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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 และ                        

2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development: R & D) เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสังเกต                               

แบบสัมภาษณ แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ  แบบประเมินตนเองกอนอบรมและ
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หลังอบรม  แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา                       

สถติทิีใ่ชคอืคารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาท ีกลุมตวัอยางไดแก ครูบรรณารกัษ

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จํานวน 30 คน                          

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 พัฒนารูปแบบสมรรถนะ

ครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21  ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ                                   

ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และข้ันตอนท่ี 3  ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบพัฒนา

สมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21  

 ผลการวิจัย พบวา 1)  ครูมีความตองการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) มากที่สุด  2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ไดองคประกอบ สมรรถนะ        

6 ดานคือ 2.1) ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2.2) ดานทักษะการใชภาษา 2.3) ดานทักษะ

การคิด 2.4) ดานทักษะการวิจยั 2.5) ดานทักษะการจัดการเรียนรู 2.6) ดานทักษะภาวะผูนาํ และ 3) ประสิทธิผล

ของรูปแบบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา ครูบรรณารักษมีความรูและมีประสบการณ                     

เพิม่ขึน้หลงัใชรปูแบบสมรรถนะในระดบัมากอยางมีนยัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการประเมนิประสทิธผิล

และประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21  พบวา                               

ผลโดยรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ  
  รปูแบบการพัฒนาสมรรถนะ     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

จดัการยคุใหม  ซึง่ในทกุมติดิงักลาวนีจ้ะมคีวามสมัพันธกนัอยางเปนระบบ (Chuanwan, 2010) ในการพฒันา

คุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใหครูยุคใหมมีบทบาทในการเสริมสรางทักษะแกผูเรียน  เกิดการเรียนรู                     

ดงันัน้ครจูงึเปนวชิาชพีท่ีมคีณุคา มคีวามหมายตอการพัฒนาประเทศ เพราะฉะน้ัน กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู                  

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูงที่สงผลใหวงการครู

สามารถดึงดูดคนเกง  คนดี  มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มข้ึน  และสามารถ

จัดการเรียนรูในยุคนี้ไดอยางมีศักยภาพ  ในขณะเดียวกันครูก็สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเอง และแสวงหา

ความรูใหมๆ อยางตอเนื่องอยูเสมอ ทําใหครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความม่ันคงในอาชีพ  มีขวัญกําลังใจ                               

ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน (Ministry of Education, 2010) 

 ความย่ังยืนกับการพัฒนาสมรรถนะครูภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21 นี้                              

นบัไดวาเปนภารกิจสาํคัญทีท่าทายอยางมากตอความสาํเร็จของการพฒันาทกุระบบ  อนัจะกอใหเกดิศักยภาพ

และประสิทธิภาพสูงสดุของศาสตรแหงวิชาชีพและความเปนครู นัน่คอืผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษา 

ซึ่งก็หมายถึงผูเรียนน่ันเอง และเปนตัวบงชี้ หรือเปนสัญญาณของการสะทอนภาพลักษณออกมาสูสังคม                  

การศกึษาของประเทศไทย ผลลพัธทีเ่กดิขึน้ยอมเปนการตอบโจทยสาํคัญทีส่งัคมโดยรวมตางมุงเปากลุมใหญ

ไปท่ี  “ครู อาจารย” ในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยครูมิอาจ                 
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หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบเหลานี้ได  (Office of the Teacher Education Commission, 2010)  

ดั่งที่ Panich (2013)  มีมุมมองและแนวคิดดานการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนไวใน หนังสือเร่ือง “สอนอยางไร

ในศตวรรษที่ 21” นี้วามีมาตรการและแนวทางของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ                            

ของวิชาชีพแหงความเปนครูที่ถูกกําหนดข้ึนในหลากหลายกลยุทธ เพื่อความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับตางๆ จะเปนประเด็นสําคัญ       

ของการสรางประสิทธิผลในการพัฒนาศาสตรแหงความเปนครูและเพ่ือสรางและพัฒนาคุณภาพครูใหกาวไป

ในสังคมแหงการเรียนรูสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) นี้อยางมีประสิทธิภาพ  

