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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานเพื่อ
ส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ 2) ศึกษาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูก
เสือ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่ระดม
ความคิดเห็นในการออกแบบรูปแบบฯ จำานวน 7 คน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จำานวน 3 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ จำานวน 4 คน และผู้เชี่ยวชาญที่แสดงความคิดเห็นที่มีต่อรูป
แบบ จำานวน 5 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืแบบสัมภาษณแ์นวทางในการออกแบบรูปแบบฯ และแบบ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ ผลค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)  
อยู่ในช่วง 0.8-1.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 

1. รูปแบบการเรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัล
สำาหรบัลกูเสอื ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่1) เคร่ืองมอืในการเรียนรู้ร่วมกนัออนไลน์ 2) เนือ้หา 
3) แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ 6) การวัดและการ
ประเมินผล

2. ผลการประเมินความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตีอ่รปูแบบการเรยีนรูส้บืสอบแบบผสมผสานเพือ่
ส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมอยู่ที่ 4.55 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดเหมาะสมต่อการนำาไปใช้
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Abstract

The purpose of this research was to 1) design the inquiry blended learning model 
to enhance digital etiquette leadership for the boy scouts 2) study the opinions of experts 
on the inquiry blended learning model to enhance digital etiquette leadership for the boy 
scouts, by using qualitative research methods. The sample group used in the research was 
divided into 2 groups of experts. The first group consisted of 7 experts, including 3 experts 
in educational technology and 4 veteran scouts who gave their input on the creation of an 
optimal model. The second group consisted of 5 experts who could provide valuable feedback 
on the model. The instruments used in the research were the interview questionnaire about 
the creation of an optimal model and the evaluation feedback form on the model. The result 
of the item-objective congruence index (IOC) is in the range 0.8-1.0. The statistics used for 
data analysis were average and standard deviation.

This study in the inquiry blended learning model to enhance digital etiquette  
leadership for the boy scouts found 6 important elements in the developmental learning 
model. They were as follows: 1) online collaborative learning tools 2) content 3) additional 
learning resources 4) learning activities 5) physical and virtual learning environment and  
6) measurement and evaluation.

The results of the experts evaluation for the inquiry blended learning model to enhance 
digital etiquette leadership for the boy scouts were very positive with the average evaluation 
being 4.55, which is the highest band and suitable for use.

Keywords: The inquiry blended learning model, Digital etiquette leadership

บทนำา

การรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องสำาคัญ สำาหรับ
เยาวชนในปัจจุบัน เน่ืองจากผู้ที่รู้ เท่าทันสื่อจะ
สามารถปอ้งกนัตนเองจาก การถกูจงูใจจากเนือ้หา
ของส่ือ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของสื่ออย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อให้สามารถควบคุมการตีความ
เนื้อหา ของสื่อที่ดู ฟัง หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย อุษา 
บิก้กิน้ส ์(2555) กลา่ววา่การใหก้ารศึกษาเพ่ือการรู้ 
เทา่ทนัสือ่จะมปีระสทิธภิาพสงูสดุกบัผูเ้รยีนในชว่ง
อายุระหว่าง 9-12 ป ีซึ่งควรเปน็การรวมศกัยภาพ
ด้านต่างๆ ทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติควรมี
หลักสูตรที่ทำาให้ผู้สอนได้สอนการรู้เท่าทันส่ือกับ

ผูเ้รยีน สมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระศรนีครนิทรา บรมราช- 
ชนนไีดค้วามสำาคญัในเรือ่งการรูเ้ทา่ทนัสือ่ โดยจดั
ทำาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีการ
เรียนการสอนในเรื่องรู้เท่าทันสื่อ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนและเยาวชนในสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการลูกเสือ ทั้งนี้ สำานักการลูกเสือ 
ยวุกาชาดและกจิการผูเ้รยีน สำานกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยใช้หลักสูตร 
ลกูเสือเสรมิสรา้งทกัษะชวีติและได้ออกแบบแผนการ
จดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติบรูณาการ
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กบักจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งทกัษะชวีติเขากบัวธีิการลูก
เสือ ซึ่งตามแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามข้อบังคับของคณะลูก
เสือแห่งชาติได้กำาหนดให้มีการเรียนการสอนใน
เรื่องรู้เท่าทันสื่อ และ Boy Scouts of America 
ไดร้ว่มรณรงค์กจิกรรมทีลู่กเสอืควรปฏบิตัติ่อผูอ้ืน่
ตามกฎของลกูเสอืในเร่ืองต่างๆ โดยมีแนวคดิทีว่า่
โลกดจิทิลัและชมุชนลกูเสอืสามารถอยูเ่คยีงขา้งกนั
ได้ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยประหยัดเวลาใน
การคน้คว้าเชือ่มตอ่กบัผูอ้ืน่ๆ กบัลกูเสอืทัว่ทกุมมุ
โลก รวมไปถึงการใช้อินเตอร์อย่างปลอดภัยและ
สรา้งสรรค์ และการเฝา้ระวงัภยัจากอนิเทอรเ์นต็ อกี
ทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ทก.) ไดด้ำาเนนิโครงการสง่เสรมิและพฒันาการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) เพื่อ
สรา้งและขยายเครอืขา่ยอาสาสมคัรลกูเสือไซเบอร์

สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่อยู่ในบริบท
การสือ่สารยคุดจิทิลั เทคโนโลยีการส่ือสารทีม่คีวาม
ก้าวหน้าได้เปลี่ยนคุณลักษณะและขอบเขตของ
ความเป็นพลเมืองให้เป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital 
Citizenship) ดังนั้นการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล
นอกจากจะต้องมีทักษะและความรู้ที่หลากหลาย
ในการใชอ้นิเทอรเ์นต็ผา่นอปุกรณแ์ละชอ่งทางการ
สื่อสารประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตามทักษะการใช้
อนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือประโยชน์
ในการดำารงชวีติประจำาวนัไมเ่พียงพอตอ่คณุลกัษณะ
ของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์ หากแต่จะ
ต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและสังคม เช่น การเคารพ
สิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ตลอดจนมีพฤติกรรมใน
การใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีมารยาท อย่างเหมาะสม มี
กฎกติกา มีวนิยั และความรบัผดิชอบตอ่การกระทำา 
ของตน ไม่สร้างความเดือดร้อน ความรำาคาญ 
ความเครียด ความกังวลใจ รวมถึงเป็นสาเหตุของ

ปัญหาทางสภาพจิตของบุคคลอื่นและตัวเอง

ในการสร้างให้ผู้เรียนเกิดการรู้เท่าทันสื่อ
เครือข่ายสังคมและมีมารยาทในการใช้ส่ือเครือ
ข่ายสังคมนั้นจำาเป็นต้องมีต้นแบบให้ผู้เรียนเพื่อ
เปน็แบบอยา่งทีด่ใีนเร่ืองดงักลา่ว กระบวนการของ
ความเป็นผู้นำาก็เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยให้ความ
รู้ทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรู้เท่าทัน
สื่อเครือข่ายสังคมอันจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นในสังคมดิจิทัล การสอนทักษะการเป็นผู้นำา
สำาหรบัผูเ้รยีนเปน็สว่นสำาคญัในการเล้ียงดแูละการ
ศกึษากเ็ปน็สิง่สำาคญัสำาหรบัผูเ้รยีน ความเปน็ผูน้ำา
จงึเปน็ทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัผูเ้รยีนทกุคน (Shinde, 
2010 quote in Al-Jammal, 2015) การพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำาจะต้องมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เป็นสิ่งสำาคัญเพื่อจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและขยายความรู้ 
ไปยังผู้อื่น Eisenkraft (2003 quoted in Jeff 
& Julie, 2013) กล่าวว่ากระบวนการสอนแบบ
สืบสอบในขั้นขยายความคิด เป็นการนำาความรู้ที่
สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่
ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนำาแบบจำาลองหรือข้อสรุป
ที่ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ซึ่ง
ก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเร่ืองราวต่างๆ และทำาให้
เกิดความรู้สึกกว้างขวางขึ้น การเรียนรู้แบบสืบ
สอบนี ้สามารถชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ
โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มและมีการถ่ายโอนการ
เรยีนรูไ้ปยงัผูอ่ื้น ทัง้น้ีผูส้อนจะต้องมีการจดัเตรยีม
โอกาสให้ผู้เรียนได้นำาสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน ผู้สอนจะเป็น 
ผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รยีนสามารถนำาความรูท้ีไ่ดรั้บไปสรา้ง
เป็นความรู้ที่เรียกว่า “การถ่ายโอนการเรียนรู้” ซึ่ง
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
ก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ผสมผสานวิธีโดย
ให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์รวม
กนัระหวา่งทัง้การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนและการเรยีน
รูอ้อนไลนใ์ชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ยดำาเนนิการทำาให้ 
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ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกแห่งท้ังในและนอก
ชั้นเรียนซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ท้ังน้ี การใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

จากความสำาคัญและองค์ความรู้โดยรวม
ท่ีได้กล่าวมานั้น นำาไปสู่แนวคิดของการวิจัยครั้ง
นี้ โดยงานวิจัยนี้ได้ขยายขอบเขตการศึกษาจาก  
Boy Scouts of America และโครงการลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิต โดยมีลูกเสือซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ที่บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้ทำา
หน้าที่ริเริ่มจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อเครือข่ายสังคม ผู้สอนจะเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนการให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อเครือข่ายสังคม 
เพ่ือให้ลกูเสอืกลุม่นีไ้ดเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ และ
ทกัษะในการเสริมสรา้งศกัยภาพของตนเองให้รูเ้ทา่
ทันสื่อเครือข่ายสังคมอย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ เพื่อให้
งานวจิยัมคีวามยัง่ยนืได้การดำาเนินงานจะตอ้งขยาย
ผลไปสู่บุคคลอื่นในโรงเรียนด้วยกระบวนการทาง
ลูกเสือเพื่อให้ลูกเสือมีภาวะผู้นำาด้านมารยาทใน
สังคมดิจิทัลสูงขึ้น มีพฤติกรรมในการใช้สื่อดิจิทัล
อย่างมีมารยาทอยา่งเหมาะสมปลอดภยั มกีฎกตกิา 
ความเป็นส่วนตัวของบุคคล รวมถึงการใช้ถ้อยคำา
ที่สุภาพในเครือข่ายสังคม โดยมีกระบวนการของ
ความเป็นผู้นำาในการกระตุ้นและแนะนำาให้ผู้อื่น
เกิดความตระหนักในด้านการใช้เครือข่ายสังคม
และมมีารยาทในการใชส้ือ่เครอืข่ายสงัคมในทางที่
จะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนและสงัคม และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิทัลที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือออกแบบรูปแบบการเรียนรู้สบืสอบ
แบบผสมผสานเพือ่ส่งเสรมิภาวะผูน้ำาดา้นมารยาท
ในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ

2. เพ่ือศึกษาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ี
มีต่อรูปแบบการเรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานที่
เพือ่ส่งเสริมภาวะผู้นำาดา้นมารยาทในสงัคมดจิิทลั
สำาหรับลูกเสือ

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
ศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สืบสอบ
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผู้นำาด้านมารยาทใน
สังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ มีขั้นตอนและเครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันส่ือเครือข่ายสังคม การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้เท่าทันสือ่ของแกนนำา รูป
แบบการเรยีนรูแ้บบสบืสอบและรปูแบบการเรยีนรู้
แบบผสมผสาน การเปน็พลเมอืงดจิทิลั ภาวะผูน้ำา
ด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลและแนวคิดเกี่ยวกับ
การใชค้อมพวิเตอรส์นบัสนนุการเรยีนรูร้ว่มกนันำา
ข้อมูลจากสิง่ทีไ่ดจ้ากการศกึษามาวเิคราะหข้์อมูล
พ้ืนฐานทัง้ทางทฤษฎีแนวคิดมาพิจารณาและพัฒนา
เป็นแบบสัมภาษณ์

2.สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
เกีย่วกบัหลกัการ องคป์ระกอบของรปูแบบ ขัน้ตอน 
และกจิกรรมเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัรปูแบบการเรยีน
รูส้บืสอบแบบผสมผสานเพือ่สง่เสรมิภาวะผูน้ำาดา้น
มารยาทในสงัคมดจิทิลัสำาหรบัลกูเสอื และขอ้เสนอ
แนะ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้จำานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 7 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม 
ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิทางเทคโนโลยี
การศกึษาไมต่่ำากวา่ปริญญาโทและมปีระสบการณ์
ในการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตมากกว่า 3 ปี
ขึ้นไป จำานวน 3 คน
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2.2 ผู้เชีย่วชาญทีม่คุีณวุฒิด้านลูกเสอืมวีฒุิ
ทางลูกเสือ L.T.C ขึ้นไป จำานวน 4 คน

3. เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ
สมัภาษณ ์ซึง่ประกอบดว้ยขอ้คำาถามเกีย่วกบัหลกั
การ องคป์ระกอบของรปูแบบ ขัน้ตอน และกจิกรรม
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้สืบสอบ
แบบผสมผสานเพือ่ส่งเสรมิภาวะผูน้ำาดา้นมารยาท 
ในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ 

4. สรุป วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ จากนั้นนำามาออกแบบเป็นรูปแบบการ
เรยีนรูส้บืสอบแบบผสมผสานเพือ่สง่เสรมิภาวะผูน้ำา
ดา้นมารยาทในสงัคมดิจทัิลสำาหรบัลกูเสอื และสรา้ง
แบบประเมนิความคดิเหน็ทีม่ตีอ่รปูแบบการเรยีนรู้
สืบสอบแบบผสมผสานเพือ่สง่เสรมิภาวะผูน้ำาดา้น
มารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ

5. นำารปูแบบการเรยีนรูส้บืสอบแบบผสม
ผสานเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคม
ดิจิทัลสำาหรับลูกเสือท่ีได้ให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ ซึ่งประกอบด้วย 5 
ด้านดังนี้ 1) ภาพรวม 2) องค์ประกอบ 3) ขั้น
ตอนการเรียนรู้ 4) เครื่องมือ และ 5) การประเมิน
ผล ซ่ึงผูป้ระเมนิเปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยแีละ
สื่อสารการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ รวม
จำานวน 5 คน ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)แบง่ออกเปน็ 
กลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

5.1 ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิทางเทคโนโลยี
การศกึษาไมต่่ำากวา่ปรญิญาเอกและมปีระสบการณ์
ในการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตมากกว่า 5 ปี
ขึ้นไป จำานวน 3 คน

5.2 ผู้เชีย่วชาญทีม่คุีณวุฒิด้านลูกเสอืมวีฒุิ
ทางลูกเสือ L.T.C ขึ้นไป จำานวน 2 คน

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยวธิวีจัิยเชงิคณุภาพ ผูว้จัิยใช้วธิสีมัภาษณ์

โดยใชแ้บบสัมภาษณแ์นวทางในการพฒันารปูแบบ
การเรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม
ภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูก
เสอื ทำาการสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญดว้ยการนดัหมาย
และทำาการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to 
face interview) จำานวน 6 คน และสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ จำานวน 1 คน เริ่มดำาเนินการเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562 

