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กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย ชิ ้ น นี้ เป็ น การการศึ ก ษาผลการทำแบบทดสอบความเป็ นอัจ ฉริย ะทางดิ จิทัล
(Digital Intelligence Quotient: DQ) ของนักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งข้าพเจ้า
ได้ใช้แบทดสอบ DQ_Test ดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) คือ ผลรวมระหว่ าง
ความฉลาดทางสังคมอารมณ์ และความสามารถทางเชาวน์ปัญญาที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้า
กับความท้าทายและความกดดันที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อ
ศึกษาว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีทักษะความฉลาด
ทางดิจิทัลอยู่ในระดับใดบ้าง 2) เพื่อวางแผนดูแลนักเรียนที่มีผลการสอบคะแนนต่ำกว่า 85
คะแนน และแจ้งผู้ปกครองให้ดูแลเป็นพิเศษ สรุปได้ว่านักเรียนชั้น ม.3/2 ประจำปีการศึกษา
2563 มีผลการสอบเฉลี่ยที่ ระดับไม่น่าพอใจ และ ไม่มีนักเรียนที่ผลการสอบต่ำกว่า 85 คะแนน
จากนั้นผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปวางแผนเพื่อดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองต่อไป
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คำนำ
แบบการวิจัยฉบับนี้เป็นการทำการวิจัยเพื่อ 1)เพื่อศึกษาว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 390 คน มีทักษะความฉลาดทางดิจิทัลอยู่ใน
ระดับใดบ้าง 2) เพื่อวางแผนดูแลนักเรียนที่มีผลการสอบคะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน และแจ้ง
ผู้ปกครองให้ดูแลเป็นพิเศษ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ DQ_World
ซึ่งแป็นแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดด้านดิจิทัลให้กับเด็กๆ วัย 8-12 ปี โดย
ทีมงานนักวิชาการจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความ
เชื่อถือและถูกนำ ไปใช้สอนเยาวชนในประเทศต่างๆกว่า 110 ประเทศทั่วโลก
ดังนั้นในการจัดทำแบบการวิจัยชิ้นนี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และฝึกนิสัยการใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ใช้งาน ที่ฉลาดใช้ ไม่
ติ ด เกมออนไลน์ โซเชี ย ลมี เ ดี ย หรื อ โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ จนเสี ย สุ ข ภาพ “Be the master of
technology, not slave.”

ครูพินันทา วงศ์จินดา
ผู้ทำการวิจัย

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย
ความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ)คือ ผลรวมระหว่าง ความฉลาด
ทางสังคมอารมณ์ และความสามารถทางเชาวน์ปัญญาที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทาย
และความกดดันที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์
ความฉลาดทางดิจิทัล เป็นผลจากศึกษาและพัฒนาของ DQ institute หน่วยงานที่เกิดจาก
ความ ร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนทั่วโลกประสานงานร่วมกับ เวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม ( World
Economic Forum) ที่มุ่งมั่นให้เด็กๆ ทุกประเทศได้รับการศึกษาด้านทักษะพลเมืองดิจิทั ลที่มีคุณภาพ
และใช้ชีวิต บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม
ระดับทักษะ ความฉลาดทางดิจิทัลของเด็กไทยตามรายงาน DQ report 2018 ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ ทั้งนี้
เนื ่ อ งจาก สำนั ก งานส่ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (ดี ป ้ า ) กระทรวงดิ จ ิ ท ัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม ,
สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ DQ Institue ร่วมกัน
ทำโครงการ #DQEveryChild โดยศึกษาเด็กไทยอายุ 8-12 ปี ทั่วประเทศ 1,300 คน ผ่านแบบสำรวจ
ออนไลน์ DQ Screen Time Test ชุดเดียวกันกับเด็กประเทศอื่นๆ รวมกลุ่ มตัวอย่างทั่วโลกทั้งสิ้น 37,967
คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กไทยมีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ถึง 60% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของการศึกษา
ครั้งนี้อยู่ที่ 56% (จาก 29 ประเทศทั่วโลก) ภัยออนไลน์ที่พบจากการศึกษาชุดนี้ประกอบไปด้วย การ
กลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์, ถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้าจากสื่อสังคมออนไลน์, ปัญหา การเล่น
เกม เด็กติดเกม, ปัญหาการเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร, ดาวน์โหลดภาพหรือวิดีโอที่ยั่วยุอารมณ์เพศ และ
พูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ ดังนั้น ทักษะความฉลาดทางดิจิทัลจึงควรที่ จะถูก
นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและความสามารถของเยาวชนไทย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี( วิทยาการคำนวณ)
ระดับชั้น ม.2 ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2560 เกี่ยวกับสาระที่ ว 4.2 ตัวชีว้ ัดที่ 3และ 4
เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ จึงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการเอาตัว
รอดทางโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน จึงใช้แบบทดสอบ DQ Test เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่านักเรียนคนใดที่ต้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อ สร้างพลเมืองดีออนไลน์ คิดก่อนโพสต์ รู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข่าวใดเชื่อถือได้และ
ข่าวไหนเป็นข่าวลือ รู้จักป้องกันตัวไม่ให้ถูกหลอกลวงง่าย ทั้งคนแปลกหน้าและซื้อสินค้าออนไลน์

