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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินและจัดอันดับความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ
รูเ้ ท่าทัน สือ่ ดิจทิ ลั และพฤติกรรมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียนของนักศึกษาวิชาชีพครู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความต้องการจ�าเป็น
ในการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั และพฤติกรรมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียนของ
นักศึกษาวิชาชีพครู และสถิตทิ ใี่ ช้คอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการจัดล�าดับความต้องการ
จ�าเป็นด้วยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ�าเป็นของ
นักศึกษาวิชาชีพครูในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (PNIModified = 0.39) เมือ่ จัดล�าดับความต้องการ
จ� า เป็ น พบว่ า ความต้ อ งการจ� า เป็ น ในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ในการจั ด การ
เรียนรูข้ องนักศึกษาวิชาชีพครูมลี า� ดับความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสูงทีส่ ดุ (PNIModified = 0.41)
รองลงมา คือ ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั (PNIModified = 0.39) ผลการศึกษา
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาวิชาชีพครูต่อไป
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Abstract
The purpose of this study is to assess and classify the need for developing digital
literacy and digital media utilization behavior for instruction of student teachers. Data was
collected by 250 4th senior students from Faculty of Education, Dhonburi Rajabhat University.
The result found that the need for student teachers in general is in moderate level (PNIModified
= 0.39). When the need is classified, the studies showed that need for developing digital
media utilization behavior for instruction of student teachers and need for digital literacy
are at the highest rank (PNIModified = 0.41) and (PNIModified = 0.39), respectively. These studies
will be the method to manipulate education for facilitating digital media using for student
teachers in the future.
Keywords : Digital literacy, Digital media utilization behavior for instruction, Student teachers
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บทน�า
ปัจจุบนั โลกอยูใ่ นยุคของศตวรรษที่ 21 มีการน�าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความรู้
และนวัตกรรม จึงมีความตื่นตัวในการเสริมสร้างทักษะทื่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีให้มีอย่างเพียงพอ
ในการด�าเนินชีวติ โดยเฉพาะการสร้างทักษะเพือ่ การเรียนรูใ้ ห้เกิดกับผูเ้ รียน เพราะเชือ่ ว่าเป็นทักษะ
ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีพในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการที่ผู้เรียนจะ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องมาจากการได้รับการอบรมสั่งสอนจากครู เนื่องจากครูเป็นผู้ท่ีท�า
หน้าทีใ่ นการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเอือ้ อ�านวยให้เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน เพือ่ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง ตลอดจนฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ครูจึงเปรียบเสมือน “ผู้สร้าง” ที่มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อ
การด�าเนินชีวิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเชิงวิชาชีพ มีความรู้ใน
วิชาการ รู้เท่าทันโลกที่ก้าวไปข้างหน้าและทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ครูต้องศึกษา
และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีทักษะที่เพียงพอและมีความพร้อมใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรู้ เนือ่ งจากในปัจจุบนั เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย ทั้งยัง
ช่วยกระบวนการจัด การเรียนการสอนของครูให้งา่ ยมากยิง่ ขึน้ ท�าให้เกิดการเรียนรูใ้ นรูปแบบใหม่ที่
ไม่มขี อ้ จ�ากัดในเรือ่ งเวลาและสถานที่ สือ่ ดิจทิ ลั ทีด่ จี ะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ช่วยเพิม่ ความสนใจ
ในการเรียนรู้ของนักเรียน และในขณะเดียวกันก็ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ โดยสื่อ
ดิจทิ ลั เพือ่ การจัดการเรียนรูม้ หี ลายประเภท เช่น บทเรียนบนซีดี (Instruction CD) อุปกรณ์มลั ติมเี ดีย
(Multimedia teaching material) บทเรียนบนเว็บไซต์ (Instruction webpage) คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
(CAI) และการน�าเสนอในโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) เป็นต้น (Fang, R.J., et al,
2011 : 355) ส่งผลให้นักเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนสี้ ถาบันผลิตครูจงึ จ�าเป็นต้องหล่อหลอมนักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นครูทมี่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
สามารถปฏิบัติการกับสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและไม่หลงผิดไปกับสื่อ ค�านึงถึง
ผลกระทบทีม่ ตี อ่ สังคม เพือ่ การเรียนรูข้ องตนเอง และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้
การทีค่ รูจะสามารถใช้งานสือ่ ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้นนั้ ต้องมาจากการทีค่ รูมรี ะดับการรูเ้ ท่าทัน
สือ่ ดิจทิ ลั อย่างเพียงพอ อันจะช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะและความรูท้ จี่ า� เป็นในการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมความพร้อมในการบูรณาการอุปกรณ์ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (Ng, 2015 : 48) การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและพฤติกรรม
การใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการจ�าเป็นใน การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและพฤติกรรมการใช้
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สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อประเมินว่าสภาพที่เป็นอยู่จริง
ในปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็นของนักศึกษาวิชาชีพครู อันเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครูมคี วามสามารถเพียงพอในการใช้ประโยชน์จากสือ่ ดิจทิ ลั
ในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอนเมื่อประกอบอาชีพครูในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อประเมินและจัดอันดับความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและ
พฤติกรรม การใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู

วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ�านวน 670 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทีก่ า� ลังเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2559 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973 : 125)
ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จากนั้นท�าการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional
Stratified Random) จากทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาคณิตศาสตร์
สาขาภาษาไทย สาขาสังคมศึกษา และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้ทั้งสิ้น 250 คน
2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรู้เท่าทัน
สือ่ ดิจทิ ลั และพฤติกรรมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียนของนักศึกษาวิชาชีพครู จ�านวน
1 ชุด สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยค�าถาม 2 ส่วน ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนที่ 2 การประเมินความต้องการจ�าเป็น แบ่งเป็น 4 ด้าน
1) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลด้านเทคนิค จ�านวน 22 ข้อ 2) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลด้านการรู้คิด จ�านวน
11 ข้อ 3) การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลด้านอารมณ์ สังคม จ�านวน 10 ข้อ 4) พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ จ�านวน 16 ข้อ รวมจ�านวน 59 ข้อ โดยเป็นแบบประเมินค�าตอบแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งใช้รูปแบบการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) ให้เลือก
ตอบพร้อมกันในสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่ควรจะเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้รับ
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่า IOC ระหว่าง 0.499-0.775 และน�า
ไปทดสอบค่าความเที่ยงโดยน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาวิชาชีพครูจ�านวน 100 คน จากนั้นท�าการ
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วิ เ คราะห์ ค ่ า ความเที่ ย งของแบบสอบถามด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค
ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.974
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท�าการติดต่อเพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยผูว้ จิ ยั เข้าไปขอความอนุเคราะห์
ในเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยผูว้ จิ ยั ท�าการแจกแบบสอบถามให้
กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายวิธีการตอบแบบประเมินเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ภายหลังจาก
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม
ทุกฉบับ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยการแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ
4.2 การวิเคราะห์สภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่ควรจะเป็น โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 การวิเคราะห์เพื่อจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็น ด้วยวิธี Priority Needs Index
แบบปรับปรุง โดยใช้สูตร PNIModified = ( I-D)/D (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558 : 279) แล้วจัดล�าดับ
ความต้องการจ�าเป็นตามค่า PNIModified โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจ�านวนทั้งสิ้น 250 คน พบว่า เป็น
เพศหญิง จ�านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 และเพศชาย จ�านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 โดย
เป็นนักศึกษาสาขาสังคมศึกษามากทีส่ ดุ จ�านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 รองลงมาเป็นนักศึกษา
สาขาภาษาไทยจ�านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์จ�านวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ18 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษาจ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ตามล�าดับ
2. การประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั และพฤติกรรมการ
ใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู มีผลการวิจัย ดังนี้
2.1 ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (PNIModified = 0.39) เมื่อจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นในด้าน
ต่างๆ พบว่า ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่
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ผูเ้ รียนของนักศึกษาวิชาชีพครูมลี า� ดับความต้องการจ�าเป็นสูงทีส่ ดุ (PNIModified = 0.41) รองลงมา คือ
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (PNIModified = 0.39)
เมือ่ พิจารณาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้สอ่ื ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียน
รู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูจ�าแนกตามรายด้าน พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความต้องการจ�าเป็น
ในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน การประเมินผลการเรียนการสอน
(PNIModified = 0.45) มากที่สุด รองลงมา คือ การด�าเนินการสอน (PNIModified = 0.42) และ
การเตรียมการสอน (PNIModified = 0.38) ตามล�าดับ
2.2 ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล จ�าแนกตามรายด้าน ดังนี้
2.2.1 ด้านเทคนิค พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา
ด้านเทคนิคสูงที่สุด (PNIModified = 0.42) รองลงมา คือ ด้านการรู้คิด (PNIModified = 0.37) ด้านอารมณ์
สังคม (PNIModified = 0.35) ตามล�าดับ โดยในด้านเทคนิค พบว่า การป้องกันแฟ้มข้อมูลและแก้ปญ
ั หา
ด้านเทคนิค มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนามากทีส่ ดุ (PNIModified = 0.59) รองลงมา คือ การรูจ้ กั
และเข้าใจหน้าทีร่ ปู ลักษณ์ (Feature) ของซอฟต์แวร์โปรแกรมและมีความเข้าใจหน้าทีข่ องรูปลักษณ์
ทีม่ ตี อ่ เนือ้ หา (PNIModified = 0.47) ความรูใ้ นหน้าทีก่ ารท�างานในส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์โปรแกรม และแอพพลิเคชัน (PNIModified = 0.42) ความสามารถที่จะปฏิบัติและใช้ ICT
ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม (PNIModified = 0.38) ความเข้าใจโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูล (PNIModified = 0.37) และ การติดตัง้ และเชือ่ มต่ออุปกรณ์ตอ่ พ่วง แฟ้มข้อมูล (PNIModified =
0.33) ตามล�าดับ
2.2.2 ด้านการรู้คิด พบว่า การเลือกซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่มีความเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้หรือการท�างานที่เฉพาะเจาะจง มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนามากที่สุด
(PNIModified = 0.40) รองลงมา คือ การถอดความหมายและตีความหมายทีซ่ อ่ นอยูใ่ นข้อมูลสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ (PNIModified = 0.39) รู้หลักจรรยาบรรณ คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตเนื้อหาที่มีการใช้แหล่งทรัพยากรดิจิทัล (PNIModified = 0.37) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อการประเมินข้อมูล (PNIModified = 0.36) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสืบค้นข้อมูล
(PNIModified = 0.35) ตามล�าดับ
2.2.3 ด้านอารมณ์สังคม พบว่า การตระหนักรู้และรู้จักวิธีการในการจัดการกับ
สิง่ ทีค่ กุ คาม มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนามากทีส่ ดุ (PNIModified = 0.41) รองลงมา คือ การรูจ้ กั
สังเกตมารยาทในการออนไลน์ (PNIModified = 0.35) และรู้จักปกป้องความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของตนเอง (PNIModified = 0.31) ตามล�าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและ
พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง
ความต้องการจ�าเป็น
(I)
(D)
อันดับ
(I-D/D)
Mean / (S.D.)
Mean / (S.D.)
1.พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ในการจั ด การ
4.68
3.32
0.41
1
เรียนรู้
(0.34)
(0.64)
ตัวแปร

