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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะของครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะของครูในยุคดิจิทัล ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์สอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตนเองสังกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ครูในโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 96 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ระดับทักษะของครูในยุคดิ จิทั ล โรงเรียนสุ รศั กดิ์มนตรี โดยภาพรวมทั้ ง 3 ด้ าน มี
ค่าเฉลี่ยทักษะอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ คือ ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยที่การให้ความสาคัญกับ
การปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง และเต็มความสามารถ เป็นทักษะที่อยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับสูงที่สุด รองลงมาคือทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม โดยที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ เป็นทักษะที่อยู่ในระดับ
มาก ส่วนทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยที่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยา และ
เกิดความถูกต้อง เป็นทักษะที่อยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับต่าสุด
และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือผลการเปรียบเทียบระดับทักษะครูในยุคดิจิทัล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน และกลุ่มวิชาที่สังกัด พบว่า ระดับทักษะของครูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวม
และรายด้าน ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะมีทักษะครูในยุคดิจิทัลแตกต่างกับครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับสูง
กว่าปริญญาตรี ครูที่มีประสบการณ์สอนต่ากว่า 5 ปี และระหว่าง 5-10 ปี มีทักษะครูที่แตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์สอน 10 ปีขึ้นไป
และครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีทักษะในยุคทางดิจิทัล
ที่มากกว่าครูทสี่ ังกัดในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำสำคัญ: ทักษะ ยุคดิจิทัล โรงเรียน
Abstract
The objectives of the study were 1. to study the level of Teacher skills in the Digital age of Surasukmontree
school 2. to compare teachers’ skill in the digital age according to education level, teaching experience and
department. The sampling group for this study was 96 teachers in Surasakmontree school , the secondary educational
service area office 2. The research instruments was a questionnaire that the Index of Item (IOC) equal .90. The data
was analyzed by percentage (%) value, average means ( ), Standard Deviation (S.D.). and One-Way ANOVA.
The results showed that the overall of teachers’ skill in the digital age at Surasakmontree school that divided
3 aspects was in the high level. It can be arranged in descending order as follows: first, the life and occupation skill
that working with the best of their ability and full effort was in the high level and highest skill. Second, the learning
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and innovation skill that ability in using information technology to present useful information was in the high level in
the high level and highest skill. Last, the information, media and technology skill : ability to access useful information
quickly and accurately was in the high level in the high level and highest skill. The comparison about level of
teachers’ skill in digital age classified by educational background, work experience and department found that level
of teachers’ skill had differences with statistical significance at the 0.05 level for overall and learning and innovation
skill, information, media and technology skill and life and occupation skill.
Keywords: Skill, The digital Age, School
บทนำ
ในปัจจุบันสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เกิดการปรับเปลี่ยนจากสังคมในยุคอนาล็อค เข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่ง
ถือเป็นยุคที่ทุกกลุ่มบุคคลต้องทาการปรับตัว รวมถึงหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ เกิดทักษะ
การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน ถือเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนหรือสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนสุร
ศักดิ์มนตรี จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทักษะของครูในยุคดิจิทัลจึงมีความ
จาเป็นและสาคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีคุณครูบรรจุใหม่ หรือคุณครูรุ่นใหม่จานวนมาก คิด
เป็นร้อยละ 60 ของจานวนคุณครูทั้งหมด จากงานวิจัยพบว่าคุณครูที่ความแตกต่างกันทั้งในระดับการศึกษา ประสบการณ์สอน และกลุ่ม
สาระที่ตนเองสังกัด มีทักษะในการปฏิบัติ งานและทักษะทางด้านการสอน ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ฐิติกาญจน์ คงชัย, 2560)
ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่า ทักษะครูในยุคดิจิทัลถือเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการขององค์กรทางการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา และในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาครูรุ่นเก่ากาลังจะถูกแทนที่ด้วยครู
รุ่นใหม่ อันเป็นยุคใหม่ของการศึกษาที่ทุกฝ่ายต่างกาลังให้ความหวังว่าจะสามารถพลิกโฉมการศึกษาไทยได้สาเร็จหรือไม่ ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวความพร้อมของครูในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา ภายใต้กรอบการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของโรงเรียนสุร
ศักดิ์มนตรี เพื่อนาผลวิจัยนี้ไปศึกษาสภาพทักษะของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนาผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปรับปรุง และกาหนดทิศทางในการสร้างครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีทักษะในยุคดิจิทัลต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะของครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะของครูในยุคดิจิทัล ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์สอน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสังกัด
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 96 คน
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ในการกาหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 17) ซึ่งกล่าวถึง
ทักษะของครูที่พึงมีในยุคดิจิทัล ควรมี 3 ทักษะ ประกอบด้วย คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
และทักษะชีวิตและอาชีพ ดังแสดงในภาพที่ 1

