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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร หาแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร และประเมินแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจทิัล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ช้ันปท่ี 2 ในปการศึกษา 2562 จํานวน 196 คน 
รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม การสมัภาษณ และการใชแบบประเมิน วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลีย่ 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้1) ความเปนพลเมืองดิจิทลัของ
นักศึกษาคณะครุศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดานสิทธแิละความรับผิดชอบในการใชงานดิจิทัล  ดานการปฏิบัตติามกฎหมาย
ดิจิทัล ดานการรักษาความปลอดภัยในการใชงานดิจิทัล ดานมารยาทในการใชงานดิจิทัล ดานการสือ่สารทาง
ดิจิทัล ดานการรูดิจิทัล ดานการมอีัตลักษณทางดจิิทัล ดานการมสีุขภาพกายและใจท่ีดีเมื่อใชงานดิจิทลั และ 
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ดานการเขาถึงและการใชงานดิจทลั ตามลําดับ 2) แนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรมี 12 แนวทาง 3) แนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจทิัลของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดานความเหมาะสมและดานความเปนประโยชนอยูใน
ระดับมากทึ่สุด สวนดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนานักศึกษา / ความเปนพลเมืองดิจิทัล / นักศึกษาคณะครุศาสตร 
 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study digital citizenship of students at the Faculty of 

Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, find guidelines to develop digital citizenship 

of students at the Faculty of Education, and evaluate the guidelines. The sample consisted of 

196 of second-year students at the Faculty of Education of the academic year 2019. The data 

was collected through the use of a questionnaire, an interview, and an evaluation form and 

then was analyzed by using mean, standard deviation, and content analysis. The research 

findings revealed that the digital citizenship of students at the Faculty of Education as a whole 

was at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high 

level. They were digital rights and responsibility, digital law, digital security, digital etiquette, 

digital communication, digital literacy, digital identity, digital health and wellness, and digital 

access and usage, respectively. There were 12 guidelines for digital citizenship development of 

students at the Faculty of Education. The guidelines were suitable and useful at the highest 

level and feasible at a high level. 
 

Keywords : Student Development Guidelines / Digital Citizenship /  

                Students at the Faculty of Education 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สภาพสังคมไทยในปจจบุันไดมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว สืบเนือ่งมาจากความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมขาวสารทีผ่านทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหประเทศ
ไทยตองเรงพัฒนาประเทศเพ่ือใหทันกับการเปลีย่นแปลง และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได สถานการณ
โลกท่ีการแขงขันทางเศรษฐกิจเขมขนข้ึน สังคมโลกเช่ือมโยงกันมากข้ึนในสภาพไรพรมแดน แนวโนมการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีดิจิทัลทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยางกาว
กระโดด และไมไดเปนเพียงเทคโนโลยีทีส่นับสนุนการทํางานเชนที่ผานมา แตไดหลอมรวมเขากับวิถีการดําเนิน
ชีวิต และปฏิวัตโิครงสรางรูปแบบกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ การทํางานของ
รัฐ และกระบวนการทางสังคมไปจากเดิม (Ministry of Digital Economy and Society, 2019, p.1) รวมถึง
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การมีปฏสิัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเปนเครือ่งมือ
สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยดีิจิทัลสามารถตอบปญหา
ความทาทายท่ีประเทศกําลังเผชิญอยูหรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital 

Economy and Society, 2016, p.1) 

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมสีวนสําคญัที่ทําใหการดําเนินชีวิตมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว สังคมในยุคนี้
เปนสังคมยุคดิจิทัลทีส่ื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต โลกถูกยอใหเล็กลงดวยเทคโนโลยี          
การติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมลูตาง ๆ เปนไดอยางสะดวกและรวดเร็วนั้นสงผลตอวิธีคิดของบุคคลต้ังแตวัย
เด็กจนถึง ผูสูงวัย โดยการอยูในยคุดิจิทัลตองมีการพัฒนาความรูและมีการคดิวิเคราะหขอมลูขาวสาร และการ
แสดงความคดิเห็นตางๆ ในโลกออนไลน เพื่อนํามาสูการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจไดอยางถูกตองและ
เทาทันสถานการณตอการเติบโตของสังคม โลกธุรกิจและบริการออนไลนท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรูปแบบ
การศึกษาท่ีเปลีย่นเปนการเรยีนรูตลอดชีวิต การบริการทางดานสุขภาพทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ และการ
เพิ่มโอกาสดานการประกอบอาชีพตางๆ การปรบัตัวเพื่อเปนคนรวมสมัยในยุคดิจิทัลรวมถึงการปรับเปลี่ยน
ความคิดใหเทาทันอยางสรางสรรค ผสมผสานการยอมรับความแตกตางของแตละบุคคลและความแตกตางของ
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายภายใตแนวคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค (Phanthabutr, 2017, p.161) 