 โลกในยคุปจจบุนัเปนยคุของขอมลูขาวสารและยคุทางดวนขอมลูทีก่าวหนามาก เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารมีบทบาทท่ีสําคัญในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอาจจะส งผลกระทบ                                                       

ตอการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารน้ีทําใหรูปแบบ

การเรียนรูและวิธีแสวงหาความรูเปล่ียนแปลงไปจากระบบการศึกษาในรูปแบบเดิมท่ีมีครูเปนผูถายทอด                    

ความรูสูนักเรียนเพียงฝายเดียว ไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง  ที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสราง                       

องคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนสิ่งทาทายครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 

นีม้าก  อกีทัง้ยคุเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ครตูองใช ICT เปนเครือ่งมอืในการจดัการเรยีนรู             

ใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียน  ดังนั้นครูบรรณารักษจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาทักษะ

ในดานนี้เพื่อใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง (Siritrangsri, 2014) และสอดคลองกับที่ Panich (2013)                         

กลาวถึงมาตรการและแนวทางของการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิผลของวิชาชีพแหง                          

ความเปนครู  โดยเฉพาะครูบรรณารักษผูมีบทบาทสําคัญในการแนะนําผูเรียนใหทันตอ ICT  ใหมีขอมูล                       

ที่ทันสมัย  เขาใจในระบบสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดั่งที่ Bellanca & Brandt 

(2011) บรรณาธิการหนังสือ เรื่อง ทักษะแหงอนาคตใหม: การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 กลาวไววา                                

ผลลัพธสุดทายหรือสิ่งที่นักเรียนควรไดรับภายหลังจบการศึกษาในดานทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  คือ ทักษะ

การเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะดานสารสนเทศ  สื่อ   และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)                       

และไดกําหนดใหระบบ  ICT สนับสนุนการศึกษา  เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิสําคัญตอนักเรียนอยางแทจริง  ICT 

เปนเคร่ืองมือและเปนตัวชวยพัฒนาสมรรถนะครูใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ  ตามความคาดหวังขององคกรทุกระดับ ทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และ                                  

กระทรวงศกึษาธิการ (Office of the Teacher Education Commission, 2010)

 ครูเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูยุคไอซีที  ครูตองพัฒนาตนเองอยูคลอดเวลา  การพัฒนา

สมรรถนะครูเปนสิ่งจําเปนตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน  ดั่งที่ Pimrampai (2011) และ Surasak  (2014)  

ไดกลาวสอดรับกันวา การพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา นอกจากจะพิจารณาบริบทสังคม                                       

ที่เปลี่ยนแปลงไปแลวนั้น  จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะครูควบคูกันไป เพราะครูจําเปนตองพัฒนาตนเอง                  

ใหมีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น แตการพัฒนาครูที่ผานมาในประเทศไทยยังประสบปญหามากโดยเฉพาะการพัฒนา

ครบูรรณารักษและการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ครยูงัขาดการพัฒนา
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ที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจํากัด หรือพัฒนาไมตรงกับความตองการของครู  

หรือขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูอยางมีระบบ  และยังพบอีกวา  การพัฒนาครูไมมี

เอกภาพดานนโยบายและมาตรฐานทีช่ดัเจน  แมวาหนวยงานตางๆ จะจัดโครงการพฒันาครเูปนจาํนวนมาก 

แตกย็งัซํา้ซอน ไมเปนระบบ  ขาดประสทิธภิาพและขาดความตอเนือ่ง สวนใหญหนวยงานกลางเปนผูจดัใหครู

โดยวิธีการใชการอบรม บรรยาย ประชุมกลุมยอยและสรุปความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ ที่แมมีผูเขาประชุม

คอนขางมาก แตปญหาท่ีสําคัญ คือ ครูตองละทิ้งการสอนเขามารับการอบรมและมีคาใชจายสูง ไมสามารถ

ติดตามผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ทําใหไมเห็นผลในการนําความรูดาน ICT ที่ไดรับจากการอบรม                           

