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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยการวิจัย
ครั้งนี้ดาเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย ข้อมูลเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์แนวคิดที่เหมาะสมสาหรับ
ส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึ กษาวิชาชีพครู แหล่งข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลสืบค้นจานวน 4 ฐาน ได้แก่ ProQuest Sage
Journals, Google Scholar, Research Gate แหล่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ คื อ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม
ระยะที่ 2 สารวจความต้องการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาชีพครู เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสารวจความต้องการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู และระยะที่ 3
วิเคราะห์ความจาเป็นของสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู เครื่องมือวิจัยคือแบบประเมินความสอดคล้อง ผลการวิจัย
พบว่าสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสืบค้น และการใช้งาน 2) ด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) ด้านเอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 4) ด้านการสอนและการเรียนรู้ 5) ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี
และ6) ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน จากการสารวจระดับความต้องการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพครู พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพ ครูยังมีความจาเป็นที่ต้อง
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาวิชาชีพครูดังได้ระบุเป็นเชิงนโยบายไว้ในมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
คาสาคัญ : สมรรถนะดิจิทัล นักศึกษาวิชาชีพครู ทักษะศตวรรษที่ 21
Abstract
This research aimed to study a need study to enhance pre-service teachers’ digital competencies.
There were three phases of the study. First, the researcher analyzed the related documents. The data
source: ProQuest, Sage Journals, Google Scholar and Research Gate, academy studies are Chulalongkorn
University Mahasarakham University and Khonkaen University in order to fieldwork was applied for
authentic and 5 specialists. Research instruments is suitability assessment form. Second, a survey of need
of pre-service teachers’ digital competencies. Groups of the study were 71 Instructor. Research
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instruments is a survey questionnaire. Third, necessity analysis of pre-service teachers’ digital
competencies. The data source: the teacher professional standards, Thailand Qualifications Framework
and Thai Educational Standard. The results showed that: the components of pre-service teachers’ digital
competencies have 6 components; (1) using search engine (2) creativity and innovation (3) Identity and
quality of life (4) teaching and learning technology (5) tools and technology and (6) communication and
collaboration. The survey results showed that Instructor a most level of need to enhance pre-service
teachers’ digital competencies. The necessity analysis showed that digital competencies specify in the
teacher professional standards, Thailand Qualifications Framework and Thai Educational Standard.
Keywords: Digital Competencies, Pre-service Teachers, 21st Century Skills
บทนา
นวั ต กรรมในการศึ ก ษา (Innovation in education) เป็ น สิ่ งส าคั ญ มากและเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ในยุ ค
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (Larkley & Maynhard, 2008, pp. 3-15) การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้ เรียนให้ มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม (Bellanca, 2010, pp. 125-138) เพราะ
ผู้เรียนจะนาทักษะการพัฒนานวัตกรรมไปสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในการประกอบอาชีพ และสร้างความสาเร็จให้กับ
ตนเองในอนาคต (Skogen & Sjovoll, 2010, pp. 39-50) สมรรถนะดิจิทัล (Digital competencies) นับว่าเป็นสมรรถนะที่
ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด นวั ต กรรมในการศึ ก ษา ผู้ ที่ มี ส มรรถนะดิ จิ ทั ล จะมี ค วามสามารถหลายประการ อาทิ เช่ น
ความสามารถในการสืบค้น ความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม และความสามารถในการติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน (Office of the Higher Education Commission, 2018, pp. 18-19)
สังคมโลกในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก อาทิเช่น เกิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มากขึ้น ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนในยุคนี้นอกจากจะมีความรู้และความสนใจในการใช้เทคโนโลยี
ใหม่แล้วยังมีทักษะที่ดีในการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย (Williams, 2013, pp. 34-54) ด้วยเหตุผลสาคัญดังกล่าว ครูซึ่งเป็นบุคคล
สาคัญในการพัฒนาผู้เรียนเรียนจึงจาเป็นที่จะต้องมี สมรรถนะดิจิทัล มิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
