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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ
จ�าเป็นของการพฒันาสมรรถนะการรูด้จิทิลัของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร์
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร์ 2) เพือ่ออกแบบและประเมนิโปรแกรมเสรมิสร้าง
สมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ�านวน 337 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน 5 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครูสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง สภาพท่ีพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการออกแบบและประเมิน
โปรแกรมเสรมิสร้างสมรรถนะการรูด้จิทิลัของคร ูใช้วธิกีารแบบผสมผสาน ผลการประเมนิความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความมีประโยชน์ของโปรแกรมและคู่มือการใช้โปรแกรมโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 คน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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Abstract

This research aims to; 1) study current conditions, desirable conditions, and the 
necessity of developing the teachers’ digital literacy in The Secondary Educational Service 
Area Office Surin 2) to propose the program to enhance teachers’ digital literacy in The 
Secondary Educational Service Area Office Surin by using research and development  
methods. The researcher collects both quantitative and qualitative data in operation. There 
were divided into 2 phases. 1) to study the current conditions, desirable conditions, and 
methods for enhancing the teachers’ digital literacy in The Secondary Educational Service 
Area Office Surin. 2) to design and evaluate the program of teachers’ digital literacy in The 
Secondary Educational Service Area Office Surin with the approval of 5 experts. The sample 
consisted of 337 administrators and teachers, obtained by using the tables of Krejcie and 
Morgan and stratified sampling techniques. The statistics were percentage, mean, standard 
deviation and statistical analysis of the necessary needs.

The results showed that;

1) The current stage of the result for analysis of teachers’ digital literacy was overall 
in the moderate level. The desirable conditions of the result for analysis of teachers’ digital 
literacy were overall at the highest level 

2) The result of design and evaluation of teachers’ digital literacy program in The 
Secondary Educational Service Area Office Surin by using blended development method 
were 1) self-study 2) training 3) observational study and 4) practical practice. The results of 
suitability, possibility, consistency and usefulness of teachers’ digital literacy program from 5 
experts, all aspects were at the highest level.
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บทนำา

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2579) จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการ
ศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการบริหารจัดการ
ภาครฐั รวมทัง้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอก
และภายใน (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ศึกษาธิการทั้งหมด ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดนวัตกรรม รวมทั้งความ

เป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พฒันาแล้ว โดยก�าหนดสาระส�าคญัส�าหรับบรรลเุป้า
หมายของการพฒันาการศกึษาใน 5 ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึง ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์บรบิททีเ่ปลีย่นแปลง ในระยะ 15 ปี 
ข้างหน้า โดยแผนการศกึษาแห่งชาติฉบบัน้ีได้ก�าหนด
วิสัยทัศน์ ( Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการ
ศกึษาและเรยีนรูต้ลอดชวีติ ด�ารงชวีติอย่างเป็นสขุ 
สอดคล้องกับหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง และการ
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เปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21” (ส�านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)

สมรรถนะในการท�างาน (Competency 
Model) เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ ทรพัยากร
มนุษย์ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่ผู ้บริหารทุกระดับ
สามารถน�ามาใช้ในการสรรหา รักษา และพัฒนา
บุคลากรให้มคีวามรู้ ทกัษะ และความสามารถและ
บุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ต�าแหน่งก�าหนด 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลที่คาดหวังไว้ ส่งผล
ต่อความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่ 
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2550) 