ไปปฏิบัติใชไดอยางเปนรูปธรรมนัก และไมสามารถนําองคความรูนี้ไปชวยแกไขปญหาของแตละโรงเรียน                

ใหตรงประเด็นได  เพราะฉะนั้น แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21                   

เปนประเด็นหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางทักษะท่ีดีมีประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษใหบรรลุ

ประสิทธผิลตามยุทธศาสตรการปฏิรปูครู และพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ไปดวยกัน  (Panich, 2013)  

เพราะทักษะดาน ICT มีคุณประโยชนตอกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู เสริมทักษะครูใหมีคุณภาพ                

ผลงานครูไดมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาการช้ันสูง สงผลใหวงการครูมีคนท่ีมีความสามารถ                                

เปนคนดี เปนคนเกง มีใจรักในการเปนครูอยางดีและสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โรงเรียนได

มาตรฐาน  ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง พัฒนาครูบรรณารักษ

ใหมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ มคีวามมัน่คงในอาชพี มขีวัญกาํลงัใจ อกีท้ังอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ (Surasak, 

2014)  

 ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษที่มีประสิทธิภาพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย                     

ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้  ทําใหครูบรรณารักษสามารถนําผูเรียนไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

นําโรงเรียนไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  และเปนครูยุคใหมทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง                  

อยางรวดเรว็ของสงัคมยคุเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได  จากปญหาและความสาํคญัในการพฒันา

สมรรถนะครูบรรณารักษดังลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ                    

ครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ขึ้น  เปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาวงการครูบรรณารักษ

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 12  ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  โดยเร่ิมตน

พัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษเปนประการแรก  กําหนดเปนสมรรถนะเชิงวิชาชีพเปนฐานการพัฒนา 

(Competency-Based) ดวยเหตุผลดังกลาวนี้  สถานะของครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                          

ในศตวรรษที่ 21 นับวามีความสําคัญ  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะ พัฒนาทักษะ                     

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ใหกับครูบรรณารักษอยางเรงดวน และเพ่ือเปนแนวทาง                     

ในการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาหรือระดับอืน่ๆ ในประเทศไทยใหมคีณุภาพ

ตอไป
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21

  2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21  

ทบทวนวรรณกรรม
 การวิจยั เรือ่ง รปูแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือพฒันาสมรรถนะ

ครูบรรณารักษ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21      

ประกอบดวย 1) ตวัแปรตน คอื รปูแบบการพฒันาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนระดบัมัธยม 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาสมรรถนะท่ีมุ งเนนให                                    

ครูบรรณารักษไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  มุงเนนความหมายในดานสมรรถนะหลัก  เมื่อครูบรรณารักษได

พัฒนาสมรรถนะก็สามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูแกนักเรียนไดเปนอยางดี   ภายใตทักษะหกดาน ไดแก 

ดาน  ICT  ดานทักษะภาษาและการส่ือสาร  ดานทักษะการคิดวิเคราะห  ดานทักษะการวิจัย  ดานทักษะ                 

การจัดการเรียนรู  และทักษะการเปนผูนํา  ในที่นี้ผู วิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีที่พัฒนามาจากหลักสูตร                            

การผลติครสูาํหรบัอนาคตใหมของเซอรไมเคลิ บารเบอร อ.ี (K +T + L) แนวคิดเกีย่วกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

แนวคิดสมรรถนะหลัก (Competency) ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แนวคิดสมรรถนะครูไทย                        

ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว  แนวคิดจากกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู                               

ของครุสุภาและแนวคิดหลกัสตูรการผลิตครใูนปจจุบนัของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (Smuthai, 

2013) วิธีการ คือ นําขอมูลดังกลาวมาสังเคราะหกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  พัฒนารูปแบบ                           

การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 เพื่อนํารูปแบบไปทดลองใชกับครูบรรณารักษในระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 12 เปนเวลา 4 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 1 

ปการศกึษา 2559 และจดัทาํขอเสนอเชงินโยบาย วเิคราะหขอมูลโดยใชการแจงนับความถ่ี คาํนวณคารอยละ 