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

72
ทักษะครูในยุคดิจิทัลของโรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์สอน
- กลุ่มสาระทีต่ นสังกัด

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทักษะครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
2 เป็นแบบสอบถาม แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ นาแบบสอบถามที่ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน (ภาคผนวก ข) ตรวจสอบความเหมาะสมและครอบคลุมในประเด็นที่ศึกษาและความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดย
การหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยนาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
กำรรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตไปยังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 จานวน 96 ชุด ให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้วิจัยนาหนังสือจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ร่วม
ประชุมสนทนากลุ่ม โดยนาประเด็นปัญหาที่ได้จาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มาหาทักษะครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสุรศักดิ์
มนตรี
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. ค่าความถี่ 2. ค่าร้อยละ 3. ค่าเฉลี่ย 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5. การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
ตำรำงที่ 1 ทักษะครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ภาพรวมในทุกด้าน
(n = 96)
รำยกำร
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
รวม

3.98
3.85
4.04
3.96

ระดับทักษะ
ระดับ
0.93
มาก
0.77
มาก
0.83
มาก
0.77
มำก

อันดับ
2
3
1

จากตารางที่ 1 พบว่า ทั กษะครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสุรศักดิ์ มนตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96,
=
0.77) เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะชีวิตและอาชีพในระดับมาก สูงที่สุด ( = 4.04,
= 0.83)
รองลงมา คือ มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมในระดับมาก ( = 3.98,
= 0.93) ในขณะที่ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก แต่เป็น
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ตำรำงที่ 2 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทักษะครูในยุคดิจิทัล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จาแนกตามกลุ่มสาระที่สังกัด แบบสองกลุ่ม ภาพรวมและรายด้าน
โดยรวม
กลุ่มสำระที่สังกัด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

สถิติ
คณิตศำสตร์
-0.222
0.276

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
-0.448
0.284
-0.226
0.264

กลุ่มสำระที่สังกัด
สังคมศึกษำ ศำสนำ สุขศึกษำและ
และวัฒนธรรม
พลศึกษำ
-0.282
0.594
0.284
0.384
-0.060
0.817*
0.264
0.370
0.167
1.043**
0.273
0.376
0.876*
0.376

ศิลปะ
0.147
0.343
0.369
0.327
0.595
0.334
0.429
0.334
-0.448
0.423

กำรงำน
อำชีพ
0.528
0.318
0.750*
0.301
0.976**
0.308
0.810**
0.308
-0.067
0.402
0.381
0.364