การจัดการเรียนรู้เป็นหนึ่งในสมรรถนะ
หลกัของคร ูเป็นการพฒันานกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 
สนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
ซึ่งสอดคล้องตามเป้าประสงค์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของบคุคลและสงัคม (ส�านกังานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560) ส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ซึ่งมี
ทั้งหมด 85 โรงเรียนมีครู จ�านวน 3,653 คน จาก
การส�ารวจข้อมูลปัญหาในด้านการจัดการศึกษา 
พบปัญหาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู 
ในสังกดั (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
สรุนิทร์, 2560) พบว่า ครบูางส่วนยงัคงจดัการเรยีน
การสอนในรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเพียง 
อย่างเดยีว ท�าให้ผูเ้รยีนเรยีนรูโ้ดยการท่องจ�ามากกว่า
การต่อยอดทางความคดิ เพราะครูเป็นผูบ้อก ถ่ายทอด
องค์ความรู ้นกัเรยีนขาดทกัษะและกระบวนการคดิ 
การใช้หลกัสตูร สถานศกึษาไม่สอดคล้องกบัสภาพ
ของโรงเรียนและท้องถิ่น ครูส่วนใหญ่ยังยึดติดกับ
แนวคิดแบบเดิม และยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม  
ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน ภาระ
งานมีมาก ท�าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน

ได้เต็มที่ งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล
ประเมนิผลมมีากเกนิไป และการวดัผลแต่ละโรงเรยีน
มมีาตรฐานการวดัแตกต่างกนั ขาดการประเมนิผล
ที่หลากหลาย ขาดสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู้ 

จากความเป็นมาและความส�าคัญของ
ปัญหาดังที่กล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้
ดจิทิลัของครูในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันาสมรรถนะการรู้ 
ดิจิทัล ว่ามีวิธีการใดบ้างที่สามารถน�ามาพัฒนา
ครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อน�า
ผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการรูด้จิทิลัของคร ูส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร์ ให้มปีระสทิธภิาพ ซึง่จะ 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิผล
ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ 
พึงประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นของการ
พฒันาสมรรถนะการรูด้จิทิลัของคร ูสงักดัส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

2. เพื่อออกแบบและประเมินโปรแกรม 
เสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยด�าเนินการ
เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบ สภาพที่
พงึประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นในการพฒันา
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โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู 
สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร์ 

ระยะที่ 2 การออกแบบและประเมิน
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์  

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะที ่1 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี  
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ จ�านวน 337 คน โดยใช้ตารางของเคซี่  
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) Morgan  
(ยุทธ ไกยวรรณ, 2554) ค�านวณหากลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละชั้นภูมิ แล้วสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลาก 
(Sample Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 49 คน โรงเรยีนขนาดกลาง 
37 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 103 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ 148 คน

ระยะท่ี 2 กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  
ผูบ้รหิารได้มาโดยคัดเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ�านวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ระยะที ่1 ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจบุนั 
สภาพท่ีพงึประสงค์และวธิเีสรมิสร้างสมรรถนะการรู ้
ดิจิทัลของครู

ระยะที่ 2 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ซึ่งเก็บข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิด้วยแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความ
ต้องการจ�าเป็นของการพฒันาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการรูด้จิทิลัของคร ูและสมัภาษณ์แนวทาง
การด�าเนนิงานจากโรงเรยีนทีม่ผีลการปฏบิตัทิีเ่ป็น
เลศิ (Best Pactice) แล้วน�ามาสรปุและอภปิรายผล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ และวิธีเสริมสร้างสมรรถนะการรู้
ดิจิทัลของครู

ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของโปรแกรมพัฒนาครูในการจัด
กจิกรรมเสรมิสร้างสมรรถนะการรูด้จิทิลัของคร ูซึง่
เป็นข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามของผูบ้รหิาร 
และข้าราชการครู ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แปลความหมายของค่าเฉลีย่ตามเกณฑ์ 
และน�าเสนอผลการวเิคราะห์ในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน
และจ�าแนกเป็นรายข้อ ดังตาราง 1
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ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัจจุบันและระดับสภาพที่พึงประสงค์การ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

หัวข้อ ร�ยก�ร
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1 ด้านการอ่านและเข้าใจสารสนเทศ 3.16 0.54 ปานกลาง 4.58 0.65 มากที่สุด