ในยุคดิจิทัลประชากรตองมีการปรบัตัวโดยเฉพาะกลุมประชากรท่ีเกดิกอนป 2540 สําหรับประชากรท่ี
เกิดหลังป 2540 มีทักษะการใชสมารตโฟน การใชรูปแบบการติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน ทั้งเฟซบุก 
ทวิตเตอร อินสตาแกรม กูเกิล ยูทบู อีกท้ังความชํานาญในการสืบคนขอมูลกวาคนรุนเกา ดังน้ัน สิ่งที่ตอง
สนับสนุนใหเกดิกับคนรุนดังกลาวคือ การตอยอดใหเกดิความเช่ียวชาญในการใชเพื่อสรางนวัตกรรมในรูปแบบท่ี
หลากหลายและพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนของตนเอง ซึ่งจะถือเปนการบรรลเุปาหมายข้ันสูงสุด สวนอีกกลุมหนึ่งคือ
กลุมคนรุนเกา กลุมนี้การใชสมารทโฟนหรือุปกรณการสื่อสาร มีวัตถุประสงคในการติดตอสื่อสารเปนหลัก แต
หากสามารถพัฒนาไปสูการแสวงหาความรูเพื่อการดูแลสุขภาพ สันทนาการ และการเขาถึงบริการสวสัดิการ
ภาครัฐไดสะดวก รวดเร็ว ไมตองเสียเวลาในการเดินทาง ก็จะบรรลุเปาหมายสูการพัฒนาความเปนอยูของ
ประชาชน (Sukto, n.d., p.6) 

ในสังคมดิจิทัล ไดมีการกลาวถึงคําวา พลเมืองดิจิทลั (Digital Citizenship) ซึ่งหมายถึง บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการใชงานส่ือดิจทิัลและสื่อสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจถึงสิทธิและความ
รับผิดชอบในโลกออนไลน มีจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถรักษาความปลอดภัยใหกับตนเอง 
รวมทั้งตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงในโลกดิจิทลั ซึ่ง Wongkitrungruang. (2018, p.13, 21) ไดกลาวถึง
ความเปนพลเมืองดิจิทัล วาเปนแนวคิดและแนวปฏิบัติทีส่ําคัญซึ่งจะชวยใหพลเมืองเรยีนรูวาจะใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทลัและปกปองตนเองจากความเสีย่งตางๆ อยางไร รวมทั้งรูจักเคารพสิทธิของตนเองและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมในโลกสมยัใหม ไปจนถึงเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีตอสังคม และใชเพื่อสราง
การเปลีย่นแปลงทางสังคมในเชิงบวก อยางไรก็ตามพลเมืองดจิิทัลอาจตองเผชิญกับความเสีย่งใหมๆ เชน     
การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว อาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้นในฐานะพลเมืองดจิิทัลจึงตองตระหนักถึง
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โอกาสและความเสี่ยงในโลกดิจิทลั พัฒนาทักษะและความรูที่จําเปนในโลกใหม และเขาใจถึงสิทธิและความ
รับผิดชอบในโลกออนไลน ความเปนพลเมืองดิจิทลั นับเปนมาตรฐานหนึ่งดานเทคโนโลยีการศึกษาที่เสนอโดย
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society for Technology in Education: ISTE) เพื่อให
ผูเรยีนสามารถแสดงความเขาใจประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และความเปนมนุษยทีเ่กี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปฏิบตัิตนอยางมจีริยธรรมและตามครรลองกฎหมายใหใชขอมูลขาวสารไดอยางปลอดภัย ถูก
กฎหมาย และอยางรับผิดชอบ ซึ่งมีความสาํคัญในทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Chusangnin, 2018)  

สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัมีพันธกิจหลักท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ การผลิตบัณฑติท่ีมีคณุภาพ เพื่อ
พัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสงัคม ประเทศชาติ ซึ่งเปนหนาท่ีหลักของอาจารยผูสอนที่จะตองจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่จดัในหองเรียน หองปฏิบัตกิารตางๆ 
และแหลงเรียนรูในหรือนอกหองเรียน แตก็มสีถาบันการศึกษาบางแหงจัดใหมีการจดัการเรียนการสอนผานสื่อ
ดิจิทัลออนไลน โดยแหลงเรียนรูขนาดใหญและอยูใกลตัวนักศึกษามากท่ีสุดในปจจุบันคือสารสนเทศดจิิทัล ซึ่ง
ตางจากตําราเรยีนทั่วๆ ไป โดยการเรียนรูในยุคดจิิทัลที่มีการนําสื่อ อุปกรณ เครื่องมือดิจิทัลมาใชจะนาํไปสู
หลักสตูรดจิิทัลออนไลนในเกือบทกุสาขาในอนาคต  หองเรียนดิจิทลัเพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ที่ท่ัวโลก ซึ่งนอกจากจะ
ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางกระตือรือรนดวยระบบดิจิทลัเปนสื่อกลางทางเทคโนโลยีขั้นสูง แตยังทําใหการจัดการ
เรียนรูมีความยืดหยุนมากเนื่องจากผูเรยีนสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา ดวยความสะดวกรวดเร็วโดยไมตอง
กังวลเกี่ยวกับตารางเวลาและตารางเรียน (Marks, 2019) จากสถานการณโรคไวรสัโคโรนา (โควิด-19) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดประกาศขอความรวมมือสถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัด ให
เตรียมจัดการเรียนและการสอนผานระบบออนไลน และมีมหาวิทยาลัยหลายแหงไดออกประกาศแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณไมปกติ ซึ่งคาดวาหลังจากสถานการณโรคไวรสัโคโรนา (โควิด-19) 
มหาวิทยาลยัหลายแหงจะยังคงใหมีการจัดการเรียนการสอนออนไลนตอไป จากการที่นักศึกษาสวนใหญมีทักษะ
การใชสมารตโฟน อุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ รวมทั้งการใชรูปแบบการติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน ทั้งเฟซบุก 
ทวิตเตอร ไลน อินสตาแกรม กูเกิล ยูทูบ หรืออ่ืนๆ รวมทั้งไดรับประสบการณจากการเรียนผานสื่อดจิิทัล จึงทํา
ใหนักศึกษาปจจุบันมีความรูดานดิจิทัล ซึ่ง UNESCO (2004) ไดเสนอวา การรูดิจิทลัทําใหผูเรียนสามารถเขาถึง
สารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว และประสบความสําเร็จดานการเรียน 

จากสภาพการณดังกลาว ผูวิจยัจึงสนใจศึกษาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาคณะครุศาสตร และ
หาแนวทางในการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษา เพื่อท่ีโปรแกรมวิชา คณะ หนวยงานใน
มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลัยจะไดนําไปใชในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดิจิทัล
ตอไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเปนพลเมืองดิจทิัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
3. เพื่อประเมินแนวทางพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากร 
            ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษาคณะครุศาสตร ช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 390 

คน  
     กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาคณะครุศาสตร ช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 196 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie & Morgan กลุมตัวอยางไดมาโดย
วิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใชโปรแกรมวิชาเปนตัวแบงช้ันภูม ิ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบ เปนแบบกําหนดคําตอบใหเลือก 

ตอนท่ี 2 สอบถามความเปนพลเมอืงดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กําแพงเพชร ใน 9 ดาน ซึ่งสังเคราะหจากแนวคิดของ Ribble. (2011), Office of Knowledge Management 

and Development (OKMD). (2016), Phetparee. (2019) และจากผลการวิจัยของ Phornprasert & 

Suttipong., 2019 ประกอบดวย การเขาถึงและการใชงานดิจิทัล (Digital Access and Usage) การมีอัต
ลักษณทางดิจิทลั (Digital Identity) การรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสื่อสารทางดิจิทัล (Digital 

Communication) มารยาทในการใชงานดิจิทัล (Digital Etiquette) การปฏิบัติตามกฎหมายดิจิทัล (Digital 

Law) การมีสุขภาพกายและใจที่ดเีมื่อใชงานดิจิทัล (Digital Health and Wellness) สิทธิและความรบัผิดชอบ
ในการใชงานดิจิทัล (Digital Rights and Responsibility) การรักษาความปลอดภัยในการใชงานดิจทิัล (Digital 

Security) แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด มีจํานวน 42 ขอ ขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC ระหวาง .80-1.00 มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ระหวาง 
.37-.85 และมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ .92 
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การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามกับนักศึกษาคณะครุศาสตร ช้ันปท่ี 2 ดวยตนเอง บางสวนนักศึกษาคณะ 
ครุศาสตรที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู และจิตวิทยาเพื่อการเรยีนรูชวยรวบรวม จากแบบสอบถามที่แจกไป
จํานวน 196 ฉบับ ไดรับกลับคืนทัง้หมด คิดเปนรอยละ 100 