ภำษำต่ำง กิจกรรมพัฒนำ
ประเทศ
ผู้เรียน
-0.447
0.250
0.289
0.361
-0.224
0.472
0.269
0.345
0.002
0.698*
0.278
0.352
-0.165
0.532
0.278
0.352
-1.041**
-0.344
0.380
0.437
-0.593
0.103
0.338
0.401
-0.974**
-0.278
0.313
0.380
0.697
0.356
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จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมทักษะครูยุคดิจิทัล ครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีระดับทักษะในภาพรวม
แตกต่างกับครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ( = 0.817,
= 0.370) และ
แตกต่างกับครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ( = 0.750,
= 0.301) ในขณะที่ครูที่
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระดับทักษะในภาพรวมแตกต่างกับครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ( = 1.043,
= 0.376) แตกต่างกับครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ( = 0.976,
= 0.308) และแตกต่างกับครูที่สังกัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
( = 0.698,
= 0.352) ครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีระดับทักษะในภาพรวมแตกต่างกับครู
ที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ( = 0.876,
= 0.376) และแตกต่างกับครูที่
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ( = 0.810,
= 0.308) ในขณะที่ครูที่สังกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีระดับทักษะในภาพรวมแตกต่างกับครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ .01 ( = -1.041,
= 0.380) และครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มี ระดับทั กษะในภาพรวม
แตกต่างกับครูที่สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ( = -0.974,
= 0.313)
สรุปผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ครูส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับสูงสุด ในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีประสบการณ์ทางานส่วนใหญ่ระหว่าง 5-10 ปี และส่วนใหญ่สังกัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลการวิเคราะห์การศึกษาทักษะครูในยุคดิจิทัล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สามารถนามาสู้ข้อสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
ทักษะครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พบว่าทักษะชีวิตและอาชีพ มีภาพรวมด้านนี้อยู่ในอันดับสูงที่สุด และเป็น
ทักษะที่อยู่ในระดับมากเช่นกัน อาจเนื่องจากครูมีความสามารถในการนาสื่อ เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ และมีส่วนช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน และการทาภารกิจงานอื่นๆ กล่าวคือ ครูมีความสามารถในการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการสอนนักเรียนได้ อีกทั้งทักษะด้านนี้มีความสาคัญอย่างมากกับการดาเนินชีวิตประจาวัน และการประกอบกิจกรรมต่าง
ๆ สอดคล้ องกับ รัน ธีรัญญ์ (2561) กล่ าวว่า ทั กษะชีวิตเป็นสิ่งที่ จาเป็น และต้ องการมากกว่าทั กษะอื่ น ๆ เนื่องจากเป็ นทั กษะที่ จะ
สามารถนาชีวิตไปสู่อาชีพ และความสาเร็จได้ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลนี้ การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากที่จะต้อง
มีการพัฒนาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดยจะต้องมีความยืดหยุ่น การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม สังคม งานที่กระทา มีการริเริ่มและ
พาตนเอง คือ การรู้จักบริหารจัดการเวลาตามเป้าหมาย ทางานอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ต้องมีผลิตผลและความสานึกรับผิดชอบ
เพื่อทาให้ผลิตผลมีคุณภาพมากขึ้น และมีภาวะความเป็นผู้นา และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้อื่น สร้างความสั มพันธ์กับผู้อื่น
และรับผิดชอบเพื่อให้อยู่ในสังคมใหญ่ยุคใหม่ได้ เช่นเดียวกับกรมสุขภาพจิต (2559) กล่าวว่า ทักษะชีวิต คือ ความสามารถในการที่บุคคล
สามารถปรับตัว และเลือกทางเดินอย่างเหมาะสม โดยนาความรู้และความสามารถพื้นฐานมาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้
รวมถึงปรับตัวตามสภาพสังคมในอนาคตได้อีกด้วย โดยในการปรับตัวจะต้องอาศัยประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ
รองลงมาคือทักษะด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งพบว่า ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาจเป็นเพราะครูมีความสามารถใน
การนานวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ในการทางาน การนาเสนองานในที่ประชุม และหมั่นฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอยู่เสมอ สอดคล้องกับ จิรายุทธิ์ อ่อนศรี (2561) กล่าวว่า ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทต่อระบบการศึกษา เช่น สื่อการสอนสมัยใหม่ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว รูปภาพมากกว่าเป็นรูปแบบของตัวหนังสือในสมุด หนังสือ
แบบเก่า ดังนั้นสื่อสมัยใหม่จึงมีหน้าที่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้อย่างสะดวกมากขึ้ น ผ่าน
การเข้าไปยังสื่อในโลกออนไลน์ เพื่อทาการค้นหาข้อมูลที่ต้องการทราบ ครูในยุคดิจิทัลจึงจาเป็นต้องศึกษาการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่าง ๆ มีการปรับตัวในรูปแบบการสอนสมัยใหม่ ให้ก่อเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิจารณ์ พานิช (2560) กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะเพื่อการดารงชีวิต เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น โดยประกอบไปด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปั ญหา การสื่อสารและความร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
