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บงกช  ทองเอ่ียม1  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างตัวชี้วัด
ทั กษะการรู้ ดิ จิ ทั ลของนั กศึ กษาวิชาชีพครู ใน
มหาวิทยาลัยแบบไม่จ ากัดรับ 2) เพ่ือวิ เคราะห์
องค์ประกอบของตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยแบบไม่จ ากัดรับ  
เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลประกอบไปด้วย  
ขั้นตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 
ท่าน  ขั้นตอนที่ 2 แบบประเมินทักษะการรู้ดิจิทัล
ของนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยแบบไม่จ ากัด
รับ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจก
แจงความถี่ ค านวณค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ และท าการวิเคราะห์องค์ประ 
กอบโดยใช้การวิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA)  

ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัด
ทักษะการรู้ดิจิทัล มี 3 องค์ประกอบ 11 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 “ด้านการสร้างสรรค์” 
องค์ประกอบที่ 2 “ด้านการใช้”  องค์ประกอบที่ 3 
“ด้ านความเข้ าใจ” เมื่ อวิ เคราะห์ ค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบเป็นไปตามแนวคิด
ทางทฤษฎี 
 
ค าส าคัญ:  ตัวชี้วัด , ทักษะการรู้ดิจิทัล , นักศึกษา
วิชาชีพครู , มหาวิทยาลัยแบบไม่จ ากัดรับ 

 
Abstract  

The purpose of this research was to 
develop of indicators for digital literacy 
skills of teaching profession program in an 
unlimited admission university. The 
research was conducted through 
convenience sampling in which the 
samples of the study were 219 students in 
an unlimited admission university. The 
tools used for collecting data consisted of 
an interview   protocol and a 5 point  rating   

 
1คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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scale. Use statistical software was used to 
analyze the data via frequency 
distributions, median, interquartile range, 
percentage, mean, standard deviation 
correlation coefficient and Exploratory 
Factor Analysis (EFA)  

The results of this research found 
there were 3 factors and 11 indicators for 
digital literacy skills of students. The First 
factor application: skills had 4 indicators. 
The second factor: understanding skills had 
3 indicators. The third factor: creative skills 
had 4 indicators.   
 
Keywords:  Indicators, Digital Literacy, 
Teacher, Unlimited Admission University  

 
บทน า  

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการท างานเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป 
หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและ
จะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวน 
การทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไปอย่างสิ้นเชิง การพัฒนาศักยภาพของคนใน
ประเทศทั้ง บุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทา
งานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึง
คนทั่วไปที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 
2559) 

ในปัจจุบันสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย 
แหล่งการเรียนรู้ใกล้ตัวมากโดยเฉพาะสารสนเทศ
ดิจิทัล  จึงต้องอาศัยทักษะการรู้ดิจิทัลเป็นส าคัญ 
(แววตา เตชาทวีวรรณและคณะ, 2559)สิ่งส าคัญใน
การพัฒนาการรู้ดิจิทัลคือกระบวนการการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทักษะเฉพาะที่มีความจ าเป็นส าหรับการ
รู้ดิจิทัลจะแตกต่างจากคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งโดย
ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ของผู้เรียน 
ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การรับรู้ขั้นพ้ืนฐานและการ
ฝึกอบรมสู่การประยุกต์ใช้งานที่มีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนยิ่ งขึ้น นอกจากนี้การรู้ดิจิทัลกินความ
มากกว่าแค่การรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี  แต่มันยัง
ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับจริยธรรม 
สังคม และการสะท้อน (Reflection) ซึ่งฝั่งอยู่ใน
การท างาน การเรียนรู้  การพักผ่อน และชีวิต 
ประจ าวัน  ภายใต้ "การรู้ดิจิทัล" คือความหลาก 
หลายของทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่ง
ทั กษะเหล่ านั้ นอยู่ภ ายใต้  การรู้สื่ อ    (Media 
literacy) การรู้เทคโนโลยี (Technology literacy) 
การรู้สารสนเทศ  (Information literacy)  การรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่ เห็น (Visual literacy) การรู้การสื่อ 
สาร (Communication literacy) และการรู้สังคม 
(Social literacy) (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) การรู้ดิจิทัลเป็น
ทักษะในการค้นหา การประเมิน การใช้ร่วมกันและ
การสร้างเนื้อหาโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต (นิตยา วงศ์ใหญ่ , 2560)การที่จะเป็น
พลเมืองดิจิทัลที่สามารถปฏิสัมพันธ์และใช้ประโยชน์
กับสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ทักษะการรู้
ดิจิทัล      จึงเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อ 
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การศึกษาและการด ารงชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู  
ทักษะการรู้ดิจิทัลเป็นทักษะส าหรับบุคคลใน

ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ระบบไม่จ ากัดรับต้องมีความรับผิดชอบ และน าตนเอง
ให้ส าเร็จการศึกษา การมีทักษะการรู้ดิจิทัลจะเป็นตัว
ช่วยที่ท าให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีใน
ยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จในการศึกษาและเป็น
การพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูต่อไปในอนาคต 

ด้วยความส าคัญของทักษะการรู้ดิจิทัลเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาถึงการพัฒนาตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพครู เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
มาตรฐานผลการการเรียนรู้ที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่สถาบันผลิตครูควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความ
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึก 
ษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยแบบไม่จ ากัดรับ 

2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวชี้วัดทักษะ
การรู้ดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัย
แบบไม่จ ากัดรับ 
 
วิธีการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดทักษะการรู้
ดิจิทัล  

1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด หลักการ 
และงานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การรู้ ดิ จิ ทั ล แล้ ว
สังเคราะห์เอกสาร ร่างประเด็นการสัมภาษณ์ 

2. น าประเด็นการสัมภาษณ์ ไป สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้  

2.1 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาแบบไม่
จ ากัดรับที่มีประสบการณ์  ในการสอนนักศึกษา
วิชาชีพครูและท าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษาวิชาชีพครู 
จ านวน 5 ท่าน 

2.2 ผู้ท างานเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาและ
มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ทักษะการรู้ดิจิทัล ไม่น้อย
กว่า 5 ปีจ านวน 2 ท่าน 

3. ผู้วิจัยสังเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อ 
หา (Content Analysis) แล้วรวบรวมข้อสรุปเป็น
องค์ประกอบและตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัล จากนั้น
สรุปและจัดท าองค์ประกอบและตัวชี้วัดทักษะการรู้
ดิจิทัล ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัดทักษะการรู้ดิจิทัล  

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่ศึกษาในหลักสูตร 5 ปี ที่
มีหน่ วยกิตสะสมตั้ งแต่  106 หน่ วยกิตขึ้น ไป  
จ านวน 640 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาคณะศึกษา 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่ศึกษาในหลัก 
สูตร 5 ปี จ านวน 219 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบ
เจาะจงเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแบบไม่จ ากัดรับ
จึงท าให้มีจ านวนนักศึกษาแตกต่างกันมากในแต่ละ
วิชาเอก จึงคัดเลือกจากนักศึกษาที่ เข้าเรียนใน
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รายวิชาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 
106 หน่ วยกิตขึ้น ไป  และเข้าเรียน สม่ า เสมอ 
(มากกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน) โดยแจกแบบ
สอบสอบถามในรายวิชาพฤติกรรมการสอน และ
วิชาสัมมนาการสอน ในช่วงเวลาก่อนสิ้นสุดการ
เรียนการสอน 20 นาที ซึ่งเป็นคาบสุดสุดท้ายของ
ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560 การก าหนดขนาด
โดยใช้สัดส่วนจ านวนตัวแปรต่อจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
เป็น 1 : 15 (สุวิมล ว่องวานิช,2546,น.121) ซึ่งใน
งานวิจัยนี้มีจ านวนตัวชี้วัดหรือจ านวนตัวแปรที่จะ
ศึกษาทั้งหมด 11 ตัวแปร ซึ่งตามข้อเสนอแนะของ 
Hair และคณะ (2006) ระบุว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เพียงพอ ควรมีจ านวนอย่างน้อย 10 เท่าของ
จ านวนตัวแปรที่วัด คิดเป็นสัดส่วน 10:1 ดังนั้น 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าในงานวิจัยครั้งนี้ จึงควรมี
ไม่น้อยกว่า 110 คน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 219 คน จึงสอดคล้องกับ
หลัก เกณ ฑ์ การก าหนดกลุ่ มตั วอย่ างของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Hair, et, al., 
2006) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ ใช้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์
องค์ประกอบและตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัล ที่สร้าง
ขึ้นโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นแบบ
ประเมินทักษะ การรู้ดิจิทัล มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ าแนกเป็น 11 
ตัวชี้วัด ซึ่งทุกตัวชี้วัดผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบ
จากผู้ เชี่ยวชาญด้านการรู้ดิจิทัล ด้านสมรรถนะ
นักศึกษาวิชาชีพครูและการวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา  จ านวน  3 ท่ าน  และน าผลมา
ค านวณค่าดัชนี  ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่ า
ระหว่าง 0.67 -1.00 ทุกตัวชี้วัด จากนั้นน าแบบ
ประเมินทักษะการการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ไปทดลองใช้ (tryout) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน  30 คน  เพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นในทุกตัวชี้วัดทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
เท่ากับ .916 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยแยกการวิ เคราะห์ออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไป โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวชี้วัด
ทักษะการรู้ดิจิทัล ที่สร้างขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบ เชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA)  
 