2 ด้านการสร้างและการสื่อสารสารสนเทศ
ดิจิทัล

3.09 0.56 ปานกลาง 4.79 0.91 มากที่สุด

3 ด้านการประเมินสารสนเทศเบื้องต้น 3.04 0.49 ปานกลาง 4.52 0.72 มากที่สุด

4 ด้านการการรวบรวมองค์ความรู้ 3.14 0.52 ปานกลาง 4.61 0.52 มากที่สุด

5 ด้านการรู้สารสนเทศ 3.13 0.47 ปานกลาง 4.69 0.84 มากที่สุด

6 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 3.08 0.56 ปานกลาง 4.78 0.52 มากที่สุด

รวม 3.11 0.52 ป�นกล�ง 4.66 0.69 ม�กที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า สภาพปัจจุบันการ
พฒันาครใูนการจดักิจกรรมเสรมิสร้างสมรรถนะการ
รู้ดิจิทัลของครู โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าทกุด้านอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านการอ่านและเข้าใจสารสนเทศ ด้าน
การการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการรู้สารสนเทศ 
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ด้านการสร้างและการสือ่สารสารสนเทศดจิทิลั ด้าน
การรูเ้ท่าทนัสือ่ และ ด้านการรูส้ารสนเทศ ตามล�าดบั

โปรแกรมการพฒันาครใูนการจดักจิกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู วิเคราะห์
หาความต้องการจ�าเป็น (Needs Assessment) 
โดยน�าข้อมลูผลการศึกษาสภาพปัจจบัุนและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในระยะที่ 1 มาหาค่าดัชนีความ
ต้องการจ�าเป็น (Priority NeedsIndex) ปรากฏ
ผลแสดงในตาราง 2

ต�ร�ง 2 คา่เฉลีย่สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคแ์นวทางการพฒันาครใูนการจดักจิกรรมเสรมิ
สร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู ค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

modified
) 

และล�าดับความต้องการจ�าเป็นโดยรวม

ก�รพัฒน�ครูในก�รจัดกิจกรรมเสริมสร้�ง 
สมรรถนะก�รรู้ดิจิทัลของครู D I PNI

modified

ลำ�ดับคว�มต้องก�ร

จำ�เป็น

1. ด้านการอ่านและเข้าใจสารสนเทศ 3.16 4.58 0.45 6

2. ด้านการสร้างและการสื่อสารสารสนเทศ 3.09 4.79 0.55 1

3. ด้านการประเมินสารสนเทศเบื้องต้น 3.04 4.52 0.49 3
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จากตาราง 2 พบว่า ล�าดับความต้องการ
จ�าเป็นแนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู โดยรวม 
เรียงล�าดับความต้องการจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านการสร้างและการสือ่สารสารสนเทศ ด้านการรู ้
สารสนเทศ ด้านการประเมินสารสนเทศเบื้องต้น 
ด้านการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 
ด้านการอ่านและเข้าใจสารสนเทศ ตามล�าดับ

ระยะที่ 2 การออกแบบและประเมิน
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู
โดยผู้ทรงคณุวฒิุ จ�านวน 5 คน จากการเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection)ที่มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบวิธี
ปฏิบัติที่ดีมาสังเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาครู
ในสมรรถนะการรู้ดิจิทัล ดังภาพประกอบ

ต�ร�ง 2 คา่เฉล่ียสภาพปัจจบัุนและสภาพทีพึ่งประสงคแ์นวทางการพฒันาครใูนการจดักจิกรรมเสรมิ
สร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู ค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง (PNI

modified
) 

และล�าดับความต้องการจ�าเป็นโดยรวม (ต่อ)

ก�รพัฒน�ครูในก�รจัดกิจกรรมเสริมสร้�ง 
สมรรถนะก�รรู้ดิจิทัลของครู D I PNI

modified

ลำ�ดับคว�มต้องก�ร

จำ�เป็น

4. ด้านการรวบรวมองค์ความรู้ 3.14 4.61 0.47 5

5. ด้านการรู้สารสนเทศ 3.13 4.69 0.50 2

6. ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 3.32 4.90 0.48 4

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครูสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

