินทนนท์ 
และคณะ 

2561 - 

กิตติชัย สุธาสิโนบล 2562 - 
อรัญ ซุยกระเดื่อง   2562 ม.6 

  ประภาพร โคบายาชิ  2563 ม.3 
 
 
 



 136 

ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ผู้ศึกษา / ผู้วิจัย 
ปีที่

ศึกษา 
ระดับกลุ่ม 
ที่ศึกษา 

ความเป็น 
พลเมืองดิจิทัล 

พฤติกรรมการสอน 
ของครู 

DQ Institute 2018 เด็ก 12-18 ปี 

อุลิชษา ครุฑะเสน  2556 แกนน าเยาวชน 

ขนิษฐา จิตแสง  2557 เยาวชน 

ยืน ภู่วรวรรณ  2560 - 

พีรวิชญ์ ค าเจริญ และ  
วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 2561 - 

สรานนท์ อินทนนท์  
และคณะ  2561 - 

กิตติชัย สุธาสิโนบล  2562 - 

อรัญ ซุยกระเดื่อง   2562 ม.6 

ประภาพร โคบายาชิ  2563 ม.3 

การอบรมเลี้ยงดู 
ของผู้ปกครอง 

DQ Institute 2018 เด็ก 12-18 ปี 

กานต์ เชาวน์นิรัติศัย  2557 เด็กและเยาวชน 

ขนิษฐา จิตแสง  2557 เยาวชน 

ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์  2557 เด็กและเยาวชน 

ภาวิณี ฮิปส์  2559 เด็กปฐมวัย 

สุภารักษ์ จูตระกูล  2559 - 

พีรวิชญ์ ค าเจริญ และ    
วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 2561 - 

อลิสา หล่อสมบูรณ์ 2561 เด็กวัยอนุบาล 

กิตติชัย สุธาสิโนบล   2562  

ศุภลักษณ์ พลายแสง 
และคณะ  2562 - 

สรานนท์ อินทนนท์  
และคณะ  2562 - 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ผู้ศึกษา/ผู้วิจัย 
ปีที่

ศึกษา 
ระดับกลุ่ม 
ที่ศึกษา 

ความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล 
 

 อรัญ ซุยกระเดื่อง   2562 ม.6 

ประภาพร โคบายาชิ   2563 ม.3 

รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ  2563 เด็ก/เยาวชน 

แรงจูงใจในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ 

เบญจภรณ์ ขวัญสมคิด 
และปวรวรรณ พันแจ่ม   2555 นักศึกษา 

พนารัตน์ พรมมา   2555 ปริญญาตรี 

พงษ์พิศ พลศรี   2560 ม.ต้น 

อรัญ ซุยกระเดื่อง   2562 ม.6 

ประภาพร โคบายาชิ   2563 ม.3 

การเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
 

รธาราธิป ยอดวงศ์ 2560 ม.ต้น 

อรัญ ซุยกระเดื่อง   2562 ม.6 

ทัศนีย์ ประธาน 2561 เยาวชน 

ความตระหนักใน
อิทธิพลของสื่อ 

พรรณทิภา สาวันดี   2554 ป.5 
อุลิชษา ครุฑะเสน   2556 แกนน าเยาวชน 

ภัทร์ศินี แสนส าแดง   2557 เยาวชน 

ชัชฎา อัครศรีวรนากาโอคะ 
และกฤชณัท แสนทวี   2561 เยาวชน 

ทัศนีย์ ประธาน 2561 เยาวชน 
นุชริน ทองพูล    2562 ปริญญาตรี 

พฤติกรรมการสอน 
ของครู 

บรรยากาศ 
ในชั้นเรียน 

กฤษมันท์ วัฒนาณรงค์ 2552 นักเรียน 

รันฎา เผ่ากันทะ  2559 ครู 
อรัญ ซุยกระเดื่อง  2562 ม.6 

รันฎา เผ่ากันทะ  2559 ครู 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ผู้ศึกษา / ผู้วิจัย ปีที่ศึกษา 
ระดับกลุ่ม 
ที่ศึกษา 

แรงจูงใจในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ 
 

การอบรมเลี้ยงดู 
ของผู้ปกครอง 

จิราภรณ์ ส าเภาทอง  2561 ม.ปลาย 

ศุภลักษณ์ พลายแสง      
และคณะ  2562 - 

สรานนท์ อินทนนท์        
และคณะ  2562 - 

อรัญ ซุยกระเดื่อง   2562 ม.6 

บรรยากาศ 
ในชั้นเรียน 

กฤษมันท์ วัฒนาณรงค์ 2552 นักเรียน 

อรัญ ซุยกระเดื่อง  2562 ม.6 

พิมพาพัญ ทองกิ่ง   2563 - 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 

การอบรมเลี้ยงดู 
ของผู้ปกครอง 

พีรวิชญ์ ค าเจริญ และ       
วีรพงษ์ พลนิกรกิจ  2561 - 

ศุภลักษณ์ พลายแสง      
และคณะ  2562 - 

สรานนท์ อินทนนท์        
และคณะ  2562 - 

อรัญ ซุยกระเดื่อง  2562 ม.6 

รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ  2563 - 

แรงจูงใจในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ 
 

Papacharissi and Rubin  2000 - 

Yu 2006 นักเรียน 

Lampe, Ellison and 
Steinfield  2007 นักศึกษา 

Cunningham and 
Nichols  2008 นักศึกษา 

Sheldon  2008 นักศึกษา 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ผู้ศึกษา / ผู้วิจัย ปีที่ศึกษา 
ระดับกลุ่ม 
ที่ศึกษา 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

 วิทยากร เชียงกูล  2549 - 
พิมพ์พร พุฒิสาร  

2553 
ผู้ใช้วิดีโอคลิป

ออนไลน์ 
อรัญ ซุยกระเดื่อง  2562 ม.6 

บรรยากาศ 
ในชั้นเรียน 

อดิพล เปียทอง   2558 นักศึกษา 

รธาราธิป ยอดวงศ์  2560 ม.ต้น 
อรัญ ซุยกระเดื่อง   2562 ม.6 

พิมพาพัญ ทองกิ่ง   2563 - 
พฤติกรรมการ
สอนของครู 

อดิพล เปียทอง   2558 นักศึกษา 

มลวิภา เมืองพระฝาง   2559 ม.5 

รธาราธิป ยอดวงศ์  2560 ม.ต้น 
อรัญ ซุยกระเดื่อง 2562 ม.6 

 
ตาราง 4 แสดงองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 

 

ระดับ องค์ประกอบของปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระ ปัจจัยที่เป็นตัวแปรตาม 

ระดับห้องเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน (MAIC)  
1. บรรยากาศทางกายภาพ (PHE) 
2. บรรยากาศทางจิตใจ (PSE) 

พฤติกรรมการสอนของครู 
(BEHT) 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (DQ) 

พฤติกรรมการสอนของครู (BEHT)  
1. การจัดการเรียนรู้ (INS)  
2. สื่อการเรียนการสอน (INM)  
3. การวัดและประเมินผล (EVA) 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (DQ) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ระดับ องค์ประกอบของปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระ ปัจจัยที่เป็นตัวแปรตาม 

ระดับนักเรียน การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (REAF)  
1. การแนะน าของผู้ปกครอง (PAS)  
2. การสนับสนุนของผู้ปกครอง (ADV)  
3. การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง (PRE) 

แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (MOTI)  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF)  
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (DQ) 

แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI)  
1. ความต้องการข่าวสาร (INF) 
2. ความต้องการความบันเทิง (ENT) 
3. ความต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่น (COM) 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF)  
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (DQ) 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF)  
1. ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล (SER) 
2. รู้วิธีการที่จะเรียน (KHL) 
3. การประเมินตนเอง (SEA) 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (DQ) 

ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคม
ออนไลน์ (AWAR)      
1. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคม
ออนไลน์ (AIM) 
2. การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ (AET) 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (DQ) 
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 สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพประกอบ 19 และเขียนเป็นโมเดลสมการ 
โครงสร้างพหุระดับได้ดังภาพประกอบ 19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 19 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัย 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น
พลเมืองดิจิทัล แบ่งออกเป็น  
2 ระดับ คือ 
ปัจจัยระดับนักเรียน 
  1. การอบรมเลี้ยงดูของ     
     ผู้ปกครอง  
2. แรงจูงใจในการใช้สื่อ 
   สังคมออนไลน์  

  3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  4. ความตระหนักในอิทธิพล 
     ของสื่อสังคมออนไลน์  
ปัจจัยระดับห้องเรียน 
  1. บรรยากาศในชั้นเรียน 
  2. พฤติกรรมการสอนของครู  
 

 

กระบวนการ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เอกสาร  ต าราต่าง ๆ  
2. สร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ  
3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
4. วิเคราะห์ค่าสถิติ 
และสรุปผล 
5. หาแนวทางการ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 
 

ผลผลิต 
1. ได้โมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุพหุระดับที่สง่ผล
ต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียนและ
ได้รู้ถึงปัจจัยเชงิสาเหต ุ
พหุระดับที่มีอิทธิพลทัง้
ทางตรงและทางอ้อม 
ที่ส่งผลต่อความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ทั้งใน
ระดับนักเรียน และ
ระดับห้องเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัด
มุกดาหาร 
2. ได้เครื่องมือที่ใช้วัด
ระดับความเปน็
พลเมืองดิจิทัล 
3. ได้แนวทางการ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  
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ภาพประกอบ 20 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

ระดับห้องเรียน between 

ระดับนักเรียน within 

PHE PSE 

MAIC 

INS INM EVA 

BEHT 

DQB 

MIL PRI CSM STM DCI FOO CBM DIE 

INF 

ENT MOTI 

SER 

KHL SELF 

COM SEA 

REAF 
 

AWAR 

DQW 

AET AIM PAS ADV PRE 

STM CBM CSM PRI MIL DCI FOO DIE 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร มีวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ระยะที่ 1 การหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จังหวัดมุกดาหาร 
 
 ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 จังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จ านวน 8,100 คน จาก 30 โรงเรียน 
(รายงานข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
 

ตาราง 5 รายละเอียดเกี่ยวกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ขนาด
โรงเรียน 

ช่ือโรงเรียน 
จ านวน 

โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน 
ใหญ่ 1. มุกดาหาร 1 31 1,094 

กลาง 2. ค าชะอีวิทยาคาร 
3. ผึ่งแดดวิทยาคาร 
4. มุกดาวิทยานุกูล 
5. นวมินทราชูทิศ อีสาน 
6. จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 
7. ค าสร้อยพิทยาสรรค ์
8. ดอนตาลวิทยา 
9. ดงหลวงวิทยา 
10. หนองสูงสามัคคีวิทยา 

9 15 
12 
17 
12 
14 
19 
17 
12 
12 

532 
384 
552 
351 
337 
712 
587 
410 
404 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ขนาด
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 

โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน 

เล็ก 11. หนองแวงวิทยาคม 
12. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 
13. หว้านใหญ่วิทยา 
14. ค าชะอีพิทยาคม 
15. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 
16. ผาเทิบวิทยา 
17. นาโสกวิทยาคาร 
18. ค าป่าหลายสรรพวิทย์ 
19. ดงเย็นวิทยาคม 
20. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 
21. ดงมอนวิทยาคม 
22. เมืองมุกวิทยาคม 
23. อุดมวิทย์ 
24. แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 
25. โชคชัยวิทยา 
26. โพธิ์ไทรวิทยา 
27. กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 
28. ค าบกวิทยาคาร 
29. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 
30. เหล่าประชาอุทิศ 

20 
 
 

3 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
8 
6 
9 
6 
8 
3 
5 
4 
3 
6 
7 
4 

102 
96 
208 
105 
127 
182 
136 
180 
252 
131 
184 
143 
204 
85 
74 
85 
65 
149 
154 
75 

รวม 30 274 8,100 รวม 
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  ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่าง 2 ระดับ ได้แก่ 
   ระดับท่ี 1 ตัวอย่างระดับนักเรียน คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา 2563 จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จ านวน  
1,632 คน จ านวน 10 โรง 110 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage  
Random Sampling)   
   ระดับท่ี 2 ตัวอย่างระดับห้องเรียน คือ จ านวนห้องเรียน 110 ห้องเรียน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ท าให้ได้ห้องเรียนทั้งสามระดับชั้นคือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 รวม 110 ห้องเรียน ทั้งนี้จ านวนกลุ่มตัวอย่างระดับห้องเรียนของการวิจัย 
ถือว่ามีขนาดที่เพียงพอด้วยเหตุผลที่ว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มมีมากกว่า 50 กลุ่ม เป็นไปตาม 
Muthen (1989) เสนอไว้ว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์พหุระดับนั้นต้องไม่น้อยกว่า 
50 กลุ่ม เพ่ือไม่ให้การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างระดับที่ 2 หรือ 
ระดับกลุ่มเกิดความล าเอียง (Maas and Hox, 2005) ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างระดับที่สูงกว่า 
ความส าคัญมาก และจ านวนของกลุ่มมีความส าคัญมากกว่าจ านวนของบุคคลในแต่ละกลุ่ม  
  การได้มาของตัวอย่าง การได้มาของตัวอย่างมี 2 ขั้นตอน คือ การก าหนดขนาด 
ของกลุ่มตัวอย่างระดับห้องเรียน และการสุ่มตัวอย่างระดับนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   ขั้นที่ 1 การก าหนดขนาดของตัวอย่างระดับห้องเรียน 
    ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างระดับห้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ส ารวจข้อมูลจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแบ่งโรงเรียนใน
จังหวัดมุกดาหารที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามขนาดของโรงเรียนใช้เกณฑ์ของ 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ดังนี้  
      - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป  
      - โรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,500-2,499 คน  
      - โรงเรียนขนาดกลาง ตั้งแต่ 501-1,499 คน  
      - โรงเรียนขนาดเล็ก น้อยกว่า 500 คน  
       พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 1 โรง ขนาดกลางจ านวน 9 โรง 
ขนาดเล็กจ านวน 20 โรง รวม 30 โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 26,187 คน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย) 
     2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกขนาดโรงเรียนจึงสุ่มโรงเรียนโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น 
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  ได้โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง ขนาดกลาง 3 โรง  
และโรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรง รวมจ านวนโรงเรียน 10 โรง จ านวน 111 ห้องเรียน  
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     3. เมื่อท าการสุ่มได้รายชื่อโรงเรียนจากขนาดโรงเรียนแล้วน ามาจ าแนกเป็น
ระดับชั้นเรียน ปรากฏดังตาราง 6 
 

ตาราง 6 จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียนและขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
ใหญ ่
(1 โรง) 
 

มุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 364 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10 370 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 360 
รวม 31 1,094 

กลาง 
(3 โรง) 
 
 

ค าชะอีวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 172 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 192 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 168 

รวม 15 532 

ผึ่งแดดวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 147 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4 143 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 94 
รวม 12 384 

มุกดาวิทยานุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 197 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 6 175 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 180 

รวม 17 552 

เล็ก 
(6 โรง) 

หนองแวง
วิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 36 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 33 
รวม 3 102 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขนาดโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 

เล็ก 
(6 โรง) 

พลังราษฎร์ 
พิทยาสรรพ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 22 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 27 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 47 

รวม 4 96 

หว้านใหญ่วิทยา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 70 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 71 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 67 
รวม 6 208 

ดงเย็นวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 78 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 91 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 83 

รวม 8 252 

ดงมอนวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 68 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 58 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 58 

รวม 9 184 
ผาเทิบวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 55 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 59 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 68 

รวม 6 182 

รวมทั้งสิ้น 10 โรง 111 3,586 

 
     4. กลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่ม ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ท าให้ได้ห้องเรียนทั้งสาม
ระดับชั้นรวมจ านวน 110 ห้องเรียน ปรากฏดังตาราง 7 
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ตาราง 7 จ านวนโรงเรียนและจ านวนห้องเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและระดับชั้น 
 

ขนาด
โรงเรียน 

โรงเรียน 

ระดับชั้น 
รวม
ห้อง 

ห้องเรียนทั้งหมด (ห้อง) ห้องเรียนที่ได้ (ห้อง) 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 
ใหญ ่ มุกดาหาร 10 10 11 10 10 11 31 

กลาง ค าชะอีวิทยาคาร 
ผึ่งแดดวิทยาคาร 
มุกดาวิทยานุกูล 

5 
4 
6 

5 
4 
6 

5 
4 
5 

4 
4 
6 

5 
4 
6 

5 
4 
5 

14 
12 
17 

เล็ก หนองแวงวิทยาคม 
พลังราษฎร์พิทยา
สรรพ์ 
หว้านใหญ่วิทยา 
ดงเย็นวิทยาคม 
ดงมอนวิทยาคม 
ผาเทิบวิทยา 

1 
1 
2 
3 
3 
2 

1 
1 
2 
3 
3 
2 

1 
2 
2 
2 
3 
2 

1 
1 
2 
3 
3 
2 

1 
1 
2 
3 
3 
2 

1 
2 
2 
2 
3 
2 

3 
4 
6 
8 
9 
6 

รวม 10 โรงเรียน 37 37 37 36 37 37 
110 

รวมทั้งหมด 111 110 

   
   ขั้นตอนที่สอง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล จากเกณฑ์การก าหนดขนาดตัวอย่าง
โดยอาศัยแนวคิดของ Hair และคณะ (1998) ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คน 
ต่อตัวแปร งานวิจัยนี้มี 24 ตัว ขนาดของกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลจึงไม่น้อยกว่า 240–480 คน 
ผู้วิจัยจึงได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มนักเรียนในแต่ละห้องเรียนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ห้องเรียนละ 15 คน ท าให้ได้จ านวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,635 คน  
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ตาราง 8 จ านวนห้องเรียนและนักเรียนที่ได้จากการสุ่ม จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและระดับชั้น 
 

ขนาด
โรงเรียน 

ระดับชัน้ รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
นักเรียน 

(คน) 
ใหญ่ 10 150 10 150 11 165 31 465 

กลาง 4 
4 
6 

60 
60 
90 

5 
4 
6 

75 
60 
90 

5 
4 
5 

60 
60 
60 

43 645 

เล็ก 
 

1 
1 
2 
3 
3 
2 

15 
15 
30 
45 
45 
30 

1 
1 
2 
3 
3 
2 

15 
15 
30 
45 
45 
30 

1 
2 
2 
2 
3 
2 

15 
30 
30 
30 
45 
30 

36 540 

รวม 36 540 37 555 37 555 110 1,650 

หมายเหตุ : มีนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,632 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล เป็นแบบสอบถาม 
ส าหรับนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้จะน าไปวิเคราะห์โมเดล 
ความสัมพันธ์สมการโครงสร้างพหุระดับซึ่งแบบสอบถามแบ่งออก เป็น 3 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย   
เพศ ระดับชั้น โรงเรียน และห้องเรียน ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการและแบบเติมค าตอบ  
จ านวน 4 ข้อ 
   ตอนที่ 2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อ  
มีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) การรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง   
2) การจัดสรรเวลาหน้าจอ 3) การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์ 4) การจัดการ 
ความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 5) การจัดการข้อมูลส่วนตัว 6) การรู้เท่าทันสื่อและ 
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สารสนเทศ 7) การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์  8) การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
โครงสร้างเนื้อหาของแบบวัดมีรายละเอียด ปรากฏดังตาราง 9 
 

ตาราง 9 โครงสร้างเนื้อหาของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 

ประเด็นหลัก 
จ านวนข้อ 

ข้อที่ 
สร้าง ต้องการจริง 

1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง 9 6 1 - 6 

2. การจัดการเวลาหน้าจอ   9 6 7 - 12 
3. การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์   9 6 13 - 18 

4. การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 9 6 19 - 24 

5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว   9 6 25 - 30 
6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ   9 6 31 - 36 

7. การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์   9 6 37 - 42 

8. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 9 6 43 - 48 
รวมจ านวนข้อ 72 48 - 

 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล ทั้ง 6 ตัวแปร ประกอบไปด้วย   
    3.1 ปัจจัยระดับนักเรียน  ได้แก่ 
     3.1.1 การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ การแนะน าของผู้ปกครอง 
การสนับสนุนของผู้ปกครอง และ การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง รายละเอียดปรากฏดังตาราง 10 
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ตาราง 10 โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
 

ประเด็นหลัก 
จ านวนข้อ 

ข้อที่ 
สร้าง ต้องการจริง 

1. การแนะน าของผู้ปกครอง   5 3 1-3 
2. การสนับสนุนของผู้ปกครอง 5 3 4-6 

3. การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง 5 3 7-9 

รวมจ านวนข้อ 15 9 - 

     
     3.1.2 แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า  
5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร   
ด้านความต้องการความบันเทิง และ ด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน รายละเอียดปรากฏดัง
ตาราง 11 
 

ตาราง 11 โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 

ประเด็นหลัก 
จ านวนข้อ 

ข้อที่ 
สร้าง ต้องการจริง 

1. แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร 5 3 10-12 

2. แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง 5 3 13-15 
3. แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 5 3 16-18 

รวมจ านวนข้อ 15 9 - 

     
     3.1.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
จ านวน 9 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล รูว้ิธีการเรียนรู้  
และการประเมินตนเอง รายละเอียดปรากฏดังตาราง 12 
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ตาราง 12 โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

ประเด็นหลัก 
จ านวนข้อ 

ข้อที่ 
สร้าง ต้องการจริง 

1. ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล   5 3 19-21 
2. รู้วิธีการเรียนรู ้ 5 3 22-24 

3. การประเมินตนเอง 5 3 25-27 

รวมจ านวนข้อ 15 9 - 

     
     3.1.4 ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะเป็นมาตร 
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 6 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ 2 ด้าน ได้แก่ การตระหนัก 
ถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์และการตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
รายละเอียดดังตาราง 13 
 

ตาราง 13 โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
 

ประเด็นหลัก 
จ านวนข้อ 

ข้อที่ 
สร้าง ต้องการจริง 

1. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ 5 3 28-30 

2. การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์   5 3 31-33 
รวมจ านวนข้อ 10 6 - 

    
    3.2 ปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่  
     3.2.1 บรรยากาศในชั้นเรียน มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
จ านวน 6 ข้อ ครอบคลุมคุณลักษณะ 2 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศทางกายภาพและบรรยากาศทางจิตใจ   
รายละเอียดปรากฏดังตาราง 14 
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ตาราง 14 โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
 

ประเด็นหลัก 
จ านวนข้อ 

ข้อที่ 
สร้าง ต้องการจริง 

1. บรรยากาศทางกายภาพ 5 3 34-36 
2. บรรยากาศทางจิตใจ 5 3 37-39 

รวมจ านวนข้อ 10 6 - 

 
     3.2.2 พฤติกรรมการสอนของครู มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
จ านวน 9 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน   
การวัดและประเมินผล รายละเอียดปรากฏดังตาราง 15 
 

ตาราง 15 โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการสอนของครู 
 

ประเด็นหลัก 
จ านวนข้อ 

ข้อที่ 
สร้าง ต้องการจริง 

1. การจัดการเรียนรู้   5 3 40-42 

2. สื่อการเรียนการสอน    5 3 43-45 
3. การวัดและประเมินผล   5 3 46-48 

รวมจ านวนข้อ 15 9 - 

 
   เกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น
พลเมืองดิจิทัล 
    แบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
มีจ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ก าหนดเกณฑ์การตรวจ 
ให้คะแนนของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2542) 
     ค าถามเชิงนิมานหรือเชิงบวก (Positives Scale)  
      มากที่สุด     เทา่กับ  5  คะแนน  
      มาก      เท่ากับ  4  คะแนน  
      ปานกลาง    เท่ากับ  3  คะแนน  
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      น้อย      เท่ากับ  2  คะแนน  
      น้อยที่สุด    เท่ากับ  1  คะแนน  
     ค าถามเชิงนิเสธหรือเชิงลบ (Negative Scale)  
      มากที่สุด     เท่ากับ  1  คะแนน  
      มาก      เท่ากับ  2  คะแนน  
      ปานกลาง    เท่ากับ  3  คะแนน  
      น้อย      เท่ากับ  4  คะแนน  
      น้อยที่สุด    เท่ากับ  5  คะแนน  
    การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ก าหนดเกณฑ์  ดังนี้  
     ค่าเฉลี่ย    ความหมาย  
      4.51 - 5.00  มากที่สุด  
      3.51 - 4.50  มาก  
      2.51 - 3.50  ปานกลาง  
      1.51 - 2.50  น้อย  
      1.00 - 1.50  น้อยที่สุด 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  แบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล  มีล าดับขั้นตอน 
ในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นิยาม จากเอกสาร และงานวิจัย เครื่องมือวัดต่าง ๆ  
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
    มากที่สุด  หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นทุกประการ  
    มาก   หมายถึง  นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากหรือค่อนข้างมาก  
    ปานกลาง หมายถึง  นักเรียนไม่แน่ใจที่จะตัดสินใจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ 
          ข้อความนั้นๆ  
    น้อย  หมายถึง นักเรียนค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น  
    น้อยที่สุด  หมายถึง นักเรียนไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นเลย  
   2. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจแก้ให้สมบูรณยิ่งขึ้น  
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   3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
ตลอดจนความชัดเจนของข้อความและความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ตามนิยามศัพท์เฉพาะในแต่ละ 
คุณลักษณะที่ต้องการวัด รวมถึงขอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแบบสอบถาม โดยเกณฑ์การ 
ให้ค่าดัชนี IOC (Item Objective Congruence) คือ 
    -1 หมายถึง  ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
    0   หมายถึง  ไม่อาจตัดสินว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 
    1   หมายถึง  ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
     ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ ประกอบด้วย 
      1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผล 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญัญา จันทร์ชูสกุล คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
      4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อพันตรี พูลพุทธา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผล 
      5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
   4. วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะโดยใช้สูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551)  
เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องและพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 0.50-1.00 ไว้ 
พบว่า มีข้อค าถามที่เข้าเกณฑ์ทุกข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 (รวมจ านวน 152 ข้อ แบ่งออกเป็น
ข้อค าถามเกี่ยวการวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล จ านวน 72 ข้อ ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล จ านวน 80 ข้อ) และปรับปรุงข้อความท่ีไม่เหมาะสมตามค าแนะน า 
ของผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดปรากฏดังภาคผนวก ก.  
   5. น าแบบสอบถามออนไลน์ไปทดลองใช้ (Try-out) โดยทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่ 
ตัวอย่างโดยทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 100 คน        
แบ่งออกเป็นนักเรียนห้อง ม.1/1 จ านวน 35 คน ม.2/2 จ านวน 35 คน และ ม.3/2 จ านวน 30 คน  
แล้วน าผลการทดลองมาหาคุณภาพโดยใช้วิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
    5.1 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (rxy) โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของ Pearson  
(Pearson’s Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งหมด (Item–Total  
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Correlation) แล้วพิจารณาข้อที่เข้าเกณฑ์ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r.05,98 = 0.196) 
พบว่ามีข้อค าถามที่เข้าเกณฑ์จ านวน 142 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .217–.737 
(ภาคผนวก ก) 
    5.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง

ดิจิทัล โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ .956 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลมีค่าเท่ากับ .912  
และค่าความเชื่อมั่นของแต่ละปัจจัย ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ บรรยากาศในชั้นเรียน  
และพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .743, .848, .868, .797, .803, .897  
ตามล าดับ (ภาคผนวก ก) 
   6. น าแบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ที่มีคุณภาพไปจัดพิมพ์ฉบับจริง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยใช้ 
แบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร มีขั้นตอนดังนี้  
   1. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคามเสนอไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยจากโรงเรียนที่เป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการด าเนินการเก็บข้อมูลกับนักเรียน 
ที่เป็นตัวอย่าง  
   2. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนที่เป็นตัวอย่าง 
เพ่ือก าหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 10 โรงเรียน จ านวน  
110 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,650 คน 
   3. จัดเตรียมแบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ให้พร้อม  
   4. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลไปให้หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนเพื่อส่งต่อลิงค์ไปยังตัวอย่าง 
ตามวันเวลาที่นัดหมายโดยทางโรงเรียนเป็นผู้ท าการวางแผนช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลโดยยึด 
แนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้วยตนเองจ านวน 1 โรงเรียน คือ ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร โดยเก็บข้อมูลในคาบเรียนกิจกรรม 
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   5 น าผลการตอบกลับแบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง 
ดิจิทัลที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและท าการลงรหัสเพ่ือเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 
ข้อมูลต่อไป 
 