1.1 การเตรียมการ

4.69
(0.38)
4.68
(0.36)
4.70
(0.44)
4.68
(0.39)
4.65
(0.50)
4.67
(0.47)

3.40
(0.71)
3.29
(0.66)
3.33
(0.78)
3.31
(0.67)
3.16
(0.83)
3.21
(0.79)

0.38

3

0.42

2

0.41

(3)

0.42

(2)

0.47

(1)

0.45

1

2. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

4.65
(0.36)

3.35
(0.58)

0.39

2

2.1 ด้านเทคนิค

4.61
(0.38)
4.69
(0.40)
4.59
(0.40)

3.26
(0.58)
3.40
(0.70)
3.23
(0.59)

0.42

1

0.38

(4)

0.42

(3)

4.67
(0.46)
4.62
(0.46)
4.54
(0.53)
4.56
(0.59)

3.50
(0.77)
3.35
(0.73)
2.86
(0.77)
3.1
(0.84)

0.33

(6)

0.37

(5)

0.59

(1)

0.47

(2)

1.2 การด�าเนินการ
1.2.1 ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
1.2.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.2.3 ขั้นสรุป
1.3 การประเมินผล

2.1.1 ความสามารถที่จะปฏิบัติและใช้ ICT ใน
ชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม
2.1.2 ความรู้ในหน้าที่การท�างานในส่วนต่างๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์โปรแกรม
เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน
2.1.3 การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
2.1.4 ความเข้าใจโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล
สามารถจัดการและส่งต่อข้อมูล
2.1.5 การป้องกันแฟ้มข้อมูลและแก้ปัญหา
ด้านเทคนิค
2.1.6 การรู ้ จั ก และเข้ า ใจหน้ า ที่ รู ป ลั ก ษณ์
(Feature) ของซอฟต์แวร์โปรแกรมและมีความ
เข้าใจหน้าทีข่ องรูปลักษณ์ทมี่ ตี อ่ เนือ้ หา (Content)
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ตัวแปร
2.2 ด้านการรู้คิด
2.2.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
การสืบค้นข้อมูล
2.2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
การประเมินข้อมูล
2.2.3 การเลือกซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่มี
ความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ หรือการท�างานที่มี
ความเฉพาะเจาะจง
2.2.4 รู ้ ห ลั ก จรรยาบรรณ คุ ณ ธรรม และ
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหาที่มีการใช้
แหล่งทรัพยากรดิจิทัล
2.2.5 การถอดความหมายและตีความหมาย
ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
2.3 ด้านอารมณ์ สังคม
2.3.1 รู้จักสังเกตมารยาทในการออนไลน์
2.3.2 รู้จักปกป้องความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัวของตนเอง
2.3.3 ตระหนักรู้และรู้จักวิธีการในการจัดการ
กับสิ่งที่คุกคาม
รวม
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สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง
ความต้องการจ�าเป็น
(I)
(D)
อันดับ
(I-D/D)
Mean / (S.D.)
Mean / (S.D.)
4.66
(0.40)
4.75
(0.47)
4.67
(0.46)
4.65
(0.48)

3.39
(0.68)
3.50
(0.90)
3.42
(0.74)
3.33
(0.79)

0.37

2

0.35

(5)

0.36

(4)

0.40

(1)

4.66
(0.47)

3.41
(0.83)

0.37

(3)

4.60
(0.57)

3.30
(0.80)

0.39

(2)

4.71
(0.36)
4.67
(0.45)
4.74
(0.36)
4.68
(0.42)

3.49
(0.73)
3.48
(0.73)
3.61
(0.86)
3.31
(0.76)

0.35

3

0.35

(2)

0.31

(3)

0.41

(1)

4.66
(0.34)

3.34
(0.57)