การวิเคราะหขอมลู  
1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

 2. ขอมูลความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษา วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยมีดังนี ้
  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเปนพลเมืองดิจิทัลในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเปนพลเมืองดิจิทัลในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเปนพลเมืองดิจิทัลในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเปนพลเมืองดิจิทัลในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเปนพลเมืองดิจิทัลในระดับนอยท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

แหลงขอมูล  
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความเปนพลเมืองดจิิทัล  
 2. ผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญดานการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรยีนหรอืนักศึกษา และดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล จํานวน 5 คน 

การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยสังเคราะหแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของ และสัมภาษณผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 5 คน 

การวิเคราะหขอมลู  
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณมาวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) 

ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินแนวทางพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

ผูใหขอมูล  
ผูใหขอมูลในการประเมินแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เปนอาจารยคณะครุศาสตร จํานวน 11 คน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 1 คน และคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 คน รวมจํานวน 17 คน 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบปลายเปด 

โดยมเีกณฑการใหคะแนนดังนี ้
   5 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปนประโยชนมากที่สุด  
   4 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปนประโยชนมาก 

   3 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปนประโยชนปานกลาง  
   2 หมายถึง  มีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปนประโยชนนอย 

   1 หมายถึง  มีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปนประโยชนนอยท่ีสุด 

 การเก็บรวบรวมขอมลู 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมลูกับอาจารยในมหาวิทยาลยัดวยตนเอง และบางสวนสงทางออนไลน 
 การวิเคราะหขอมลู 
 ผูวิจัยนําคําตอบของผูประเมินมาหาคาเฉลีย่ (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี                  
  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง แนวทางฯมีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปน 

                           ประโยชนมากที่สุด  
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง แนวทางฯมีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปน 

                           ประโยชนมาก    
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง แนวทางฯมีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปน 

                           ประโยชนปานกลาง  
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง แนวทางฯมีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปน 

                      ประโยชนนอย   
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง แนวทางฯมีความเหมาะสม/มีความเปนไปได/มีความเปน 

                           ประโยชนนอยที่สุด  
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร สรุปไดดังนี ้

1. ความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดบัมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังนี้ ดังนี้ ดานสิทธิและความรับผดิชอบใน
การใชงานดิจิทัล ดานการปฏิบัตติามกฎหมายดิจิทลั ดานการรักษาความปลอดภัยในการใชงานดิจิทลั ดาน
มารยาทในการใชงานดิจิทลั ดานการสื่อสารทางดิจิทลั ดานการรูดจิิทัล ดานการมีอัตลักษณทางดิจิทลั การมี
สุขภาพกายและใจท่ีดเีมื่อใชงานดิจิทัล และดานการเขาถึงและการใชงานดิจทัล ตามลําดับ  
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2. แนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร สรุปไดดังนี ้
    2.1 สรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของความเปนพลเมืองดิจิทลัในฐานะท่ีเปน
ประชาชน นักศึกษา และครูในอนาคต 

    2.2 จัดใหมีการบูรณาการเรื่องความเปนพลเมืองดิจิทัลกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ดวย
วิธีการหรือกิจกรรมการเรยีนรูที่หลากหลาย 

    2.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการใชสื่อดิจิทัลอยางสรางสรรค ถูกตอง ปลอดภัยทั้งตอตนเอง และ
ผูอื่น 

    2.4 ปลูกฝงมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในการเขาสูเครือขายสงัคมออนไลน โดยใชสติในการรับ
ฟง แสดงความคิดเห็น การโพสตภาพ ขอความ เสียง ที่ไมกอใหเกดิความเสียหายแกตนเอง ผูอื่น และไมละเมิด
สิทธ์ิผูอื่น 

    2.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ 

    2.6 สงเสริมและสนับสนุนการใชรปูแบบการเรยีนรูรวมกันผานระบบเครือขายสังคมออนไลน เพื่อให
ผูเรยีนสามารถเรียนรูไดทุกชวงเวลา ทุกสถานท่ี และฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
    2.7 พัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในโลกดิจิทัล ซึ่งไดแก ทักษะการคิดวิเคราะห              
คิดสรางสรรค คิดอยางมีวจิารณญาณ คิดแกปญหา ทักษะการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ ทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และทักษะความฉลาดทางดิจิทัล 

    2.8 จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการรูเทาทันสือ่ การรูเทาทันดิจิทลั การเขาถึง
สารสนเทศและการใชสารสนเทศท่ีเหมาะสมและไมผดิกฎหมาย การดูแลสุขภาพกายและใจเพื่อปองกัน
ผลกระทบจากโลกดิจิทลั 