ระยะที่ 2 การหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จังหวัดมุกดาหาร 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ประกอบด้วย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีรายชื่อดังนี้ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒุพิงษ์ ชินศรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตร 
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยรังสิต   
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก ต าแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชันีวรรณ ตั้งภักดี ต าแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   4. นายศรายุทธ วังคะฮาต ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
   5. ดร.ประภาดา คนคล่อง ต าแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลค าชะอี อ าเภอค าชะอี  
จังหวัดมุกดาหาร  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  แบบสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล จ านวน 1 ฉบับ  
ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการใช้ 
แบบฟอร์มที่มีการเตรียมการ มีแผนการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดียวกัน  
และตอบค าถามเรียงตามล าดับเหมือนกัน โดยแบบสัมภาษณ์นี้ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นเครื่องมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ตามล าดับ ดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล   
   2. ศึกษาหลักเกณฑ์รูปแบบและวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากหนังสือเทคนิค 
การวิจัยทางการศึกษา (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) หนังสือการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนาผู้เรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) และหนังสือการวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
   3. สรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และน าผลการวิเคราะห์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้งในระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนที่ได้จากระยะที่ 1  
มาก าหนดประเด็นหลักและเนื้อหาของการสัมภาษณ์ จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียน
ทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ทุกปัจจัยล้วนมีอิทธิพลต่อ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ส่วนในระดับห้องเรียนมีเพียงปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน
เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
   4. ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามกรอบที่ก าหนดในข้อ 3 
   5. น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง
และแก้ไขข้อความ 
   6. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วจึงน าไปจัดพิมพ์และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิด 
มีโครงสร้างจ านวน 1 ฉบับ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้ันตอนดังนี้  
   1 ท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคามเสนอไปยังผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการด าเนินการ 
เก็บข้อมูล  
   2. เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้สัมภาษณ์แนะน าตนเอง และบอกจุดมุ่งหมายของการ  
สัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจ  
   3. ก่อนเริ่มสนทนาผู้สัมภาษณ์ขออนุญาตท าการบันทึกเสียงเพ่ือความสมบูรณ์ 
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
   4. เริ่มสนทนาในเรื่องที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สนใจทั่ว ๆ ไปเพ่ือสร้างความคุ้นเคย  
   5. ท าการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดตามล าดับให้ครบทุกประเด็น  
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   6. จดบันทึกค าตอบในแบบสัมภาษณ์ทันที  
   7. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จดบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์  
   8. น าข้อมูลที่ได้กลับมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ตามระเบียบ
วิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
   ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ  
    วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น 
พลเมืองดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้  
     1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถามแต่ละข้อกับ       
วัตถุประสงค์ที่ต้องการถามหรือวัดโดยใช้สูตร IOC หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด  
     2. ความเชื่อมั่น (Reliability) รายปัจจัยและความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร  
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach  
     3. อ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง  
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด (Item Total Correlation) โดยใช้สูตร  
สหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson Product Moment Correlation) 
   ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างและข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปร 
ที่ใช้ในการวิจัย 
    เพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 
โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ 
และความโด่งโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   ตอนที่ 3 วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น  
    การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยผู้วิจัยได้  
     1. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สูตร  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson Product–Moment Correlation Coefficient)  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าไปวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง 
เชิงสาเหตุต่อไป  
     2. ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยภาพรวมก่อนที่จะท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความสัมพันธ์อย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ 
โดยพิจารณาค่าความเหมาะสมของข้อมูล คือ ค่าสถิติ Bartlett (Bartlett's test Sphericity) และ
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ค่าสถิติ KaiserMeyer-Olkin Measure of sampling adequacy : KMO เป็นการวัดความ
เหมือนกันของตัวแปร โดยการเปรียบเทียบขนาดของผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และผลรวม
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น ส่วนค่า KMO มีค่าตั้งแต่ 0-1 ค่า KMO ควรมีค่ามากกว่า .50  
ถือว่ายอมรับได้ (Tolerable)   
   ตอนที่ 4 วิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจัย 
    1. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ 
โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Interclass Correlation: ICC) ระหว่างตัวแปร
ทั้ง 2 ระดับ เพ่ือตรวจสอบว่านอกจากตัวแปรระดับนักเรียนจะมีความผันแปรภายในกลุ่มแล้ว 
ยังมีความผันแปรระหว่างกลุ่มหรือไม่ เนื่องจากการวิเคราะห์พหุระดับนั้นตัวแปรที่ศึกษาต้องมีความ
ผันแปรทั้งในระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนจึงจะเหมาะสมที่จะน าตัวแปรหรือข้อมูลชุดนั้น ๆ  
ไปวิเคราะห์พหุระดับ ถ้าค่า ICC มีขนาดใหญ่แสดงว่ามีความสอดคล้องกันสูง แต่ถ้าค่า ICC  
มีขนาดเล็ก (< 0.05) แสดงว่าข้อมูลในระดับนักเรียนไม่มีความผันแปรในระดับห้องเรียน 
จึงไม่จ าเป็นต้องน าข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับ ทั้งนี้ค่า ICC ควรมีค่ามากกว่า 0.05 การวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
นักเรียน 
    2. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ 
ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม 
ขององค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีภาวะ 
น่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : ML) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ถ้าผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลตามสมมติฐานที่เลือกไว้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผู้วิจัยจะด าเนินการปรับแต่งโมเดลใหม่โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎีและค่าดัชนีปรับแต่งโมเดล  
(Model Modification Indices) เพ่ือให้ได้โมเดลที่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุด 
และค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
     2.1 ค่าไคก าลังสอง (Chi-Square : 2) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
ทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ การค านวณค่าไคก าลังสองสามารถค านวณได้จาก 
ผลคูณของค่าองศาอิสระกับค่าของฟังก์ชันความกลมกลืน ถ้าค่าสถิติค่าไคก าลังสองมีค่าสูงมาก 
แสดงว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือโมเดล 
ตามสมมุติฐานไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติค่าไคก าลังสองมีค่าต่ ามาก 
ยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าโมเดลตามสมมุติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) นอกจากนั้น สมบัติ ท้ายเรือค า (2553) ได้เสนอว่าโมเดลที่มี 
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ความกลมกลืน คือ โมเดลที่มีค่าไคก าลังสองใกล้เคียงกับค่าองศาอิสระ (df) ซึ่งตัวบ่งชี้ คือ  
ค่าความน่าจะเป็น (prob หรือ sig) จะต้องไม่มีนัยส าคัญ (p > .05) 
     2.2 ดัชนีอัตราส่วนค่าไคสแคว์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio)       
เป็นอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติค่าไคก าลังสองกับจ านวนองศาอิสระ (ค่าไคก าลังสองหารองศาอิสระ :  
2/df) ซึ่งควรมีค่าอยู่ระหว่าง 2-5 โดย Mueller (1996) เสนอว่าควรมีค่าน้อยกว่า 3  
     2.3 ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  
(Root Mean Squared Error of Approximation : RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกความไม่กลมกลืน      
ของโมเดลตามสมมุติฐานกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรซึ่งถ้าดัชนี RMSEA มีค่า 
น้อยกว่า .08 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนแล้ว (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2553) 
     2.4 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) 
เป็นดัชนีที่มาปรับแก้ของ RFI เพ่ือให้ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ดัชนีนี้จึงเป็นดัชนีที่มาจากฐานของค่า
ไคก าลังสองแบบ Noncentrality ด้วยเช่นกันและเป็นดัชนีหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง 
เนื่องจากเป็นอีกดัชนีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเกณฑ์การตัดสินที่นิยมใช้ก็
คือต้องมีค่ามากกว่า .90 (Bentler, 1999) จากค่าสถิติหรือดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ข้างต้นสามารถสรุปได้ ปรากฏดังตาราง 16 
 

ตาราง 16 เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 
 

ตัวย่อ ชื่อเต็ม เกณฑ์ 

2/df Relative Chi-Square Ratio มีค่าน้อยกว่า 2 หรือน้อยกว่า 5 (กรณีโมเดลซับซ้อน) 

CFI Comparative Fit Index ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป หรือ 0.95 ขึ้นไป 
จะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

TLI  
 

Tucker-Lewis Index NON-
norm Fit Index (เกิน 1 ได้) 

ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป หรือ 0.95 ขึ้นไป 
จะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

RMSEA Root Mean Squared Error of 
Approximation 

น้อยกว่า 0.05 สอดคล้องดีมาก ระหว่าง 0.05–0.08 
สอดคล้องดี ระหว่าง 0.08–0.10 สอดคล้องพอใช้ 
มากกว่า 0.10 ไม่สอดคล้อง 

SRMR Standardized Root Mean 
Squared Residual 

น้อยกว่า 0.05 สอดคล้องดีมาก ระหว่าง 0.08–0.10 
สอดคล้องพอใช้มากกว่า 0.10 ไม่สอดคล้อง 

ที่มา : อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) 
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      สถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในตาราง 16 นั้น ใช้พิจารณาโมเดลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หากค่าสถิติที่ค านวณได้ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดก็จะต้องท าการปรับโมเดลใหม่ โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎีและค่าดัชนีปรับโมเดล  
(Model modification indices : MI) ซึ่งเป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตัวมีค่าเท่ากับ 
ค่าไคก าลังสองที่ลดลงเมื่อก าหนดให้พารามิเตอร์ตัวนั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระหรือมีการผ่อนคลาย 
ข้อก าหนดเงื่อนไขบังคับของพารามิเตอร์นั้น ข้อมูลที่ได้นั้นน าไปใช้ในการปรับโมเดลจนได้โมเดล 
ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
     2.5 น าเสนอค่าอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล โดยแสดงอิทธิพลทางตรง–
ทางอ้อม (Direct-Indirect effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จงัหวัดมุกดาหาร  
     2.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ  
  หาคุณภาพของแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ใช้สถิติในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
   1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ของแบบใช้สูตรดังนี้ 
(สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551) 
 

   IOC = 
∑ R

N
 

 

   เมื่อ  R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
     N   แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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   2. วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discriminating Power) รายข้อ 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ Pearson ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวม  
(Item-Total Correlation) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

    rxy =  
N ∑ XY− ∑ X ∑ Y

√[N ∑ X2  − (∑ X)2][N ∑ Y
2

− (∑ Y)
2

]

    

     
   เมื่อ rxy   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  X  กับ  Y       
      ∑ X  แทน  ผลรวมของค่าตัวแปร  X       
      ∑ Y  แทน  ผลรวมของค่าตัวแปร  Y       
      ∑ 𝑋𝑌  แทน  ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร  X  และ  Y        
     ∑ X2   แทน  ผลรวมของก าลังสองของค่าตัวแปร  X       
     ∑ Y2  แทน  ผลรวมของก าลังสองของค่าตัวแปร  Y  
            N   แทน  จ านวนคู่ของค่าตัวแปรหรือจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
 
   3. วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบัค (Alpa-Coeficient) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

   α =  
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2 ) 

 
   เมื่อ α  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น        
     𝑘   แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม       
     ∑ 𝑆𝑖

2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ       
     𝑆𝑖

2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม  
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 2. สถิติที่พ้ืนฐาน   
  2.1 ร้อยละ (Percentage) (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551) 
 

   P =  
f

N
 x 100 

 
   เมื่อ  P   แทน  ร้อยละ  
     f   แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  
     N   แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
  2.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2556) 
  

   N

X
X




 
 
  เมื่อ X̅     แทน ค่าเฉลี่ย  
    ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N      แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 
 
  2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้  
(สมนึก ภัททิยธนี, 2556)  
 

  S. D. = √
N ∑ x2−(∑ x)2

N(N−1)
 

 
  เมื่อ   S.D.     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 
    ∑ X2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    N      แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
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 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 
  3.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient)  
หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

  rxy =  
N ∑ XY− ∑ X ∑ Y

√[N ∑ X2  − (∑ X)2][N ∑ Y
2

− (∑ Y)
2

]

    

     
  เมื่อ rxy   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y       
     ∑ X  แทน  ผลรวมของค่าตัวแปร X       
     ∑ Y  แทน  ผลรวมของค่าตัวแปร Y       
     ∑ XY  แทน  ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร X และ Y        
    ∑ X2  แทน  ผลรวมของก าลังสองของค่าตัวแปร X       
    ∑ Y2  แทน  ผลรวมของก าลังสองของค่าตัวแปร Y  
           N   แทน  จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
 
  3.2 ค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เส้นทาง โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และ 
วิเคราะห์สมการด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood : ML) มีฟังก์ชันเป็นดังนี้  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 

   
 

  เมื่อ  S   แทน  เมตริกซ์ความแปรปรวน–ความแปรปรวนร่วมจากกลุ่มตัวอย่าง  

      แทน  เมตริกซ์ความแปรปรวน–ความแปรปรวนร่วมที่ได้จาก  
        ค่าประมาณพารามิเตอร์ 
    k   แทน  จ านวนตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมดในโมเดลสมการโครงสร้าง  
        (NX + NY)  
    tr   แทน  ผลรวมสมาชิกในแนวทแยงของเมตริกซ์ (trace) 
 
  3.3 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดโดยการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรมค านวณทางคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
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  3.4 ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์โดยใช้สถิติวัดระดับความกลมกลืน ดังนี้  
   3.4.1 ค่าไคก าลังสอง (Chi-Square : 2) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ค่าสถิติค่าไคก าลังสองมีค่าต่ ามากยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์ 
มากเท่าไรหรือค่าใกล้เคียงกับจ านวนองศาอิสระ (Degree of Freedom : df) แสดงว่าโมเดล 
ทางทฤษฏีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้สูตรดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 

    
   
   เมื่อ  n     แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

     F |S,(θ)|  แทน  ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันความกลมกลืนของโมเดลจาก  

           พารามิเตอร์   
     k     แทน  จ านวนตัวแปรที่สังเกตได้  
     d     แทน  องศาอิสระ (Degrees of Freedom)  
     t     แทน  จ านวนพารามิเตอร์อิสระ 
 
   3.4.2 ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (Root Mean  
Squared Error of Approximation : RMSEA) โดยใช้สูตรดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 

   RMSEA =  √FO/d 
 

   เมื่อ  √FO/d  แทน  Max. |F-(d/n),0|  
     FO   แทน  ค่าต่ าสุดของฟังก์ชันความกลมกลืนของโมเดล 
          จากพารามิเตอร์   
     n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
     d    แทน  ค่าองศาอิสระ 
 
 
 
 



 167 

   3.4.3 CFI (comparative fit index) Bentler (1990) ได้เสนอ CFI ซึ่งอยู่บน 
พ้ืนฐานของ Noncentral 2 Distribution) เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบโมเดลพื้นฐาน (Baseline)  
กับโมเดลตามทฤษฎีหรือโมเดลตามสมมติฐาน ซึ่งโมเดลพ้ืนฐานจะถูกเรียกว่า “Null” หรือ  
Independence” เป็นโมเดลที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด คือ ไม่มีเส้นทางเชื่อมโยง 
ระหว่างตัวแปรหรือโมเดลที่เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมมีค่าเป็น 0 ดัชนี ดัชนี CFI มีพิสัยอยู่ระหว่าง  
0 ถึง 1 หากมีค่าสูงถึง 0.9 แปลได้ว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล มีสูตรดังนี้ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร เป็นการใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  
(Multilevel structural equation) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ 
พหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นเมืองดิจิทัลทั้งในระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และเพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าเสนอผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างและข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร 
ที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
  ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
  ตอนที่ 5 แนวทางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีความสะดวกยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่าง ๆ 
ในการน าเสนอ ดังนี้ 
  X̅   หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
  SD   หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  SE   หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 
  SK   หมายถึง ค่าความเบ้ (Skewness) 
  KU   หมายถึง ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
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  2   หมายถึง ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไคก าลังสอง  
        (Chi-Square) 
  df    หมายถึง องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
  TE   หมายถึง ขนาดอิทธิพลรวม (Total Effect) 
  DE   หมายถึง ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
  IE    หมายถึง ขนาดอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
  R2   หมายถึง สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 
  p    หมายถึง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
  β    หมายถึง สัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
  CFI   หมายถึง ดัชนีดัชนีเปรียบเทียบโมเดล (Comparative Fit Index)  
  RMSEA หมายถึง ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ 
 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรความเป็นพลเมืองดิจิทัล (DQ)  
   DCI   หมายถึง การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง  
   STM   หมายถึง การจัดสรรเวลาหน้าจอ  
   CBM   หมายถึง การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ 
   CSM   หมายถึง การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 
   PRI  หมายถึง การจัดการข้อมูลส่วนตัว  
   MIL  หมายถึง การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  
   FOO  หมายถึง การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์  
   DIE   หมายถึง  การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
 ตัวแปรระดับนักเรียน (Within Level) 
  ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (REAF)  
   ADP   หมายถึง การแนะน าของผู้ปกครอง  
   PAS   หมายถึง การสนับสนุนของผู้ปกครอง  
   PRE   หมายถึง การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง  
  ตัวแปรแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI)   
   INF   หมายถึง แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร  
   ENT   หมายถึง แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง  
   COM   หมายถึง แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
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  ตัวแปรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF)   
   SER   หมายถึง ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล  
   KHL   หมายถึง รู้วิธีการเรียนรู้  
   SEA   หมายถึง การประเมินตนเอง  
  ตัวแปรความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (AWAR)   
   AIM   หมายถึง การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ 
   AET   หมายถึง การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 ตัวแปรระดับห้องเรียน (Between Level) 
  ตัวแปรบรรยากาศในชั้นเรียน (MAIC)   
   PHE   หมายถึง บรรยากาศทางกายภาพ  
   PSE   หมายถึง บรรยากาศทางจิตใจ  
  ตัวแปรพฤติกรรมการสอนของครู (BEHT)   
   INS   หมายถึง การจัดการเรียนรู้  
   INM   หมายถึง สื่อการเรียนการสอน  
   EVA   หมายถึง การวัดและประเมินผล  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างและข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่าง 
   ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 1,632 คน เก็บรวบรวมได้จาก 
แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล จ าแนกด้วยเพศ โรงเรียน และระดับการศึกษา  
รายละเอียดปรากฏดังตาราง 17 
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ตาราง 17 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามเพศ โรงเรียน ระดับชั้น และขนาดของโรงเรียน 
 

ตัวแปร 
นักเรียน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 798 48.90 
หญิง 834 51.10 

รวม 1632 100.00 

โรงเรียน 
มุกดาหาร 
ค าชะอีวิทยาคาร 
ผึ่งแดดวิทยาคาร 
มุกดาวิทยานกูล 
หนองแวงวิทยาคม 
พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 
หว้านใหญ่วิทยา 
ดงเย็นวิทยาคม 
ดงมอนวิทยาคม 
ผาเทิบวิทยา 

 
465 
205 
180 
255 
45 
60 
90 
120 
132 
80 

 
28.49 
12.56 
11.03 
15.63 
2.76 
3.68 
5.51 
7.35 
8.09 
4.90 

รวม 1632 100.00 

ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
538 

 
32.97 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 548 33.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 546 33.45 

รวม 1632 100.00 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก 

 
465 
640 
527 

 
28.49 
39.22 
32.29 

รวม 1632 100.00 
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 จากตาราง 17 พบว่า ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เมื่อจ าแนกตามเพศส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จ านวน 798 คน (ร้อยละ 48.90) และเพศหญิง จ านวน 834 คน (ร้อยละ 51.10) และเม่ือจ าแนก 
ตามโรงเรียนที่มีตัวอย่างมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมุกดาหาร จ านวน 465 คน (ร้อยละ  
28.49 รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จ านวน 255 คน (ร้อยละ 15.63) และโรงเรียน 
ค าชะอีวิทยาคาร จ านวน 205 คน (ร้อยละ 12.56) ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ตัวอย่างที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 538 คน (ร้อยละ 32.97) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 548 คน (ร้อยละ 33.58) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 546 คน (ร้อยละ 33.45) 
ตามล าดับ และเมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 465 คน 
(ร้อยละ 28.49) โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 640 คน (ร้อยละ 39.22) และโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 
527 คน (ร้อยละ 32.29) ตามล าดับ 
 
  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อศึกษาลักษณะการแจกแจงและการกระจายของ 
ตัวแปรแฝงที่ใช้ในในการวิจัยของแต่ละตัว ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งองค์ประกอบของความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน วัดได้จาก 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI)   
2) การจัดสรรเวลาหน้าจอ (STM) 3) การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ (CBM) 4) การจัดการ 
ความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 5) การจัดการข้อมูลส่วนตัว (CSB) 6) การรู้เท่าทันสื่อ 
และสารสนเทศ (MIL) 7) การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (FOO) และ 8) การใช้ 
เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 18 
 

ตาราง 18 ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในงานวิจัย 
 

ตัวแปร X̅ SD SK KU 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล  
1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) 
2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ (STM) 
3. การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ (CBM) 
4. การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (CSM) 

 
4.27 
4.10 
3.87 
3.97 

 
0.50 
0.61 
0.71 
0.69 

 
-.675 
-.575 
-.504 
-.408 

 
-.006 
-.143 
-.060 
-.285 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวแปร X̅ SD SK KU 

5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว (PRI) 
6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) 
7. การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (FOO) 
8. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) 

3.91 
4.03 
3.89 
4.08 

0.73 
0.72 
0.71 
0.70 

-.455 
-.716 
-.324 
-.546 

-.273 
.082 
-.526 
-.528 

รวม 4.01 0.57 -.519 -.267 

การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  
1. การแนะน าของผู้ปกครอง (ADP) 
2. การสนับสนุนของผู้ปกครอง  (PAS) 
3. การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง  (PRE) 

 
4.13 
4.01 
4.20 

 
0.68 
0.73 
0.67 

 
-.344 
-.259 
-.461 

 
-.842 
-.720 
-.819 

รวม 4.11 0.57 -.229 -.822 

แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
1. แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร (INF) 
2. แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง (ENT) 
3. แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (COM) 

 
4.00 
4.14 
4.12 

 
0.78 
0.70 
0.66 

 
-.249 
-.361 
-.275 

 
-.956 
-.849 
-.954 

รวม 4.09 0.62 -.174 -.986 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
1. ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล (SER) 
2. รู้วิธีการเรียนรู้ (KHL) 
3. การประเมินตนเอง (SEA) 

 
4.16 
4.18 
4.08 

 
0.73 
0.73 
0.73 

 
-.584 
-.671 
-.540 

 
-.295 
-.157 
-.356 

รวม 4.14 0.66 -.491 -.487 

ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  
1. การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ (AIM)  
2. การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (AET) 

 
4.07 
4.14 

 
0.77 
0.86 

 
-.264 
-.793 

 
-1.192 
-.067 

รวม 4.11 0.76 -.496 -.820 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวแปร X̅ SD SK KU 

บรรยากาศในชั้นเรียน  
1. บรรยากาศทางกายภาพ (PHE)   
2. บรรยากาศทางจิตใจ (PSE) 

 
4.07 
4.18 

 
0.33 
0.25 

 
-.349 
.524 

 
.586 
.347 

รวม 4.13 0.27 .066 .037 
พฤติกรรมการสอนของครู  

1. การจัดการเรียนรู้ (INS) 
2. สื่อการเรียนการสอน (INM) 
3. การวัดและประเมินผล (EVA) 

 
4.12 
4.02 
3.95 

 
0.29 
0.31 
0.32 

 
.013 
.029 
.331 

 
-.051 
-.175 
-.061 

รวม 4.03 0.28 .292 -.571 

 
 จากตาราง 18 พบว่า ระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.01, SD = 0.57) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.27,  
SD = 0.50) รองลงมาได้แก่ การจัดสรรเวลาหน้าจอ (STM) (X̅ = 4.10, SD = 0.61) และ 
การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (CBM) (X̅ = 3.87, SD = 0.71) เมื่อพิจารณา 
ความเบ้ (Skewness) พบว่า มีการแจกแจงข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้ายหรือความเบ้เป็นลบทุกตัว  
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามีการแจกแจงแบบไม่เป็นโค้งปกติ มีค่าความเบ้เป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูล 
เบ้ซ้ายแสดงว่าค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบส่วนใหญ่ค่อนข้างสูง ส่วนความโด่ง (Kurtosis) พบว่า  
ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าความโด่งเป็นลบ ยกเว้นด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) ที่มีค่า 
ความโด่งเป็นบวก ตัวแปรที่มีความโด่งเป็นลบสูงสุด ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม  
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงของข้อมูลมากและรูปร่างการแจกแจงมีลักษณะ 
เป็นโค้งท่ีแบนกว่าโค้งปกติ (Platykurtic) 
  เมื่อพิจารณาค่าสถิติเบื้องต้นของตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละปัจจัย พบว่า 
   1. องค์ประกอบด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
    การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง วัดได้จาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การแนะน าของ 
ผู้ปกครอง (ADP) 2) การสนับสนุนของผู้ปกครอง (PAS) 3) การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง (PRE)  
ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านการเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง (PRE) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.20,  
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SD = 0.67) รองลงมาได้แก่ ด้านการแนะน าของผู้ปกครอง (ADP) (x̅ = 4.13, SD = 0.68)  
และด้านการสนับสนุนของผู้ปกครอง (PAS) (X̅ = 4.01, SD = 0.73) ตามล าดับ 
   2. องค์ประกอบด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
    แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ วัดได้จาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) แรงจูงใจ 
ด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร (INF) 2) แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง (ENT)   
3) แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (COM) ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจด้าน 
ความต้องการความบันเทิง (ENT) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.14, SD = 0.70) รองลงมาได้แก่  
แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (COM) (X̅ = 4.12, SD = 0.66) และแรงจูงใจด้าน
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร (INF) (X̅ = 4.00, SD = 0.78) ตามล าดับ  
   3. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    การเรียนรู้ด้วยตนเอง วัดได้จาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล 
(SER) 2) รู้วิธีการเรียนรู้ (KHL) 3) การประเมินตนเอง (SEA) ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านรู้วิธีการ
เรียนรู้ (KHL) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.18, SD = 0.73) รองลงมาได้แก่ ด้านใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล 
(SER) (X̅ = 4.16, SD = 0.73) และด้านการประเมินตนเอง (SEA) (X̅ = 4.08, SD = 0.73) 
ตามล าดับ 
   4. องค์ประกอบด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
    ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ วัดได้จาก 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1) การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ (AIM) 2) การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ (AET) ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านการตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
(AET) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.14, SD = 0.86) และ ด้านการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคม 
ออนไลน์ (AIM) (X̅ = 4.07, SD = 0.77) ตามล าดับ 
   5. องค์ประกอบด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
    บรรยากาศในชั้นเรียน วัดได้จาก 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) บรรยากาศทางกายภาพ 
(PHE) 2) บรรยากาศทางจิตใจ (PSE) ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านบรรยากาศทางจิตใจ (PSE) 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.18, SD = 0.25) และบรรยากาศทางกายภาพ (PHE) (X̅ = 4.07,  
SD = 0.33) ตามล าดับ 
   6. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการสอนของครู 
    พฤติกรรมการสอนของครู วัดได้จาก 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ (INS)  
2) สื่อการเรียนการสอน (INM) 3) การวัดและประเมินผล (EVA) พบว่า การจัดการเรียนรู้ (INS)  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.12, SD = 0.29) รองลงมาได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอน (INM)  
(X̅ = 4.02, SD = 0.31) และด้านการวัดและประเมินผล (EVA) (X̅ = 3.95, SD = 0.32) ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
  การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ 
ด้วย Pearson และสถิติ Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) และ Bartlett’s Sphericity Test  
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน  
ปรากฏแสดงดังตาราง 19 
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ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ สถิติ Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) 
และสถิติ Bartlett’s Sphericity Test (N = 1632) 

 

 
DCI STM CBM CSM PRI MIL FOO DIE ADP PAS PRE INF ENT 

DCI 1             
STM .634** 1            
CBM .517** .576** 1           
CSM .532** .600** .698** 1          
PRI .536** .590** .714** .762** 1         
MIL .596** .650** .682** .748** .796** 1        
FOO .558** .607** .648** .688** .738** .774** 1       
DIE .592** .607** .641** .687** .739** .791** .765** 1      
ADP .341** .312** .409** .444** .435** .400** .370** .418** 1     
PAS .387** .376** .472** .526** .502** .470** .465** .504** .617** 1    
PRE .409** .425** .395** .417** .403** .484** .484** .510** .392** .472** 1   
INF .401** .403** .501** .544** .557** .537** .496** .536** .531** .597** .481** 1  
ENT .296** .244** .337** .355** .378** .348** .282** .355** .407** .453** .275** .587** 1 
COM .414** .412** .455** .514** .511** .515** .486** .531** .459** .546** .429** .670** .611** 
SER .365** .301** .513** .514** .497** .470** .439** .483** .526** .536** .367** .664** .538** 
KHL .350** .283** .491** .502** .499** .458** .412** .464** .481** .509** .348** .644** .562** 
SEA .398** .358** .584** .571** .574** .549** .483** .512** .538** .562** .422** .660** .551** 
AIM .467** .502** .474** .462** .492** .575** .614** .584** .306** .420** .526** .461** .342** 
AET .466** .511** .494** .514** .523** .605** .605** .616** .370** .460** .495** .548** .414** 
PHE .214** .254** .310** .235** .269** .275** .292** .258** .163** .167** .188** .149** .093** 
PSE .215** .236** .288** .234** .253** .255** .265** .255** .167** .176** .161** .196** .079** 
INS .223** .226** .261** .214** .240** .229** .246** .229** .199** .166** .085** .144** .121** 
INM .193** .195** .265** .225** .236** .211** .233** .223** .212** .215** .088** .170** .123** 
EVA .173** .199** .225** .199** .216** .193** .210** .203** .180** .210** .134** .173** .133** 

X̅ 4.27 4.10 3.87 3.67 3.91 4.03 3.89 4.08 4.13 4.01 4.20 4.00 4.14 

SD 0.50 0.61 0.71 0.69 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.73 0.67 0.78 0.70 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

