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การพัฒนาความเป็ นพลเมืองดิ จิทลั และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้
e-Learning รายวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฐิตยิ า เนตรวงษ์*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั โดยใช้ e-Learning รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 2) หาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้ e-Learning รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นพลเมือง
ดิจทิ ลั และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
นักศึกษาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี การศึกษา 2555 จํานวน 49 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบประเมิน
ความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ( X ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า
1) ความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่ามีพฒ
ั นาการทีส่ งู ขึน้ โดยความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั อยูใ่ นระดับมาก
พัฒนาการร้อยละ 15.85
2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของกลุม่ ตัวอย่างสูงขึน้ ร้อยละ 23.37
3) ความสัมพันธ์ของความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของกลุม่ ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กนั ใน
ทิศทางบวกในระดับค่อนข้างสูงโดยมีคา่ เท่ากับ 0.799
คําสําคัญ: พลเมืองดิจทิ ลั e-Learning เทคโนโลยีสารสนเทศ
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Development of Digital Citizenship and Learning Achievement Utilizing
e-Learning in Information Technology of Students
Suan Dusit Rajabhat University
Titiya Netwong*
Abstract
The objectives of this research were: 1) to develop digital citizenship utilizing an e-Learning in Information
Technology of Suan Dusit Rajabhat University’s students 2) to find learning achievement utilizing an eLearning in Information Technology of Suan Dusit Rajabhat University’s students and 3) to find correlation
between digital citizenship and learning achievement. The sample consisted of 49 undergraduate students of
Urban Environment and Industry who registered in the Information Technology, course of the 2012 academic
year. The research instruments were the questionnaire for digital citizenship and a learning achievement test in
Information Technology. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test
dependent and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results of the study were as follows :
1) digital citizenship of experimental sample after undertaking teaching was high level and development of
digital citizenship increased 15.85 %
2) learning achievement of the samples increased 23.37 %
3) the correlation between digital citizenship and learning achievement were rather high level. (r = 0.799)
Keywords: digital citizenships, e-Learning, Information Technology
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1. บทนํา
“ความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั (Digital Citizenship)”
นับเป็ นมาตรฐานหนึ่งด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เสนอ
โดยสมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (ISTE) [1]
เพื่อ ให้ผู้เ รีย นสามารถแสดงความเข้า ใจประเด็น ทาง
สังคม วัฒนธรรม และความเป็ นมนุ ษย์ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบตั ิตนอย่างมีจริยธรรม
และตามครรลองกฎหมายให้ใช้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่าง
ปลอดภัย ถู ก กฎหมาย และอย่ า งรับ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง มี
ความสําคัญในทักษะแห่งการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ให้
เกิดทักษะการเรียนรูแ้ ละการคิด ความรูพ้ น้ื ฐานไอซีที
ปี พ.ศ. 2554 การศึกษาไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้าน
คุณภาพ จะเห็นได้จากตัวชีว้ ดั ด้านการศึกษาและการสอบ
หลายครัง้ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็ นผลผลิตของ
การศึกษาไม่มศี กั ยภาพทีจ่ ะเรียนรูค้ วามเปลีย่ นแปลงของ
โลกและพัฒนาตนเองอย่ า งต่ อเนื่ อง ดังนั น้ การปฏิรู ป
การศึกษาต้องปฏิรปู กระบวนทัศน์ จากเดิมที่ผูส้ อนเป็ นผู้
มอบความรู้ ต้องเปลีย่ นเป็ นช่วยกันออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน นัน่ คือ “กระบวน
การเรียนรูส้ ําคัญกว่าความรู”้ และ “ครูมใิ ช่ผู้มอบความรู้”
แต่ เป็ น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โ ดยเรียนรู้ ไ ป
พร้อม ๆ กับเด็กและเยาวชน” ผูเ้ รียนในศตวรรษใหม่ม ี
หนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุ กหนแห่ ง ทัง้ ใน
สิ่งแวดล้ อมและในอินเทอร์เน็ ต ดังนั น้ สิ่งที่ค วรทํ าคือ