7. การวเิคราะหข์อ้มลู วเิคราะหด์ว้ยขอ้มลู
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ องค์ประกอบ ข้ันตอน 
และกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัรูปแบบฯ โดย
นำามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ด้วย
วิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียง และนำามาสร้าง
ข้อสรุป วิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้ 
แบบบรรยายความเรียงเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย จากน้ันวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ความคดิเหน็ทีม่ตีอ่รปูแบบฯโดยผูเ้ชีย่วชาญ ดว้ยวธิี
การหาคา่คะแนนเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
จากการประเมินมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการออกแบบรูปแบบ

การเรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานเพื่อ 
ส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัล
สำาหรับลกูเสอื เปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ โดยศกึษา 
วเิคราะห์ เอกสารงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง และสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ซึ่งมี 
องค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) เครื่องมือ
ในการเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์ 2) เนื้อหา 3) แหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) สภาพ
แวดลอ้มการเรยีนรู้ และ 6) การวัดและการประเมิน
ผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 เครื่องมือในการเรียนรู้ 
ร่วมกันออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ 
รว่มกนั ตดิตอ่สือ่สาร ทำากจิกรรมตา่งๆ รว่มกันเปน็
ลกัษณะของการผสมผสานการเรยีนแบบออนไลน ์
(Online) ร่วมกับการเรยีนแบบเผชญิหนา้ (Face to 
Face) เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์
ในงานวิจัย มี 2 เครื่องมือดังนี้

1. Google Classroom เปน็เครือ่งมอืการ
เรียนรู้ร่วมกันที่ให้ผู้สอนได้ชี้แจงข้อกำาหนดในการ
เรียนของแต่ละบทเรียน รวมถึงเอกสารประกอบ
การเรยีน แหลง่เรยีนรูต้า่งๆ ทีมี่เน้ือหาสมัพนัธก์บั 
บทเรยีนในแตล่ะหวัขอ้และรวมถงึการตอบคำาถาม
ของลกูเสอืในแตล่ะบทเรียน อกีทัง้สามารถตรวจสอบ 
เวลาเรียนของลูกเสือได้

2. Facebook Messenger เปน็เครือ่งมอื
ทีใ่ชแ้สดงความคดิเหน็ภายในหมูข่องลกูเสอื ทำาให้
เกดิการปฏสิมัพนัธข์องลกูเสอืและสามารถทำางาน

ร่วมกันได้เป็นหมู่

องค์ประกอบที่ 2 เนื้อหา เป็นเนื้อหาใน
เรื่องมารยาทในสังคมดิจิทัล โดยศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์
เนือ้หาใหส้อดคลอ้งในเรือ่งมารยาทในสงัคมดจิทิลั 
สำาหรบัลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ ่ซึง่เนือ้หาประกอบดว้ย 
4 เรื่องดังนี้ 1) สิทธิและความรับผิดชอบ 2) การ
สื่อสารในสังคมดิจิทัล 3) ความปลอดภัยในสังคม
ดิจิทัล และ 4) แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล

องค์ประกอบท่ี 3 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เน้ือหาวิชา
ในขณะทีล่กูเสอืมีปฏสิมัพนัธก์บัแหลง่ขอ้มูลตา่งๆ 
โดยมุง่ใหค้วามรูท้ัง้เนือ้หาวชิาและสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและส่งเสริมการเรียนรู้
แบบสืบสอบผสมผสาน

องคป์ระกอบที ่4 กจิกรรมการเรียนรู้ เปน็
กจิกรรมในการเรยีนรู้แบบสบืสอบผสมผสาน ระหวา่ง

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ

 

 

เกี่ ย วของ และสัมภาษ ณ ผู เชี่ ยวชาญ  เพื่ อ
วิเคราะหเนื้อหาใหสอดคลองในเร่ืองมารยาทใน
สังคมดิจิทัล สําหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ซึ่ง
เนื้อหาประกอบดวย 4 เร่ืองดังนี้ 1) สิทธิและ
ความรับผิดชอบ 2) การส่ือสารในสังคมดิจิทัล   
3) ความปลอดภัยในสังคมดิจิทัล และ 4) แนว
ปฏิบัติในสังคมดิจิทัล 

องคประกอบที่ 3 แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 
เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูเนื้อหาวิชา 
ในขณะที่ลูกเสือมีปฏิสัมพันธกับแหลงขอมูล
ตางๆ โดย มุ งให ความ รูทั้ ง เนื้ อห าวิชาและ
สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและ
สงเสริมการเรียนรูแบบสืบสอบผสมผสาน 