อัน เนื่ องจากครูไม่ ส ามารถใช้ เทคโนโลยีแ ละไม่ ส ามารถจัด การเรีย นการสอนให้ น่ า สนใจและมี ป ระสิท ธิภ าพสู่ ผู้ เรีย นได้
นอกจากนี้ สมรรถนะดิจิทัล ของครูยังเป็นสมรรถนะที่สาคัญ ที่ จะนาไปสู่การพัฒ นานวัตกรรมในการศึกษา (Office of the
Higher Education Commission, 2018, pp. 17-19) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกหลายมหาวิทยาลัย ต่างก็เห็นความสาคัญของสมรรถนะดิจิทัล
โดยได้บูรณาการในการเรียนรู้และส่งเสริมในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดสมรรถนะดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น
มหาวิทยาลัยไบรตัน (University of Brighton) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ
เตรียมพื้ นฐานในด้านการทางานให้แ ก่นักศึกษาในประเทศอังกฤษ ได้เห็นความสาคัญ ของการพัฒ นาสมรรถนะดิจิทัลให้
เกิดขึ้นกับนักศึ กษา โดยได้ออกแบบการเรียนการสอนส่ งเสริมสมรรถนะดิ จิทัลให้ เกิ ดขึ้นกั บนั กศึกษาขณะเรียนรู้ในรายวิชา
ต่ าง ๆ (Handley, 2018, pp. 109-126) มหาวิ ทยาลั ยวิ คตอเรี ย (Victoria University of Wellington) เป็ นเป็ นมหาวิ ทยาลั ย
ชั้นนาที่มีความเก่าแก่ และแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของประเทศนิวซีแลนด์ ได้ส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลให้เกิดขึนกับนักศึ กษา
โดยได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ในชั้นเรียนและจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่ มเติม (Lips & Others, 2017,
pp. 35-44) มหาวิทยาลัยวูลลองกอง (University of Wollongong) เป็นมหาวิทยาลัยที่ มีชื่อเวียงโด่งดังในด้านการจัดการ
เรียนการสอนของประเทศออสเตรเลีย ได้เห็นความสาคัญ ของการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลให้เกิดขึนกับนักศึกษา โดยได้
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ออกแบบการเรียนการสอนตลอดจนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา (Huber and Shalavin,
2018, pp. 151-157)
ในบริบทประเทศไทยเองก็ได้เห็นความสาคัญของสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่งโดยได้ระบุ
เป็นเชิงนโยบายไว้ในยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ครู และพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู มีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เ ป็นมืออาชีพ และใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอาจารย์และคุณภาพบัณฑิต มีกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
บัณฑิ ตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (At the meeting of the President of Rajabhat Universities Nationwide, 2017,
pp. 6-7) โมเดลประเทศไทย 4.0 ได้ ระบุ ว่าการที่ การที่ คนไทยจะน าพาประเทศไปสู่ ความยั่งยื นได้ นั้ น จะต้ องพั ฒ นาและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนวัตกรรม นั่นคือต้องพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลให้เกิดในเยาวชนไทยจึงจะพัฒนานวัตกรรมสาเร็จ
(Division of Research Administration and Educational Quality Assurance, 2017, p. 42) นอกจากนี้ ยั ง ระบุ ไ ว้ ใ น
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมาตรฐานวิชาชีพครู ได้ระบุมาตรฐานที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กับสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (The Teachers’ Council of Thailand,
2013, pp. 53-47) มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีได้ระบุมาตรฐานที่สอดคล้องสัมพันธ์กับสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิช าชีพ
ครู ไว้ 2 ด้าน คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียน
(Ministry of Education, 2018, pp. 4-6) มาตรฐานการศึกษาชาติได้ระบุ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กับสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนรู้ ด้านผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และด้านพลเมืองที่
เข้มแข็ง (Ministry of Education, 2018, p. 6)
จากการที่กล่าวมาจะเห็นว่าสมรรถนะดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่สาคัญและเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาให้เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาวิชาชีพครู เพราะถ้านักศึกษาวิชาชีพครูมีสมรรถนะดิจทิ ัลก็จะสามารถจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม (Innovative
teaching) ได้ ครู นั ก นวั ต กร (Innovative teachers) และนวั ต กรรมในการศึ ก ษา (Innovation in education) ก็ จ ะมี
มากขึ้น การเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะผู้ผลิตและพัฒนาครู จึงสนใจอย่าง
ยิ่งที่จะศึกษาความต้องการจาเป็นของสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู สาหรับใช้เป็นข้อมูลสาคัญเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ดังระบุไว้ในเชิงนโยบายว่าเป็นเรื่องที่สาคัญและเร่งด่วนที่ควรพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของสมรรถนะดิจิทลั ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษา สังคมศึก ษา ศิลปศึกษา
พลศึกษา และสาขา รวมทั้งสิ้นจานวน 160 คน ภาคเรียนที่ 2/2561
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู จานวน 71 คน ซึ่งจะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสารวจ
สภาพการเรียนการสอนส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified random
sampling) โดยเป็นตัวแทนจากทั้ง 10 สาขาวิชา
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2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล กาหนดแหล่งข้อมูล คือบทความ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถนะ
ดิจิทัล ของนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้ งในไทยและต่างประเทศ โดยสืบ ค้นจาก 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ProQuest Sage Journals
Google Scholar และ Research Gate โดยใช้ ค าส าคั ญ ในการสื บ ค้ น คื อ “Digital competencies + Preservice
teachers”
3. ขอบเขตด้านห้วงเวลา กาหนดห้วงเวลาในการศึกษาเอกสารงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2562
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา กาหนดเนื้อหางานวิจัยคือเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาวิชาชีพครู
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการการวิจัยโดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 ศึ ก ษาเอกสารงานวิจั ย ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ และวิเคราะห์ แ นวคิ ด ที่ เหมาะสมส าหรับ ส่ งเสริ ม
สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู
1.1 แหล่งข้อมูล
1) ฐานข้อมูลสืบค้น ProQuest, Sage Journals, Google Scholar และ Research Gate
2) แหล่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล จานวน 5 ท่าน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินความเหมาะสมของแนวคิดพื้นฐานสาหรับกาหนดนิยามและแนวทางการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู
1.3 ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1) ศึกษาฐานข้อมูลเพื่อในการสืบค้นเอกสารงานวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือ การศึกษา
2) ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงฐานข้อมูลเพื่อในการสืบค้น 4 ฐานข้อ มูล ได้ แก่ Google Scholar Research
Gate ProQuest และ Sage Journals ซึ่งมีความเหมาะสมในการสืบค้นเอกสารงานวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) สืบค้นเอกสารงานวิจัยจากทั้ง 4 ฐานข้อมูล โดยใช้คาค้นเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู
คือ “Digital competencies + Preservice teachers”
4) ศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่ สื บ ค้ น ได้ จ ากทั้ ง 4 ฐานข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ProQuest, Sage Journals, Google
Scholar และ Research Gate จานวน 53 เรื่อง
5) ศึกษาข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยสังเกตการจัดการเรียนการสอนนั กศึก ษาวิชาชี พครู เลือกแบบเจาะจง
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าด้ า นครุ ศ าสตร์ ศึ ก ษาศาสตร์ ข องประเทศชาติ ไทย จ านวน 3 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) วิเคราะห์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม สมรรถนะดิจิทัล ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้ข้อมูล จาก
เอกสาร งานวิจยั และการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาแนวคิดที่เหมาะสมสาหรับกาหนดนิยาม
7) กาหนดนิยามปฏิบัติองค์ประกอบของสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาวิชาชีพครู จานวน 6 ด้าน
8) นาตารางวิเคราะห์องค์ประกอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม ซึ่งมี
เกณฑ์การพิจารณา 6 ประเด็น ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.78 จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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ผล
ผลการวิจัยของระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย ข้อมูลเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์แนวคิดที่เหมาะสมสาหรับ
ส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู แสดงผลการวิจัย ดัง ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์แนวคิดที่เหมาะสมสาหรับกาหนดนิยามสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู และสาหรับใช้
เป็นแนวคิดพื้นฐานสาหรับกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้
ฐานข้อมูล
งานวิจัย
แนวคิดทีม่ ีความเหมาะสม
1. ProQuest
14 เรื่อง
1. แนวคิดสาหรับกาหนดนิยาม นิยามสมรรถนะดิจิทลั ของนักศึกษา
2. Sage Journals
11 เรื่อง
วิชาชีพครู ประกอบด้วย 1 แนวคิด
3. Google Scholar
16 เรื่อง
2. แนวคิดพื้นฐานสาหรับกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
4. Research Gate
12 เรื่อง
6 แนวคิด
จากตารางที่ 1 จะได้ว่าแนวคิดที่เหมาะสมสาหรับกาหนดนิยามสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูคือแนวคิด
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission, 2018, pp. 18-19) สมรรถนะดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบค้น และการใช้งาน ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านเอกลักษณ์และ
คุณ ภาพชีวิต ด้านการสอนและการเรียนรู้ ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี และด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
สาหรับแนวคิดพื้นฐานสาหรับกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ มี 6 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดของคอล์บ (Kolb, 2015, pp.