กระบวนทัศน์ใหม่ ทีจ่ ะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ น ผูใ้ ฝ่
รูต้ ลอดชีวติ จะเรียนรูอ้ ะไรก็ขน้ึ กับบริบทของแต่ละคน แต่
ที่ทุกคนควรมีคอื ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา
ตลอดชีวติ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง[1]
e-Learning เป็ นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน
โดยใช้ส่อื อิเล็กทรอนิ กส์ และดําเนิ นกิจกรรมโดยอาศัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็ นหลัก ซึง่ การใช้บทเรียนออนไลน์
ต้องมีการบริหารจัดการและการกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
ดําเนินการโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือช่วย
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและเร็วขึน้ จุดเด่นของ
การเรียนรูแ้ บบนี้คอื การเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุก
สถานที่ สําหรับการสร้างเนื้อหาก็ม ีลกั ษณะที่ทําให้สงิ่ ที่
สร้างขึน้ นัน้ นํ ากลับมาใช้ได้ตลอดเวลา เรียกซํ้าได้ไม่รจู้ บ
การดําเนินการต่าง ๆ จึงใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วย เช่น
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การประเมินผล การสอบ ทดสอบความรูต้ ่าง ๆ บทเรียน
ออนไลน์เป็ นหนทางหนึ่งของการพัฒนากําลังคน ด้านการ
สร้างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผูเ้ รียนสามารถเลือก
เรียนอะไรก็ได้ เรียนเวลาใดก็ได้ตามต้องการ ผู้เรียนจะ
พอใจกับการเรียนรูท้ ่มี คี วามอิสระและคล่องตัว ระบบ eLearning จะทํ า ให้ล ดเวลาการเรีย นรู้ไ ด้ม ากกว่ า 50
เปอร์เซนต์ และเสีย ค่า ใช้จ่ายน้ อยกว่าระบบการสอน
และการฝึกอบรมแบบเดิมถึง 30-60 เปอร์เซ็นต์ [2]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ได้มกี ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะ
e-Learning และในปจั จุบนั ได้ใช้ระบบบริหารการเรียน
(Learning Management System: LMS) Moodle มาใช้
บริหารจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ ดังนัน้ การนํา
เทคโนโลยีท่มี อี ยู่แล้วมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน สนองตอบการเรียนรูท้ เ่ี อื้ออํานวยให้ผเู้ รียนได้ใช้
ประโยชน์ หรือแสวงหาปจั จัยแห่งการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
การเรียนผ่านเครือข่ายเข้าสู่ทรัพยากรต่าง ๆ สามารถ
กระทําได้จากหน้ าจอภาพของผู้เรียน ตัง้ แต่การเข้าสู่ชนั ้
เรียน การหยิบหนังสือ การนําเอาเอกสารคําสอน รูปภาพที่
นําเสนอไปทบทวนได้ สามารถทําแบบทดสอบ ประเมินผล
ตลอดจนการแสวงหาเอกสารเพิ่มเติม ก็กระทําได้จาก
หน้าจอของผู้เรียน[3][4] จึงกล่าวได้ว่าการนํ า e-Learning
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็ น
พลเมืองดิจทิ ลั ของผูเ้ รียนสามารถสร้างทรัพยากรบุคคลที่
มีความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเรื่อง
สํ า คัญยิ่งของการพัฒ นาประเทศและก้ าวสู่ ป ระชาคม
อาเซียนได้อย่างมันคง
่
การวิจ ัยครัง้ นี้ ม ีว ัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็ น
พลเมืองดิจทิ ลั โดยใช้ e-Learning รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้ e-Learning
รายวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ และหาความสัม พัน ธ์
ระหว่างความเป็ นพลเมืองดิจิทลั และผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2. วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการวิ จยั
2.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรสิง่ แวดล้อม
เมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนเรียน
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Q1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวนทัง้ สิน้ 49 คน
โดยได้จากการสุม่ อย่างง่ายจากตอนเรียนทัง้ 17 ตอนเรียน
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 แบบแผนการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการกํากับการเรียนรูด้ ว้ ยการ
ใช้ e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และใช้
แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest
Design
T1 X T 2
X แทน ทดลอง (Experiment) หรือจัด
กระทํา (Treatment)
T1 แทน วัดก่อนการทดลอง (Pretest) หรือ
วัดตอนเริม่ ต้นวิจยั
T2 แทน วัดหลังการทดลอง (Posttest) หรือ
วัดตอนสิน้ สุดวิจยั
2.2.2 เมื่อเสร็จสิน้ กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้ e-Learning แล้วผู้เรียนจะทําแบบประเมินความเป็ น
พลเมื อ งดิ จิ ท ัล และแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ ท์ าง
การเรียนทันที
2.2.3 ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียนใช้วธิ ี 0-1 (Zero-One Method) โดยมี
เกณฑ์วา่ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด หรือไม่ตอบ
ให้ 0 คะแนน
2.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.3.1 แบบสอบถามความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั
1) ลักษณะของเครื่องมือ ประกอบด้วย