ผลการศึกษา  

1. ผลการสร้างตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยแบบไม่จ ากัดรับ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างหลังจากนั้น ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
เนื้ อหา  (Content Analysis) ผลการศึกษาแบ่ ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ และได้ 11 ตัวชี้วัด จึง
สรุปดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการใช้ (Use) ประกอบ 
ด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
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คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลที่สามารถน ามาใช้ทาง
การศึกษา 2) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
ค าศัพท์ที่สามารถใช้งานในสื่อดิจิทัล 3) มีความ 
สามารถเลือกสื่อดิจิทัลส าหรับสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 4) มีความสามารถปฏิบัติการกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเข้าใจ   (Under-
stand)   ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้    1) คิด
วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินสื่อดิจิทัลว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์สามารถน ามาใช้ในการศึกษา 2) มารยาท
และความรับผิดชอบต่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล 3) 
รู้และเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
ดิจิทัล 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านสร้างสรรค์ (Create) 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ค้นหาวิธีการสื่อ 

สารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผ่านสื่อ
ดิจิทัล 2) สร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดย
ลดตัวอักษรดัดแปลงใช้ภาพในการสร้างการเรียนรู้
แทนที่เรียกว่า “photographic” 3) สร้างเครือข่าย
แบ่งปันข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศดิจิทัล 4) 
สร้างสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถสะท้อนกลับเพ่ือ
แก้ปัญหาทางสังคมและชุมชน 

 2. ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัล
ของนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยแบบไม่จ ากัด
รับในการวิเคราะห์ เชิงส ารวจ     (Exploratory 
Factor Analysis) สรุปผลดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไป โดย
ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ตาราง 1 คุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง(n = 219) 

วิชาเอก จ านวนคน(ร้อยละ) ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย 79 36.10 
การประถมศึกษา 22 10.00 
ภาษาไทย 28 12.80 
ภาษาอังกฤษ 5 2.30 
ภาษาจีน 20 9.10 
คณิตศาสตร์ 8 3.70 
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 21 9.60 
ศิลปศึกษา 5 2.30 
สังคมศึกษา 26 11.90 
คอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา 4 1.80 
พลศึกษา 1 0.50 

รวมทั้งหมด 219 100.00 
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จากตาราง 1 พบว่าจ านวนนักศึกษาวิชาชีพครู
ทั้งหมดที่ตอบแบบประเมินจ านวน 219 คน มาก
ที่สุด 3 ล าดับแรกได้แก่ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 79 คน ร้อยละ 36.10  วิชาเอกภาษาไทย 
จ านวน 28 คน ร้อยละ 12.80   และวิชาเอกสังคม
ศึกษา จ านวน 26 คน ร้อยละ 11.90  ตามล าดับ 
เนื่องจาก 

