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หลังอบรม แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา
สถิตทิ ใี่ ชคอื คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที กลุม ตัวอยางไดแก ครูบรรณารักษ
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 30 คน
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และขั้นตอนที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบพัฒนา
สมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
ผลการวิจัย พบวา 1) ครูมีความตองการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) มากที่สุด 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ไดองคประกอบ สมรรถนะ
6 ดานคือ 2.1) ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.2) ดานทักษะการใชภาษา 2.3) ดานทักษะ
การคิด 2.4) ดานทักษะการวิจยั 2.5) ดานทักษะการจัดการเรียนรู 2.6) ดานทักษะภาวะผูน าํ และ 3) ประสิทธิผล
ของรูปแบบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา ครูบรรณารักษมีความรูและมีประสบการณ
เพิม่ ขึน้ หลังใชรปู แบบสมรรถนะในระดับมากอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ผลการประเมินประสิทธิผล
และประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา
ผลโดยรวมอยูในระดับมาก

คําสําคัญ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะครูบรรณารักษ สมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษ
ที่ 21

Abstract
This research aim to: 1) develop competency development model for librarian teacher
in the 21st century and 2) to study the effectiveness of the competency development model for
librarian teacher in the 21st century by using Research and Development (R & D). The research
instruments consisted of questionnaire, observation, interviewing, documentary research, librarian
teacher training program, self-evaluation before and after training, training course quality
assessment. Qualitative data were analyzed by content analysis. The statistics used were
percentage, mean, standard deviation and t-testing. The samples were 30 librarian teachers in
secondary school under the jurisdiction of The Office of Region Educational Service Area 12,
10 experts. The research method was divided into 3 stages: 1) to study the requirements for the
competency development model for librarian teacher in the 21st century ; 2) to develop the
competency development model for librarian teacher in the 21st century and 3) to evaluate the
effectiveness of the competency development model for librarians teacher in the 21st century.
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The results of the research revealed that 1) The competency development model for
librarian teacher in the 21st century was found six competencies consist of 1.1) Information
Communication and Technogoly skills 1.2) language skills 1.3) thinking skills 1.4) research skills
1.5) learning management skills 1.6) leadership skills and 2) The effectiveness of the competency
development model for librarian teacher in the 21st century found that librarian teacher were
knowledgeable and experienced. The overall effect is very high. The librarian teachers' knowledge
and experience gained after using the model and knowledge increased at the .05 level of
significance. The results of evaluation found that the effectiveness and the satisfaction of were very
high in overall.

Keywords
Model of Competency Development, Competency of Librarian Teacher, Competency of
Librarian Teacher in 21st Century

บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสมรรถนะครูกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะตองพัฒนาไป
ดวยกันอยางมีมิติ เชน มิติการพัฒนาและปฏิรูปนักเรียนยุคใหม มิติการพัฒนาและปฏิรูปครูยุคใหม
มิติการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนหรือแหลงเรียนรูยุคใหม สุดทายมิติการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหาร
จัดการยุคใหม ซึง่ ในทุกมิตดิ งั กลาวนีจ้ ะมีความสัมพันธกนั อยางเปนระบบ (Chuanwan, 2010) ในการพัฒนา
คุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหครูยุคใหมมีบทบาทในการเสริมสรางทักษะแกผูเรียน เกิดการเรียนรู
ดังนัน้ ครูจงึ เปนวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ คา มีความหมายตอการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงที่สงผลใหวงการครู
สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น และสามารถ
จัดการเรียนรูในยุคนี้ไดอยางมีศักยภาพ ในขณะเดียวกันครูก็สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเอง และแสวงหา
ความรูใหมๆ อยางตอเนื่องอยูเสมอ ทําใหครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ
ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน (Ministry of Education, 2010)
ความยั่งยืนกับการพัฒนาสมรรถนะครูภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 นี้