คาเฉล่ียและการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวาครูบรรณารักษควรนํากลวิธีการเสริมสรางสมรรถนะ                     

แทนคา C  คือ  (Competency)  มาใชในการปฏิบัติพัฒนาดานครูบรรณารักษ  เพื่อสงผลใหครูที่พัฒนา                       

มีความสามารถในการใชสมรรถนะดานบรรณารักษมากข้ึน  เชน   เพ่ือจัดการเรียนรู เพื่อการส่ือสาร                                  

เพื่อใหบริการวิชาการ และเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในวิชาชีพตนเอง โดยครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21                                       

มปีฏสิมัพนัธชวยเหลอืซึง่กนัและกนั  ยอมรบัความคดิเหน็และเคารพในบทบาทหนาทีร่บัผิดชอบ  เรียนรูทกัษะ

ดานตางๆ  จากการชวยเหลือและทํากิจกรรมรวมกันทั้งผูสอนและในกลุมครูดวยกันเอง  2) ตัวแปรตาม                        

คอื ประสทิธผิลของการใชรปูแบบการพฒันาสมรรถนะครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21 เพือ่สงเสรมิสมรรถนะ

ในการใชทักษะดานตางๆ ที่สามารถสรุปได คือ C (Competency) หมายถึง สมรรถนะที่จําเปนในการใช

ประกอบวิชาชีพคร ูไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ดานการใชภาษา

และการสื่อสาร ดานการบริการเชิงรุก ดานการจัดการเรียนรู  ดานการวิเคราะห ดานทักษะการคน                                        

ดานการวิจัย  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานภาวะผูนํา (Smuthai, 2013) ซึ่งสามารถกําหนดเปน      

กรอบแนวคิดในการวิจัยไดตามภาพท่ี 1  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย     
 งานวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ใชวิธีดําเนินการวิจัย                  

แบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)

 1. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                        

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน ไดมา                         

โดยวิธกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดมาโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                       

เกณฑในการเลือกเฉพาะครูบรรณารักษที่ตองการพัฒนาสมรรถนะและสมัครใจเขารวม 

 2   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ                                

แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ  แบบประเมินตนเองกอนอบรมและหลังอบรม                           

แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม

         3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ดําเนินการโดยการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบสังเกต                           

แบบสัมภาษณ แบบสังเคราะหเอกสาร หลักสูตรอบรมครูบรรณารักษ  แบบประเมินตนเองกอนอบรมและ

หลังอบรม  แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม มีผูตอบแบบสอบถามและใหสัมภาษณ คือ ครูบรรณารักษ

ผูศกึษารปูแบบ (หลกัสตูรอบรม) ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 30 คน จาํนวนแบบสอบถามท่ีไดรบักลบัคนืครบทกุชดุ 

 4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  และนําขอมูล

ที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง นําเสนอในรูปแบบการบรรยายแบบการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

สวนขอมลูเชิงปรมิาณ วเิคราะหหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 5. ขั้นตอนการวิจัย

  มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ                 

ครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้คือ 1.1) ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับ                               

การสรางรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 1.2) สอบถามความตองการพัฒนา

สมรรถนะกับครบูรรณารักษ  1.3) ถอด Best Pactices ในการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ 1.4)  สมัภาษณ

ผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน 10 ทานโดยใหแสดงขอคดิเหน็ ขอเสนอแนะและพจิารณาความสอดคลอง ความเหมาะสม

ของรปูแบบการพฒันาสมรรถนะครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21  2) ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาหลักสูตรการอบรม

ปฏิบัติการสําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 มีดังนี้  2.1) การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู                        

ในดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2.2) ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ                     

ครูบรรณารักษผูปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับมัธยม  2.3) นํารูปแบบไปใช  และ 3) ขั้นตอนท่ี 3 การประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21  การหาประสิทธิภาพรูปแบบ                 

การพฒันาสมรรถนะครูบรรณารกัษในศตวรรษท่ี 21 โดยวธิกีาร  3.1) ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเปนไปได

ของรปูแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารกัษในศตวรรษท่ี 21  3.2)  อบรมใหกลุมตวัอยางคอื  ครูบรรณารกัษ 