0.39

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยจะอภิปรายตามล�าดับของความต้องการจ�าเป็น โดยเรียงล�าดับ
ความต้องการจ�าเป็นจากมากไปหาน้อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมี
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้สอ่ื ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียนมากทีส่ ดุ
(PNIModified = 0.41) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาวิชาชีพครูเติบโตมากับสภาพแวดล้อม
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ที่มีกิจกรรมรอบตัวสัมพันธ์กับสื่อดิจิทัลมีความคุ้นเคยและใช้งานสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ�าวัน จึงเห็น
ความสัมพันธ์ทมี่ กี บั ลักษณะการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ ซึง่ เป็นความเข้าใจทีถ่ กู ต้องว่าตนเองควรได้รบั
การพัฒนาให้มคี วามสามารถในการน�ามาปฏิบตั งิ านในวิชาชีพของตน สอดคล้องกับการศึกษาของ
นนท์ชนิตร อาชวพร (2557) ได้ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาอัตลักษณ์ครู
เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมส�าหรับศตวรรษที่ 21 ของนิสติ นักศึกษาครู พบว่า การมีความรูแ้ ละสามารถ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ถือเป็นประเด็นที่มีความต้องจ�าเป็นที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาให้กับนิสิตนักศึกษาเป็นอันดับที่ 1 ในทุกมหาวิทยาลัย
เมื่อจ�าแนกล�าดับความต้องการจ�าเป็นด้านเทคนิค ด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์สังคม พบว่า
นักศึกษาวิชาชีพครูมคี วามต้องการจ�าเป็นของการพัฒนาพฤติกรรมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนในด้านการประเมินผลการสอนมากที่สุด (PNIModified = 0.45) สอดคล้องกับ Eyal
(2012 : 46) พบว่า ครูที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีความต้องการได้รับความรู้และทักษะ
ในการเลือกใช้เครือ่ งมือส�าหรับการประเมิน ในกระบวนการฝึกหัดครูควรส่งเสริมให้ครูได้แสดงศักยภาพ
ทางการประเมินในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
วิชาชีพครูมีความต้องการจ�าเป็นของการพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนในด้านการด�าเนินการสอน (PNIModified = 0.42) และด้านการเตรียม การสอน (PNIModified =
0.38) แสดงให้เห็นว่า แม้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีพ้ืนฐานใน
ชีวติ ประจ�าวันของตนเอง แต่ไม่ได้นา� เทคโนโลยีเหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ (Koc & Bakir, 2010 :
20; Yeung, et al, 2012 : 636) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักศึกษาวิชาชีพครูขาดความรู้
ความช�านาญ และขาดประสบการณ์ในการน�าสือ่ ดิจทิ ลั มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง สนับสนุนโดยผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
ด้านเทคนิคในเรือ่ งความรูใ้ นหน้าทีก่ ารท�างานในส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์โปรแกรม
แอพพลิเคชัน (PNIModified = 0.42) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาวิชาชีพครูขาดความรู้และความช�านาญ
ทางเทคนิคในการใช้งานสื่อดิจิทัลที่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษา Brush, et al. (2008 : 122)
พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูรายงานว่า การขาดความรู้และขาดเทคนิคในการบูรณาการเทคโนโลยี
เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกับ Koc &
Bakir (2010 : 17, 20) พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็น
โปรแกรมสร้างเอกสาร โปรแกรมสร้างงานน�าเสนอ และการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามนักศึกษา
ส่วนใหญ่รายงานว่า การขาดความรู้เป็นอุปสรรคที่ท�าให้ไม่สามารถใช้ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
การสอนระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ดังนั้น นักศึกษาจึงมีความต้องการที่จะได้รับการฝึก
เพือ่ ให้มคี วามรูใ้ นการใช้งานเทคโนโลยีในขัน้ สูง รวมถึงวิธกี ารในการใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่ การเรียนรู้
ให้กับนักเรียนของตนเอง
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ผลการประเมิ น ความต้ อ งการจ� า เป็ น ในการพั ฒ นาเชิ ง พฤติ ก รรมยั ง เชื่ อ มโยงกั บ