    2.9 แสวงหาเครือขายความรวมมอืในการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา
ตางๆ และเอกชน   
    2.10 สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณดิจิทัล และเทคโนโลยดีิจิทัลที่ทันสมัยใหเพียงพอตอการใชงานและ
การเรียนรูของนักศึกษา 
    2.11 สงเสริมการจัดกิจกรรมใหนกัศึกษาตระหนักในการมสีวนรวมทางสังคมและรับผดิชอบตอสังคม 
อาทิ ไมกลั่นแกลงบุคคลอ่ืนทางดิจิทัล เคารพสิทธิของบุคคลอื่น เคารพกฎหมายดิจิทลั และพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของ รวมทั้งรับผิดชอบการกระทําของตนเองบนโลกออนไลน  
    2.12 สงเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยดีิจิทัลและความเปนพลเมือง
ดิจิทัลระหวางอาจารย นักศึกษา บุคลากร และผูรูทั้งในและตางประเทศ 

3. ผลการประเมินแนวทางการพฒันาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ดานความเหมาะสม พบวา ทุกแนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยแนวทางท่ี



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.26  No.4  October - December 2020     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
80

 
 

มีคาเฉลีย่สูงสุดไดแก แนวทางท่ี 4 ปลูกฝงมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในการเขาสูเครือขายสังคมออนไลน 
โดยใชสติในการรับฟง แสดงความคิดเห็น การโพสตภาพ ขอความ เสียง ที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง 
ผูอื่น และไมละเมิดสิทธ์ิผูอื่น และแนวทางท่ี 7 พัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในโลกดิจิทัล ซึ่งไดแก 
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา ทักษะการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ 
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และทักษะความฉลาดทางดิจิทัล  
สําหรับดานความเปนประโยชนนัน้ พบวา ทุกแนวทางมีความเปนประโยชนอยุในระดับมากท่ีสุด โดยแนวทางท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสดุไดแก แนวทางท่ี 1 สรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของความเปนพลเมืองดิจิทัล
ในฐานะท่ีเปนประชาชน นักศึกษา และครูในอนาคต  สวนดานความเปนไปได พบวา ทุกแนวทางมีความเปนไป
ไดในระดับมาก โดยแนวทางท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาแนวทางอ่ืนๆ ไดแก แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการบูรณาการเรื่องความ
เปนพลเมืองดจิิทัลกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ดวยวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย   
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ความเปนพลเมืองดิจิทัลของนกัศึกษาคณะครุศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี และมโีอกาสเขาถึงสื่อ อุปกรณและ
เทคโนโลยีดิจิทลัทีอ่าจารยผูสอนใชในการจัดการเรียนรู รวมทั้งสื่อดจิิทัลที่มหาวิทยาลัยจดัไวใหบริการนักศึกษา 
นอกจากน้ีนักศึกษาสวนใหญมเีครือ่งมือดิจิทัล เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แทปเลต็ เปนตน จึงทําใหนักศึกษา
คณะครุศาสตรเขาถึงโลกดิจิทัลไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ซึ่งสอดคลองกบั Brand Buffet Team. (2014) ทีเ่สนอวา       
มายดแชร ประเทศไทย (Mindshare Thailand) ซึ่งเปนเอเจนซี่เครอืขายดานการตลาดและการสื่อสาร เผย
ผลการวิจัยเรื่อง “Growing Up as Digital Natives” งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาโดย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก และรวมเฝาสังเกตุพฤติกรรมกลุมเปาหมายท่ีทําการศึกษาคือ กลุมผูใชอินเทอรเน็ต อายุ 
9-24 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเนต็ และทําความเขาใจผลกระทบจากโลกดิจิทลั
ของกลุมดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) ผลการวิจยัสวนหน่ึงพบวา กลุมคนท่ีเรียกวา Evolving Digizen หรือ
กลุมที่ใชอินเทอรเน็ตที่มีอายรุะหวาง 18-24 ป ซึ่งครึ่งหนึ่งของกลุมนี้ใชอินเทอรเน็ตตลอดเวลาผานทางสมารท
โฟนและแทปเล็ต โดยชีวิตประจําวันของคนกลุมน้ีจะเริ่มจากการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือคนหาขอมูล และใชเขา
เครือขายสังคมออนไลนเพื่อส่ือสารระหวางกลุมและหาเพื่อนใหมผานทางเฟซบุก คนกลุมนี้ยังชอบติดตาม
ขาวสารผานทางบล็อค รวมไปถึงการแชรรูปภาพพรอมเช็คอินสถานท่ีแบบเรียลไทม และเฝาจับตามองการแตง
กายของเหลาคนมีช่ือเสียงผานทางอินสตาแกรม แลวนํามาปรับใหเขากับบุคลิกและสไตลของตนเอง โดยรอยละ 
84 ของกลุมนีเ้ชื่อวาอินเทอรเน็ตคอืแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และรอยละ 19 ของกลุมนี้เริ่มซื้อของออนไลน โดย
สวนใหญมีการคนหาขอมลูออนไลนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ 