นับไดวา เปนภารกิจสําคัญทีท่ า ทายอยางมากตอความสําเร็จของการพัฒนาทุกระบบ อันจะกอใหเกิดศักยภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตรแหงวิชาชีพและความเปนครู นัน่ คือผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษา
ซึ่งก็หมายถึงผูเรียนนั่นเอง และเปนตัวบงชี้ หรือเปนสัญญาณของการสะทอนภาพลักษณออกมาสูสังคม
การศึกษาของประเทศไทย ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ ยอมเปนการตอบโจทยสาํ คัญทีส่ งั คมโดยรวมตางมุง เปากลุม ใหญ
ไปที่ “ครู อาจารย” ในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยครูมิอาจ
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หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบเหลานี้ได (Office of the Teacher Education Commission, 2010)
ดั่งที่ Panich (2013) มีมุมมองและแนวคิดดานการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนไวใน หนังสือเรื่อง “สอนอยางไร
ในศตวรรษที่ 21” นี้วามีมาตรการและแนวทางของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของวิชาชีพแหงความเปนครูที่ถูกกําหนดขึ้นในหลากหลายกลยุทธ เพื่อความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับตางๆ จะเปนประเด็นสําคัญ
ของการสรางประสิทธิผลในการพัฒนาศาสตรแหงความเปนครูและเพือ่ สรางและพัฒนาคุณภาพครูใหกา วไป
ในสังคมแหงการเรียนรูสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นี้อยางมีประสิทธิภาพ
โลกในยุคปจจุบนั เปนยุคของขอมูลขาวสารและยุคทางดวนขอมูลทีก่ า วหนามาก เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารมี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ในด า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานอาจจะส ง ผลกระทบ
ตอการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ทําใหรูปแบบ
การเรียนรูและวิธีแสวงหาความรูเปลี่ยนแปลงไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบเดิมที่มีครูเปนผูถายทอด
ความรูสูนักเรียนเพียงฝายเดียว ไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสราง
องคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
นีม้ าก อีกทัง้ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ครูตอ งใช ICT เปนเครือ่ งมือในการจัดการเรียนรู
ใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียน ดังนั้นครูบรรณารักษจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาทักษะ
ในดานนี้เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง (Siritrangsri, 2014) และสอดคลองกับที่ Panich (2013)
กล า วถึ ง มาตรการและแนวทางของการยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของวิ ช าชี พ แห ง
ความเปนครู โดยเฉพาะครูบรรณารักษผูมีบทบาทสําคัญในการแนะนําผูเรียนใหทันตอ ICT ใหมีขอมูล
ที่ทันสมัย เขาใจในระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดั่งที่ Bellanca & Brandt
(2011) บรรณาธิการหนังสือ เรื่อง ทักษะแหงอนาคตใหม: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 กลาวไววา
ผลลัพธสุดทายหรือสิ่งที่นักเรียนควรไดรับภายหลังจบการศึกษาในดานทักษะแหงศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
และไดกําหนดใหระบบ ICT สนับสนุนการศึกษา เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์สําคัญตอนักเรียนอยางแทจริง ICT
เปนเครื่องมือและเปนตัวชวยพัฒนาสมรรถนะครูใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตามความคาดหวั ง ขององค ก รทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ โรงเรี ย น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ (Office of the Teacher Education Commission, 2010)
ครูเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูยุคไอซีที ครูตองพัฒนาตนเองอยูคลอดเวลา การพัฒนา
สมรรถนะครูเปนสิ่งจําเปนตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน ดั่งที่ Pimrampai (2011) และ Surasak (2014)
ได ก ล า วสอดรั บ กั น ว า การพั ฒ นาการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา นอกจากจะพิ จ ารณาบริ บ ทสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงไปแลวนั้น จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะครูควบคูกันไป เพราะครูจําเปนตองพัฒนาตนเอง
ใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น แตการพัฒนาครูที่ผานมาในประเทศไทยยังประสบปญหามากโดยเฉพาะการพัฒนา
ครูบรรณารักษและการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ครูยงั ขาดการพัฒนา

86

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

ที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจํากัด หรือพัฒนาไมตรงกับความตองการของครู
หรือขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูอยางมีระบบ และยังพบอีกวา การพัฒนาครูไมมี
เอกภาพดานนโยบายและมาตรฐานทีช่ ดั เจน แมวา หนวยงานตางๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูเปนจํานวนมาก
แตกย็ งั ซํา้ ซอน ไมเปนระบบ ขาดประสิทธิภาพและขาดความตอเนือ่ ง สวนใหญหนวยงานกลางเปนผูจ ดั ใหครู
โดยวิธีการใชการอบรม บรรยาย ประชุมกลุมยอยและสรุปความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ ที่แมมีผูเขาประชุม
คอนขางมาก แตปญหาที่สําคัญ คือ ครูตองละทิ้งการสอนเขามารับการอบรมและมีคาใชจายสูง ไมสามารถ
ติดตามผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ทําใหไมเห็นผลในการนําความรูดาน ICT ที่ไดรับจากการอบรม
ไปปฏิบัติใชไดอยางเปนรูปธรรมนัก และไมสามารถนําองคความรูนี้ไปชวยแกไขปญหาของแตละโรงเรียน
