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ABSTRACT 
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 This research aim to study the results of performance, change and learning at the 
individual, groups and organization level as well as new knowledge acquired through the 
21st century skills for Teachers in Kuvanant Technological College. General educational 
session. Two cycles Participatory Action Research Methodology were conducted together 
with seventeen participants. The first cycle was conducted between June to October 2017. 
The second cycle was conducted between November 2017 to March 2018. The results 
indicated that the operations in the preparation phrase, and in the planning, action, 
observation and reflection phrases were in accordance with the plan. The studied 3 projects: 
(1) Development of INNOVATION Media in Active Learning, (2) The 21st Century Classroom, 
and (3) Learning Management Creating Innovation. The operations cased changes in the 
expected condition of 3.00 and above . Individuals, group and organization learned that 
effective practice must adhere to the principle of engagement and listening to peer 
feedback. A new knowledge was an integrated framework of activities in three projects and 
activities in nine stages of participatory action research presents as a “The Participatory 
Action Research Framework for Developing the 21st Century Skills for Teachers: The Case of 
Success in Kuvanant Technological College”  
 
Keywords: Participatory Action Research, The 21ST Century Skills for Teachers, Kuvanant 
Technological College. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 “ครู” ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต้อง
ยอมรับว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในเรื่องที่ท้าทายต่อการคิดค้นแนวการสอนที่เชื่อมโยงกับความเป็นผู้น า 
ค่านิยม และสร้างความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเทศและสังคมโลกอนาคต ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาททางการศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ประกอบกับการสร้างฐานความรู้ใหม่เพ่ือเดินหน้าสู่การเปิดกว้างทางการเรียนรู้ข้าม
พรมแดน ซึ่งเรื่องนี้ ตัน อุน เซง (2556) ศาสตราจารย์ซึ่งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์สถาบันครูศึกษา
แห่งชาติสิ งคโปร์  หรือ National Institute of Education: NIE เป็นสถาบันที่ผลิตครูนักวิจัย 
(Teacher Research) ชี้แนวทางที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานทัดทียมกับนานา
ประเทศได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นเสมือนการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพของ
ประชากรในการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศของตนเอง ฉะนั้นในฐานะครูผู้มี
บทบาทส าคัญทางการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญต่อการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ภายใต้
บริบทที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียน ท าอย่างไรให้ผู้เรียนมุ่งสู่คุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างมี
มาตรฐาน สอดคล้องกับทัศนะของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  (2559) กล่าวว่า คนที่เก่งที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด ควรมาเป็นครู เพราะงานสร้างคนทางปัญญานั้นเป็นงานที่ต้องใช้คนที่มีปัญญาใน
การสร้าง ไม่ใช่ใคร ๆ ก็สามารถท าได้ ครูต้องสอนเก่ง สอนเป็น ถ่ายทอดเก่ง สอนแบบจริงจัง สอน
แบบเอาใจใส่ เพ่ือให้ผู้เรียนต้องรู้ ต้องเข้าใจ ต้องปฏิบัติได้ จึงบรรลุวัตถุประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เป็น
ศตวรรษที่จุดศูนย์กลางของโลกจะเคลื่อนย้ายจากตะวันตกสู่ตะวันออกอย่างทวีปเอเชีย แนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนในเอเชีย (Emerging Trends in Asia) มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
และภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งสะท้อนภาพอนาคตในมิติที่ส าคัญ ๆ ของเอเชีย และอาจเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดทิศทางการศึกษาของประเทศไทยภายใต้แนวโน้มต่าง ๆ เหล่านี้ นับเป็นความท้าทายส าหรับ
ประเทศต่าง ๆ ว่าจะก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างไร โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด และมีความสมดุลของเป้าหมายการพัฒนาทุก ๆ ด้าน 
 ประเทศไทยก าลังพยายามมุ่งหน้าพัฒนาประเทศด้วยแนวคิด Thailand 4.0 ซึ่งมีจุดเน้นที่
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ เน้นความรู้ เป็นฐาน (Knowledge-Based Economy) 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เน้นนวัตกรรม การสร้างสรรค์คุณค่า และสิ่งแปลกใหม่ที่
น าไปสู่ธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน เป็นความพยายามในการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย จากการรับจ้างผลิต เศรษฐกิจที่เน้นแรงงาน (Labor-Intensive Economy) และการติด
กับดักรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) มายาวนานนับสิบปี จนปล่อยให้มาเลเซียแซงหน้า
ไป และเวียดนามก าลังจะแซงหน้าไปในอีกไม่นานนี้  แต่คนไทยยังเป็นคนไทย 1.0 หรือ 2.0 กันแทบ
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ทั้งหมด ยังไม่พร้อมเลยที่จะก้าวไปสู่  Digital Economy, Knowledge-Based Economy และ 
Creative Economy คุณลักษณะของคนไทยที่จะเอ้ือให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล จะต้องมีคุณลักษณะ หรือทักษะ 11 ประการ คือ 1) มีความแตกฉานด้านข้อมูลและ
สถิติ (Data Literacy and Statistical Literacy) 2) ความแตกฉานด้านการเงิน (Financial Literacy) 
3) ความแตกฉานด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 4) ทักษะในการเขียนโปรแกรม 
(Programming Skills) 5) พฤติกรรมการค้นคว้าหาข้อมูล ( Information Seeking Behavior) 6) 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 7) ความคิดวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) 8) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 9) ทักษะในการออกแบบ (Design Skills) 
10) ความโน้มเอียงในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และ 11) พฤติกรรม
เชิงรุก (Proactive Behavior) การจะพัฒนา Thailand 4.0 ต้องพัฒนาครูไทยให้เป็น ครูไทย 4.0 
ด้วย (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2560) การสร้างประเทศดิจิทัล Thailand 4.0 ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง “มิติด้านการศึกษา” ซึ่งถือว่าเป็นมิติที่สามารถพลิกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา
อัจฉริยะสามารถผลิตประชากรที่ชาญฉลาดโดยปราศจากความเหลื่อมล้ าของสังคมและมีคุณภาพที่จะ
สามารถน าพาประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นน าของโลกได้  (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, 2559) การ
จัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ เพ่ือพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด มีความคิดอ่าน อุปนิสัย
ใจคอ ทักษะ และความรู้แบบใหม่ที่จะใช้งานในโลกศตวรรษที่ 21 ได้ดี  เรื่องที่ส าคัญคือ ต้อง
เปลี่ยนแปลงครู การบริหารจัดการหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การผลิตคนที่มีความรู้ ทักษะ ชนิดที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างไปจากศตวรรษก่อน
หน้านั้น จึงต้องปฏิรูปครูใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติแบบใหม่ก่อน ครูจึงจะสามารถสอนแบบ
ใหม่ได้ (วิทยากร เชียงกูล, 2559) 
 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 สูงกว่า 5 แสนล้านบาทคิดเป็น 4% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) นับเป็นชาติที่ลงทุนด้านการศึกษาสูงเป็นอันดับ
ต้น ๆ ของโลกแต่ยังได้ผลลัพธ์ต่ า การเรียนการสอนไม่เหมาะกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ระบบการ
ประเมินความก้าวหน้าในวิชาชีพครูไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของผู้เรียน ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้นักเรียนไม่มีทักษะการท างาน ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การแข่งขันกับประเทศอ่ืน ในขณะที่เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) มีการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ในปี ค.ศ. 2014 คุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในอันดับที่ 86 ของ
โลก และอันดับที่  7 ของอาเซียน ชนะเพียงประเทศเวียดนาม  กัมพูชาและพม่า (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) นอกจากนี้งานวิจัยของ อัมมาร สยามวาลาและคณะ (2555) ยัง
สรุปได้ว่าปัญหาการศึกษาไทยไม่ใช่การขาดทรัพยากร แต่เป็นการขาดประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร และหนึ่งในปัจจัยซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยคือ “ครู” ซึ่งเป็นผู้
ขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลส าคัญในกระบวนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ผลการศึกษาระบบโรงเรียนคุณภาพชั้นน าระดับโลกของบริษัท 
Mckinsey and Company พบว่าปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
ในระดับโรงเรียนคือ “คุณภาพครูผู้สอน” และยืนยันว่าคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนใดก็ตาม
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โดยแท้จริงแล้วก็คือ ผลรวมของคุณภาพการสอนที่ครูทั้งหมดของโรงเรียนนั้นมอบให้แก่นักเรียน (วรา
กรณ์ สามโกเศศ, 2552) สรุปได้ว่าการเตรียมครูให้พร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ครู
รับความรู้ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นประเด็นส าคัญส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งทักษะส าคัญ
ที่ควรพัฒนามีหลายทักษะ เช่น ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มนุษย
สัมพันธ์ การสื่อสาร การใช้ภาษา ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เป็นทักษะที่ส าคัญสู่ความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 และจ าเป็นต่อการศึกษา การท างาน และ
การด าเนินชีวิตบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและยังเป็นกุญแจส าคัญสู่ความก้าวหน้าการ
มีชีวิตที่ดีและการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน ส่วนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก็เช่นกัน มีความส าคัญเพราะเทคโนโลยีท าให้เกิดสิ่งใหม่ ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดน อีกทั้งเป็นตัวช่วยให้เกิดทักษะความร่วมมือ ความคิด
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และการปรับตัวอีกด้วย (นนท์ชนิตร อาชวพร, 2557) 
 จากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการจัดการศึกษาที่ท าให้เกิด
ทักษะส าคัญเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ริเริ่มก่อตั้งโดยภาคีเครือข่ายแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (Partnership in 21st Century) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดกรอบแนวคิด
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับนักการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนต่าง ๆ ได้แก่ วิชาแกน (Core Subject) ซึ่งเป็นเนื้อหาในวิชาหลักในวิชานั้น 
และเพ่ิมเติมสหวิทยาการส าหรับศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับวิชาที่ท าให้นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ด ารงชีวิตได้ในฐานะพลเมืองโลกอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ความตระหนักเรื่องของโลก (Global 
Awareness) พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 
Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) พ้ืนฐานความเป็นพลเมือง (Civic Literacy) 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Literacy) พ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (Environmental 
Literacy) และชุดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media & Technology Skills) ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ซึ่งการจะท าให้นักเรียนเกิดทักษะเหล่านี้ได้ก็คือ “คร”ู (อนุชา โสมาบุตร, 2556) 
 การศึกษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในเรื่ องนี้จากแนวการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มุ่งมั่นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาให้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ การ
พัฒนาคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) 
ประเทศไทยได้ท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2579) ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Plan) ซึ่งท าขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นแผนแม่บทหลักที่เป็นกรอบชี้น าการก าหนด
นโยบาย และแผนต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ การจัดสรรงบประมาณ และ
การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาของภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศและประชาชน ประกอบด้วย 6 กรอบ
ยุทธศาสตร์ โดยกรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนนั้น ได้ก าหนดให้มกีาร
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) มี
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่มี
เป้าหมายในการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสามารถแข่งขันได้ มีเสถียรภาพ มีความยั่งยืน รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย โดยมียุทธศาสตร์
ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนไทยใน
สังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม และเตรียมคนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 6 ด้านภายใต้
วิสัยทัศน์ “สร้างระบบการศึกษาที่รองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทายที่เป็น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยและการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตาม  “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 (การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้) เป้าหมายที่ 6 คือ การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานระดับสากล และเป้าหมายที่ 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560) และ ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2559) ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) โดยมุ่งหวังให้เป็นแผนแม่บทของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัดน าไป
แปลงเป็นแผนปฏิบัติการต่อไป อีกทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ประการหนึ่งคือการพัฒนาครูในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง และพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ (ส านัก
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) และธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2559) รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการโดยน้อมน าแนวพระราชกระแสฯ ด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร “พระองค์ทรงขอให้สืบสาน
พระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปนิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพร
อันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 2 ด้านคือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ 
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character of Education)” 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของการก่อตั้งคือ “สร้างคนดี 
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มีคุณภาพออกสู่สังคมและประเทศชาติ”ตามปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “สร้างคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง 
สู่สังคม”และมีเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ” จากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2558) รอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ผ่านการประเมินระดับคุณภาพดี แต่มีตัวบ่งชี้ที่ 2 (นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน, 2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสถานศึกษาในด้าน
ประสิทธิภาพของครูผู้สอนที่จะต้องน ามาพัฒนาอย่างเร่งด่วน และจากการรายงานผลการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ (รายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา พ.ศ. 2558) รับทราบปัญหา
ของครูในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ (1) ครูยังขาดทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ เช่น 
ทักษะการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และทักษะการชี้แนะ (Coaching) (2) ครู
ยังขาดทักษะการสอนที่หลากหลาย ท าให้มีแบบการสอนที่จ ากัด ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และครูยังต้องเรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะการสอนแบบต่าง ๆ ให้มากขึ้น (3) ครูยังต้องการเรียนรู้และฝึกฝนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (4) ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนในเชิงลึกทั้งในด้านเนื้อหาสาระที่สอนและ
วิธีการสอน รวมทั้งขาดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การสอนไม่เกิดประสิทธิภาพหรือมี
คุณภาพในระดับที่ต้องการ และ (5) ครูขาดการท างานเป็นทีม จึงท าให้ขาดการเรียนรู้จากกันและกัน
ขาดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์จึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของครูให้มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในเรื่อง “การ
พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ” อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนสัมฤทธิ์ผลและสามารถยกระดับ
คุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ 2 (นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ให้มีระดับคุณภาพที่
สูงขึ้น ตามปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ที่ต้องการ “สร้างคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็งสู่สังคม” 
สอดคล้องกับ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2559) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมน า
พระราชกระแสฯ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนหนึ่งว่า “ต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้
ได้ผลตามที่ต้องการจึงต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู” และแนวคิดทฤษฎีในการยกระดับการศึกษา
ที่ว่า “คุณภาพของครูช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ” (อัมมาร สยามวาลาและ
คณะ, 2555) การก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูมีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่
อยู่ใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ภารกิจของครูจึงถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจและมุ่งที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานการ
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ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงจุด โดยเห็นว่าการแก้ปัญหาการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์นั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมจากครูและผู้บริหารทุกคน จึงจะเกิดผลส าเร็จ และเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน 
สอนให้ทุกคนในองค์การคิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จ าเป็นต้องรับค าสั่ง
จากผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากทุกคนได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ อีกทั้งระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวยังส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของทุกคนในองค์การในการ
ร่วมรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา และที่ส าคัญคือผู้วิจัยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การ และความรู้ใหม่ ตาม
วัตถุประสงค์ของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวอีกด้วย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ด้วย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็นดังนี้ 
 1.3.1  ผลการด าเนินงานจากขั้นตอนการเตรียมการ และการวางแผน การน าแผนไป
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลใน 2 วงจร 
 1.3.2  ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
 1.3.3  ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย 
 1.3.4  ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
 
1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 
 ผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ก าหนดเป็น
อย่างไร? การด าเนินงานนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู่ใหม่อะไร? 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
ที่ต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู 
 1.4.2  ระยะเวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจรของกิจกรรมการ
เตรียมการ การวางแผน  การน าแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล ภายในปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 1.4.3  สถานที่ที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามศัพท์
เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1.5.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หมายถึง  
วิธีการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) โดยผู้ที่มีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์ทางสังคมนั้น ๆ  
เพ่ือที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้นเต็มที่ ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ใน
การพิจารณาคือ จะต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และเป็นประชาธิปไตย (Democratic) 
จะต้องตอบสนองต่อสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม ช่วยให้นักวิจัยสามารถที่จะตรวจสอบ
แนวทางต่าง ๆ ซึ่งก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องปกติให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยรูปแบบใหม่อีกรูปแบบ
หนึ่งเพ่ือที่จะปรับปรุงการกระท าอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และความรู้ที่ได้จากการวิจัยแบบนี้จะเป็น
แนวทางที่ท าให้กลุ่มต่าง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปล่อยตนเอง (Own Emancipatory) และ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Own Change) ช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้และการก าหนดนโยบายอีกด้วย 

 1.5.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ (Kuvanant Technological College) หมายถึง 
วิทยาลัยที่เป็นกรณีศึกษา ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
(Office of The Vocational Education Commission) มีสภาพความต้องการและปัญหาตามเกณฑ์
ที่ผู้วิจัยก าหนด 

1.5.3  ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู (21st Century Skills for Teachers) หมายถึง 
ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูที่ต้องพึงมี ดังนี้  1) ทักษะการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21  (21st 
Century Teaching Skills) 2) ทักษะการใช้ เทคโนโลยีส าหรับศตวรรษที่  21  (21st Century 
Technology Skills) 3) ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Classroom Management Skills) 4) ทักษะการประเมินตามสภาพจริงส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Authentic Assessment Skills) และ 5)  ทักษะวิชาชีพส าหรับศตวรรษที่  21  (21st 
Century Professional Skills) 
  1.5.3.1  ทักษะการสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการ
สอนอย่างช านาญ ซึ่งครูที่มีทักษะการสอนจะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนทั้งด้านทฤษฎี 
การสอน เทคนิค และวิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีหรือมีการพัฒนาในการ
เรียนมากขึ้น เช่น การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL) การสอน
แบบสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก (Teach Less, Learn More: TLLM) การสอนแบบยึดสมองเป็นฐาน 
(Brain Based Learning: BBL) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Learning: PBL) เป็นต้น 
  1.5.3.2  ทักษะการใช้เทคโนโลยีส าหรับศตวรรษที่ 21 หมายถึง ครูต้องเข้าใจใน
วิธีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การเปิดกว้างเพ่ือการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนาวิธีการ
สอนแบบเก่า ทั้งเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนและเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เช่น เฟสบุ๊ค 
(Facebook) เครื่องมือกูเกิ้ลแอพส์เพ่ือการศึกษา (Google Apps for Education) การเรียนการสอน
ทางไกลผ่านออนไลน์ เป็นต้น 
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  1.5.3.3  ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัด
บรรยากาศในห้องเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งในห้องเรียน  
การจัดที่นั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน ท าให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียนเป็น
องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ รักการเรียนรู้ การเป็น
คนดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น 
ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนกลับด้าน เป็นต้น 
  1.5.3.4  ทักษะการประเมินตามสภาพจริงส าหรับศตวรรษที่  21  หมายถึง การ
ประเมินผลที่ใช้วิธีการและเกณฑ์ท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างเต็มเวลา ในกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม โดยให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมหรือสร้างผลงานออกมา เพ่ือแสดงตัวอย่างของความรู้และทักษะที่ตนมี ซึ่งกิจกรรมที่น ามาใช้
ประเมินนั้นจะมีลักษณะเหมือนและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าเป็นการทดสอบ และ
ข้อมูลของการประเมินผลได้มาจากทั้งการเก็บรวบรวมผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
  1.5.3.5  ทักษะการพัฒนาวิชาชีพส าหรับศตวรรษที่ 21 หมายถึง การพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพครูให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เช่น การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เป็นต้น  
 1.5.4  ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
 1.6.1  ในเชิงวิชำกำร 
  1.6.1.1  เป็นการวิจัยที่ก่อให้บุคคลเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้นทั้งในระดับบุคคล 
กลุ่มบุคคล และระดับสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู้จากการ
กระท า (Learning by Doing) 
  1.6.1.2  เป็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติของบุคคลและผู้เกี่ยวข้องใน
หน่วยงาน ในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู เป็นความรู้ใหม่ตามทัศนะของ Coghlan 
and Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, and Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า  “ผลการวิจัย
เชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือ
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” ดังนั้นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยในครั้งนี้ เป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะที่เป็นผลจากการด าเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุ
วานันท์ ที่แม้จะมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในวงกว้าง แต่ก็อาจน าไปเป็นกรณีศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับคร ูในวิทยาลัยแห่งอ่ืน ๆ ได ้
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  1.6.1.3  นักวิจัยหรือผู้บริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ หรือปรับปรุงเพ่ือพัฒนารูปแบบการวิจัยให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 1.6.2  ในด้ำนกำรน ำไปใช้ 
  1.6.2.1  บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์และผู้เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการวิจัย
ไปศึกษาทบทวนและด าเนินการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครู หรือด้านอ่ืน ๆ เพราะลักษณะที่ดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  1.6.2.2  นักวิจัยหรือนักวิชาการ สามารถศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาไปประยุกต์ใช้เพ่ือออกแบบงานวิจัยของตนเอง หรือน าเอาหลักการใหม่อ่ืน ๆ  
มาเป็นตัวสอดแทรกเพ่ือการพัฒนาได้ 
  1.6.2.3  บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งอ่ืนทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน สามารถศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การท าวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ ปรับใช้ หรือเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยของตนเองได้ 



 

 
บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเอกสารเพ่ือวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” ซึ่งผู้วิจัยได้
เรียงล าดับการน าเสนอออกเป็น 5 ตอน ดังนี้คือ 1) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) 
แนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 3) การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 4) บริบท
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และ 5) กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดที่น าเสนอตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 

 
2.1  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม 
 2.1.1  ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ สาร
รัตนะ (2561) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอน าเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เป็นผลจาก
การศึกษาของชยานนท์ มณเพียรจันทร์ (2554) ที่กล่าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเช่นเดียวกันมากล่าวถึงก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ว่ามีลักษณะสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน คือ ทัศนะ
ของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007)  Quixley (2008) James, Milenkiewicz & 
Bucknam (2008) Creswell (2008)  McTaggart (2010) ตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับอนุญาตใน
การน าเสนอเนื้อหาตามต้นฉบับเดิมที่มีปรากฏในหนังสือ “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิด
และแนวปฏิบัติ” ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ดังนี้ 