จากตาราง 2 พบว่าคะแนนจากการประเมิน
ทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู มีความ

คิดเห็นคะแนนเฉลี่ยรายด้านเรียงตามล าดับดังนี้ 
ด้านที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.26  ด้านที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 
4.19 และด้านที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ 
ส่วนคะแนนคะแนนความคิดเห็นรายข้อ 3 ล าดับ
แรกได้แก่ 

ในงานวิจัยครั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้อง 
ต้นของการวิเคราะห์ เชิงส ารวจ   (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) ด้วยค่าสถิติของไคเซอร์-
ไมเยอร์-โอคลิน (KMO) พบว่า มีค่าเป็น  0.925 ซึ่ง

 
ตาราง 2 แสดงคะแนนจากการประเมินทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู (n = 219) 

ตัวชี้วัด ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย (SD) 

1.มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลที่สามารถน ามาใช้
ทางการศึกษา 

2-5 4.34(.668) 

2.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะค าศัพท์ที่สามารถใช้งานในสื่อดิจิทัล 2-5 3.94(.804) 
3.มีความสามารถเลือกสื่อดิจิทัลส าหรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 2-5 4.21(.685) 
4.มีความสามารถปฏิบัติการกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ 3-5 4.22(.675) 

ด้านที่ 1 2.5-5 4.17 (.602) 

5.มีความสามารถปฏิบัติการกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ 3-5 4.32(.657) 
6.คิดวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินสื่อดิจิทัลว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สามารถ
น ามาใช้ในการศึกษา 

1-5 4.36(.685) 

7.มารยาทและความรับผิดชอบต่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล 1-5 4.09(.794) 

ด้านที่ 2 2-5 4.26 (.616) 

8.ค้นหาวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจผ่านสื่อดิจิทัล 3-5 4.31(.680) 
9.สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยลดตัวอักษรดัดแปลงใช้ภาพในการ
สร้างการเรียนรู้แทนที่เรียกว่า “photographic” 

1-5 4.11(.835) 

10.สร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศดิจิทัล 1-5 4.13(.823) 
11.สร้างสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถสะท้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมและ
ชุมชน 

1-5 4.18(.857) 

ด้านที่ 3 2-5 4.19 (.704) 
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ควรมีค่าที่เหมาะสม มากกว่า 0.800 แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรต่างๆ นั้นมีความสัมพันธ์
กันดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ และจากค่าสถิติของ
บาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity)มีค่า
เท่ ากั บ  1 722 .001  (df = 55);p-value <.001 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน
(Hair,et al.,2010) ดังนั้นเมตริกซ์สหสัมพันธ์เป็น
เมตริกซ์เอกลักษณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 

จากตาราง 3 พบว่าทุกตัวชี้วัดมีค่าการร่วม 
(Communality) มากกว่า 0.400 แสดงให้เห็นว่า
ความแปรปรวนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ถูกอธิบายโดย
องค์ประกอบทั้งหมด สามารถท านายองค์ประกอบ
เหล่านั้นได้ 

นอกจากนั้นการพิจารณาจ านวนขององค์ประ 
กอบจากค่า Eigenvalue ที่มากกว่า 1ควบคู่กับ
พิจารณาจากรูป Scree Plot ท าให้ในงานวิจัยนี้ 
สกัดองค์ประกอบได้จ านวน 3 องค์ประกอบได้ค่า
ความแปรปรวนร่วม (Total Variance Explained) 
เป็น 76.196% 

 
ตาราง 3 แสดงค่าการร่วม (Communalities) ของแต่ละตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
การสกัดองค์ประกอบ

(Extraction) 
1 มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลที่สามารถน ามาใช้

ทางการศึกษา 
.813 

2 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะค าศัพท์ที่สามารถใช้งานในสื่อดิจิทัล .672 
3 มีความสามารถเลือกสื่อดิจิทัลส าหรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม .710 
4 มีความสามารถปฏิบัติการกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ .780 
5 คิดวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินสื่อดิจิทัลว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สามารถ