ใหตรงประเด็นได เพราะฉะนั้น แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
เปนประเด็นหนึ่งที่จะชวยเสริมสรางทักษะที่ดีมีประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษใหบรรลุ
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตรการปฏิรปู ครู และพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ไปดวยกัน (Panich, 2013)
เพราะทักษะดาน ICT มีคุณประโยชนตอกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู เสริมทักษะครูใหมีคุณภาพ
ผลงานครู ไ ด ม าตรฐานเหมาะสมกั บ การเป น วิ ช าการชั้ น สู ง ส ง ผลให ว งการครู มี ค นที่ มี ค วามสามารถ
เปนคนดี เปนคนเกง มีใจรักในการเปนครูอยางดีและสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โรงเรียนได
มาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง พัฒนาครูบรรณารักษ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีความมัน่ คงในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ อีกทัง้ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข (Surasak,
ใหมคี ณ
2014)
ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษที่มีประสิทธิภาพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย
ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ ทําใหครูบรรณารักษสามารถนําผูเรียนไปสูสังคมแหงการเรียนรู
นําโรงเรียนไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู และเปนครูยุคใหมทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได จากปญหาและความสําคัญในการพัฒนา
สมรรถนะครูบรรณารักษดังลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาวงการครูบรรณารักษ
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 12 ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มตน
พัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษเปนประการแรก กําหนดเปนสมรรถนะเชิงวิชาชีพเปนฐานการพัฒนา
(Competency-Based) ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ สถานะของครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 นับวามีความสําคัญ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะ พัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหกับครูบรรณารักษอยางเรงดวน และเพื่อเปนแนวทาง
ุ ภาพ
ในการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอืน่ ๆ ในประเทศไทยใหมคี ณ
ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 และเพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
ครูบรรณารักษ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
ประกอบดวย 1) ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนระดับมัธยม
สั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้นที่การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 12 ซึ่งเปนวิธีการพัฒ นาสมรรถนะที่มุ งเนนให
ครูบรรณารักษไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มุงเนนความหมายในดานสมรรถนะหลัก เมื่อครูบรรณารักษได
พัฒนาสมรรถนะก็สามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูแกนักเรียนไดเปนอยางดี ภายใตทักษะหกดาน ไดแก
ดาน ICT ดานทักษะภาษาและการสื่อสาร ดานทักษะการคิดวิเคราะห ดานทักษะการวิจัย ดานทักษะ
การจัดการเรียนรู และทักษะการเปนผูนํา ในที่นี้ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีที่พัฒนามาจากหลักสูตร
การผลิตครูสาํ หรับอนาคตใหมของเซอรไมเคิล บารเบอร อี. (K +T + L) แนวคิดเกีย่ วกับทักษะในศตวรรษที่ 21
แนวคิดสมรรถนะหลัก (Competency) ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แนวคิดสมรรถนะครูไทย
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว แนวคิดจากกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรสุ ภาและแนวคิดหลักสูตรการผลิตครูในปจจุบนั ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Smuthai,
2013) วิธีการ คือ นําขอมูลดังกลาวมาสังเคราะหกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย พัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 เพื่อนํารูปแบบไปทดลองใชกับครูบรรณารักษในระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 12 เปนเวลา 4 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2559 และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย วิเคราะหขอ มูลโดยใชการแจงนับความถี่ คํานวณคารอยละ
คาเฉลี่ยและการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวาครูบรรณารักษควรนํากลวิธีการเสริมสรางสมรรถนะ
แทนคา C คือ (Competency) มาใชในการปฏิบัติพัฒนาดานครูบรรณารักษ เพื่อสงผลใหครูที่พัฒนา
มีความสามารถในการใชสมรรถนะดานบรรณารักษมากขึ้น เชน เพื่อจัดการเรียนรู เพื่อการสื่อสาร
เพื่อใหบริการวิชาการ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในวิชาชีพตนเอง โดยครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
มีปฏิสมั พันธชว ยเหลือซึง่ กันและกัน ยอมรับความคิดเห็นและเคารพในบทบาทหนาทีร่ บั ผิดชอบ เรียนรูท กั ษะ
ดานตางๆ จากการชวยเหลือและทํากิจกรรมรวมกันทั้งผูสอนและในกลุมครูดวยกันเอง 2) ตัวแปรตาม
คือ ประสิทธิผลของการใชรปู แบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 เพือ่ สงเสริมสมรรถนะ
ในการใชทักษะดานตางๆ ที่สามารถสรุปได คือ C (Competency) หมายถึง สมรรถนะที่จําเปนในการใช