องคประกอบที่  4 กิจกรรมการเรียนรู 
เป น กิ จ ก รรม ใน ก าร เ รีย น รู แ บ บ สื บ ส อ บ
ผสมผสาน ระหวางการเรียนรูแบบเผชิญหนาใน
หองเรียนกับการเรียนรูแบบออนไลน สามารถ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดตอส่ือสาร และสงงานไดดวยเคร่ืองมือในการ
เรีย น รู ร วม กัน อ อน ไล น  มี ข้ัน ต อน ก ารจั ด          
กิจกรรรม  7 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันกําหนดปญหา 
เปนข้ันนําเขาสูบทเรียนผูสอนจะตั้งคําถามหรือ 
ปญหา หรือใหลูกเสือดูส่ือการสอนตามที่ผูสอน
กําหนด  2) ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันนี้จะตอเนื่อง 
จากข้ันกําหนดปญหา ใหลูกเสือศึกษาขอมูล
จากคําถามหรือปญหาที่ผูสอนกําหนดจากแหลง
เรียนรูที่ผูสอนไดจัดเตรียมไวและทําความเขาใจ 
ในคําถามหรือปญหาดังกลาว 3) ข้ันอธิบายและ
ลงขอสรุป ข้ันนี้ใหลูกเสือนําขอมูลที่ไดจากการ
คนความาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และเขียน
สะทอนคิดผานเคร่ืองมือเรียนรูรวมกันออนไลน 
4) ข้ันแสดงความคิดเห็น ข้ันนี้เปนการนําความรู
ทีได เชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ได
คนควาเพิ่มเติมพูดคุยแลกเปล่ียนในหองสนทนา
ของหมูเพื่อหาแนวทางในการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  รูปแบบการเรียนรูสืบสอบแบบผสมผสานเพื่อสงเสริมภาวะผูนําดานมารยาท 
               ในสังคมดิจิทัลสําหรับลูกเสือ 
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การเรยีนรูแ้บบเผชญิหน้าในหอ้งเรยีนกับการเรยีนรู ้
แบบออนไลน์ สามารถติดต่อสื่อสาร และส่งงาน
ได้ด้วยเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์ มี
ขั้นตอนการจัด กิจกรรรม 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
กำาหนดปัญหา เป็นขั้นนำาเข้าสู่บทเรียนผู้สอนจะ 
ตั้งคำาถามหรือปัญหา หรือให้ลูกเสือดูสื่อการสอน
ตามที่ผู้สอนกำาหนด 2) ขั้นสำารวจและค้นหา ขั้นนี้
จะต่อเนื่องจากขั้นกำาหนดปัญหา ให้ลูกเสือศึกษา
ข้อมูลจากคำาถามหรือปัญหาที่ผู้สอนกำาหนดจาก
แหลง่เรยีนรูท้ีผู่ส้อนไดจ้ดัเตรยีมไวแ้ละทำาความเขา้ใจ
ในคำาถามหรอืปัญหาดงักล่าว 3) ขัน้อธบิายและลง
ขอ้สรปุ ขัน้นีใ้หล้กูเสอืนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้
มาวเิคราะห ์แปลผล สรปุผล และเขยีนสะทอ้นคดิ
ผ่านเครื่องมือเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์ 4) ขั้นแสดง
ความคิดเห็น ขั้นนี้เป็นการนำาความรู้ทีได้เชื่อมโยง
กบัความรูเ้ดมิหรอืแนวคดิทีไ่ด้คน้ควา้เพิม่เตมิพดูคยุ
แลกเปลีย่นในหอ้งสนทนาของหมูเ่พือ่หาแนวทางใน
การดำาเนนิงาน 5) ขัน้ถา่ยทอดความรู ้ขัน้นีลู้กเสอื
ได้นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำาวัน ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ลูกเสือนำา
ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและถ่ายทอดความรู้ให้
แก่ผู้อื่น เช่น การทำาวิดีโอ ละครสั้น เสียงตามสาย 
การรณรงค์ภายในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ หรือโปสเตอร์ เป็นต้น 6) ขั้นนำาเสนอผล
งาน เมือ่ลกูเสอืไดท้ำากจิกรรมถา่ยทอดความรูแ้ลว้ 
แต่ละหมู่จะรายงานผลและนำาเสนอผลงานจาก
การขยายผลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น และ 

7) ข้ันติดตามและประเมินผล เป็นการประเมิน
การเรยีนรูข้องลกูเสอืวา่หลงัจากทีล่กูเสือไดเ้รยีนรู ้
ด้วยรูปแบบฯ ลูกเสือมีภาวะผู้นำาด้านมารยาทใน
สังคมดิจิทัลเป็นอย่างไร

องค์ประกอบที่ 5 สภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูเ้ปน็การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การแลก
เปล่ียนเรยีนรู ้สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้แบบผสม
ผสานทั้งในห้องเรียนปกติแบบเผชิญหน้า (Face 
to Face) และแบบออนไลนโ์ดยจัดหอ้งปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ลูกเสือ
สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ำากจิกรรมตา่งๆ รว่มกัน

องค์ประกอบที่ 6 การประเมินผล การ
ประเมินผลตามสภาพความจริง ด้วยการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูแ้ละประเมนิภาวะผู้นำาดา้น
มารยาทในสงัคมดจิทิลั มขีัน้ตอนการประเมนิ ดงันี ้
1) การประเมนิผลกอ่นการเรยีนรู ้2) การประเมนิ
ผลระหวา่งการเรยีนรู ้และ 3) การประเมนิหลงัการ
เรยีนรู ้เคร่ืองมอืทีใ่ชป้ระเมนิ ไดแ้ก ่1) แบบทดสอบ
เรื่องมารยาทในสังคมดิจิทัล 2) แบบวัดภาวะผู้นำา
ดา้นมารยาทในสงัคมดจิทิลั 3) แบบสอบถามความ
เหน็และพฤตกิรรมของลกูเสอืหลงัจากทีไ่ดเ้ผยแพร่
ความรู้ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมของลูกเสือ

ตอนที ่2 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผู้
เชีย่วชาญทีม่ตีอ่รปูแบบการเรยีนรูส้บืสอบแบบผสม
ผสานเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคม
ดิจิทัลสำาหรับลูกเสือปรากฏดังตาราง 1
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จากตาราง 1 พบว่า รูปแบบการเรียนรู้  
สืบสอบแบบผสมผสานเพือ่สง่เสรมิภาวะผูน้ำาดา้น
มารยาทในสงัคมดจิิทัลสำาหรบัลกูเสอืท่ีผูว้จัิยพฒันา
ขึ้น มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.55, S.D.=0.41) 

อภิปรายผล

รปูแบบการเรยีนรูสื้บสอบแบบผสมผสาน
เพือ่สง่เสรมิภาวะผูน้ำาดา้นมารยาทในสังคมดจิิทลั
สำาหรบัลกูเสอืมปีระเดน็ทีส่ามารถอภิปรายไดด้งันี ้

1. รูปแบบการเรียนรู้สืบสอบแบบผสม
ผสานเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคม
ดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ ลูกเสือ ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) เครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ออนไลน์ 2) เน้ือหา 3) แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  
4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ และ 6) การวัดและการประเมินผล โดย
ได้มีการพัฒนารูปแบบฯ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
การสงัเคราะห์ หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบ
ต่างๆ โดยมีแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบสอบ การ
เรยีนรูแ้บบผสมผสานมาเปน็กรอบแนวคดิพืน้ฐาน
ในการสังเคราะห ์ซึง่สอดคลอ้งกบั Harvey (2003) 
ไดท้ำาการทำาศกึษามมุมองของการเรยีนรูแ้บบผสม
ผสาน พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันและพึ่งพา

อาศัยกนั ทำาใหส้ามารถออกแบบสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้แบบผสมผสานได้อย่างมีความหมาย ได้แก่ 
1) สถาบัน 2) จิตวิทยาการสอน 3) เทคโนโลยี  
4) การออกแบบสว่นต่อประสาน 5) การประเมินผล 
6) การบริหารจัดการ 7) การสนับสนุนทรัพยากร 
และ 8) จรยิธรรม ทัง้นี ้เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบการเรยีนรู้ 
แบบสบืสอบผสมผสาน เพือ่สง่เสรมิภาวะผูน้ำาดา้น
มารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ ผู้วิจัยได้
สงัเคราะหเ์นือ้หาตา่งๆ อยา่งเชือ่มโยงสมัพนัธก์นั
ตัง้แตก่ารสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของภาวะผูน้ำาดา้น
มารยาทในสังคมดิจิทัล องค์ประกอบของรูปแบบ  
ข้ันตอนการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล โดย
ใชว้ธิวีจิยัเชงิคณุภาพ ทำาการสมัภาษณ์ความคดิเหน็
จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้าน
ลูกเสือ จำานวน 7 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นใน
เรื่องการสร้างภาวะผู้นำาของลูกเสือว่าจะต้องเน้น
ในเรือ่งของการปฏบิตั ิเนน้การทำากจิกรรม เพือ่ให้
ลกูเสอืไดฝ้กึและแสดงความเปน็ผูน้ำา การเรยีนการ
สอนในหอ้งเรยีนควรมกีจิกรรมในเรือ่งมารยาทใน
สงัคมดิจทัิลท่ีให้ลกูเสอืได้ฝกึปฏิบตัจิริง นำากฎและ
คำาปฏิญาณของลกูเสอืไปประยกุตก์บัเรือ่งมารยาท
ในสังคมดิจิทัลและนำาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ประยุกต์เข้ากับกิจกรรมลูกเสือ เช่น การใช้ QR 
code, Augmented Reality (AR), การใช้แผนที่

ตาราง 1 ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตีอ่รปูแบบการเรยีนรูส้บืสอบแบบผสมผสาน
เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ

รายการประเมิน
ผลการประเมิน

S.D. แปลผล

ด้านที่ 1 ภาพรวมของรูปแบบ 4.45 0.47 ระดับมากที่สุด

ด้านที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ 4.60 0.33 ระดับมากที่สุด

ด้านที่ 3 ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบ 4.66 0.36 ระดับมากที่สุด

ด้านที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในรูปแบบ 4.45 0.39 ระดับมากที่สุด