แบบตรวจรายการ (Check list) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ รวมทัง้ สิน้ จํานวน
2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เพื่อสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นของ
ผูเ้ รียน คือ เพศ และเกรดเฉลี่ย ตอนที่ 2 การปฏิบตั ิ
เกี่ย วกับ ความเป็ น พลเมือ งดิจิท ัล โดยแยกประเด็น
คําถามเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ความเข้าใจประเด็นทาง
สังคม มีขอ้ คําถาม 5 ข้อ 2) ความเข้าใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม มีขอ้ คําถาม 6 ข้อ 3) ความเข้าใจประเด็น
ความเป็ นมนุ ษย์ มีขอ้ คําถาม 5 ข้อ 4) การปฏิบตั ติ น
อย่างมีจริยธรรมและตามครรลองกฎหมาย มีขอ้ คําถาม
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5 ข้อ และ 5) ด้านการรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมและ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีขอ้ คําถาม 8 ข้อ
2) การสร้างและการหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ โดยศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุ มประเด็นการวัด
ความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั ตามกรอบของสมาคมเทคโนโลยี
การศึกษานานาชาติ (ISTE) เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทํา
แบบสอบถามความเป็ นพลเมื อ งดิ จิ ท ั ล แล้ ว สร้ า ง
แบบสอบถามตามกรอบในประเด็น ความเข้าใจในประเด็น
ทางสังคม ความเข้าใจในประเด็นทางวัฒนธรรม ความ
เข้าใจประเด็นความเป็ นมนุ ษย์ การปฏิบ ัติตนอย่ างมี
จริย ธรรมและตามครรลองกฎหมาย และการรู้ จ ัก ใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แล้ ว
นําเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อคําถามและวัตถุประสงค์ หรือ IOC (Item Objective
Congruence) แล้ ว ทํ า การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ นํ าไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับนักศึกษาซึ่งมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยหาค่าความเที่ยง (Reliability) จากค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
จากผลการทดลองใช้ ได้ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ อ์ ั ล ฟ่ า ของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.906 ปรับปรุงแบบสอบถาม แล้ว
นําไปใช้จริงโดยการนําไปเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
2.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
1)
ลักษณะของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียนแบบปรนัย ของนักศึกษาหลักสูตร
สิ่ง แวดล้อ มเมือ งและอุ ต สาหกรรม ระดับ ปริญ ญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 20 ข้อ
2) การสร้างและการหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ โดยศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นจากการศึกษาหลักการ
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือวิจ ยั
กําหนดและเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ ทดสอบ (Test
Blueprint) แล้วให้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านวัดผล
และประเมินผล ตรวจสอบและพิจารณาให้ครอบคลุ ม
เนื้อหาตามหลักสูตร สร้างข้อสอบเป็ นแบบปรนัย จํานวน
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20 ข้อ แล้วนํ าแบบทดสอบที่ได้ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คนตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบด้านความเทีย่ งตรง
(Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) และ
ความเหมาะสมในด้านภาษา (Wording) โดยประเมินความ
สอดคล้องของข้อคําถามกับจุดมุ่งหมาย หรือ IOC (Item
Objective Congruence) ปรับปรุงแบบทดสอบตาม
ข้อเสนอแนะแล้วนํ าไปทดลองใช้กบั นักศึกษาซึ่งผ่านการ
เรียนเนื้อหาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วนําคะแนนที่
ได้ไปวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก
(r) คัดเลือกข้อสอบทีม่ คี วามยากง่ายระหว่าง .20-.80 และ
ค่าอํานาจจําแนก ตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป โดยเลือกให้ครอบคลุม
จุดประสงค์และเนื้ อหาในแต่ละตอน รวมถึงหาค่าความ
เชื่อมันของแบบทดสอบ
่
(KR-20) ได้ค่าความเชื่อมัน่
0. 827
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั
โดยวิเ คราะห์ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์คา่ t
2.4.2 วิเ คราะห์ผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นโดย
วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ค่า t
2.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเป็ น
พลเมือ งดิจิท ัล และผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรีย นโดยใช้
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ซึง่ มีเกณฑ์ดงั นี้
0.81 ขึน้ ไป ความสัมพันธ์สงู
0.61 – 0.80 ความสัมพันธ์คอ่ นข้างสูง
0.41 – 0.60 ความสัมพันธ์ปานกลาง
0.21 – 0.40 ความสัมพันธ์คอ่ นข้างตํ่า
ตํ่ากว่า 0.21 ความสัมพันธ์ต่าํ