264-334) การเรีย นรู้ผ่านประสบการณ์ แนวคิด ของบาร์ค ลีย์ ครอส เมเจอร์ (Barkley et al., 2014, pp. 121-132) การ
เรีย นรู้แ บบร่ ว มมื อ แนวคิ ด ของเบนเดอร์ (Bender, 2012, pp. 88-137) การเรีย นรู้แ บบโครงงาน แนวคิ ด ของเอ็ ด เวิร์ ด
(Edwards, 2012, pp. 5-16) เทคโนโลยีสาหรับการศึกษา แนวคิดของบาเรล (Barell, 2006, pp. 11-26) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญ หาเป็นฐาน และแนวคิดของสถานฝึกอบรมแห่งชาติออสเตรเลีย (ANTA, 2001, p. 15) การพัฒนานวัตกรรม สาหรับ
แนวคิดที่เหมาะสมสาหรับกาหนดนิยามสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแล้วดัดแปลงแนวคิดของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา จนได้นิยามปฏิบัติการสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู แสดงดังตาราง 2
ตารางที่ 2 แสดงนิยามปฏิบัติการสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู
สมรรถนะดิจิทลั
นิยามปฏิบัติการ
1) การสืบค้น และการใช้ 1) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถใช้เครื่องมือสืบค้น (Search engine) อาทิเช่น Google Yahoo
งานอินเทอร์เน็ต
Bing สืบค้นข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ต
2) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และใช้เครื่องมือ Book marking
ช่วยในการจัดการข้อมูล ทาให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
3) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถสืบค้นขั้นสูง (Advance search) เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มี ความ
น่าเชื่อถือสูง อาทิเช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลวิทานิพนธ์ และนามาใช้อ้างอิง
แบบถูกลิขสิทธิ์
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
สมรรถนะดิจิทลั
2) การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

นิยามปฏิบัติการ
1) นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ส ามารถผลิ ต สื่ อ ดิ จิ ทั ล อาทิ เช่ น คลิ ป วิ ดิ โอ QR code ตกแต่ งภาพ
Graphic ตลอดจนการ Up lode ข้อมูลบน YouTube
2) นั ก ศึ ก ษาวิชาชี พ ครูส ามารถส้ รางสื่ อ นวัต กรรม (Innovation) ประกอบการสอน โดยใช้
เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ มาร่วมในการออกแบบตกแต่งให้สมบูรณ์
3) นั กศึ กษาวิชาชีพ ครูสามารถน าเสนอสื่อนวัตกรรมที่ พัฒ นาขึ้ นบนฐานข้อ มูลอิ นเทอร์เน็ ต
ออนไลน์ อ าทิ เช่ น Facebook, Blogger และ YouTube โดยมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต อบโต้ กั บ ผู้ ที่
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) เอกลักษณ์ และคุณภาพ 1) นั ก ศึ ก ษาวิ ชาชี พ ครู ส ามารถตั้ งค่ าความปลอดภั ย (Security settings) ของข้ อ มู ล ตามที่
ชีวติ
ต้องการ ส่วนตัว เฉพาะกลุ่ม หรือสาธารณะ
2) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถป้องกันการสูญหายข้อมูลและอุปกรณ์ อาทิเช่น การใช้ซอฟแวร์
ต้านไวรัส การตั้งรหัสผ่านบนโปรแกรม และการสารองข้อมูล
3) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถเท่าทัน ระมัดระวังการให้และรับข้อมูลจากบุคคลอื่น ตลอดจน
การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับบุคคลอื่นทางออนไลน์
4) การสอนและการเรียนรู้ 1) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการเรียนรู้ อาทิเช่น เครื่องนาเสนอ
Visualizer เครื่อง Projector และมัลติมิเดีย (Multimedia)
2) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถเลือกใช้และติดตั้ง Applications software มาใช้ในการเรียนรู้
บันทึก จัดก็บและระเบียบข้อมูล
3) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถนาเทคโนโลยีที่หลากหลายมาช่วยในการออกแบบการเรียนรู้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ตลอดจนนาเสนอความรู้ให้แพร่หลาย
5) เครื่องมือและเทคโนโลยี 1) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) ที่หลากหลายได้อย่าง
คุ้นเคย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมออนไลน์
2) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทั ลที่ทัน สมั ย อาทิเช่น