น ามาใช้ในการศึกษา 
.858 

6 มารยาทและความรับผิดชอบต่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล .776 
7 รู้และเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศดิจิทัล .654 
8 ค้นหาวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านสื่อดิจิทัล .661 
9 สร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยลดตัวอักษรดัดแปลงใช้ภาพในการ

สร้าง   การเรียนรู้แทนที่เรียกว่า “photographic” 
.750 

10 สร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศดิจิทัล .856 
11 สร้างสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถสะท้อนกลับเพ่ือแก้ปัญหาทางสังคมและ

ชุมชน 
.851 
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ภาพ 1 Scree Plot 

 
จากตาราง 4 พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

(Factor loadings) ของตัวชี้วัดที่ 10, 11, และ 9  
อยู่ ในองค์ประกอบที่  1 ซึ่งให้ชื่อว่า “ด้านการ
สร้างสรรค์” ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
loadings) ของตัวชี้วัดที่  1, 4 ,2 และ 3 อยู่ ใน
องค์ประกอบที่  2 ซึ่ งให้ชื่ อว่า “ด้านการใช้ ” 
ในขณะที่    ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ   (Factor 
loadings)   ของตัวชี้วัดที่  5 และ 6 อยู่ ในองค์ 
ประกอบที่ 3 ซึ่งให้ชื่อว่า “ด้านความเข้าใจ” เนื่อง 
จากค่าน้ าหนัก ของตัวแปรในองค์ประกอบนั้นมีค่า
สูงกว่า 0.600 ขึ้นไป 

ทั้ งนี้  พบว่ามี  2 ตัวชี้วัดที่ค่าน้ าหนักองค์ 
ประกอบ (Factor loadings) อยู่ มากกว่าหนึ่ ง
องค์ประกอบ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  8 มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loadings) อยู่ในองค์ประ 

กอบที่  1 และ 2 ในขณะที่  ตัวชี้ วัดที่  7 มีค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loadings) อยู่ใน
องค์ประกอบที่ 1 และ 3 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิด
ทางทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา โดยให้
ตัวชี้วัดที่  8 อยู่ในองค์ประกอบที่  1 “ด้านการ
สร้างสรรค์” และ ตัวชี้วัดที่ 7 อยู่ในองค์ประกอบที่ 
3 “ด้านความเข้าใจ” 

สรุปได้ว่า แบบประเมินทักษะการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษาฉบับนี้ ถูกสกัดออกมาเป็น 3 องค์ประ 
กอบ มีค่าความแปรปรวนร่วม (Total Variance 
Explained) เป็นร้อยละ 76.196  โดยองค์ประ 
กอบทั้งสาม ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1 “ด้านการสร้างสรรค์” มี
ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คือ 1) สร้างเครือข่ายแบ่งปัน
ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศดิจิทัล  2) สร้าง
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สารสนเทศดิจิทัลที่ สามารถสะท้อนกลับเพ่ือ
แก้ปัญหาทางสังคมและชุมชน  3) สร้างสื่อดิจิทัล
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยลดตัวอักษรดัดแปลง   
ใช้ภาพในการสร้างการเรียนรู้   แทนที่ เรียกว่า 
“photographic”  .ค้นหาวิธีการสื่อสารและถ่าย 
ทอดองค์ความรู้ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผ่านสื่อดิจิทัล  4) 
ค้นหาวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจผ่านสื่อดิจิทัล 

องค์ประกอบที่ 2 “ด้านการใช้” มีทั้งหมด 4 
ตัวชี้ วัด เช่น  1) มีความรู้ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลที่สามารถน ามาใช้ทาง
การศึกษา  2) มีความสามารถปฏิบัติการกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ  3) มีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะค าศัพท์ที่สามารถใช้งานใน
สื่อดิจิทัล  4) มีความสามารถเลือกสื่อดิจิทัล
ส าหรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 
ตาราง 4 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loadings) 

ตัวช้ีวัด 
องค์ประกอบ 

1 2 3 

10.สร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศดิจิทัล .947   
11.สร้างสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถสะท้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม
และชุมชน 