6.00
5.00

x = 3.89

4.00

x = 3.10
พัฒนาการ
15.85 %

3.00
2.00
1.00

pre-test
post-test

0.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

รูปที่ 1 กราฟแสดงการพัฒนาความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั
ของกลุม่ ตัวอย่าง
จากรูปที่ 1
พบว่าความเป็ นพลเมืองดิจิทลั ใน
ภาพรวมหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 มีค่าสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลองมีค่าเท่ากับ 3.10 การ
พัฒ นาความเป็ น พลเมือ งดิจิท ัล คิด เป็ น ร้อ ยละ 15.85
โดยจะพบว่า นักศึกษาทุกคนมีความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั
สูงขึน้
3.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการการเรียน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของกลุม่ ตัวอย่าง
รายละเอียดดังรูปที่ 2
18

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

16
14

x

12
10
8
6
4

x = 6.57
พัฒนาการ
23.37 %
pre-test

2

3. ผลการทดลอง
3.1 การพัฒนาความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั
การพัฒ นาความเป็ น พลเมือ งดิจิท ัล ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง รายละเอียดดังรูปที่ 1
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= 11.24

post-test

0
1 3 5 7 91113151719212325272931333537394143454749

รูปที่ 2 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ของกลุม่
ตัวอย่าง
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จากรูปที่ 2 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลัง
ทดลองมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 11.24 มีคา่ สูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับก่อนทดลองในภาพรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6.57 คิดเป็ น
ร้อยละ 23.37 โดยจะพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี ะแนน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ คะแนนพัฒนาการของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลองอยู่ในเกณฑ์ 10.00 – 45.00
เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 23.37
3.3 ความสัมพันธ์ของความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
การวิเ คราะห์ห าความสัม พัน ธ์ข องความเป็ น
พลเมืองดิจิทลั และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยหาค่า
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ข องเพีย ร์ส นั รายละเอีย ดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นพลเมือง
ดิจทิ ลั และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ความเป็ น
พลเมืองดิ จิทลั
S.D.
x
3.89

0.45

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
S.D.
x
11.24

2.43

Sig.