Green technology energy saving และ Internet of things
3) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและนามาใช้งาน
6) การติดต่อสื่อสารและ 1) นั กศึ กษาวิชาชีพ ครูสามารถเรียนรู้จากโปรแกรมออนไลน์ ที่ ห ลากหลาย ที่ นั กวิชาการได้
การประสานงาน
ร่วมกันคิดหรือเสนอแนะความคิดไว้
2) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถเลือกใช้โปรแกรมออนไลน์ที่เหมาะสมในการติดต่อประสานงาน
อาทิเช่น Email, Line และ Facebook
3) นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถใช้โปรแกรมออนไลน์ หรือ Video-conference ร่วมประชุมขณะ
ร่วมกันเรียนรู้ หรือ ประชุมหารือ

จากตารางที่ 2 จะได้ นิยามสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
สื บ ค้ น และการใช้ งาน 2) การสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม 3) เอกลั ก ษณ์ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต 4) การสอนและการเรี ย นรู้
5) เครื่องมือและเทคโนโลยี และ6) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
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2. ระยะที่ 2 สารวจความต้องการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.1 แหล่งข้อมูล
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสารวจสภาพการเรียนการสอนส่งเสริม
สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ซึ่งเป็นอาจารย์จาก 10 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษา สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ศิลปศึกษา
และ พลศึกษา รวมกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวน 71 คน
2.2 เครื่องมือวิจัย
แบบสารวจความต้องการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.3 ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1) สร้างแบบสารวจความต้องการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู จากกรอบนิยามสมรรถนะ
ดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งแบบสารวจจะประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริม การสืบค้น
และการใช้งาน ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริม การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริม
เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริม
เครื่องมือและเทคโนโลยี และด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน โดยมีข้อคาถามด้าน
ละ 3 ข้อ รวมจานวน ข้อคาถามทั้งสิ้น จานวน 18 ข้อ
2) นาแบบสารวจความต้องการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอนและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัล จานวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของข้อคาถาม ซึ่งเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการประเมินพบว่า ได้ค่าดัชนีความเหมาะสม โดยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง
(4.18–4.57) จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ จนแบบสารวจมีความสมบูรณ์
3) สารวจความต้องการในการส่งเสริม สมรรถนะดิจิทัล ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้แบบสารวจความ
ต้องการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสารวจกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 71 คน
4) วิเคราะห์ ผลการสารวจความต้ องการในการส่งเสริม สมรรถนะดิ จิทั ล ของนั กศึก ษาวิชาชีพ ครู และ
กาหนดการแปลความตามเกณฑ์ คือ ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า เฉลี่ย 4.51-5.00 คะแนน ระดับมากมีค่าเฉลี่ย
3.51-4.50 คะแนน ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 คะแนน ระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 คะแนน และระดับน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.01-1.50 คะแนน
2.4 ผลการวิจัย
ผลการวิจัยของระยะที่ 2 สารวจความต้องการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู แสดง
ผลการวิจัย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับความต้องการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู (N=71)
สมรรถนะดิจิทัล
S.D.