.946   

9.สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยลดตัวอักษรดัดแปลงใช้ภาพใน
การสร้างการเรียนรู้แทนที่เรียกว่า “photographic” 

.886   

8.ค้นหาวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจผ่านสื่อดิจิทัล .423 .414  
1.มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลที่สามารถ
น ามาใช้ทางการศึกษา 

 1.058  

4.มีความสามารถปฏิบัติการกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ  .746  
2.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะค าศัพท์ที่สามารถใช้งานในสื่อ
ดิจิทัล 

 .701  

3.มีความสามารถเลือกสื่อดิจิทัลส าหรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

 .672  

5.มีความสามารถปฏิบัติการกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ   .996 
6.คิดวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินสื่อดิจิทัลว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สามารถ
น ามาใช้ในการศึกษา 

  .814 

7.มารยาทและความรับผิดชอบต่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล .329  .356 
หมายเหตุ: Rotation method with Promax 
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องค์ประกอบที่ 3 “ด้านความเข้าใจ” มีทั้ง 
หมด 3 ตัวชี้วัด เช่น 1) มีความสามารถปฏิบัติการ
กับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ 2) คิดวิเคราะห์ 
แยกแยะ ประเมินสื่อดิจิทัลว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
สามารถน ามาใช้ในการศึกษา    3) มารยาทและ
ความรับผิดชอบต่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล 
 
อภิปรายผล (Discussion)  

จากผลการวิจัยที่พบประเด็นส าคัญที่ค้นพบ
จากตัวชี้วัดทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูในมหาวิทยาลัยแบบไม่จ ากัดรับ ซึ่งสามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  องค์ประกอบของ
ทักษะการรู้ดิ จิทั ลของนักศึกษาวิชาชีพครู ใน
มหาวิทยาลั ยแบบไม่ จ ากั ดรับ    มีทั้ งหมด  3 
องค์ประกอบ  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
0.356 – 1.058 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทุกองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประ 
กอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่ 1 “ด้านการสร้างสรรค์” มี
ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คือ 1) สร้างเครือข่ายแบ่งปัน
ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศดิจิทัล  2) สร้าง
สารสนเทศดิจิทัลที่ สามารถสะท้อนกลับ เพ่ือ
แก้ปัญหาทางสังคมและชุมชน  3) สร้างสื่อดิจิทัล
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยลดตัวอักษรดัดแปลงใช้
ภ าพ ใน การสร้ า งก าร เรี ยน รู้ แท น ที่ เรี ย ก ว่ า 
“photographic”  .ค้ นห าวิ ธี ก ารสื่ อ สารและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจผ่านสื่อดิจิทัล  4) 
ค้นหาวิธีการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
ผู้ อ่ืนเข้าใจผ่านสื่อดิจิทัล  ซ่ึงสอดคล้องกับ สุภา
รักษ์ จูตระกูล (2559) กล่าวถึงการรู้สร้างสรรค์ ว่า
เป็ น ค ว ามส ามารถ ใน การส ร้ า ง เนื้ อ ห าให้ มี

ประสิทธิภาพไปในทางสร้างสรรค์   ภายใต้จริย   
ธรรมและความเป็นพลเมืองดิจิทัล    (Digital 
Citizenship) และยังสอดคล้องกับ วิทยา ค ารงค์
เกียรติศักดิ์.(2556) กล่าวว่าการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นหลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการ ทักษะที่จ าเป็น
ในการรู้ทันสื่อ คือ การสร้าง (create) การสร้างและ
การใช้เนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น โดยการ
ตระหนักถึงจุดประสงค์ เทคนิคการน าเสนอ ศักยภาพ
และผลต่อผู้รับสาร  และการสร้างด้วยสื่อดิจิทัลเป็น
มากกว่าแต่การรู้วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลค า
หรือการเขียนอีเมล์ แต่มันยังเป็นความสามารถใน
การดัดแปลงสิ่งที่ผู้เรียนสร้างส าหรับบริบท ผู้ชมที่
แตกต่างและหลากหลาย (ส านักงานพัฒนาวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : 2559) 