r

0.037

0.799*

*p< 0.05
ตารางที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์ความเป็ นพลเมือง
ดิจทิ ลั และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยหาค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัม พัน ธ์ ข องเพีย ร์ ส ัน ใช้ ร ะดับ ความเชื่ อ มัน่ 95%
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าภาพรวมความเป็ น
พลเมื อ งดิ จิ ท ัล และผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นมี ค วาม
สัม พันธ์ ก ัน โดยตัวแปรทัง้ สองสัม พันธ์ ต ามกันในทิศ
ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.799) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
4. อภิ ปรายผลและสรุปผล
4.1 การพัฒนาความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั โดยการใช้ eLearning พบว่าความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั ก่อนการทดลอง
ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อทําการประเมินหลังการทดลองความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั
สู ง ขึ้ น คื อ อยู่ ใ นระดับ มาก และกลุ่ ม ตัว อย่ า งทุ ก คนมี
พัฒนาการความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั สูงขึน้ เมื่อแยกเป็ นราย
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ด้าน ทุกด้านมีระดับความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั อยู่ในระดับ
มาก สามารถเรียงลําดับระดับการปฏิบตั จิ ากมากไปน้อย
ได้ดงั นี้ ความเข้าใจประเด็นความเป็ นมนุ ษย์ ด้านการรูจ้ กั
ใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสมและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ความ
เข้าใจประเด็นทางสังคม ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
และการปฏิ บ ัติ ต นอย่ า งมี จ ริย ธรรมและตามครรลอง
กฎหมาย จะเห็นได้ว่ ากลุ่ มตัวอย่ างให้ความสํ าคัญใน
ประเด็นความเข้าใจความเป็ นมนุ ษย์มากที่สุด สอดคล้อง
กับแนวคิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีบ่ ณ
ั ฑิต
ระดับอุดมศึกษาควรมี ของสภาผูน้ ําแห่งชาติเพื่อการศึกษา
เสรีและสัญญาของอเมริกา [5] นักเรียนต้องเตรียมพร้อม
รับมือความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสังสมทั
่ กษะ
ความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมมนุ ษย์ และโลกทางกายภาพและ
โลกธรรมชาติ ซึ่งได้แก่การศึกษาในเรื่องวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ภาษา และศิลปะ โดยเน้นการศึกษาเพื่อตอบคําถามสําคัญ
ทัง้ ในยุคนี้และทีค่ งอยูท่ ุกยุคสมัย เพือ่ ให้มคี วามรับผิดชอบ
ส่วนตัวและต่ อสังคมได้แก่ ความรู้และการมีส่วนร่วมใน
ฐานะพลเมือง ในระดับท้ องถิ่นและระดับโลก ความรู้
ความสามารถระหว่ า งวัฒ นธรรม การใช้ เ หตุ ผ ลทาง
จริยธรรมและลงมือปฏิบตั ิ รวมถึงพืน้ ฐานและทักษะสําหรับ
การเรีย นรู้ ต ลอดชีวิต ซึ่ง จะเห็ น ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งก็ ใ ห้
ความสําคัญกับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
เช่นกัน เนื่องจากความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถทําให้คนเราใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีได้เต็มที่
อาจทําให้เกิดนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล
และการเปลีย่ นแปลงทางสังคมได้ และเทคโนโลยีได้เปลีย่ น
โปรแกรมประยุกต์ในโลกออนไลน์ ให้ทนั สมัยจนเสริมจุด
แข็งและความชอบในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรูบ้ นโลก
ออนไลน์ ไ ด้ นํ า ไปสู่ รู ป แบบความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต
ทรัพยากรร่วมกันของสมาชิกออนไลน์เพื่อสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ ในการสร้างสรรค์ ร่ วมมือทํ างาน และ
ร่วมกันแบ่งป นั เช่น การแบ่ งป นั ภาพ/วิดีโอ เครือข่าย
สังคม บล็อก เวทีอภิปรายออนไลน์ วิกแิ ละการสร้างไฟล์
ร่วมกัน[6]
4.2 คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังทดลองมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 11.24 มีค่าสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
ทดลองในภาพรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6.57 คิดเป็ นร้อยละ
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23.37 โดยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ม ีคะแนน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ คะแนนพัฒนาการของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลองอยู่ในเกณฑ์ 10.00 – 45.00
เปอร์เซ็นต์ ค่ าเฉลี่ยร้อยละคะแนนพัฒนาการของกลุ่ ม
ตัวอย่างเท่ากับ 23.37 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการเรียน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (ttest) ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน
โดยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
แสดงว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนหลังจากเรียน
ด้วย e-Learning สอดคล้องกับแนวคิดของถนอมพร
เลาหจรัสแสง[3] ที่ได้ระบุ ว่าบทเรียนออนไลน์ สามารถ
สนองตอบพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ ละบุ คคลได้เป็ น
อย่างดี เพราะผูเ้ รียนบางคนมีพฤติกรรมทีจ่ ะเลือกเรียนใน
หัวข้อหรือบทเรียนทีต่ นคิดว่ามีประโยชน์หรือสามารถตอบ
ั หาที่ตนสงสัยในขณะนั น้ ก่ อนแล้วจึงเรียนบทเรียน
ปญ
อื่น ๆ ภายหลัง นอกจากนัน้ การที่ผูเ้ รียนสามารถเลือก
สถานที่ เวลา และช่วงเวลาที่ผู้เรียนรูส้ กึ ว่าสะดวก สบาย
หรือเหมาะสมต่อการเรียนรูข้ องตน การเรียนย่อมเกิดจาก
ความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรูท้ ําให้เกิด
สัมฤทธิ ์ผลทางการเรียนรูข้ น้ึ นอกจากนี้เป็ นการเปิ ดโอกาส
สําหรับผูเ้ รียนในการเข้าถึงผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่าง ๆ ทัง้ ใน
และนอกสถาบัน จากในประเทศและต่างประเทศทัวโลก
่
โดยผูเ้ รียนสามารถติดต่อสอบถามปญั หาข้อมูลต่าง ๆ ที่
ต้องการศึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญได้โดยตรง ซึง่ ไม่สามารถทํา
ได้ในการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิม นอกจากนี้ยงั ประหยัด
ทัง้ เวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบการติดต่อสื่อสาร
กับผูเ้ ชีย่ วชาญในลักษณะเดิม[4] และสอดคล้องกับแนวคิด
ของยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย นํ าประเสริฐ[2] ที่กล่าวว่า
บทเรียนออนไลน์เป็ นหนทางหนึ่งของการพัฒนากําลังคน
ด้านการสร้างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนอะไรก็ได้ เรียนเวลาใดก็ได้ตามต้องการ
ผู้เรียนจะพอใจกับการเรียนรู้ท่มี คี วามอิสระและคล่องตัว
ระบบ e-Learning จะทําให้ลดเวลาการเรียนรู้ได้มากกว่า
50 เปอร์เซนต์ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าระบบการสอน
และการฝึกอบรมแบบเดิมถึง 30-60 เปอร์เซ็นต์
4.3
ความสัมพันธ์ความเป็ นพลเมืองดิจิทลั และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์