ประกอบวิชาชีพครู ไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ดานการใชภาษา
และการสื่ อ สาร ด า นการบริ ก ารเชิ ง รุ ก ด า นการจั ด การเรี ย นรู  ด า นการวิ เ คราะห ด า นทั ก ษะการค น
ดานการวิจัย ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาวะผูนํา (Smuthai, 2013) ซึ่งสามารถกําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยไดตามภาพที่ 1
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ใชวิธีดําเนินการวิจัย
แบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)
1. กลุ  ม ตั ว อย า ง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ไดมา
โดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดมาโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เกณฑในการเลือกเฉพาะครูบรรณารักษที่ตองการพัฒนาสมรรถนะและสมัครใจเขารวม
2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย แบบสอบถาม แบบสั ง เกต แบบสั ม ภาษณ
แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ แบบประเมินตนเองกอนอบรมและหลังอบรม
แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม
3. การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ดําเนินการโดยการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ แบบประเมินตนเองกอนอบรมและ
หลังอบรม แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม มีผูตอบแบบสอบถามและใหสัมภาษณ คือ ครูบรรณารักษ
ผูศ กึ ษารูปแบบ (หลักสูตรอบรม) ตอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน จํานวนแบบสอบถามทีไ่ ดรบั กลับคืนครบทุกชุด
4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูล
ที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง นําเสนอในรูปแบบการบรรยายแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สวนขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
5. ขั้นตอนการวิจัย
มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ดังนี้คือ 1.1) ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การสรางรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 1.2) สอบถามความตองการพัฒนา
สมรรถนะกับครูบรรณารักษ 1.3) ถอด Best Pactices ในการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ 1.4) สัมภาษณ
ผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทานโดยใหแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและพิจารณาความสอดคลอง ความเหมาะสม
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 2) ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ปฏิบัติการสําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 2.1) การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
ในดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2.2) ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูบรรณารักษผูปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับมัธยม 2.3) นํารูปแบบไปใช และ 3) ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 การหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 โดยวิธกี าร 3.1) ใหผเู ชีย่ วชาญตรวจสอบความเปนไปได
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 3.2) อบรมใหกลุม ตัวอยางคือ ครูบรรณารักษ
จํานวน 30 คน 3.3) ทดสอบกอน-หลังอบรมปฏิบัติการ 3.4) ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรอบรม
ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา รูปแบบ
สมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 มีองคประกอบสมรรถนะ 6 ดาน คือ 1) สมรรถนะดานทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication and Technogoly: ICT) 2) สมรรถนะดานทักษะ
การใชภาษา (Competency Language Skills: CLS) 3) สมรรถนะดานการคิด (Thinking Competency: TC)
4) สมรรถนะดานทักษะการวิจัย (Competency Research Skills: CRS) 5) สมรรถนะดานทักษะการจัดการ
เรียนรู (Competency-Based Learning: CBL) 6) สมรรถนะดานภาวะผูน าํ (Competency Leadership: CL)
จากการพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยสรุปเปนองคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
เรียกวา 6 CTL Model ซึ่งมาจาก 6 Competency Teacher Librarians Model ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: แสดงองคประกอบโมเดลสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
(6 CTL Model: 6 Competency Teacher Librarians Model)
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
2.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของครูบรรณารักษทมี่ ตี อ รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ครูมีความพึงพอใจตอรูปแบบในระดับมาก (  = 4.57, S.D = 0.54)
2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการศึกษารูปแบบพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่
21 พบวา ครูบรรณารักษมีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมาก (t = -20.421, p = .00) โดยผลสัมฤทธิ์หลังฝกอบรม
ใชรปู แบบสูงกวากอนอบรมใชรปู แบบอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงใหเห็นวาเมือ่ ครูบรรณารักษ
ใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนี้ ครูบรรณารักษมีความรูหลังอบรมสูงกวากอนการอบรมมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบ
องคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษมี 6 ดาน คือ 1) ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
2) ดานทักษะการใชภาษา (CLS) 3) ดานทักษะการคิด (TC) 4) ดานทักษะการวิจัย (CRS) 5) ดานทักษะ
การจัดการเรียนรู (CBL) และ 6) ดานภาวะผูนํา (LC) นั้น และไดผานแบบประเมินความตองการพัฒนา
สมรรถนะของครูบรรณารักษไดขอสรุปวาครูตองการพัฒนาสมรรถนะในองคประกอบที่ 1 คือ พัฒนาทักษะ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication and Technology: ICT)
ผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบขึ้นเปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเหนือตําราสําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจากการสังเคราะห
องคความรู แสดงใหเห็นวานักวิชาการ นักการศึกษา ไดมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา อันเปนขอกําหนดเกี่ยวกับสมรรถนะ และประสิทธิผลคุณลักษณะของครูยุคที่โลก
มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สืบเนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เชื่อมโยง
ขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคในโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู
ใหนกั เรียนมีทกั ษะชีวติ สําหรับการออกไปดํารงชีวติ ในโลกศตวรรษที่ 21 ทีเ่ นนทักษะการเรียนรูด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Skill) เนนใหเด็กมีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปนในการคิดและ
แกปญ
 หา ตลอดจนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ทีเ่ ปนปจจัยสนับสนุนทีจ่ ะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูข นึ้
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ Panich (2013) ไดกลาวถึงทักษะ
เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไววา ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอม
ของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้น ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม
การคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณและการแก ป  ญ หา การสื่ อ สารและการร ว มมื อ ทั ก ษะด า นสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย
ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย
มีความรูในหลายดาน เชน ความรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในที่น้ี ผูวิจัยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูของ
ครูบรรณารักษโดยการใชทักษะ Google Apps เปนทักษะการใชงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ICT) สําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ไดแก ความรู ทักษะและเจตคติทางบวกสวนแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะทางดาน (ICT) นั้นพบวา รูปแบบสมรรถนะครูตองมุงเนนในเรื่องของการปฏิบัติจริง
ลงมือทําจริง สอดคลองกับ Pasadcha (2015) ที่ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครู ผูนําดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศตวรรษที่ 21 พบวา สมรรถนะครูผูนําดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยสวนสําคัญ
เนนที่สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) ประกอบดวย
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1) การเปนผูรอบรูสารสนเทศ (Information Literacy) ไดแก ความสามารถในการเขาถึงและใชสารสนเทศ
การมีวิจารณญาณและรูเทาทันสารสนเทศ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเขาถึงและใชสารสนเทศ
2) การเป น ผู  รู  ทั น ไอซี ที (ICT Literacy) ส ว นองค ป ระกอบของหลั ก สู ต รอบรมปฏิ บั ติ ก ารเหนื อ ตํ า รา
พบวา หลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาในหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยผูวิจัยออกแบบโดยคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหา ปรับความยากงายของภาษา
ใหเหมาะสมกับระดับของผูเขาอบรม นําเสนอขอมูลครบถวนตรงตามวัตถุประสงค และความถูกตอง
ของการใชภาษา การใชตัวสะกดและการใชเครื่องหมายตาง ๆ เนื้อหาในการฝกอบรมมีลําดับขั้นตอน
ของการฝกอบรมชัดเจนมีการแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง ปริมาณของเนือ้ หาไดปรับใหมคี วามเหมาะสม
กับเวลา ทําใหสามารถเรียนรูโดยไมตองรีบเรง ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมชวยใหเขาใจ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกองคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ดานที่ 1 คือ สมรรถนะ
ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาพัฒนาเปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการ
เหนือตํารา เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะการใชสื่อประสมใน Google Apps เปนหลักสูตรฝกอบรม สอดคลองกับ
A Youk (2014) Pasadcha (2015) ในการใชชุดฝกอบรมที่ไดจากการสํารวจความตองการในการฝกอบรม
เลือกเนื้อหาตามที่ผูเขารับการฝกอบรมตองการ เลือกสื่อและวิธีการนําเสนอที่เปนลักษณะสื่อประสม
นําเสนอเนื้อหาโดยแบงออกเปนหนวยยอยๆ และนําไปใชประโยชน พรอมทั้งมีแบบทดสอบใหผูเขารับ
การอบรมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สงผลทําใหไดหลักสูตรฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ
ของผูเขารับการอบรม และเชื่อมโยงสอดรับกับผลวิจัยของ Mingsithham (2014) ที่พบวา คุณภาพเนื้อหา
หลักสูตรในการออกแบบจะตองคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหา ความยากงายของภาษาตองใหเหมาะสม