ด้านที่ 5 การประเมินผลการเรียนของรูปแบบ 4.60 0.51 ระดับมากที่สุด
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เข็มทิศ ด้วย Google map เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับอุลิชษา (2556) กล่าวว่าการเรียนรู้เชิงรุกด้วย
การลงมอืปฏบิตัจิรงิ (Active Learning) การเรยีนรู้ 
เท่าทันสื่อเป็นการเรียนเรื่องกระบวนการคิดจึงไม่
สามารถใชก้ารสอนหรอืการบรรยายได ้จำาเปน็ตอ้ง
ใชก้ารลงมอืปฏิบัตจิริงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดขึ้นภายในตน จากนั้นผู้วิจัยทำาการออกแบบ 
รูปแบบการเรียนรู้ และนำารูปแบบการเรียนรู้ที่ได้
เสนอผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 5 คน เพือ่ประเมินความ
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบ
การเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมภาวะผู้นำาด้าน
มารยาทในสังคมดิจิทัลให้กับลูกเสือ และสามารถ
นำาไปใช้ได้จริง 

2. ความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตีอ่รปูแบบ
การเรยีนรูส้บืสอบแบบผสมผสานเพือ่ส่งเสริมภาวะ
ผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือท่ี 
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบขึน้ คณุภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสม
มากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมสูงสุด คือ ด้านที่ 3 ขั้นตอนการ
เรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านที่ 2 องค์ประกอบ และ
ดา้นท่ี 5 การประเมนิผลการเรยีน ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
ความเหมาะสมต่ำาสุด คือ ด้านที่ 1 ภาพรวม และ
ดา้นที ่4 เครือ่งมอืทีใ่ช ้นอกจากนี ้ผูเ้ชีย่วชาญยงัให้
ความเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเพ่ือการพฒันา
รูปแบบฯ ให้ดียิ่งขึ้นและการนำารูปแบบฯ ไปใช้ใน
สถานการณ์จริง โดยสรุปได้ดังนี้ ในด้านที่ 1 ภาพ
รวม ผู้วิจัยสามารถออกแบบรูปแบบออกมาได้ดี 
ถา้สามารถทำาได้จรงิจะเปน็ประโยชน์ตอ่กจิการลกู
เสือไทย และกระทรวงศึกษาธิการ มีข้อควรระวัง 
สำาหรับการวิจัยคือ เวลาเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน  
ลูกเสือเปล่ียน รปูแบบฯ จะตอ้งออกแบบใหมี้ความ
ยืดหยุ่นมากๆ และส่ิงสำาคัญคือระยะเวลาที่ใช้ใน
การสร้างภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัล

ให้กับลูกเสือ ด้านที่ 2 องค์ประกอบ เพิ่มบริบท
เนื้อหาในด้านมารยาททางออนไลน์ในสังคมของ
ต่างประเทศเข้าไปด้วย ด้านที่ 3 ขั้นตอนกิจกรรม
การเรียนรู้ ปรับชื่อขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ให้มีความสอดคล้องและกระชับมากขึ้น ด้านที่ 4 
เครื่องมือที่ใช้ การใช้ Google classroom มาช่วย
ในการจัดการเรยีนการสอนทำาใหส้ามารถตรวจสอบ
เวลาเข้าเรียนของลูกเสือได้ ด้านที่ 5 การประเมิน
ผลการเรยีน ควรมกีารวดัผลจากบุคคลทีล่กูเสอืได้
ไปถา่ยทอดความรู ้เพือ่เกบ็ข้อมลูวา่ลูกเสือมภีาวะ
ผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลเป็นอย่างไร 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทำาใหไ้ดร้ปูแบบการ
เรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมภาวะ
ผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือท่ี
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และสามารถนำาไปใช้ได้จริง รูปแบบการเรียนรู้สืบ
สอบแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้าน
มารยาทในสงัคมดจิิทลั เปน็รปูแบบการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมภาวะผู้นำาดา้นมารยาทในสังคม
ดิจิทัลให้กับลูกเสือ โดยมีองค์ประกอบภาวะของ
ผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่  
1) มคีวามรบัผิดชอบ 2) ประพฤตตินเปน็แบบอย่าง
ทีด่ ี3) มจีรยิธรรม 4) คำานงึถงึสิทธส่ิวนบคุคล และ 
5) รับฟังและเห็นคุณค่าของผู้อื่น Shea, 1997 ; 
Schinkten, 2018 ; ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 
2561 ; มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 ; กรกวรรณ 
โพธิ์ทอง, 2559 ; วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์, 2558 
; กิตติรานีย์ ขวงพร, 2558; ประเวศ วะสี, 2557 
; กมลวรรณ เภกะนันท,์ 2555 ; และบุญธรรม กจิ
ปรีดาบริสุทธิ์, 2553 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบสอบ ซึ่งเป็นการดำาเนินการเรียนการสอน 
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำาถาม เกิดความคิด และ
ลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำามาประมวลหา
คำาตอบหรอืขอ้สรปุดว้ยตนเอง มผีูส้อนชว่ยอำานวย
ความสะดวกในการเรยีนรูใ้นดา้นตา่งๆ ใหแ้กผู่เ้รยีน 
(ทิศนา แขมมณี, 2554) โดยผสานกับการเรียนรู้ 
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แบบผสมผสานซึ่งเป็นการเรียนที่มีความหลาก
หลายในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารสอนเขา้มาผสม
ผสานระหวา่งกนั ทัง้ในกจิกรรมการเรียนการสอน
ในช้ันเรยีนและกจิกรรมการเรยีนออนไลน ์โดยผา่น
ระบบบรหิารจดัการการเรยีนรู ้และหรอืเทคโนโลยี 
เครือข่ายสังคมเข้ามาช่วยดำาเนินการให้การเรียน
การสอนแบบผสมผสานสามารถขยายการมีส่วน
รว่มในการเรยีนของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้นด้วย (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2557) 

จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้
สืบสอบแบบผสมผสานเพือ่สง่เสรมิภาวะผูน้ำาดา้น
มารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือได้รับการ
พัฒนาขึน้ภายใตก้ารสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎี และ
หลักการที่สอดคล้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพใน
การนำามาใชใ้นการสง่เสรมิภาวะผูน้ำาดา้นมารยาท
ของลกูเสอืได ้จากผลการประเมินความคดิเหน็ทีม่ี
ต่อรูปแบบฯโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบวา่รปูแบบการเรยีนรู้ 
สืบสอบแบบผสมผสานเพือ่สง่เสรมิภาวะผูน้ำาดา้น
มารยาทในสังคมดจิทิลัสำาหรับลกูเสอื มคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน และมีขั้นตอนที่
สามารถช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำาด้านมารยาทใน
สังคมดจิทิลัใหก้บัลกูเสอื โดยเฉพาะขัน้การถา่ยทอด
ความรู้ ลกูเสอืไดจ้ะแสดงความเปน็ผูน้ำา นำาสิง่ทีไ่ด้
จากการเรียนเรื่องมารยาทในสังคมดิจิทัลไปขยาย
ผลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น ในหลายๆ วิธี 
เช่น การทำาวิดีโอ ทำาเพจ Facebook แสดงละคร
สัน้ เสยีงตามสาย ทำาโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์การ
รณรงค์ภายในโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น สอดคล้องกับ Shinde (2010 
quote in Al-Jammal, 2015) การสอนความเป็น
ผู้นำาของผู้เรียนคือการจัดกิจกรรมหรือกิจกรรม
นอกหลักสูตรเป็นประจำาให้ผู้ปกครองและครูจัด
กิจกรรมหลายอย่างเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะและ
ทักษะความเปน็ผูน้ำาซึง่จะไมเ่พยีงแตส่อนเกีย่วกบั
ความสำาคญัของการเปน็ผูน้ำาเทา่นัน้ แตย่งัจะสอน

ทกัษะการเปน็ผูน้ำาใหม่ๆ  และสง่เสรมิสิง่ทีม่อียู่เดิม 
ประกอบกับงานวิจัยของอุทมุพร ชืน่วิญญา (2554) 
ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสาน 
รูปแบบ INFOHIO DIALOGUE และกระบวนการ
การเรยีนรูแ้บบสืบสอบเพือ่เสรมิสรา้งการรูส้ารสนเทศ
ของผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าขั้นตอนการ
เรียนรู้สืบสอบช่วยเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของ
นักเรียน และงานวิจัยของญาณี นาแถมพลอย 
(2555) ไดศ้กึษาผลของการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
บนส่ือสังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชม
จากกรณีตัวอย่างที่มีต่อทักษะการคิดขั้นสูงด้าน
การดำาเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้บน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบอย่าง
ชื่นชมจากกรณีตัวอย่างมีทักษะการคิดขั้นสูงด้าน
การดำาเนินชีวิต ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ารูปแบบการ
เรียนรู้สืบสอบแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมภาวะ
ผู้นำาด้านมารยาทในสังคมดิจิทัลสำาหรับลูกเสือท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยและแนวคิด
ของนกัการศกึษาหลายทา่น เปน็รปูแบบการเรยีนรู ้
ที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมภาวะผู้นำาด้าน
มารยาทในสงัคมดจิทิลัสำาหรบัลกูเสอืและสามารถ
นำาไปเปน็ต้นแบบในการพฒันาการจดัการเรยีนรูไ้ด้

ข้อเสนอแนะ 

1. รูปแบบการเรียนรู้สบืสอบแบบผสมผสาน
เพือ่ส่งเสริมภาวะผู้นำาดา้นมารยาทในสงัคมดจิิทลั
สำาหรบัลกูเสอืสามารถนำาไปใชใ้นการสอนรายวชิา
ลกูเสอืในเรือ่งมารยาทในสงัคมดจิทิลั ระดบัลกูเสอื
สามัญ (ประถมศึกษาปีที่ 4- 6) และลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยให้ความรู้เรื่อง
มารยาทในสังคมดิจิทัลและจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
ให้ลูกเสือได้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นเพื่อฝึกความ
เป็นผู้นำา
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2. รูปแบบการเรียนรู้สืบสอบแบบผสม
ผสานเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำาด้านมารยาทในสังคม
ดิจิทัลสำาหรับลูกเสือ ทำาให้ลูกเสือได้ตระหนักใน

เรื่องมารยาทในสังคมดิจิทัลมากขึ้นและใช้ความ
เป็นผู้นำาตามกระบวนของลูกเสือถ่ายทอดความรู้
เรื่องมารยาทในสังคมดิจิทัลไปยังผู้อื่น 
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