องค์ประกอบที่ 2 “ด้านการใช้” มีทั้งหมด 4 
ตัวชี้ วัด  เช่น  1) มีความรู้ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลที่สามารถน ามาใช้ทาง
การศึกษา  2) มีความสามารถปฏิบัติการกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ  3) มีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะค าศัพท์ที่สามารถใช้งานใน
สื่อดิจิทัล  4) มีความสามารถเลือกสื่อดิจิทัลส าหรับ
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  เป็นทักษะ
ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็น และเป็น
ความสามารถที่เก่ียวข้องกับค าว่า “ใช้” ครอบคลุม
ตั้งแต่เทคนิคขั้นพ้ืนฐานสู่เทคนิคขั้นสูงส าหรับการ
เข้ าถึ งและการใช้ ค วามรู้  (ส านั กงานพั ฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : 2559)  ซึ่ง
สอดคล้องกับ Hague&Payton (2010) ได้น าเสนอ
องค์ประกอบของการรู้ ดิ จิทั ลที่ เกี่ ยวข้องคื อ 
องค์ประกอบที่ 1 ทักษะการปฏิบัติ (Operation 
skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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หรือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และ
สื่อดิจิทัลทั้งในชีวิตประจ าวัน การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการคิด 
(Thinking skills) หมายถึง ความสามารถในการ
คิดในลักษณะต่างๆ โดยเป็นการคิดขั้นสูงที่ซับซ้อน
เพ่ือเข้าใจ ประเมิน  และสร้างสรรค์ ในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และสื่อ
ดิจิทัล และ JISC (2014) ได้สนับสนุนว่าการใช้สื่อ
ต่างๆ ต้องใช้อย่างมืออาชีพ พร้อมทังสื่อสารและ
ท างานร่วมกันมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และวิจัย 

องค์ประกอบที่  3 “ด้านความเข้าใจ” มี
ทั้ งหมด 3 ตัวชี้ วัด เช่น    1) มีความสามารถ
ปฏิบัติการกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ 2) คิด
วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินสื่อดิจิทัลว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์สามารถน ามาใช้ในการศึกษา 3) มารยาท
และความรับผิดชอบต่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล  
Ng  (2012)   ได้น าเสนอองค์ประกอบของการ     
รู้ ดิ จิ ทั ล ใน มิ ติ ท างพุ ท ธิ พิ สั ย       (Cognitive 
Dimension)    เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทาง
ปัญญา ความสามารถคิดกลยุทธ์ใน การสืบค้น 
ประเมิน และสร้าง วงจรของการจัดการสารสนเทศ

ดิจิทัล  และยังหมายถึง ความสามารถในการ
ประเมิน เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้หรือการท างานที่เฉพาะเจาะจง ในมิตินี้
ต้องการให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับจริย 
ธรรม  คุณธรรม  และประเด็นทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์ การคัดลอกสาร 
สนเทศดิจิทัล    และมิติทางสังคมและอารมณ์ 
(Socio-Emotional Dimension)   ว่า เป็ นการรู้
ดิจิทัล  และพ้ืนที่ตัดระหว่างมิติทางสังคมและ
อารมณ์และมิติทางพุทธิพิสัย เกี่ยวข้องกับความ 
สามารถในการใช้ อิน เทอร์ เน็ ตอย่ างมี ความ
รับผิดชอบต่อการสื่อสาร การเข้าสังคม และการ
เรียนรู้ ดั งนี้         1) มีมารยาท อิน เทอร์ เน็ ต 
(Netiquette) ผ่านแอปพลิเคชันมีกฎที่คล้ายกันกับ
การสื่อสารกันแบบเห็นหน้า เช่น การเคารพ และ
การใช้ภาษาที่เหมาะสม และค าพูดที่จะหลีกเลี่ยง
การตีความผิด และความเข้าใจผิด 2) การปกป้อง
ความปลอดภัยของบุคคลและความเป็นส่วนตัว 
โดยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และไม่เปิดเผย
ข้อมูลใดๆ เกินความจ าเป็น และ 3) การรับรู้เมื่อ 
บุคคลก าลังถูกคุกคาม และรูว้ิธีการจัดการภัยนั้น 
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