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั ด้านการรูค้ ดิ เช่นกัน ในการเลือกซอฟต์แวร์และ
โปรแกรมทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการเรียนรูห้ รือการท�างานทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง (PNIModified = 0.40)
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ค วามหลากหลายของอุ ป กรณ์ ซ อฟต์ แ วร์ แ ละสารสนเทศดิ จิ ทั ล มากมาย
ครูตอ้ งรูจ้ กั เลือกใช้งานสือ่ ดิจทิ ลั ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านของตนเอง
สนับสนุนโดย Ng (2015 : 44) รายงานว่า ครูควรมีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพือ่
การเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้จะเป็นการใช้ประโยชน์
จากสื่อดิจิทัลได้ถูกต้องตามศักยภาพ ครูจึงมีความต้องการความรู้ในกลยุทธ์ส�าหรับการบูรณาการ
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพื่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพครูควรเน้นที่
การฝึกทักษะทางเทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยีทคี่ วามเหมาะสม (Divaharan, 2011 : 254)
รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูเรียนรู้วิธีการและสามารถน�าเทคโนโลยีทั้งขั้นพื้นฐานและ
ขัน้ สูงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน (Brush, et al, 2008 : 123;
Lei, 2009 ; Koc & Bakir, 2010) การพัฒนาให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ
2. นักศึกษาวิชาชีพครูมคี วามต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั (PNIModified =
0.39) เป็นอันดับรองลงมา เมื่อพิจารณาล�าดับความต้องการจ�าเป็นจ�าแนกตามรายด้าน พบว่า
มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาด้านเทคนิคสูงที่สุด (PNIModified = 0.42) รองลงมา คือ ด้าน
การรู้คิด (PNIModified = 0.37) ด้านอารมณ์สังคม (PNIModified = 0.35) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Milton & Vozzo (2013 : 73) พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความต้องการที่จะพัฒนาระดับการรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัลของตนเองให้สูงขึ้นไปพร้อมกับการเรียนรู้วิธีการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั ของนักศึกษาวิชาชีพครูจา� แนกตาม
รายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านเทคนิค พบว่า มีความต้องการจ�าเป็นในการป้องกันแฟ้มข้อมูลและแก้ปัญหา
ด้านเทคนิค (PNIModified = 0.59) มากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความต้องการป้องกัน
แฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์ดิจิทัลให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากในปัจจุบันมีภัยคุกคามต่อ
แฟ้มข้อมูลแฝงมาจากอินเทอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบ ความสามารถในการป้องกันแฟ้มข้อมูลให้
มีความปลอดภัยต่อการใช้งานและความสามารถในการจัดการปัญหาด้านเทคนิคจึงเป็นสิ่งส�าคัญ
ต่อการใช้สื่อดิจิทัล สอดคล้องกับการศึกษาของ Hsu (2010 : 185) พบว่า ครูมีความช�านาญใน
การผลิตสือ่ และการแก้ปญ
ั หาทางเทคนิคในระดับต�า่ ท�าให้ไม่สามารถผลิตสือ่ มัลติมเี ดีย และไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาของอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน ดังนั้น
การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดการด้านเทคนิคเพิ่มขึ้น
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2.2 ด้านการรู้คิด พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา
การถอดความหมายและตีความหมายทีซ่ อ่ นอยูใ่ นข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ (PNIModified =
0.39) สอดคล้องกับการศึกษาของ Shariman, et al. (2012 : 1495) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ได้ประเมินเว็บไซต์เนื้อหาดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง (Digital content sites) และไม่สามารถประเมิน
แหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของเนื้อหาดิจิทัล จึงระบุความรู้หรือแนวคิด
เพียงผิวเผินโดยปราศจากความเข้าใจจุดมุ่งหมายท�าให้ไม่สามารถเข้าใจความหมายในเชิงลึก