เมื่อพิจารณาความเปนพเลเมืองดจิิทัลเปนรายดาน พบวา ดานที่มคีาเฉลี่ยของความเปนพลเมืองดิจิทลั
สูงกวาดานอื่นๆ 3 ลําดบัแรกคือ ดานสิทธิและความรับผดิชอบในการใชงานดิจิทัล ดานการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ดิจิทัล และดานการรักษาความปลอดภัยในการใชงานดิจิทัล ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา นกัศึกษา
คณะครุศาสตรมีความรูทางดิจิทัลและมีวุฒิภาวะมากพอที่จะวเิคราหแยกแยะวาสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี สิ่งใดควรทํา 
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สิ่งใดไมควรทํา รวมทั้งไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหเปนคนท่ีความออนนอม ซื่อสัตย มีคณุธรรมจริยธรรม ตาม
คุณลักษณะของนักศึกษาคณะครศุาสตรที่คณะกําหนดไวคือ “ออนนอม เสียสละ ซื่อสัตย อดทน อุทิศตนใหกับ
งาน รอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ” และตามวิสยัทัศน ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
คือ “เปนแหลงความรูทางการศึกษา บูรณาการและพัฒนาองคความรูเพื่อใหบัณฑิตครูมีคณุธรรม รักวิชาชีพ” 
รวมทั้งไดรับการปลูกฝงจากอาจารยผูสอน คณะ และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  จีงทําใหนักศึกษาหลีกเลี่ยงการละเมิดความเปนสวนตัวของผูอื่นทางดิจิทัล หลีกเลีย่งการกล่ัน
แกลงผูอื่นทางดิจิทัล  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายดิจิทัล มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนในโลก
ออนไลน ไมดาวนโหลดสิ่งที่ผิดกฎหมาย รูจักไตรตรองกับการกระทาํของตนบนโลกดิจิทลั ระมัดระวังในการ
เปดเผยขอมูลสวนตัวของตนเอง ทั้งนี้ Wongkitrungruang. (2018, p.13, p.22) ไดกลาวถึงความเปนพลเมือง
ดิจิทัลในมิตดิานจริยธรรมวา พลเมืองดิจิทัลจะใชอินเทอรเนต็ไดอยางปลอดภัย มคีวามรับผิดชอบ และมี
จริยธรรม รูจักคณุคาและจริยธรรมจากการใชเทคโนโลยี ตระหนักถงึผลพวงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมที่เกิดจากการใชอินเทอรเน็ต รวมถึงรูจักสิทธิและความรบัผิดชอบออนไลน อาทิ เสรีภาพในการพูด 
การเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และการปกปองตนเองและชุมชนจากความเสีย่งออนไลน เชน การกลั่น
แกลงออนไลน ภาพลามกอนาจารเด็ก สแปม เปนตน 

2. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร พบวา ทุกแนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยแนวทางท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก 
แนวทางท่ี 4 ปลูกฝงมารยาทและธรรมเนียมปฏบิัติที่ดีในการเขาสูเครือขายสังคมออนไลน โดยใชสติในการรับฟง 
แสดงความคดิเห็น การโพสตภาพ ขอความ เสียง ที่ไมกอใหเกดิความเสียหายแกตนเอง ผูอื่น และไมละเมิดสิทธ์ิ
ผูอื่น  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะแนวทางน้ี อาจารยผูสอนหรืออาจารยประจาํโปรแกรมวิชาเห็นวาสามารถแนะนําหรือ
ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงจรยิธรรมและมารยาทในการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการเรียนรู การทํางาน 
หรือการผอนคลาย ซึ่งสามารถทําไดขณะสอนหรือขณะนักศึกษาใชงาน โดยเฉพาะนักศึกษาคณะครศุาสตรซึ่ง
สวนใหญมมีารยาทเรียบรอยอยูแลว Newsplus Agency. (2018) ไดเสนอวาหนาท่ีของผูใชงานส่ือสงัคม
ออนไลนทุกคนคือ  ตองมีจริยธรรมกอน ควรรูจักคดิ พิจารณา แยกแยะ สิ่งที่ควรทํา ไมควรทํา คํานึงถึงคุณธรรม
เปนสําคญั และเลือกใชสื่อในทางสรางสรรค เพื่อประโยชนทั้งตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดย
สิ่งที่ควรตระหนักประกอบดวย การใหความรูตาง ๆ ที่ถูกตอง ไมละเมิดคัดลอกผลงานของผูอื่น ไมโกหก 
หลอกลวง ไมขายสินคาท่ีกอใหเกดิอันตราย  ไมสรางความเสียหายทางธุรกิจแกผูอื่น ไมคุกคาม ละเมดิสิทธิ
เสรภีาพของผูอื่น ไมกอกวน สรางความรําคาญ เลือกใชภาษาที่ถูกตอง เหมาะสม รวมทั้งไมจําหนายสนิคาท่ีผิด
กฎหมาย และทําลายขอมูลของผูอื่น 

