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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาสมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (purposive
selected) จากครูแกนนาของโรงเรี ยนในสั งกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษาเชีย งใหม่ เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 จานวน 20 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (research and development : R &
D) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ David C. McClelland (1973 : 11 - 12) มาใช้เป็นกรอบในการสังเคราะห์และพัฒนา
สมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ โดย
แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT competency) และ
สมรรถนะด้านความเป็นผู้นา (leadership competency) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง คุณลักษณะ
เครื่องมือที่ใช้มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมได้แก่ คู่มือสาหรับการฝึกอบรม คู่มือสาหรับการนิเทศ ติดตาม
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินสมรรถนะ แบบทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน แนวทางการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตินอนพาราเมตริก (nonparametric statistics) และการ
วิเคราะห์เชิงคุณลักษณะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT competency)
ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้รอบรู้สารสนเทศ (information literacy) ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศ การมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทันสารสนเทศ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศ 2) การเป็นผู้รู้ทันไอซีที
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(ICT literacy) ได้แก่ การใช้ภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การ
ใช้งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ 3) การเป็นผู้รู้ทางเทคโนโลยี (technological literacy)
ได้แ ก่ ความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อ มทางการเรี ยนรู้แ ละประสบการณ์โ ดยใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ และส่วนที่ 2 สมรรถนะด้านความ
เป็นผู้นา (leadership competency) ได้แก่ ความเป็นครูผู้นา การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้ได้รับการยอมรับ การ
วิสัยทัศน์ร่วมการร่วมตัวกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และผลการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หลังการพัฒนาของครูผู้นาสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ครูผู้นามีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลังการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานหลั งพัฒนาสู งกว่าก่อนการเรียนรู้
ระหว่างปฏิบัตงิ าน ครูผู้นามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด

ABSTRACT
The purpose of this research were to study and develop competency of Teacher Leadership on Information
Technology and Communication in Learning Management the 21st Century. The purposive samples were 20 of
teacherpreneurs of Chiangmai Primary Education Service Area Office 2 of 1st semester, school year 2014. This research
was designed as Research and Development: R&D. Mixed methods of quantity and quality research was applied for
data collected. Research instruments were training manual, supervision manual, ability assessment, pretest and
posttest, interviewing, classroom observation, and focus group discussing. The data were calculated in the forms of
percentage, average, standard deviation, nonparametric statistics. Descriptive quality method was presented in the
form of content analysis.
The results found that ICT competency of Teacher Leadership on Information Technology and Communication in
Learning Management the 21st Century involved 2 sections: 1) ICT competency that were information literacy, ICT
literacy and technological literacy 2) leadership competency that were leadership, learning, accepting person, shared
vision and teacher community. The results of ability development found that the ability of ICT use in 21st century
learning of Teacher Leadership after development was higher before development changed by statistical significant
level of 0.5 and ICT competency of Teacher Leadership towards 21st century learning after learning and development
was higher before learning. Teacher Leadership highly satisfy with the ability development at level of very satisfied.