X
2. ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4.56
0.37
1. ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการสืบค้นและการใช้งาน
4.52
0.39
4. ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้
4.53
0.38
3. ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมเอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
4.17
0.42
5. ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมเครื่องมือและเทคโนโลยี
4.06
0.45
6. ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมติดต่อสื่อสารและประสานงาน
4.03
0.46
โดยรวม
4.31
0.41
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จากตารางที่ 3 จะได้ว่าระดับความต้องการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล ของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านสภาพการเรียน
การสอนส่งเสริมการสืบค้นและการใช้งาน และด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ มีความต้องการ
ส่งเสริมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมเอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต ด้านสภาพการเรียนการสอน
ส่งเสริมเครื่องมือและเทคโนโลยี และด้ านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการติดต่อสื่อสารและการประสานงานมีความ
ต้องการส่งเสริมในระดับมาก
3. ระยะที่ 3 วิเคราะห์ความจาเป็นของสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู
3.1 แหล่งข้อมูล
1) มาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อกาหนดของคุรุสภา พ.ศ. 2556
2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561
3) มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561
3.2 เครื่องมือวิจัย
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะดิจิทัลกับมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1) ศึก ษาเอกสารจาก 3 แหล่งข้อ มู ล ได้ แก่ มาตรฐานวิชาชี พ ครู ตามข้อ กาหนดของคุ รุสภา พ.ศ. 2556
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561
2) วิเคราะห์ สมรรถนะดิ จิทั ล ในมาตรฐานวิชาชี พ ครู มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ ปริญ ญาตรี และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ โดยเทียบกับสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูที่ได้กาหนดนิยามไว้
3) ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างสมรรถนะดิจิทัล กับมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 6 ประเด็น ได้ค่า IOC
เท่ากับ 0.82 จากนัน้ ปรับปรุงข้อเสนอแนะตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ
3.4 ผลการวิจัย
ผลการวิจัยระยะที่ 3 วิเคราะห์ความจาเป็นของสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู แสดงผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความสอดคล้องสัมพันธ์ของสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาวิชาชีพครู กับ มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐานการศึกษาชาติ
สมรรถนะดิจิทัล
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี
มาตรฐานการศึกษาชาติ
(พ.ศ. 2556)
(พ.ศ. 2561)
(พ.ศ. 2561)
สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา 1. ด้านการจัดการเรียนรู้และ 1. ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ 1. ด้านผู้เรียนรู้ มีทักษะการ
วิ ช าชี พ ครู ประกอบด้ ว ย 6 การจั ด การชั้ น เรี ย น คื อ เชิงตัวเลข การสื่อสารและ เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต รู้ เท่ า ทั น
ด้าน ได้แก่
เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ การใช้ เทคโนโลยี อย่ า งมี การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ตั ว
1. การสืบค้น และการใช้งาน
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยวิ ธี ก าร ยื ด หยุ่ น สามารถเผชิ ญ การ
2. ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ รู้จกั คิดวิเคราะ
ห ล าก ห ล า ย แ ล ะ ก า ร เปลี่ ย นแปลงในโลกดิ จิ ทั ล
นวัตกรรม
2. วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ นาเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ และโลกอนาคต
และแก้ปัญหา และนาไปสู่ โด ย ใช้ เท ค โน โล ยี แ ล ะ 2. ด้านผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
นวั ต กรรมที่ เหมาะสม ใช้ คือ นักศึกษาใน
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
สมรรถนะดิจิทัล

มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี
มาตรฐานการศึกษาชาติ
(พ.ศ. 2556)
(พ.ศ. 2561)
(พ.ศ. 2561)
3. เอกลั ก ษณ์ และคุ ณ ภาพ 3. ด้ า น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ 2. สารสนเทศ อีกทั้งตระหนัก 1. ระดับอุดมศึกษา สามารถ
ชีวิต
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้ ถึงการละเมิ ดลิ ขสิท ธิ์และ ร่ ว มแก้ ปั ญ หาสั ง คม และ
4. การสอน และการเรียนรู้
ปฏิบัติการวิจัยการใช้และ การลอกเลียนผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
5. เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ผ ลิ ต ง า น วิ จั ย ส า ห รั บ 3. ด้ า นวิ ธี วิ ท ยาการจั ด การ 2. ด้ า นพลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง
6. การติดต่อสื่อสารและการ พัฒนาการเรียนรู้ สามารถ เรียน มีความเชี่ยวชาญใน กล้าต่อต้านการกระทาในสิ่ง
ประสานงาน
นาผลการวิจัยไปใช้ในการ การจั ด การเรี ย น รู้ ด้ วย ที่ ผิ ด ในที่ นี ห มายถึ ง การ
จัดการเรียนการสอน
รู ป แ บ บ วิ ธี ก า ร ที่ ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ปรแกรม
4. ด้ า น น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน มัลติมิเดีย
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง เป็นสาคัญ สามารถ ใช้สื่อ
การศึ ก ษา ออกแบบการ แ ล ะ เท ค โน โล ยี อ ย่ า ง
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ แ ล ะ ก า ร เหมาะสมและสร้างสรรค์
ประเมิ น สื่ อ นวั ต กรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรี ย น รู้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

จากตารางที่ 4 จะได้ว่าสมรรถนะดิจิทัลมีความจาเป็นที่ควรส่งเสริมกับนักศึกษาวิชาชีพครู ดังระบุไว้ในมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี และมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งจากการวิเคราะห์ ความสอดคล้องสัมพันธ์กับการ
ส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล พบว่า มาตรฐานวิชาชีพครูมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึ กษา มาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียน และ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนรู้ ด้านผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และด้านพลเมืองที่
เข้มแข็ง
อภิปรายผล
สมรรถนะดิ จิทั ล (Digital competencies) ของนั กศึ ก ษาวิ ชาชีพ ครู โดยดั ด แปลงแนวคิ ด ของคณะกรรมการ
อุ ด มศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 6 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการสื บ ค้ น และการใช้ งานประสานงาน 2) การสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม
3) เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 4) การสอนและการเรียนรู้ 5) เครื่องมือและเทคโนโลยี และ 6) การติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงาน (Office of the Higher Education Commission, 2018, pp. 18-19) จากการสารวจระดับความต้องการใน
การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูพบว่าความต้องการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านสภาพการเรียนการสอน
ส่งเสริมการสอนและการเรีย นรู้ และด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริม การสืบค้น และการใช้งานมีระดับความต้องการ
ส่งเสริมในระดับมากที่สุด ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริม เอกลักษณ์ และคุณภาพชีวิต ด้านสภาพการเรียนการสอน
ส่งเสริมเครื่องมือและเทคโนโลยี และด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการติดต่อสื่อสารและการประสานงานมีระดับความ
ต้องการส่งเสริมในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้สาเหตุอาจมาจากยังไม่มีการจัดสภาพการเรียนการสอนยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมต่อ
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สมรรถนะดิ จิทั ล ของนั กศึ ก ษาวิ ชาชีพ ครู อาทิ เช่น ยั งไม่มี การจั ดการเรีย นการสอนให้ นั กศึ ก ษาวิชาชีพ ครู น าความรู้ท าง
เทคโนโลยีการศึกษาใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนรู้ อาทิเช่น การสร้าง QR Code การตัดต่อคลิปวิดิโอ การอั ปโหลดข้อมูลบน
YouTube มาใช้ในชั้น เรียน (Edwards, 2012, pp. 5-16) ยังไม่มีการนา E-Book web ตลอดจนเทคโนโลยีการศึกษาใหม่
มาบูรณาการในการเรียนการสอน (Sheehy & Holliman, 2017, pp. 145-158) นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนควร
เพิ่มการให้ผู้เรียนใช้เเทคโนโลยีใหม่ผ่านประสบการณ์ตรง (Kolb, 2015, pp. 264-334) การให้ผู้เรียนร่วมมือกันใช้เทคโนโลยี
ใหม่ในการเรียนรู้ (Barkley et al., 2014, pp. 121-132) การให้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีใหม่มาแก้ปัญหาในลักษณะโครงงาน
(Bender, 2012, pp. 88-137) การให้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีใหม่มาแก้ปัญหาในการเรียนรู้ (Barell, 2006, pp. 11-26) และการ
ให้ผู้เรียนได้นาเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนานวัตกรรม (ANTA, 2001, p. 15) ซึ่งหากผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่
กล่าวมาก็จะนาไปสู่การพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู จากการศึกษาสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา
วิชาชีพครูยังมีความจาเป็นที่ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับ นักศึกษาวิชาชีพครู ดังได้ระบุในมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิ
และมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมาตรฐานวิชาชีพครู ได้ระบุมาตรฐานที่สอดคล้องสัมพันธ์กับสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา
วิชาชีพครู ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ระบุว่าควรเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระบุว่าควรผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ระบุ ว่า ควรออกแบบการประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (The Teachers’ Council of Thailand, 2013, pp. 53-47) มาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรีได้ระบุมาตรฐานที่สอดคล้องสัมพันธ์กับสมรรถนะดิจิทัล ของนักศึกษาวิชาชีพครูไว้ 2 ด้าน คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ระบุว่าควรสื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่ม ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
วิธีการหลากหลาย และการนาเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ
อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลี ยนผลงาน และด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียน ระบุว่า ควรมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาใน
ชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ (Ministry of Education, 2018, p. 6) และมาตรฐานการศึกษาชาติได้ระบุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษาที่สอดคล้องสัมพันธ์ กับสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนรู้ ระบุว่านักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาควรมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต ด้านผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ระบุว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรร่วมแก้ปัญหาสังคม และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง ระบุว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรกล้าต่อต้านการกระทาในสิ่งที่ผิด
ในที่นี้หมายถึงการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมมัลติมิเดีย (Ministry of Education, 2018, p. 6) นอกจากนี้สมรรถนะดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพครูยังมีการระบุในเป็นเชิงนโยบายไว้ในโมเดลประเทศไทย 4.0 ได้ระบุว่าการที่การที่คนไทยจะนาพาประเทศ
ไปสู่ความยั่งยื่นได้นั้น จะต้องพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิ จด้วยการนวัตกรรม นั่นคือต้องพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลให้เกิดใน
เยาวชนไทยจึงจะพัฒนานวัตกรรมสาเร็จ (Division of Research Administration and Educational Quality Assurance,
2017, p. 42) แผนอุ ดมศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 ได้ ก าหนดเป้ าหมายในการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพสามารถน า
เทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการพั ฒ นานวั ต กรรมได้ (Office of the Higher Education Commission, 2007, p. 5) และ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู โดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒ นาครู และพัฒนา
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นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู มีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และในยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่ อพัฒนาอาจารย์และคุณภาพบัณฑิต มีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความ
เชี่ ย วชาญ ในวิ ช าชี พ (At the Meeting of the President of Rajabhat Universities Nationwide, 2017, pp. 6-7)
ดังนั้นสมรรถนะดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสาคัญ เร่งด่วน ที่ควรส่งเสริมกับนักศึกษาวิชาชีพครูดังระบุไว้อย่างชัดเจนในเชิงนโยบาย
สรุป
สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้ วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบค้น และการใช้งาน ด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านเอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต ด้านการสอนและการเรียนรู้ ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี และด้าน
การติดต่อสื่ อสารและการประสานงาน จากการส ารวจระดับ ความต้อ งการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทั ลของนั กศึก ษา
วิชาชีพครู พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความต้องการในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริ มการสอนและการเรียนรู้ และด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริม การ
สืบค้นและการใช้งานมีระดับความต้องการส่งเสริมในระดับมากที่สุด ด้านสภาพการเรี ยนการสอนส่งเสริมเอกลักษณ์และ
คุณภาพชีวิต ด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมเครื่องมือและเทคโนโลยี และด้านสภาพการเรียนการสอนส่งเสริมการ
ติดต่อสื่อสารและการประสานงานมีระดับความต้องการส่งเสริมในระดับมาก นอกจากนี้สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูยังมีความจาเป็นที่ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาวิชาชีพครู ดังได้ระบุ ในมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุ ฒิ และ
มาตรฐานการศึกษาชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูดังระบุความจาเป็นในมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ และยุ ท ธศาสตร์ ใหม่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Jitlung (2019, pp. 138-147) ได้
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