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และอันดับทักษะของครูในยุคดิจิทัล ที่ต่ามากที่สุดคือทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อาจเป็นเพราะครูโดยส่วนใหญ่
มีอยู่ในช่วงวัยค่อนข้างสูง การเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกทักษะการใช้เทคโลยี และการใช้สื่ออาจทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับครูมีภาระ
งานอื่นนอกเหนือจากการสอน การฝึกฝนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีจึงทาได้น้อย จึงเป็นความสามารถที่ยังมีการพัฒนาได้น้อยกว่าในด้าน
อื่น ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชวาลี สกุลเอี่ยมไพบูลย์ (2558) พบว่า คะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบมาตรฐานการบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ต่าว่าโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานสากลในประเทศไทย ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการ
สนับสนุนผู้เรียนในยุคดิจิทัลให้ทาการฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติตามความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ ดังนั้นทั้ง
ผู้เรียน และผู้สอนจึงจาเป็นต้องมีความรู้เพื่นฐานด้านสารสนเทศ ในการจัดเก็บ สืบค้น และสนับสนุนการทางานในชีวิตประจาวันได้ อีก
ทั้งจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านสื่อ โดยจะต้องรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้
เทคโนโลยีอย่างแม่นยา และถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ อนุชา โสมาบุตร (2557) กล่าวว่า ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีมี
ความสาคัญในยุคดิจิทัล ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างทักษะด้านนี้จาเป็นต้องรู้เท่าทันสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ
และรู้เท่าทันไอซีที ในโลกดิจิทัลครูจึงจาเป็นต้องเรียนรู้ และใช้สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีในการสอนเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางการ
เรียนที่ดีมากขึ้น ดังผลการศึกษาจากสุวิช แทนปั้น (2559) พบว่าในโลกยุคใหม่ โรงเรียนมีความต้องการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยครู
จากทุกระดับชั้นต้องการใช้สื่อพื้นฐานเพื่อการสอน เช่น เครื่องฉาย และเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ครูส่วนใหญ่ต้องการมาก และครู
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้สื่อพื้นฐานเหล่านี้
เมื่อพิจารณาแยกรายข้อ พบว่า ครูมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยาและเกิดความ
ถูกต้ อง เป็ นทั กษะอันดั บสู งสุดในด้ านนี้ เนื่ องจากโรงเรียนมี การสนั บสนุ นให้ มี การเข้าถึ งระบบอิ นเตอร์ เน็ ตที่ ทั นสมั ยและรวมเร็ ว
สนับสนุนให้ครูเรียนรู้การใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อพื้นฐาน เพื่อให้สามารถตามทันยุคสมัยใหม่
สามารถนาเทคโนโลยี สื่อสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ อนุชา โสมาบุตร (2557)
กล่ าวว่ า องค์ ประกอบที่ ส าคั ญกั บทั กษะด้ านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ในโลกดิ จิ ทั ล ได้ แก่ 1. การรู้ เท่ าทั นสารสนเทศ คื อ
ความสามารถในการเข้าถึงและประเมินสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเหตุมีผล และรู้จักการใช้วิจารณญาณ รวมถึงเรียนรู้การ
จัดการสารสนเทศได้ เพื่ อให้ เกิ ดการใช้ สารสนเทศอย่ างสร้ างสรรค์ ถู กต้ อง จากแหล่ งข้ อมู ลต่ าง ๆ และมี ความรู้ พื้ นฐานในการใช้
สารสนเทศ 2. การรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ ผ่านความเข้าใจในการใช้ การสร้างสื่อดิจิทัลตามเป้าหมายที่ต้องการ
สามารถตอบสนองบุคคลที่รับรู้สื่อได้ รวมถึงความสามารถในการสร้างสรรค์สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้
สื่อตามแต่ละวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และ 3. การรู้เท่าทันไอซีที คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการวิจัย ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการ
สื่อสารและสร้างเครือข่าย เพื่อเข้าถึงสื่อทางสังคมได้ รวมทั้งความสามารถในการใช้ความรู้พื้นฐาน ประยุกต์กับการใช้ไอซีทีได้อย่าง
ถูกต้องและหลากหลาย ความสามารถในการอัพเดทข้อมูลการจัดกิจกรรมการสอน ลงในเพจ (Facebook) หรือเว็บไซต์ (Blog) ของตนเอง
เป็นทักษะที่อยู่ในอันดับต่าสุด อาจเป็ นเพราะการจัดทาข้อมูลการสอนลงในสื่อออนไลน์ ยังไม่เป็นที่ นิยมในโรงเรียนต่าง ๆ มากนั ก
เช่นเดียวกันกับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจึงอาจยังไม่ได้มีการสนับสนุนให้มีการอัพเดทข้อมูลการเรียนการสอนลงในสื่อออนไลน์มากนัก แต่
อาจจะสามารถส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่สามารถส่งตรงถึงผู้เรียนและผู้สอนได้มากกว่า เช่น ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
สังคมออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากผลการศึกษาครูมีการเลือกใช้สื่อ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมตามวัยของผู้เรียน และมี
การใช้ ช่องทางการติ ดต่ อสื่ อสารกั บผู้ เรียน ผ่ านทางระบบออนไลน์ ในระดั บมาก และเป็ นอั นดั บที่ สอง และสาม ตามล าดั บ อีกทั้ ง
ความสาคัญของทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มุ่งเน้นที่การเข้าถึง และความสามารถในการเข้าใจการใช้ และการผลิตสื่ออย่าง
สร้างสรรค์ มากกว่าการเลือกใช้สื่อในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2558) กล่าวว่า ยุคดิจิทัลมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารจานวนมาก ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ โดยมีสิจารณญาณในการ