บทนา
ยุคที่เทคโนโลยีแ ละสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องส่งผลต่อการ
ดารงชีวิตในสังคมที่ต้องมีทักษะที่เหมาะสมกับยุคสมัย เยาวชนไทยในโลกยุคดิจิทัลเติบโตและมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากกว่าผู้คนในยุคก่อนๆ เป็นโลกที่สามารถโต้ตอบได้จากทุกสถานที่ ดังนัน้ เด็กในยุคนีจ้ าเป็นต้อง
มีความรอบรู้เท่าทันในสถานการณ์ของสังคมและโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีแนวโน้มว่าในอนาคตเด็ก
เหล่านีจ้ ะมีการเรียนรู้จากภายนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ (life outside classroom) และการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตนั้นจะเป็น
การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบของสังคม (Donnison, 2007 : 10 ; 2009 : 23) จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ของคนใน
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ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553 : 34 ; Tomei,, 2005 : 23 – 25)
การจัดการศึกษาทุกระดับต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง อาทิ การคิดสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหาการคิด
แบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้มีความสาคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ทั้งนี้
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ มากมายและ
ตลอดเวลาที่ต้องการดังนัน้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงกลายเป็นสมรรถนะที่ครูต้องมีและต้องใช้ในศตวรรษที่
21 (Evoh, Kwache. 2007 : 12 ; Leach. 2008 : 23)
สาหรับประเทศไทย หลายองค์การที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กาหนดสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นสมรรถนะหนึ่งของครูเช่นกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2553 : 23 - 32 ; สานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549 : 12 – 16 ; สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา,
2552 : 9 - 23 ; สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2553 : 24 -35) นอกจากนี้ยังกาหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ถึง
ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการประเมินคุณภาพการศึกษา(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา. 2555 : 58) แต่จากการศึกษาสมรรถนะดังกล่าว ผู้วิจัยได้ขอ้ สังเกตว่า การกาหนดมาตรฐานสมรรถนะยัง
มีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน และยังไม่มีการระบุที่ช้ีชัดว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างไรบ้างของครูที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาครูให้
สามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ในสมรรถนะผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาสมรรถนะครู ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและศึกษาวิธีการ
พัฒนาสมรรถนะดังกล่าวว่าจะทาอย่างไรที่จะสามารถพัฒ นาครูให้ส ามารถพัฒ นาสมรรถนะผู้เรีย นตามที่กาหนดไว้ใ น
สมรรถนะผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ คุณภาพของการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูนาสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของผู้เรียน (Maskey. 2009 : 63; บุญเลี้ยง ทุมทอง. 2552 :
78) หากครูมีการพัฒนาจะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาสูงขึ้ น (Berry et al., 2005 : 10 ; Hollins et al., 2004 : 23;
Louis and Marks. 1998 : 32 ; Phillips. 2003 : 9 – 11 ; Strahan. 2003 : 20 – 23 ; Supovitz. 2002 : 4; Supovitz and
Christman. 2003 : 10 ; Sleurs and Willy (ed.), 2008 : 20) นอกจากนี้ยังต้องปลูกฝังคุณธรรมในเด็กให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในทางที่ถูกที่ควร ส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะครู ผู้น าด้า นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษ
ที่ 21
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

กระบวนการพัฒนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
โดยใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูผนู้ าด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

การเรียนรูร้ ะหว่างปฏิบัติงาน (Learning on
the job) โดยใช้ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21

+

ผลการพัฒนา
1. สมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2. สมรรถนะด้านความเป็นผู้นา

องค์ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

 ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
 ทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่สง่ เสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทกั ษะสาคัญในการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
 การประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
 บทบาทครูในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครู (Professional Learning Community)
 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

มาตรฐานสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของครู
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และภาวะ
ผู้นาแบบกระจายภาวะผู้นา
 การพัฒนาวิชาชีพครู
 การจั
ดทาหลั
ดฝึก่ อบรม
การเรี
ยนรูก้แสูห่ตงรและชุ
ศตวรรษที
21

 ทักษะที่จาเป็นสาหรับครูในศตวรรษที่ 21
 กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
คุณธรรม จริยธรรมสาหรับเยาวชน