กับระดับของผูเ ขาอบรม การนําเสนอขอมูลตองครบถวน ตรงตามวัตถุประสงค มีความถูกตองของการใชภาษา
และมีลําดับขั้นตอนของการฝกอบรมอยางเหมาะสม มีการแกไขเนื้อหาใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง
ปริมาณของเนือ้ หาไดปรับใหมคี วามเหมาะสมกับเวลา ทําใหครูสามารถเรียนรูโ ดยไมตอ งรีบเรง ความยากงาย
ของเนื้อหามีความเหมาะสมชวยใหเขาใจงายขึ้นและการเลือกวิทยากรที่มีความสามารถในการถายทอด
ทําใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง ผลการตรวจสอบรูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งประกอบดวยการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร และความสอดคลองของหลักสูตร
พบวาโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ และโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด
ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
พบวา ประสิทธิผลภายหลังการทดลองใชรปู แบบสูงกวากอนการทดลองใชรปู แบบอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ซึ่งแสดงวา รูปแบบการอบรมปฏิบัติการเหนือตําราที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ
ใหเกิดขึ้นไดเปนอยางดี สอดคลองกับ Pasadcha (2015) ที่พบวา เนื้อหาสาระของรูปแบบที่ตรงกับ
ความตองการและมีความหลากหลายมีบรรยากาศในการเสริมสรางใหเกิดความสนุกสนานเปนกันเอง
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เวลาที่ใชในการฝกอบรมเหมาะสม สื่อที่ใชมีความเหมาะสมนาสนใจสงผลใหผูเขารับการอบรมมีความรู
เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Mingsithham (2014) Vorakul, Thanthong, Meethaphat &
Satirisyakorn (2013) และ A Youk (2014) วิจัยคนพบขอมูลในทํานองเดียวกันวา ผูเขารับการฝกอบรม
มีคะแนนทดสอบหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม เนื่องจากการมีสวนรวมในการออกแบบและ
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝกอบรม สงผลตอการฝกอบรม ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะ
เพิม่ ขึน้ นัน่ เอง และยังยืนยันสอดคลองกับงานวิจยั ของ Thrappibul, Ouoa, Yurara (2013) Jarumateechon
(2013) และ Smuthai (2013) แสดงผลสอดคลองกันวา การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝกอบรมที่เนนให
ผูรับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูเขารับการอบรม
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเปนระบบ มีความกระตือรือรนที่จะรวมทํากิจกรรมอยางเต็มที่และสอดคลอง
กับความตองการ สงผลใหการจัดการเรียนรูม ปี ระสิทธิผลและพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใชรปู แบบหลักสูตร
ฝกอบรมเปนอยางมาก

สรุป
บทความวิ จั ย นี้ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะครู บ รรณารั ก ษ
ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21
ผลพบว า มี อ งค ป ระกอบสมรรถนะ 6 ด า น คื อ 1) ด า นทั ก ษะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
2) ดานทักษะการใชภาษา 3) ดานทักษะการคิด 4) ดานทักษะการวิจัย 5) ดานทักษะการจัดการเรียนรู
และ 6) ดานทักษะภาวะผูน าํ ในรูปแบบวิธกี ารวิจยั และพัฒนา ผูว จิ ยั ไดนาํ องคประกอบทัง้ 6 ดานไปสอบถาม
ความตองการพัฒนาสมรรถนะจากครูบรรณารักษ ในการถอดบทเรียนจากวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practice)
การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ ผานการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทานโดยใหแสดงขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะและพิจารณาความสอดคลองเหมาะสม กับบริบทรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ
ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคลองมากที่สุด ดานประสิทธิผลรูปแบบและการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา ประสิทธิผล
การใช รู ป แบบพั ฒ นาสมรรถนะ ครู บ รรณารั ก ษ ใ นโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 มี ส มรรถนะ
ทางดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มากขึ้นภายหลังการทดลองใชรูปแบบ
ซึ่งแสดงวารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษไดเปนอยางดี ทําใหครูมีความรู
และมีประสบการณเพิ่มขึ้นหลังใชรูปแบบในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรผลิตครูบรรณารักษใหมีองคประกอบสมรรถนะทั้ง 6 ดาน
1.2 ควรจัดทําหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเหนือตํารา การใช Google Apps การใช Google
Docs การใช Google Drive การใช Google Search และ การใช Google Presentations นี้ไปใชพัฒนาครู
กลุมสาระอื่นๆ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะครู
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1.3 ควรนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ไป
ใชเปนตนแบบและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูข องนักเรียน
ใหสูงขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาพัฒนารูปแบบสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 กับกลุมครูกับหมวดสาระอื่นๆ
2.2 ในการประเมินองคประกอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ควรศึกษาตัวแปรใหมากขึ้น
และใหตรวจเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ (Connoisseur) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบผล
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