 
COM SER KHL SEA AIM AET PHE PSE INS INM EVA 

DCI            
STM            
CBM            
CSM            
PRI            
MIL            
FOO            
DIE            
ADP            
PAS            
PRE            
INF            
ENT            
COM 1           
SER .607** 1          
KHL .575** .732** 1         
SEA .586** .703** .735** 1        
AIM .530** .399** .371** .449** 1       
AET .582** .491** .462** .542** .732** 1      
PHE .141** .159** .172** .217** .278** .192** 1     
PSE .157** .191** .211** .190** .222** .163** .749** 1    
INS .164** .177** .181** .170** .228** .166** .609** .685** 1   
INM .165** .173** .200** .199** .216** .169** .546** .640** .786** 1  
EVA .142** .136** .178** .206** .200** .161** .588** .609** .657** .755** 1 

X̅ 4.12 4.16 4.18 4.08 4.07 4.14 4.07 4.18 4.12 4.02 3.95 

SD 0.66 0.73 0.73 0.73 0.77 0.86 0.33 0.25 0.29 0.31 0.32 

Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) = 0.949, Bartlett’s Test of Sphericity = 29683.540, df = 276,  
p = 0.000  
หมายเหตุ : **p < .01 
 
 จากตาราง 19 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 24 ตัว  
ได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 276 คู่ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ 
มีค่าตั้งแต่ 0.079 ถึง 0.796 สถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Approx.  
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Chi-Square = 29683.540, df = 276, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1  
(KMO = 0.949) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ 
และความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ 
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่อยู่ในองค์ประกอบความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียนพบว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แสดงว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กันจริง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .517  
ถึง .796 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าตัวบ่งชี้หนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมี 
ขนาดเพ่ิมข้ึนด้วยหรือหากตัวบ่งชี้หนึ่งมีขนาดลดต่ าลง อีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ าลงด้วย และ 
ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายกับ 
ตัวแปรตามองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนแยกพิจารณาได้ 6 กลุ่ม ดังนี้  
   1. ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
พบว่า ทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .526 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ 
ความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์กับการสนับสนุนของผู้ปกครอง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ .312 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสรรเวลาหน้าจอกับการแนะน าของผู้ปกครอง 
และทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกคือถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากข้ึนอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาด 
เพ่ิมข้ึนด้วยหรือหากตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ าลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ าลงด้วย 
   2. ตัวแปรแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
นักเรียน พบว่า ทุกคู่ท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และขนาดความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .557 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
การจัดการข้อมูลส่วนตัวกับแรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสารค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุด
มีค่าเท่ากับ .296 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองกับแรงจูงใจด้าน 
ความต้องการความบันเทิง และทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกคือถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากข้ึน
อีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพ่ิมข้ึนด้วย หรือหากตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ าลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาด 
ลดต่ าลงด้วย 
   3. ตัวแปรการเรียนรู้ด้วยตนเองกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน พบว่า 
ทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .574 เป็นความสัมพันธ์การจัดการข้อมูล 
ส่วนตัวกับการประเมินตนเอง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ .283 เป็นความสัมพันธ์ 
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ระหว่างการจัดสรรเวลาหน้าจอกับรู้วิธีการเรียนรู้ และทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกคือถ้าตัวแปร 
ตัวหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากข้ึนอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพ่ิมข้ึนด้วยหรือหากตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ าลง
อีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ าลงด้วย 
   4. ตัวแปรความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียน พบว่า ทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .616  
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมกับการตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ .462 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์กับการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคม 
ออนไลน์และทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกคือถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะมี 
ขนาดเพ่ิมข้ึนด้วยหรือหากตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ าลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ าลงด้วย 
   5. ตัวแปรบรรยากาศในชั้นเรียนกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน พบว่า 
ทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .310 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
การคุกคามบนโลกออนไลน์กับบรรยากาศทางกายภาพ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 
.214 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเองกับบรรยากาศทางกายภาพ  
และทุกคู่มีความสัมพันธ์ทางบวกคือถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากข้ึนอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพ่ิมข้ึน
ด้วย หรือหากตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ าลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ าลงด้วย 
   6. ตัวแปรพฤติกรรมการสอนของครูกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน พบว่า 
ทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดมีค่าเท่ากับ .265 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการคุกคาม 
บนโลกออนไลน์กับสื่อการเรียนการสอน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดมีค่าเท่ากับ .173  
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเองกับการวัดและประเมินผล และทุกคู่ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกคือถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดเพ่ิมมากข้ึนอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดเพ่ิมข้ึนด้วย 
หรือหากตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งมีขนาดลดต่ าลงอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดลดต่ าลงด้วย 
  ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง 
และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรตามองค์ประกอบ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ความสัมพันธ์ทุกคู่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ขนาดความสัมพันธ์ในระดับนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ในระดับห้องเรียนมีขนาดความสัมพันธ์ 
อยู่ในระดับต่ า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในระดับนักเรียนพบว่ามีขนาด 



 181 

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ในระดับห้องเรียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
มีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 20 และ ตาราง 21 
 

ตาราง 20 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในระดับนักเรียน (Within Level) 
 

ตัวแปรแฝง ADP PAS PRE INF ENT COM SER KHL SEA AIM AET 

ADP 1           
PAS .617** 1          
PRE .392** .472** 1         
INF .531** .597** .481** 1        
ENT .407** .453** .275** .587** 1       
COM .459** .546** .429** .670** .611** 1      
SER .526** .536** .367** .664** .538** .607** 1     
KHL .481** .509** .348** .644** .562** .575** .732** 1    
SEA .538** .562** .422** .660** .551** .586** .703** .735** 1   
AIM .306** .420** .526** .461** .342** .530** .399** .371** .449** 1  
AET .370** .460** .495** .548** .414** .582** .491** .462** .542** .732** 1 

หมายเหตุ : **p < .01 
 

ตาราง 21 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในระดับห้องเรียน (Between Level) 
 

ตัวแปรแฝง PHE PSE INS INM EVA 

PHE 1     
PSE .749** 1    
INS .609** .685** 1   
INM .546** .640** .786** 1  
EVA .588** .609** .657** .755** 1 

หมายเหตุ : **p < .01 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
  การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับจ าเป็นต้องด าเนินการ 
ก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ 
(Multilevel CFA) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โมเดลสองกลุ่มไปพร้อม ๆ กันกลุ่มแรกคือโมเดลระดับ
นักเรียน (Within Level : W) และกลุ่มที่สองเป็นโมเดลระดับห้องเรียน (Between Level : B)  
การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมเนื้อหาการประมาณค่าความผันแปรระหว่างกลุ่มการประมาณค่าโครงสร้าง
ภายในกลุ่ม ส าหรับการวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ระดับ คือ นักเรียนมีจ านวนทั้งสิ้น 1,632 คน  
จ านวน 110 ห้องเรียน เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับนั้น (Multilevel CFA) 
ตัวแปรที่น ามาศึกษาต้องมีความผันแปรทั้งสองระดับจึงมีความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Interclass 
Correlation: ICC) เพ่ือตรวจสอบว่านอกจากตัวแปรระดับนักเรียนจะมีความผันแปรภายในกลุ่ม 
แล้วยังมีความผันแปรระหว่างกลุ่มหรือไม่ ซึ่งค่า ICC ควรมีค่ามากกว่า 0.05 (Snijders and Bosker, 
1999) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า ICC ของตัวแปรมีค่าตั้งแต่ 0.06 ถึง 0.21 แสดงว่ามีค่ามากพอที่จะ
น าตัวแปรไปวิเคราะห์พหุระดับต่อไป ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 22 
 

ตาราง 22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น (ICC) และค่าคงที่ของตัวแปร 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ภายในชั้น (ICC) 

1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) 
2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ (STM) 
3. การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ (CBM) 
4. การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (CSM) 
5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว (PRI) 
6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) 
7. การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (FOO) 
8. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) 

0.06 
0.15 
0.21 
0.11 
0.15 
0.12 
0.14 
0.12 

 
 จากตาราง 22 พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้นของตัวแปร 
สังเกตได้ทั้ง 8 ตัว ได้แก่ การรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง (DCI) การจัดสรรเวลาหน้าจอ (STM)  
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การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ (CBM) การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์  
(CSM) การจัดการข้อมูลส่วนตัว (PRI) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) การจัดการข้อมูล 
ที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (FOO) การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) มีความผันแปร 
ระดับห้องเรียน ประมาณร้อยละ 6.40 ถึง 21.20 (ICC = 0.064 ถึง 0.212) ซึ่งระดับความผันแปร 
มีมากพอที่จะน าข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับต่อไปโดยตัวแปรที่มีความผันแปรสูงสุดคือ  
การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ (CBM) (0.21)  ส่วนตัวแปรที่มีความผันแปรต่ าสุดคือ  
การรักษาอัตลักษณ์ท่ีดีของตนเอง (DCI = 0.06)  
  ในส่วนของค่าคงท่ีหรือค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Intercepts หรือ Average Group 
Means) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ในระดับนักเรียนมีค่าอยู่ระหว่าง 3.87–4.27 แสดงว่า 
ในระดับห้องเรียนคะแนนความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในแต่ละตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก 
โดยตัวบ่งชี้ด้านการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) มีค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสูงสุด  
(Intercepts = 4.27) และตัวบ่งชี้ด้านการจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ (CBM) มีค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มต่ าสุด (Intercepts = 3.87) ซึ่งมีความผันแปรระหว่างห้องเรียน  
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับโมเดลการวัดพหุระดับความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ปรากฏดังตาราง 23 
 
ตาราง 23 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับโมเดลการวัดพหุระดับความเป็น

พลเมืองดิจิทัล (DQ) 
 

ตัวแปร
สังเกตได ้

ระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน 
β SE Z R2 β SE Z R2 

1. DCI 0.64** 0.02 40.79 0.41 0.82** 0.07 12.26 0.67 

2. STM 0.69** 0.01 48.60 0.47 0.87** 0.04 20.74 0.76 

3. CBM 0.82** 0.01 70.12 0.67 0.86** 0.04 19.83 0.74 
4. CSM 0.80** 0.01 80.04 0.64 0.88** 0.04 21.45 0.77 

5. PRI 0.85** 0.01 102.22 0.72 0.89** 0.03 26.59 0.79 
6. MIL 0.92** 0.01 152.70 0.84 0.95** 0.02 45.31 0.90 

7. FOO 0.83** 0.01 87.12 0.69 0.98** 0.02 53.57 0.96 
8. DIE 0.85** 0.01 98.70 0.72 0.92**  0.03 31.79 0.84 

หมายเหตุ : **p < 0.01 
 



 184 

 จากตาราง 23 พบว่า โมเดลการวัดความเป็นพลเมืองทางดิจิทัลของนักเรียนมีความตรง 
เชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ 
ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า 2 = 36.69, df = 26, p = 0.08, 2/df = 1.41,  
RMSEA = 0.02, SRMRw = 0.01, SRMRb  = 0.03, CFI = 0.99, TLI = 0.99 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกตัว  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทั้งสองระดับ 
ทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับนักเรียนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนัก 
องค์ประกอบสูงสุดคือ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) (β = 0.92) รองลงมาได้แก่  
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) และการจัดการข้อมูลส่วนตัว (PRI) (β = 0.85)  
มีค่าเท่ากัน และการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบ 
ต่ าสุด (β = 0.64)  ตามล าดับ ในระดับห้องเรียนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด 
คือ การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (FOO) (β = 0.98) รองลงมาได้แก่ การรู้เท่าทัน 
สื่อและสารสนเทศ (MIL) (β = 0.95) การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) (β = 0.92)   
และการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบต่ าสุด (β = 0.82)  
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานพบว่ามีขนาดเล็กทุกตัว (0.01 – 0.07)  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรสังเกตได้ทั้งสองระดับ พบว่า  
ทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยในระดับนักเรียน 
ตัวแปรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด (R2 = 0.84)  
รองลงมาได้แก่ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) (R2 = 0.72) การจัดการข้อมูลส่วนตัว (PRI)  
(R2 = 0.72) และการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ต่ าสุด  
(R2 = 0.41) ตามล าดับ ในระดับห้องเรียนพบว่า ตัวแปรการจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลก 
ออนไลน์ (FOO) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด (R2 = 0.96) รองลงมาได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ 
และสารสนเทศ (MIL) (R2 = 0.90) การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) (R2 = 0.84) และ 
การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ต่ าสุด (DCI) (R2 = 0.67) ตามล าดับ  
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรในระดับห้องเรียนสามารถอธิบายความแปรปรวนหรือสามารถพยากรณ์ 
ตัวแปรความเป็นพลเมืองดิจิทัลสูงกว่าระดับนักเรียน 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 8 ตัว เป็นตัวแปรส าคัญในการวัด 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน นั่นคือมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียนแบบพหุระดับ ปรากฏดังภาพประกอบ 21 
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            **p < .01 

2 = 36.69, df = 26, p = 0.08, 

2 /df  = 1.41, RMSEA = 0.02, SRMRw = 0.01, SRMRb  = 0.03,  CFI = 0.99, TLI = 0.99 
 

ภาพประกอบ 21 โมเดลการวัดพหุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
  การวิเคราะห์ในส่วนนี้มีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้อง 
ของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน  
โดยตัวแปรระดับนักเรียน ได้แก่ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (REAF) ตัวแปรแรงจูงใจ 
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI) ตัวแปรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) ตัวแปรความตระหนัก 
ในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (AWAR) ตัวแปรปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่ ตัวแปรบรรยากาศ 
ในชั้นเรียน (MAIC) และตัวแปรพฤติกรรมการสอนของครู (BEHT) ที่สามารถท านายความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ระดับห้องเรียน (Between Level) 

ระดับนักเรียน (Within Level) 

MIL PRI CSM STM DCI FOO DIE 

STM CBM CSM PRI MIL DCI DIE  FOO 

CBM 

 0.82**       0.87**      0.86**   0.88**    0.89**    0.95**      0.98**      0.92** 

     0.64**    0.69**     0.82**    0.80**   0.85**  0.92**  0.83**    0.85** 

DQW 

DQB 
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  การน าเสนอข้อมูลประกอบด้วย การน าเสนอค่าสหสัมพันธ์ระหว่างชั้น (ICC) ค่าสถิติ 
ตรวจสอบความตรงของโมเดลและค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียน เมื่อตรวจสอบว่าสามารถวิเคราะห์พหุระดับได้แล้วจึงพิจารณาขยายขอบเขตของโมเดล 
โดยการน าตัวแปรท านายทั้งระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนเข้ามาทดสอบ จากผลการวิเคราะห์ 
โมเดลการวัดพหุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ผ่านมาพบว่าตัวแปรสังเกตได้มีความผันแปรในระดับ 
มากพอที่จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับ (ICC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.06 – 0.21) ส าหรับตอนนี้ 
จะพิจารณาระดับความผันแปรของตัวแปรสังเกตได้เช่นกันเพ่ือให้ทราบว่าความแปรปรวนที่เกี่ยวข้อง 
กับความเป็นพลเมืองดิจิทัล ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้นของตัวแปรสังเกตได้ซึ่งมีค่า 
อยู่ระหว่าง 0.03–0.10 หมายถึง ข้อมูลในระดับนักเรียนมีความผันแปรในระดับห้องเรียนน้อยถึง 
ปานกลางแต่ก็สามารถน าไปวิเคราะห์พหุระดับได้สาเหตุที่มีค่าลดลงจากการวิเคราะห์โมเดลการวัด 
พหุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในตอนที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากมีการเพ่ิมตัวแปรท านาย 
เข้ามาในโมเดล (Rosser, Johnsrud and Heck, 2003) 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ตามสมมติฐานพบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล 
ได้แก่ ค่า 2 = 389.424, df = 196, p = .00, CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.03,  
RMRw = 0.03, SRMRb  = 0.11 และ 2/df = 1.99  เนื่องจากค่า 2 มีความอ่อนไหวต่อขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 250) ค่า 2 มีแนวโน้มจะมีนัยส าคัญทางสถิติ
จึงควรพิจารณาความกลมกลืนจากค่าดัชนีอื่น ๆ (Anderson and Gerbing, 1984) ดังนั้น  
จากผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
มุกดาหาร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รายละเอียดปรากฏดังตาราง 24 
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ตาราง 24 ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียน 

 

ตัวแปรสังเกตได ้
 ระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน 

β SE Z R2 β SE Z R2 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล         

   1. DCI 
   2. STM 
   3. CBM 
   4. CSM 
   5. PRI 

0.66** 
0.71** 
0.82** 
0.83** 
0.84** 

0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

41.68 
59.77 
86.01 
108.06 
118.15 

0.43 
0.50 
0.68 
0.69 
0.70 

0.68** 
0.77** 
0.73** 
0.83** 
0.85** 

0.08 
0.05 
0.05 
0.05 
0.04 

8.07 
15.70 
15.59 
17.06 
24.67 

0.46 
0.59 
0.54 
0.69 
0.73 

   6. MIL 
   7. FOO 
   8. DIE 

0.89** 
0.83** 
0.89** 

0.01 
0.01 
0.00 

108.69 
135.60 
202.33 

0.79 
0.69 
0.79 

0.88** 
0.92** 
0.78** 

0.03 
0.01 
0.05 

31.78 
64.78 
15.83 

0.77 
0.84 
0.61 

การอบรมเลี้ยงดู 
ของผู้ปกครอง 
   1. ADP 
   2. PAS 
   3. PRE 
แรงจูงใจในการใช ้
สื่อสังคมออนไลน์   
   1. INF 
   2. ENT 
   3. COM 

 
 

0.68** 
0.78** 
0.63** 

 
 

0.86** 
0.68** 
0.79** 

 
 

0.01 
0.01 
0.02 

 
 

0.01 
0.02 
0.01 

 
 

53.94 
99.79 
36.75 

 
 

179.93 
45.58 
99.05 

 
 

0.46 
0.61 
0.39 

 
 

0.74 
0.46 
0.62 

    

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   1. SER 
   2. KHL 
   3. SEA 

 
0.88** 
0.83** 
0.90** 

 
0.01 
0.01 
0.01 

 
140.12 
109.60 
191.76 

 
0.77 
0.69 
0.81 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ตัวแปรสังเกตได ้
 ระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน 

β SE Z R2 β SE Z R2 

ความตระหนักในอิทธิพล
ของสื่อสังคมออนไลน ์
   1. AIM 
   2. AET 

 
 

0.80** 
0.91** 

 
 

0.01 
0.00 

 
 

111.98 
218.84 

 
 

0.64 
0.83 

    

บรรยากาศในชัน้เรียน 
   1. PHE 
   2. PSE 

     
0.84** 
0.89** 

 
0.03 
0.02 

 
34.19 
50.47 

 
0.70 
0.78 

พฤติกรรมการสอน 
ของครู 
   1. INS 
   2. INM 
   3. EVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

0.86** 
0.90** 
0.81** 

 
 

0.02 
0.01 
0.03 

 
 

47.94 
71.86 
29.38 

 
 

0.75 
0.82 
0.66 

2 = 389.424, df = 96, p = .00, CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.03, RMRw = 0.03, SRMRb  

= 0.11 และ 2/df = 1.99 

หมายเหตุ :  **p  <  0.01 
 
 จากตาราง 24 พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นไปตามเกณฑ์ทุกค่า  
เมื่อพิจารณาโมเดลการวัดตัวแปรแฝงระดับนักเรียน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบ 
ของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐานมีขนาดเล็กทุกตัว (0.00–0.02) โดยค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร 
สังเกตได้โมเดลการวัดการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (REAF) มีค่าตั้งแต่ 0.63 ถึง 0.78   
โมเดลการวัดตัวแปรแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI) มีค่าตั้งแต่ 0.68 ถึง 0.86  
โมเดลการวัดตัวแปรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) มีค่าตั้งแต่ 0.83 ถึง 0.90 และโมเดลการวัด 
ตัวแปรความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (AWAR) มีค่าตั้งแต่ 0.80 ถึง 0.91   
ในระดับห้องเรียน พบว่า โมเดลการวัดบรรยากาศในชั้นเรียน (MAIC) มีค่าตั้งแต่ 0.84 ถึง 0.89  
และโมเดลการวัดพฤติกรรมการสอนของครู (BEHT) มีค่าตั้งแต่ 0.81 ถึง 0.90 โดยค่าสัมประสิทธิ์ 
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น้ าหนักองค์ประกอบควรมีค่ามากกว่า .30 ทุกตัวแปร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
แสดงว่ามีความตรงเชิงโครงสร้างเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลการวัด  
ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกตได้ทุกค่า (R2) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ทุกตัวแปร  
  ภายหลังจากการตรวจสอบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว 
ประเด็นต่อมาคือการพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรท านายในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เพ่ือประมาณค่า 
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับนักเรียนและระดับห้องเรียน โดยการวิเคราะห์โมเดล 
ความสัมพันธ์สมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Model : MSEM)  
เป็นการศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนที่สัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อความเป็น 
พลเมืองดจิิทัลของนักเรียน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตาราง 25 
 
ตาราง 25 ขนาดของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น

พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
 

       ตัวแปร 
       สาเหต ุ

ตัวแปรตาม 

SELF MOTI REAF AWAR MAIC BEHT 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ระดับนกัเรียน 

DQW 0.14* - 0.14* 0.20* 0.11* 0.31** 0.17 0.30** 0.47** 0.35** - 0.35** - - - - - - 

SELF - - - 0.74** - 0.74** 0.16 - 0.16 - - - - - - - - - 

MOTI - - - - - - 0.89** - 0.89** - - - - - - - - - 

R2 ของ DQW = 0.623    
R2 ของ SELF = 0.772   
R2 ของ MOTI = 0.786 

ระดับห้องเรียน 

DQB - - - - - - - - - - - - 0.87** -0.18 0.69** -0.22 - -0.22 

BEHT - - - - - - - - - - - - 0.81** - 0.81** - - - 

R2 ของ DQB = 0.488 
  R2 ของ BEHT = 0.651 

หมายเหตุ :  *p < .05, **p < .01,  
  DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพลรวม       
  R2 = สัมประสิทธิ์การพยากรณ์                
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 จากตาราง 25  พิจารณาค่าอิทธิพลแยกตามระดับดังนี้ 
  ระดับนักเรียน 
   ตัวแปรระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เรียงล าดับตามค่าอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ ความตระหนักในอิทธิพลของ
สื่อสังคมออนไลน์ (AWAR) (0.35) รองลงมาได้แก่ แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI) (0.20) 
และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) (0.14) ตามล าดับ  
   เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
พบว่า ตัวแปรความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรการอบรมเลี้ยงดู 
จากผู้ปกครอง (REAF) (0.30) ที่ส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
(REAF -> MOTI = 0.18) และส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (REAF -> SELF = 0.02) 
และส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (REAF -> 
MOTI/SELF = 0.10) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(MOTI) (0.11) ที่ส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) (0.74)  
   เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
พบว่า ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (REAF) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.47 รองลงมาได้แก่ ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (AWAR) (0.35) 
แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI) (0.31) และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) (0.14) 
ตามล าดับ โดยตัวแปรท านายในระดับนักเรียนทั้งหมดร่วมอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนได้ร้อยละ 62.30 (R2 = 0.623) 
   เมื่อพิจารณาระหว่างปัจจัยพบว่า การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (REAF) ส่งอิทธิพล
ทางตรงถึงแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.89 และแรงจูงใจในการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI) ส่งอิทธิพลทางตรงถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 
0.74 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  ระดับห้องเรียน  
   ตัวแปรระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรบรรยากาศในชั้นเรียน (MAIC) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.87 
และมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.69  ส่วนตัวแปรพฤติกรรมการสอนของครู (BEHT) พบว่า ไม่มีอิทธิพล 
ต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยตัวแปรท านายในระดับห้องเรียนทั้งหมดร่วมอธิบายความแปรปรวน 
ของตัวแปรความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนได้ร้อยละ 48.80 (R2 = 0.488) 
   เมื่อพิจารณาระหว่างปัจจัยพบว่าพฤติกรรมการสอนของครู (BEHT) ได้รับอิทธิพล 
ทางตรงจากบรรยากาศในชั้นเรียน (MAIC) (0.81) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
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  จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง 
ดิจิทัล สามารถเขียนแผนภาพปรากฏดังภาพประกอบ 22 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
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 ตอนที่ 5 แนวทางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร พบว่าในระดับนักเรียนทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และระดับห้องเรียนพบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนท าให้ได้ข้อค้นพบแนวทางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ของนักเรียน ดังนี้  
   ด้านการอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง 
    ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางไว้ดังนี้ 
     1. ผู้ปกครองควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ 
และมีวิจารณญาณในการประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อเทคโนโลยี  
     2. ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ 
     3. ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ 
รวมถึงการใช้เวลาหน้าจอ หากผู้ปกครองหมกมุ่นในการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป โพสต์หรือแชร์
ข้อความที่หยาบคายหรือเป็นเท็จผ่านสังคมออนไลน์ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองแสดงออกเหล่านี้
อาจท าให้เด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้  
     4. ผู้ปกครองต้องมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก่อน เพราะปัญหาส าคัญอยู่ที่
ผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่มีความรู้ที่ดีก็จะสามารถชี้แนะแนวทางต่อบุตรหลานได้ โดยสถานศึกษา หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันและปฏิบัติอย่างจริงจริง วิธีการ
ให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องในความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีของผู้ปกครองมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น  
      4.1 จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้/ทักษะ/เจตคติ ด้านการใช้เทคโนโลยี
ให้กับผู้ปกครองรวมถึงทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยเลือกเรื่องที่ง่าย ๆ ก่อน โดยใช้
แนวทางท่ีหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับทักษะและความรู้ของผู้ปกครอง ต้องให้ความรู้ตั้งแต่การใช้
อุปกรณ์และการรู้เท่าทัน แนวทางต้องคิดแบบเป็นระบบ ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในชนบท/ต าบล/อ าเภอ 
/ในเมือง ก็จะมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ดังนั้นต้องมีแนวทางหลายระดับที่ส าคัญ 
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในด้านสถานศึกษาโรงเรียนและผู้ปกครองต้องสร้างความ
ตระหนักและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองควรจะมีบทบาท 
ในการมีส่วนร่วมยังไงในการสร้างปัจจัยเอื้อ และข้อจ ากัดส าหรับนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 
ที่เหมาะสม ซึ่งการเรียนรู้ในทุกรูปแบบผู้ปกครองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กระบวนการ 
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และใช้ชีวิตร่วมกันกับเด็กท้ังการใช้ชีวิตประจ าวันและการร่วมใช้สื่อดิจิทัลให้มีความเหมาะสม 
เพ่ือให้สื่อดิจิทัลเป็นปัจจัยบวกกับการใช้ชีวิตกับเด็กทุก ๆ วัย 
      4.2 เสนอข่าวทั้งด้านบวกและด้านลบของการใช้เทคโนโลยี เช่น 
สภาพปัญหาของเด็กติดเกมหรือเด็กที่ใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปโดยอาจประชาสัมพันธ์ผ่านหอ
กระจายข่าวของหมู่บ้าน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านข้อกฎหมายหรือท่ีเรียกว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งปัจจุบันมีสื่อที่เผยแพร่ความรู้และทักษะต่าง ๆ เหล่านี้มากมายทั้งแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์  
   ด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ไว้ว่า 
     1. แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของ
นักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทั้งด้านความต้องการ
รับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการความบันเทิง รวมถึงความต้องการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
ซ่ึงด้านต้องการความบันเทิงก็จะเป็นแรงจูงใจอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กในยุคนี้  
     2. ผู้ปกครองหรือครูผู้สอนต้องสามารถท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ความบันเทิงให้
เกิดความฉลาดในการใช้ดิจิทัลให้ได้ โดยครูผู้สอนอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ 
และมีความหลากหลายให้เหมาะกับวัยและความสนใจของผู้เรียน เช่น รู้ว่านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ชอบเล่นเกม ครูก็น าบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้โดยให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรม
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์หรืออาจใช้แอปพลิเคชั่นจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต  
ซึ่งวิธีการเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของเกม เพราะเด็ก ม.ต้น ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกม 
หากห้ามหรืองดเล่นอาจเกิดการต่อต้านได้ 
   ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งผลต่อความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลไว้ว่า  
     1. การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีจะช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลนั้น 
นอกจากปัจจัยด้านตัวผู้เรียนเองแล้วการที่ผู้เรียนมีโค้ช (Coach) ที่ดีก็ยิ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ผลตามที่ผู้เรียนต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งโค้ชจะเป็นผู้ที่แนะน าแนวทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ถูกวิธี จากสถานการณ์ปัจจุบันผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่แล้ว แนวทางท่ีจะส่งเสริม 
ก็คือผู้ที่จะมาส่งเสริม ซึ่งอาจเป็นผู้ปกครอง คุณครู หรือเพ่ือนต้องมีความรู้และทักษะที่ดีก่อน 
ถึงจะสามารถแนะน าผู้เรียนได้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดี  
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     2. การแนะน าวิธีการที่จะส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลไม่ใช่แค่จัดประกวด
ผลงานหรือนวัตกรรม ไม่ใช้วิธีแบบเดิม ๆ มาใช้กับเด็กยุคใหม่เพราะการที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้นต้องใช้ 3 ส่วน คือ ต้องมีความรู้ ระดับความหนักในอิทธิพลของ
สื่อสังคมออนไลน์ ไปจนถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาเน้นไปที่ความซื่อสัตย์ และมีวิธีการที่ 
หลากหลายที่เหมาะกับวัยของผู้เรียนในสถานศึกษาคุณครูอาจใช้วิธีรุ่นพี่สอนรุ่นน้องก็ได้ เช่น ให้รุ่นพี่
มาเป็นแกนน าเป็น Cyber School สารวัตรนักเรียนก็มาเป็นสารวัตรนักเรียนไซเบอร์ ท าหน้าที่     
คอยสอดส่องพฤติกรรมการโพสต์หรือแชร์ข้อความที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้เรียนในโรงเรียน  
     3. ครูต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้
หรือมีความถนัดที่แตกต่างกันนักเรียนบางคนก็อาจจะชอบที่จะนั่งเรียนคนเดียวแล้วเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีหรือรายวิชาต่าง ๆ ในขณะที่ผู้เรียนบางคนก็ยังคงต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนกับ
คุณครูกับสังคมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
     4. หน่วยงานที่จัดการศึกษานั้นต้องมีการวางแผนเรื่องเทคโนโลยีกับผู้เรียน      
โดยเฉพาะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการวางแผนการน าเนื้อหาต่าง ๆ ไปไว้ยังแหล่งเรียนรู้        
อาจจะเป็นเว็บโรงเรียนหรือเว็บไซต์ส่วนตัวของครูผู้สอน ครูได้วางเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอน การวัดและประเมินผล การติดตามหรือการให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
หรือท าแบบทดสอบ รวมไปถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน อาจจะใช้รูปแบบออนไลน์
หรือใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้สองทางทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
   ด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  
    ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคม
ออนไลน์ ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า  
     1. การสร้างความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเป็นหน้าที่
ของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว สถานศึกษา ครู ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
     2. การปลูกฝังให้เด็กเกิดความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบเป็นสิ่งที่ต้องสอดแทรกทุก ๆ พ้ืนที่และทุก ๆ ระดับ ทั้งทางด้านนโยบายและ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ท าไมเด็กปัจจุบัน         
ถึงต่อต้านเรื่องการเรียนกิจกรรมลูกเสือทั้งที่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะในการปัญหาในชีวิต 

ประจ าวันทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์แต่ไม่ได้แปลว่าเนื้อหาหรือหรือกิจกรรมเหล่านี้ 
ไม่ดีแต่เป็นเพราะครูไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนยังยึดรูปแบบเดิม ๆ ที่สืบทอดปฏิบัติกันมา    
เหล่านี้ต่างหากที่เป็นปัญหาส าคัญ การแก้ปัญหาในลักษณะนี้ครูอาจปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบเกม          
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แล้วประเมินผลดูว่าได้ผลลัพธ์ยังไง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนขึ้นหรือไม่ ไม่ใช่น าผู้เรียน    
ไปเข้าค่ายที่วัดเป็นเวลา 1–2 วัน แล้วคาดหวังว่าจะให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ
สังคมออนไลน์ เหล่านี้เป็นต้น 

     3. การสร้างความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต้องใช้วิธีการที่
หลากหลายเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาจะต่อต้านโดยเฉพาะเด็ก ม.ต้น ไม่ใช่ว่าเด็กจะไม่อยากท าแต่ผู้ใหญ่
ต้องรู้ก่อนทั้งครูและผู้ปกครอง หาวิธีการป้อนข้อมูลให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน 

และท าแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยปลูกฝังมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล เช่น การจัดสรรเวลาหน้าจอ 

ที่บ้านผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่และติดตามการใช้เวลาหน้าจอของเด็กอยู่เสมอไม่ปล่อยปละละเลย
จนเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ถ้าเด็กเห็นว่าการท าแบบนี้ผิดไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่เก่ียวกับ
ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเด็กต้องรู้สึกผิด 
     4. การสร้างความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ในโรงเรียน 
ครูอาจน าผู้เรียนมาท ากิจกรรมช่วย เช่น สารวัตรไซเบอร์คอยสอดส่องการโพสต์หรือแชร์ข้อความที่ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม แล้วน าเรื่องมารายงานครู ครูก็ต้องมีฝ่ายปกครองไซเบอร์ ฝ่ายกิจการ
นักเรียนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานโดยสารวัตรนักเรียนอาจคัดเลือกโรงเรียนละ 5 คน 
หรือคัดเลือกตัวแทนตามระดับสายชั้น 
     5. ด้านชุมชนก็ควรมีการแต่งตั้งผู้ปกครองไซเบอร์ ตัวอย่างเช่น  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมาย
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากท่ีสุดได้กระจาย
กันลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจหาผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-16) การดูแลเยาวชน
ไม่ให้ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีก็สามารถท าได้ในลักษณะเดียวกันนี้ คงท าไม่ได้ทั้งหมดทุกพ้ืนที่ 
แต่ท าเรื่อย ๆ ก็จะมีการสร้างเครือข่ายกระจายกันออกไป แนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ก็ช่วยสร้าง 
ความหนักในการใช้เทคโนโลยีของบุตรเราได้ 
   ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
    ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าบรรยากาศในชั้นเรียนส่งผลต่อ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า 
     1. ครูและผู้เรียนต้องร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ครูควรประยุกต์ใช้             
สื่อเทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์มาสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยบรรยากาศหรือ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเน้นไปทางด้านความซื่อสัตย์ คือถ้าทุกคนไม่เคยไปแกล้งเพ่ือน เช่น    
เพ่ือน Login Facebook ทิ้งไว้แล้วไม่มีใครไปโพสต์แกล้งเพ่ือน ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าการกลั้นแกล้ง
เพ่ือนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรกระท า เพื่อนร่วมชั้นคนอ่ืน ๆ ก็จะไม่มีใครกล้าไปแกล้งเพ่ือนเช่นกัน        
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ในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า “ใช้สังคมกดดัน” รวมถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนถ้าทุกคน          
หรือคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนก็จะไม่มีใครกล้าน าโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเช่นกัน  
คือทั้งครูและผู้เรียนต้องร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนเพราะหากครูสร้างกฎโดยการงดใช้
โทรศัพท์ในห้องเรียนก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการต่อต้านส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่น่าเรียน ครูควรหา
แนวทางท่ีจะท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์  
     2. ในด้านบรรยากาศทางกายภาพห้องเรียนก็ต้องเป็น Smart Classroom 
ทั้งในเรื่องสื่อดิจิทัลและความเร็วของอินเทอร์เน็ตจนถึงกระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบทั้งการเรียนรู้
แบบเดี่ยวหรือการวิเคราะห์ร่วมกันดังนั้นการสร้างความตระหนักเร็วเท่าไหร่ในการใช้สื่อเหล่านี้ก็ยิ่ง
เป็นประโยชน์มากเท่านั้นแทนที่จะให้เด็กหลงผิดในการเสพสื่อดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  ด้านเพื่อน น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้เวลา 
อยู่กับเพ่ือนที่โรงเรียนโดยมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งกิจกรรมการเรียน การรับประทาน
อาหาร การพูดคุยกันหรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนจะใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางในการระบายความเครียดหรือเพ่ือความบันเทิง เช่น ดูภาพยนตร์ รายการตลก ฟังเพลง 
จาก YouTube หรือเล่น Facebook และ Line ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องติดต่อกับเพ่ือน ๆ ทั้งสิ้น 
หากมีเพ่ือนคอยแนะน าการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และถูกต้องก็จะท าให้เกิดความตระหนัก 
ขึ้นได้ในทางตรงกันข้ามเพ่ือนชักน าไปในทางที่ไม่ดี เช่น แนะน าให้ดูเว็บลามากอนาจารหรือชักชวน
เล่นเกมออนไลน์ ก็ย่อมส่งผลในด้านลบต่อความฉลาดทางดิจิทัลได้ เพื่อนจึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่จะส่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน (รายละเอียด 
การสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนดังภาคผนวก ง) 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร เป็นการใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel structural  
equation) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร สามารถสรุปผลการวิจัยตามล าดับหัวข้อดังนี้ 
  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  2. ประชากรและตัวอย่าง 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สรุปผล 
  7. อภิปรายผล 
  8. ข้อเสนอแนะ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้งในระดับ
นักเรียนและระดับห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  
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ประชากรและตัวอย่าง 
 
 ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
  ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 
2563 ในจังหวัดมุกดาหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียน
จ านวน 30 โรงเรียน และมีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 8,100 คน (รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
  ตัวอย่าง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 จังหวัด 
มุกดาหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร จ านวน 1,632 คน จ านวน 10 โรงเรียน  
จาก 110 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)   
 ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  กลุ่มเป้าหมาย  
   กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 
 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร มีตัวแปรที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลชนิดที่เป็น       
ตัวแปรแฝง จ านวน 7 ตัว ที่ได้จากตัวแปรสังเกตได้จ านวน 24 ตัว ผู้วิจัยแยกศึกษาเป็นสองระดับ คือ     
ระดับนักเรียนและระดับห้องเรียน รายละเอียดดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ประกอบด้วย  
   ตัวแปรระดับนักเรียน ได้แก่ 
    1. การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (Rearing of Family : REAF) ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ  
     1.1  การแนะน าของผู้ปกครอง (The Advice of Parents : ADP) 
     1.2 การสนับสนุนของผู้ปกครอง (Parental Support : PAS)  
     1.3 การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง (Precedent : PRE) 
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    2. แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Motivation : MOTI) ประกอบด้วย     
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ  
     2.1 แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร (Information : INF) 
     2.2 แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง (Entertainment : ENT) 
     2.3 แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Communication : 
COM) 
    3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SELF) ประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ  
     3.1 ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล (Self-Resourceful : SER) 
     3.2 รู้วิธีการเรียนรู้ (Know How to Learn : KHL) 
     3.3 การประเมินตนเอง (Self-Assessment : SEA) 
    4 ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (Media Effect Awareness: 
AWAR)  ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คือ  
     4.1 การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ (Awareness of The 
Impact : AIM) 
     4.2 การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Awareness of 
ETHICS : AET)  
   ตัวแปรระดับห้องเรียน ประกอบด้วย 
    1. พฤติกรรมการสอนของครู (Teaching behavior of teachers : BEHT)  
ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 3 ตัว คือ 
     1.1 การจัดการเรียนรู้ ((Instruction : INS) 
     1.2 สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media : INM) 
     1.3 การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation : EVA) 
    2. บรรยากาศในชั้นเรียน  (Managing Instructional Climate : MAIC)  
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คือ  
     2.1 บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Environment : PHE) 
     2.2 บรรยากาศทางจิตใจ (Psychology Environment : PSE) 
  ตัวแปรตาม คือ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
   1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity : DCI) 
   2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management : STM)  
   3. การจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management : CBM) 
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    4. การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity 
Management : CSM) 
    5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management : PRI)   
    6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL)   
    7. การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (Digital Footprints : FOO)  
    8. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy : DIE)  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 การหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น   
พลเมืองดิจิทัล คือ แบบสอบถามออนไลน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น โรงเรียน ห้องเรียน ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ
และแบบเติมค าตอบ จ านวน 4 ข้อ  ตอนที่ 2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุม
คุณลักษณะ 8 ด้าน และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
นักเรียน โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 48 ข้อ 
มีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ ทั้ง 6 ตัวแปร  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 2 การหาแนวทางการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน คือ แบบสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
จ านวน 1 ฉบับ ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นเครื่องมือ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างและข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร 
ที่ใช้ในการวิจัย 
  เพ่ือให้ทราบลักษณะของตัวอย่างและลักษณะการแจกแจงของตัวแปรโดยวิเคราะห์ 
ค่าสถิติพ้ืนฐานประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้และความโด่ง 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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 2. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
  2.1 วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สูตร  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson  
  2.2 ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยภาพรวมก่อนที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความสัมพันธ์อย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณา        
ค่าความเหมาะสมของข้อมูล คือ ค่าสถิติ Bartlett's test และค่าสถิติ KMO  
 3. การวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
  3.1 วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับโดยวิเคราะห์ 
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Interclass Correlation: ICC)  ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ระดับ  
เพ่ือตรวจสอบว่านอกจากตัวแปรระดับนักเรียนจะมีความผันแปรภายในกลุ่มแล้วยังมีความผันแปร 
ระหว่างกลุ่มหรือไม่ ทั้งนี้ค่า ICC ควรมีค่ามากกว่า 0.05   
  3.2 วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับความเป็นพลเมือง 
ดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 4. การวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
  4.1 วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล 
ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมขององค์ประกอบ 
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด  
(Maximum Likelihood Estimate : ML) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  
  4.2 น าเสนอค่าอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล โดยแสดงอิทธิพลทางตรง–ทางอ้อม  
(Direct-Indirect effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ของตัวแปรปัจจัย  
 5. แนวทางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
และสรุปพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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สรุปผล 
 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างและข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร 
ที่ใช้ในการวิจัย 
  ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร (X̅ = 4.01, SD = 0.57) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
(X̅ = 4.27, SD = 0.50) รองลงมาได้แก่ การจัดสรรเวลาหน้าจอ (STM) (X̅ = 4.10, SD = 0.61)   
และการจัดการการคุกคามบนโลกออนไลน์มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (CBM) (X̅ = 3.87, SD = 0.71)  
เมื่อพิจารณาความเบ้ พบว่า มีการแจกแจงข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้ายหรือความเบ้เป็นลบทุกตัว ดังนั้น 
จึงกล่าวได้ว่ามีการแจกแจงแบบไม่เป็นโค้งปกติ มีค่าความเบ้เป็นลบ ซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูลเบ้ซ้าย 
แสดงว่าค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบส่วนใหญ่ค่อนข้างสูง ส่วนความโด่ง พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ 
มีค่าความโด่งเป็นลบ ตัวแปรที่มีความโด่งเป็นลบสูงสุด ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม  
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงของข้อมูลมากและรูปร่างการแจกแจงมีลักษณะ 
เป็นโค้งท่ีแบนกว่าโค้งปกติ  
  ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรเชิงสาเหตุโดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยระดับนักเรียนปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
(X̅ = 4.14, SD = 0.66) รองลงมาได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (X̅ = 4.11,  
SD = 0.57) ด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (AWAR) (X̅ = 4.11, SD = 0.76) 
และด้านพฤติกรรมการสอนของครู (BEHT) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X̅ = 4.03, SD = 0.28) ตามล าดับ 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
  ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 24 ตัว 
ได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 276 คู่ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่     
มีค่าตั้งแต่ 0.079 ถึง 0.796 สถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Approx. Chi-
Square = 29683.540, df = 276, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1    
(KMO = 0.949) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์  
และความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ 
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  ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยของตัวอย่าง คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง 
และมีความสัมพันธ์เชิงบวก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรตามองค์ประกอบ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ความสัมพันธ์ทุกคู่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ขนาดความสัมพันธ์ในระดับนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ในระดับห้องเรียนมีขนาดความสัมพันธ์ 
อยู่ในระดับต่ า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในระดับนักเรียนพบว่ามีขนาด
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ในระดับห้องเรียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมี
ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  
 3. ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพหุระดับความเป็น 
พลเมืองดิจิทัล 
  ส าหรับการวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ระดับ คือ นักเรียนมีจ านวนทั้งสิ้น 1,632 คน  
จ านวน 110 ห้องเรียน ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้นของตัวแปรสังเกตได้ 
ทั้ง 8 ตัว ได้แก่ การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง การจัดสรรเวลาหน้าจอ การจัดการการคุกคาม 
บนโลกออนไลน์  การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ การจัดการข้อมูลส่วนตัว  
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์  การใช้เทคโนโลยี 
อย่างมีจริยธรรม  มีความผันแปรระดับห้องเรียน ประมาณร้อยละ 6.40 ถึง 21.20 (ICC = 0.064  
ถึง 0.212) ซึ่งระดับความผันแปรมีมากพอท่ีจะน าข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับต่อไป 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับโมเดลการวัดพหุระดับความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน พบว่า โมเดลการวัดความเป็นพลเมืองทางดิจิทัลของนักเรียนมีความตรง 
เชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ 
ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า 2 = 36.69, df = 26, p = 0.08, RMSEA = 0.02, SRMRw  
= 0.01, SRMRb  = 0.03, CFI = 0.99, TLI = 0.99 และ 2 /df = 1.41 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกตัว  
ค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทั้งสองระดับทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยระดับนักเรียนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ การรู้เท่าทัน 
สื่อและสารสนเทศ (β = 0.92) และการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนัก 
องค์ประกอบต่ าสุด (β = 0.64)  ในระดับห้องเรียนตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบ 
สูงสุด คือ การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (β = 0.98) และการรักษาอัตลักษณ์ท่ีดี 
ของตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบต่ าสุด (β = 0.82) เมื่อพิจารณาค่าความลาดเคลื่อน 
มาตรฐานพบว่ามีขนาดเล็กทุกตัว (0.01–0.07) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  
ของตัวแปรสังเกตได้ทั้งสองระดับ พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยในระดับนักเรียน 
ตัวแปรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด (R2 = 0.84)  
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และการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ต่ าสุด (R2 = 0.41)  
ในระดับห้องเรียนพบว่า ตัวแปรการจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์  มีค่าสัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์สูงสุด (R2 = 0.96) และการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
ต่ าสุด  (R2 = 0.67) ซึ่งตัวแปรในระดับห้องเรียนมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มากกว่า 0.50 ทุกตัว 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรระดับห้องเรียนสามารถอธิบายความแปรปรวนหรือสามารถพยากรณ์ตัวแปร 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลสูงกว่าตัวแปรในระดับนักเรียน 
 4. ข้อสรุปเกี่ยวกับผลวิเคราะห์ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ 
ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 
  โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ตามสมมติฐานพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล      
เชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นไปตามเกณฑ์ทุกค่า  
ได้แก่ คา่ 2 = 389.424, df = 196, p = .00, CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.03,  
SRMRw = 0.03, SRMRb = 0.11 และ 2 /df = 1.99  เมื่อพิจารณาโมเดลการวัดตัวแปรแฝงระดับ
นักเรียน ได้แก่ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (REAF) ตัวแปรแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (MOTI) ตัวแปรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) และตัวแปรความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ
สังคมออนไลน์ (AWAR) พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร
แฝงทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดเล็กทุกตัว  
(0.00–0.02) โดยสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ โมเดลการวัดการอบรมเลี้ยงดู
ของผู้ปกครอง (REAF) มีค่าตั้งแต่ 0.63 ถึง 0.78 โมเดลการวัดตัวแปรแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (MOTI) มีค่าตั้งแต่ 0.68 ถึง 0.86 โมเดลการวัดตัวแปรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF)  
มีค่าตั้งแต่ 0.83 ถึง 0.90 และโมเดลการวัดตัวแปรความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
(AWAR) มีค่าตั้งแต่ 0.80 ถึง 0.91 ในระดับห้องเรียน พบว่าโมเดลการวัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
(MAIC) มีค่าตั้งแต่ 0.84 ถึง 0.89 และโมเดลการวัดพฤติกรรมการสอนของครู (BEHT) มีค่าตั้งแต่ 
0.81 ถึง 0.90 โดยค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนักองค์ประกอบมีค่ามากกว่า .30 ทุกตัวแปร แสดงว่ามีความ
ตรงเชิงโครงสร้างเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลการวัด ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ของ  ตัวแปรสังเกตได้ทุกค่า (R2) ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.40 มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกตัวแปร  
  ตัวแปรระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน        
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เรียงล าดับตามค่าอิทธิพลทางตรงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความตระหนัก 
ในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.35, 0.20 และ 0.14 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพล 
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ทางอ้อมต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน เรียงล าดับตามค่าอิทธิพลทางอ้อมจากมากไปน้อย  
ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง และ แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีค่าอิทธิพลทางอ้อม 
เท่ากับ 0.30 และ 0.11 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง 
ดิจิทัลของนักเรียน เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  
ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.47, 0.35, 0.31 และ 0.14 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาระหว่าง 
ปัจจัยพบว่า การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองส่งอิทธิพลทางตรงถึงแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.89 และแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่งอิทธิพลทางตรงถึงการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.74 โดยตัวแปรท านายในระดับนักเรียนทั้งหมดร่วมอธิบาย       
ความแปรปรวนของตัวแปรความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนได้ร้อยละ 62.30 (R2 = 0.623)   
  ระดับห้องเรียน ตัวแปรระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรบรรยากาศในชั้นเรียน มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ  
0.87 และมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.69 ส่วนตัวแปรพฤติกรรมการสอนของครู พบว่า ไม่มีอิทธิพล 
ต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล เมื่อพิจารณาระหว่างปัจจัยพบว่าพฤติกรรมการสอนของครูได้รับอิทธิพล 
ทางตรงจากบรรยากาศในชั้นเรียน โดยตัวแปรท านายในระดับห้องเรียนทั้งหมดร่วมอธิบาย         
ความแปรปรวนของตัวแปรความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนได้ร้อยละ 48.80 (R2 = 0.488) 
 5. แนวทางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
  ด้านการอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะแนวทางไว้ดังนี้ 
   1. ผู้ปกครองควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์และมีวิจารณญาณใน
การประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อเทคโนโลยี  
   2. ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึง
แนะน าการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
   3. ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ 
รวมถึงการใช้เวลาหน้าจอ  
   4. ผู้ปกครองต้องมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก่อน  เพราะปัญหาส าคัญอยู่ที่ผู้ใหญ่ 
ถ้าผู้ใหญ่มีความรู้ที่ดีก็จะสามารถชี้แนะแนวทางต่อบุตรหลานได้ โดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน เช่น 1) จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ปกครอง 
รวมถึงทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้แนวทางที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับทักษะ
และความรู้ของผู้ปกครอง ที่ส าคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 2) เสนอข่าวทั้งด้านบวก
และด้านลบของการใช้เทคโนโลยี 3) เผยแพร่ความรู้ด้านข้อกฎหมายหรือที่เรียกว่า  
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ  



 206 

  ด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิมีได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า 
   1. แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของนักเรียน          
เป็นอย่างมากเพราะเมื่อผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทั้งด้านความต้องการรับข้อมูล
ข่าวสาร ความต้องการความบันเทิง รวมถึงความต้องการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ซึ่งด้านต้องการ
ความบันเทิงก็จะเป็นแรงจูงใจอันดับต้น ๆ ที่เกิดข้ึนกับเด็กในยุคนี้  
   2. ผู้ปกครองควรให้ความสนับสนุนทั้งในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีรวมถึงการเป็น
ก าลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้กับบุตรหลานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคม
ออนไลน์ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
   3. ครูผู้สอนอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่และมีความ
หลากหลายให้เหมาะกับวัยและความสนใจของผู้เรียน  
  ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า  
   1. การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีจะช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลนั้นนอกปัจจัย 
ด้านตัวผู้เรียนเองแล้วการที่ผู้เรียนมีโค้ช (Coach) ที่ดีก็ยิ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ผลตามท่ีผู้เรียนต้องการมากยิ่งข้ึนซึ่งโค้ชจะเป็นผู้ที่แนะน าแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ถูกวิธี     
ผู้ที่จะมาส่งเสริมซึ่งอาจเป็นผู้ปกครอง คุณครู หรือเพ่ือนต้องมีความรู้และทักษะที่ดีก่อนถึงจะสามารถ
แนะน าผู้เรียนได้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดี  
   2. การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้น ประกอบด้วย 
3 ส่วน คือ ต้องมีความรู้ ระดับความหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ไปจนถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียน    
แสดงออกมาโดยเน้นไปที่ความซื่อสัตย์ ดังนั้นผู้ปกครอง ครู หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีวิธีการ         
ที่หลากหลายและเหมาะกับวัยของเด็ก เช่น ในโรงเรียนมีสารวัตรนักเรียนไซเบอร์ ท าหน้าที่คอย
สอดส่องพฤติกรรมการโพสต์หรือแชร์ข้อความท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์     
ของผู้เรียนในโรงเรียนเมื่อพบผู้กระท าผิดก็ตักเตือนหรือรายงานครูผู้สอน หรือแจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบเพื่อหาแนวทางปรับพฤติกรรมต่อไป 
   3. ครูต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้หรือมี    
ความถนัดที่แตกต่างกันนักเรียนบางคนก็อาจจะชอบที่จะนั่งเรียนคนเดียวแล้วเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
หรือรายวิชาต่าง ๆ ในขณะที่ผู้เรียนบางคนก็ยังคงต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนกับคุณครู         
กับสังคมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   4. หน่วยงานที่จัดการศึกษานั้นต้องมีการวางแผนเรื่องเทคโนโลยีกับผู้เรียน      
โดยเฉพาะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการวางแผนการน าเนื้อหาต่าง ๆ ไปไว้ยังแหล่งเรียนรู้ออนไลน์        
ครูควรวางเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การติดตามหรือการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ รวมไปถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ 
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  ด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะแนวทาง
ไว้ว่า  
   1. การสร้างความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเป็นหน้าที่ 
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว สถานศึกษา ครู ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
   2. การปลูกฝังให้เด็กเกิดความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งด้านบวก 
และด้านลบเป็นสิ่งที่ต้องสอดแทรกทุก ๆ พื้นที่และทุก ๆ ระดับ ทั้งทางด้านนโยบายและรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   3. การสร้างความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต้องใช้วิธีการ 
ที่หลากหลาย หาวิธีการป้อนข้อมูลให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน และท าแบบ     
ค่อยเป็นค่อยไปโดยปลูกฝังมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล เช่น การจัดสรรเวลาหน้าจอ ที่บ้าน
ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่และติดตามการใช้เวลาหน้าจอของเด็กอยู่เสมอไม่ปล่อยปละละเลยจนเกิด
ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้  
   4. ในโรงเรียน ครูอาจน าผู้เรียนมาท ากิจกรรมช่วย เช่น สารวัตรไซเบอร์ 
คอยสอดส่องการโพสต์หรือแชร์ข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม แล้วน าเรื่องมารายงานครู       
ครูก็ต้องมีฝ่ายปกครองไซเบอร์ ฝ่ายกิจการนักเรียนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน       
โดยสารวัตรนักเรียนอาจคัดเลือกโรงเรียนละ 5 คน หรือคัดเลือกตัวแทนตามระดับสายชั้น 
   5. ด้านชุมชนก็ควรมีการแต่งตั้งผู้ปกครองไซเบอร์โดยคัดเลือกตัวแทนในแต่ละ 
หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจบ้านหรืออาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ท าหน้าที่คอย
สอดส่องพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของบุตรหลาน โดยปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
  ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า 
   1. ครูและผู้เรียนต้องร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ครูควรประยุกต์ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์มาสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยบรรยากาศหรือสภาพ 
แวดล้อมในห้องเรียนเน้นไปทางด้านความซื่อสัตย์ คือถ้าทุกคนไม่เคยไปแกล้งเพ่ือน เช่น เพ่ือน Login 
Facebook ทิ้งไว้แล้วไม่มีใครไปโพสต์แกล้งเพ่ือน ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าการกลั้นแกล้งเพ่ือน 
เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรกระท า เพ่ือนร่วมชั้นคนอ่ืน ๆ ก็จะไม่มีใครกล้าไปแกล้งเพ่ือนเช่นกันในลักษณะ
เช่นนี้เรียกว่า “ใช้สังคมกดดัน” รวมถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนถ้าทุกคนหรือคนส่วนใหญ่     
ไม่กล้าเล่นโทรศัพท์ในขณะเรียนหนังสือก็จะไม่มีใครกล้าน าโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเช่นกัน หากครูสร้างกฎ
โดยการงดใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการต่อต้านส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่น่าเรียน 
ครูควรหาแนวทางท่ีจะท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสม 
และเปน็ประโยชน์  
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   2. ในด้านบรรยากาศทางกายภาพห้องเรียนก็ต้องเป็น Smart Classroom 
ทั้งในเรื่องสื่อดิจิทัลและความเร็วของอินเทอร์เน็ตจนถึงกระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบทั้งการเรียนรู้
แบบเดี่ยวหรือการวิเคราะห์ร่วมกันดังนั้นการสร้างความตระหนักเร็วเท่าไหร่ในการใช้สื่อเหล่านี้ก็ยิ่ง
เป็นประโยชน์มากเท่านั้นแทนที่จะให้เด็กหลงผิดในการเสพสื่อดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  ด้านเพื่อน น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลเพราะส่วนใหญ่
นักเรียนจะใช้เวลาอยู่กับเพ่ือนที่โรงเรียนโดยมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันนักเรียน  
จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการระบายความเครียดหรือเพ่ือความบันเทิง เช่น ดูภาพยนตร์ 
รายการตลก ฟังเพลง จาก YouTube หรือเล่น Facebook และ Line ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้อง
ติดต่อกับเพื่อน ๆ ทั้งสิ้น หากมีเพ่ือนคอยแนะน าการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และถูกต้องก็จะท า
ให้เกิดความตระหนักข้ึนได้ในทางตรงกันข้ามเพ่ือนชักน าไปในทางท่ีไม่ดีก็ย่อมส่งผลในด้านลบต่อ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้  
 