จํานวน 30 คน 3.3) ทดสอบกอน-หลังอบรมปฏิบัติการ 3.4) ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรอบรม                                 

ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการวิจัย
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

 1. ผลการพฒันารปูแบบการพฒันาสมรรถนะครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21 พบวา รปูแบบ

สมรรถนะครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21 มอีงคประกอบสมรรถนะ 6 ดาน คอื 1) สมรรถนะดานทกัษะเทคโนโลยี

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

เรยีนรู (Competency-Based Learning: CBL) 6) สมรรถนะดานภาวะผูนาํ (Competency Leadership: CL) 

    จากการพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยสรุปเปนองคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21                      

เรียกวา 6 CTL Model  ซึ่งมาจาก 6 Competency Teacher Librarians Model  ดังภาพที่ 2

 

 
 
 
 

ภาพที่ 2: แสดงองคประกอบโมเดลสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21

    (6 CTL Model: 6 Competency Teacher Librarians Model)

 2.   ผลการประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการพฒันาสมรรถนะครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21 

       2.1 ผลการศกึษาความพงึพอใจและความคดิเหน็ของครบูรรณารกัษทีม่ตีอรูปแบบการพฒันา

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ครูมีความพึงพอใจตอรูปแบบในระดับมาก  (   = 4.57, S.D = 0.54) 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการศึกษารูปแบบพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษท่ี 

21 พบวา ครูบรรณารักษมีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมาก (t = -20.421, p = .00) โดยผลสัมฤทธ์ิหลังฝกอบรม

ใชรปูแบบสงูกวากอนอบรมใชรปูแบบอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 แสดงใหเหน็วาเมือ่ครูบรรณารักษ

ใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนี้ ครูบรรณารักษมีความรูหลังอบรมสูงกวากอนการอบรมมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบ                         

องคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษมี 6 ดาน คือ 1) ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)                     

2)  ดานทักษะการใชภาษา (CLS) 3) ดานทักษะการคิด (TC) 4) ดานทักษะการวิจัย (CRS)  5) ดานทักษะ

การจัดการเรียนรู (CBL)  และ 6)  ดานภาวะผูนํา (LC) นั้น และไดผานแบบประเมินความตองการพัฒนา

สมรรถนะของครูบรรณารักษไดขอสรุปวาครูตองการพัฒนาสมรรถนะในองคประกอบท่ี 1 คือ พัฒนาทักษะ

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information Communication and Technology: ICT)                   

ผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบขึ้นเปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเหนือตําราสําหรับครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21                     

มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และจากการสังเคราะห

องคความรู  แสดงใหเห็นวานักวิชาการ นักการศึกษา ไดมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับคุณภาพ                   

และมาตรฐานการศึกษา  อันเปนขอกําหนดเก่ียวกับสมรรถนะ และประสิทธิผลคุณลักษณะของครูยุคที่โลก

มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  สืบเนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เชื่อมโยง

ขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคในโลกเขาดวยกัน  กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21               

สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู                

ใหนกัเรยีนมทีกัษะชวีติสาํหรบัการออกไปดาํรงชวีติในโลกศตวรรษที ่21 ทีเ่นนทกัษะการเรยีนรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Skill) เนนใหเด็กมีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปนในการคิดและ           

แกปญหา ตลอดจนการเตรยีมความพรอมในดานตางๆ ทีเ่ปนปจจัยสนบัสนุนทีจ่ะทาํใหเด็กเกิดการเรยีนรูขึน้

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ที่ Panich (2013) ไดกลาวถึงทักษะ

เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไววา ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอม 

ของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้น ไดแก ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม                         

การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การส่ือสารและการรวมมือ ทักษะดานสารสนเทศ                                        

สื่อและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย                                 

ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย                

มีความรูในหลายดาน  เชน ความรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

 ในที่นี้  ผูวิจัยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรูของ

ครูบรรณารักษโดยการใชทักษะ Google Apps เปนทักษะการใชงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ                   