นอกจากน้ียังมแีนวทางท่ี 7 ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในโลกดิจิทัล  
ซึ่งไดแก ทกัษะการคดิวิเคราะห คดิสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา ทักษะการรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศ ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และทักษะความ
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ฉลาดทางดิจิทลั แนวคิดนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากนักศึกษานอกจากจะมีความรู ความสามารถในการใชสื่อ
ดิจิทัลแลว นักศึกษายังควรไดรับการพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน ซึ่งสมาชิก
เหลานีม้ีความหลากหลายทางเช้ือชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม ซึง่ Wongkitrungruang. (2018, pp.31-32) 
เสนอวา การจะเปนพลเมืองที่สมบูรณในยุคดิจิทัลนั้นบุคคลจะตองมีทักษะและความรูดิจิทัล ชุดทักษะและ
ความรูดจิิทัลจะชวยใหบุคคลใชเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทยการเปนพลเมืองในยุคดิจิทัลไดอยางรอบดาน โดยชุด
ทักษะและความรูดานดิจิทัลนั้นมหีลากหลายมติิ ทั้งความรูดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีไอซีที รวมถึง
ความรูดานอื่นๆ เชน การสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่น ความคิดสรางสรรคและการคิดเชิงวิพากษ ซึ่งมีสวน
สําคัญที่ชวยใหพลเมืองใชอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งตอตนเองและสังคม 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับ STEPS Acdemy (2019) ที่เสนอวา ทักษะท่ีจําเปนในยุคดิจิทลั ประกอบดวย  
ทักษะการแกไขปญหา การคิดวิเคราะหเชิงกลยุทธ ความคิดสรางสรรค  ความเปนผูนําและการบริหารจัดการคน    
การทํางานกับคนตางวัฒนธรรมและตางวัย ความฉลาดทางอารมณ ทักษะการเรียนรู และการเลาเร่ืองและการ
สื่อสาร และยังสอดคลองกับ Tham. (2019) ที่กลาววาทักษะท่ีจําเปนในยุคดิจิทัลประกอบดวย ความฉลาดทาง
อารมณ ความฉลาดทางสังคม ความรอบรูและเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีใหม ๆ การทํางานรวมกับผูอื่นในสภาวะ
การทํางานบนโลกเสมือนผานส่ือดจิิทัล และความสามารถในการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งสอดคลอง
กับ Sidhisamarn. (2019) ที่เสนอวา ทักษะชีวิตที่ควรมีคูขนานไปกับโลกดิจิทลัประกอบดวย การสือ่สารและ
ปฏิสัมพันธ ทักษะการแกไขปญหา ความคิดสรางสรรค การเรยีนรูดวยตนเองหรือทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
การทํางานรวมกับผูอื่น การคิดวิเคราะห และการเจรจาตอรอง ซึ่ง Siam Commercial Bank. (n.d.) ไดเสนอวา 
คนรุนใหมควรมีทักษะดังน้ี ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ทักษะทางดานภาษาท่ีสองหรือสาม ทักษะการใช
สื่อสังคมออนไลน ทักษะทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ทักษะการคิดอยางเปนระบบ ทักษะความคิด
สรางสรรค ทักษะการเปนผูประกอบการและธุรกิจ และทักษะการใชชีวิตในสังคม (Soft Skills)  
สําหรับดานความเปนประโยชนนัน้ พบวา ทุกแนวทางมีความเปนประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด โดยแนวทางท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสดุไดแก แนวทางท่ี 1 สรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของความเปนพลเมืองดิจิทัล
ในฐานะท่ีเปนประชาชน นักศึกษา และครูในอนาคต แนวทางน้ีมีประโยชนตอนักศึกษาคณะครุศาสตร เนื่องจาก
ปจจุบันโลกเขาสูยคุดิจิทลัที่เทคโนโลยดีิจิทัลไมไดเปนเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทํางานเหมือนทีผ่านมา แตจะ
มีสวนทาํใหการดําเนินชีวิตมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมดจิิทัลเปนสังคมที่ทําใหบุคคลแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เชื่อมโยง และผสานกันดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ ทําใหเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
การติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล หรือแมแตการทําธุรกรรมการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมสีวนในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดเปนสังคมดิจิทัล (Chusangnin, 2018) ดังนั้นอาจารยผูสอนจึงจําเปนตองสรางความตระหนัก
ใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคญัของการเปนพลเมืองดิจิทัลโดยอาจสอดแทรกในการบรรยายในรายวิชาท่ีสอน  
การทํากิจกรรมหรือการปฏิบตัิงานของนักศึกษา ซึ่ง Wongkitrungruang. (2018, p.13) เสนอวา ความเปน
พลเมืองดิจิทลัจะชวยใหพลเมืองเรียนรูการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทลัและปกปองตนเองจากความเสี่ยง
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ตางๆ รูจักเคารพสิทธิของตนเองและมีความรับผิดชอบตอสังคมในโลกสมยัใหม รวมทั้งเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีดิจิทลัที่มีตอสังคม และใชเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก 
สวนดานความเปนไปได พบวา ทกุแนวทางมีความเปนไปไดในระดบัมาก โดยแนวทางที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาแนวทาง
อื่นๆ ไดแก แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการบูรณาการเรื่องความเปนพลเมืองดิจิทัลกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ตางๆ ดวยวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาตาง ๆ อาจารยผูสอนสามารถสอดแทรกความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดิจิทัล โดยเฉพาะการ
ใหความรูเกี่ยวกับมารยาทในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยใหกับตนเองทางดิจิทัล ความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิและความรับผดิชอบในโลกออนไลน รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงคของความเปนพลเมอืงดิจิทัลใน
เนื้อหารายวิชาที่สอน นอกจากน้ีการที่อาจารยผูสอนนําสื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีดิจทิลัมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู หรือการใหนักศึกษาปฏิบัติงานโดยใชอุปกรณหรือเทคโนโลยดีิจิทัลอยางเหมาะสม รวมทั้ง
มหาวิทยาลยัสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณดจิิทัล และเทคโนโลยีดิจทิัลที่ทันสมัยใหเพยีงพอตอการใชงานและการ
เรียนรูของนักศึกษา ก็สามารถสงเสริมความเปนพลเมืองดิจิทลัใหกับนักศึกษาไดเชนกัน นอกจากน้ี จาก
สถานการณโรค 