อภิปรายผล 
 
 1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร มีความตรงเชิงโครงสร้าง      
หรือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความตรง
ของโมเดล ได้แก่ 2 = 389.424, df = 196, p = .00, CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.03, 
RMRw = 0.03, SRMRb  = 0.11) และ 2/df = 1.99 เนื่องจากค่า 2 มีความอ่อนไหวต่อขนาดของ
ตัวอย่างโดยตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 250) ค่า 2 มีแนวโน้มจะมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จึงควรพิจารณาความกลมกลืนจากค่าดัชนีอื่น ๆ ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างดังกล่าว        
จึงอาจกล่าวได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัย             
มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างเป็นระบบและมีความ
น่าเชื่อถือโดยมีการอ้างอิงข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      
มีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจึงท าให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ และก าหนดจ านวน
ตัวอย่างและการได้มาของตัวอย่างตามแนวทางการสุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเป็นระบบ        
ทั้งในระดับนักเรียนและระดับห้องเรียน 
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 2. ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้งในระดับนักเรียน       
และระดับห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร พิจารณาปัจจัยระดับ
นักเรียนที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดเรียงจากมากไปน้อย คือ ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ 
สังคมออนไลน์  แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระดับห้องเรียน 
คือ บรรยากาศในชั้นเรียน อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ระดับนักเรียน 
   ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง 
เป็นอันดับที่ 1 ต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.35 โดยส่งผล  
ในเชิงบวกท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนมีความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สื่อเทคโนโลยีรวมถึง 
สื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและกลลวงต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้
อินเทอร์เน็ต เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษหากใช้หรือเชื่อโดยขาดสติไตร่ตรอง  
และหากกระท าสิ่งที่ไม่ดีในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตนเองแล้วยังส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัวและผู้อ่ืนอีกด้วยจึงท าให้ผู้เรียนมีสติไตร่ตรองคิดก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์ข้อความบนสื่อ
สังคมออนไลน์ การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลให้
ผู้ใช้เกิดความระมัดระวังและมีความรอบคอบในการใช้สื่อหรือเกิดความฉลาดทางดิจิทัลนั่นเอง 
สอดคล้องกับ พรรณทิภา สาวันดี (2554) ได้กล่าวว่า ความตระหนักรู้ต่อการใช้อินเทอร์เน็ต 
อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย คือความรู้ คิดได้ รู้สึกส านึกถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนและการมองเห็น
คุณค่าความส าคัญ และความจ าเป็นในการป้องกันตนเองให้พ้นอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ต 
และเรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทัศนีย์ ประธาน และคณะ (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและพฤติกรรม 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เยาวชนมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดีแต่ยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม 
การใช้สื่อของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเป็นอันดับที่ 2 
ต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.20 โดยส่งผลในเชิงบวก     
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนถูกกระตุ้นจากปัจจัยหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจจาก 
ผู้ปกครองที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น Smart Phone IPad Tablet คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือต้องการข้อมูล 
ข่าวสารความเป็นไปในชีวิตเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ รับความรู้ที่แปลกใหม่ เพ่ือความบันเทิง  
ความต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่นความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตหรือ  
IoT (Internet of Things) เป็นการควบรวม “โลกกายภาพและโลกแห่งจินตภาพ เพ่ือสร้าง 
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สิ่งแวดล้อมท่ีฉลาด” หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืออุปกรณ์ในบ้านที่สามารถควบคุมได้จากโทรศัพท์  
เช่น ปิดโทรทัศน์ด้วยโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์สั่งปริ้นเอกสารโดยกระท าเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ 
ตามต้องการซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ด้านความต้องการการยกย่อง 
หรือยอมรับจากบุคคลอ่ืน เช่น เห็นเพื่อนโพสต์แสดงความสามารถแล้วได้รับค าชมหรือยอดไลค์ 
มากมายเลยโพสต์บ้างหรือเห็นเพื่อนท าช่อง YouTube แล้วมีรายได้มากมายก็อยากท าตามบ้าง  
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchical Theory of  
Motivation) Maslow กล่าวว่า ความปรารถนานั้นติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและจะเรียงล าดับขั้น 
ของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาข้ันสูงขึ้นไปตามล าดับ 5 ขั้น (อรัญ ซุยกระเดื่อง,  
2562) ซึ่งข้ันที่ 3 คือความต้องการความรักและความผูกพัน โดยขั้นนี้บุคคลต้องการความรัก 
ความผูกพันและการยอมรับจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัวเพ่ือน คนรักและสมาชิกชมรม  
และข้ันที่ 4 คือความต้องการได้รับการชื่นชมยกย่องทั้งจากผู้อื่น เช่น ต้องการชื่อเสียงชัยชนะ  
ความสนใจ การยอมรับและความรู้สึกเหนือผู้อื่น รวมทั้งความต้องการความนิยมและนับถือตนเอง 
เช่น ความรู้สึกเชื่อม่ันในตนเอง ความรู้สึกท่ีประสบผลส าเร็จความรู้สึกท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์
ได้ สอดคล้องกับ พงษ์พิศ พลศรี (2560) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนักเรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจในการใช้อินเตอร์เน็ตในระดับท่ีสูงจะส่งผลให้นักเรียน 
มีความอยากจะใช้อินเตอร์เน็ตเพราะว่าแรงจูงใจนี้เป็นสิ่งที่มากระตุ้นหรือชักน าให้มีพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ต ได้แก่ คนที่นักเรียนรู้จักมองเห็นว่าเขาเป็นคนเล่นอินเตอร์เน็ตเก่งสามารถใช้อินเตอร์เน็ต
ในการหารายได้ได้เงินจ านวนมาก ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือคลายความเครียด เพ่ือความบันเทิง เช่น ดูภาพ 
ฟังเสียง ดูภาพยนตร์ วีดีโอ การแชท ไลน์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) 
ที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิเคราะห์พหุระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนักเรียนและ
ระดับห้องเรียน ระดับนักเรียนพบว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้
ดิจิทัล 
   การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเป็นอันดับที่ 3 ต่อความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียนมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.14 โดยส่งผลในเชิงบวก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
เพราะเด็กเติบโตมาพร้อมกับการมีสื่อเทคโนโลยีรอบตัวที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
กล่าวคือ ในปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีเปรียบเสมือนกลไกส าคัญในการด าเนินชีวิต และพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ท าให้สามารถเรียนรู้ได้ตามรูปแบบที่ตนเองสนใจ รวมถึงเป็นเครื่องมือ
ในการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เด็กสามารถลดข้อจ ากัดในเรื่องของ เนื้อหา เวลา และสถานที่       
ได้อีกด้วย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองและครูซึ่งควรได้เรียนรู้จากสื่อที่มีลักษณะเป็น 
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“สื่อปฏิสัมพันธ์” (Interactive media) เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ 
หรือรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก ที่เด็กสามารถโต้ตอบได้ในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมี
ความหมาย มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏในสื่อดิจิทัลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมจินตนาการ รวมถึงสร้างทักษะพ้ืนฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้
และเป็นสื่อที่เปิดโอกาสเด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร 
เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่เด็กในการใช้สื่อดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ชนิพรรณ จาติเสถียร,   
กันตวรรณ มีสมสาร และอภิรดีไชยกาล, 2560) โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองโดยได้ต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนเป็น 5 รูปแบบ เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ 
คือ 1) On-site เรียนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2) On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
พระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV 3) On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 4) On-line  
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ 5) On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน  
ในรูปแบบผสมผสานหรืออาจใช้วิธีอ่ืน ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น จากแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาได้ยึดเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มากข้ึนส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะทางเทคโนโลยีสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์รู้จักจัดสรรเวลาหน้าจอ น าเสนอสิ่งดี ๆ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ แนะน า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและเพ่ือนรวมถึงการแสดงความห่วงใย
และมีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้สังคมออนไลน์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนมีความเป็น
พลเมืองดิจิทัลที่ดีขึ้นได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาท่ี 6 เป็นกลุ่มคนที่ก าลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มคนที่เกิดและเติบโตในยุคโลกดิจิทัล
สามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วท าให้การเข้าถึงและใช้งาน
สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นดิจิทัลด้วยรูปแบบและช่องทางที่แสนง่ายดายในทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการชม 
การติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์ท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่เรียนในชั้นเรียนเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ
หรือจ าเป็นต้องรู้ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ การคิดเชิงวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการสื่อสารและ
การสร้างผลงานทางดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Constructivism ที่มีหลักการและ
ความเชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ด้วยตนเองจึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ 
(นุชลี อุปมัย, 2556) ดังนั้นเมื่อผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีที่จะเรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
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หรือสื่อดิจิทัลพร้อมกับสามารถประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะ 
รู้จักวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลส่งผลให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด
และมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี 
   การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยส่งผลใน     
เชิงบวกท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองเห็นว่าอุปกรณ์สื่อสารมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน
โดยเฉพาะสมาร์ตโฟน (Smart Phone), IPad, Tablet คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ 
ผู้ปกครองจึงจัดหามาให้พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องจึงท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้และ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน จนสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยมีผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน า 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กานต์ เชาวน์นิรัติศัย (2557) ได้ศึกษาผลกระทบ จากการบริโภคสื่อที่มีต่อเด็กในประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยด้านครอบครัวมีผลกระทบจากการบริโภคสื่อของเด็กหากผู้ปกครองปล่อยให้เด็กบริโภคสื่อเป็น
เวลานาน และขาดการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ในการใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาทางสังคม 
ตามมาเพราะเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างง่ายผ่าน Smartphone และ Tablet แต่ยังไม่
สามารถแยกแยะเนื้อหาที่ดีและไม่ดีได้ ผู้ปกครองจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื้อหาในสื่อออนไลน์ใน
ปัจจุบันถูกน าเสนอแบบกึ่งส าเร็จรูปมีความรวดเร็วแต่กลับมีคุณภาพต่ าประกอบกับสื่อใหม่ที่เด็ก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายท าให้ขาดการไตร่ตรองในการรับสารสิ่งที่ท าได้ดีที่สุดคือผู้ปกครองต้องปรับตัวให้
ทันกับสื่อใหม่ ๆ ใช้สื่อให้เป็นและเข้าไปมีส่วนร่วมกับเด็กรวมถึงสอนวิธีความคิดไปพร้อม ๆ กัน 
นอกจากนี ้ภาวิณี ฮิปส์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการเป็นสื่อกลาง 
เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัย พบว่าบทบาทของผู้ปกครองด้านการส่งเสริมความรู้เป็น
ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดซึ่งเป็นด้านที่มีผลต่อทัศนคติท่ีเด็กมีต่อสื่อหรือการเลือกใช้สื่อของเด็ก 
โดยเด็กเลือกใช้สื่อที่มีเนื้อหาด้านบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเด็กเลือกใช้สื่อในด้านลบน้อยลง  
และงานวิจัยของ อรัญ ซุยกระเดื่อง (2562) พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัล ระดับนักเรียน พบว่า การสนับสนุนจากผู้ปกครองมี
อิทธิพลสูงสุดที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรู้ดิจิทัลของผู้เรียน 
  ระดับห้องเรียน 
   บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.69 โดยส่งผลในเชิงบวกท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนในปัจจุบัน 
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ค่อนข้างมีความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่และห้องเรียน ความทันสมัยของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ใช้ในการสอนที่พร้อมใช้งาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Smart TV  
มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน คอมพิวเตอร์มีความ 
ทันสมัยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในโรงเรียนมีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแม้ว่าความเร็วจะไม่สูง 
มากนักแต่ผู้เรียนก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
ที่เป็นปัญหาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันท าให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนให้ทุกโรงเรียน   
มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้และมอบอุปกรณ์ดิจิทัลพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยจึงส่งผลให้ผู้เรียน 
มีความกระตือรือร้นที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้ครูยังประยุกต์ใช้สื่อสังคม 
ออนไลน์ติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น สร้างไลน์กลุ่มห้องเรียนหรือไลน์กลุ่ม 
ผู้ปกครองโดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกัน 
ทั้งในและนอกห้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความเป็น 
พลเมืองดิจิทัลสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รธาราธิป ยอดวงศ์ (2560) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ 
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยระดับชั้นเรียน รูปแบบการสอนและบรรยากาศในชั้นเรียน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของตนเอง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .394 และ .386 ตามล าดับ 
   พฤติกรรมการสอนของครู เป็นปัจจัยระดับห้องเรียนที่ไม่มีอิทธิพลต่อความ 
เป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังมีครูส่วนหนึ่งที่ยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ยัง 
ไม่ค่อยเหมาะสม เช่น ครูยังโพสต์ระบายความอัดอ้ันตันใจในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ครูยังเล่น 
โทรศัพท์ขณะท าการเรียนการสอนหรือขณะประชุม รวมถึงการสอนที่ยึดตัวครูเป็นหลักและปฏิเสธ 
การใช้สื่อเทคโนโลยีทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ไม่มีความช านาญด้านการสร้างหรือใช้สื่อ 
เทคโนโลยีนอกจากนั้นครูยังเข้มงวดในการโทรศัพท์ของนักเรียนอันเนื่องมาจากพบนักเรียนบางคน 
เล่นโทรศัพท์ขณะเรียนหนังสือจนท าให้ผู้เรียนไม่สนใจเรียน ท าให้ครูคิดว่าการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี 
ส่งผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของอรัญ ซุยกระเดื่อง (2562)  
ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 พบว่า พฤติกรรม 
การสอนของครูเป็นปัจจัยระดับห้องเรียนอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการรู้ดิจิทัลของนักเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียน พบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง คือ ความตระหนักในอิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์   
แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และอิทธิพลทางอ้อมคือ การอบรม 
เลี้ยงดูของผู้ปกครอง ดังนั้นผู้ปกครอง ครู และผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันสร้างความตระหนัก 
ในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์โดยชี้ให้เด็กรู้ถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของเทคโนโลยี 
และสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ปกครองต้องคอยแนะน า ดูแลเอาใจใส่และติดตามการใช้เทคโนโลยี 
ของนักเรียนอยู่เสมอรวมถึงให้ความสนับสนุนด้านอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการใช้ 
เทคโนโลยีจนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ด้านการจัดการศึกษาควรจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและคงทน 
  1.2 ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุระดับห้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียน พบว่า มีปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิทางตรง คือ บรรยากาศในชั้นเรียน ดังนั้นในชั้นเรียน 
ครูและนักเรียนต้องร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนโดยเน้นไปทางด้านความซื่อสัตย์ ครูควร 
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ด้านบรรยากาศ 
ทางกายภาพห้องเรียนก็ต้องเป็น Smart Classroom ทั้งในเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  เนื่องจากงานวิจัยนี้มีปัจจัยระดับห้องเรียน คือ บรรยากาศในชั้นเรียนและพฤติกรรม  
การสอนของครู ซึ่งพฤติกรรมการสอนของครูไม่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน  
อีกท้ังตัวแปรระดับห้องเรียนสามารถท านายความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนได้เพียงร้อยละ  
48.80 ทั้งอาจเป็นเพราะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนเท่านั้นควรเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็น 
ครูร่วมด้วย และควรศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีกเป็นระดับโรงเรียนหรือระดับเขตพ้ืนที่ว่ามีผลหรือไม่ 
อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความเหมาะสมกับการน ามาวิเคราะห์แบบพหุระดับมากขึ้น 
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 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
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ตาราง 26 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 

ตัวแปร 
ข้อ
ที ่

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจค าศัพท์
พ้ืนฐานในการพูดคุยบนโลก
ออนไลน์   

1 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 0 0 1 1 1 3 0.60 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างและจัดการ
ภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองใน
โลกออนไลน์   

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ซื่อสัตย์ใน 
การแสดงพฤติกรรมทั้งบนโลก 
ออนไลน์และออฟไลน์   

7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

การจัดสรรเวลาหน้าจอ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจ 
ผลกระทบของการใช้ 
เทคโนโลยี   

10 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

11 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดสรรเวลาการใช้
งานบนโลกดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ตระหนักถึง
อันตรายจากการใช้เวลา
หน้าจอนานเกินไป 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ข้อ
ที่ 

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 รู้วิธีการ 
ป้องกันตนเองจากการ 
ถูกคุกคามออนไลน์   

19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 จัดการการถูก 
กลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

22 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 หลีกเลี่ยงการ 
กลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลก 
ออนไลน ์

25 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 รู้วิธีการปกป้อง
ข้อมูลทางดิจิทลัของตนเอง   

28 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 รักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์
ทางดิจิทลั   

30 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

32 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

33 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 เข้าถึงข้อมูลทาง 
ดิจิทัลด้วยความระมัดระวัง   

34 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

36 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 เข้าใจความเป็น 
ส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล และ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

37 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

38 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ข้อ
ที ่

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปกป้องข้อมูล 
ส่วนตัวในโลกออนไลน์   

40 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

41 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

42 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ไม่ละเมิดข้อมูล 
ของบุคคลอื่นในโลกออนไลน์ 

43 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

44 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

45 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจถึงอิทธิพล 
ของสื่อดิจิทัลที่มีต่อการได้มา 
ซึ่งความรู้และข้อมูล 

46 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

47 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

48 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ค้นหา/จัด 
ระเบียบ/วิเคราะห์/ประเมิน 
สื่อและข้อมูล 

49 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

50 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

51 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีเหตุผลในการ
ประเมินสื่อและข้อมูลก่อน
ตัดสินใจเชื่อ 

52 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

53 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

54 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจถึงสิ่งที่
ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกดิจิทัล 

55 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

56 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

57 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดการร่องรอย 
ดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ   

58 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

59 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

60 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ข้อ
ที ่

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 แสดงความ 
เอาใจใส่ และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมออนไลน์ 

61 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

62 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

63 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 เข้าใจถึงผลกระทบ 
ของการโต้ตอบออนไลน์ 

64 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

65 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนในสังคม
ออนไลน์   

66 1 1 1 0 1 5 0.80 สอดคล้อง 

67 1 1 0 1 1 5 0.80 สอดคล้อง 

68 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

69 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืนในสังคมออนไลน์ 

70 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

71 1 1 0 1 1 5 0.80 สอดคล้อง 

72 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

หมายเหตุ :  ค่าดัชนีความสอดคล้องที่เหมาะสมมีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00  
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ตาราง 27 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล             

 

ตัวแปร 
ข้อ
ที ่

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

ด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 

การแนะน าของผู้ปกครอง 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

การสนับสนุนของผู้ปกครอง 
 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

การเป็นแบบอย่าง 
ของผู้ปกครอง 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

การเป็นแบบอย่าง 
ของผู้ปกครอง 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ปัจจัยด้านแรงจูงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

แรงจูงใจด้านความต้องการ
ข้อมูลข่าวสาร 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ข้อ
ที ่

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

แรงจูงใจด้านความต้องการ
ความบันเทิง 

21 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

แรงจูงใจด้านความต้องการ
สื่อสารกับ 
บุคคลอื่น 
 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

30 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

การใช้ตนเองเป็น 
แหล่งข้อมูล   
 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

32 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

33 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

34 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

รู้วิธีการเรียนรู้   36 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

37 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

38 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

40 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ข้อ
ที ่

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

การประเมินตนเอง   41 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

42 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

43 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

44 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

45 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ปัจจัยด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 

การตระหนักถึงผลกระทบ 
ของสื่อสังคมออนไลน์  
 

46 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

47 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

48 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

49 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

50 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

การตระหนักถึงจริยธรรม 
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
 

51 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

52 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

53 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

54 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

55 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน  

บรรยากาศทางกายภาพ   56 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

57 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

58 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

59 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

60 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ข้อ
ที ่

คะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

บรรยากาศทางจิตใจ   61 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

62 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

63 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

64 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

65 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครู   

การจัดการเรียนรู้ 66 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

67 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

68 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

69 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

70 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

สื่อการเรียนการสอน 
 

71 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

72 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

73 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

74 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

75 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

การวัดและประเมินผล   
 

76 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

77 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

78 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

79 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

80 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  

 ข้อค าถามเยอะมากท าอย่างไรจึงจ าท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ผู้วิจัย 
ต้องใส่ใจมาก ๆ แล้วจะสุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่ดีคือเป็นเรื่องไม่ง่าย   

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2) 
 
 การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวแปรและองค์ประกอบมีความส าคัญมาก  
ตัวแปรด้านความฉลาดทางดิจิทัลควรศึกษาเอกสารจากต่างประเทศเพ่ือมองให้เห็นองค์รวม และ
ความแตกต่าง อย่างเช่น โลกออนไลน์ ต่างจากสื่อสังคมออนไลน์ ในเครื่องมือนี้ก าลังสับสนว่า  
สื่อสังคมออนไลน์คือโลกออนไลน์ ควรท าความเข้าใจค าว่า Social Media , Social Network, 
Online Learning, Self Learning, Constructivism, Constructionism, Connectivism,  
TELE: Technology Enhancing Learning Environment   

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 
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ตาราง 28 รายการปรับแก้ข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 

เดิม แก้ไขเป็น 

ตอนที่ 2  แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร 

15. ข้าพเจ้าสามารถใช้โทรศัพท์เพ่ือชมการ์ตูน 
ในยูทูบและในขณะเดียวกันก็ใช้คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลได้   
ไม่น่าจะเจาะจง ควรจะถามในลักษณะใช้งาน 
สองส่วนพร้อมกันได้ดี      (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) 

15. ข้าพเจ้าสามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัลสองอย่าง 
พร้อมกันได้ เช่น ใช้โทรศัพท์เพ่ือชมการ์ตูนและ 
ในขณะเดียวกันก็ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น 
ข้อมูลได้ 

17. ข้าพเจ้าเห็นว่าการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป 
อาจท าให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ (+)  
ควรใช้ค าให้มองเห็นพฤติกรรม  

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

17. ข้าพเจ้าเห็นว่าการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป 
อาจท าให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 
ลดน้อยลงได้ 

36. ข้าพเจ้าเห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ 
มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือทุกเว็บ  
น่าจะดูว่ามีการประเมินตัดสินใจก่อนเข้าเว็บว่า 
เว็ปนั้นน่าเชื่อถือไหม 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) 

36. ข้าพเจ้าเห็นว่าควรประเมินความน่าเชื่อถือ 
ของเว็บไซต์ก่อนจะตัดสินใจเข้าใช้งานเว็บไซต์  

41. ข้าพเจ้าเคยแสดงข้อมูลส่วนตัว เช่น  
เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน  
พิกัดที่อยู่บนเฟซบุ๊ก  เพ่ือให้เพ่ือนหรือคนรู้จัก 
รู้ความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้า   
เปลี่ยนเป็น Facebook     (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5) 

41. ข้าพเจ้าเคยแสดงข้อมูลส่วนตัว เช่น  
เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน  
พิกัดที่อยู่บน Facebook  เพ่ือให้เพ่ือน 
หรือคนรู้จักรู้ความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้า  

45. ข้าพเจ้าเห็นว่า “สิทธิที่พึงมี” มาพร้อม 
“หน้าที่” ที่พึงกระท า 
นอกประเด็น (ไม่ละเมิดข้อมูลของบุคคลอื่น 
ในโลกออนไลน์)               (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

45. ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิมาพร้อมหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนั้นไม่ควรละเมิดข้อมูลบุคคลอ่ืน 
เพราะต้องรับผิดชอบต่อการกระท านั้นด้วย 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

เดิม แก้ไขเป็น 

52. ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีเหตุผลในการประเมินสื่อ
และข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อ   
น่าจะเป็นการประเมินสื่อด้วยเหตุและผล 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) 

52. ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีการประเมินสื่อ 
ด้วยเหตุและผลก่อนตัดสินใจเชือ่   

57. ข้าพเจ้าอธิบายความหมายของ 
ร่องรอยดิจิทัลได ้

ค านี้ค่อนข้างเข้าใจยาก 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

57. ข้าพเจ้าอธิบายได้วา่ร่องรอยดิจิทัล คือ ข้อมูลที่
ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกออนไลน์ 
  

70. ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีความเห็นอกเห็นใจ 
ผู้ร่วมใช้สื่อสังคมออนไลน ์  

เปลี่ยนเปน็ สังคมออนไลน ์
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

70. ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้
สังคมออนไลน ์

71. ข้าพเจ้าเห็นว่าควรรับผิดชอบต่อการกระท า 
ของตนเองในโลกออนไลน์ ไม่กระท าการ 
ที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม   

โลกออนไลน์มีความตา่งกัน 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

71. ข้าพเจ้าเห็นว่าควรรับผิดชอบต่อการกระท า 
ของตนเองในสังคมออนไลน์ ไมก่ระท าการ 
ที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม   

ตอนที่ 3  แบบสอบถามปัจจัยทีส่่งผลต่อความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

9. ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับนักเรียน 
เหมือนประโยคไม่ครบ ประธาน กริยา 
และกรรม 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, 5) 

9. ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เช่น รับประทาน
อาหารร่วมกัน  เล่นกีฬา  ท่องเที่ยวในวันหยุด  
 

19. นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ เช่น 
สืบค้นข้อมูลเพื่อท ารายงาน เรียนท าอาหาร เรียน
วาดรูป 

ข้อนี้ไม่เข้าพวก สื่อสังคมออนไลน์ 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

19. นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เช่น ปรึกษาการบ้านกับเพื่อนทาง 
Facebook หรือ Instagram  
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ตาราง 28 (ต่อ)  
 

เดิม แก้ไขเป็น 

36. นักเรียนสามารถเรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ ได้จากสื่อ 
สังคมออนไลน์ 
วิธีการเรียนรู้ มีหลายวิธี เช่น ศึกษาจากเว็บไซต์ ศึกษาจาก 
Mooc หรือ eLearning หรือ Youtube ไม่ใช่มีแค่ สื่อสังคม
ออนไลน์ 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

36. นักเรียนสามารถเรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ ได้จากสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Blogs, Facebook, Instagram รวมถึง
ศึกษาจากเว็บไซต์ , Mooc, eLearning, YouTube  

44. นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบออนไลน์ได้ 
ต้องการถามวิธีท า หรือถามความรู้ 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) 

44. นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ท า
แบบทดสอบออนไลน์ได ้

66. ครูมีการใช้สื่อสังคมออนไลนร์ว่มกับนักเรียนเพื่อ
เข้าถึงนักเรียนได้มากข้ึน เช่น ไลนห์้องเรียน, Facebook 

ปรับข้อความจาก ไลน์ เป็น Line 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

66. ครูมีการใช้สื่อสังคมออนไลนร์ว่มกับนักเรียนเพื่อ
เข้าถึงนักเรียนได้มากข้ึน เช่น LINE ห้องเรียน , 
Facebook  

70. ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเพื่อน   
วิธีการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เน้นการสร้างความรู้จากการเชื่อมต่อ เช่นแนวคิด 
Conntectivism หรือสรา้งความรู ้Constructivism การ
เรียนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นการจัดตามแนวคิด Social 
Constructivism ที่เน้นร่วมมือกันแก้ปัญหา ไม่ใช่เพียงแค่
สร้างปฏสิัมพันธ์อย่างเดียว 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

70. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ
กลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมมือกันแก้ปัญหารวมถึง
ส่งเสริมการมีปฏสิัมพันธ์ที่ด ี
กับเพื่อน 

71. ครูมีสื่อการสอนประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
ที่ทันสมัย 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหลายอย่าง เช่นเครื่องเล่น เครื่องฉาย 
หรือ อุปกรณเ์ชื่อมต่อ ประมวลผล IOT 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

71. ครูมีสื่อการสอนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
เช่น เครื่องเล่นดีวดีี  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ หรือ
อุปกรณ์เชื่อมต่อประมวลผล (Smartphone, Smart 
TV, Tablet)   
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ตาราง 28 (ต่อ)  
 

เดิม แก้ไขเป็น 

72. ครูน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อ หมายถึง ตัวกลาง เทคโนโลยี หมายถึงการ
พัฒนาทางวิ ทยาศาสตร์ทั้งกายภาพและชีวภาพ 
และวิศวกรรมศาสตร์ ควรแยกกัน 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

72. ครูน าอุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้ประกอบการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นเสียง  โพรเจกเตอร์ 
กระดานอิเล็กทรอนิกส์   

73. ครูสอนโดยยึดตามหนังสือเรียนเท่านั้น 
เนื้อหา /หรือวิธีสอน  
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

73. ครูสอนโดยยึดเนื้อหาตามหนังสือเรียน
เท่านั้น 

75. ครูประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น Google Classroom, Line, 
Facebook, Instagram   
Google Class เป็น การจัดห้องเรียนออนไลน์ 
การใช้ ต่างจาก Facebook และ Instagram 

(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 

75. ครูประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น Line, Facebook, 
Instagram  
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ตาราง 29 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล 

 

ข้อค าถาม ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

รายข้อ 
ผลการพิจารณา 

ตอนที่ 2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (DCI) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจค าศัพท์พื้นฐานในการ
พูดคุยบนโลกออนไลน์   

1 .259* ใช้ได้ 

2 .184 ใช้ไม่ได้ 

3 .383* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างและจัดการภาพลักษณ์
ที่ดีของตนเองในโลกออนไลน์   

4 .157 ใช้ไม่ได้ 

5 .237* ใช้ได้ 
6 .316* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ซื่อสัตย์ในการแสดง
พฤติกรรมทั้งบนโลกออนไลน์และ
ออฟไลน์   