โปรแกรมเสริมสร้�งสมรรถนะก�รรู้ดิจิทัลของครู

ระยะที่ 1: การประเมินก่อนการพัฒนา (10 ชั่วโมง)
  การปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
  ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนการพัฒนา
  มอบเอกสารเพื่อไปศึกษาด้วยตนเองก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ระยะที่ 2: กิจกรรมการฝึกอบรม (20 ชั่วโมง)
  การอบรม / สัมมนา
	  การแบ่งกลุ่มอภิปราย

ระยะที่ 3: กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติจริง (10 ชั่วโมง)
  การศึกษาดูงาน
	  สรุปองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระยะที่ 4: การประเมินผลการพัฒนา
  การทดสอบหลังการพัฒนา
  การสรุปการเสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู

ข้อมูลย้อนกลับ

(Feedback)

ชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 1
 การอ่านและเข้าใจสารสนเทศ
ชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 2
 การสร้างและการสื่อสารสารสนเทศ

ชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 3
 การประเมินสารสนเทศเบื้องต้น
ชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 4
 การรวมรวมองค์ความรู้

ชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 5
 การรู้สารสนเทศ
ชุดการเรียนรู้ ชุดที่ 6
 การรู้เท่าทันสื่อ
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ผลการประเมินโปรแกรมเสริมสร้าง 
สมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์โดยผู้ทรง
คุณวุฒิโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน มีผลการ
ประเมิน ดังนี้

1. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้
ดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ มีความเหมาะสมโดยรวมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ 4.64 
ตามล�าดับ

2. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้
ดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ มีความเหมาะสมโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

เนือ้หาสาระของคูม่อืมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก
ทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.54 และ 4.68 ตามล�าดบั

3. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้
ดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาสรุนิทร์ มคีวามเป็นไปได้โดยรวมในระดบั
มากทีส่ดุ เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีความ
เป็นไปได้ในระดบัมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.54

4. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการรู้
ดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาสรุนิทร์ มปีระโยชน์โดยรวมในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า มีประโยชน์
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65

5. ระดบัความสอดคล้องของโปรแกรมเสรมิ
สร้างสมรรถนะการรูด้จิทิลัของคร ูสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีผลการ
ประเมินดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้องของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
การรู้ดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ข้อ ร�ยก�รประเมินคว�มสอดคล้องของโปรแกรม
คว�มสอดคล้อง

S.D. ระดับ

1 หลักการและเหตุผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโปรแกรม 4.67 0.53 มากที่สุด

2 จุดมุ่งหมายของโปรแกรมสอดคล้องกับโครงสร้างของโปรแกรม 4.58 0.53 มากที่สุด

3 จุดมุ่งหมายของโปรแกรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 4.75 0.49 มากที่สุด

4 จุดมุ่งหมายของโปรแกรมสอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนา 4.77 0.53 มากที่สุด

5 จุดมุ่งหมายของโปรแกรมสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 4.73 0.53 มากที่สุด

6 เนื้อหาสาระของโปรแกรมสอดคล้องกับระยะเวลาการพัฒนา 4.63 0.53 มากที่สุด

7 เนื้อหาของโปรแกรมสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 4.58 0.53 มากที่สุด

8 กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับระยะเวลาในการพัฒนา 4.54 0.38 มากที่สุด

9 กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 4.58 0.49 มากที่สุด

10 สื่อและอุปกรณ์สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนา 4.62 0.49 มากที่สุด

รวม 4.65 0.50 ม�กที่สุด
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จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมนิโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครูโดยผู้ทรง
คณุวฒุ ิพบว่า โปรแกรมเสรมิสร้างสมรรถนะการรู้ 
ดิจิทัลของครูมีความสอดคล้องโดยรวมในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย 3 ล�าดับแรก คือ จุดมุ่งหมายของโปรแกรม
สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนา จุดมุ่งหมายของ
โปรแกรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จุดมุ่งหมาย
ของโปรแกรมสอดคล้องกบัการวดัและประเมนิผล 