+

 การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชีข้ องครูไทย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)
 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ของสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา (2549)
 รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) (2552)
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
(2553)
 แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 คุณธรรม จริยธรรมที่สาคัญและจาเป็น
สาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) มีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
1. กระบวนการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์สมรรถนะ (R1& D1) ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาด้วยการสังเคราะห์สาระจากเอกสาร (content analysis) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (competency) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทฤษฎีภ าวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง (transformational Leadership) ทฤษฎีภ าวะผู้น าแบบกระจายภาวะผู้น า (distributed
leadership) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างองค์ความรู้
ในการพัฒนาสมรรถนะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ คู่มอื สาหรับการฝึกอบรม และคู่มอื สาหรับการนิเทศติดตาม
2. ผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 20 คน ตามเกณฑ์ที่ผู้วจิ ัยกาหนด
3. ผู้วิจัยดาเนินการประเมินสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สมรรถนะในส่วนที่ผู้วิจัยที่สังเคราะห์ไว้ใน
เบือ้ งต้น เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่กลุ่มเป้าหมายมีอยู่แล้ว และสมรรถนะที่กลุ่มเป้าหมายจาเป็นต้องพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะ (R2 & D2)
ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งดาเนินการโดยใช้รูปแบบการวิ จัยปฏิบัติการ (action research) ของ Kemmis
และ McTaggart (1990 : 4) ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (plan) ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (act) ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต
(observe) และขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (reflect) ทั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริม าณและเชิงคุณภาพโดย
ดาเนินการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (workshop)
ระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) ในเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง การกระจายภาวะผู้นา การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จานวน 35 ชั่วโมง โดยใช้คู่มือสาหรับการ
ฝึกอบรม จานวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ค้นหาตนเองสู่เป้าหมาย (self discovering) ชุดที่ 2 จุดประกายความคิด (awareness
raising) ชุดที่ 3 พิชติ ความรู้ (learning) ชุดที่ 4 มุง่ สู่การเปลี่ยนแปลง (leading)
ระยะที่ 2 การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน (learning on the job)
ระยะนี้เป็นการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา ซึ่งดาเนินการพัฒนาครูในลักษณะของการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง (learning by doing) และการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน (learning on the job) บนพื้นฐานของความร่วมมือ
(collaboration) ซึ่งอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง (real work place) ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ระหว่าง
ปฏิบัตงิ าน จานวน 3 เดือนโดยใช้คู่มอื สาหรับนิเทศ จานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนา (acting) และชุดที่ 2
นิเทศนาพาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้ 1) ชุดการนิเทศการสอนแบบชี้นาให้ข้อมูล ใช้
สาหรับครูที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับต่า มีความกลัวไม่มั่นใจ 2) ชุดการนิเทศการสอนแบบร่วมมือ ใช้สาหรับครูที่มี
ผลการประเมินสมรรถนะในระดับปานกลาง มีความมั่นใจ สนใจ และ 3) ชุดนิเทศการสอนแบบไม่ช้ีนา ใช้สาหรับครูที่มีผล
การประเมินสมรรถนะในระดับสูงมีความสามารถในการรับรู้ และเรียนรู้ได้ดี
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สรุปกระบวนการดาเนินการวิจัยปฏิบัตกิ ารในขั้นตอนที่ 2 ได้ดังภาพที่ 1
4. สะท้อนผลการพัฒนา
1. วางแผนพัฒนา

3. สังเกตการพัฒนา

2. ดาเนินการพัฒนา
เรียนรู้แบบร่วมมือ

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ / เรี ยนรู ้ระหว่างปฏิบตั ิงาน
ปรับปรุงเพื่อวางแผน
การเรียนรู้

วางแผน
การอบรม
สะท้อนผลการอบรม

1

สะท้อนผลการเรียนรู้

ดาเนินการอบรม (ระหว่างผู้วิจัยกับครู)