การสือ่สาร (ICT) สาํหรบัครบูรรณารกัษในศตวรรษที ่21 ไดแก ความรู ทกัษะและเจตคตทิางบวกสวนแนวทาง

การพัฒนาสมรรถนะทางดาน (ICT) นั้นพบวา รูปแบบสมรรถนะครูตองมุงเนนในเร่ืองของการปฏิบัติจริง                   

ลงมือทําจริง สอดคลองกับ Pasadcha (2015) ที่ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครู  ผูนําดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศตวรรษที่ 21 พบวา สมรรถนะครูผูนําดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยสวนสําคัญ                 

เนนที่สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Competency) ประกอบดวย                                    
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1) การเปนผูรอบรูสารสนเทศ (Information Literacy) ไดแก ความสามารถในการเขาถึงและใชสารสนเทศ 

การมีวิจารณญาณและรูเทาทันสารสนเทศ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเขาถึงและใชสารสนเทศ                       

2) การเปนผู รู ทันไอซีที (ICT Literacy) สวนองคประกอบของหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเหนือตํารา                                     

พบวา หลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย  เนื้อหาในหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด             

และประเมินผล โดยผูวิจัยออกแบบโดยคํานึงถึงความตอเนื่องของเนื้อหา  ปรับความยากงายของภาษา                          

ใหเหมาะสมกับระดับของผูเขาอบรม นําเสนอขอมูลครบถวนตรงตามวัตถุประสงค และความถูกตอง                           

ของการใชภาษา การใชตัวสะกดและการใชเคร่ืองหมายตาง ๆ เนื้อหาในการฝกอบรมมีลําดับข้ันตอน                              

ของการฝกอบรมชัดเจนมีการแกไขใหเหมาะสมกอนนาํไปใชจริง ปรมิาณของเน้ือหาไดปรบัใหมคีวามเหมาะสม

กับเวลา ทําใหสามารถเรียนรูโดยไมตองรีบเรง ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมชวยใหเขาใจ                      

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกองคประกอบสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ดานท่ี 1 คือ สมรรถนะ                      

ดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาพัฒนาเปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการ                        

เหนือตํารา เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ     

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนทักษะการใชสื่อประสมใน  Google Apps เปนหลักสูตรฝกอบรม สอดคลองกับ                  

A Youk (2014) Pasadcha (2015) ในการใชชุดฝกอบรมท่ีไดจากการสํารวจความตองการในการฝกอบรม 

เลือกเนื้อหาตามที่ผู เขารับการฝกอบรมตองการ เลือกส่ือและวิธีการนําเสนอที่เปนลักษณะสื่อประสม                             

นําเสนอเนื้อหาโดยแบงออกเปนหนวยยอยๆ และนําไปใชประโยชน พรอมทั้งมีแบบทดสอบใหผูเขารับ                       

การอบรมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สงผลทําใหไดหลักสูตรฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการ

ของผูเขารับการอบรม และเชื่อมโยงสอดรับกับผลวิจัยของ Mingsithham (2014) ที่พบวา คุณภาพเนื้อหา

หลักสูตรในการออกแบบจะตองคํานึงถึงความตอเนื่องของเน้ือหา ความยากงายของภาษาตองใหเหมาะสม

กบัระดบัของผูเขาอบรม การนําเสนอขอมลูตองครบถวน ตรงตามวตัถปุระสงค มคีวามถกูตองของการใชภาษา 

และมีลําดับขั้นตอนของการฝกอบรมอยางเหมาะสม มีการแกไขเนื้อหาใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง                                 

ปรมิาณของเนือ้หาไดปรบัใหมคีวามเหมาะสมกบัเวลา ทาํใหครสูามารถเรยีนรูโดยไมตองรบีเรง ความยากงาย

ของเน้ือหามีความเหมาะสมชวยใหเขาใจงายข้ึนและการเลือกวิทยากรท่ีมีความสามารถในการถายทอด                  

ทําใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง ผลการตรวจสอบรูปแบบจากผูเช่ียวชาญ                 

ซึ่งประกอบดวยการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร และความสอดคลองของหลักสูตร                              

พบวาโครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ  และโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม                            

อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21                       

พบวา ประสทิธผิลภายหลงัการทดลองใชรปูแบบสงูกวากอนการทดลองใชรปูแบบอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ 

ซึ่งแสดงวา รูปแบบการอบรมปฏิบัติการเหนือตําราที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ                 

ใหเกิดขึ้นไดเปนอยางดี สอดคลองกับ  Pasadcha (2015) ที่พบวา   เนื้อหาสาระของรูปแบบที่ตรงกับ                       

ความตองการและมีความหลากหลายมีบรรยากาศในการเสริมสรางใหเกิดความสนุกสนานเปนกันเอง                       
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เวลาที่ใชในการฝกอบรมเหมาะสม สื่อที่ใชมีความเหมาะสมนาสนใจสงผลใหผูเขารับการอบรมมีความรู                   

เพิ่มมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ Mingsithham (2014) Vorakul, Thanthong, Meethaphat  &                     

Satirisyakorn (2013) และ A Youk  (2014) วิจัยคนพบขอมูลในทํานองเดียวกันวา ผูเขารับการฝกอบรม                 

มีคะแนนทดสอบหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม  เน่ืองจากการมีสวนรวมในการออกแบบและ               

การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝกอบรม  สงผลตอการฝกอบรม  ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะ

เพิม่ข้ึนนัน่เอง  และยังยืนยันสอดคลองกับงานวจิยัของ Thrappibul, Ouoa, Yurara (2013) Jarumateechon 

(2013) และ Smuthai (2013) แสดงผลสอดคลองกันวา การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝกอบรมท่ีเนนให                          

ผูรับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดนั้นเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหผูเขารับการอบรม

สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเปนระบบ มีความกระตือรือรนท่ีจะรวมทํากิจกรรมอยางเต็มท่ีและสอดคลอง

กบัความตองการ สงผลใหการจัดการเรียนรูมปีระสทิธผิลและพึงพอใจตอประสิทธภิาพการใชรปูแบบหลักสตูร

ฝกอบรมเปนอยางมาก

สรุป
 บทความวิจัยน้ี ตอบวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ                                    

ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 

ผลพบวามีองคประกอบสมรรถนะ 6 ดาน คือ 1) ดานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                             

2)  ดานทักษะการใชภาษา 3) ดานทักษะการคิด 4) ดานทักษะการวิจัย 5) ดานทักษะการจัดการเรียนรู                   

และ 6) ดานทักษะภาวะผูนาํ  ในรูปแบบวิธกีารวิจยัและพัฒนา ผูวจิยัไดนาํองคประกอบท้ัง 6 ดานไปสอบถาม

ความตองการพฒันาสมรรถนะจากครบูรรณารกัษ ในการถอดบทเรยีนจากวธิปีฏิบตัทิีเ่ปนเลศิ (Best Practice) 

การพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ ผานการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทานโดยใหแสดงขอคิดเห็น

ขอเสนอแนะและพิจารณาความสอดคลองเหมาะสม กับบริบทรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ   

ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคลองมากที่สุด ดานประสิทธิผลรูปแบบและการประเมิน

ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษที่ 21 พบวา ประสิทธิผล                              

การใชรูปแบบพัฒนาสมรรถนะ ครูบรรณารักษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 12 มีสมรรถนะ                                        

ทางดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มากข้ึนภายหลังการทดลองใชรูปแบบ                                 

ซึ่งแสดงวารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษไดเปนอยางดี ทําใหครูมีความรู                         

และมีประสบการณเพิ่มขึ้นหลังใชรูปแบบในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

               1.1 ควรผลิตครูบรรณารักษใหมีองคประกอบสมรรถนะท้ัง 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 ควรนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษในศตวรรษท่ี 21 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ไป

ใชเปนตนแบบและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน

ใหสูงขึ้น

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาพัฒนารูปแบบสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 กับกลุมครูกับหมวดสาระอ่ืนๆ

  2.2  ในการประเมินองคประกอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ควรศึกษาตัวแปรใหมากขึ้น

และใหตรวจเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ (Connoisseur) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบผล
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