7 .405* ใช้ได้ 

8 .508* ใช้ได้ 
9 .262* ใช้ได้ 

การจัดสรรเวลาหน้าจอ (STM) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยี   

10 .356* ใช้ได้ 
11 .524* ใช้ได้ 

12 .276* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดสรรเวลาการใช้งานบน
โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13 .295* ใช้ได้ 

14 .228* ใช้ได้ 

15 .377* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ตระหนักถึงอันตรายจากการ
ใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป 

16 .340* ใช้ได้ 

17 .470* ใช้ได้ 

18 .266* ใช้ได้ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

รายข้อ 
ผลการพิจารณา 

การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์ (CBM) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 รู้วิธีการป้องกันตนเอง 
จากการถูกคุกคามออนไลน์   

19 .436* ใช้ได้ 

20 .462* ใช้ได้ 
21 .481* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดการการถูกกลั่นแกล้ง 
บนโลกออนไลน์ 

22 .134 ใช้ไม่ได้ 

23 .302* ใช้ได้ 
24 .380* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 หลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้ง 
ผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 

25 .468* ใช้ได้ 

26 .458* ใช้ได้ 
27 .279* ใช้ได้ 

การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (CSM) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 รู้วิธีการปกป้องข้อมูลทาง
ดิจิทัลของตนเอง   

28 .435* ใช้ได้ 

29 .217* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 รักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและอุปกรณ์ทางดิจิทัล   

30 .415* ใช้ได้ 
31 .064 ใช้ไม่ได้ 

32 .197* ใช้ได้ 

33 .382* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัล 
ด้วยความระมัดระวัง   

34 .469* ใช้ได้ 

35 .489* ใช้ได้ 

36 .436* ใช้ได้ 
การจัดการข้อมูลส่วนตัว (PRI) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจความเป็นส่วนตัว  
สิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล 

37 .459* ใช้ได้ 
38 .536* ใช้ได้ 

39 .549* ใช้ได้ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

รายข้อ 
ผลการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
ในโลกออนไลน์   

40 .496* ใช้ได้ 
41 .345* ใช้ได้ 

42 .533* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ไม่ละเมิดข้อมูลของบุคคล 
อ่ืนในโลกออนไลน์ 

43 .298* ใช้ได้ 

44 -.009 ใช้ไม่ได้ 

45 .381* ใช้ได้ 
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจถึงอิทธิพลของ 
สื่อดิจิทัลที่มีต่อการได้มาซึ่งความรู้ 
และข้อมูล 

46 .400* ใช้ได้ 

47 .460* ใช้ได้ 
48 .372* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ค้นหา/จัดระเบียบ/
วิเคราะห์/ประเมินสื่อและข้อมูล 
 

49 .513* ใช้ได้ 
50 .222* ใช้ได้ 

51 .339* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีเหตุผลในการประเมินสื่อ
และข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อ 

52 .608* ใช้ได้ 
53 .472* ใช้ได้ 

54 .445* ใช้ได้ 

การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์ (FOO) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้
บนโลกดิจิทัล 

55 .441* ใช้ได้ 

56 .503* ใช้ได้ 

57 .407* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดการร่องรอยดิจิทัล 
ด้วยความรับผิดชอบ   

58 .401* ใช้ได้ 

59 .499* ใช้ได้ 
60 .491* ใช้ได้ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

รายข้อ 
ผลการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 แสดงความเอาใจใส่ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมออนไลน์ 

61 .273* ใช้ได้ 
62 .420* ใช้ได้ 

63 .532* ใช้ได้ 
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจถึงผลกระทบของการ 
โต้ตอบออนไลน์ 

64 .406* ใช้ได้ 

65 .265* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้อ่ืนในสังคมออนไลน์   

66 .351* ใช้ได้ 

67 .223* ใช้ได้ 

68 .357* ใช้ได้ 
69 .193 ใช้ไม่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
ในสังคมออนไลน์ 

70 .494* ใช้ได้ 
71 .428* ใช้ได้ 

72 .521* ใช้ได้ 

ตอนที่ 3  แบบสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 

การแนะน าของผู้ปกครอง 1 .557* ใช้ได้ 

2 .609* ใช้ได้ 
3 .589* ใช้ได้ 

4 .361* ใช้ได้ 

5 .392* ใช้ได้ 
การสนับสนุนของผู้ปกครอง 
 

6 .238* ใช้ได้ 

7 .322* ใช้ได้ 
8 .083 ใช้ไม่ได้ 

9 .234* ใช้ได้ 

10 .569* ใช้ได้ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

รายข้อ 
ผลการพิจารณา 

การเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง 11 .562* ใช้ได้ 
12 -.022 ใช้ไม่ได้ 

13 .241* ใช้ได้ 
14 .203* ใช้ได้ 

15 .219* ใช้ได้ 

ปัจจัยด้านแรงจูงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
แรงจูงใจด้านความต้องการข้อมูล
ข่าวสาร 

16 .540* ใช้ได้ 

17 .540* ใช้ได้ 

18 .552* ใช้ได้ 
19 .518* ใช้ได้ 

20 .533* ใช้ได้ 
แรงจูงใจด้านความต้องการความบันเทิง 21 .497* ใช้ได้ 

22 .434* ใช้ได้ 

23 .591* ใช้ได้ 
24 .201* ใช้ได้ 

25 .466* ใช้ได้ 

แรงจูงใจด้านความต้องการสื่อสาร 
กับบุคคลอ่ืน 
 

26 .548* ใช้ได้ 
27 .163 ใช้ไม่ได้ 

28 .222* ใช้ได้ 

29 .640* ใช้ได้ 
30 .648* ใช้ได้ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

รายข้อ 
ผลการพิจารณา 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล   
 

31 .610* ใช้ได้ 

32 .572* ใช้ได้ 
33 .547* ใช้ได้ 

34 .556* ใช้ได้ 

35 .373* ใช้ได้ 
รู้วิธีการเรียนรู้   36 .551* ใช้ได้ 

37 .468* ใช้ได้ 

38 .202* ใช้ได้ 
39 .232* ใช้ได้ 

40 .541* ใช้ได้ 
การประเมินตนเอง   41 .613* ใช้ได้ 

42 .574* ใช้ได้ 

43 .288* ใช้ได้ 
44 .699* ใช้ได้ 

45 .660* ใช้ได้ 

ปัจจัยด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ 
สังคมออนไลน์  
 

46 .560* ใช้ได้ 

47 .536* ใช้ได้ 

48 .530* ใช้ได้ 
49 .513* ใช้ได้ 

50 .296* ใช้ได้ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

รายข้อ 
ผลการพิจารณา 

การตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์  
 

51 .617* ใช้ได้ 
52 .602* ใช้ได้ 

53 .392* ใช้ได้ 
54 .592* ใช้ได้ 

55 .265* ใช้ได้ 

ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
บรรยากาศทางกายภาพ   56 .532* ใช้ได้ 

57 .435* ใช้ได้ 

58 .623* ใช้ได้ 
59 .590* ใช้ได้ 

60 .605* ใช้ได้ 
บรรยากาศทางจิตใจ   61 .508* ใช้ได้ 

62 .578* ใช้ได้ 

63 .498* ใช้ได้ 
64 .585* ใช้ได้ 

65 -.046 ใช้ไม่ได้ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครู 
การจัดการเรียนรู้ 66 .560* ใช้ได้ 

67 .501* ใช้ได้ 

68 .737* ใช้ได้ 
69 .536* ใช้ได้ 

70 .726* ใช้ได้ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก 

รายข้อ 
ผลการพิจารณา 

สื่อการเรียนการสอน 
 

71 .669* ใช้ได้ 
72 .592* ใช้ได้ 

73 .077 ใช้ไม่ได้ 
74 .522* ใช้ได้ 

75 .701* ใช้ได้ 

การวัดและประเมินผล   
 

76 .644* ใช้ได้ 
77 .559* ใช้ได้ 

78 .556* ใช้ได้ 

79 .684* ใช้ได้ 
80 .167 ใช้ไม่ได้ 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r.05,98 = 0.196) 
 
 จากข้อค าถามจ านวนทั้งสิ้น 152 ข้อ ใช้ได้จ านวน 140 ข้อ ใช้ไม่ได้จ านวน 12 ข้อ   
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ตาราง 30 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
จ านวน 48 ข้อ ที่คัดเลือกแล้ว  

 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก

รายข้อ 
ผลการ

พิจารณา 

การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง  (DCI) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจค าศัพท์พื้นฐาน 
ในการพูดคุยบนโลกออนไลน์   

DCI1 1  .259* ใช้ได้ 
DCI3 2 .383* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างและจัดการภาพลักษณ์ที่
ดีของตนเองในโลกออนไลน์   

DCI5 3 .237* ใช้ได้ 

DCI6 4  .316* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ซื่อสัตย์ในการแสดงพฤติกรรม
ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์   

DCI7 5  .405* ใช้ได้ 

DCI8 6 .508* ใช้ได้ 
การจัดสรรเวลาหน้าจอ  (STM) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยี   

STM1 7  .356* ใช้ได้ 

STM2 8 .524* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดสรรเวลาการใช้งานบนโลก
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

STM4 9 .295* ใช้ได้ 

STM6 10  .377* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ตระหนักถึงอันตรายจากการ
ใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป 

STM7 11  .340* ใช้ได้ 
STM8 12  .470* ใช้ได้ 

การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์  (CBM) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 รู้วิธีการป้องกันตนเอง 
จากการถูกคุกคามออนไลน์   

CBM2 13  .462* ใช้ได้ 

CBM3 14  .481* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดการการถูกกลั่นแกล้ง 
บนโลกออนไลน์ 

CBM5 15  .302* ใช้ได้ 
CBM6 16  .380* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 หลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้งผู้อื่น 
บนโลกออนไลน์ 

CBM7 17  .468* ใช้ได้ 

CBM8 18  .458* ใช้ได้ 
การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์  (CSM) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 รู้วิธีการปกป้องข้อมูลทาง
ดิจิทัลของตนเอง   

CSM1 19  .435* ใช้ได้ 

CSM2 20  .217* ใช้ได้ 
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ตาราง 30 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก

รายข้อ 
ผลการ

พิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 รักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและอุปกรณ์ทางดิจิทัล   

CSM3 21  .415* ใช้ได้ 
CSM6 22  .382* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 เข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัล 
ด้วยความระมัดระวัง   

CSM7 23  .469* ใช้ได้ 
CSM8 24  .489* ใช้ได้ 

การจัดการข้อมูลส่วนตัว  (PRI) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจความเป็นส่วนตัว  
สิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล 

PRI1 25  .459* ใช้ได้ 
PRI3 26  .549* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปกป้องข้อมูลส่วนตัวใน 
โลกออนไลน์   

PRI4 27  .496* ใช้ได้ 

PRI6 28  .533* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ไม่ละเมิดข้อมูลของบุคคลอ่ืน 
ในโลกออนไลน์ 

PRI7 29  .298* ใช้ได้ 

PRI9 30  .381* ใช้ได้ 
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  (MIL) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อดิจิทัล 
ที่มีต่อการได้มาซึ่งความรู้และข้อมูล 

MIL1 31  .400* ใช้ได้ 

MIL2 32  .460* ใช้ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ค้นหา/จัดระเบียบ/วิเคราะห์/
ประเมินสื่อและข้อมูล 

MIL4 33  .513* ใช้ได้ 

MIL6 34  .339* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีเหตุผลในการประเมินสื่อ
และข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อ 

MIL7 35  .608* ใช้ได้ 
MIL9 36  .445* ใช้ได้ 

การจัดการข้อมูลที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน์  (FOO) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้ 
บนโลกดิจิทัล 

FOO1 37  .441* ใช้ได้ 
FOO2 38  .503* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดการร่องรอย 
ดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ   

FOO5 39  .499* ใช้ได้ 

FOO6 40  .491* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 แสดงความเอาใจใส่ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมออนไลน์ 

FOO8 41  .420* ใช้ได้ 

FOO9 42  .532* ใช้ได้ 
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ตาราง 30 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ 
ค่าอ านาจจ าแนก

รายข้อ 
ผลการ

พิจารณา 

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (DIE) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจถึงผลกระทบ 
ของการโต้ตอบออนไลน์ 

DIE1 43  .406* ใช้ได้ 

DIE2 44  .265* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน
ในสังคมออนไลน์   

DIE3 45  .351* ใช้ได้ 
DIE5 46  .357* ใช้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนใน
สังคมออนไลน์ 

DIE7 47  .494* ใช้ได้ 

DIE9 48  .521* ใช้ได้ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .912 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r.05,98 = 0.196)  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .217–.608 
 

ตาราง 31 ด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (REAF) จ านวน 9 ข้อ ที่คัดเลือกแล้ว 
 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผลการพิจารณา 
การแนะน าของผู้ปกครอง ADP1 1  .557* ใช้ได้ 

ADP2 2  .609* ใช้ได้ 

ADP3 3  .589* ใช้ได้ 
การสนับสนุนของผู้ปกครอง 
 

PAS1 4  .238* ใช้ได้ 

PAS2 5  .322* ใช้ได้ 
PAS5 6  .569* ใช้ได้ 

การเป็นแบบอย่างของ
ผู้ปกครอง 

PRE1 7  .562* ใช้ได้ 

PRE3 8  .241* ใช้ได้ 
PRE5 9  .219* ใช้ได้ 

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .743 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r.05,98 = 0.196) มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .219–.609 
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ตาราง 32 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (MOTI) จ านวน 9 ข้อ ที่คัดเลือกแล้ว 
 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผลการพิจารณา 

แรงจูงใจด้านความต้องการ
ข้อมูลข่าวสาร 

INF1 10  .540* ใช้ได้ 

INF2 11  .540* ใช้ได้ 
INF3 12  .552* ใช้ได้ 

แรงจูงใจด้านความต้องการ
ความบันเทิง 

ENT1 13  .497* ใช้ได้ 

ENT3 14  .591* ใช้ได้ 
ENT5 15  .466* ใช้ได้ 

แรงจูงใจด้านความต้องการ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
 

COM1 16  .548* ใช้ได้ 
COM4 17  .640* ใช้ได้ 

COM5 18  .648* ใช้ได้ 

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .848 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r.05,98 = 0.196) มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .466–.648 
 

ตาราง 33 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SELF) จ านวน 9 ข้อ ที่คัดเลือกแล้ว 
 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผลการพิจารณา 

การใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล   
 

SER1 19  .610* ใช้ได้ 
SER2 20  .572* ใช้ได้ 

SER4 21  .556* ใช้ได้ 
รู้วิธีการเรียนรู้   KHL1 22  .551* ใช้ได้ 

KHL2 23  .468* ใช้ได้ 

KHL5 24  .541* ใช้ได้ 
การประเมินตนเอง   SEA2 25  .613* ใช้ได้ 

SEA4 26  .699* ใช้ได้ 

SEA5 27  .660* ใช้ได้ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .868 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r.05,98 = 0.196) มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .468–.699 
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ตาราง 34 ปัจจัยด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (AWAR) จ านวน 6 ข้อ 
ที่คัดเลือกแล้ว  

 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผลการพิจารณา 

การตระหนักถึงผลกระทบ 
ของสื่อสังคมออนไลน์  
 

AIM1 28  .560* ใช้ได้ 
AIM2 29  .536* ใช้ได้ 

AIM3 30  .530* ใช้ได้ 
การตระหนักถึงจริยธรรม 
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
 

AET1 31  .617* ใช้ได้ 

AET2 32  .602* ใช้ได้ 

AET4 33  .592* ใช้ได้ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .797 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r.05,98 = 0.196) มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .592–.617 
 

ตาราง 35 ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน (MAIC) จ านวน 6 ข้อ ที่คัดเลือกแล้ว 
 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผลการพิจารณา 
บรรยากาศทางกายภาพ   PHE1 34  .605* ใช้ได้ 

PHE3 35  .623* ใช้ได้ 

PHE4 36  .590* ใช้ได้ 
บรรยากาศทางจิตใจ   PSE1 37  .508* ใช้ได้ 

PSE2 38  .578* ใช้ได้ 
PSE4 39  .585* ใช้ได้ 

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .803 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r.05,98 = 0.196) มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .508–.623 
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ตาราง 36 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครู (BEHT) จ านวน 9 ข้อ ที่คัดเลือกแล้ว 
 

ข้อค าถาม ตัวแปร ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผลการพิจารณา 

การจัดการเรียนรู้ INS1 40  .560* ใช้ได้ 

INS3 41  .737* ใช้ได้ 
INS5 42  .726* ใช้ได้ 

สื่อการเรียนการสอน 
 

INM1 43  .669* ใช้ได้ 

INM2 44  .592* ใช้ได้ 
INM5 45  .701* ใช้ได้ 

การวัดและประเมินผล   
 

EVA1 46  .644* ใช้ได้ 
EVA2 47  .559* ใช้ได้ 

EVA4 48  .684* ใช้ได้ 

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .897 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ( r.05,98 = 0.196) มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .559–.737 
* มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .956 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามปัจจัยทีส่่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
จังหวัดมุกดาหาร เป็นเครื่องมือในการท าวิจัย เรื่อง “ ปัจจัยเชิงสาเหตพุหุระดับท่ีส่งผลต่อความเป็น 
พลเมืองดิจิทลัของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร ”  
 2.  แบบสอบถามนี้ มี 3 ตอน ได้แก่  
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล จ านวน 48 ข้อ ประกอบด้วย  
   1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง   
   2. การจัดสรรเวลาหน้าจอ   
   3. การจัดการกับการคุกคามบนโลกออนไลน์   
   4. การจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน ์  
   5. การจัดการข้อมลูส่วนตัว   
   6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ   
   7. การจัดการข้อมลูที่เป็นร่องรอยบนโลกออนไลน ์  
   8. การใช้เทคโนโลยีอยา่งมีจรยิธรรม 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล จ านวน 48 ข้อ ประกอบด้วย 
   1. การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง   
   2. แรงจูงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์   
   3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
   4. ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน ์
   5. บรรยากาศในช้ันเรยีน   
   6. พฤติกรรมการสอนของครู   
 ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามนีใ้ห้ตรงกับสภาพความเป็นจริง ค าตอบของนักเรียน 
จะไมม่ีผลกระทบต่อนักเรยีนแต่อย่างใด ค าถามแตล่ะข้อไม่มีค าตอบท่ีถูกหรือผิด ค าตอบท่ีดีที่สุด 
คือค าตอบท่ีตรงกับสภาพความเปน็จริงในปัจจุบันของนักเรียนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
  

                    ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือ   
                                                     นางฤทธ์ิติยา  ธรรมสวาสดิ์                 
                   นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา                 
                                              คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดมุกดาหาร 
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ตอนที่ 1 ข้อทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  (   )  ที่นักเรียนเห็นว่าตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียน  
 1. เพศ    (   ) ชาย     (   ) หญิง 
 2. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น    
     (   )  ม.1/........    (   )  ม.2/....... (   ) ม.3/...........   
 3. โรงเรียน...................................................................................................................  

 
ตอนที่ 2  แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าข้อความตรงกับความเป็นจริงของนักเรียน 
ในระดับใดแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของนักเรียนมากที่สุด 
โดยมีเกณฑ์การเลือกค าตอบดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง  เห็นด้วยต่อข้อค าถามหรือมีพฤติกรรมดังกล่าวในระดับ มากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง  เห็นด้วยต่อข้อค าถามหรือมีพฤติกรรมดังกล่าวในระดับ มาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  เห็นด้วยต่อข้อค าถามหรือมีพฤติกรรมดังกล่าวในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  เห็นด้วยต่อข้อค าถามหรือมีพฤติกรรมดังกล่าวในระดับ น้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง  เห็นด้วยต่อข้อค าถามหรือมีพฤติกรรมดังกล่าวในระดับ น้อยที่สุด 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น/พฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

1 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้อความใดควรพูดคุย โพสต์หรือแชร์ 
ลงในสื่อสังคมออนไลน์    

     

2 ข้าพเจ้าไม่สามารถแนะน าให้คนอ่ืนเข้าใจได้ว่าข้อความใด 
ควรพูด โพสต์หรือแชร์ลงในสื่อสังคมออนไลน์   

     

3 ข้าพเจ้าเคยน ารูปของคนอ่ืนมาเป็นรูปโปรไฟล์        
4 ข้าพเจ้าเคยโพสต์คลิปที่แสดงถึงความสามารถของตนเอง  

เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นประกอบเพลง เล่นกีฬา วาดรูป  
     

5 ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีความซื่อสัตย์ในการแสดงพฤติกรรม 
ทั้งบนโลกออนไลน์และโลกความจริง  

     

6 ข้าพเจ้าเห็นว่าการแสดงความซื่อสัตย์ในโลกออนไลน์ 
มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าในโลกความจริง    

     

7 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการใช้เทคโนโลยีมีผลกระทบทั้งทางบวก      
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น/พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

และทางลบ    
8 ข้าพเจ้าเข้าใจได้ว่า “สังคมก้มหน้า” คือผลกระทบทางลบของ

การใช้เทคโนโลยี    
     

9 ข้าพเจ้าเล่นโทรศัพท์ขณะเรียนหนังสือ       

10 ข้าพเจ้าสามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัลสองอย่างพร้อมกันได้ เช่น  
ใช้โทรศัพท์เพ่ือชมการ์ตูนและในขณะเดียวกันก็ใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูลได้   

     

11 ข้าพเจ้าเห็นว่าการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไปอาจส่งผลเสีย 
ต่อสุขภาพกายและใจได้  

     

12 ข้าพเจ้าเห็นว่าการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไปอาจท าให้
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดน้อยลงได้  

     

13 ข้าพเจ้าสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกคุกคาม
ออนไลน์ให้กับผู้อ่ืนได้  

     

14 ข้าพเจ้าสามารถระบุพฤติกรรมความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ได้      

15 ถ้าข้าพเจ้าถูกเพ่ือนกลั่นแกล้ง ว่าร้าย นินทา ให้เกิดความ
เสียหายในสื่อสังคมออนไลน์แล้วข้าพเจ้าจะต่อว่าหรือเอาคืน  

     

16 เมื่อได้รับการแท็กข้อความหรือคลิปกลั่นแกล้งผู้อื่นข้าพเจ้า 
จะส่งข้อความตักเตือนเพื่อนคนดังกล่าวไม่ให้กลั่นแกล้งผู้อื่น 

     

17 ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง 
ทั้งในโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริง  

     

18 ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ควรกลั่นแกล้งผู้อ่ืนทั้งในโลกออนไลน์และ
โลกความเป็นจริง  

     

19 ข้าพเจ้ารู้วิธีการปกป้องข้อมูลทางดิจิทัลของตนเอง เช่น  
ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก  

     

20 ข้าพเจ้ารู้วิธีการปกป้องข้อมูลหรืออุปกรณ์จากไวรัส       

21 ข้าพเจ้าตั้งรหัสผ่านโดยใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด  
รหัสบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์  

     

22 ข้าพเจ้าสามารถติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสในเครื่อง      
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น/พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ  
23 ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีความระมัดระวังในการเข้าถึงข้อมูล 

ในสื่อสังคมออนไลน์  
     

24 ข้าพเจ้าเห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัลด้วยความระมัดระวัง
เป็นการปกป้องข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง   

     

25 ข้าพเจ้าอธิบายความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลได้       
26 ข้าพเจ้ายกตัวอย่างสิทธิส่วนบุคคลได้       

27 ข้าพเจ้าเคย Login เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์สาธารณะ 
แล้วลืม Logout ออกจากระบบ   

     

28 ข้าพเจ้าสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวโดยจ ากัดว่าใคร 
เข้าถึงข้อมูลได้   

     

29 ข้าพเจ้าเห็นว่าการละเมิดข้อมูลของบุคคลอ่ืนในโลกออนไลน์ 
เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท าเป็นอย่างยิ่ง  

     

30 ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิมาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนั้น 
หากใช้สิทธิไม่ถูกต้อง เช่น ละเมิดข้อมูลผู้อ่ืนก็ต้องรับผิดชอบ
การกระท านั้นด้วย  

     

31 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าก่อนน าข้อมูลที่ได้จากโลกออนไลน์ไปใช้
จะต้องใช้สติไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนบนฐานการคิดเชิงเหตุและผล  

     

32 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้อมูลที่แชร์ในโลกออนไลน์อาจมีการ
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

     

33 ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์ เช่น 
Chrome, Safari, Internet Explorer และ Firefox   

     

34 ข้าพเจ้าสามารถค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นพบ 
บนโลกออนไลน์ได้  

     

35 ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีเหตุผลในการประเมินสื่อและข้อมูล 
ก่อนตัดสินใจเชื่อ   

     

36 ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้อมูลในโลกออนไลน์เป็นจริงทุกเรื่อง       

37 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าคนอ่ืนสามารถที่จะค้นหา เผยแพร ท าซ้ า      
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ขโมย และติดตามข้อมูลส่วนตัวเราได้จากข้อมูลที่เป็นร่องรอย
ที่เราทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  

38 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าสิ่งที่เคยแชร์ โพสต์ หรือบอกเล่าในอดีต 
ทางสื่อสังคมออนไลน์อาจส่งผลกระทบในชีวิตจริงได้  

     

39 ข้าพเจ้าสามารถใช้เทคโนโลยีในลักษณะที่ก่อให้เกิดชื่อเสียง 
ในเชิงบวกท้ังต่อตัวเองและครอบครัว  

     

40 ข้าพเจ้าสามารถใช้แอปพลิเคชันจ ากัดขอบเขตได้ว่าใครควรจะ
ได้เห็นหรือไม่เห็นข้อมูลส่วนตัว  

     

41 ข้าพเจ้าใส่ใจทุกการกระท าของตนเองบนโลกออนไลน์       

42 ข้าพเจ้าไมห่วั่นเกรงผลกระทบใด ๆ ที่ได้กระท าในโลก
ออนไลน์เพราะคิดว่าไม่มีใครรู้ได้ว่าใครเป็นคนท า 

     

43 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการโต้ตอบออนไลน์ของตนอาจส่งผล 
ต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน  

     

44 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าหากมีการโต้ตอบในโลกออนไลน์ย่อมส่งผล
กระทบกับท้ังสองฝ่าย    

     

45 ข้าพเจ้าเคยโพสต์ในขณะที่ก าลังอยู่ในอารมณ์โกรธ        

46 ข้าพเจ้าคิดก่อนโพสต์เสมอว่า เรื่องท่ีจะโพสต์เป็นจริง  
และมีสาระหรือไม่ ท าใครเดือดร้อนหรือผิดกฎหมายหรือไม่ 

     

47 ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้สังคมออนไลน์       
48 ข้าพเจ้าเห็นว่าการโต้ตอบด้วยเหตุผลและสุภาพเมื่อเห็นเพื่อน 

โดนกลั่นแกล้งเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
เพ่ือนอีกวิธีหนึ่ง  

     

ตอนที่ 3  แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  
1 ผู้ปกครองให้ความดูแลเอาใจใส่โดยมีการติดตาม 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนอยู่เสมอ    
 

     

2 ผู้ปกครองให้ค าแนะน าการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล      



 266 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น/พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน 
3 ผู้ปกครองแนะน าการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้กับ

นักเรียน  
     

4 ผู้ปกครองจัดหาอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียน เช่น Smart Phone, Smart TV, คอมพิวเตอร์, IPad 

     

5 ผู้ปกครองติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน   

     

6 ผู้ปกครองรับฟัง เข้าใจ และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการด าเนินชีวิต   

     

7 ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เวลาหน้าจอเทคโนโลยี
ให้กับนักเรียนได้    

     

8 ผู้ปกครองไม่โพสต์ข้อความหยาบคายหรือใช้วาจากลั่นแกล้ง
รังแกผู้อื่นบนโลกออนไลน์    

     

9 ผู้ปกครองไมเ่ล่นหวยออนไลน์หรือการพนันออนไลน์       

ปัจจัยด้านแรงจูงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
10 นักเรียนใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร 

ความเป็นไปในชีวิต  
     

11 นักเรียนใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ของโลกยุคดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์   

     

12 นักเรียนใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือรับความรู้ที่แปลกใหม่       

13 นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือความบันเทิง เช่น  ดูหนัง  
ฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์   

     

14 นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินใจในขณะที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์        

15 นักเรียนติดตามข้อมูลของดารา นักร้องที่ชื่นชอบ 
ในสื่อสังคมออนไลน์   

     

16 นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
กับครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ    

     

17 นักเรียนเห็นว่าการรับสื่อจะท าให้ตนเองมีข้อมูลที่สามารถ      
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น าไปพูดคุยกับคนอ่ืนได้    
18 นักเรียนเห็นว่าไม่มคีวามจ าเป็นที่ต้องติดต่อสื่อสาร 

กับบุคคลอ่ืนทางสื่อสังคมออนไลน์    
     

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

19 นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่ตนเองต้องการที่จะเรียนรู้ 
ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ว่าคืออะไร  

     

20 นักเรียนสามารถบอกทักษะที่ตนเองต้องพัฒนาได้ว่าคือ 
ทักษะใด  

     

21 นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง       

22 นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้จากสื่อสังคมออนไลน์        

23 นักเรียนสามารถรู้ได้ว่าวิธีการใดที่จะท าให้การเรียนด้วย
ตนเองประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้    

     

24 นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น    

     

25 นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่าได้ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่   

     

26 นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ได้     

     

27 นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
มาพัฒนาเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ    

     

ปัจจัยด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 

28 นักเรียนเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษ 
หากใช้หรือเชื่อโดยขาดสติไตร่ตรอง     

     

29 นักเรียนเห็นว่าหากกระท าสิ่งที่ไม่ดีในสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตนเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวและผู้อื่นอีกด้วย  
 

     

30 นักเรียนคิดว่าเมื่อเราโพสต์หรือแชร์ข้อความ      



 268 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น/พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

ในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อออกจากระบบหรือปิดเครื่อง   
ข้อมูลเหล่านั้นก็จะหายไป   

31 นักเรียนคิดว่าควรมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์    

     

32 นักเรียนคิดว่าควรใช้สติไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะโพสต์ 
หรือแชร์ข้อความใด ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์  

     

33 นักเรียนคิดว่าการพูดคุยในโลกออนไลน์ควรมีความจริงใจ 
ต่อกัน  

     

ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน  

34 ในห้องเรียนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ที่พร้อมใช้งาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์  
กระดานอิเล็กทรอนิกส์  Smart TV     

     

35 ในห้องเรียนมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน    

     

36 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
(ความจุมาก, หน่วยความจ าที่เร็ว, จอแบน, มีช่องเสียบพอร์ต 
USB, มีชุดหูฟังพร้อมล าโพง, เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)    

     

37 ครูใช้สื่อสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน 
และผู้ปกครอง    

     

38 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา 
และสรุปประเด็นร่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์   

     

39 ครูฝึกให้นักเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผ่านกระบวนการ
กลุ่ม  

     

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครู   
40 ครูมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับนักเรียนเพ่ือเข้าถึง

นักเรียนได้มากข้ึน เช่น ไลน์ห้องเรียน, Facebook    
     

41 ครูได้แนะน าการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้องให้กับ      
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นักเรียน   
42 ครูได้สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการกระท า

ของตนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดเป็นสาธารณอยู่เสมอ   
     

43 ครูมีสื่อการสอนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย        

44 ครูน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์    

     

45 ครูประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
Google Classroom, Line, Facebook, Instagram   

     

46 ครูได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบออนไลน์และส่งผลคะแนน 
ให้นักเรียนรู้ทันที   

     

47 ครูน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน        

48 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเองเพ่ือให้รู้ 
ข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องนั้น  

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................  
 

ขอขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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เรื่อง  แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผล       
ต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร   
 2.  แบบสัมภาษณ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 3.  ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน โดยข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 4.  การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 20 นาที โดยประมาณ 
 5.  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน  
  นิยามศัพท์เฉพาะ  

- ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ  
มีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น   

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง ลักษณะที่ส่งเสริมหรือ 
เป็นอุปสรรคต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล         
   1)  การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้ปกครองให้การเลี้ยงดูและ
คุ้มครองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน ให้การสนับสนุนทั้งทางอารมณ์และ
ทรัพยากร ที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และใช้อย่างชาญฉลาดไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี  
   2)  การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากร    
ของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง  
โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้   
 
 
   3)  ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สภาวะที่ผู้ใช้รู้จัก
ระมัดระวังในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและสามารถตัดสินใจเลือกรับหรือปฏิเสธข้อมูลโดยรับรู้ 
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อย่างมีสติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนเองรวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อหรือมีความฉลาดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์   
   4)  บรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนเพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย
ให้แก่ผู้เรียน  
    
 
            ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของท่าน  
                          นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์  
        นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
          โทร 088-378-2372  E-mail : rittiya2.tum@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์………………..................................................................................………………..  
สัมภาษณ์เวลา…………………………………………………………สิ้นสุดเวลา……………………………………………… 

mailto:rittiya2.tum@gmail.com
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********************************************************************************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1  ชื่อ-สกุล....................................................ต าแหน่ง ....................................................  
        ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 1.2  ประสบการณ์การท างาน................................ปี 
 1.3  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา……………………..สาขาวิชา………………....................……………….. 
 

ตอนที่ 2  แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 2.1  ท่านคิดว่าการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือไม่    
   มีผล   ท่านคิดว่ามีแนวทางใดบ้างในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล        
ของนักเรียน ในด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ไม่มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล เพราะ................................................................        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 2.2  ท่านคิดว่าแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือไม่    
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   มีผล   ท่านคิดว่ามีแนวทางใดบ้างในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
นักเรียน ในด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ไม่มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล เพราะ................................................................        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3  ท่านคิดว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือไม่ 
   มีผล    ท่านคิดว่ามีแนวทางใดบ้างในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล        
ของนักเรียน ในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ไม่มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล เพราะ................................................................        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.4  ท่านคิดว่าความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลหรือไม่ 
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   มีผล  ท่านคิดว่ามีแนวทางใดบ้างในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล          
ของนักเรียน ในด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    ไม่มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล เพราะ………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.5  ท่านคิดว่าบรรยากาศในชั้นเรียน มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือไม่ 
   มีผล   ท่านคิดว่ามีแนวทางใดบ้างในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล        
ของนักเรียน ในด้านบรรยากาศในชั้นเรียน   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ไม่มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล เพราะ......................................................................        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.6  ท่านคิดว่ามีปัจจัยด้านอ่ืนอีกหรือไม่ที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
(ถ้ามีโปรดระบุ) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านจะมีแนวทางในการส่งเสริมปัจจัยนั้นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม  
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
 

  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สัมภาษณ์ นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์  
นิสิตปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ง 

การสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒุพิงษ์ ชินศรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการ 
 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัล  
 มหาวิทยาลัยรังสิต   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก ต าแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยี 
 และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชันีวรรณ ตั้งภักดี ต าแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยี 
 และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
4. นายศรายุทธ วังคะฮาต ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
5. ดร.ประภาดา คนคล่อง ต าแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลค าชะอี อ าเภอค าชะอี  
 จังหวัดมุกดาหาร  
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แนวทางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมุกดาหาร พบว่าในระดับนักเรียนทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล และระดับห้องเรียนพบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงน ามาสร้างเป็นประเด็นในสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวทางดังกล่าว จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล พบว่า  
 ด้านการอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองส่งผลต่อการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่าการอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครองควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์และมีวิจารณญาณในการประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อ ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก่อนเพราะปัญหาส าคัญอยู่ที่ผู้ใหญ่
ถ้าผู้ใหญ่มีความรู้ที่ดีก็จะสามารถชี้แนะแนวทางต่อบุตรหลานได้ โดยสถานศึกษา หน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันและปฏิบัติอย่างจริงจริง วิธีการให้
ความรู้และทักษะที่ถูกต้องในความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีของผู้ปกครองมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
อบรมก็เป็นวิธีหนึ่ง สร้างความเขาใจที่ง่ายหรือเลือกเรื่องที่ง่าย ๆ ก่อน เช่น เสนอข่าวทั้งด้านบวก 
และด้านลบของเทคโนโลยี สภาพปัญหาเด็กติดเกม โดยอาจประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว    
ของหมู่บ้านหรือเสริมความรู้และทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีรวมถึงทักษะการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์รวมถึงข้อกฎหมายหรือที่เรียกว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ปกครอง
ได้รับทราบ ซึ่งปัจจุบันมีสื่อท่ีเผยแพร่ความรู้และทักษะต่าง ๆ เหล่านี้มากมายทั้งแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ โดยใช้แนวทางท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับทักษะและความรู้ของผู้ปกครอง ต้องให้
ความรู้ตั้งแต่การใช้อุปกรณ์และการรู้เท่าทัน แนวทางต้องคิดแบบเป็นระบบ ผู้ปกครองในชุมชน 
ต าบล อ าเภอ ในเมือง ก็จะแตกต่างกัน ดังนั้นต้องมีแนวทางหลายระดับที่ส าคัญทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือกันอย่างจริงจังในด้านสถานศึกษาโรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนต้องสร้างความตระหนัก
และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองควรจะมีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมยังไงในการสร้างปัจจัยเอื้อส าหรับนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลแล้วก็ผู้ปกครองควรมี
ข้อจ ากัดในเรื่องใดในการที่จะต้องมาให้ข้อจ ากัดในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและความใกล้ชิดในการ
เรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ในทุกรูปแบบผู้ปกครองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กระบวนการและใช้ชีวิต
ร่วมกันทั้งชีวิตประจ าวันและสื่อดิจิทัลให้พอดีเพ่ือให้สื่อเป็นปัจจัยบวกกับการใช้ชีวิตกับเด็กทุก ๆ วัย 
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  ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
   “การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองก็ส่งผลบ้างแต่สิ่งส าคัญคือการที่เด็กมีวิจารณญาณ
และมีความซื่อสัตย์ในการใช้สื่อดิจิทัลมากกว่า ผู้ปกครองก็อาจช่วยในการจัดสรรเวลาหน้าจอหรือ
สนับสนุนด้านสื่อ อุปกรณ์มากกว่า” 
               (สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1) 
 
   “ คิดว่าการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล มีแนวทาง
คือ ต้องท าให้ผู้ปกครองมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก่อนเพราะปัญหาส าคัญอยู่ที่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่มี
ความรู้ที่ดีก็จะชี้แนะแนวทางเขาได้ ผู้ปกครองที่จะอบรมเด็กให้เป็นพลเมืองดิจิทัลผู้ปกครองต้องมี
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก่อนอาจจะมีวิธีการผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น อบรม ก็เป็นวิธีหนึ่ง สร้าง
ความเขาใจที่ง่าย หรือเลือกเรื่องที่ง่าย ๆ ก่อน เช่น เอาข่าวให้เขาดู สื่อเยอะมาก ๆ  ที่เผยแพร่เรื่องนี้ 
เรื่องนี้มาจากส่วนกลาง คิดถึงแนวทางท่ีหลากหลาย ให้เหมาะสมกับทักษะและความรู้ของผู้ปกครอง 
หาวิธีส่งเสริมให้ความรู้ผู้ปกครองต้องดูทักษะการให้ความรู้ต้องให้ความรู้ตั้งแต่การใช้อุปกรณ์และการ
รู้เท่าทัน แนวทางต้องคิดแบบเป็นระบบ ผู้ปกครองในชุมชน อ าเภอ ต าบล ในเมือง ก็จะแตกต่างกัน 
ดังนั้นต้องมีแนวทางหลายระดับ ข้อสรุปคือด้านผู้ปกครอง คือ อบรมส่งผลแน่แต่ผู้ปกครองต้องมี
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก่อน ส่วนแนวทางต้องใช้หลากหลายรูปแบบมากผู้ปกครองมี
ลักษณะเฉพาะหลายระดับ มีทั้งอาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเมือง แต่ไม่ได้หมายความว่าแบ่ง
ผู้ปกครองออกเป็นแบ่งเป็น 2 ประเภท แต่ขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะของผู้ปกครองต่างหาก เขาอยู่
ในเมืองก็ไม่ได้แปลว่ามีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี คนอยู่ต่างอ าเภอมีความรู้มากก็มีเพราะ
อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ทุกที่ เพราะฉะนั้นให้แยกแนวทางทางที่หลากหลายก็คือให้เหมาะกับความรู้และ
ทักษะของผู้ปกครอง และมีวิธีการที่หลากหลายไม่ใช่แค่เรียกมาอบรมหรือแจกสื่อ และทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง” 
                (สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3) 
 
   “คิดว่าการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองมีอิทธิพลอย่างมากเพราะว่าการเป็น 
พลเมืองดิจิทัล ปัจจัยหลักของการสร้างอิทธิพลแรกก็คือครอบครัวและผู้ปกครองเพราะเครื่องมือและ
สื่อมาจากครอบครัวเป็นหลัก ผู้ปกครองมีอิทธิพลมากถึงมากท่ีสุดคิดว่าผู้ปกครองเป็นปัจจัยหลัก ใน
ฐานะของผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าแนวทางในการส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองคือสร้างความตระหนักและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองควรจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมยังไง
ในการสร้างปัจจัยเอ้ือส าหรับนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลแล้วก็ผู้ปกครองควรมีข้อจ ากัดในเรื่อง
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ใดในการที่จะต้องมาให้ข้อจ ากัดในการเรียนรู้ที่เหมาะสมและความใกล้ชิดในการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้
ในทุกรูปแบบผู้ปกครองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กระบวนการและใช้ชีวิตร่วมกันทั้ง
ชีวิตประจ าวันและสื่อดิจิทัลให้พอดีเพ่ือให้สื่อดิจิทัลเป็นปัจจัยบวกกับการใช้ชีวิตกับเด็กทุก ๆ วัย” 
                 (สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5) 
 
 ด้านแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า แรงจูงใจในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ส่งผลต่อความฉลาดทางจิทัลในระดับความเป็นพลเมืองของนักเรียนเป็นอย่างมาก 
เพราะเมื่อผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งด้านความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร  
ความต้องการความบันเทิง รวมถึงความต้องการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ซึ่งด้านต้องการความ
บันเทิงก็จะแรงจูงใจอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กในยุคนี้ผู้ปกครองหรือครูผู้สอนต้องสามารถท าให้
ผู้เรียนสามารถใช้ความบันเทิงให้เกิดฉลาดในการใช้ดิจิทัลให้ได้ โดยครูผู้สอนอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่และมีความหลากหลายให้ให้เหมาะกับวัยและความสนใจของผู้เรียน เช่น  
รู้ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ชอบเล่นเกม ครูก็น าบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้ 
โดยให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์หรืออาจใช้แอปพลิเคชั่นจากสมาร์ต
โฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งวิธีการเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของเกมเพราะเด็ก ม.ต้น ส่วนใหญ่ชอบ
เล่นเกมหากห้ามหรืองดเล่นอาจเกิดการต่อต้านได้ 
  ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   “คิดว่าด้านนี้มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของเด็กมาก เพราะเขาสามารถใช้ 
ความบันเทิงโดยฉลาดได้ไม่ได้แปลว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิง เช่น เล่มเกมออนไลน์     
ดูหนัง ฟังเพลง สิ่งเหล่านี้สามารถส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้แนวทางก็คือครูผู้สอนอาจ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน าบอร์ดเกม โดยให้เข้าผลิตเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ จากแอปพลิเคชั่นจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งวิธีการเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนเห็น
ประโยชน์ของเกมเพราะเด็ก ม.ต้น ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมหากห้ามหรืองดเล่นอาจเกิดการต่อต้านได้” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 

 
  “คิดว่าด้านนี้มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของเด็กมากโดยครูต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้เรียน อาจให้ผู้เรียนผลิตสื่อนวัตกรรม เช่น    
หนังสั้น เกม หรือการท าช่อง YouTube ให้เห็นถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ก็จะท าให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นในการประยุกต์สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้” 
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           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 
 
 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งผลต่อการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองน่าจะเป็นการ
เรียนรู้ หรือสิ่งที่เขาต้องการรู้ด้วยตนเอง เช่น การใช้งานในโลก Cyber มีวิธีการอย่างไร การผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ต่าง ๆ ผู้เรียนต้องรู้วิธีการสืบค้นด้วยตนเอง จึงคิดว่าการเป็นผู้อยากเรียนรู้น่าจะเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญ และต้องมีวิจารณญาณในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากสื่อและมีความ
ซื่อสัตย์ร่วมด้วย โดยต้องมีโค้ช (Coach) ที่ดีด้วยซึ่งโค๊ดจะเป็นผู้ที่แนะน าแนวทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ถูกวิธี ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่แล้ว แนวทางที่จะส่งเสริมก็
คือผู้ที่จะมาส่งเสริมซึ่งอาจเป็นผู้ปกครอง คุณครู หรือเพ่ือน ต้องมีความรู้และทักษะที่ดีก่อนถึงจะ
สามารถแนะน าผู้เรียนได้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดี แนะน าวิธีการที่จะส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัลไม่ใช่แค่
จัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรม ไม่ใช้วิธีแบบเดิม ๆ มาใช้จัดการกับเด็กยุคใหม่ต้องใช้ทุกอย่าง
เพราะการที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเป็นพลเมืองดิจิทัลต้องใช้ 3 ส่วน คือ ต้องมีความรู้ 
ระดับความหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ไปจนถึง พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมา เน้นไปท่ี
ความซื่อสัตย์ และมีวิธีการที่หลากหลายที่เหมาะกับวัยของผู้เรียน ในสถานศึกษาคุณครูอาจใช้วิธีรุ่นพี่
สอนรุ่นน้องก็ได้ เช่น ให้รุ่นพี่มาเป็นแกนน าเป็น Cyber School สารวัตรนักเรียนก็มาเป็นสารวัตร
นักเรียนไซเบอร์ ท าหน้าที่คอยสอดส่องพฤติกรรมการโพสต์หรือแชร์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้เรียนในโรงเรียน อีกแนวทางหนึ่งคือครูต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าผู้เรียนมีการ
แสวงหาความรู้หรือมีความถนัดที่แตกต่างกัน นักเรียนบางคนก็อาจจะชอบที่จะนั่งเรียน 
คนเดียวแล้วเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีหรือรายวิชาต่างๆ ในขณะที่ผู้เรียนบางคนก็ยังคงต้องการการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนกับคุณครู กับสังคมการเรียนรู้ของเขา ที่ส าคัญนั้นหน่วยงานที่จัดการศึกษานั้น 
ต้องมีการวางแผนเรื่องเทคโนโลยีกับผู้เรียน โดยเฉพาะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการวางแผน 
การน าเนื้อหาต่าง ๆ ไปไว้ยังแหล่งเรียนรู้อาจจะเป็นเว็บโรงเรียนหรือเว็บไซต์ส่วนตัวของครูผู้สอน 
แล้วก็ครูไดว้างเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การติดตามหรือ      
การสะท้อนผลที่ส าคัญก็คือข้อมูลย้อนกลับหลังจากที่ผู้เรียนต้องรู้ผลทันทีทันใดรวมไปถึงการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอาจจะเป็นการออนไลน์หรือใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ 
สองทางทั้งผู้สอนและผู้เรียน”    
  ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   “คิดว่าน่าเป็นการเรียนรู้หรือสิ่งที่เขาต้องการรู้ด้วยตนเอง เช่น การใช้งาน 
ในโลก Cyber ท ายังไงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ เขาก็สืบค้น เสาะหาด้วยตนเอง จึงคิดว่าการเป็น 
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ผู้อยากเรียนรู้น่าจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญ และต้องมีวิจารณญาณในการประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อและมีความซื่อสัตย์ร่วมด้วย” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 
 
   “เรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งผลอยู่แล้วส าหรับเด็ก แต่เรียนรู้ยังไงต้องให้เขามีโค้ช 
(Coach) ด้วยที่ถูกวิธีซึ่งตอนนี้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่แล้ว แนวทางท่ีจะส่งเสริมก็คือคนที่จะมา
ส่งเสริมเขาต้องรู้ก่อน จะมาบอกเขาว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีต้องรู้ก่อนแล้วก็จะได้เป็น โค๊ดให้เขามีวิธีการที่
จะส่งเสริมไม่ใช่แค่จัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรม ไม่ใช้วิธีแบบเดิม ๆ มาใช้จัดการกับเด็กยุคใหม่
ต้องใช้ทุกอย่างเพราะการที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเป็นพลเมืองดิจิทัลมันต้องใช้        
3 ส่วน คือ ต้องมีความรู้  ระดับความตระหนักไปจนถึง พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา อารมณ์เรื่อง
ความซื่อสัตย์ก็คล้าย ๆ กับผู้ปกครองคือคนที่จะมาสอนเขาต้องมีความรู้และมีความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ที่ดีก่อนด้วยวิธีการที่หลากหลายที่เหมาะกับวัยเขาหรือรุ่นพี่สอนรุ่นน้องก็ได้ เช่น ให้รุ่นพี่มาเป็น 
แกนน า เป็น Cyber School สารวัตรนักเรียนก็มาเป็นสารวัตรนักเรียนไซเบอร์คอยสอดส่องว่า 
ใครโพสต์อะไรที่ไม่ดีที่เด็กท าอะไรแล้วไม่กลัวเรื่องโพสต์หรือแชร์ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไม่รู้จักกฎหมาย 
อะไรที่มันหายไปอะไรที่เขาคิดว่าไม่ผิดที่จริงแล้วผิด เช่น ขายของออนไลน์การ์ตูนผิดลิขสิทธิ์แล้วมา
โพสต์ขายของโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะเสื้อผ้าเป็นของก็อบที่มีลิขสิทธิ์จึงท าให้ติดคุกได้ เด็กรู้หรือไม่
เหล่านี้เป็นต้น และไม่ใช่เฉพาะครูคอมต้องเป็นครูผู้บริหารและบุคลากรทั้งโรงเรียนที่ต้องช่วยกัน 
ในเรื่องนี้ ” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 
 
 “ คิดว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองมีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยมีแนวทางในการส่งเสริม   
ในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองคือผู้เรียนก็มีการแสวงหาความรู้หรือมีความถนัดที่แตกต่างกัน นักเรียน  
บางคนก็อาจจะชอบที่จะนั่งอยู่คนเดียวแล้วเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีหรือรายวิชาต่างๆ ในขณะที่ผู้เรียน 
บางคนก็ยังคงต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนกับคุณครูกับสังคมการเรียนรู้ของเขา ที่ส าคัญนั้น
หน่วยงานที่จัดการศึกษานั้นได้มีการวางแผนเรื่องเทคโนโลยีกับผู้เรียนมากน้อยเพียงใด มีการวางแผน 
มีการน าเนื้อหาต่าง ๆ ไปไว้ยังแหล่งเรียนรู้อาจจะเป็นเว็บโรงเรียนหรือเว็บส่วนตัวครูผู้สอน แล้วก็ครู 
ได้วางเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลหรือสื่อ หรือว่าการสนองตอบ
หลังจากท่ีเขาได้เรียนรู้แล้วมากน้อยเพียงใด ซึ่งในปัจจุบันผมคิดว่าใน ร.ร.มัธยมศึกษานั้นเรื่องของการ
เรียนรู้ออนไลน์ก็ยังมีอยู่ในสถาบันที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ ช่องทางในการศึกษา 
และท่ีส าคัญผู้เรียนก็มีเครื่องมือรับส่งต่ออย่างไร ที่ส าคัญก็คือข้อมูลย้อนกลับหลังจากที่เขาเรียนแล้ว
ต้องรับทราบทันทีทันใดไหมหรือคุณครูจะต้องมีห้วงเวลาเพราะการเรียนออนไลน์ก็คือเขาจะต้อง
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เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อและทดสอบด้วยตนเอง แล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานหรือผลจากการเรียนของเขาใน
แต่ละชั่วโมงหรือในแต่ละคอร์สมากน้อยเพียงใดผ่านหรือไม่ผ่านหากไม่ผ่านจะมีวิธีหรือตัวที่สนับสนุน
หรือส่งเสริมเขามากน้อยเพียงใดที่ส าคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนควรจะมีอาจจะเป็น
การออนไลน์หรือใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้สองทางทั้งผู้สอนและผู้เรียน”    

         สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 
 
 ด้านความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  
  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์  
ส่งผลต่อการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า ถ้ามนุษย์
สังคมปัจจุบันมีความตระหนักว่าองค์ความรู้หรือปราชญ์ของความรู้คือสื่อดิจิทัลเพราะสามารถเข้าถึง
ฐานความรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกต้นไม้ ชีวิตประจ าวัน จนถึงเรื่องปรัชญาชีวิต   
เด็ก ๆ และคนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงสื่อตรงนี้ได้ ในส่วนของการสร้างความตระหนักในอิทธิพล  
ของสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว 
สถานศึกษา ครู ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ถ้าเด็กเห็นว่าการท าแบบนี้
ผิดไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่เกี่ยวกับท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเด็กต้องรู้สึกผิด  
โดยการปลูกฝังให้เด็กเกิดความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
เป็นสิ่งที่ต้องสอดแทรกทุก ๆ พ้ืนที่และทุก ๆ ระดับ ทั้งทางด้านนโยบายและรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ท าไมเด็กปัจจุบันถึงต่อต้านเรื่องการ
เรียนกิจกรรมลูกเสือทั้งที่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะในการการปัญหาในชีวิตประจ าวันทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์แต่ไม่ได้แปลว่าเนื้อหาหรือหรือกิจกรรมเหล่านี้ไม่ดีแต่เป็นเพราะครู 
ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนยังยึดรูปแบบเดิม ๆ ที่สืบทอดปฏิบัติกันมาเหล่านี้ต่างหากท่ีเป็นปัญหา
ส าคัญ การแก้ปัญหาในลักษณะนี้ครูอาจปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบเกมแล้วประเมินผลดูว่าได้ผลลัพธ์
ยังไง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนขึ้นหรือไม่ไม่ใช่น าผู้เรียนไปเข้าค่ายที่วัดเป็นเวลา 1 – 2 วัน  
แล้วคาดหวังว่าจะให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ เหล่านี้เป็นต้น คือต้อง
มีวิธีการที่หลากหลายเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาจะต่อต้านเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะระดับ ม.ต้น ไม่ใช่ว่าเด็ก 
จะไม่อยากท าแต่ผู้ใหญ่ต้องรู้ก่อนทั้งครูและผู้ปกครอง หาวิธีการป้อนข้อมูลให้เหมาะสมกับวัยและ 
ความต้องการของผู้เรียน และท าแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยปลูกฝังมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล  
เช่น การจัดสรรเวลาหน้าจอ ที่บ้านผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่และติดตามการใช้เวลาหน้าจอของ
ผู้เรียนอยู่เสมอไม่ปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ อีกแนวทางหนึ่งคือบางทีผู้เรียน
อาจรู้มากกว่าครูผู้สอน ในส่วนนี้ครูต้องมองเป็นมุมบวกที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิผล ครูอาจน าผู้เรียนมาท ากิจกรรมช่วย เช่น สารวตัรไซเบอร์คอยสอดส่องการโพสต์หรือแชร์ 
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ข้อความที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้วน าเรื่องมารายงานครู ครูก็ต้องมีฝ่ายปกครองไซเบอร์  
ฝ่ายกิจการนักเรียนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน โดยสารวัตรนักเรียนอาจคัดเลือก
โรงเรียนละ 5 คน หรือคัดเลือกตัวแทนตามระดับสายชั้น ด้านชุมชนก็มีการแต่งตั้งผู้ปกครองไซเบอร์ 
ตัวอย่างเช่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข
ได้มอบหมายให้อ.ส.ม. ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดได้กระจายกันลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจหาผู้ที่
เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่ระบาด COVID การดูแลเยาวชนไม่ให้ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีก็สามารถ
ท าได้ในลักษณะเดียวกันนี้ คงท าไม่ได้ทั้งหมดทุกพ้ืนที่แต่ท าเรื่อย ๆ ก็จะมีการสร้างเครือข่ายกระจาย
กันออกไป แนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ก็ช่วยสร้างความหนักในการใช้เทคโนโลยีของบุตรเราได้ 
  ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   “คิดว่าความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อความฉลาดทางดิจิทัล 
ก็จะเป็นในเรื่องความซื่อสัตย์ในการใช้งาน” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 
 
   “ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลค่ะ 
แนวทางอย่าไปคิดว่าเป็นภาระของครูคอมพิวเตอร์การที่เด็กจะเกิดความตระหนัก คือหน้าที่ของครู   
ทุกคน  ผู้ปกครองก็เก่ียว ระดับภาคสังคมก็เกี่ยว เช่นถ้าเขาเห็นว่าท าแบบนี้มันผิด ท าแบบนี้มันส่งผล
ไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนหรือเปล่าเกิดความรู้สึกผิดจริง ๆ หรือเปล่าอันนี้ก็
เป็นสิ่งที่ต้องสอดแทรกทุก ๆ พ้ืนที่และทุก ๆ ระดับ ด้านนโยบายและรูปแบบกิจกรรมด้วยเด็ก
ปัจจุบันถึงต่อต้านเรื่องการเรียนลูกเสือเพราะเขาไม่เห็นประโยชน์ไม่ได้แปลว่าเนื้อหาหรือประโยชน์
การที่จะให้เขามันไม่ดีแต่เป็นเพราะเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งตัวนี้ไปถึงผู้เรียนต่างหากท าไมไม่เป็น
เกม สื่อสารไปในรูปแบบเกมหรือบอร์ดเกมเพราะเด็กสมัยใหม่ชอบเกม จะปลูกฝังก็ท าเป็นรูปแบบเกม
ไหมดูว่าท าแบบนี้แล้วจะได้ผลยังไงไม่ใช่น าผู้เรียนเข้าวัดแล้วเขาจะเกิดความตระหนักคือ ต้องมีวิธีการ
ที่หลากหลายเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาจะต่อต้านเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะระดับ ม.ต้น อยากให้มอง 2 มุมว่า 
ไม่ใช่ว่าเด็กจะไม่อยากท าแต่ผู้ใหญ่ต้องรู้ก่อนทั้งครูและผู้ปกครอง 2 หาวิธีการป้อนให้เหมาะสม Gen 
ของผู้เรียน และอย่ารีบคืออยากให้เกิดภายในวัน 2 วัน ต้องค่อย ๆ ปลูกฝังมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลเช่นการจัดสรรเวลาหน้าจอ แล้วอีกแนวทางหนึ่งคือบางทีเด็กรู้มากกว่าเราครูควรให้มาท า
กิจกรรมช่วยครู เช่น สารวัตรไซเบอร์คอยสอดส่องการโพสต์ไม่ถูกต้องแล้วน าเรื่องมารายงานครู  
ครูก็ต้องมีฝ่ายปกครองไซเบอร์ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยสารวัตรนักเรียนอาจคัดเลือก
โรงเรียนละ 5 คน  หรือรคัดเลือกตามะดับสายชั้น ผู้ปกครองก็ท าเป็นแกนน าได้เหมือนกัน 
ตัวอย่างเช่น จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID อ.ส.ม. ก็กระจายกันลงพ้ืนที่  
ดังนั้นผู้ปกครองก็ต้องมีแกนน าอาจแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองไซเบอร์ เราคงท าไม่ได้ทั้งหมดแต่ท ามา 
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เรื่อย ๆ เดี๋ยวเครือข่ายก็กระจายกันออกไป แนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ก็ช่วยสร้างความหนักในการใช้
เทคโนโลยีของบุตรเราได้” 
          สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 
 