จุดมุ่งหมาย
1) เพื่อศึกษาว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีทักษะความ
ฉลาด
ทางดิจิทัลอยู่ในระดับใดบ้าง
2) เพื่อวางแผนดูแลนักเรียนที่มีผลการสอบคะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน และแจ้งผู้ปกครองให้ดูแลเป็น
พิเศษ

ตัวแปรที่ศึกษา
ผลการสอบ DQ Test (Digital Intelligence Quotient: DQ)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
นักเรียนทำแบบทดสอบ
ออนไลน์
DQ Test

นักเรียนทีม่ ีคะแนนสอบ มากกว่า 85 : ครูดแู ลและสังเกตการณ์

นักเรียนที่มีคะแนนสอบ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 : ครูและ
ผูป้ กครองดูแลอย่างใกล้ชิด และให้เรียนออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อเก็บ
ข้อมูลต่อในปี การศึกษาหน้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ฝึกนิสัยการใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ใช้งาน ที่ฉลาดใช้ ไม่ติด
เกมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย หรือโทรศัพท์มือถือจนเสียสุขภาพ “Be the master of technology, not
slave.”
2.เป็นพลเมืองดีออนไลน์ คิดก่อนโพสต์ รู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข่าวใดเชื่อถือได้และข่าวไหนเป็นข่าวลือ
รู้จักป้องกันตัวไม่ให้ถูกหลอกลวงง่าย ทั้งคนแปลกหน้าและซื้อสินค้าออนไลน์
3. ลดความตึงเครียดจากการดุว่าลูก พอใจที่เห็นลูกมีพัฒนาการการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
และคอมพิวเตอร์อย่างมีวินัยมากขึ้น (พ่อแม่ต้องคอยส่งเสริมลูกให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย เช่น เล่นกีฬา ออก
กำลังกาย และกิจกรรมอื่นร่วมกันในครอบครัว ฯลฯ)
4. ช่วยปูพื้นฐานให้ลูกฝึกทักษะที่สำคัญด้านดิจิทัล (eight-digital skills) รู้จักระมัดระวัง คนแปลก
หน้าในโลกออนไลน์ รวมถึงการซื้อไอเท็มในเกมและซื้อสินค้าออนไลน์ และรู้ความเหมาะสมในการโพสต์
ข้อความหรือรูปภาพในโซเชียลมีเดีย

5. ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยและรับผิดชอบในสังคมออนไลน์ เคารพ
กฎกติกา มารยาท และกฎหมาย สามารถดูแลตัวเองได้ในโลกออนไลน์

ประชากร
นักเรียนในระดับชั้น ม.3 จำนวน 390 คน โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนในระดับชั้น ม.3/2 จำนวน 27 คน ที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์”ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. DQ คืออะไร
ความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) คือ ผลรวมระหว่าง ความฉลาด
ทางสังคมอารมณ์ และความสามารถ ทางเชาวน์ปัญญาที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและ
ความกดดันที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์
DQ (Digital Intelligence Quotient) Program คือเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะและความ
ฉลาดด้านดิจิทัลให้กับเด็กๆ วัย 8-12 ปี โดยทีมงานนักวิชาการจาก Nanyang Technological University
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความเชื่อถือและถูกนำ ไปใช้สอนเยาวชนในประเทศต่างๆกว่า 110 ประเทศทั่วโลก
2. 8 ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล

3. ประโยชน์ที่ได้รับจาก DQ
3.1 สำหรับนักเรียน
3.1.1 ฝึกนิสัยการใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ใช้งาน ที่
ฉลาดใช้ ไม่ติด เกมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย หรือโทรศัพท์มือถือจนเสียสุขภาพ “Be the master of
technology, not slave.”
3.1.2 เป็นพลเมืองดีออนไลน์ คิดก่อนโพสต์ รู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข่าวใดเชื่อถือได้และข่าวไหน
เป็นข่าวลือ รู้จักป้องกันตัวไม่ให้ถูกหลอกลวงง่าย ทั้งคนแปลกหน้าและซื้อสินค้าออนไลน์

3.2 สำหรับโรงเรียน
3.2.1 หลักสูตร DQ จะช่วยปลูกจิตสำนึกนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตและเข้าสังคม
ออนไลน์ ฝึกเด็กให้ มีวินัยและควบคุมตัวเองได้ ช่วยลดปัญหาการกลั่นแกล้งออนไลน์และใช้โซเชียล มีเดีย
ในทางที่ไม่เหมาะสม ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนดีขึ้นและคุณครูมีเวลาถ่ายทอดวิชาความรู้ได้มากขึ้น
3.2.2 DQ เป็นมาตรวัดทักษะและความฉลาดด้านดิจิทัลที่ได้มาตรฐานโลก ได้รับการ
สนับสนุนจาก WEF, OECD, IEEE และกว่า 100 ประเทศทั่วโลก คุณครูสามารถนำผลคะแนน DQ ไปใช้
เปรียบเทียบ ทักษะด้านดิจิทัลกับนักเรียนโรงเรียนอื่น (คล้ายกับคำแนน IQ)
3.3 สำหรับผู้ปกครอง
3.3.1 ลดความตึงเครียดจากการดุว่าลูก พอใจที่เห็นลูกมีพัฒนาการการใช้อุปกรณ์สมาร์ท
โฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์อย่างมีวินัยมากขึ้น (พ่อแม่ต้องคอยส่งเสริมลูกให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย เช่น
เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่นร่วมกันในครอบครัว ฯลฯ)
3.3.2 ช่วยปูพื้นฐานให้ลูกฝึกทักษะที่สำคัญด้านดิจิทัล (eight-digital skills) รู้จักระมัดระวัง
คนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ รวมถึงการซื้อไอเท็มในเกมและซื้อสินค้าออนไลน์ และรู้ความเหมาะสมในการ
โพสต์ข้อความหรือรูปภาพในโซเชียลมีเดีย
3.3.3 ช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยและรับผิดชอบในสังคมออนไลน์
เคารพกฎกติกา มารยาท และกฎหมาย สามารถดูแลตัวเองได้ในโลกออนไลน์
4. วิธีสมัครสอบและสมัครเรียน DQ

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับDQ World พบว่าเนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ระดับชั้น ม. 3 สาระที่ ว 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4 เรื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน ผู้วิจัยจึงนำเรื่อง DQ World มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย โดย
เป็นลักษณะการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่านักเรียนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดใน
โลกไซเบอร์ และจะได้แก้ปัญหาได้ทันก่อนที่จะสายเกินไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบ DQ Test Online จากเว็บไซต์ http://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html
2. คอมพิวเตอร์ หรือ มือถือสมาร์ทโฟน
3. โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ให้นักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom โดยครูเป็นผู้สร้างไว้ 1 ห้องต่อ 1 รหัสชั้น
เรียน
2. ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าสอบ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนครูโดยวิธีลงทะเบียนครูได้ชี้แจงไว้ในชั้น
เรียนออนไลน์
3. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ทำแบบทดสอบ โดยข้อสอบมี 63 ข้อ
4. เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จให้แล้วกดส่งยืนยัน และรอประมวลผล 30 นาที
5. เมื่อระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแชร์ผลการสอบนั้น ให้ครูผู้สอนในระบบส่งการบ้านใน
Google Classroom
6. ครูสรุปผลการสอบและหาค่าเฉลี่ย ผลการสอบของนักเรียนทัง้ หมด
7. ครูแบ่งผลการสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่คะแนนสอบมากกว่า 85 คะแนน และกลุ่มที่คะแนน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน

รูปที่ 1 ตัวอย่างการใช้ Google Classroom

รูปที่ 2 ตัวอย่างการส่งข้อสอบของนักเรียน

รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอเข้าสู่การทำแบบทดสอบ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการแก้ปัญหาจากการนำไปปฏิบัติจริง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการทำการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เตรียมไว้และนำไปใช้กับนัก เรียนในระดั บ ชั้น
ม
ั
ธ
ย
ม
ศ
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า
ปีที่ 3 จำนวน 27 คน แล้วพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมิน 20 คน จากนักเรียนทั้งห้องคือ 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.07 ซึ่งสามารถจำแนกผลคะแนนตามเกณฑ์ DQ World ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 บันทึกผลคะแนนการสอบ DQ Test ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ประจำภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คนที่ ผลคะแนน
แปลผล
คนที่
ผลคะแนน
แปลผล
1 92
ไม่น่าพอใจ
15
101
น่าพอใจ
2 ไม่ส่ง
16
98
ไม่น่าพอใจ
3 99
ไม่น่าพอใจ
17
99
ไม่น่าพอใจ
4 96
ไม่น่าพอใจ
18
100
น่าพอใจ
5 ไม่ส่ง
19
104
น่าพอใจ
6 ไม่ส่ง
20
97
ไม่น่าพอใจ
7 ไม่ส่ง
21
105
น่าพอใจ
8 95
ไม่น่าพอใจ
22
90
ไม่น่าพอใจ
9 ไม่ส่ง
23
100
น่าพอใจ
10 ไม่ส่ง
24
ไม่ส่ง
11 95
ไม่น่าพอใจ
25
102
น่าพอใจ
12 95
ไม่น่าพอใจ
26
92
ไม่น่าพอใจ
13 98
ไม่น่าพอใจ
27
99
ไม่น่าพอใจ
14 96
ไม่น่าพอใจ
จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายผลการทดสอบได้ดังนี้
นักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (คะแนนสูงกว่า 115 คะแนน)
นักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ น่าพอใจ (100 – 115 คะแนน)
นักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ ไม่น่าพอใจ (85-99 คะแนน)

จำนวน 0 คน
จำนวน 6 คน
จำนวน 14

คน
นักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ ต้องดูแลเป็นพิเศษ (คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน) จำนวน 0
คน
รวมทั้งหมด 20 คน

รูปที่ แสดงตัวอย่างผลการสอบ DQ ของนักเรียน

รูปที่ ผลการประมวลผลคะแนนสอบ DQ ของนักเรียน 1 คน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คะแนน
ส่วนใหญ่ (ฐานนิยม) อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ (85-99 คะแนน) ครูจึงต้องวางแผนในการดูแล และคอยให้
ความรู้เรื่องทักษะทางดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ใหนักเรียนกลุ่มนีไ้ ปอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
(คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน) ต่อไป
อภิปรายผลได้ว่า ครูต้องเสริมเนื้อหาในเรื่อง 8 ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ในปีการศึกษา 2563 ให้
มากขึ้นเพื่อฝึกนิสัยการใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้ใช้งาน ที่ฉลาดใช้ ไม่ติด
เกมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย หรือโทรศัพท์มือถือจนเสียสุขภาพ “Be the master of technology, not
slave.” ให้กับนักเรียนในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ลดความตึงเครียดจากการดุว่าลูก พอใจที่เห็นลูกมีพัฒนาการการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
และคอมพิวเตอร์อย่างมีวินัยมากขึ้น (พ่อแม่ต้องคอยส่งเสริมลูกให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย เช่น เล่นกีฬา ออก
กำลังกาย และกิจกรรมอื่นร่วมกันในครอบครัว ฯลฯ)
2.หลักสูตร DQ จะช่วยปลูกจิตสำนึกนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตและเข้าสังคมออนไลน์ ฝึกเด็กให้
มีวินัยและควบคุมตัวเองได้ ช่วยลดปัญหาการกลั่นแกล้งออนไลน์และใช้โซเชียล มีเดียในทางที่ไม่เหมาะสม
ช่วยให้นักเรียน
มีสมาธิในการเรียนดีขึ้นและคุณครูมีเวลาถ่ายทอดวิชาความรู้ได้มากขึ้น
3.DQ เป็นมาตรวัดทักษะและความฉลาดด้านดิจิทัลที่ได้มาตรฐานโลก ได้รับการสนับสนุนจาก
WEF, OECD, IEEE และกว่า 100 ประเทศทั่วโลก คุณครูสามารถนำผลคะแนน DQ ไปใช้เปรียบเทียบ ทักษะ
ด้านดิจิทัลกับนักเรียนโรงเรียนอื่น (คล้ายกับคำแนน IQ)
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