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดประกาศขอความ
รวมมือสถาบันการศึกษาท่ีอยูในสงักัด ใหจัดการเรียนการสอนออนไลน และคาดวาภายหลังสถานการณโควิด 19 
การจัดการเรียนรูออนไลนจะเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนรูในรูปแบบเดิมๆ ใหเปนการจัดการเรียนรูใหม ทั้งนี ้Ratananarumitsorn & Theerawattanakul. 

(2019) ไดเสนอวาการปรับตัวของมหาวิทยาลัยกับโลกยุคใหม โมเดลมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 จะตองตอบโจทย
อนาคตท่ีสําคญัประการหนึ่งคือ ประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเปนดิจิทัลเนทีฟซึ่งเติบโตพรอมกับยุค
ดิจิทัลผานความยดืหยุนของหลักสตูรและชองทางการเรียนรูผสมผสานแพลตฟอรมกายภาพและออนไลน 
(Future of Course) 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

     1. คณะครศุาสตร โปรแกรมวิชา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และมหาวิทยาลัยสามารถนําแนวทางการ
พัฒนาพัฒนาความเปนพลเมืองดจิิทัลที่ไดจากการวิจัยครั้งไปใชในการพัฒนานักศึกษา  
     2. อาจารยผูสอนอาจสอดแทรกเรือ่งความเปนพลเมืองดจิิทัลในการสอนรายวิชาตางๆ รวมทั้งปลูกฝง
ใหนักศึกษามีมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติทีด่ีในการเขาสูเครือขายสังคมออนไลน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

     1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร หรือนักศึกษาใน
คณะอื่น 

     2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเปนพลเมืองดิจิทลัของนักศึกษาจําแนกตามโปรแกรมวิชา และ
ระดับชั้นป  
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