 Seymour-Rolls & Hughes (2000) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน (Collective) โดยมีการสะท้อนผลและมองตัวเองเป็นหลัก (Self-
Reflective) เป็นการสืบสวนสอบสวนโดยผู้ที่มีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์ทางสังคม 
นั้นๆ เพ่ือที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผล 
(Rationality) และในแง่ของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช้ PAR เป็นหลักจะประกอบด้วยการ
วิจัยใน 4 ช่วง คือ การสะท้อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และ
การสังเกต (Observation) โดยในแต่ละช่วงนั้นจะพ่ึงพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสว่าน 
(Spiral) หรือวงจร (Cycle) ทั้ งนี้  PAR แตกต่างจากรูปแบบการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ  (Action 
Research) แบบอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น Technical Action Research และ Practical Action Research 
ที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยหลักการเช่นเดียวกับ PAR โดยหลักการเหล่านี้ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 
(Participation) ความร่วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ความรู้ 
(Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกล่าว เห็นได้ว่าวิธีการ
ด าเนินการวิจัยในขั้นตอนแรกจะแตกต่างไปจากแนวคิดของ PAR โดยทั่วไป คือ แทนที่จะเริ่มต้นจาก
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การวางแผน (Planning) แต่กลับเริ่มต้นที่การสะท้อนผล (Reflection) ก่อน เพราะเห็นว่ากลุ่มที่จะ
เลือกการท าวิจัยแบบ PAR นั้น จะต้องร่วมกันนิยามหัวข้อที่เป็นสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือคิดว่าเป็น
ปัญหาโดยผ่านการสนทนา (Discussion) และการสะท้อนผล (Reflection) ร่วมกันในกลุ่มเสียก่อน 
โดยการร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา หรือสิ่งที่กังวลใจร่วมกัน แล้ว
จึงลงมือด าเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต่อไป 

Mills (2007) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ วิธีการสืบสวน
สอบสวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) ซึ่งกระท าโดยครูนักวิจัย (Teacher Researcher)  
ผู้บริหารโรงเรียน (Principal) ที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กระท าโดยครูนั้น
เป็นการกระท าที่เกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมี
กระบวนการในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ต้องการเน้น  (Identify an Area 
of Focus) 2) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 3) วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้มา (Analyze and 
Interpret Data) และ 4) ด าเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan)ทั้งนี้ 
ทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ 
(Practical Action Research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์หรือท่ีรู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) เป็นการวิจัย
ที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 ประการ คือ  
1) จะต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และเป็นประชาธิปไตย (Democratic)  2) จะต้อง
ตอบสนองต่อสังคมและเกิดข้ึนภายในบริบทของสังคม 3) ช่วยให้ครู (นักวิจัย) สามารถท่ีจะตรวจสอบ
แนวทางต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องปกติให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยรูปแบบใหม่อีกรูปแบบ
หนึ่งเพ่ือที่จะปรับปรุงการกระท าอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัย
แบบนี้จะช่วยปลดปล่อย (Liberate) นักศึกษา ครู และผู้บริหาร รวมทั้งจะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ 
การสอน และการก าหนดนโยบายอีกด้วย 
 Quixley (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพ้ืนฐานแล้ว
ก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Research) ซึ่งผลจากการค้นพบและข้อเสนอแนะ
ใหม่ ๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้บังคับเพ่ือให้คนอ่ืนน าไปปฏิบัติได้ทันที ซึ่งก็
หมายความว่าผลที่ออกมานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนที่จะมีการน าไปใช้
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะต้องมี
มุมมองว่าการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพ่ือผลประโยชน์ของพวกเขา และเป็นสิ่งที่พวกเขา
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได้ (By Them, for Them and of Them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุง
งานวิจัยของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งหลักการที่ส าคัญของ PAR คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะท้อนผลและการ
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วผนวกกันให้แน่นขึ้นในลักษณะที่เป็นเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ     
2) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยค าถาม ตอบค าถาม และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าที่เกิดขึ้น 3) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการที่จะรวบรวมข้อมูล
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เกี่ยวกับค าถามของตัวเอง 4) เกิดการท างานในลักษณะของการร่วมมือซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้
น้อยลงกว่าเดิม และจะท าให้เกิดการแบ่งปันอ านาจกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 5) ส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ การประเมิน และการบริหาร
จัดการของตัวเอง 6) สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดเผย โดยการทดสอบ
แนวคิดด้านการกระท า (ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานก็เป็นได้) และ 7) มี
ความต่อเนื่องจนสามารถท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบค าถามหรือปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ ใน
ปฏิบัติการวิจัย Quixley ให้ข้อสังเกตว่า ในระหว่างวงจรของ PAR แต่ละขั้นตอน จะต้องมีการมอง
ย้อนไปข้างหลัง (Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้า (Look Forward) ด้วยเสมอ 
เพราะในแต่ละขั้นตอนของ PAR จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันไปตลอด เช่น ในขั้นตอนการ
วางแผน (Planning) ก็ต้องย้อนไปดูขั้นสะท้อนผล (Reflecting) ว่าได้ข้อสรุปอะไรมาบ้างจากการ
ด าเนินงานในขั้นตอนที่ผ่านมา เพ่ือที่จะน าเอาข้อสรุปที่ได้จากการสะท้อนผลนั้นมาใช้ประกอบการ
วางแผนให้ตรงประเด็น และก็ต้องมองไปที่ขั้นปฏิบัติด้วยว่าเมื่อมีการวางแผนตามข้อมูลที่ได้จากการ
สะท้อนผลแล้ว จะน าสิ่งที่ได้จากการวางแผนไปปฏิบัติได้อย่างไรจึงจะไม่หลงประเด็นตามแผนที่ได้วาง
ไว้เป็นต้น 

James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action  Research: PAR) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตส าหรับใช้ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพโดยที่ PAR นั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ได้ถ้าผู้ที่น าไปใช้ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได้ให้ความใส่ใจและร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันโดยผลลัพธ์ที่ได้จาก PAR  ต่อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู้ที่น า PAR 
ไปปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได้โดยใช้การสะท้อนผลเชิง
วิพากษ์ (Critical Reflection) 2) PAR จะส่งเสริมการให้เกิดความแม่นในประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่ซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความว่า
การกระท าในลักษณะของวงจรซ้ าแล้วซ้ าเล่าจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในที่สุด  3) การศึกษาโดยใช้
หลักการของ PAR จะช่วยพัฒนาความช านาญของคนในระดับท้องถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะ
ช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นและมีพลังในการท างานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มต้น
โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป็น
การวินิจฉัยหาองค์ประกอบหรือสาเหตุของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพเป็นอยู่เดิม  (2) การลง
มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับสภาพความเป็นอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและ
ยกระดับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล (Measure) เป็น
ขั้นตอนการวัดผลลัพธ์ของการกระท าและพยายามที่จะท างานเพ่ือที่จะให้ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียน (4) การสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของกระบวนการด าเนินงานและ
การระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คน
อ่ืน ๆ 

Creswell (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติได้มากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะ
ท าการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการ
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แก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช้วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช้วิธีการทั้งสอง
วิธีรวมเข้าด้วยกัน  แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิจัย
แบบผสมเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็นบริบท
เฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ ดังนั้นการออกแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระท าโดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ ใน
วงการศึกษาเพ่ือที่จะท าการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาวิถีทางของการท างานภายในบริบททาง
การศึกษาซึ่งเป็นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพ่ือที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนนอกจากนี้ Creswell ยังกล่าวว่าพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เห็นได้ชัดเจนจะมี
อยู่ 3 ช่วง (Stage) ด้วยกันคือ ช่วงแรกจะเป็นการวินิจฉัยกระบวนการเพ่ือที่จะเผชิญหน้ากับประเด็น
ทางสังคมในบางประเด็น ช่วงที่สองจะเป็นการย้อนมองการปฏิบัติของตนเอง และมีความจ าเป็นที่จะ
ให้ผู้ปฏิบัติ เช่น ครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือที่จะให้เขาได้แก้ปัญหาของตนเอง และช่วงที่สามเป็นการ
น าเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางที่ท าให้กลุ่มต่าง  ๆ เกิด
ความรับผิดชอบในการปลดปล่อยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง (Own 
Change) ทั้งนี้ Creswell จะใช้ค าว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) เ พ่ือที่จะยกย่องและยอมรับในลักษณะที่ เป็นธรรมชาติของการมีส่วนร่วม 
(Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางนี้ 

Creswell ได้สรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีความ
โดดเด่นไว้ 6 ประการคือ (1) เป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่จะ
ค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับคนอ่ืน ๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่า
ความสัมพันธ์กันในสังคมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและสามารถที่จะมีผลกระทบต่อคนแต่ละคนในสังคมนั้น
ได้อย่างไร (2) เป็นการสืบสวนสอบสวนที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) หมายความว่าแต่ละคน
จะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ตนท าแล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นไปสู่บุคคลอ่ืนรวมทั้งผลักดันให้เกิด
การกระท าร่วมกัน (3) เป็นการวิจัยที่ใช้หลักของการปฏิบัติ (Practical) และใช้ความร่วมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณ์ต้องเกิดจากการกระท าของผู้ที่เกี่ยวข้องมีการ
ปฏิบัติเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนหรือสร้างความรู้ให้กับองค์การทางสังคมเพ่ือลดความไม่สมเหตุสมผล
ความล้มเหลวและความไม่ยุติธรรมในการปฏิบัติหรือจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ  (4) เป็น
กระบวนการที่ท าให้เกิดการปลดปล่อย (Emancipatory) นั่นคือในการด าเนินงานจะไม่มีการบีบ
บังคับโดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
การพัฒนาตนเอง (5) เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของ PAR คือเพ่ือที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะ
ปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อ (Media)  ภาษา
(Language) กระบวนการท างาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจที่มีอยู่ใน
บริบทของการศึกษา (6) เป็นเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั่นเพราะลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
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ส่วนร่วมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันได้อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม
เพราะเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 

McTaggart (2010) เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรต้องค านึงถึงดังนี้คือ 1) เป็นวิธีการ ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดย
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic 
Participation) 3) เป็นความร่วมมือกัน (Collaborative) 4) ท าให้เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ (Self-Critical Communities) 5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ท าให้คนมีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกระท าของพวกเขา
เอง 7) ต้องการให้คนได้ทดสอบการปฏิบัติ (Practices) ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข้อสมมติฐาน 
(Assumptions) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกข้อมูล 
(Keeping Records) 9) ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วม (Participants) พยายามมองประสบการณ์ของตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม (Objectify) 10) เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง (Political Process) 11) 
ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) 12) เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) 13) 
เริ่มต้นจากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) 14) เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเล็ก ๆ (Small Groups) หลาย 
ๆ กลุ่มที่มีปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน 15) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันสร้างฐานข้อมูล
ขึ้นมา (Build Record) และ 16) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม (Participant) สามารถที่จะแสดงความ
ถูกต้องของการกระท า (Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

McTaggart ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความครอบคลุมถึงแนวทางที่หลากหลาย
ของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต่ในทุก ๆ แนวทางจะมีประเด็นหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจะเป็น
แนวทางเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแล้ว เราอาจจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมว่าผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมแบบวิพากษ์ ประกอบด้วย 4 ประการคือ (1) เสนอแนวทาง (Provide a Way) ในการ
ตีความเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางสังคมอย่างหลากหลาย (2) แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เรา
สามารถจะปฏิบัติได้โดยการใช้แนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ์  (3) แสดงให้เห็นว่าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม
ได้ (4) ใช้ตัวอย่างจากกรณีศึกษาใหม่ ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือที่จะยกตัวอย่างว่าจะน า
แนวคิดของสภาพแวดล้อมสาธารณะมาใช้ในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได้
อย่างไร และเพ่ือที่จะท าให้เราเข้าใจได้ว่าในการปฏิบัตินั้นจะท าอย่างไรจึงจะท าให้เรารู้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นอีกจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เป็น
วงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท้อนผล (Reflecting) และมีการเริ่มต้นวางแผนใหม่ในลักษณะที่เป็นวงจรต่อเนื่อง  (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง  โดยการใช้แนวทางที่เป็นระเบียบเพ่ือที่จะท าให้พวกเขามีความสอดคล้อง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู้ (Informed) มีความพึงพอใจ 
(Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพ่ิมมากข้ึน 
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 2.1.2  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัย 
 การน าเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการน าเสนอเนื้อหาที่อาจผิดเพ้ียนไปจากเจตนารมณ์
ของผู้เขียน ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้น าเสนอเนื้อหาตามต้นฉบับที่ปรากฏในหนังสือ “การวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผู้เขียน คือ วิโรจน์ สารรัตนะ แล้ว โดย วิโรจน์ สาร
รัตนะ (2561) ได้กล่าวถึงการวิจัยในปัจจุบันว่าจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) การวิจัยเชิง
ปริมาณอิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษ์นิยม (Positivism/Empiricism) เน้นการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ อิงกับปรัชญาก าหนดนิยมหรือ
ปรากฏการณ์นิยม (Constructivism/ Phenomenologicalism) เน้นการศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ือท า
ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่และความหมายของสิ่งนั้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่
เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวกการมีอ านาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงและ
ไม่เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ก่อนกับสารสนเทศท่ีได้รับใหม่การเรียนรู้จากประสบการณ์
ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ การตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบตลอดจนใช้วิธีการ
พรรณนาถึงสิ่งที่ก าลังเกิดข้ึน และท าความเข้าใจผลการใช้ตัวสอดแทรกทางการศึกษา 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี  1952 โดย
นักวิชาการชื่อ Lewin ตามด้วยนักวิชาการคนอ่ืน ๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา เช่น Kolb ในปี 
1984 และ Carr and Kemmis ในปี 1986 เป็นต้น ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) ได้
จ าแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับ คือ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
(Outside Expert) ที่น าแนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดท าขึ้นไปให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้
ปฏิบัติ  (2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมวิจัยมากข้ึน ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบัติตาม
แบบแรก แต่จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น และก ากับให้มีการร่วมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะท้อนผล (3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) 
มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ
สะท้อนผล เป็นการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research)  หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า พาร์ (PAR) เป็นชื่อที่นักวิชาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกันใน
ปัจจุบัน  
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวว่า มีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) ว่าเป็นการวิจัยแบบบนลงล่าง (Top-Down) ที่ผู้ร่วมวิจัยมีลักษณะ
เป็นผู้ถูกกระท าหรือเป็นผู้ตาม (Passive/Follower) เป็นรูปแบบที่มีความเป็นอ านาจนิยม 
เปรียบเทียบได้กับการบริหารที่ใช้ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
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System 1 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึด
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง (Boss Centered) แบบก ากับ (Telling) แบบชี้น า (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุ่งงาน (Job Centered) เป็นต้น มีลักษณะเป็นวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการท าความเข้าใจ (Understanding) หรือเพ่ือหาความรู้  
(Knowing) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด าเนินการ
วิจัยกับกลุ่มผู้ถูกวิจัย เมื่อได้รับค าตอบแล้วผู้วิจัยก็จะจากไป ทิ้งให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงปรากฏอยู่ ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ถูกวิจัยยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้น ในทางตรงกันข้ามผู้วิจัยกลับได้ประโยชน์ เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน และ
ความมีชื่อเสียง เป็นต้น หากน าไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวิจัย
ดังกล่าวดูจะคล้ายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใช้กันอยู่มากในระยะที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นที่
ผู้บริหารแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้ดี แสดงบทบาทเป็นผู้ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ  
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเป็นอาหารส าเร็จรูปให้ผู้ปฏิบัติน าไปปฏิบัติ ซึ่งผลจากการ
บริหารเช่นนั้น มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่าก่อให้เกิดสภาพการเลี้ยงไม่โตของผู้ปฏิบัติ ท าให้ขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากท่ีต้องคอย
รับแต่ค าสั่ง หรือต้องพ่ึงพาความคิดเห็นของผู้ที่อยู่เหนือกว่าอยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหารนั้นขาดความ
ยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากหลายโครงการต้องยุติลงเมื่อผู้บริหารเปลี่ยนไป 
 จากข้อวิพากษ์ในทางลบที่มีต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค ท าให้นักวิจัยให้ความ
สนใจต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะเป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader) ซึ่ง
หากน าไปเปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีเพ่ือการบริหาร ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ทฤษฎี Y หรือทฤษฎี 
Maturity Organization หรือทฤษฎี  System 4 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็
เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึดผู้ปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง (Practitioner Centered) แบบมี
ส่วนร่วม (Participating) แบบมอบอ านาจ (Delegating) แบบเป็นเพ่ือนร่วมงาน (Colleague) หรือ
แบบมุ่งคน (Employee Centered) เป็นต้น 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า 
(Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา 
(On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูก
วิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น 
นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง
เพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติ
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 
 ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการท าวิจัย การบริหารการ
พัฒนาและการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์
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สภาพการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงก าหนดแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึง
ประสงค์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในช่วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมี
ข้อมูลย้อนกลับ จากลักษณะดังกล่าวจึงมีความคล้ายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร/การ
พัฒนา/การท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนร่วม 
(Shared Planning) (2) การน าแผนสู่การปฏิบัติร่วม (Shared Acting/ Implementing) (3) การ
ติดตามผลร่วม  (Shared Observing/Monitoring/Evaluating) (4) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม 
(Shared Reflecting/Feedback) เพ่ือเข้าสู่วงจรการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก 
 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Technology Development: PTD) เป็นบทความแปลโดยวาทิต จันทสุริยะวงศ์  
(2528) เรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม” ตีพิมพ์ในวารสาร
สังคมพัฒนาฉบับที่ 6 หน้า 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาขึ้นโดย 
กาญจนา แก้วเทพ (2532) เขียนเป็นบทความชื่อ “การท างานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไร
และท าอย่างไร” ตีพิมพ์ในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หน้า 14-35 เพราะเห็นว่า มีหลักการ
คล้ายคลึงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือ
น าไปสู่การท าความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ดังนี้ 
 กรณีแรก การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการช่วยเร้าให้
เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุ่งชักน าให้การพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมู่
ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพ้ืนฐานความ
เชื่อที่ว่า เทคโนโลยีจะต้องมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจด้วยตัวของประชาชน
เองว่าเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง การพัฒนา
เทคโนโยลีแบบมีส่วนร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชน
ต่อเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ด ารงอยู่ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับพวกเขาหรือไม่ มีพลัง
ความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดค้นดัดแปลงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองอย่างไร โดยอาศัยกระบวนการ
ทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมสอดคล้องให้
กลายเป็นสิ่งที่เหมาะสมใช้การได้จริง (หรือท าให้กะทัดรัดลง) 2) พิทักษ์เทคโนโลยีดั้งเดิมของท้องถิ่น 
คิดค้นและปรับปรุงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ได้ชื่อว่ามีความเหมาะสมส าหรับที่อ่ืน ๆ 
มาแล้ว ทั้งนี้จะได้วัดคุณประโยชน์ว่ามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ 4) ใช้การประชุมถกเถียง
ความรู้ทางด้านเทคนิค ให้การขยายความคิด และเพ่ิมพูนจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกลง ก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและดัดแปลงให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้น 
โดยอาจขจัดแบบที่ไม่เข้าท่าทั้งหลายให้หมดไป ซึ่งแบบที่ไม่เข้าท่านั้น บางครั้งก็อาจเป็นเทคโนโลยี
ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่น าเข้ามาจากที่อ่ืน ส าหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 2) 
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ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนรับรู้หรือคิดได้ทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ
แนะน าเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่พอเป็นไปได้ส าหรับการแก้ปัญหามาให้ลองเปรียบเทียบดูด้วยแม้อาจจะ
ไม่ใช่เทคโนโลยีที่มาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุ้นให้เกิดการทดลองใน
แนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวกให้กับกระบวนการทดลอง
5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน าเทคโนโลยีไปใช้งานจริง ๆ (โดยเริ่ม
จากขั้นตอนที่ 2 มาตามล าดับ แต่ถ้าการทดลองปรากฏผลออกมาว่าเทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใช้การ
ไม่ได้ ก็ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ข้ันตอนที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี) 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออ่ืน ๆ) 
จะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองท างานด้วย
อย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับชุมชนนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงชี้ปัญหา นักพัฒนาต้องเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู่ เป็นปัญหาที่สามารถน าเทคโนโลยีมา
แก้ไขได้ โดยประเด็นปัญหาต่าง ๆ  เหล่านั้นจะถูกน ามาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่
เห็นว่ามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ จากนั้นค่ อยค้นหา
ประเด็นปัญหาส าคัญรองลงไป ขั้นตอนที่ 2 นักพัฒนาต้องพยายามรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าที่ผู้คนในชุมชนได้สืบทอดหรือรับรู้กันมา ซึ่งอาจได้มาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะ
ปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ  เมื่อ
เสนอข้อมลูเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสม
กับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาต้องกระตุ้นให้มีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือก
ที่ชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชักจูงชาวบ้านที่ให้ความสนใจมาพบปะหารือกันอย่างเป็นการเป็นงาน  
เพ่ือร่วมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผิดชอบออกไป เพ่ือให้การ
ทดลองปรากฏผลในช่วงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาต้องคอยอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนตาม
ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาต้องพยายามท าให้การทดลองด าเนินไปอย่างถูกต้องตาม
หลักการที่ร่วมกันวางไว้ แต่พยายามหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือ
ส าเร็จรูปเกินไป ตราบใดที่การทดลองด าเนินต่อไปได้ นักพัฒนาคอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง  ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไว้ให้เป็นระบบ
ประมวลผลขึ้นมาอย่างง่าย ๆ เพ่ือให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัญหาใน
ประเด็นต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแล้วจะถือเกณฑ์
ด้านความคุ้มค่าจากการลงทุนเป็นหลัก ว่าแนวทางใดใช้ทุนน้อยกว่า แต่ให้ประโยชน์มากกว่าและ
คุ้มค่ากว่า เช่น การขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กให้รายได้ดีกว่าบ่อปลาขนาดใหญ่ที่ท าด้วยอิฐโบกซิเมนต์
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เมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแล้ว เป็นต้น เมื่อการทดลองประสบผลส าเร็จ ชาวบ้านมีความพร้อม
และตัดสินใจที่จะน าไปใช้จริงก็จ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนใหม่อย่างรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี ระหว่างการด าเนินงานก็ส่งเสริมให้มีการประชุมถกเถียงกันอยู่เป็นระยะ  
เพ่ือท าให้เทคโนโลยีที่น าไปใช้นั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม มีข้อควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ คือ (1) ปัจจัยด้านการ
สะท้อนกลับของปัญหาจากการด าเนินงาน ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปรายกันเป็นวาระพิเศษ
หลังจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถของชุมชน
ให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จักจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินกันมาเกิดการอธิบาย
ตีความปรากฏการณ์ด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุด้วยผล มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยู่ในใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะ
เป็นทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรู้ที่อาจเพ่ิมพูนขึ้นหรือชะงักงันจนต้องเก็บ
ไปไตร่ตรองในใจ  ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล้อยตามกันหรือขัดแย้งกัน สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ชุมชนเข้าใจถึงภาวะแห่งการรวมพลังท างานของกลุ่ม เกิดการตระหนักถึงสิ่งใด
ที่ควรสนับสนุนสิ่งใดที่ควรคัดค้าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลังการด าเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ  
จะช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยมของชุมชนในด้านความเชื่อมั่นในตนเองให้สูงขึ้น ช่วยลดความคิดที่
จะพ่ึงพาจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่
จะน ามาใช้แก้ปัญหาใด ๆ ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (2) การ
ประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได้ผลสรุปว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมีความเหมาะสมหรือไม่ 
เทคโนโลยีที่น าเข้ามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชุมชน 
ซึ่งจะมีผลท าให้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที่สุด หากเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ก็จะได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางเรื่อยไป นั่นคือ ถ้ายิ่งท าให้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับชุมชนเกิดขึ้นได้มากเท่าใด ก็จะท าให้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเท่านั้น (3) 
บทบาทของนักพัฒนามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หากนักพัฒนานั้นอยู่ภายใต้การครอบง าของ
แนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช้ผลประโยชน์ของชนชั้นน า ซึ่งมีลักษณะยัดเยียด ครอบง า 
และการให้บริการทางความรู้ต่อชุมชนมากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสมอภาคกัน อาจจะ
น าไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ตั้งใจได้เพราะชาวบ้านมีแนวโน้มที่จะเชื่อฟัง
นักพัฒนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น นักพัฒนาจะต้องท าตัวให้มีบทบาทเป็น "ตัวกระตุ้น" ให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ช่วยขจัดลดทอนอุปสรรคในการด าเนินงานของชุมชน และหนุนช่วยทาง
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านนั้น  นักพัฒนาจะต้องให้
ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า เป็นการตัดสินใจตามความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่  เพราะ
บ่อยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ต้องการตามความรู้สึกเท่านั้น (Felt Need) มิใช่สิ่งที่
ต้องการที่แท้จริง (Real Need) ดังนั้นนักพัฒนาจะต้องคอยกระตุ้นให้ชุมชนขบคิดอยู่เสมอว่า ปัญหา
ที่แท้จริงคืออะไร อยากได้อะไร 
 กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของกาญจนา แก้วเทพ ได้ให้
แนวคิดที่น่าสนใจว่า "จะไม่น าเสนอว่าเราคือค าตอบทุกอย่างในการแก้ปัญหาของการพัฒนา " หรือ 
"เราคือถนนเส้นเดียวที่ตัดตรงไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกล่าวท าให้
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กรอบความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเมื่อนักพัฒนา
เข้าไปในหมู่บ้าน สิ่งที่นักพัฒนามีอยู่ในสมองคือ หมู่บ้านที่เราก าลังเข้าไปก าลังมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความยากจน ขาดข้าว มีหนี้สิน แล้วก็จะมีค าถามว่า ชาวบ้านมีปัญหาอะไร แล้วก็จะเสนอ
วิธีการและรูปแบบการแก้ปัญหาให้ เช่น หากขาดข้าวก็เสนอให้ตั้งธนาคารข้าว เป็นต้น ก็จะเปลี่ยนไป
เป็นการตั้งค าถามว่าหมู่บ้านมีปัญหาอะไร เคยแก้ปัญหานั้นอย่างไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุใดจึงท า
ให้ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเต็มที่  ชาวบ้านมีอะไรอยู่บ้างแล้วในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่ และจะ
เอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อว่าชาวบ้านมีแต่
ด้านที่เป็นปัญหาเท่านั้น ส่วนด้านที่เป็นวิธีแก้ปัญหานั้นว่างเปล่า ต้องน าเอาจากข้างนอกเข้าไป  ส่วน
แนวคิดใหม่นั้นเชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิ
ปัญญา พลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต้องค านึงถึงการ
พัฒนาจากล่างขึ้นบน ซึ่งตรงข้ามกับการพัฒนาแบบบนลงล่าง แต่ลักษณะการพัฒนาแบบล่างขึ้นบน
นั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก เริ่มด้วยความต้องการว่าจะพัฒนาอะไรนั้นจะต้องถูกก าหนดมาจากฝ่าย
ของชาวบ้านเอง โดยนักพัฒนาไม่จ าเป็นต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าว่าทุกหมู่บ้านต้องมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ต้องท าธนาคารข้าวหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บ้านใดมีความสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเพ่ือรื้อฟ้ืน
ธรรมเนียมประเพณีของตนก็ต้องเริ่มต้นจากความต้องการอันนั้น เพราะล าดับความต้องการบ่งบอกถึง
ระดับความส าคัญของสิ่งที่ชาวบ้านปรารถนาอย่างแท้จริง มิติที่สอง การก าหนดรูปแบบวิธีการในการ
ตอบสนองความต้องการหรือวิธีการแก้ปัญหา จ าเป็นต้องใช้วิธีการของชาวบ้านด้วยกันจากค าถามที่ว่า
แต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปัญหานั้นอย่างไรบ้าง ถือว่าความรู้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะต้องไม่โยนทิ้งไป มิติที่สาม หลังจากรับรู้ความต้องการ
ของชาวบ้านและได้ศึกษาส ารวจวิธีการแก้ปัญหาที่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมชุมชนแล้ว  ในขั้นตอนการ
วางแผนเพ่ือแก้ปัญหาจะต้องใช้วัฒนธรรมชุมชนนั้นเป็นตัวตั้งเป็นจุดเริ่มต้น  โดยอาจจะประสานกับ
ความรู้ที่น าไปจากภายนอก เช่น  แม้ว่าจะจ าเป็นต้องท าธนาคารข้าวก็ต้องท า เป็นต้น 
 การน าเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากล่าวถึงข้างต้นนี้ ท าให้เกิดภาพความเข้าใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในหน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทัศนะของ กาญจนา แก้วเทพ 
กับการแบ่งระดับของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับในลักษณะที่ เป็นเส้นต่อเนื่อง 
(Continuum) ดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจน ามาเปรียบเทียบได้ถึงความคล้ายคลึงกันของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบเทคนิคกับแนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยู่ก่ึงกลาง ดังภาพประกอบที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
 