อภิปรายผล

1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการรู้ดิจิทัล
ของครูในสภาพปัจจบุนัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ผลการวเิคราะห์สมรรถนะการรู้ดจิทิลัของครูในสภาพ
ที่พึงประสงค์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสมรรถนะการรู้ดิจิทัลมีความส�าคัญต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศ สอดคล้อง
กับแนวคิดการรู้ดิจิทัลของ Bowden (2007) ที่
ก�าหนดสมรรถนะการรู้ดิจิทัลไว้ 7 ประการ คือ 
การสร้างองค์ความรูจ้ากสารสนเทศ ทกัษะการค้น
คนืสารสนเทศ ความสามารถในการอ่านสารสนเทศ 
การตระหนักรู้คุณค่าสารสนเทศ ความส�าคัญของ
สารสนเทศ การคัดกรองสารสนเทศและความ
สามารถในการเผยแพร่สารสนเทศ

2. ผลการออกแบบและประเมนิโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครู ใช้วิธีการ
แบบผสมผสาน คือ 1) การศึกษาด้วยตนเอง  
2) การฝึกอบรม 3) การศกึษาดงูาน 4) การปฏบิตัิ
จรงิ ผลการประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความสอดคล้องและความมีประโยชน์ของโปรแกรม
และคู่มือการใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
รู้ดิจิทัลของครู โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พบว่า  
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ดังนี้

2.1 ด้านการอ่านและเข้าใจสารสนเทศ  
พบว่า ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สอดคล้อง

กับผลวิจัยของ มารษิา สจิุตวนชิ และเยาวภา บวัเวช 
(2563) ที่ได้วิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ประโยชน์
และการน�าไปใช้ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ประโยชน์ในเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด จ�านวน 3 ล�าดบัแรก นกัศึกษาเหน็ความ
ส�าคญัของคณุค่า คณุธรรม จรยิธรรม ทีบ่คุคลพงึมี
ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม นักศึกษาตระหนัก
ถงึความส�าคญัของจรรยาบรรณวชิาชพีทีผู่ป้ระกอบ
วิชาชีพสื่อต้องมีและ 3) นักศึกษาสามารถเลือก 
รบัข่าวสารหรอืเนือ้หาต่างๆ จากสือ่ทีด่ทีีม่คีณุภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อตวันกัศกึษาเองได้ 2) การน�า
ไปใช้ในเรือ่งการรูเ้ท่าทนัสือ่ของนกัศกึษา โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ด้านการสร้างและการสือ่สารสารสนเทศ 
(Information) หมายถงึ ข้อมลูต่างๆ ทีไ่ด้ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์
สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อ
น�ามาใช้ประโยชน์ตามต้องการการประมวล (Data 
Processing) ผลประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
มีความจ�าเป็นต้องพัฒนาอันดับ 1 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ กู้เกียรติ แดงสีดา (2563)  
ที่ได้ท�าวิจัย เรื่อง ยุคดิจิทัลกับแนวทางการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผล
การวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณโุลก เขต 1 ทัง้ 4 
ด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการบริหารแหล่ง
เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษายคุดจิทิลั สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินงานทุกขั้นตอนตามรูปแบบของ PDCA  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา
องค์ความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
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2.3 ด้านการประเมินสารสนเทศเบื้องต้น 
เป็นขัน้ตอนในการประเมินเพ่ือคดัเลือกสารสนเทศ 
ทีเ่ราได้จากการสบืค้นทีม่คีณุค่า  มคีวามน่าเชือ่ถอืใน
ทางวชิาการ ผลการประเมนิจากกลุม่ตวัอย่าง พบว่า
มคีวามจ�าเป็นในการพฒันา อนัดบั 3 ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรชนิตว์ ลีนาราช (2560) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ ในบริบทที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และในยคุทีร่ฐับาลไทย
ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมดิจิทัล ด้วยการ
ขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 การรู้ดิจิทัล
จึงเป็นประเด็นส�าคัญเนื่องจากประเทศไทยยังไม่
ปรากฏมาตรฐานการรู้สารสนเทศดิจิทัลที่ชัดเจน
ที่จะสามารถน�าไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษา
และการสอนในระดับต่างๆ 