สังเกตการอบรม

 อบรมเชิงปฏิบัติการ
 การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน

2

สังเกตการเรียนรู้
ผู้วิจัยสังเกตครู ครูสังเกตนักเรียน

การเรียนรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงาน

สะท้อน
ผลการวิจัย

ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการวิจัยปฏิบัตกิ ารในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะ
จากภาพประกอบ 2 อธิบายได้ว่า การดาเนินการพัฒนาสมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 จะใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ (action research)ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (plan) ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (act) ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (observe) และขั้นตอนที่ 4 การสะท้อน
ผล (reflect) ซึ่งในขั้นตอนที่ 2 ของการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ และระยะที่ 2
การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัตงิ าน ซึ่งทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ จะการนาผลที่ได้จาก
ระยะที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนดาเนินการในระยะที่ 2 การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนา
ผลที่ได้จากการประเมินผลการพัฒนาทั้งสองระยะมาวิเคราะห์ทาให้ได้ร่างผลการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งจะนาไปสู่การสะท้อน
ผลการวิจัยในครั้งนี้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการสังเคราะห์สมรรถนะ (ขั้นตอนที่ 1)
1) แบบสอบถามข้อมูลครู เป็นแบบสอบถามเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน
20 คน
2) แบบประเมินสมรรถนะซึ่งเป็นสมรรถนะที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ไว้ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่ลุ่ม
เป้าหมายมีอยู่แล้ว และสมรรถนะที่กลุ่มเป้าหมายจาเป็นต้องพัฒนาทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ประเมิน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ก่อนการ
พัฒนา (ขั้นตอนที่ 1) ครัง้ ที่ 2 หลังการพัฒนาระยะที่ 1 (หลังอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร) และครัง้ ที่ 3 หลังพัฒนาระยะที่ 2 (หลังการ
เรียนรู้ระหว่างปฏิบัตงิ าน)
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ (ขั้นตอนที่ 2) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม
และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่
1) คู่มือสาหรับการฝึกอบรมครูผู้นา เป็นคู่มือใช้สาหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) จานวน 4 ชุด
ได้แก่ ชุดที่ 1 ค้นหาตนเองสู่เป้าหมาย (self discovering) ชุดที่ 2 จุดประกายความคิด (awareness raising) ชุดที่ 3 พิชิตความรู้
(learning) ชุดที่ 4 มุง่ สู่การเปลี่ยนแปลง (leading)
2) คู่มือสาหรับการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานของครูผู้นา (peer supervision) เป็นคู่มือสาหรับการ
เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน จานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนา (acting) และชุดที่ 2 นิเทศนาพาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (knowledge sharing) แบ่งเป็น 3 ชุดดังนี้ 1) ชุดการนิเทศการสอนแบบชี้นาให้ข้อมูล ใช้สาหรับครูที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะในระดับต่า มีความกลัวไม่มั่นใจ 2) ชุดการนิเทศการสอนแบบร่วมมือ ใช้สาหรับครูที่มีผลการประเมินสมรรถนะใน
ระดับปานกลาง มีความมั่นใจ สนใจ และ 3) ชุดนิเทศการสอนแบบไม่ช้ีนา ใช้สาหรับครูที่มีผลการประเมินสมรรถนะใน
ระดับสูงมีความสามารถในการรับรู้ และเรียนรู้ได้ดี
2.2.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในขั้นตอนที่ 2 นี้มีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งตามระยะการวิจัย ดังนี้
1) เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้ อมู ลระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติก าร (workshop) ได้แก่
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม และแบบประเมินสมรรถนะ ของครูกลุ่มเป้าหมาย
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 2 การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบบันทึก
ภาคสนามการสังเกตการสอนของครูกลุม่ เป้าหมาย แบบประเมินนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาของครูกลุ่มเป้าหมาย แนวการสนทนาของครูกลุ่มเป้าหมายและทีมงานของครูกลุ่มเป้าหมาย
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน และแบบประเมินสมรรถนะของ ครูกลุ่มเป้าหมายและทีมงานของ
ครูกลุม่ เป้าหมาย