นอกจากนั้นวิโรจน์ สารรัตนะ ได้สังเคราะห์หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย
จากผลงานของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-
Skerritt (1992); Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); 
Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็นต้น ได้ข้อสรุป
เป็นหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ไว้ 
ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยดังนี้ (1) หลักการ 10 ประการ มีดังนี้ 1) บริบท
เฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย
เป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังนี้ 1) ผู้วิจัย
ต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศ
ทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบ

                                    แบบเดิม                             แบบใหม ่
                                (แบบบนลงล่าง)                   (แบบล่างขึ้นบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบเทคนิค 
ผู้วิจัยท าตัวเป็น

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
ที่น าแนวคิด น าแผนงาน
หรือน าโครงการ ท่ีตนเอง
คิดหรือจดัท าขึ้น ไปให้ผู้

ร่วมวิจัยเป็นผู้ปฏิบตั ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัติ 
ผู้วิจัยมสี่วนร่วมมากขึ้น ไม่น าเอา
แนวคิด แผนงาน โครงการของตน
ไปให้ปฏิบัติ แต่จะท าหน้าทีเ่ป็นที่
ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น 

และก ากับให้มีการร่วมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผลและสะท้อนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยมสี่วนร่วมในการวิจัยนั้นกับผู้

ร่วมวิจัย ในลักษณะเป็นความ
ร่วมมือกัน ที่ท้ังผู้วิจัยและผูร้่วม

วิจัยต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกันใน
การร่วมกันคดิ ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะท้อนผล 

ภายในชุมชนน้ีว่าง
เปล่า ส ารวจพบว่า
ชุมชนมีปัญหา
นักพัฒนาเทวิธีการ
แก้ปัญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 

 

ภายในชุมชนน้ีไม่ว่าง
เปล่า มีศักยภาพและพลัง
สร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอยู่แล้ว
นักพัฒนา เริ่มท างานต่อ
จากที่เขามีอยู่ 
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จากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน   
7) ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัย
ต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 
10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล (3) บทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ มีดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้น า 3) เป็นผู้ฟัง
ที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนัก
สังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 นอกจากนั้นวิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้กล่าวถึงว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
วิธีการวิจัยภายใต้ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใช้วิธีปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย มีลักษณะที่น ามาท าความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู้แสวงหาออกจากความรู้
และความจริง (2) เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตัวความรู้และความจริงนั้น  ๆ 
แต่คือการน าความรู้และความจริงที่ได้มาไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง (3) เป็น
ลักษณะของส านักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเน้นไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แบบตายตัวแต่อยู่ที่
องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ วิธีการการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรู้และ
ความจริง (4) กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เริ่มต้นที่การตั้งค าถามหรือมองไปที่ปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วจึงสร้างกระบวนการที่น าไปสู่การตอบค าถามหรือแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ 
(Practical Problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือค าถามในเชิงปรัชญา (5) ในกระบวนการแก้ปัญหานั้นจะเกิด
ปัญหาหรือค าถามอ่ืน ๆ ขึ้น ผลลัพธ์ของค าถามแรกจะเป็นพ้ืนฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีส าหรับการ
ตอบค าถามใหม่ที่เกิดขึ้น (6) กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบ
เบ็ดเสร็จ หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าไปสู่
การแก้ปัญหาในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม่
ตัดสินสิ่งที่ตนค้นพบต่อค าถามหรือปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิด แต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริงชั่วขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็
จะล้าสมัยและไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา (7) กระบวนการตอบค าถามหรือแก้ปัญหาที่
ส าคัญเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนการไม่เห็นพ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว่า Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการที่ให้นักวิจัย  2 กลุ่ม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให้ทั้งสองวิจารณ์ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะท าให้ทั้งสองกลุ่มได้มองเห็น
ต าแหน่งแห่งที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน์ที่ก ากับ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ร วมทั้ งมอง เห็ นข้ อจ ากั ดและจิ ตส านึ กที่ ผิ ดพลาด  (False 
Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเช่นนี้จึงไม่มีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเป็นการ
เรียนรู้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาค าตอบให้ดียิ่งขึ้นไป และด้วยวิธีคิดเช่นนี้เองที่ท า
ให้นักคิดส านักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เห็นว่ากระบวนการเข้าถึงความรู้นั้นไม่สามารถ
แยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม (8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เป็นภววิทยาที่
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เห็นว่าความรู้และความจริงนั้นไม่ได้ไร้เดียงสาแต่มีลักษณะอัตวิสัย  (Subjective) ซึ่งหมายถึงว่า
ความรู้และความจริงไม่ได้ปลอดจากระบบคุณค่าที่ผู้เชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริง
ส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้น ๆ แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์จึ ง
เป็นญาณวิทยาที่ยืนอยู่บนความเชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และ
ความจริงนั้น ๆ นอกจากนั้น ในกรณีกระบวนทัศน์ที่เป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตาม
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) นั้นมีลักษณะส าคัญที่น ามาเพ่ือท าความ
เข้าใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) สิ่งที่รับรู้ว่าเป็นความรู้และความจริงใน
โลกนี้คือสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ (Ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ (2) 
ความรู้ที่พึงประสงค์คือความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่น หลากหลาย วิเคราะห์ระดับจุลภาคเป็นเรื่อง
เล่าในขอบเขตแคบ ๆ เปลี่ยนโลกทัศน์ต่อความรู้จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ Isaac Newton ที่
เห็นว่าจักรวาลมีความคงที่ เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู้อย่างดีที่สุดจึงเป็นความรู้
แบบชั่วคราวที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แม้แต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง ความรู้ในยุคหลัง  ๆ ก็
แสดงให้เห็นชัดว่าความคิดแบบ Isaac Newton ไม่ใช่สิ่งที่ถูกอีกต่อไปแล้ว (3) หลังสมัยใหม่ไม่เชื่อ
เรื่องภววิทยา ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติของความรู้และความจริง ความรู้และความจริงล้วนเป็นสิ่ง
ประกอบสร้างทางสังคมที่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และอุดมการณ์  (Ideology) ที่แตกต่าง
หลากหลาย ดังนั้นภายใต้วิธีคิดนี้ จึงไม่มีกระบวนทัศน์ อีกต่อไป ไม่มีความรู้ มีแต่ความเป็นจริงที่
หลากหลาย 
 จากข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิ จัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ 
(Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ซึ่งเป็น
ความเข้าใจพ้ืนฐานเพ่ือความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น วิโรจน์ 
สารรัตนะ (2558) ได้น าเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน (สมมุติมี 2 
วงจร หากมีมากกว่าก็เริ่มต้นวงจรใหม่เหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจนสิ้นสุด) ดังภาพประกอบที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอ านาจ
เชิงวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าได้ในหลายระดับ เช่น ระดับชั้นเรียน 
ระดับช่วงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แต่การวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมท าใน
ระดับโรงเรียน ที่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอยู่ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ยืนยันหรืออ้างอิง จากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นก่อน 

ค านึงถึง 10 หลักการของผู้วิจัย 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทักษะที่หลากหลาย 
3.มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
4.มุ่งการกระท าเพื่อบรรลุผล 
5.รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย 
6.วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน
ตนเอง 
7.เรียนรู้จากการกระท า ท้ังที่ส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
8.ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 
9.การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายถึงสิ่ง
ท่ีปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ทางสังคมและรูปแบบองค์การ  
การพัฒนาตนเองจากการร่วมใน
การวิจัย 
10.น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผู้วิจัย 
1.รักษาความลับ 
2.ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างเสมอภาคกัน 
3.ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วม 
4.ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย 
5.มีการปรึกษาหารือ  ข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้อง
ได้รับการอนุญาตก่อน 
7.ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้
ข้อเสนอแนะได้ 
8.ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา 
9.ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่
เริ่มแรกรวมท้ังข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 
10.ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างานแต่ผู้ท่ีไม่ประสงค์มีส่วน
ร่วมต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

ค านึงถึง 10 บทบาทของผู้วิจัย 
เป็นครู  เป็นผู้น า  เป็นผู้ฟังท่ีดี  เป็นนักวางแผน  เป็นนักออกแบบ เป็นนักวิเคราะห์  เป็นนักสังเคราะห์ 

เป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นนักรายงานผล  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

ผลการวิจัย 

บรรยายถึงปรากฏการณ์การวิจัย และ
น าเสนอผลการเปลี่ยนแปลง ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 

จุดเริ่มต้น 
สร้างความคุ้นเคย 

เสริมพลังด้านวิชาการให้กับผู้ร่วมวิจัย 

ค านึงถึง  1) ข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน 
3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และทฤษฎีหลังสมัยใหม่ 

วางแผน 

ปฏิบตั ิ

 

สังเกต 

 

สะท้อนผล 

วางแผน 

 

ปฏิบตั ิ

 

สะท้อนผล 

สังเกต 
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 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องมีผู้ร่วมวิจัย (Participants) จ านวนหนึ่ง 
ที่จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนั้น เพ่ือให้ระบุได้ว่าผู้ร่วมวิจัยคือใคร มีจ านวนเท่าใด ผู้วิจัยควร
น าเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชี้แจงต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และ
เข้าใจ เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล” 
 การลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 10 บทบาทดังกล่าวข้างต้น ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้
เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม 
(Round Table)  ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที่น ามากล่าวถึงข้างต้น ที่
กล่าวว่า “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่
ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอย
ดูดซับกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท า
ให้กับชุมชนนั้น...” 
 นอกจากนั้น ผู้วิจัยควรมีการเสริมพลังด้านวิชาการที่เป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กับผู้ร่วมวิจัย
ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น (1) แนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น คือ “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เช่น การวางแผนปฏิบัติการ การระดม
สมอง การน าแผนสู่การปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การบันทึก
ข้อมูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพ่ือแก้ปัญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วน
ร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของ
งานที่เป็นปัญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก
ที่หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาโดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาก่อน จากนั้น
จึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 น าเข้าสู่วงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให้
พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและ
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-
Out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่ว่า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า 
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“แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ 
แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มที่แล้ว  ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุด
หนึ่ง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่อาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
พวกเขาได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่เขามีและเคย
ท ากันมาเพ่ือก าหนดสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ที่ประกอบด้วยโครงการจ านวนหนึ่ง และอาจให้แต่ละรายจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ด้วย ก็จะท าให้การแก้ปัญหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะ
โครงการจ านวนหนึ่งนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรท าในบางกรณีได้ และบางโครงการก็จ าเป็นต้องมี
แผนพัฒนาส่วนบุคคลรองรับเพ่ือการน าไปปฏิบัติด้วย  ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่
ผู้ร่วมวิจัย อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีที่ว่า “..ช่วยชี้น าการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น  ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วย
เป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนก
แยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ปัญหาในเรื่องที่ท าวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะที่  3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี)  โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้
เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในระยะที่ 2) เข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการที่ว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ 
การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วยก็เสมือนคนตาบอดไปไหนได้ไม่ไกลวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม...” 
กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้        
1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขาก าหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่แรกและ
ทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลใหม่
ขึ้นมา โดยแผนปฏิบัติการ ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล มีองค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับ
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ผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนด แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends 
and Means) ในการแก้ปัญหานั้นว่าจะท าเพ่ืออะไร (What) และจะท าอย่างไร (How) 
 แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู้  
(Knowledge Management) ผู้วิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู้จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได้
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อที่
ผู้วิจัยควรค านึง 4 ประการ คือ (1) การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต้อง
น าเสนอไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะท าให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวน
มาไว้อย่างเป็นไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจ างานวิจัยที่ไม่มีการมาเซ่นไหว้เหลียวแลอีก       (2) 
ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไป
ด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า “ทฤษฎีจัดปฏิบัติ
ไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่น
ระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้นผู้วิจั ย
อาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ  หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (3) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ต้องเป็นไปหลังจากท่ีปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่ก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโน้ม
ที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการ
เป็นผู้ถูกกระท า (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง 
(Top-Down Approach) ที่ฝังรากมานาน หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว  ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโน้มที่อิทธิพลของความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่ส าเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มาก จนความรู้ส่วนตัวที่สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกน า
ออกมาใช้ (4) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดที่ว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
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ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ  เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่
ผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล ที่ก าหนดไว้นั้น 
โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่งให้เกิดการ
กระท าเพ่ือบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอย
ให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ทางการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การ
แบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การ
จัดระบบการติดตามผล เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพ่ือบันทึกผล
การปฏิบัติ ให้กระท าในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 
ไม่ได้หมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือต่าง ๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น 
แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ 
เป็นต้น ซึ่งประเด็นในการสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วย เป็นผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging of New Knowledge) 
ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) เพื่อน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจ
น าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก 
ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ 
จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าการถอดบทเรียนมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วม
วิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และความรู้ใหม่  
ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า การถอด
บทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาจากบทเรียนที่มีอยู่ จากสิ่งที่เราท า 
เพ่ือให้ได้งานที่เป็นความส าเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไม่ส าเร็จ (Bad Practice) ปัจจัยที่ท าให้
เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการถอดบทเรียน
โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน 
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ด าเนินการทันทีหลังจากท ากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ด าเนินการหลังจาก
กิจกรรมย่อยเสร็จ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้
ประสบความส าเร็จในอนาคต (2) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการทั้งระบบ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู้ที่ลึกซึ้ง และประกอบด้วยรายละเอียด
จ านวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุด
โครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ด้วย SWOT เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่น าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ 
 การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review) 
การเล่าเรื่อง (Story Telling) การท าแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ ท าทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะ
กับการถอดบทเรียนระหว่างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยค าถาม
ดังนี้คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้  สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม่บรรลุความ
คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ้ามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไร ภายใต้หลักการ 1) 
เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนั่งเก้าอ้ีหรือปูเสื่อนั่งในท่าที่สบายที่สุด 2) เรียบง่ายแต่มีแบบแผน 
(สัมพันธ์กัน แต่มีช่องว่างให้กัน) 3) เห็นหน้ากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ 
4) เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยควร
เน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผน 
ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางาน เพ่ือระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือก
เพ่ือการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
การสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจะท าให้ได้แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาส่วน
บุคคลใหม่ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอย่างท าต่อเนื่อง บางอย่างต้องหยุดไป หรือมีบางอย่างเพ่ิมเติม
เข้ามา 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อแก้ปัญหากันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัย
ควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ให้มีการบันทึกผลการด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย และจัดให้มีการ
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะ ๆ โดยค านึงถึงหลักการ ดังกล่าวในขั้นตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพื่อสะท้อนผลกันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
สังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วน
บุคคลที่ก าหนดขึ้นใหม่ในข้ันตอนที่ 7  
 ขั้นตอนที่  9 การสะท้อนผล  (Reflecting) เ พ่ือสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม่  
เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผลมีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามที่กล่าวขั้นตอนที่ 5 
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 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 
 1. การเล่าเรื่องจากงานที่ท า (Stories at Work) ตามความจริงและเป็นกลาง (Factual 
and Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนที่ 1 – 9 ว่าท าอะไร ได้ผลเป็นอย่างไร โดย
อาจมีภาพถ่าย ข้อมูล ค าสัมภาษณ์ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้นได้ (ไม่ตายตัว 
อาจน าเสนอรูปแบบอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสมกว่า) การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยควรจัดท าเป็นระยะ ๆ 
หรือหลังเสร็จสิ้นการท าวิจัยแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพ
ของภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้หน้าลืมหลัง อาจมีผลท าให้น าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
ปฏิบัติจริง มีความสับสน อันเนื่องจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนื่อยล้า ความหลงลืม  
 2. การเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง ซึ่ง
ไม่ควรก าหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล เท่านั้น แต่ควรก าหนดความคาดหวังในลักษณะที่เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์
ต่อเนื่องในระดับที่เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาด้วย เนื่องจากเป็นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-
Wide) เช่น 1) การเปลี่ยนแปลงในคน วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ 2) การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์การ 3) การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการและระบบการท างาน เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่จะก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ทั้ งนี้  การเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้น ควรค านึงถึงทั้งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับกลุ่ม 
(Group/Team) และระดับองค์การ (Entire Organization) ด้วย โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น เนื่องจากการด าเนินการใด  
ในสถานศึกษา มุ่งไปที่เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal) คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยส่งผลถึง
นักเรียนด้วย จึงควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในนักเรียนด้วยว่ามีอะไรบ้าง 
 3. การเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็น
การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) หรือการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย ว่ามีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้
เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น 
 การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้น มีแต่
ค าตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย ที่แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม  
การเรียนรู้จากการกระท า มีพัฒนาการจากช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 John Dewey นักการศึกษา
ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า  การเรียนรู้เกิดจากการ
ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี้ ได้น าไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มากท่ีสุด ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า มีวิธีการแสวงหาความรู้และค าตอบในสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยหลักการที่ว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ก็คือท าได้ หมายความว่า “เป็นความจริง” เป็นการคิดที่
แสวงหาวิธีการกระท า น ามาใช้ให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้  (Workability) เป็นประโยชน์เมื่อน ามา
ปฏิบัติได้จริงประยุกต์ได้จริง (Adaptability) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของ
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ตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเองและ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยู่หลาย
รูปแบบได้แก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative 
Learning) เรียนรู้โดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Method)  รวมทั้งเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
 การเรียนรู้จากการกระท าในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมในทุกรูปแบบ
ของการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีทั้งจากการร่วมมือ จากการช่วยเหลือกัน จาก
การค้นคว้าอย่างเป็นอิสระ และจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการระบุว่าอะไรคือการเรียนรู้จากการ
กระท า อาจตั้งค าถามว่า สิ่งที่ฉันจะท าให้ต่างไปในครั้งหน้าคืออะไร (What will I do differently 
next time?) ในลักษณะเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าจากสิ่ง
ที่ท าหรือไม่ท าในครั้งนี้ เช่น เรียนรู้ว่าหากจัดท าแผนเพ่ือแก้ปัญหานี้อีก จะไม่ท าอะไรบางอย่างดังเช่น
ที่ท าในครั้งนี้ แต่จะท าอะไรบางอย่างเนื่องจาก .....” เป็นต้น ทั้งนี้ การเรียนรู้จากการกระท าไม่
หมายถึงความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู้.......” จากการที่ผู้วิจัยได้รับการฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้
เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกับคนอื่น รู้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น 
 4. ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ความรู้จากการ
อ่านต ารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกัน หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ (New Knowledge) มีแต่ค าตอบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบปกติ
ทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นเป็นความรู้ชั่วคราวชั่วขณะในบริบทหนึ่ง ๆ ซึ่งหากพิจารณาความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยม
ดังกล่าวในตอนต้น ก็หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนักคิดปฏิบัตินิยม
จะไม่ตัดสินสิ่งที่ค้นพบต่อวิธีการแก้ปัญหาที่ดีปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิดแต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริง
ชั่วขณะ (Temporary Truth) เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลา
หนึ่งก็จะล้าสมัย ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา 
 ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้น การน าเสนอว่าอะไรคือความรู้ใหม่จาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดได้จากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ในขั้นตอนการสะท้อนผล เช่น พิจารณาว่า จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยที่มีความรู้เชิง
ทฤษฎีกับผู้ร่วมวิจัยที่มีความรู้เชิงประสบการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ
การท างานหรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากทฤษฎีหรือ
แตกต่างไปจากท่ีเคยท ากันมาแต่เดิม เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่น ามาใช้แก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
ระหว่างทฤษฎีของผู้วิจัยและประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในทัศนะของ
นักวิชาการทั้ง 6 ราย และทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) หมายถึง วิธีการสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry) โดยผู้ที่มีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์ทางสังคมนั้น ๆ เพ่ือที่จะปรับปรุงการ
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ปฏิบัติทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้นเต็มที่  ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณาคือ
จะต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และเป็นประชาธิปไตย (Democratic) จะต้องตอบสนอง
ต่อสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม ช่วยให้นักวิจัยสามารถที่จะตรวจสอบแนวทางต่าง ๆ ซึ่ง
ก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องปกติให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือที่จะปรับปรุง
การกระท าอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และความรู้ที่ได้จากการวิจัยแบบนี้จะเป็นแนวทางที่ท าให้กลุ่ม
ต่าง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปล่อยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง 
(Own Change) ช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้และการก าหนดนโยบายอีกด้วย 

โดยมีกระบวนการประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การวินิจฉัย  (Diagnose) เป็นการวินิจฉัย
หาองค์ประกอบหรือสาเหตุของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่เดิม 2)  การลงมือ
ปฏิบัติ (Act)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับสภาพความเป็นอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเ พ่ิมขึ้นเป็นไป
ในทางท่ีดีขึ้น 3) การวัดผล (Measure) เป็นขั้นตอนการวัดผลลัพธ์ของการกระท าและพยายามที่จะให้
ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดี และ 4) การสะท้อนผล (Reflection)  เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของ
กระบวนการด าเนินงานและระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณ์ และมีการเริ่มต้นวางแผนใหม่ในลักษณะ
ที่เป็นวงจรต่อเนื่อง (Successive Cycle) ของการปรับปรุงโดยในแต่ละช่วงนั้นจะพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ในลักษณะของเกลียวสว่าน (Spiral) อย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) เพ่ือที่จะท าให้พวกเขามี
ความสอดคล้อง (Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู้ (Informed) 
และพึงพอใจ (Satisfying) 

กรอบแนวคิด PAR อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social  Theory) และทฤษฎี
หลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ 
การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็น
ประชาธิปไตยในการกระท า เป็นทั้งการท าวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการท างานเพ่ือแก้ปัญหา
ในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
จากนั้นจึงก าหนดแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ก็จะมีการ
ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเข้าสู่วงจรการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ 
และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพ่ิมมากขึ้น โดยมีหลักการหรือลักษณะส าคัญเพ่ือให้การด าเนิน
งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ผู้วิจัยต้องค านึงถึง ดังนี้ 

1) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม (Participation) ความร่วมมือกัน (Collaborative) การ
เสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ความรู้ (Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social 
Change) 

2) เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต่างมีความเท่า
เทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดง
บทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader)  ซ่ึงหากน าไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะ
ผู้น า ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึดผู้ปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง (Practitioner Centered)  
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แบบมีส่วนร่วม (Participating) แบบมอบอ านาจ (Delegating) แบบเป็นเพ่ือนร่วมงาน (Colleague) 
หรือแบบมุ่งคน (Employee Centered)  

3) จะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่ เป็นบริบทเฉพาะ (Specific) 
เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ  ดังนั้นการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึง 
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งกระท าโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือที่จะรวบรวมข้อมูลมา ใช้ในการ
พัฒนาวิถีทางการท างานเพ่ือที่จะพัฒนาการเรียนรู้ 

4) ต้องค านึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการของผู้วิจัยคือ  1) รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ  
2) การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกันของผู้ร่วมวิจัย  3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) 
มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืน
โดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างานแตผู่้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

5) ต้องค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย  10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้น า 3) เป็นผู้ฟังที่ดี  
4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนัก
สังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  

6) กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบเบ็ดเสร็จ หาก
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาใน
สังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้น หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น และไม่ตัดสินสิ่งที่ตนค้นพบต่อค าถามหรือปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิด แต่จะเรียก
สิ่งนั้นว่าความจริงชั่วขณะ (Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไป
ค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็จะล้าสมัยและไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา  

7) กระบวนการตอบค าถามหรือแก้ปัญหาที่ส าคัญเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนการไม่เห็น
พ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว่า Dialectic Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้แบบ
วิภาษวิธี โดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการที่ให้นักวิจัย  2 กลุ่มศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให้ทั้งสอง
วิจารณ์ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะท าให้ทั้งสองกลุ่มได้มองเห็นต าแหน่งแห่งที่ในเชิงญาณวิทยาของตน 
กล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน์ที่ก ากับกระบวนการแสวงหาความรู้ รวมทั้ง
มองเห็นข้อจ ากัดและจิตส านึกที่ผิดพลาด (False Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการ
เช่นนี้จึงไม่มีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเป็นการเรียนรู้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือแสวงหา
ค าตอบให้ดียิ่งขึ้นไป และด้วยวิธีคิดเช่นนี้เอง ที่ท าให้นักคิดส านักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษ์เห็นว่ากระบวนการเข้าถึงความรู้นั้นไม่สามารถแยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม  

8) ผู้ร่วมวิจัย (Participants) จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย
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ทราบ” ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วน
บุคคล” 

9) การลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 10 บทบาทดังกล่าวข้างต้น ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ท างานแบบ ปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้
เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั่ งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม 
(Round Table)  

10) การสังเกต (Observing) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติให้กระท าในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา 
โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันตามสถานการณ์
และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เป็นต้น ซึ่งประเด็นในการสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วย เป็นผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
(Change)  รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of New Knowledge) 
ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 

11) การสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจน าเอาเทคนิค
การถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เช่น การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action 
Review) ท าทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหว่างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยค าถามดังนี้ คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้  สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคือ
อะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ้ามีงานแบบนี้อีก เราจะ
ปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไร ภายใต้หลักการ เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ เรียบง่าย แต่มีแบบแผน เห็นหน้า
กันทุกคน และ เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน 

12) การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยควรจัดท าเป็นระยะ ๆ หรือหลังเสร็จสิ้นการท าวิจัยแต่
ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพของภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้
หน้าลืมหลัง อาจมีผลท าให้น าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ปฏิบัติจริง 

13) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ก าหนดจากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการสะท้อนผล เช่น พิจารณาว่า 
จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยที่มีความรู้ เชิงทฤษฎีกับผู้ร่วมวิจัยที่มีความรู้ เชิง
ประสบการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการท างานหรือโดยภาพรวมทุ ก
ขั้นตอน ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากทฤษฎีหรือแตกต่างไปจากท่ีเคยท ากันมาแต่เดิม 
เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่น ามาใช้แก้ปัญหาเชิงบูรณาการระหว่างทฤษฎีของผู้วิจัยและ
ประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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2.2  แนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับคร ู
 ในตอนที่ 2 นี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ เพ่ือให้เกิดความรอบรู้เชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sensitivity) ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยจะสามารถเอาแนวคิดเชิงทฤษฎี
หรือเชิงวิชาการเหล่านี้ไปใช้เพ่ือแลกเปลี่ยนกับความรู้เชิงประสบการณ์ของผู้ร่วมการวิจัย ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนร่วม โดยมีนานาทัศนะที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 2.2.1  กรอบความคิดของภาคีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผู้วิจัยขอน าเสนอกรอบความคิดของภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 (The Partnership 
for 21st Century Learning: P21, 2002) ซึ่งเป็นองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
นักคิด นักการศึกษา บริษัทเอกชนชั้นน า และหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียนในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาส าหรับศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 2.3 

 
ภาพที่ 2.3  P21 Framework for 21st Century Learning 
ที่มา. จาก https://bit.ly/2xYldUc 

 
 จากภาพมีค าอธิบายประกอบ ดังนี้ วิชาแกน (Core Subject) กฎหมายการศึกษาเพ่ือ

พ้ืนฐาน ค .ศ .  2001 (No Child Left Behind Act of 2001) ของสหรั ฐอเมริ กา  การศึกษา
ระดับประถมและมัธยม ได้ก าหนดวิชาแกนไว้ดังนี้ ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิลปะการใช้ภาษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ หน้าที่พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์  

 เนื้อหาส าหรับศตวรรษที่ 21 เนื้อหาในสาขาใหม่ไม่จ ากัดเพียงส าหรับการท างานใน
สถานศึกษาและชุมชน ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจธุรกิจ และการ
เป็นผู้ประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง และความตระหนักในสุขภาพและสวัสดิการ ทักษะ
การเรียนรู้และการคิด นักเรียนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ทักษะการเรียนรู้และการคิด ประกอบด้วย 
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การคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิต
นวัตกรรม ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการเรียนรู้ตามบริบท และทักษะพ้ืนฐานด้านข้อมูลและสื่อ  

 ความรู้พื้นฐานไอซีที (ICT Literacy) ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารคือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นักเรียน
ต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาและวิธีการเรียนรู้การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร การผลิตนวัตกรรม และการร่วมมือการท างาน ทักษะชีวิต  ครูที่ดีย่อมรู้จัก
สอดแทรกทักษะชีวิตในบทเรียนผสานทักษะที่จ าเป็นเหล่านี้ในโรงเรียนอย่างจงใจ แยบคาย และรอบ
ด้าน ทักษะชีวิตได้แก่ ความเป็นผู้น า ความมีจริยธรรม การรู้จักรับผิดชอบ ความสามารถในการ
ปรับตัว การเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง ทักษะในการเข้าถึงคน และความรับผิชอบต่อสังคม  

 การประเมินในศตวรรษที่ 21 การประเมินนี้ต้องวัดผลลัพธ์ส าคัญห้าประการได้แก่ วิชา
แกน เนื้อหาส าหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และการคิด ความรู้พ้ืนฐานไอซีที และทักษะชีวิต 
การประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ควรท าควบคู่ไปกับวิชาแกน เพราะการประเมินที่แยกขาดกันจะ
บั่นทอนเป้าหมายในการหลอมรวมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้ากับวิชาแกน เทคโนโลยีสมัยใหม่จะ
ช่วยการประเมินให้มีประสิทธิผล มีความยั่งยืน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง การประเมินต้องผสมผสาน
ให้สมดุลระหว่างแบบทดสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพ กับการประเมินในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิผลจึง
จะเกิดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังส าหรับครูและนักเรียน (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, 2554) เมื่อมีการ
ก าหนดกรอบแนวคิดของภาคีเครือข่ายในศตวรรษที่ 21 ได้มีนักการศึกษาได้น ามาพัฒนาและเสนอ
แนวคิดเป็นชุดทักษะในศตวรรษที่ 21 หลากหลายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการน ากรอบคิดเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ไดข้ยายความชุดทักษะส าหรับผู้ที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
โดยพิจารณาจากกรอบความคิดของภาคีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills Framework) 
สามารถแบ่งชุดทักษะ ดังนี้ 
           ชุดที่ 1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะส าคัญที่ท าให้ผู้มีทักษะนี้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 ทักษะ (The 4C’s) ดังนี้ 

1.  ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) แบ่งเป็น 
1.1 คิดอย่างสร้างสรรค์ (Think Creativity) ได้แก่   ใช้ เทคนิคการสร้างสรรค์ที่

หลากหลาย เช่น การระดมสมอง สร้างความคิดที่คิดเสริมจากเดิมและความคิดก้าวหน้าใหม่ ๆ 
รอบคอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประเมินความคิดตนเองเพ่ือปรับปรุงและให้เกิดพลังอย่างเต็มท่ี 

1.2 ท างานอย่างสร้างสรรค์กับคนอ่ืน (Work Creativity with Others) ได้แก่ พัฒนา
ปฏิบัติ และสื่อสารความคิดใหม่สู่คนอ่ืน เปิดกว้างและตอบสนองต่อทัศนะใหม่  ๆ ที่หลากหลาย
น าไปใช้ประโยชน์ และมีผลสะท้อนต่อการท างาน และเข้าใจข้อจ ากัดของโลกที่เป็นจริงในการน าเอา
ความคิดใหม่มาใช้ มองความล้มเหลวเป็นโอกาสเพ่ือการเรียนรู้ เข้าใจว่าการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ต้องอาศัยเวลา ต้องกระท าซ้ า ๆ อีกหลายครั้งและจะยังพบข้อผิดพลาดอีกบ่อยครั้ง 

1.3 น านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ (Implement Innovations) ได้แก่ การน าเอาความคิด
ที่สร้างสรรค์ไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ 
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          2. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา Critical Thinking and Problem Solving) 
แบ่งเป็น 

2.1 ความมี เหตุผล  (Reason Effectively) ได้ แก่  ใช้ รู ปแบบความมี เหตุ ผลที่
หลากหลาย เช่น ทั้งเชิงอุปมาน เชิงอนุมาน และอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

2.2 ใช้การคิดอย่างเป็นระบบ (Use Systems Thinking) ได้แก่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้มองเห็นภาพโดยรวมที่ซับซ้อน 

2.3 มีการประเมินและตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) ได้แก่ วิเคราะห์
และประเมินอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อถกเถียง ข้อเรียกร้องและความเชื่อ วิเคราะห์
และประเมินแนวคิดของทางเลือกหลัก ๆ สังเคราะห์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศกับข้อ
ถกเถียง แปลความสารสนเทศและสรุปผลจากการใช้วิธีวิเคราะห์ที่ดีที่สุด สะท้อนผลเชิงวิพากษ์ต่อ
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 

2.4 แก้ปัญหา (Solve Problems) ได้แก่ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นเคยด้วยวิธีการทั้ง
แบบดั้งเดิมและแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ ระบุและตั้งค าถามส าคัญที่จะท าให้เกิดความกระจ่างในทัศนะที่
หลากหลายและน าไปสู่ทางเลือกท่ีดีกว่า 
 3. การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) แบ่งเป็น 

3.1 สื่อสารชัดเจน (Communication Clearly) ได้แก่  น าเสนอความนึกคิดและ
ความคิดอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือตรึกตรองความหมายทั้งในความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ และความสนใจ 
ใช้การสื่อสารเพ่ือจุดมุ่งหมายต่าง ๆ เช่น การแจ้งข่าว การสอน การจูงใจ การเชื้อเชิญ เป็นต้น น าเอา
สื่อและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นพหุอย่างรู้ความมีประสิทธิผล ผลกระทบ สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผลในหลาย ๆ สถานการณ์แวดล้อม รวมทั้งการใช้ภาษาได้หลายภาษาด้วย 

3.2 การร่วมมือกับคนอื่น (Collaboration with Others) แสดงถึงความสามารถในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิผลและเคารพซึ่งกันและกันกับคนอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืนที่หลากหลาย แสดงออก
ถึงความยืดหยุ่นและความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันกับการท างานแบบมีส่วนร่วม และให้คุณค่ากับแต่ละคนที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม 

ชุดที่ 2 ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) ประชาชนมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสื่อที่กระจายไปทั่ว ซึ่งสังเกต
ได้จากการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเครื่องมือต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยี และความสามารถที่จะสร้างความร่วมมือและท าให้แต่ละบุคคลมีส่วนเสริมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึงมาก่อน ซึ่งในการเป็นประชากรในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิผล
จะต้องมีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่เชื่อมโยงกับทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี สามารถแบ่งพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1.  พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ (Information Literacy) แบ่งเป็น 
1.1 การเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) เข้าถึง

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผล ประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและอย่างช านาญ 
1.2 ใช้และจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) ใช้สารสนเทศได้

อย่างถูกต้องและอย่างสร้างสรรค์กับประเด็นหรือปัญหาที่เผชิญ บริหารจัดการสารสนเทศจาก
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หลากหลายแหล่ง ใช้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเด็นเชิงจริยธรรมหรือเชิงกฎหมายในการเข้าถึง
และการใช้สารสนเทศ 

2.  พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อ (Media Literacy) แบ่งเป็น 
2.1 วิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) เข้าใจทั้งวิธีการและเหตุผลในการสร้างข้อความ

สื่อรวมทั้งจุดหมายในการสร้าง ตรวจสอบวิธีการแปลความในข้อความสื่อของแต่ละบุคคล ค่านิยม
และทัศนะที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง และอิทธิพลของสื่อที่มีต่อความเชื่อและพฤติกรรม ใช้ความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นเชิงจริยธรรมหรือเชิงกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้สื่อ 

2.2 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อ (Create Media Products) เข้าใจและน าเอาเครื่องมือ 
คุณลักษณะ และระเบียบแบบแผนการสร้างสื่อที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ เข้าใจและน าเอาการแสดงออก
และการแปลความที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างและหลากหลายวัฒนธรรม 

3.  พ้ืนฐานเกี่ยวกับ ICT (ICT Literacy) แบ่งเป็น 
3.1 ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล (Apply Technology Effectively) ใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการวิจัย การจัดการ ประเมิน และสื่อสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสาร
เครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ในการเข้าถึง จัดการบูรณาการ ประเมินและสร้างสารสนเทศ ใน
เศรษฐกิจความรู้ได้อย่างเหมาะสมและประสบผลส าเร็จ ใช้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเด็นเชิง
จริยธรรม หรือเชิงกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชุดที่ 3 ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) สภาพการใช้ชีวิตและการท างาน
ในปัจจุบันต้องการอะไรที่มากกว่าทักษะการคิดและเนื้อหาความรู้ (Thinking Skills and Content 
Knowledge) เพ่ือให้สามารถส ารวจสภาพชีวิตและการท างานที่ซับซ้อนในยุคสารสนเทศเชิงแข่งขัน
ระดับโลกต้องการให้นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย่างเพียงพอ โดยแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 

1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) แบ่งเป็นปรับเพ่ือ
เปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ปรับไปตามบทบาท ความรับผิดชอบในงาน และบริบท ท างานได้
อย่างมีประสิทธิผล และมีล าดับความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่น (Be Flexible) ร่วม
สะท้อนผลงานอย่างมีประสิทธิผล จัดการเชิงบวกกับค าชม ค าวิพากษ์วิจารณ์ เข้าใจต่อรองและสร้าง
ความสมดุลในทัศนะ และความเชื่อที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ทางเลือกที่สามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะใน
สภาพแวดล้อมที่หลากหลายวัฒนธรรม 

2) ริเริ่มและชี้น าตนเอง (Initiative and Self-Direction) แบ่งเป็นบริหารเป้าหมาย
และเวลา (Manage Goals and Time) ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวและเกณฑ์ความส าเร็จ
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอย่างสมดุลและมีประสิทธิผล ท างานอิสระ (Work Independently)
ติดตามผล ก าหนดนิยาม จัดล าดับความส าคัญ และท าให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไม่พลั้งเผลอและ
เป็นผู้เรียนรู้ชี้น าตนเอง (Be Self-Directed Learners) สร้างโอกาสเพ่ือความเชี่ยวชาญของตนเอง 
การรเิริ่มทักษะที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในอนาคต 

3) ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) แบ่งเป็น
มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิผลกับคนอ่ืน (Interact Effectively with Others) รู้ว่าเมื่อไรควรฟัง 
เมื่อไรควรพูด ปฏิบัติตนอย่างน่าเคารพนับถือและอย่างมืออาชีพและท างานอย่างมีประสิทธิผลในทีมที่
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หลากหลาย (Work Effectively in Diverse Team) กับผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สร้าง
ความคิดใหม่ ๆ เพ่ิมนวัตกรรมและคุณภาพของงาน 

4) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั น ธ ะ รั บ ผิ ด ช อ บ  (Productivity and 
Accountability) แบ่งเป็นบริหารโครงการ (Manage Projects) ก าหนดเป้าหมายและท าให้บรรลุผล 
แม้จะมีอุปสรรค จัดล าดับความส าคัญ วางแผนและบริหารงานเพ่ือบรรลุผลที่คาดหวัง  และ สร้าง
ผลลัพธ์ (Produce Results) แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่จะท าให้งานมีคุณภาพสูง เช่น บริหารเวลา
และบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล แสดงตนเองอย่างมืออาชีพและด้วยวัฒนธรรมที่ดี เคารพและ
ชื่นชมความหลากหลายของทีม และมีพันธะรับผิดชอบต่อผลงาน 

5) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  (Leadership and Responsibility) แบ่งเป็น
แนะน าและน าคนอ่ืน (Guide and Lead Others) ใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล น าคนอ่ืนมุ่งท างาน
เพ่ือเป้าหมาย แสดงถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการใช้อ านาจต่อคนอ่ืนและ รับผิดชอบคนอ่ืน 
(Be Responsible to Others) ปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบอยู่ในใจ ต่อผลประโยชน์ของสังคมที่
กว้างขึ้น 
 2.2.2 ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 
 ในตอนต่อไปนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวคิดและนานาทัศนะเกี่ยวกับลักษณะและแนวทางการ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู ดังนี้ 
 Simmons (n.d.) กล่าวถึงทักษะครูในศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่เข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ง่าย เป็นศตวรรษที่ต้องการอะไรมากกว่าการเข้าใจถึงทฤษฎีเบื้องต้นทางการศึกษาและการจัดชั้น
เรียน ครูต้องท างานอย่างร่วมมือกับผู้อ่ืนเพื่อน าเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ชั้นเรียน และเตรียมนักเรียนออกสู่
โลกกว้างมี 7 ทักษะดังนี้  

1) การบริหารจัดการห้องเรียน  (Classroom Management) เพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน เป็นห้องเรียนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย มีระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือใช้ร่วมกัน  

2) การจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง (Making Content Relevant) การเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ท าได้ยากกว่าศตวรรษที่ผ่านมา เพราะนักเรียนรับข้อมูลข่าวสารจาก 
หลากหลายแหล่ง ทั้งจากโทรทัศน์ จากคอมพิวเตอร์ หรือจากเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งโรงเรียนดูจะ
ล้าหลังกว่าเสียอีก ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายต่อครูในศตวรรษนี้ ก็คือการท าให้บทเรียนมีความสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความผูกพันกับการเรียนรู้ในโรงเรียน  

3) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิด
เพ่ือพัฒนากรอบวิชาการที่นักเรียนสามารถจะน าไปใช้ได้ตลอดชีวิต ครูจะต้องวางแผนบทเรียนและใช้
ยุทธศาสตร์การสอนที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นที่สูงขึ้น (Higher-Order Reasoning 
Skills) ที่แม้จบการศึกษาไปแล้ว ก็สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้  

4) เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งมีวิวัฒนาการใหม่  ๆ ในแต่ละปีที่ผ่านไป แม้แต่
เทคโนโลยีทางการศึกษา ครูจะต้องตามให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านั้น ทั้งเพ่ือการเรียนรู้ของ
นักเรียน และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
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5) ความเป็นสากล (Globalization) เนื่องจากความเป็นโลกเดียวกันและพัฒนาการ
เทคโนโลยีท าให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที ครูจึงจะต้องมีทักษะพัฒนาให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องของโลก เพ่ือความเป็นผู้น าแห่งอนาคตที่มีคุณภาพ 

6) การพัฒนาวิชาชีพ  (Professional Development) ครูเป็นอาชีพที่จะหยุดการ
เรียนรู้ไม่ได้ (Teachers Can Never Stop Learning) จะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะต้องมีการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอนและการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ ต้องเกาะติดกับสถานการณ์ใหม่ ๆ จะต้อง
มีการพัฒนาวิชาชีพตนเองจากการท าวิจัย จากการสัมมนา หรือจากการอบรม 

7) ความร่วมมือ (Collaboration) เนื่องจากการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยังขึ้นอยู่กับ
การทดสอบมาตรฐานและพันธะรั บผิ ดชอบของครู  (Standardized Tests and Teacher 
Accountability) ครูยังต้องค านึงถึงมาตรฐานทางการศึกษาของรัฐ ขณะเดียวกัน ครูจะต้องเน้นหลัก
ความร่วมมือหรือหลักการท างานเป็นทีมเพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
กัน 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ (2557) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะหรือทักษะของครูในศตวรรษ
ที ่21 ควรประกอบด้วยทักษะ 7 ประการ คือ 

1) สร้างและบูรณาการความรู้ได้ เพราะความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ครูจึงต้องรู้จักหา
ความรู้ได้เอง และสามารถบูรณาการความรู้นั้นเข้ากับผู้เรียนและการสอนได้   

2) มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  สังคมยุคใหม่มีสิ่งหลอกลวงมาก  ครูต้อง
วิเคราะห์ออกจึงจะบอกเด็กได้ ขณะเดียวกันก็ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ ไปด้วย  

3) มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิด สังคมครูต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง มองเห็น
แนวโน้มอนาคต และวิเคราะห์จนตกผลึกชัดเจนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนได้   

4) รู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ พร้อมทั้งชี้แนะข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน
และสังคมได ้ 

5) มีทักษะการสอนให้เด็กเติบโตตามศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ ๆ ได้ เพราะโลก
อนาคตจะเป็นโลกของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาแข่งกับโลก  

6) เข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอ่ืน ๆ ท าเพ่ือสังคม 
เพราะการเสียสละเพ่ือสังคมน้อยลงทุกทีในสังคมไทย ครูต้องเข้ามามีบทบาทมากข้ึน  

7) มีบทบาทน าในด้านการสอนและในวิชาชีพ ครูรุ่นใหม่ต้องเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากขึ้นในยุคต่อไป 
           วิจารณ์ พานิช (2559) กล่าวถึงทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้  

1) ทักษะรู้จักและเข้าใจลูกศิษย์ รู้ว่าลูกศิษย์มีพ้ืนความรู้ต่างกันมากอย่างไร คนไหนพ้ืน
ความรู้น้อย คนไหนพื้นความรู้สูง คนไหนมีความรู้ผิด ๆ อะไรมา ประเมินอย่างไร จะต้องฝึก 

2) ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ เป็น Project Based Learning 
3) ทักษะการชวนลูกศิษย์คุ ยกัน เ พ่ือท า  Reflection หรือ  AAR  (After Action 

Review) เรื่องนี้ส าคัญมาก ถ้าท าไม่เป็นอาจเกิดผลร้าย อาจท าให้เด็กท่ีไม่เก่งยิ่งเกิดบาดแผลทางใจ 
4) ทักษะในการเรียนรู้สร้างความรู้ใหม่จากการท าหน้าที่ครู 
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5) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน  PLC (Professional Learning Community) 
ทักษะนี้พูดง่ายแต่ท าจริง ๆ ไม่ง่าย แต่ฝึกได้ 

6) การท าห้องเรียนให้เป็นห้องท างาน เป็นทักษะใหม่ที่ครูต้องฝึกเพราะการเรียนคือ
การท างาน และครูท าหน้าที่ Coaching ไม่ใช่ Teaching 

7) ต้องมีทักษะการให้ Feedback ทั้งต่อนักเรียนและต่อเพ่ือนอาจารย์  ให้ เป็น 
Formative Assessment ครูต้องเรียนรู้และฝึก 21st Century Skills, Team Learning Skills และ 
Knowledge Sharing Skills เช่น Dialogue (สุนทรียสนทนา) Appreciative Inquiry และเครื่องมือ
ตัวอ่ืน ๆ 
 Bazzano (2011) ได้น าเสนองานเขียนของ Andew Churches กล่าวถึงคุณลักษณะการ
เป็นครูที่มีประสิทธิผลสูงในศตวรรษที่ 21 ใน 8 ประการ ดังนี้  

1) การปรับตัว (Adapting) ครูศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถปรับหลักสูตรและการสอน
ในเชิงสร้างสรรค์ ต้องสามารถปรับใช้ทั้ง Software และ Hardware เพ่ือให้สามารถใช้ได้หลากหลาย
กลุ่มอายุและหลากหลายความสามารถ และต้องสามารถปรับประสบการณ์สอนอย่างเป็นพลวัตแม้
อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือการใช้เทคโนโลยีไม่บรรลุผล แต่ครูเองจะต้องเดินหน้าต่อไป  

2) การมีวิสัยทัศน์ (Being Visionary) เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเป็นครูยุค
ปัจจุบันและอนาคต ครูจะต้องมองอย่างบูรณาการระหว่างวิชาและหลักสูตร มองเห็นถึงศักยภาพของ
เครื่องมือและเทคโนโลยีเว็บที่เกิดขึ้นท าความเข้าใจและจัดท าเพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับ
การศึกษา และเสาะแสวงหาความคิดจากคนอ่ืนแล้วจินตนาการน ามาใช้ในห้องเรียน 

3) ความร่วมมือ  (Collaborating) นอกจากให้ความร่วมมือ ครูต้องสามารถน า
เครื่องมือเพ่ือความร่วมมือมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียน เป็นความร่วมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยน  
(Sharing) การสนับสนุน (Contributing) การท าให้ดีขึ้น (Adapting) และการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ 
(Inventing) 

4) กล้าคิดกล้าท า (Taking Risks) กล้าออกนอกกรอบเดิม กล้าอุทิศตนเพ่ือความรู้ของ
นักเรียน กล้ามีวิสัยทัศน์ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการและเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ กล้าใช้จุดแข็งของนักเรียน
ที่เป็น “ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอล” (Digital Natives) ท าความเข้าใจและสร้างสิ่งใหม่ ๆ 

5) การเรียนรู้ (Learning) ศตวรรษที่ 21 คาดหวังให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ดังนั้นครูจึงต้องดูดซับประสบการณ์และความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม ๆ   

6) การสื่อสาร (Communicating) ครูในศตวรรษที่ 21 ไม่เรียนรู้เพียงแค่ว่าจะสื่อสาร
หรือร่วมมือกันอย่างไร แต่ต้องเข้าใจถึงวิธีการเพ่ืออ านวยความสะดวก ปลุกเร้าใจ (Stimulate)  
ควบคุม  (Control) บรรเทา (Moderate) และบริหารการสื่อสารและความร่วมมือ 

7) เป็นต้นแบบทางพฤติกรรม (Modeling Behavior) เป็นต้นแบบในเรื่องความอดทน
อดกลั้น ความตระหนักเรื่องโลก การยอมรับผลการประเมินจากท้ังภายในและภายนอก 

8) การน า (Leading) ความมีภาวะผู้น าของครูมีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของโครงการต่าง ๆ 
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Bazzano (2011) กล่าวว่า ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กระท า (Active) 
แทนการเป็นผู้รอรับการกระท า (Passive) เพ่ือเป็นเส้นทางสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learner) มีการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างหลากหลายสามารถที่จะสร้างเครือข่ายทีมกับผู้เรียนอ่ืนที่มี
ความสนใจตรงกันโดยไม่ค านึง วัย สถานที่ หรือประสบการณ์ และบทบาทการเป็นพ่ีเลี้ยงผู้แนะน า 
โค้ช ผู้อ านวยความสะดวก หรือที่ปรึกษาทั้งในและนอกสถาบันทางการศึกษารวมทั้งการริเริ่มระบบ
นิเวศน์การเรียนรู้แบบไม่มีชั้นเรียน (Classless Learning Ecosystem)  
 Flamand (2013) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของครูศตวรรษที่ 21 ในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีบทบาทท่ีส าคัญ 5 ประการดังนี้ 

1) ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีครูในศตวรรษที่ 21 ต้องสอนให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์
การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การเปิดกว้างเพ่ือการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนาวิธีการสอนแบบเก่า 

2) ยึดเป้าหมายเดิมแต่ด้วยสิ่งใหม่ ๆ เป้าหมายทางการศึกษาเป็นเรื่องการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ นักเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเป็นตัวช่วยอ านวยความสะดวกต่อกระบวนการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

3) ให้ความส าคัญกับเทคนิคการเรียนรู้ ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นนักวิจัยที่เด่นใน
เรื่องวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน การน าเสนอผลการวิจัยสู่ห้องเรียน เข้าใจในความแตกต่างระหว่างสไตล์
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนของตนเองได้  

4) เป็นพ่ีเลี้ยงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีปัญหา
มากมาย นอกจากการสอนแล้วยังต้องเป็นพี่เลี้ยงแนะแนวทางชีวิตให้กับผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ด้วย  

5) เน้นการกระท า ครูจะต้องเตรียมผู้เรียนเพ่ือเข้าสู่โลกที่เป็นจริง ตระหนักถึงพลังที่
สามารถจะสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับโลกได้ และครูจะต้องกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
 สุทัศน์  เอกา (2559) กล่ าวถึ งครู แห่ งศตวรรษที่  21 (Characteristics of the 21st 
Teachers) ว่า นักวิชาการและนักการศึกษาได้ก าหนดคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่  21 เอาไว้ 8
ลักษณะดังนี้ 

1) ครูเป็นนักดัดแปลง (The Adaptor) ครูและนักการศึกษาในวันนี้และในอนาคต 
จะต้องสามารถดัดแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน และ
สามารถสอนได้ตามจินตนาการ โดยเฉพาะการสอนด้วยเครื่องมือดิจิ ทัล ให้เหมาะสมกับความ
หลากหลายของกลุ่มอายุ และความสามารถของนักเรียน และประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน ปรับรูปแบบการสอนและจะต้องค้นหารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนให้เหมาะสมกับ 
ICT (Information Communication Technology) 

2) มีวิสัยทัศน์ (The Visionary) ผู้มีวิสัยทัศน์ความเป็นครู “เมื่อได้เห็นคุณค่าของสิ่งใด 
ก็คิดถึงลูกศิษย์ตนอยากให้มีคุณค่าอย่างนั้นบ้าง” และเมื่อครูได้พบเห็น “สิ่งอันเป็นคุณค่าต่าง ๆ ก็จะ
น าสิ่งนั้นมายกระดับการเรียนรู้ของศิษย์ และเสริมก าลังใจให้นักเรียนก้าวไปให้ถึง” 

3) นักร่วมมือ (The Collaborator) ครูสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้
อาทิ Facebook, Blogger, Twitter, Wikispaces, Line, Skype ในการท างานร่วมกันเพ่ือยกระดับ
และสร้างความประทับใจแก่ผู้เรียน มีการแบ่งปันให้การช่วยเหลือ มีการปรับตัว และประดิษฐ์
สร้างสรรค์ บทบาทของครูในการเป็นผู้ด าเนินรายการ (Moderator) ผู้อ านวยความสะดวก 
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(Facilitator) และผู้ตัดสิน (Referee) สร้างรูปแบบการสนทนาไปที่การอภิปรายและการน า โดยท า
เป็นตัวอย่าง ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้นักเรียนซึ่งปกติจะเงียบ ขี้อาย หรือโดดเรียน หันกลับเข้า
มาร่วมในการอภิปราย โต้เถียง และ แสดงเหตุผล ครูสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ท าให้
การท างานของนักเรียนอยู่ภายใต้การอนุญาต การยินยอมให้ครูเข้าถึงเนื้อหาจ านวนมหาศาลนี้ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ โครงการทรัพยากรทางการศึกษาแบบอิสระ (Open Educational Resources) เป็น
ตัวอย่างที่ดีของแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นภายใต้สัญลักษณ์ท่ีมีการสร้างสรรค์ร่วมกัน  

4) กล้าเสี่ยง (The Risk Taker) ครูใช้ความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมที่จะใช้สิ่งที่
เทคโนโลยีสามารถท าได้ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  

5) ผู้เรียน (The Learner) ครูต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา (Life Long Learners) ถ้า
ครูก้าวไม่ทันจะเป็น “ครูผู้ตกยุค Teacher Who Obsolete” ครูจะต้องมีความต่อเนื่องที่จะดูดซับ
ประสบการณ์และความรู้เป็นปัจจุบันในเนื้อหาวิชา 

6) นักสื่อสาร (The Communicator) ครูจะต้องเป็นนักสื่อสาร มีความคล่องแคล่วใน
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสื่อสารและการท างานร่วมกันกับผู้เรียน  

7) เป็นแบบอย่าง (The Model) ในพฤติกรรมที่คาดหวังจากนักเรี ยน และเป็น
แบบอย่างที่มีคุณค่าส าหรับนักเรียน เช่น เป็นแบบอย่างของการสะท้อนคิดผ่านเว็บบล็อก (Web 
Blogs) และสื่ออ่ืน ๆ เป็นแบบอย่างในเรื่องความอดทน ความเคารพ และได้รับการยอมรับว่ามีมุมมอง
ที่กว้างกว่าเนื้อหาของหลักสูตรที่สอน 

8) ผู้น า (The Leader) ครูเป็นผู้น าในการการบูรณาการ ICT ที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือ
และชักชวนนักเรียนหาความรู้จากเทคโนโลยีในมือถือโดยครูน าเป็นตัวอย่าง  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ว่าการศึกษาของ
ประเทศไทยนั้นจะต้องเน้นการเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) Experience (ประสบการณ์) ครูมีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ สามารถ
สร้างสรรค ์และเรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Internet  

2) Extended (การแสวงหาความรู้) ครูมีทักษะการค้นหาความรู้อยู่ตลอดเวลามีการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี  

3) Expanded (ขยายความรู้) ครูมีความสามารถขยายผลของความรู้สู่นักเรียนเพ่ือให้
เกิดการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน ชุมชน โดยรวม  

4) Exploration (เสาะหาคัดเลือก) ครูเลือกเนื้อหาที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

5) Evaluation (การประเมินผล) ครูเป็นนักประเมินที่ดีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน  

6) End-User (เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี) ครูเป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดีเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี (User) 
ได้อย่างคุ้มค่าหลากหลาย เช่น สามารถ Browse ไป Web Site ได้ เป็นต้น  

7) Enabler (สามารถใช้เทคโนโลยี) ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน (Enabler) 
และเนื้อหาสามารถน าเทคโนโลยี Software, Hardware มาใช้ในการสร้างบทเรียน สื่อ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนมากข้ึน  
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8) Engagement (ความผูกพัน) ครูมีการร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 

9) Efficient and Effective (ประสิทธิภาพและประสิทธิผล) ครูที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นผู้ผลิต ผู้กระจาย และผู้ใช้ความรู้  ซึ่งครูนั้น
จะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนโดยการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้
เกิดคุณลักษณะของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ในแวดวงทางการศึกษาทั่วโลกต่างใช้ในรูปแบบกระบวนทัศน์
ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน
เน้นฝึกทักษะโดยน าเอาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ เพ่ือให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง   อันจะ
ส่งผลให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยตัวนักเรียนเอง และยังเป็นการสร้างระบบการคิด การ
เชื่อมโยงการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข (2558) กล่าวว่า กุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการปรับตัวให้อยู่ในประเทศชาติอาเซียนและระดับโลก โดยมีรากฐานของ 
4 เสาหลักแห่งการเรียนรู้ (Four Pillars of Learning) ได้แก่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to 
Living Together) การเรียนรู้ที่จะรู้  (Learning to Know) การเรียนรู้ที่จะปฏิบัติได้ (Learning to 
Do) และการเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ (Learning to Be) โดยให้สังคมทุกภาคมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ได้ตรงตามความต้องการของเด็ก ดังนั้นครูไทยในศตวรรษที่ 21 ควรมีสมรรถนะ 6 ประการ ดังนี้  

1) สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์  (Electronic Person) การมีสมรรถนะในการใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานเพื่อน าไปใช้ประกอบการท างานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สมรรถนะด้านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา (Curriculum Competency) 
3) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน (Instructional Competency) 
4) สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Assessment Competency) 
5) สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศเชิงบวก (Classroom 

Management Competency) 
6) มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethics Character)  

สมรรถนะครูไทย ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจา
นุเบกษา 130 ตอนพิเศษ) มาตรฐานความรู้จ านวน 11 ด้านดังนี้ (คุรุสภา, 2556) 

1) ความเป็นครู ประกอบด้วย สภาพงานครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การ
สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน  และกลยุทธ์การ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได ้

2) ปรัชญาการศึกษา ประกอบด้วย ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

3) ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย  ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการเป็นครู
ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 



45 

4) จิตวิทยาส าหรับครู ประกอบด้วย จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาการพัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

5) หลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไป
ใช้ การวิเคราะห์หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร น าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย การจัดท าแผนการเรียนรู้
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย แนวคิดแนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้
และผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ น าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและผู้เรียน 

8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย หลักการแนวคิด
การออกแบบการประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

9) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

10) การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

กรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก  (Competency) 11 ด้าน ดังนี้ (ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

1) ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน ประกอบด้วยภาระงานและ
ความสามารถเฉพาะ ได้แก่ ให้ความรู้สร้างทักษะและความถนัดรวมถึงค่านิยมของศตวรรษที่ 21 
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านการเรียนรู้เพ่ือให้รู้จัก ความรู้ ทักษะ ความถนัดและค่านิยมและ
ประเมินนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความถนัดและค่านิยม   

2) การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ประกอบด้วยภาระงานและความสามารถ
เฉพาะ ได้แก่ สร้างความรอบรู้ในสาระวิชา ก าหนดยุทธศาสตร์การสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของผู้เรียน สื่อสารอย่างเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้การตั้งค าถามและทักษะการปฏิสัมพันธ์ สร้าง
วิธีการสอนในบริบทของท้องถิ่น และบริหารการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  

3) การเตรียมแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
ประกอบด้วยภาระงานและความสามารถเฉพาะ ได้แก่ ประเมินความต้องการในการเรียนรู้ จัดระบบ
ของวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และระยะเวลา จัดเตรียมแผนการสอนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียน เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและระดับผู้เรียน เลือกอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม ก าหนดมาตรการประเมินที่เหมาะสม น าผลการประเมินผู้เรียนและ
ข้อคิดเห็นของผู้สอนมาพัฒนาแผนการสอน 
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4) การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประกอบด้วยภาระงานและความสามารถเฉพาะ 
ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ กระตือรือร้น รักษามาตรฐาน
ของสมรรถนะการเรียนรู้ เคารพในความหลากหลายของผู้เรียน และเอ้ือต่อการร่วมมือกัน 

5) การพัฒนาการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน ประกอบด้วยภาระงานและ
ความสามารถเฉพาะ ได้แก่ความรู้และทักษะการใช้ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

6) การพัฒนาทักษะการจัดล าดับความคิดในระดับสูง  ประกอบด้วยภาระงานและ
ความสามารถเฉพาะ ได้แก่เตรียมสร้างทักษะยุทธศาสตร์ HOTS (Higher Order Thinking Skills) 
เพ่ือพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์  การคิดแบบพินิจพิเคราะห์ การคิดเหตุผลตรรกะ 
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

7) การส่งเสริมค่านิยมศีลธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วยภาระงานและความสามารถ
เฉพาะ ได้แก่ ก าหนดหลักเกณฑ์จริยธรรมวิชาชีพของวิชาชีพครู ให้ความรู้แก่นักเรียนและครูผู้สอนใน
เรื่องค่านิยมจริยธรรมและศีลธรรม 

8) การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน ประกอบด้วย ภาระงานและความสามารถ
เฉพาะ ได้แก่ ความรู้ทักษะเกี่ยวกับการทดสอบและประเมินผล รวบรวมเครื่องมือส าหรับการประเมิน
ที่เหมาะสมในการประเมินนักเรียนและน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ 

9) การพัฒนาด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย ภาระงานและความสามารถเฉพาะ ได้แก่
วิเคราะห์เพ่ือให้ทราบความต้องการในการพัฒนา เตรียมแผนพัฒนาวิชาชีพ พิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับความต้องการ น าไปใช้และเผยแพร่ ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงให้กับครูใหม่ และประเมินผล 

10) การสร้างเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วยภาระ
งานและความสามารถเฉพาะ ได้แก่พัฒนาความเป็นหุ้นส่ วนกับผู้ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียน  

11) การจัดสวัสดิการและภารกิจ อ่ืนแก่นักเรียน ประกอบด้วยภาระงานและ
ความสามารถเฉพาะ ได้แก่ พัฒนาการให้ค าปรึกษาและทักษะอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียน 

การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (Queensland 
University of Technology, 2002) พบประเด็นส าคัญที่ครูไทยมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) รูปแบบขององค์ความรู้แนวใหม่ (Type of New Knowledge) ครูต้องได้รับทักษะ
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน าไปจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2) กลยุทธ์การสอนแบบใหม่  (New Learning Strategies) ทักษะความรู้ ใน เชิ ง
ยุทธศาสตร์แนวใหม่ส าหรับการจัดประสบการณ์สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การสอนแบบ
สะท้อนคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Reflection) หรือถา่ยโยงองค์ความรู้ (Transformation) เป็นต้น  

3) การวัดและประเมินผล  (Assessment and Evaluation) ครูต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและรูปแบบขององค์ความรู้ที่สอนที่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การวัดผลที่เหมาะสมได้   

4) การสอนในเชิงบูรณาการ (Integrated Teaching) ครูต้องการเพ่ิมเติมและขยาย
แนวคิดในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
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5) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Competency) ครูต้องการเพ่ิมสมรรถนะ
ทางการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6) การนิเทศติดตามช่วยเหลือ (Mentoring) ครูต้องการทักษะการสร้างระบบนิเทศ
ติดตามและช่วยเหลือที่ทรงประสิทธิภาพเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 

7) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครูต้องมีสมรรถนะของการเป็นนักวิจัย
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้บังเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว                                                                                                                                                                                               
 วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2557) กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องมีทักษะ 9 ประการ ดังนี้  

1) สร้างคุณค่าเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ (Shares Values and Goals) ครูต้องมีวิสัยทัศน์
ในการรู้ความต้องการของนักเรียนและปรับบทบาทให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน   

2) ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างสรรค์พัฒนาเด็ก (Collective Responsibility) 
มีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ และอธิบายความส าเร็จของนักเรียนเป็นทีม 

3) การประเมินผลกระบวนการคิดสร้างสรรค์  (Authentic Assessment) การ
ประเมินผลนั้นต้องมีคุณค่าต่อผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสอนของทีมงานครูและ
นักเรียนให้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการสอนของครู 

4) การขับเคลื่ อนบนพ้ืนฐานนักเรียน (Self-Direction Reflection and Stable 
Setting) ทีมงานครูที่มีคุณภาพจะต้องสะท้อนการท างานร่วมกันตั้งแต่การวางเป้าหมาย  การวางแผน  
การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล ที่ขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานความต้องการของ
ผู้เรียนและตรงกับความต้องการพัฒนาตนเองของครูวิชาชีพ 

5) อดทนต่อการน าเสนอความคิดของนักเรียนและมีทัศนคติเชิงบวก (EQ Emotion)  
ครูต้องมีจิตสาธารณะสนับสนุนให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงความสามารถ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก เพ่ือให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองและรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น ท าให้เด็กมีพลังใจที่จะ
สืบสานความคิดของตนเองให้เป็นทักษะ  

6) ให้ความเคารพในความคิดและความส าคัญของการตั้งค าถาม (Question Ability) 
ครูต้องคิดสถานการณ์กระตุ้นการคิดในระดับสูงสะท้อนความคิดในการจัดการเรียนรู้ได้ 

7) การให้ค าแนะน าและพาท า (Coaching and Mentoring) การบริหารจัดการความรู้
และบริหารจัดการห้องเรียน (Knowledge Management) ให้เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge 
Based Society) เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จ  

8) การสนับสนุนเชิงบวก (Strong Leadership Support) ทีมงานครูวิชาชีพต้องได้รับ
การสนับสนุนจากผู้น าที่สร้างบรรยากาศที่เปิดโอกาสและเชื่อว่าพลังการท างานเป็นทีมจะพัฒนางาน
สอนและเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับความต้องการของนักเรียน 

9) ชุมชนเพ่ือความคิดสร้างสรรค์ (Creative Teachers and Their Community) ครู
ต้องมีความเชื่อเกี่ยวว่าเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถส่งเสริมให้แก่เด็กได้ โดยสถาบัน
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อเด็กและวิธีคิดของเด็ก 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558) กล่าวว่า ในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องมีทักษะการสอน ดังนี้  
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1) ทักษะการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน เช่น บรรยากาศการเรียนนั้น
ต้องไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกดูถูกเหยียดหยามจากครูหรือเพ่ือน ๆ เมื่อผู้เรียนมีความรู้สึกปลอดภัยแล้ว
บรรยากาศในการเรียนจะเต็มไปด้วยความสุข เกิดการมีส่วนร่วมเรียนตามจุดมุ่งหมายโดยง่าย 

2) ทักษะการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ให้นักเรียนไม่เกิดความเครียด การเรียนที่เครียด
เกินไปจะส่งผลให้การเรียนรู้ลดลง และสาเหตุที่นักเรียนเครียดคือ ความรู้สึกเสี่ยง ท าให้สมองท างาน
ด้อยลง เช่น ในระหว่างสอนครูมักถามขึ้นมาลอย ๆ โดยที่นักเรียนยังไม่เข้าใจชัดเจน นักเรียนจะ
ระแวงว่าจะตอบไม่ได้เป็นความเสี่ยงตลอดเวลา และสะสมความเครียดของนักเรียน ดังนั้นครูจึงควร
ลดความเสี่ยงของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย  

3) ทักษะการสอนวิธีการเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีมากมายจนครูและ
ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างหมดสิ้นในทุกเรื่อง ครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยไม่ต้องพ่ึงพาเพ่ือน หรือครู หรือผู้ใหญ่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเรียนแก่
ตนเอง ซึ่งวิธีการนี้จะติดตัวไปตลอดชีวิต 

4) ทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูควรอยู่กับเด็กในขณะที่เขาก าลังท างานและคิด
แก้ปัญหา โดยถ้าให้ความสนใจเจาะลึกกระบวนการปฏิบัติการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลยิ่งดี 
จะท าให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน และตัดสินผลการเรียนจากกระบวนการท างานและผลส าเร็จของงานได้
อย่างแม่นย าและน่าเชื่อถือ 

5) ทักษะการให้งานที่ท้าทายการเรียนรู้  งานที่ท้าทายจะท าให้ผู้ เรียนคึ กคักและ
กระตือรือร้น แต่ต้องมีความพอดีเกี่ยวกับจังหวะเวลาที่เหมาะสม ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ผู้เรียนต้องมี
ความภูมิใจที่จะท าและผู้สอนต้องไม่ครอบง าผู้เรียน 

6) ทักษะการสอนให้เกิดความคิดระดับสูง จากกิจกรรมที่ท้าทายโดยผ่านกระบวนการ
คิดรายบุคคล หรือกลุ่ม ได้ระบุ วิเคราะห์ปัญหา ตั้งค าถาม ระดมความคิด การอธิบาย ตั้งสมมุติฐาน 
ก าหนดทางเลือก ท านายผล ตีความ หาเหตุและผล การหาความสัมพันธ์ การหาข้อเท็จจริง  การ
ประเมินข้อโต้แย้ง การติดตามและประเมินทางเลือกเพ่ือตัดสินใจ 

7) ทักษะพูดน้อย ฟังมาก ครูควรให้เด็กพูดจากความคิดความรู้สึกของเขา ซึ่งมี
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจะถูกบั่นทอนลงถ้าครูท าท่าเหมือนฟังแต่จริง ๆ
แล้วไม่ได้ฟัง ในขณะเดียวกันก็ไว้ใจนักเรียนให้จัดการกับงานที่ได้รับมอบหมาย จะท าผิดบ้างก็ไม่
เป็นไร ให้เวลานักเรียนที่จะคิดทบทวนก่อนตัดสินใจด้วยตนเองท าให้นักเรียนประทับใจครูที่คอยให้
ความช่วยเหลือและมีความพยายามท างานจนประสบความส าเร็จด้วยตนเองในที่สุด 

8) เรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลว ผู้เรียนมักจะกลัวความผิดพลาดในการท างานและ
ไม่อยากเห็นครูบอกว่า “เธอท าผิด” และจากค าพูดของ โทมัส อัลวา เอดิสัน ที่ได้ท าการทดลอง
วิธีการต่าง ๆ หลายพันวิธี เพื่อประดิษฐ์หลอดไฟที่ให้แสงสว่าง กล่าวไว้ว่า... “I will not say I failed 
1,000 times, I will say that I discovered there are 1,000 ways that can cause failure.” 
หมายความว่า “ผมจะไม่พูดว่าผมล้มเหลว 1,000 ครั้ง แต่ผมจะพูดว่า ผมได้ค้นพบวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผล 
1,000 วิธี” แสดงให้เห็นว่าเอดิสันนั้นไม่เคยคิดว่าตนเองไม่เกิดการเรียนรู้เลย แต่ความล้มเหลวในงาน
ของเขาทุกครั้งนั้นช่วยสร้างความรู้ให้แก่เขามากมายจนเขาประสบความส าเร็จในการประดิษฐ์
หลอดไฟในที่สุดดังนั้น ทักษะครูในการน าความผิดพลาดของผู้เรียนมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
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นักเรียนคือ ครูควรให้นักเรียนได้พูดคุยอภิปรายร่วมกันในผลที่เกิดขึ้นและยอมรับในผลที่เกิดขึ้นนั้น 
และให้ถือว่าแม้จะล้มเหลวก็เป็นการเรียนรู้  นักเรียนจะใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นแรงผลักดันให้เขามี
ความมุมานะพยายามเพ่ือหาหนทางแห่งความส าเร็จให้ได้ต่อไป 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง  (2553) ได้แนวคิดจาก Sellinger จาก CISCO (2006) และ
ประยุกต์เป็นแนวคิดคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ 8 ประการด้วยกัน ดังนี้  

1) เนื้อหา (Content) ครูต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบในการสอนถือเป็น
ลักษณะที่จ าเป็นอย่างท่ีสุดและขาดไม่ได้ส าหรับครู 

2) การใช้คอมพิวเตอร์บูรณาการ (Computer ICT Integration) ครูต้องมีทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นการติดอาวุธด้านทักษะในการใช้ 
ICT ให้แก่ผู้เรียน และสามารถเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

3) การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionist) ครูที่มีทักษะในการพัฒนา
เนื้อหาความรู้ใหม่และน าไปใช้ในการสร้างแผนการเรียนรู้ต่าง ๆ ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในตนเองผ่านการลงมือผลิตชิ้นงานต่าง ๆ เช่นงานศิลปะฯลฯ 

4) การเชื่อมโยง (Connectivity) ครูที่มีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันและเพ่ือนครูทั้งในสถานศึกษาและต่างสถานศึกษาบ้านและหรือชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

5) การร่วมมือ (Collaboration) ครูที่มีทักษะในบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาที่ดีใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการเป็นผู้เรียนเองในบางครั้ง ได้แก่การอ านวยให้ผู้เรียนเกิดฐานการ
เรียนรู้ที่จะต่อยอดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมข้ึนได้ 

6) การสื่อสาร (Communication) ครูต้องมีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การอธิบายด้วยค าพูดยกตัวอย่าง ฯลฯ รวมถึงการใช้สื่อ (Media) ที่ช่วยให้ครู
สามารถส่งผ่านเนื้อหาสาระที่ต้องการจะน าเสนอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

7) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ครู เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 

8) การดูแล (Caring) ครูต้องมีความมุทิตา ความรัก และความห่วงใยผู้เรียน จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจต่อผู้สอน ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในลักษณะการตื่นตัวอย่างผ่อน
คลายถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุปราณี จิราณรงค์ (2558) กล่าวถึงทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู มีดังนี้  
1) การรู้จักนักเรียน ครูต้องรู้จักนักเรียนที่ตนรับผิดชอบในทุก ๆ ด้านทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ ์สังคม เพ่ือให้การพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้านเป็นไปอย่างถูกวิธีการ 
2) การใช้จิตวิทยาในการปกครองชั้นเรียน ครูเป็นผู้ที่มีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน

สามารถให้แรงเสริมในห้องเรียนได้ด้วยการให้ความสนใจและให้ค าชมเชย 
3) มีความสามารถด้านการสอน ให้เวลาในการอธิบายย้ าซ้ าทวน ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมที่มีประสิทธิภาพ ครูต้องมีความรู้และความช านาญในวิธีการ
สอน การใช้สื่อ การวัดผล การจัดกิจกรรมพัฒนา  
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 March (2012) ได้พัฒนาแนวคิดรูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 
เป็นชุดทักษะส าหรับครู ดังนี้  

1) ทักษะพ้ืนฐาน คือ เป็นทักษะที่จะช่วยให้ครูสามารถสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
จัดท าเอกสารรายวิชา และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การใช้อีเมล์ (E-mail) 
การสร้างและน าเสนอเอกสารรายวิชาออนไลน์ และ ทักษะเชิงเทคนิคการ Add ข้อความในบล็อก 
(Blog) และ วิกิพีเดีย (Wiki) 

2) ทักษะเกี่ยวกับศาสตร์การสอนและแหล่งข้อมูลออนไลน์ คือ เป็นทักษะที่จะช่วยให้
ผู้เรียนผูกพันกับการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยสร้าง Public Forum ให้ผู้เรียนได้แสดงออก ได้คิดเชิง
วิพากษ์ และได้ใช้แหล่งข้อมูลเพ่ิมพูนเนื้อหารายวิชา ได้แก่ การแสดงตัวทางออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ทักษะการสอนส าหรับการค้นหาการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิง
วิพากษ์ และส ารวจเครื่องมือเว็บเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลดี ๆ 

3) ทักษะเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน คือเป็นทักษะที่จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการ
เรียนรู้ของตนเองเพ่ือการบรรลุเป้าหมายในความเข้าใจและช่ าชองในตัวเอง ได้แก่ สนับสนุนผู้เรียนใช้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล และ อ านวยความสะดวกผู้เรียนเพ่ือสร้างความรู้ 

4) ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล คือเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดิจิทัลมากกว่า
การสอนเป็นทักษะที่จะน าไปสู่การคิดเชิงวิพากษ์ การสะท้อนผล และการปฏิบัติ ได้แก่ มีส่วนร่วมใน
โลกดิจิทัลในการน าเสนอตัวเอง และ มีส่วนร่วมในโลกดิจิทัลในการสนับสนุนเนื้อหา 

5) การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การปฏิบัติทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองประกอบด้วยการ
สื่อสารและความร่วมมือ การจูงใจและคาดหวังในผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ และการสร้างและจัดการ
ความรู้ ได้แก่ วิชาชีพด้านหลักสูตร วิชาชีพด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิชาชีพด้านปฏิบัติการวิจัย 
 Atienza (2009) กล่าวถึงรูปแบบของการพัฒนาครูศตวรรษท่ี 21 โดย National Institute 
of Education, Singapore ปี ค.ศ. 2007 โดย Prof. Lee Sing Kong ในแนวความคิดที่ว่าผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องการครูศตวรรษท่ี 21 รูปแบบของการพัฒนาครูศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ในค่านิยมและความรู้อัตลักษณ์ครู  การบริการต่อ
วิชาชีพและชุมชน และพัฒนาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และหลักสูตรและการ
สอนส าหรับศตวรรษท่ี 21  

2) สมรรถนะของครูที่ส าเร็จการศึกษาเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 
3) เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติ  ระบบการเป็นพ่ีเลี้ยงใน

สถานศึกษาและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถาบันการศึกษาแห่งชาติ 
4) ขยายขอบเขตวิชาชีพครูช่วยให้ครูมียุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
5) สมรรถนะเกี่ยวกับการประเมินผลขั้นสูง 
6) สนับสนุนเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพครู 

 พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2556) กล่าวว่า ทักษะ 5C เป็นทักษะครูมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1) ทักษะการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (Curriculum Development Skills) 
ในสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning-Based Society) เน้นการบูรณาการ (Integration) คือท าให้
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สมบูรณ์ในตัวเอง เนื่องจากในชีวิตจริงเกี่ยวกับศาสตร์หลากหลายจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้ตรง
ตามสภาพจริงเพ่ือให้น าความรู้ไปใช้ได้จริง และยังขจัดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาในต่างศาสตร์ท าให้ลด
เวลาสอน และท าให้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ แบ่งการบูรณาการเป็น 2 ประเภท
คือหลั กสู ตรบู รณาการ  (Curriculum Integration) และการบู รณาการการ เรี ยนการสอน 
(Instructional Integration)  

2) ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Child-Centered 
Approach Skills) คือ เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการทาง
ปัญญา กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการ
เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใช้หลากหลายวิธีสอน 

3) ทักษะการ ใช้ นวั ตกร รมการ เ รี ยนรู้ ใ นชั้ น เ รี ยน  (Classroom Innovation 
Implementation) คือพหุปัญญา (Multiple Intelligences) การเรียนรู้โครงการ (Project-Based 
Learning) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การเรียนรู้การใช้แหล่งความรู้ (Resource-Based 
Learning) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action  Research) ฯลฯ 

4) ทั ก ษ ะก า รป ร ะ เ มิ น ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม สภ า พจ ริ ง  ( Classroom Authentic 
Assessment) เป็นการประเมินในเรื่องต่อไปนี้ คือ ผลการเรียนด้านวิชาการ การใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ปัญหาทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และนิสัยการท างาน โดยมีวิธีการประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้แก่ การอภิปรายตามวัตถุประสงค์ แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่
พัฒนาโดยครู การเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ การน าเสนอด้วยวาจา โครงงาน แฟ้มสะสมผลงาน และ 
แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น และจุดเน้นของการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงคือการประเมินผลเพ่ือ
วินิจฉัยข้อบกพร่อง (Diagnostic Assessment) การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน (Formative 
Assessment) และ การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน (Summative assessment) 

5) ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) คือ การวิจัย
มีเป้าหมายเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเป็นผู้ท าวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
จึงเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) คือ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้า
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษา และสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา เช่น  วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ
การสอน ต าราที่ได้จากการวิจัย และผลงานทางการศึกษาตามมาอีกมากมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนด้วยการวิจัย เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติ และ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา 
 Lisa (2010) และ  Kharbach (2012) กล่ าวว่ า  ในปัจจุบันผู้ เรี ยนให้ความสนใจกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ จึงได้เสนอให้พัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับครูศตวรรษที ่21 ที่พึงมีดังต่อไปนี้  

1) ทักษะการใช้โปรแกรม เช่น การบันทึกไฟล์เสียงจากคอมพิวเตอร์ลงใน IC Recorder  
เล่นและตัดต่อข้อความลงคอมพิวเตอร์ หรือการส่งข้อความที่เป็นอีเมล์เสียงเป็นต้น 

2) ทักษะการจัดเก็บ URL รายชื่อเว็บไซต์ที่สนใจไว้เป็นหมวดหมู่ และแลกเปลี่ยนกับ
ผู้เรียน ทักษะการใช้บล็อก (Blog) และวิกิพีเดีย (Wiki) เพ่ือสร้างระบบออนไลน์ส าหรับผู้เรียน 
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3) ทักษะการจับภาพจากสิ่งแวดล้อม หรือท าส าเนาภาพจากเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น รูปถ่ายเอกสาร รวมถึงการสร้างเนื้อหาวิดีโอกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

4) ทักษะเกี่ยวกับ “Infographics” คือ การเอาข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลจ านวน
มากน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยใช้เครือข่ายของสื่อออนไลน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

5) ทักษะการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จ าเป็นต้อง
พบกันตามเวลาที่ก าหนดไว้ แต่ติดต่อกันได้ตลอดเวลาโดยใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้
ที่ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่ไหนเวลาใดก็ได้ 

6) ทักษะในการสร้างและเผยแพร่แฟ้มสะสมผลงานในระบบออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลส าหรับการน าเสนอตรวจสอบการเรียนรู้หรือการท างาน  

7) มีความรู้เกี่ยวกับระบบปกป้องความปลอดภัยในระบบออนไลน์ลิขสิทธิ์และกติกาที่
ใช้ในการออนไลน์สามารถป้องกันการลอกเลียนแบบงานที่มอบหมายให้กับผู้เรียน 

8) ทักษะการเขียนและเรียบเรียงบทความส าหรับเว็บไซต์ เพ่ือการสอนทักษะในการท า
วิดีโอสอนและแบบฝึกสอนต่าง ๆ โดยสามารถใช้ Task Management Tools เพ่ือการวางแผนและ
การเรียนรู้ สามารถใช้ Polling Software เพ่ือการส ารวจชั้นเรียนสามารถใช้ Collaborative Tools 
เพ่ือจัดท าต าราหรือการปรับแก้ไขต ารา รวมถึงการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