รับสื่ อ เพื่ อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รู้จักวิธีการใช้สื่อ อีกทั้งต้องมีความสามารถในการใช้และจัด การ
สารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ ตรงประเด็น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สื่ออย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถเข้าถึงสื่อสังคมทาง
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ จากการศึกษาทักษะครูในยุคดิจิทัล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1.1. ทักษะครูในยุคดิจิทัล เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นทักษะที่อยู่ในอันดับ
ต่ าที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นทั กษะที่ มี ความส าคั ญ ต่ อการเรี ยนการสอนในยุ คดิ จิ ทั ลอย่ างมาก ดั งนั้ น โรงเรี ยนควรสนั บสนุ นให้ ครู มี ความรู้
ความสามารถ และความเข้าใจในการใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยอาจจะเพิ่ มการอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่ อ
นามาใช้ในการเรียนการสอน และหรือโรงเรียนอาจจะสามารถเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การอัพโหลด
เอกสารการสอนลงในเว็บไซต์ การส่งการบ้านแบบออนไลน์ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์และสะดวกกับทั้งผู้เรียนและผู้สอน
1.2. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า เรื่องของความสามารถในการลดทอน หรือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งใน
การทางาน เป็นประเด็นที่อยู่ในอันดับสุดท้ายของทักษะด้านนี้ ดังนั้นโรงเรียนควรเพิ่มการอบรมครูให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานมากขึ้น โดยอาจจะมีการจัดอบรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครูได้มีการพัฒนา
ตนเองในด้านนี้อย่างสม่าเสมอ
1.3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี พบว่า ความสามารถของครูในการอัพเดทข้อมูลการจัดกิจกรรมการสอนลงใน
เพจ (Facebook) หรือเว็บไซต์ (Blog) ของตนเอง เป็นประเด็นที่อยู่ในอันดับสุดท้ายของทักษะด้านนี้ อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสุรศักดิ์
มนตรีมิได้มีการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนมากนัก ดังนั้นโรงเรียนควรเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการเรียนการสอน เช่น การ
พัฒนาเว็บไซต์สาหรับให้นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน และครู อีกทั้งให้นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน และอบรมครูเพื่อให้มีความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ได้
อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ อีกทั้งควรมีการสนับสนุนให้ครูใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร เช่น การ
เปลี่ยนหัวข้อเรียน การให้การบ้านนักเรียน เป็นต้น
1.4. ทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า เรื่องของการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้อื่น เป็นประเด็นที่อยู่ในอันดับ
สุดท้ายของทักษะด้านนี้ ดังนั้นโรงเรียนควรมีการสนับสนุนให้ครูรู้จักการเคารพ ยอมรับในความแตกต่างทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความคิด
สังคม เพื่อให้ครูสามารถมีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีความขัดแย้งต่อกัน การศึกษาในโรงเรียนจะมีการ
พัฒนาในทิศทางที่ดีและรวดเร็ว หากครูร่วมมือร่วมใจกันยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน และหาบทสรุปที่ดีที่สุดร่วมกันสาหรับการพัฒนา
ให้โรงเรียนมีความก้าวหน้ามากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัย ครั้งต่อไป
2.1. จากผลการศึกษา พบว่า ครูในยุคดิ จิทั ลมี ระดั บทักษะอยู่ในระดั บมากทั้ งภาพรวม และรายด้าน แม้ ว่าทักษะด้ าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นทักษะที่อยู่ในอันดับต่าที่สุด ในขณะที่ทักษะชีวิตและอาชีพเป็นทักษะอันดับที่สูงที่สุด การศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะครูทั้งภาพรวมและด้านมีความสาคัญในการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อทั้ษะในด้านต่าง ๆ ปัจจัยที่มี
ผลทาให้ทักษะชีวิตและอาชีพอยู่ในอันดับสูงสุด และค้นหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะที่อยู่ในอันดับต่า คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้มีระดับทักษะที่ดีขึ้น
2.2. จากผลการศึกษา เห็นได้ว่า ครูมีระดับทักษะที่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สังกัด เพื่ อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และเป็นความจริงมากขึ้น จึงควรมีการหาสาเหตุที่ทาให้ค่าเฉลี่ยของระดับทักษะ
แตกต่างกัน โดยอาจมีการใช้วิธีการวิจัยเอกสารเพิ่มเติม และหรือทาการสัมภาษณ์ครู และผู้บริหารโรงเรียนด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
หาความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลทั่วไปกับระดับทักษะ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างระดับทักษะ
ครู จาแนกตามข้อมูลทั่วไป
2.3. ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อทักษะครูในยุคดิจิทัลเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนามาศึกษาต่อไป เพื่อนามาเปรียบเทียบดู
ระหว่างการที่ครูให้คะแนนทักษะตนเอง และสิ่งที่นักเรียนเป็นผู้มองเห็น เนื่องจากการพัฒนาทักษะครูไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สอน แต่ยังต้องเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นนักเรียนจึงควรมีส่วนในการศึกษาเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะ ที่จะสามารถนามา
ปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาทั้งบุคลากร และพัฒนาโรงเรียนด้วย
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