  “ในส่วนของสื่อออนไลน์ปัจจุบันก็มีความส าคัญท าให้นักเรียนนั้นสามารถท่ีจะได้มี
ศักยภาพของตนเองด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นที่ส าคัญคือการที่เขาต้องเรียนรู้ระบบเทคโนโลยี เรียนรู้
การใช้งานและอิทธิพลต่าง ๆ ที่หลากหลายในปัจจุบันครูผู้สอนต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ ข้อ
ควรระมัดระวังหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลหรือเกิดโทษถึงเขาและที่ส าคัญหากว่าคุณครูสามารถที่จะ
ใช้สถานการณ์หรือมีความช านาญอย่างไรที่จะความคิดสร้างสรรค์ของเขา เช่น ออกแบบเกม  
หรือผลิตหนังสั้นเพื่อที่จะให้เขาได้เสริมทักษะได้มีความช านาญด้านการวาดเขียน มีความสามารถ
ทางด้านดนตรี หรือช่อง YouTube ของตนเอง ในการเรียนการสอนคูณครูก็อาจจะจัดสถานการณ์ 
เช่น การรายงานข่าวการเมืองต่าง ๆ อาจเป็นลักษณะจอทีวีเขาก็จะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
เหมาะสมแทนที่จะไปดูในส่วนที่ไม่เหมาะสม” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 
 
  “มีผลมากค่ะ เพราะว่าถ้ามนุษย์สังคมปัจจุบันมีความตระหนักว่าองค์ความรู้หรือ
ปราชญ์ของความรู้คือสื่อดิจิทัลดังนั้นอยากรู้เรื่องอะไรในเรื่องไหนตอนนี้สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาท
อย่างมากทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกต้นไม้ ชีวิตประจ าวัน จนถึงเรื่องปรัชญาชีวิตเด็ก ๆ และ
ผู้คนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงสื่อตรงนี้ได้ในโลกยุคปัจจุบัน” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 
 
 ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 
   ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันว่าบรรยากาศในชั้นเรียนส่งผลต่อการส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน และได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า ครูควรประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
หรือสื่อสังคมออนไลน์มาสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม 
ในห้องเรียนเน้นไปทางด้านความซื่อสัตย์ คือ ถ้าทุกคนไม่เคยไปแกล้งเพ่ือน เช่น เพ่ือน Login 
Facebook ทิ้งไว้แล้วไม่มีใครไปโพสต์แกล้งเพ่ือน ก็จะเป็นบรรยากาศท่ีดีคือใช้สังคมกดดันคือถ้าคน 
ส่วนใหญ่เห็นว่าการกลั้นแกล้งเพ่ือนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรกระท าเพ่ือนร่วมชั้นคนอ่ืน ๆ ก็จะไม่มีมีใคร 
ไปแกล้งเพ่ือนเช่นกัน หรือเรื่องการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนถ้าทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ไม่กล้าน า
โทรศัพท์มาเล่นในเวลาเรียนก็จะไม่มีใครกล้าน าขึ้นมาเล่นคือทั้งครูและผู้เรียนต้องร่วมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการเรียนเพราะหากครูสร้างกฎโดยการงดใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนก็จะท าให้ผู้เรียน
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เกิดการต่อต้านส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ไม่น่าเรียน ครูควรหาแนวทางท่ีจะท าให้ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ในด้านบรรยากาศทางกายภาพ
ห้องเรียนก็ต้องเป็น Smart Classroom ทั้งในเรื่องสื่อดิจิทัลและความเร็วของอินเทอร์เน็ตจนถึง
กระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบทั้งการเรียนรู้แบบเดี่ยวหรือการวิเคราะห์ร่วมกันดังนั้นการสร้าง
ความตระหนักเร็วเท่าไหร่ในการใช้สื่อเหล่านี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากเท่านั้นแทนที่จะให้เด็กหลงผิดใน
การเสพสื่อดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม  
  ตัวอย่างความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   “ถ้าเป็นบรรยากาศที่ครูสอนแบบออฟไลน์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวหรือส่งผลกับความเป็น
พลเมืองดิจิทัล แต่ถ้าครูมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็อาจจะส่งผลเล็กน้อย น่าจะเป็นในเรื่องของความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียนมากกว่า” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 
 
    “บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเน้นไปทางด้านความซื่อสัตย์ คือ  
ถ้าทุกคนไม่เคยไปแกล้งเพ่ือน เช่น เพ่ือน Login Facebook ทิ้งไว้แล้วไม่มีใครไปโพสต์แกล้งเพ่ือน 
อันนี้เรียกบรรยากาศ คือใช้สังคมกดดันในเมื่อทุกคนไม่มีมีใครไปแกล้งเพ่ือนด้วยวิธีแบบนี้เพราะ 
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรท า หรือทักษะเรื่องการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนถ้าทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ไม่กล้า
น าโทรศัพท์มาเล่นในเวลาเรียนก็จะไม่มีใครกล้าน าขึ้นมาเล่น แล้วต้องแยกให้ออกไม่งั้นจะไป 
คนละทางคือ มี 2 แนวคิดคือ 1 ปิดกั้นไปเลยหมายถึงงดใช้โทรศัพท์อันนี้ไม่ดี กับ 2 อยู่กับเทคโนโลยี
ยังไงให้สามารถควบคุมการใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ได้ ร.ร.ที่ไม่มีโปรเจคเตอร์ก็มีความเป็น
พลเมืองดิจิทัลได้ขึ้นอยู่กับการมีความรู้และทักษะและมีความซื่อสัตว์ในการใช้สื่อดิจิทัลมากกว่า” 

          สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 
 

  “เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากค่ะ ห้องเรียนก็ต้องเป็น Smart Classroom ทั้งในเรื่องสื่อและ
ความเร็วของอินเทอร์เน็ตจนถึงกระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบทั้งการเรียนรู้แบบเดี่ยวหรือการ
วิเคราะห์ร่วมกันดังนั้นการสร้างความตระหนักเร็วเท่าไหร่ในการใช้สื่อเหล่านี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์มาก
เท่านั้นแทนที่จะให้เด็กเราหลงผิดในการเสพสื่อดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม เด็กก็จะได้เกิดการเรียนรู้เท่าทัน
ก่อน” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  ด้านเพื่อน น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้เวลา 
อยู่กับเพ่ือนที่โรงเรียนโดยมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งกิจกรรมการเรียน การรับประทาน
อาหาร การพูดคุยกันหรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนจะใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางในการระบายความเครียดหรือเพ่ือความบันเทิง เช่น ดูภาพยนตร์ รายการตลก ฟังเพลง 
จาก YouTube หรือเล่น Facebook และ Line ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องติดต่อกับเพ่ือน ๆ ทั้งสิ้น 
หากมีเพ่ือนคอยแนะน าการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และถูกต้องก็จะท าให้เกิดความตระหนัก   
ขึ้นได้ในทางตรงกันข้ามเพ่ือนชักน าไปในทางที่ไม่ดี เช่น แนะน าให้ดูเว็บลามากอนาจารหรือชักชวน
เล่นเกมออนไลน์ ก็ย่อมส่งผลในด้านลบต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้ เพ่ือนจึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่ง   
ทีจ่ะส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 
   “เพ่ือนเป็นปัจจัยหลักในการสร้างทีมเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน
เพราะโลกในปัจจุบันคนที่เข้าใจเขามากท่ีสุดคือเพ่ือน พ่อแม่ และครูก็เป็นอีกวัยหนึ่งแต่คนที่จะสร้าง
ทีม Work กับเขาก็คือเพื่อน เรียนรู้ร่วมกันดังนั้นปัจจัยด้านเพ่ือนจะเป็น Coaching ที่ส าคัญจนเกิด
ห้องเรียนใหม่เกิดเนื้อหาหรือกระบวนการใหม่ที่สร้างสร้างสรรค์ส าหรับกระบวนการของกลุ่มเพ่ือนได้
ดีขึ้น จึงคิดว่าด้านเพ่ือนน่าจะมีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง” 
           สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 

 
หมายเหตุ : ล าดับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกี่ยวข้องกับล าดับการสัมภาษณ์ 
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    COM SER KHL SEA AIM AET PHE PSE INS INM EVA; 
    USEVARIABLES ARE ROOM DCI STM CBM CSM PRI MIL FOO DIE ADP PAS PRE INF 
    ENT COM SER KHL SEA AIM AET PHE PSE INS INM EVA; 
    CLUSTER IS ROOM; 
     WITHIN ARE ADP PAS PRE INF 
    ENT COM SER KHL SEA AIM AET; 
    BETWEEN ARE PHE PSE INS INM EVA; 
 
  ANALYSIS: 
    TYPE IS TWOLEVEL; 
    ESTIMATOR IS MLR; 
    ITERATIONS = 1000; 
    CONVERGENCE = 0.000001; 
 
  MODEL: 
      %WITHIN% 
        DQW BY DCI STM CBM CSM PRI MIL FOO DIE; 
        REAF BY ADP PAS PRE; 
        MOTI BY INF ENT COM; 
        SELF BY SER KHL SEA; 
        AWAR BY AIM AET; 
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        DQW ON REAF MOTI SELF AWAR; 
        SELF ON REAF MOTI; 
        MOTI ON REAF; 
        STM  WITH DCI; 
        STM  WITH DCI; 
        COM  WITH ENT; 
        SEA  WITH SER; 
        DIE  WITH CSM; 
        DIE  WITH CBM; 
        MIL  WITH CBM; 
        FOO  WITH CBM; 
        PRI  WITH CSM; 
        MIL  WITH PRI; 
        AIM  WITH FOO; 
        AET  WITH FOO; 
        AIM  WITH PRE; 
        ENT  WITH PRE; 
        AIM  WITH COM; 
        AET  WITH PAS; 
        KHL  WITH ENT; 
        PRE  WITH PRI; 
        PAS  WITH MIL; 
        ENT  WITH FOO; 
        PRE  @ 0.274; 
        ENT  @ 0.265; 
        ADP  @ 0.249; 
        AIM  @ 0.214; 
        FOO  WITH PRI; 
        PRE  WITH FOO; 
        AET  WITH ADP; 
        AIM  WITH ADP; 
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        PAS  @ 0.206; 
        PAS  WITH ADP; 
        COM  @ 0.167; 
        KHL  @ 0.165; 
        INF  @ 0.161; 
        DIE  WITH STM; 
        SER  @ 0.124; 
        SEA  WITH COM; 
        AET  @ 0.128; 
        AET  WITH COM; 
        AIM  WITH PAS; 
        STM  @ 0.163; 
        KHL  WITH INF; 
        SEA  @ 0.101; 
        SER  WITH PRE; 
        KHL  WITH PRE; 
        PRI  @ 0.142; 
        FOO  @ 0.138; 
        SEA  WITH PRE; 
        CSM  @ 0.138; 
        SER  WITH STM; 
        SER  WITH ADP; 
        DIE  @ 0.096; 
        KHL  WITH STM; 
        SEA  WITH STM; 
        DCI  @ 0.133; 
        FOO  WITH STM; 
        FOO  WITH MIL; 
        CBM  @ 0.134; 
      %BETWEEN% 
 



 314 

        DQB BY DCI STM CBM CSM PRI MIL FOO DIE; 
        MAIC BY PHE PSE; 
        BEHT BY INS INM EVA; 
        DQB ON BEHT MAIC; 
        BEHT ON MAIC; 
        CBM  @ 0.024; 
        CSM  WITH CBM; 
        STM  @ 0.015; 
        DIE  @ 0.009; 
        DCI  @ 0.006; 
        PRI  @ 0.008; 
        MIL  @ 0.006; 
        CSM  @ 0.005; 
        FOO  @ 0.004; 
        CBM  WITH DCI; 
        CBM  WITH STM; 
        EVA  @ 0.035; 
        PHE  @ 0.032; 
        INS  @ 0.021; 
        INM  @ 0.017; 
        PSE  @ 0.013; 
      MODEL INDIRECT: 
        DQW IND REAF; 
        DQW IND MOTI; 
        DQB IND MAIC; 
OUTPUT:  SAMPSTAT MOD(0) RESIDUAL STANDARDIZED; 
SAVEDATA: 
    RESULTS IS D:\DQ; 
INPUT READING TERMINATED NORMALLY 
DQ 
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SUMMARY OF ANALYSIS 
Number of groups                                                 1 
Number of observations                                        1632 
Number of dependent variables                                   24 
Number of independent variables                                  0 
Number of continuous latent variables                            8 
 
Observed dependent variables 
 Continuous 
   PHE          PSE         INS         INM         EVA         DCI 
   STM         CBM        CSM       PRI          MIL         FOO 
   DIE           ADP         PAS         PRE         INF         ENT 
   COM         SER         KHL         SEA         AIM         AET 
 
Continuous latent variables 
   DQW         REAF        MOTI        SELF        AWAR        DQB 
   MAIC        BEHT 
 
Variables with special functions 
 Cluster variable      ROOM 
 Within variables 
   ADP         PAS         PRE         INF         ENT         COM 
   SER         KHL         SEA         AIM         AET 
  Between variables 
   PHE         PSE         INS         INM         EVA 
Estimator                                                        MLR 
Information matrix                                        OBSERVED 
Maximum number of iterations                  1000 
Convergence criterion                                   0.100D-05 
Maximum number of EM iterations           500 
Convergence criteria for the EM algorithm 
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  Loglikelihood change                                   0.100D-02 
  Relative loglikelihood change                     0.100D-05 
  Derivative                                                       0.100D-03 
Minimum variance                                         0.100D-03 
Maximum number of steepest descent iterations       20 
Maximum number of iterations for H1             2000 
Convergence criterion for H1                             0.100D-03 
Optimization algorithm                                        EMA 
 
Input data file(s) 
  D:\DQ\DQ.dat 
Input data format  FREE 
 
SUMMARY OF DATA 
     Number of clusters                        110 
     Average cluster size       14.836 
     Estimated Intraclass Correlations for the Y Variables 
 
                Intraclass              Intraclass              Intraclass 
     Variable  Correlation   Variable  Correlation   Variable  Correlation 
 
     DCI          0.039      STM          0.073      CBM          0.098 
     CSM          0.027      PRI          0.050      MIL          0.041 
     FOO          0.053      DIE          0.036      ADP          0.000 
     PAS          0.000      PRE          0.000      INF          0.000 
     ENT          0.000      COM          0.000      SER          0.000 
     KHL          0.000      SEA          0.000      AIM          0.000 
     AET          0.000 
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SAMPLE STATISTICS 
     ESTIMATED SAMPLE STATISTICS FOR WITHIN 
           Means 
              PHE           PSE           INS           INM           EVA 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
           Means 
              DCI           STM           CBM           CSM           PRI 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
                0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
           Means 
              MIL           FOO           DIE           ADP           PAS 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
                0.000         0.000         0.000         4.128         4.008 
           Means 
              PRE           INF           ENT           COM           SER 
              ________      ________      ________      ________      ________ 
                4.204         4.000         4.137         4.124         4.161 
           Means 
              KHL           SEA           AIM           AET 
              ________      ________      ________      ________ 
                4.177         4.080         4.069         4.144 
 
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY 
MODEL FIT INFORMATION 
Number of Free Parameters                      109 
Loglikelihood 
          H0 Value                        -21167.051 
          H0 Scaling Correction Factor       1.5472 
            for MLR 
          H1 Value                        -20902.302 
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          H1 Scaling Correction Factor       1.4267 
            for MLR 
Information Criteria 
          Akaike (AIC)                    42552.103 
          Bayesian (BIC)                  43140.437 
          Sample-Size Adjusted BIC   42794.163 
            (n* = (n + 2) / 24) 
Chi-Square Test of Model Fit 
          Value                              389.424* 
          Degrees of Freedom             196 
          P-Value                            0.0000 
          Scaling Correction Factor     1.3597 
            for MLR 
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 
          Estimate                            0.025 
CFI/TLI 
          CFI                                 0.988 
          TLI                                 0.985 
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model 
          Value                           16464.207 
          Degrees of Freedom             249 
          P-Value                            0.0000 
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 
          Value for Within                   0.031 
          Value for Between                0.107 
 
STANDARDIZED MODEL RESULTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
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Within Level 
 DQW      BY 
    DCI                0.658      0.016     41.680      0.000 
    STM                0.708      0.012     59.774      0.000 
    CBM                0.822      0.010     86.009      0.000 
    CSM                0.828      0.008    108.063      0.000 
    PRI                0.837      0.007    118.151      0.000 
    MIL                0.888      0.008    108.687      0.000 
    FOO                0.831      0.006    135.604      0.000 
    DIE                0.888      0.004    202.333      0.000 
 REAF     BY 
    ADP                0.681      0.013     53.941      0.000 
    PAS                0.782      0.008     99.791      0.000 
    PRE                0.627      0.016     39.748      0.000 
 MOTI     BY 
    INF                0.858      0.005    179.928      0.000 
    ENT                0.676      0.015     45.582      0.000 
    COM                0.789      0.008     99.045      0.000 
 SELF     BY 
    SER                0.875      0.006    140.118      0.000 
    KHL                0.829      0.008    109.596      0.000 
    SEA                0.899      0.005    191.757      0.000 
 AWAR     BY 
    AIM                0.797      0.007    111.975      0.000 
    AET                0.909      0.004    218.837      0.000 
 DQW        ON 
    REAF               0.173      0.129      1.336      0.181 
    MOTI               0.202      0.102      1.971      0.049 
    SELF               0.142      0.056      2.556      0.011 
    AWAR               0.346      0.065      5.280      0.000 
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 SELF       ON 
    REAF               0.158      0.095      1.671      0.095 
    MOTI               0.736      0.093      7.887      0.000 
 MOTI       ON 
    REAF               0.887      0.020     44.035      0.000 
 AWAR     WITH 
    REAF               0.804      0.028     28.503      0.000 
 STM      WITH 
    DCI                0.298      0.033      9.008      0.000 
    DIE               -0.134      0.038     -3.551      0.000 
    SER               -0.207      0.043     -4.859      0.000 
    KHL               -0.181      0.048     -3.758      0.000 
    SEA               -0.221      0.051     -4.351      0.000 
    FOO               -0.059      0.028     -2.112      0.035 
 COM      WITH 
    ENT                0.177      0.034      5.194      0.000 
    AIM                0.246      0.045      5.506      0.000 
    SEA               -0.168      0.043     -3.889      0.000 
    AET                0.247      0.057      4.334      0.000 
 SEA      WITH 
    SER               -0.407      0.070     -5.775      0.000 
    PRE               -0.099      0.052     -1.927      0.054 
 DIE      WITH 
    CSM               -0.234      0.037     -6.247      0.000 
    CBM               -0.380      0.044     -8.629      0.000 
 MIL      WITH 
    CBM               -0.227      0.043     -5.296      0.000 
    PRI                0.183      0.040      4.552      0.000 
    PAS               -0.098      0.036     -2.723      0.006 
    FOO                0.062      0.042      1.490      0.136 
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 FOO      WITH 
    CBM               -0.148      0.036     -4.151      0.000 
    AIM                0.319      0.039      8.151      0.000 
    AET                0.284      0.054      5.246      0.000 
    ENT               -0.124      0.027     -4.586      0.000 
    PRI                0.118      0.026      4.480      0.000 
    PRE                0.114      0.033      3.481      0.001 
 PRI      WITH 
    CSM                0.170      0.039      4.370      0.000 
    PRE               -0.105      0.032     -3.291      0.001 
 AIM      WITH 
    PRE                0.225      0.037      6.015      0.000 
    ADP               -0.206      0.043     -4.848      0.000 
    PAS               -0.151      0.057     -2.652      0.008 
 AET      WITH 
    PAS               -0.388      0.081     -4.776      0.000 
    ADP               -0.348      0.065     -5.345      0.000 
 ENT      WITH 
    PRE               -0.144      0.031     -4.711      0.000 
    KHL                0.139      0.041      3.434      0.001 
 KHL      WITH 
    INF                0.097      0.050      1.955      0.051 
    PRE               -0.119      0.048     -2.506      0.012 
 PAS      WITH 
    ADP                0.188      0.031      6.064      0.000 
 SER      WITH 
    PRE               -0.161      0.050     -3.247      0.001 
    ADP                0.094      0.036      2.644      0.008 
 Intercepts 
    ADP                6.059      0.115     52.755      0.000 
    PAS                5.506      0.101     54.545      0.000 
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    PRE                6.258      0.126     49.808      0.000 
    INF                5.127      0.094     54.667      0.000 
    ENT                5.921      0.118     50.386      0.000 
    COM                6.193      0.115     53.875      0.000 
    SER                5.726      0.160     35.692      0.000 
    KHL                5.747      0.141     40.785      0.000 
    SEA                5.635      0.153     36.824      0.000 
    AIM                5.313      0.097     54.718      0.000 
    AET                4.828      0.129     37.318      0.000 
 Variances 
    REAF               1.000      0.000    999.000    999.000 
    AWAR               1.000      0.000    999.000    999.000 
 Residual Variances 
    DCI                0.566      0.021     27.228      0.000 
    STM                0.498      0.017     29.685      0.000 
    CBM                0.324      0.016     20.580      0.000 
    CSM                0.314      0.013     24.764      0.000 
    PRI                0.299      0.012     25.158      0.000 
    MIL                0.211      0.015     14.513      0.000 
    FOO                0.310      0.010     30.446      0.000 
    DIE                0.212      0.008     27.199      0.000 
    ADP                0.536      0.017     31.199      0.000 
    PAS                0.389      0.012     31.749      0.000 
    PRE                0.607      0.020     30.719      0.000 
    INF                0.265      0.008     32.358      0.000 
    ENT                0.543      0.020     27.043      0.000 
    COM                0.377      0.013     29.931      0.000 
    SER                0.235      0.011     21.496      0.000 
    KHL                0.312      0.013     24.891      0.000 
    SEA                0.193      0.008     22.873      0.000 
    AIM                0.365      0.011     32.177      0.000 
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    AET                0.174      0.008     23.004      0.000 
    DQW                0.377      0.026     14.762      0.000 
    MOTI               0.214      0.036      5.978      0.000 
    SELF               0.228      0.024      9.553      0.000 
Between Level 
 DQB      BY 
    DCI                0.675      0.084      8.073      0.000 
    STM                0.771      0.049     15.701      0.000 
    CBM                0.732      0.047     15.594      0.000 
    CSM                0.828      0.049     17.057      0.000 
    PRI                0.851      0.035     24.666      0.000 
    MIL                0.879      0.028     31.775      0.000 
    FOO                0.919      0.014     64.775      0.000 
    DIE                0.780      0.049     15.833      0.000 
 MAIC     BY 
    PHE                0.839      0.025     34.193      0.000 
    PSE                0.886      0.018     50.470      0.000 
 BEHT     BY 
    INS                0.864      0.018     47.943      0.000 
    INM                0.904      0.013     71.858      0.000 
    EVA                0.813      0.028     29.379      0.000 
 DQB        ON 
    BEHT              -0.223      0.210     -1.060      0.289 
    MAIC               0.866      0.212      4.083      0.000 
 BEHT       ON 
    MAIC               0.807      0.063     12.803      0.000 
 CSM      WITH 
    CBM                0.573      0.211      2.717      0.007 
 CBM      WITH 
    DCI               -0.673      0.235     -2.864      0.004 
    STM               -0.438      0.168     -2.609      0.009 
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 Intercepts 
    PHE               12.401      0.887     13.983      0.000 
    PSE               17.034      1.195     14.252      0.000 
    INS               14.314      0.879     16.292      0.000 
    INM               13.172      0.825     15.974      0.000 
    EVA               12.322      0.802     15.367      0.000 
    DCI               40.668      4.223      9.630      0.000 
    STM               21.332      2.001     10.660      0.000 
    CBM               17.031      1.263     13.486      0.000 
    CSM               31.432      4.004      7.851      0.000 
    PRI               22.902      2.433      9.413      0.000 
    MIL               24.780      2.705      9.161      0.000 
    FOO               24.281      2.046     11.865      0.000 
    DIE               26.886      2.690      9.995      0.000 
 Variances 
    MAIC               1.000      0.000    999.000    999.000 
 Residual Variances 
    PHE                0.297      0.041      7.217      0.000 
    PSE                0.216      0.031      6.938      0.000 
    INS                0.253      0.031      8.112      0.000 
    INM                0.182      0.023      8.013      0.000 
    EVA                0.340      0.045      7.552      0.000 
    DCI                0.545      0.113      4.829      0.000 
    STM                0.406      0.076      5.358      0.000 
    CBM                0.464      0.069      6.758      0.000 
    CSM                0.314      0.080      3.908      0.000 
    PRI                0.275      0.059      4.681      0.000 
    MIL                0.227      0.049      4.654      0.000 
    FOO                0.156      0.026      5.983      0.000 
    DIE                0.391      0.077      5.084      0.000 
    DQB                0.512      0.148      3.452      0.001 
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    BEHT               0.349      0.102      3.435      0.001 
R-SQUARE 
Within Level 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
    DCI                0.434      0.021     20.840      0.000 
    STM                0.502      0.017     29.887      0.000 
    CBM                0.676      0.016     43.005      0.000 
    CSM                0.686      0.013     54.032      0.000 
    PRI                0.701      0.012     59.075      0.000 
    MIL                0.789      0.015     54.343      0.000 
    FOO                0.690      0.010     67.802      0.000 
    DIE                0.788      0.008    101.167      0.000 
    ADP                0.464      0.017     26.970      0.000 
    PAS                0.611      0.012     49.896      0.000 
    PRE                0.393      0.020     19.874      0.000 
    INF                0.735      0.008     89.964      0.000 
    ENT                0.457      0.020     22.791      0.000 
    COM                0.623      0.013     49.523      0.000 
    SER                0.765      0.011     70.059      0.000 
    KHL                0.688      0.013     54.798      0.000 
    SEA                0.807      0.008     95.879      0.000 
    AIM                0.635      0.011     55.987      0.000 
    AET                0.826      0.008    109.418      0.000 
     Latent                                         Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
    DQW                0.623      0.026     24.348      0.000 
    MOTI               0.786      0.036     22.017      0.000 
    SELF               0.772      0.024     32.401      0.000 
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Between Level 
    Observed                                        Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
    PHE                0.703      0.041     17.096      0.000 
    PSE                0.784      0.031     25.235      0.000 
    INS                0.747      0.031     23.971      0.000 
    INM                0.818      0.023     35.929      0.000 
    EVA                0.660      0.045     14.689      0.000 
    DCI                0.455      0.113      4.036      0.000 
    STM                0.594      0.076      7.850      0.000 
    CBM                0.536      0.069      7.797      0.000 
    CSM                0.686      0.080      8.528      0.000 
    PRI                0.725      0.059     12.333      0.000 
    MIL                0.773      0.049     15.888      0.000 
    FOO                0.844      0.026     32.387      0.000 
    DIE                0.609      0.077      7.916      0.000 
     Latent                                         Two-Tailed 
    Variable        Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
    DQB                0.488      0.148      3.296      0.001 
    BEHT               0.651      0.102      6.402      0.000 
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QUALITY OF NUMERICAL RESULTS 
STANDARDIZED TOTAL, TOTAL INDIRECT, SPECIFIC INDIRECT, AND DIRECT EFFECTS 
STDYX Standardization 
                                                    Two-Tailed 
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value 
WITHIN 
Effects from REAF to DQW 
  Total                0.467      0.069      6.814      0.000 
  Total indirect       0.295      0.080      3.693      0.000 
  Specific indirect 1 
    DQW 
    MOTI 
    REAF               0.179      0.091      1.977      0.048 
  Specific indirect 2 
    DQW 
    SELF 
    REAF               0.023      0.017      1.307      0.191 
  Specific indirect 3 
    DQW 
    SELF 
    MOTI 
    REAF               0.093      0.036      2.554      0.011 
  Direct 
    DQW 
    REAF               0.173      0.129      1.336      0.181 
Effects from MOTI to DQW 
  Total                0.307      0.094      3.257      0.001 
  Total indirect       0.105      0.041      2.553      0.011 
  Specific indirect 1 
    DQW 
    SELF 
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    MOTI               0.105      0.041      2.553      0.011 
  Direct 
    DQW 
    MOTI               0.202      0.102      1.971      0.049 
Effects from MAIC to DQB 
  Total                0.686      0.103      6.690      0.000 
  Total indirect      -0.180      0.172     -1.043      0.297 
  Specific indirect 1 
    DQB 
    BEHT 
    MAIC              -0.180      0.172     -1.043      0.297 
  Direct 
    DQB 
    MAIC               0.866      0.212      4.083      0.000 
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