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์สมรรถนะ พบว่า สมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT competency) ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้รอบรู้สารสนเทศ (information literacy) ได้แก่ ความสามารถในการ
เข้าถึงและใช้สารสนเทศ การมี วิจารณญาณและรู้เท่าทั นสารสนเทศ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเข้าถึ งและใช้
สารสนเทศ 2) การเป็นผู้รู้ทันไอซีที (ICT literacy) ได้แก่ การใช้ภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยี การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ 3) การ
เป็นผู้รู้ทางเทคโนโลยี (technological literacy) ได้แก่ ความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และ
ประสบการณ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21 ความในการประเมินความก้าวหน้าและการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และ 2) สมรรถนะด้านความเป็นผู้นา (leadership competency) ได้แก่ ความเป็นครูผู้นาการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้ได้รับการยอมรับการวิสัยทัศน์ร่วมการร่วมตัวกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
2. ผลการพัฒนาสมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังนี้
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2.1 จากผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การกระจายภาวะผู้นา การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21พบว่า ครูผู้นามีความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนาสมรรถนะสูงขึน้ ก่อนการพัฒนาสมรรถนะ
2.2 จากผลการประเมินสมรรถนะของครูผู้นาประเมินตนเอง พบว่า ครูผู้นามีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สูงกว่าก่อนการพัฒนาสมรรถนะ
2.3 จากผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน พบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้นาสูงกว่าก่อนการพัฒนา
สมรรถนะ
การอภิปรายผล
1. สมรรถนะครูผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับหลักวิชาการของการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ต้องการของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับวิธีดาเนินการ มีความสอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ ทั้งนี้อาจเนื่อง
มากจากสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น มีการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากขั้นศึกษาด้วยการสังเคราะห์สาระจากเอกสาร
(content analysis) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมจะศึกษาสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายก่อนการพัฒนา โดยใช้สมรรถนะในส่วนที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ไว้แล้ว ซึ่งจะทา
ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่กลุ่มเป้าหมายมีอยู่แล้ว และสมรรถนะที่กลุ่มเป้าหมายจาเป็นต้องพัฒนาต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็น
การระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัช รา เล่าเรียนดี (2550 : 5-9) ที่กล่าวไว้ว่า
การกาหนดจุดหมายได้ชัดเจนเท่าใดยิ่งทาให้มองเห็นแนวทางปฏิบัติ และเป้าหมายที่ชันเจนขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะงานการจัด
กิจกรรมการเรียนการรู้ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัตขิ องครูที่สง่ ผลต่อผู้เรียนโดยตรง
2. การพัฒนาสมรรถนะมีประสิทธิผลทาให้ครูมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาสมรรถนะ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนา
ครั้งนี้เป็นการนาครูผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นผู้มี
จิตใจมุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยดาเนินการพัฒนาครูในลักษณะของการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง (learning by doing) และการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน (learning on the job) อยู่บนพื้นฐานของความ
ร่วมมือ (collaboration) โดยอาศัยทรัพยากรและบุคลากรที่ตนเองมีอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง (realwork place) ซึ่งเป็นการ
ถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรม (transfer of training) คือการที่ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ทักษะ และเจ
คติที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Baldwin and Ford. 1988 : 12) สอดคล้องกับ
หลักการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 35) ที่ว่า “ครูคือนักปฏิบัติที่มีการทบทวนไตร่ตรอง
(reflective practitioner) เรียนรู้จากการกระทาของตนเองและเพื่อนร่วมงานที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21” และสอดคล้องกับ บทความเรื่อง “Testing for Competence Rather than for
Intelligence” ของ McClelland ได้ สะท้ อนความคิดซึ่ งเป็ นผลจากการศึกษาวิจั ย ให้ เห็น อย่า งชัด เจนว่า ผู้ที่ทางานเก่ งมิไ ด้
หมายถึงผู้ที่เรี ยนเก่ง แต่ผู้ที่ประสบผลสาเร็จในการทางาน ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ หรือ
วิชาการที่มีอยูใ่ นตัวเองนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนทา จึงจะกล่าวได้วา่ บุคคลนั้นมีสมรรถนะ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,
2547 : 34) นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการนิ เทศในช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานจิรงของครูมีความ
เหมาะสมกับสมรรถนะหลังการพัฒนาในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้หลังจากการอบรมไปปฏิบัติงาน
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จริงได้ สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎีการนิเทศการสอนแบบพัฒนาการ (Glickman. 1995 : 13-15) ว่าเป็นการนิเทศที่
คานึงถึงธรรมชาติของศักยภาพ ตลอดจนความแตกต่างกันของมนุษย์ เป็นการนิเทศที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครูโดยตรง
จากระดับที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองต่าไปสู่การมีความสามารถในการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้น อันจะส่งผลทั้งด้าน
การปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และการจัดกลุ่มครูตามวิธีการนิเทศต้องให้ครูผู้รับการนิเทศยอมรับที่จะให้ครูผู้ทาหน้า
ที่มานิเทศตน ซึ่งส่งผลให้การเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างปฏิบัตงิ าน เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัตใิ นกลุ่มครูที่สนใจใน
เรื่องเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในขัน้ ตอนการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ต้องดาเนินการพัฒนาผู้รับการฝึกอบรมให้สามารถนาความรู้ทักษะ และ
เจตคติที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ในการปฏิบัตจิ ริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ในขั้นตอนการพัฒนาระยะการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน ต้องให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัย
ผู้ทาหน้าที่นิเทศ กับผู้รับการนิเทศ โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศการทางานแบบกัลยาณมิตร และต้องอาศัยความร่วมมือ
ช่วยเหลือ ดูแลกัน (mentoring) ใช้วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับสมรรถนะของครูผู้สอน เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนรู้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
1.3 ในการประเมินสมรรถนะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ประเมินทุกฝ่ายมีความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน จะนาไปสู่ผลที่ได้รับคือ กลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศไม่เหมาะสมกับความแตกต่างตามสมรรถนะของครู ซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรหากลยุทธ์อ่ืนๆ ที่มาใช้ในการทดลองแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กับการใช้วธิ ีอื่น
2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กับครูกลุ่มอื่นๆ
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