_14-0646(001-186).indd 79

ของเพียร์สนั ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์พบว่าภาพรวมความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ก นั โดยตัวแปร
ทัง้ สองสัมพันธ์ตามกันในทิศทางบวกในระดับค่อนข้างสูง
(r = 0.799) จึงกล่าวได้วา่ ความเป็ นพลเมืองดิจทิ ลั ส่งผลถึง
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ยิง่ ความเป็ น
พลเมืองดิจทิ ลั สูงก็ยงิ่ ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้ม ี
ระดับสูงขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Galbraith[7] ได้
ชี้ให้เห็นว่าการเรียนรูอ้ อนไลน์ เป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ สามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือสร้างความ
ตระหนักรู้ ความใฝ่รใู้ ห้แต่ละบุคคล ซึ่งมีผลต่อศูนย์กลาง
การเรียนรู้ออนไลน์ ฉะนัน้ การเรียนรู้ออนไลน์ จึงเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการเรียนรูข้ องบุคคล โดยคุณลักษณะที่
สํ า คัญของการเรียนรู้ ทางออนไลน์ ต้ องคอยให้ ค วาม
ช่วยเหลือกัน ผู้เรียนต้องคอยให้ความช่วยเหลือโดยการ
ร่วมมือกันในการทํางาน และกิจกรรมต่าง ๆ อยูเ่ สมอ โดย
สอนเทคนิคต่าง ๆ ผ่านบล็อก การส่งข้อความถึงกัน เป็ นต้น
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