ที่ อ ยู ่ ภ ายในเว็ บ ไซต์ เ นื้ อ หาดิ จิ ทั ล ในขณะเดี ย วกั น นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู มี ค วามต้ อ งการ
ในการพัฒนาการรูห้ ลักจรรยาบรรณ คุณธรรม และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตเนือ้ หาทีม่ กี ารใช้
แหล่งทรัพยากรดิจทิ ลั (PNIModified = 0.37) การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพือ่ การประเมินข้อมูลดิจทิ ลั
(PNIModified = 0.36) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสืบค้นข้อมูลดิจิทัล (PNIModified =
0.35) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถส�าคัญในทุก
องค์ประกอบของการรูค้ ดิ ในการใช้สอื่ งานดิจทิ ลั อย่างรูเ้ ท่าทัน การคิดอย่างวิจารณญาณจะท�าให้เกิด
ความเข้าใจความหมายในสารสนเทศต่างๆ อย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับปรีชา ธนะวิบูลย์ (2559 :
148) ทีก่ ล่าวว่า บุคคลควรมีวจิ ารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารทีม่ าจากสือ่ ออนไลน์ให้มากขึน้
สามารถการประเมินความน่าเชือ่ ถือของแหล่งทีม่ า ความถูกต้องของเนือ้ หา และมีใช้งานสือ่ ดิจทิ ลั
อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม และกฎหมาย การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของ
นักศึกษาวิชาชีพครูจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้น ในการจัดการศึกษาส�าหรับครูควรออกแบบให้มี
บทเรียนทีส่ ง่ เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และส่งเสริมให้มี
การพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศออนไลน์ ลิขสิทธ์ และการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Filhan,
et al, 2011 & Shin, 2015)
2.3 ด้านอารมณ์สงั คม พบว่า การตระหนักรูแ้ ละรูจ้ กั วิธกี ารในการจัดการกับสิง่ ทีค่ กุ คาม
มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนามากที่สุด (PNIModified = 0.41) รองลงมา คือ การรู้จักสังเกต
มารยาทในการออนไลน์ (PNIModified = 0.35) และ รู้จักปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของตนเอง (PNIModified = 0.31) สอดคล้องกับการศึกษาของ Yilmaz (2010) พบว่า นักศึกษาวิชาชีพ
ครูสว่ นใหญ่มกี ารตระหนักรูเ้ มือ่ ถูกรังแกทางออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษามีความต้องการได้
รับการฝึกเพือ่ ป้องกันตนเองจากการรังแกทางออนไลน์ในระหว่างทีก่ า� ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย จาก
การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีและ
สื่อดิจิทัลในขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของชีวิต แต่ยังไม่สามารถน�า
สือ่ ดิจทิ ลั มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน ข้อค้นพบที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มี
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและสามารถน�าสื่อดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู มี ค วามต้ อ งการจ� า เป็ น ในการพั ฒ นาเชิ ง พฤติ ก รรมมากกว่ า
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาตัวแปรทางจิต อาจเนือ่ งมาจากมีตวั แปรทางจิตอืน่ ๆ ทีน่ กั ศึกษาต้องการ
ได้รบั การพัฒนาแต่ไม่ได้ทา� การศึกษาในครัง้ นี้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาความต้องการ
จ�าเป็นในการพัฒนาตัวแปรทางจิตอืน่ ทีอ่ าจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ในการจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู
2. การศึกษาข้างต้นพบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมี
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนามากทีส่ ดุ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรน�าผลการศึกษาไปท�า
การวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างคูม่ อื ส�าหรับการจัดการศึกษาให้กบั ครูในการใช้ประโยชน์
จากสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองต่อไป
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาวิชาชีพครูจากสถาบัน
อื่นๆ และเพิ่มจ�านวนในการเก็บมากขึ้นเพื่อให้ผลการศึกษามีความครอบคลุม สะท้อนความเป็น
ตัวแทนของประชากรมากยิ่งขึ้น
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