2.4 ด้านการรวบรวมองค์ความรู ้  
การรวบรวมองค์ความรู้ ถือเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ  
หากสถานศกึษาแห่งใดมกีารจดัเกบ็องค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ เป็นหมวดหมู ่สะดวกในการค้นหาเพ่ือน�า
มาใช้พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน จาก
ผลการประเมินพบว่า มีความจ�าเป็น อันดับ 5 ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลวิจยัของ อตพิร เกดิเรอืง (2563) 
ได้ศกึษา เรือ่ง การส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 
21 เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล ด�าเนินการ
ศกึษาโดยวเิคราะห์และสงัเคราะห์เอกสารและงาน
วิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือใน
ศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 
เพื่อให้ได้พรมแดนใหม่แห่งการเรียนรู้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจาก
เอกสารครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร และมุ่งการวัดผลและประเมินผล 
เพื่อดูการพัฒนาการมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์

5. ด้านการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ 
(Information literacy) เป็นความรู้ความสามารถ
และทักษะของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ 
ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศ

อย่างมปีระสทิธภิาพทกุรปูแบบ จากผลการประเมนิ 
พบว่า มีความต้องการ อันดับที่ 2 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรชนิตว์ ลีนาราช (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง ทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ ในบริบทที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและในยุคที่รัฐบาล
ไทยให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมดิจิทัล ด้วย
การขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ผลวิจัย
สรุปได้ว่า การรู้ดิจิทัลเป็นชุดทักษะและความรู้
ทางด้านสารสนเทศ กระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารการเรียนรู้ การรู้ในสิ่ง
ที่เห็น และทักษะอารมณ์ทางสังคม การที่ผูเ้รียนมี
ทกัษะการรูด้จิทิลั หมายความว่า ผูเ้รยีนได้มทีกัษะ
ทีมี่ความจ�าเป็นครบถ้วนในการด�าเนนิชวีติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันดิจิทัล 
(Digital literacy) เป็นความสามารถของผู้ใช้งาน 
เครื่องมือดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อ
การศึกษา การท�างาน ความบันเทิง การสื่อสาร 
การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหา
ดิจิทัล ซึ่งผู้ใช้ควรมีทักษะ การคิดวิเคราะห์และ
การประเมินเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างมีวิจารณญาณ 
ตลอดจนมี ความรับผิดชอบและมีจริยธรรมต่อ
สังคมส่วนรวมภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัล (Digital 
ecosystem) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ มาริษา 
สุจิตวนิช และเยาวภา บัวเวช (2563) ซึ่งศึกษา
เรือ่งการรูเ้ท่าทนัสือ่ ประโยชน์และการน�าไปใช้ ผล
การวจิยัพบว่า 1) ประโยชน์ในเรือ่งการรูเ้ท่าทนัสือ่
ของนักศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ จ�านวน 
3 ล�าดับแรก ได้แก่ (1) นักศึกษาเห็นความส�าคัญ
ของคณุค่า คณุธรรม จรยิธรรม ท่ีบคุคลพึงมท้ัีงต่อ
ตนเอง ชมุชน และสงัคม (2) นกัศกึษาตระหนกัถงึ 
ความส�าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อต้องมีและ (3) นักศึกษาสามารถเลือก
รบัข่าวสารหรอืเนือ้หาต่างๆ จากสือ่ทีด่ทีีม่คีณุภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองได้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
เสรมิสร้างสมรรถนะครดู้านอืน่ๆ ส�าหรบัใช้พฒันา
ศักยภาพนักเรียนในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการ
ประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านอื่นๆ โดยใช้ระบบการอบรมพัฒนา และการ
นิเทศออนไลน์
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