9) สามารถใช้เครื่องมือการประเมินดิจิทัลค้นหาและประเมินเนื้อหาตามเว็บไซต์ต่าง ๆ
แนะน าแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ดีให้ผู้เรียนเพ่ือการสืบค้นโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ สามารถใช้
เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือบริหารเวลา สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ต (Tablet) และสามารถใช้ 
Note Taking Tools เพ่ือแลกเปลี่ยนเนื้อหากับผู้เรียนสามารถใช้ Annotation คือการใส่เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือแสดงจุดสนใจบนภาพหรือเนื้อหา สามารถใช้โปรแกรมจัดภาพโปรแกรมหรือ
แผนภาพและพิมพ์ออกมาได้ และ สามารถใช้ Online Sticky Notes เพ่ือแสดงแนวคิดที่น่าสนใจ
วิธีการใช้รูปแบบต่าง ๆ ของ YouTube, Screen Casting Tools เพ่ือการเรียนการสอนสามารถใช้ 
Group Text Messaging Tools เพ่ือจัดท าโครงงานร่วมมือออนไลน์  และใช้ File Sharing Tools 
รวมไปถึงสามารถท าเอกสารงานวิจัยโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุป จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปทักษะศตวรรษที่ 
21 ส าหรับครู (21st Century Skills for Teachers) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) ในการวิจัยได้ว่า หมายถึง ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูที่ต้องพึงมี ดังนี้ 1) ทักษะการ
สอนส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Teaching Skills) 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Technology Skills) 3) ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Classroom Management Skills) 4) ทักษะการประเมินตามสภาพ
จริงส าหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Authentic Assessment Skills) และ 5) ทักษะการพัฒนา
วิชาชีพส าหรั บศตวรรษที่  21  (21st Century Professional Development Skills) โ ดยสรุ ป
ความหมายของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ทักษะการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 21 (21st Century Teaching Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนอย่างช านาญ ซึ่งครูที่มีทักษะการสอนจะเป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสอนทั้งด้านทฤษฎี การสอน เทคนิคและวิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนที่ดี หรือมีการพัฒนาในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity Based Learning: CBL) การเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) การสอนแบบสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก (Teach Less 
Learn More: TLLM) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) การเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project Based Learning: PBL) การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) เป็นต้น  

2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Technology Skills) 
หมายถึง ครูต้องเข้าใจในวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูต้องสอนให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ การวิจัย
ทางอินเทอร์เน็ต การเปิดกว้างเพ่ือการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนาวิธีการสอนแบบเก่า ทั้งเพ่ือการ
เรียนรู้ของนักเรียนและเพ่ือพัฒนาวิชาชีพตนเอง เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และเครื่องมือกูเกิ้ลแอพส์
เพ่ือการศึกษา (Google Apps for Education) การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การเรียนการ
สอนทางไกลผ่านออนไลน์ (Massive Open Online Course) ดิจิทัลวิดีโอ (Digital Video) เป็นต้น 

3. ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Classroom 
Management Skills) หมายถึง การจัดบรรยากาศในห้องเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต ทั้งการจัดตกแต่งในห้องเรียน จัดที่
นั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน ท าให้ เกิดความสุขแก่ผู้เรียน เป็น
องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู้ 
การเป็นคนดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นต้น 

4. ทักษะการประเมินตามสภาพจริงส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Authentic 
Assessment Skills) หมายถึง การประเมินผลที่ใช้วิธีการและเกณฑ์ที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างเต็มเวลาในแต่ละ
กิจกรรม โดยให้ผู้เรียนสร้างผลงานออกมาเพ่ือแสดงตัวอย่างของความรู้และทักษะที่ตนมี ซึ่งกิจกรรม
ที่น ามาใช้ประเมินนั้น จะมีลักษณะเหมือนและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มากกว่าเป็นการทดสอบ 
และข้อมูลของการประเมินผลได้มาจากทั้งการเก็บรวบรวมผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้อง
กับชีวิตประจ าวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการทดสอบความรู้ความเข้าใจ  

5. ทักษะการพัฒนาวิชาชีพส าหรับศตวรรษที่  21  (21st Century Professional 
Development Skills) หมายถึง การพัฒนาตนเองในวิชาชีพครูให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เช่น การวิจัย
การปฏิบั ติ ก าร ในชั้ น เ รี ยน  (Classroom Action Research) ชุ มชนการ เ รี ยนรู้ ท า งวิ ช าชีพ 
(Professional Learning Community) เป็นต้น  

สรุปกรอบการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4  กรอบการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู  
 



 

2.3  การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 
 การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ทักษะการสอน  

ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน ทักษะการประเมินตามสภาพจริง ทักษะการใช้เทคโนโลยี และ 
ทักษะการพัฒนาวิชาชีพ ที่ควรน ามาใช้ในการวิจัย ซึ่งในการด าเนินการวิจัยในภาคสนาม ผู้วิจัย
สามารถจะน าไปแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์ของผู้วิจัย ดังนี้  

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และกิจวัฒน์ จันทร์ดี (2558) ได้กล่าวถึงทักษะอาจารย์เพ่ือสร้างทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 คือ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) โดย
จัดรูปแบบการสอนเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจเพ่ือน าผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนท าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และ
ค้นหาค าตอบ ถือเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL เช่น ใช้
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจเป็นตัวกระตุ้น ครูจึงมีหน้าที่จัดการให้เนื้อหาให้
เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียน ใช้สื่อมัลติมีเดียกระตุ้นความสนใจหรือสร้างแรงบันดาล ทั้งรูปภาพ เสียง 
ข้อความต่าง ๆ หรือใช้เกม หรือกิจกรรม ให้เหมาะกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในเนื้อหา 
เช่น การใช้เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียนมาน าเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เมื่อจบการ
น าเสนอสื่อแล้วจึงน าเกมหรือกิจกรรมมาเป็นการกระตุ้นอีกทีหนึ่ง  

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ กระบวนการนี้ทั้งหมดจะเป็นการใช้
ปัญหาเป็นตัวน า ขั้นการตั้งปัญหาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นผู้สอนให้
ผู้เรียนค้นหาปัญหาที่ตนเองสงสัยหรือที่สนใจในบทเรียน เมื่อผู้เรียนค้นพบปัญหาที่ตนเองสงสัยแล้ว
นั้น จึงท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ จ านวนของกลุ่มนั้นจะตั้งขึ้นตามจ านวนปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน และสมาชิกของแต่ละกลุ่มนั้นก็จะเกิดจากความพอใจของผู้เรียนเอง และด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง กระบวนการ CBL นั้นจะได้ผลดีมากจากความสมัครใจ ความสนใจ และความ
ร่วมมือกันของผู้เรียน กระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนนั้นไม่ได้ถูกบังคับให้รู้ แต่เกิดความ “อยากรู้” 
ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นค้นหาเนื้อหาที่ต้องการ และเปิดรับความรู้นั้นได้อย่างเต็มที ่

ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นตอนนี้ใช้เวลามากที่สุดในกระบวนการ CBL ผู้สอนจะปล่อย
ให้ผู้เรียนนั้นได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนนั้นมีหน้าที่เดินให้ค าปรึกษาตามกลุ่ม ให้
ค าปรึกษาเวลาที่ผู้เรียนมีปัญหา ผู้สอนจะต้องหักห้ามใจไม่ให้สอน แต่จะคอยบอกต่อเนื้อหาค าตอบ
และตัดสินความถูกต้องของค าตอบ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และตอบค าถามด้วยค าถาม เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิด โดยหลีกเลี่ยงการตัดสิน และการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดอันจะเป็นการ
ส่งผลให้ผู้เรียนหมดอิสระทางความคิด แต่จะใช้วิธีการง่าย ๆ เช่นการถามกลับ  สิ่งส าคัญอีกข้อหนึ่ง
คือผู้สอนจ าเป็นต้องแนะน าให้ผู้เรียนหาความรู้ได้ถูกแหล่ง แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักเลือกข้อมูลความรู้ได้
อย่างถูกต้อง และปล่อยให้ผู้ เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้นั้น  ๆ สิ่งที่ ได้จาก
กระบวนการนี้ไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง แต่เป็นทักษะการคิดและค้นคว้าหาค าตอบที่จะเกิดขึ้นจาก
ช่วงเวลาที่ผู้สอนนั้นปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลากับเนื้อหาที่ตนเองสนใจได้อย่างเต็มที่  การสอนแบบ 
CBL คือการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด และรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล รู้จักเลือกใช้และตัดสินใจในข้อมูลที่
หาได้ในยุคสมัยนี้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ 
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ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ ผู้เรียนนั้นจะได้น าเสนอผลงานที่ตนเองค้นคว้าและคิด และผลงานที่
น าเสนอนั้นคือผลงานแห่งความทุ่มเทของผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนท าการเสนอ ผู้สอนต้อง
ปล่อยให้ผู้เรียนนั้นน าเสนอจนจบ โดยไม่ต้องแทรกแซงระหว่างการน าเสนอ แสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถาม ผู้ที่แสดงความคิดเห็นและซักถามคือผู้เรียนร่วมชั้น  เมื่อจบการน าเสนอผู้สอนจะเป็นผู้เปิด
ประเด็นให้มีการซักถามในชั้นเรียน และนี่คือกระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนนั้นตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ตนเองได้ค้นหามา ถ้าหากข้อมูลที่หามานั้นไม่ถูกต้อง การซักถามในห้องเรียนนั้นจะเกิด
ประเด็นใหม่ ๆ ที่ผู้น าเสนอนั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพ่ือตอบผู้ซักถามให้ถูกต้อง ซึ่งผู้น าเสนอก็จะพบว่า
ข้อมูลของตนไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมพอ และต้องเพ่ิมเติมตรงไหนบ้างจากการซักถามของผู้เรียน
ด้วยกันโดยที่ผู้สอนจะท าหน้าที่คอยควบคุมค าถามและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้อยู่ในประเด็น ไม่หลุดจาก
เนื้อหามากนัก ถ้าหากในผู้เรียนร่วมชั้นไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัย ผู้สอนอาจจะเป็นผู้เริ่มถามเองก็ได้ 
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของการซักถามในชั้นเรียน ซึ่งวิธีการนี้อาจจะต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่  ๆ ที่ไกล
กว่าเนื้อหาเดมิที่เคยสอนกันมา และเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนนั้นเต็มใจที่จะค้นหาด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลเพ่ือให้ได้คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน ต้องประเมิน 3 ด้าน 
คือ ด้านความรู้คือการจัดให้มีการสอบวัด หรือแบบฝึกหัดต่าง ๆ และน าคะแนนมาชี้วัดว่าผู้เรียนมี
ความรู้ในเนื้อหาด้านนี้เท่าไหร่ด้านทักษะจะประเมินความสามารถของผู้เรียนใช้รูปแบบการประเมิน
แบบรูบริค (Rubric) ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งหัวข้อและรายละเอียดในการประเมินที่จ าเป็น เช่น 
ประเมินทักษะการน าเสนอ ประเมินเนื้อหาด้านความชัดเจนในการพูด และด้านเทคนิคในการน าเสนอ 
เป็นต้น และ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใช้การประเมินแบบรูบริค (Rubric) ได้ การตั้งหัวข้อการ
ประเมินที่ผู้สอนอยากให้เกิดขึ้นในผู้เรียนและรายละเอียดส าหรับการประเมินที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้
ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดเกิดขึ้นใน
ผู้เรียน เพ่ือการตั้งหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง แต่สิ่งส าคัญ คือการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
โดยเฉพาะในด้านของทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จ าเป็นจะต้องประเมินจากผู้สอนและ
ผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะเป็นการประเมินรอบด้าน ทั้งผู้ เรียนที่ท ากิจกรรมด้วยกัน และผู้สอนที่คอย
สังเกตการณ์อยู่ในชั้นเรียน เพ่ือการประเมินที่มีความแม่นย ามากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นการโหวต
ให้คะแนนในด้านต่าง ๆ หรือแม้แต่การแจกแบบสอบถามให้กรอกในหัวข้อที่ต้องการ เป็นต้น ดังภาพ
ที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5 รูปแบบการสอนตามแนวทาง CBL 
ที่มา.  https://blog.eduzones.com/wiriyah/149091 

https://blog.eduzones.com/wiriyah/149091
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การสอนแบบสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก 
 ธงชัย สิทธิภรณ์ (2556) กล่าวถึง การสอนแบบ สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก (Teach Less, 

Learn More หรือ TLLM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มุ่งให้ครูมี
บทบาทในการสอนให้ผู้เรียนมีความคิดมากกว่ามีความรู้จากการท่องจ า  ที่มาของแนวคิด Teach 
Less, Learn More ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการศึกษา Thinking Schools, Learning 
Nation (TSLN) ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
Thinking Schools เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด
และ Learning Nation เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ผู้ เรียนมีความรู้ เกี่ ยวกับนวัตกรรม และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ เพ่ิมมากข้ึน ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

 นอกจากนี้ Teach Less, Learn More ยังมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของ
ผู้เรียน ซึ่งต้องการเปลี่ยนการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ ไปสู่การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือ การ
เพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและลดการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณคือการลดบทบาทของครู จากผู้สอน
ไปเป็นผู้ชี้น า กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ การลดการเรียนแบบท่องจ า การสอบ และการหาค าตอบ 

 บทบาทของผู้สอนตามแนวคิด Teach Less, Learn More เสนอให้ผู้สอน สอนให้น้อยลง 
(Teach Less) แต่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น (Learn More) โดยผู้สอนต้องค านึงถึงสิ่ง
ส าคัญ 3 ประเด็น ได้แก่  ท าไมต้องเรียนรู้? เรียนรู้อะไร? และ เรียนรู้อย่างไร? ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้และมีก าลังใจในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นเพียงเนื้อหาความรู้ที่สอนเท่านั้น ผู้สอน
ควรให้ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์และแนวคิดที่ส าคัญมากกว่าการท่องจ าได้  ผู้สอนควรให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมส าหรับการทดสอบของชีวิตมากกว่าเพ่ือการทดสอบ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของ
เนื้อหา และความเชื่อมโยงของเนื้อหา มากกว่าที่จะสอนเนื้อหาแยกกันเป็นเรื่อง  ๆ ผู้สอนควรให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่า มีทัศนคติที่ดี และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง มากกว่าที่จะน า
ความรู้ไปใช้ในการสอบเท่านั้น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าเน้นที่ผลการ
เรียนรู้ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้ค าถามกระตุ้น มากกว่าการให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตามค าสั่ง ผู้สอนควรให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้น และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการที่
ผู้เรียนเรียนรู้จากการท าแบบฝึกหัดและท่องจ า ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศและจัดสถานการณ์ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนจากค าบอกของผู้สอน ผู้สอนควรค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ก าหนดวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากกว่าการใช้วิธี
สอนแบบเดียวกันทั้งหมด ผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง 
เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพและพัฒนาการของผู้เรียนมากกว่าการประเมินผู้เรียนจากการสอบเท่านั้น
ตัวอย่าง การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ตามแนวคิด Teach 
Less, Learn More ที่โรงเรียน Raffles Girls’ School ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมายประกอบด้วย ก าหนดค าถามส าคัญ ก าหนดความเข้าใจที่
คงทน (Enduring Understanding) จุดประสงค์การเรียนรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนา เมื่อเสร็จสิ้น
การสอนแล้วผู้เรียนต้องเกิดความเข้าใจที่คงทน ซึ่งเป็นความสามารถอย่างลึกซึ้งในการอธิบาย 
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ประยุกต์ใช้ความรู้และเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์ต่าง  ๆ โดยการก าหนดความเข้าใจที่คงทน มี
หลักเกณฑ์ความเข้าใจที่คงทนของเรื่องที่ก าลังสอนควรสามารถถ่ายโอนไปสู่เรื่องอ่ืน ๆ และชีวิตจริง
เพ่ือเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาและความส าคัญของเนื้อหาที่มีต่อชีวิตจริง ความเข้าใจที่คงทนต้อง
ผ่านกระบวนการสืบสวน อภิปราย ตั้งค าถาม และประเมินผล ไม่สามารถท าความเข้าใจได้ในทันที  
ความเข้าใจที่คงทนเกิดมาจากการเชื่อมโยงมโนทัศน์ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีกับทักษะ กระบวนการ 
และ ความเข้าใจที่คงทนควรน าไปสู่บทสรุปของเรื่องโดยผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง 

 ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดหลักฐาน และการประเมินผลการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนของ
ผู้เรียน ได้แก่ ชิ้นงานหรือภาระงาน ซึ่งจะเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานหรือท า
กิจกรรมของผู้เรียน ท าให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ตัวอย่างของชิ้นงาน 
เช่น รายงาน เรียงความ แผนภาพ หุ่นจ าลอง แฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน เป็นต้น ตัวอย่างของภาระ
งาน เช่น การสอบ การพูดปากเปล่า การแสดงบทบาทสมมติ การตอบค าถาม การอธิบาย การกล่าว
รายงาน การอภิปราย เป็นต้น การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ ค้นหา 
หรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนแล้วน าผลที่ได้มาสรุป และตัดสินว่าผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้
หรือไม่ การประเมินผลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอน และไม่สามารถแยก
ออกจากกระบวนการเรียนการสอนได้ ซึ่งการประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวคิด TL, LM คือการ
ประเมินตามสภาพจริง เนื่องจากเป็นการประเมินผลที่สามารถประเมินได้ทั้งกระบวนการ และผลที่ได้
จากการเรียนรู้ประเด็นที่ผู้สอนควรค านึงถึงในการพิจารณา ก าหนด และประเมินหลักฐานการเรียนรู้
ของผู้เรียน ได้แก่ ความเข้าใจที่คงทน ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนคืออะไร เครื่องมือที่ใช้
ประเมินความเข้าใจที่คงทน ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนผู้สอนจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้แล้วหรือยัง หลักฐานที่แสดงการเรียนรู้ให้เพียงพอที่จะสรุปว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่
และการประเมินผลการเรียนรู้ควรประเมินตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 

 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยประเด็นที่ต้องค านึงถึงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน ได้แก่ การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ และแหล่งเรียนรู้ควรอยู่ในชีวิตจริง
เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอน รวมทั้งได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็น
นักคิด และนักแก้ปัญหา ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบสอบหาความรู้ ลงมือปฏิบัติและ
แก้ปัญหาเองและผู้สอนมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตั้งค าถามที่ท้าทาย
ความสามารถ และกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ 

 การสอนแบบยึดสมองเป็นฐาน  
 ธงชัย สิทธิภรณ์ (2556) กล่าวว่า การสอนแบบยึดสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning 

หรือ BBL) หมายถึง การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองให้ เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการ
เรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด ถึง 10 ปี Regate และ Geoffrey Caine (1990) นักวิจัยเกี่ยวกับการ
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เรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมองเป็นหลัก ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความสัมพันธ์กับสมองไว้ ดังนี้  

1) สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน มนุษย์เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต้องอาศัยสมองและรับ
ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาท าให้เห็น หูท าให้ได้ยิน จมูกท าให้ได้กลิ่น ลิ้นท าให้ได้รับรส 
และผิวกายท าให้เกิดการสัมผัส   

2) สมองกับการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรจะมีความรู้เรื่องการท างานและการพัฒนาของ
สมอง เพ่ือจะได้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและท างานแบบท้าทาย 
ให้ผู้เรียนได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด
และเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นรากฐานไปสู่การเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในการด ารงชีวิต และ
เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป  

3) การเรียนรู้มีมาแต่ก าเนิดต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรง 
4) รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล ผู้เรียนจะมีผู้ถนัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของตน ครู

ต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกรูปแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามถนัด รวมทั้งยังมีโอกาส
พัฒนาความสามารถด้านอ่ืน ๆ ที่ตนไม่ถนัดอีกด้วย 

5) ความสนใจมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษของมนุษย์ แบ่งเป็น 8 
ด้านคือ  ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ความฉลาดด้านตรรกศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial 
Intelligence)ความฉลาดด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) ความ
ฉลาดด้ านดนตรี  (Musical Intelligence) ความฉลาดด้ านมนุษยสัม พันธ์  ( Interpersonal 
Intelligence) ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) และความฉลาดด้าน
ธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)  

6) สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้  สมองแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือซีกซ้ายกับซีก
ขวา สมองทั้งสองด้านมีความสัมพันธ์กัน สมองมีหน้าที่ ควบคุมการรับรู้ การคิด การเรียนรู้และการจ า 
ควบคุมการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรม 

7) การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของมนุษย์จะ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมของผู้เรียน กับการจัดประสบการณ์
ในการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 

8) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งในแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้
ตั้งใจ เรียนรู้จากประสบการณ์ในสถานการณ์จริง เช่น ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่  โดย
อาศัยประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

9) การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจให้ความหมายกับสิ่งที่รับรู้มา มี
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง สอน แนะน าบนพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่
มีอยู่เดิมของผู้เรียน 

10) การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ภาษาแรกของมนุษย์เรา ถูกเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างหลากหลาย ด้วยค าศัพท์และไวยากรณ์ ถูกเรียนรู้ โดย
กระบวนการเรียนรู้ภายในของบุคคล เซลล์สมองจะเกิดมีการเชื่อมต่ออย่างสูงสุด เมื่อถูกกระตุ้นให้

https://blog.eduzones.com/snowytest/113576
https://blog.eduzones.com/snowytest/113576
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เผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่นอย่างสนุกสนานและมี
ความสุข ปราศจากความเครียด มนุษย์ทุกคนมีระบบสมองที่เหมือนกัน แต่ละคนแต่เราสามารถเรียนรู้
ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก BBL โดย 
1) จัดการให้ครบองค์ประกอบเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและถาวรนั้น ทั้ง 3 ส่วน 

ได้แก่การรับรู้ การบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ใช้ เพ่ือเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงในวิถี
ชีวิต 

2) ครูผู้สอนมีข้อมูลและรู้จักนักเรียนทุกคนเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถหรือ
ความเก่งให้เก่งมากยิ่งขึ้น รวมการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อีก เพ่ือให้มีความเก่งหลายด้าน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ หรือความเก่งสู่สาธารณชน โดยอาจจัดเวทีให้แสดงอย่างอิสระ  

3) การจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูต้องมีความเข้าใจทักษะที่เกี่ยวโยงกับความสามารถ
พิเศษของสมองแต่ละซีก สมองซีกซ้ายสั่งการท างานเกี่ยวกับ ค า ภาษา ตรรก ตัวเลข จ านวน ล าดับ 
ระบบ การคิดวิเคราะห์ และการแสดงออกเป็นต้น สมองซีกขวาจะสั่งการเกี่ยวกับ จังหวะ ดนตรี 
ศิลปะ จินตนาการ การสร้างภาพ การรับรู้ การเห็นภาพรวม ความจ า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  

4) ควรจัดเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกมิติของชีวิตมนุษย์ จากแหล่ง
การเรียนรู้หลากหลาย เช่น เรียนรู้จากสื่อธรรมชาติ จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ จากแหล่งงาน
อาชีพของชุมชน จากการค้นคว้าทางเทคโนโลยี ฯลฯ  

5) มีกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ในกระบวนการ
เรียนรู้นั้น ผู้เรียนอาจรับรู้  แต่ยังไม่เข้าใจ ความเข้าใจอาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้เรียนสามารถ
มองเห็นถึงความหมายและความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองรับรู้จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย ในระดับท่ีสามารถอธิบายเชิงเหตุผลได้  

6) ศึกษาลีลารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละประเภท ครูต้องศึกษาลีลารูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีความชื่นชอบ ความถนัด วิธีการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และจัด
กิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละประเภท จะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   

7) ใช้กิจกรรมที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันประกอบด้วย การสาธิต การท า
โครงงาน ทัศนศึกษา การเล่าเรื่อง ละคร และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อคนหลาย ๆ ประเภท การเรียนแบบ
มุ่งประสบการณ์ทางภาษาสามารถเรียนรู้ได้ในกระบวนการโดยผ่านเรื่องหรือการเขียน 

8) สร้างสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย โดยผ่านการเล่นแบบท้าทาย ความ
สนุกสนาน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ และครูไม่ควรลงโทษผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์แวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้  

9) ผู้เรียนมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาความเก่งของมนุษย์ 
คือ ทฤษฎีพหุปัญญา คือผู้มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย  ๆ ด้าน ที่แสดงออกถึง
ความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ 

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2558) กล่าวถึงมโนทัศน์การเรียนรู้เชิงรุกว่า

เป็นแนวการสอนที่ครูสามารถน าไปพัฒนาหรือเสริมทักษะผู้เรียนที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
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ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุน ได้แก่ 1) ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ทฤษฎีสรรค์นิยม (Constructivism) 
เน้นผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Actively Construct Their Knowledge) และทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เน้นการเรียนรู้ร่วมมือกันของผู้เรียนที่มีเป้าหมายในการ
ท างานเดียวกัน จึงให้ความหมายของการเรียนเชิงรุกว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ฟัง พูด อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือท ากิจกรรมและในขณะเดียวกันผู้เรียนต้องใช้
กระบวนการคิดขั้นสูงคือ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ด้วย ราชบัณฑิต ให้
ความหมายของการเรียนเชิงรุก คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวาและอย่างตื่นตัว ลักษณะส าคัญและคุณค่าของการเรียนรู้เชิงรุกคือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน
ค่า ซึ่งมุ่งลดกระบวนการถ่ายทอดสารสนเทศให้แก่ผู้เรียน และผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะพัฒนา
คุณธรรม เจตคติ และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที ่2.1  แนวการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
 

บทบาทหลักของครู พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียน 
1. Instructor 

วิธีการสอน: บรรยาย
ประกอบการปฏิบัติ ให้
นักเรียนมีส่วนร่วม 
วิธีการสอน: Inquiry  
Problem-Based 
Learning 

ครูแนะน าให้เด็กท างานเป็น
กลุ่ม ครูบรรยาย ครูและ
นักเรียน ร่วมกันสรุปงาน ใบ
ความรู้  เตรียมแหล่งการเรียนรู้  
ครูน าเสริมความรู้ที่ถูกต้อง 

มีส่วนร่วมในการฟัง ลงมือท า 
การพูด อภิปราย  
ผู้เรียน: มีส่วนร่วม หรือ 
เรียนรู้ 

2. Advisor 
วิธีการสอน: Project-
Based Learning , 
Research-Based 
Learning 

ครูแนะน า เสนอแนะ ให้
ก าลังใจ เป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้
เด็กท างานบรรลุเป้าหมาย ด้วย
ตนเอง 

ผู้เรียนระบุค าถาม แสวงหา
ค าตอบ สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง สร้างความรู้ใหม่  
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทั้งผู้เรียน   
และครูไม่เคยรู้มาก่อน 

3. Coacher (ผู้ชี้แนะ) 
Coaching (กระบวนการ 
ชี้แนะ) 

ชี้แนะ สอนงานให้บุคคลมี
ความรู้ ทักษะและ
ความสามารถเฉพาะตัวด้วยวิธี
ต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ 

ปฏิบัติ ลงมือท า เพ่ือเรียนรู้ 
เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้ง
การแก้ไขข้อบกพร่องให้บรรลุ
ตามผลเรียกว่า ผู้รับการ
ชี้แนะ 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

บทบาทหลักของครู พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียน 
4. Mentor (พ่ีเลี้ยง) 

Mentoring (กระบวน 
การพ่ีเลี้ยง) พ่ีสอนน้อง  
ครูอาวุโสสอนน้อง 

สนับสนุนส่งเสริมให้ได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เป็นแบบอย่าง 
(Role model) มีความเป็น
กัลยาณมิตร 

พยายามเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือ
พัฒนาความสามารถให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย เรียกผู้ได้รับ
การแนะน าด้วยพี่เลี้ยง 
(Mentor) 

 
 การเรียนรู้เชิงรุกเป็นแนวการสอนส าคัญที่เป็นฐานของการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยต้องค านึงถึงกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 1) การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 2) การเรียนรู้แบบรวม
พลัง 3) กระบวนการบ่มเพาะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบ่มเพาะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการด าเนินการท าโครงงาน เป็นจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ผลการเรียนรู้ทุกด้าน ท าให้ครูได้พบจุดเด่น จุดบกพร่องจากการประเมินตาม
สภาพจริง แล้วน ามาเขียนไว้ในบันทึกหลังสอน (Teaching Logs) เพ่ือหาแนวทางเสริมเด็กท่ีเด่น และ
ซ่อมเด็กที่มีจุดบกพร่อง น าไปสู่การท าวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาเด็ก และพัฒนาการเรียน
การสอนของคร ู

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2556) กล่าวถึง การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 

(Project Based Learning หรือ PBL) จะเป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Problem Solving Skills) ในศตวรรษที่  21 ผลผลิตที่ ได้มาจะเป็นงานสร้างสรรค์   
(Creative Product) โดยให้แนวทางการสอนดังนี้ การท าโครงงาน หมายถึง การศึกษาเพ่ือค้นพบ
ความรู้ใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่ ด้วยตัวนักเรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีครู
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ความรู้ใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่นั้นทั้งนักเรียน
และครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (Unknown by All) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็น
ขั้นตอนด าเนินการท าโครงงานเพ่ือหาค าตอบของปัญหา ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้คือ ระบุปัญหา
ออกแบบการรวบรวมข้อมูล ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล และ 
แปลความหมายข้อมูลและสรุปผล ดังภาพที ่2.6 
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 1. ระบุปัญหา: สังเกต สรุปอ้างอิง แยกแยะ เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ สื่อสาร และก าหนดโจทย์หรือค าถามเพ่ือหา
ค าตอบ 

 2. ออกแบบการรวบรวมข้อมูล: ตั้งสมมุติฐาน คิดเชิงเหตุผล พิสูจน์
สมมุติฐาน การระบุตัวแปร การนิยามเชิงปฏิบัติการ การวางแผน
เพ่ือวิธีเก็บข้อมูล การสร้างเครื่องมือ และวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล 

 3. ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล: สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม การวัด การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือ การใช้ตัวเลข การบันทึก 

 4. วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล: สังเกต แยกแยะ จัดกลุ่ม จ าแนก
ประเภท เรียงล าดับ จัดระบบ ใช้ตัวเลข รวมทั้งการสื่อความหมายข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ภาพ เป็นต้น 

 5. แปลความหมายข้อมูลและสรุปผล: การแปลผลข้อมูล การอุปนัย การนิรนัย 
การสรุปผลจากข้อมูล 

 

ภาพที่ 2.6  แผนผังทักษะการคิดย่อย ๆ ในแต่ละข้ันตอนของการท าโครงงาน 
 ประเภทของการท าโครงงานที่ใช้เกณฑ์ของผลที่ได้รับแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) โครงงาน

ส ารวจเป็นการส ารวจความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (What it is) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจนั้นมาจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ และน าเสนอแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะ หรือความสัมพันธ์ของเรื่อง
ดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี้นักเรียนต้องศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจ โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 2) โครงงานทดสอบมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าจะเกิดอะไร หรือจะเกิดอะไรขึ้น หรือจะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อมีการทดลองสิ่งที่จัด
กระท าขึ้น คือ ตัวแปรต้น เพื่อศึกษาว่าจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา คือ ตัวแปรตามอย่างไร ด้วย
มีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ คือ ตัวแปรควบคุมที่อาจมีผลต่อตัวแปรตาม และ 3) โครงการประดิษฐ์ มี
วัตถุประสงค์ คือ การน าความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการท างานหรือการใช้สอยการประดิษฐ์คิดค้น  อาจเป็น
การประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ยังไม่มีใครท า หรืออาจเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และดัดแปลง
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจ าลองโครงงานประเภท
นี้ มีการทดลองเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ จึงเรียกโครงงานทดลองเชิงพัฒนา 

 การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
 การเรียนรู้ของคนยุคดิจิทัล เป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่ ต้องยกระดับครูในการใช้

เทคโนโลยีต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ด้านการเรียนการสอน (กานดา รุณนะพงศา และคณะ, 2554 ) ได้น าเสนอแนว

ทางการน าเฟสบุ๊คมาใช้ดังนี้คือ โพสต์ข้อความลงในกระดานข่าว (Wall) ของกลุ่มซึ่งมีความเหมาะสม
ส าหรับข้อมูลที่ต้องการแบ่งปัน ณ เวลานั้น แต่ไม่เหมาะสมส าหรับการเก็บไว้เพ่ืออ้างอิงภายหลังโพ
สต์รูปภาพและวีดิโอที่อัปโหลดโดยสมาชิกซึ่งจะมีประโยชน์ส าหรับการน าเสนอข้อมูลในรูปของสื่อ
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ผสมผสาน (Multimedia) ตั้งค าถามและสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น (Poll) ซึ่งผู้เขียนบทความ
สามารถรับทราบได้ว่าผู้เรียนเลือกข้อไหนและอนุญาตให้ผู้เรียนเพ่ิมเติมตัวเลือกข้ออ่ืน ๆ และ ใช้งาน
เฟสบุ๊คดอกส์ หรือเอกสารของเฟสบุ๊ค ซึ่งเหมาะสมส าหรับการสร้างและแก้ไขเอกสารด้วยผู้ใช้งาน
เพียงคนเดียว แต่ไม่เหมาะส าหรับการใช้เข้าแก้ไขเอกสารได้หลายคนพร้อมกัน  นอกจากนี้ กุลชัย 
กุลตวนิช และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่องเฟสบุ๊ค: การจัดการเรียนการสอนผสมผสานตามแนวคิด
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้เครื่องมือการสื่อสาร
แบบดั้งเดิมกับการน าเฟสบุ๊คเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรูปแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการสอนเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสังคม ตลอดจนการท าให้
ผู้เรียนสัมผัสกับงานที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรอบข้าง และได้เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองจนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างมีความหมายขึ้น  ทั้งนี้
ผู้สอนมีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น การจัดเตรียมเอกสาร
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การให้ค าปรึกษาระหว่างการด าเนินงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับไปยัง
ผู้เรียน ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการน าเฟสบุ๊คมาใช้กับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน จากการ
น าเสนอแนวทางการน าเฟสบุ๊คมาใช้กับการเรียนการสอนนั้น หากสามารถน าไปสู่การจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนย่อมก่อให้เกิดผลส าคัญในหลากหลายลักษณะ ได้แก่  

   1.1) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้นเรียน เนื่องจากบรรยากาศของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านมิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย 
ด้วยเหตุนี้เมื่อทั้งผู้สอนและผู้เรียนเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็
จะน าไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในสังคมจริงในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นผลให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้ลักษณะการน าเสนอข้อมูลสถานภาพที่เป็นปัจจุบัน 
ท าให้ผู้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมและประสานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที  

   1.2) การกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวาง การตั้ง
ประเด็นแลกเปลี่ยนข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าได้อย่างทันท่วงทีและเป็น
เครื่องมือส าหรับผู้สอนในการกระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถน าเสนอ
เนื้อหาใหม ่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและผู้เรียนสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง  

    1.3) การส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัดเครือข่ายสังคมออนไลน์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของเว็บบล็อก เป็นระบบที่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานตามความถนัด
และความสนใจ ของทั้งผู้สอนและผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

    1.4.) การส่งเสริมการบันทึกและการอ่านการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ส่วนใหญ่ผ่านรูปแบบของข้อเขียนในหลายลักษณะ เช่น ข้อความสั้นในระบบ Twitter ข้อความปาน
กลางของเว็บเฟสบุ๊ค หรือ ข้อความยาว ๆ ของระบบเว็บบล็อก เป็นต้น  

 จากที่กล่าวมา กล่าวได้ว่าเฟสบุ๊คสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนการ
สอนโดยอ านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้เป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้หรือแสดงความ
คิดเห็นและพัฒนาทักษะการสื่อสารอารมณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเคารพความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืน ทั้งนี้ครูสามารถน าเฟสบุ๊คมาใช้กับการเรียนการสอนได้หลายลักษณะ เช่น โพสต์ข้อความลงใน
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กระดานข่าว (Wall) ของกลุ่มโพสต์รูปภาพ และวีดิโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ตั้งค าถามและสร้างแบบ
ส ารวจความคิดเห็น (Poll) หรือใช้งานเฟสบุ๊คดอกส์หรือเอกสารของเฟสบุ๊ค สามารถน าเฟสบุ๊คเข้ามา
ใช้ในการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ทั้งนี้ก่อให้เกิดผลส าคัญแก่ผู้เรียน ได้แก่  
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้น กระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
กว้างขวาง ส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจหรือความถนัด และส่งเสริมการบันทึกการอ่าน แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรมีแนวปฏิบัติส าคัญเพ่ือให้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพคือ
ศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะน ามาใช้อย่างชัดเจน ศึกษาความพร้อมของ
ผู้เรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้นแบบที่ดีในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ติดตาม
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และสร้างเครือข่ายผู้สอนและ
ผู้ปกครองเพ่ือประสิทธิภาพของการดูแลผู้เรียนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และมีข้อเสนอแนะว่าควรมี
การส่งเสริมให้มีการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเป็นแนวทางหนึ่งในการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียน ทั้งนี้ควรศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และความพร้อมของผู้เรียนในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล, 2556) 

2)  เครื่ องมือกู เกิ้ ลแอพส์ ในการศึกษา  (Google Apps for Education) คือ ชุด
โปรแกรมต่าง ๆ ของ Google ที่เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือเสริมประกอบการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ แล้วแต่ครูจะน าไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย Google Classroom (การสร้าง
ห้องเรียนประจ าวิชา) Gmail (อีเมล์ที่ใช้ในโดเมน) Google Drive (ไดร์เก็บข้อมูลออนไลน์) Google 
Calendar (ปฏิทิน) Google Docs (การท าเอกสาร) Google Sheet (การท าตาราง) Google Slide 
(การน าเสนอ) Google Plus (การสนทนา) Google Group (การสร้างกลุ่ม) Google Site (การสร้าง
เว็บไซต์) Google Form (การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม การสร้างแบบฝึกหัด ชุดข้อสอบต่าง ๆ) และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย เครื่องมือกูเกิ้ลแอพส์ในการศึกษา เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ด้วยการสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบท างานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา
และทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ 
รวบรวมและบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ด้วย Google Drive มีการติดต่อสื่อสารผ่าน Gmail สามารถ
ก าหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมายร่วมกัน ได้ด้วย Google Calendar ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลา
เดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกันได้ด้วย Google Docs สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายผ่านทาง 
Google Sites  

ครูยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนด้วยการใช้ Google Classroom 
ดังนี้ Gmail ให้พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูล 30 GB มีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ กล่องจดหมายไม่ใช่
เพียงเรื่องของการติดต่อหรือสื่อสารแบบส่งข้อความเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของข้อความเสียงและวีดีโอ
แชท ซึ่งจะช่วยให้สามารถดูได้ว่าออนไลน์อยู่และติดต่อได้  Calendar ปฏิทินช่วยให้ผู้เรียนและครู
จัดการเวลาของตนประยุกต์ใช้ในการก าหนดเวลาและตารางการนัดหมายด้วยการแบ่งปันปฏิทิน
ร่วมกันกับผู้ที่ก าหนด สามารถวางปฏิทินหลาย ๆ รายการซ้อนกันเพ่ือดูว่าใครจะว่างเมื่อใด ทั้งยังใช้
ส่งข้อความเชิญร่วมกิจกรรมตามก าหนดการในปฏิทินและจัดการตอบรับได้  Classroom เป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการ มอบหมายงาน สร้าง ตรวจ และให้คะแนนงาน สามารถตรวจสอบผู้เรียน
ได้ว่าท างานเสร็จตามก าหนดนัดหมายหรือไม่ และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงรวมทั้งการตัดเกรดได้
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ในที่เดียวกัน ก าหนดงานได้เพียงล็อคอินเข้าสู่ห้องเรียน ซึ่งงานทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในแฟ้มงานภายใน 
Drive พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ในรูปแบบข้อความ เสียง วีดีโอ ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่จ ากัด
อุปกรณ์ และ Sites พ้ืนที่ท างานใช้แบ่งปันส าหรับชั้นเรียน สามารถเปิดใช้งานได้ทุกแห่งด้วย
เบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ได้ (Google Apps for Education) 

 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  และคณะ  (2556) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการชั้นเรียน 

(Classroom Management) ส าหรับศตวรรษที่  21 ว่า เป็นลักษณะและพฤติกรรมที่บ่ งชี้ถึ ง
ความสามารถ ความช านาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยู่ในการจัดการชั้นเรียน 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางกายภาพและทางจิตใจ  การจัดการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็น  2 ประเภท คือบรรยากาศทางกายภาพ และ บรรยากาศ
ทางจิตใจ ดังนี้  

1)  บรรยากาศทางกายภาพ ควรเป็นดังนี้ ห้องเรียนที่มีสีสันน่าดูและเหมาะสม สบาย
ตา อากาศถ่ายเท ปราศจากเสียงรบกวน และมีขนาดเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน ควรมีบรรยากาศ
ความเป็นอิสระของการเรียน การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตลอดจนเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกประเภท ห้องเรียนต้องสะอาดถูกสุขลักษณะน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งที่อยู่
ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี สื่อการสอน สามารถเคลื่อนที่ได้ให้เอื้ออ านวยต่อการสอนและการจัด
กิจกรรม ควรจัดเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง ให้เหมาะสมต่อการสอนวิธีต่าง  ๆ 
เช่น กระบวนการกลุ่ม  การแสดงละคร  เป็นต้น การจัดโต๊ะในห้องเรียนท าได้หลายแบบขึ้นกับวิธีการ
สอน เช่น จัดโต๊ะเรียนเพ่ือเรียนแบบบรรยายแบบสาธิต  แบบประชุมกลุ่มย่อย  หรือกิจกรรมการ
เรียนอ่ืน ๆ โดยค านึงถึง จ านวนนักเรียน สภาพห้องเรียน ความสามารถของนักเรียน และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

2)  บรรยากาศทางจิตใจหรือทางจิตวิทยา ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้เรียน ต้องมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไม่หวาดระแวงกัน เป็นบรรยากาศของการให้ความร่วมมือกัน ดังนี้  มี
ความคุ้นเคยหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ร่วมกันสร้างทั้งพฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการเรียน ได้แก่ อิสระ ท้าทาย ยอมรับนับถือ การกระตุ้นความสนใจ การเสริมแรงด้วย
วาจา การเสริมแรงด้วยท่าทาง และการให้รางวัลต่าง ๆ และเทคนิคการสอนของครูเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ได้แก่ มีล าดับการสอนสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนใช้เทคนิคการสอนหลากหลายเรียนตามความ
สนใจและความถนัดให้โอกาสผู้เรียนแสดงความสามารถ ปัญญา และศักยภาพ 

 การประเมินตามสภาพจริง  
 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือ การประเมินความสามารถที่
แท้จริงของผู้เรียนจากผลงาน หรือการกระท า เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเองในสภาพที่เป็นจริง สะท้อน
ให้เห็นถึงกระบวนการคิดที่ซับซ้อน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สิ่งที่ควรประเมิน
ในการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินในเรื่องต่อไปนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2542) 

1) ผลการเรียนด้านวิชาการคือความรู้ความเข้าใจในสาระ  
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2) การใช้เหตุผล คือ การใช้กระบวนการแก้ปัญหา การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การ
ใช้กระบวนการสร้างความรู้ 

3) ทักษะและสมรรถนะ เช่น การน าเสนอก ารเขียน การท างานเป็นทีม อดทน  
4) ทักษะการวิจัย ทักษะการจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการให้เทคโนโลยี  
5) เจตคติ เช่น การพัฒนาเจตคติต่อการเรียน การรักเรียนความเป็นพลเมืองดี ใฝ่รู้ ใฝ่

เรียน เป็นนักอ่าน นิสัยการท างาน เช่น การท างานได้ส าเร็จตรงเวลา ใช้เวลาอย่างมีค่า ความ
รับผิดชอบ วิธีการประเมินตามสภาพจริง ครูควรประเมินผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
การแสดงออก ผลผลิตของภาระงาน คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
 การพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Professional Development Skills) จากงานวิจัยของ อรรณพ 

จีนะวัฒน์ (2559) ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีองค์ประกอบหลายประการที่ควรหยิบยกมาพิจารณา
นับตั้งแต่เหตุผลในการเลือกอาชีพครู เป้าหมายที่ตั้งไว้และวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายเป็นหัวใจส าคัญ
ที่ช่วยผลักดันให้ครูประสบความส าเร็จได้ ถ้าหากปราศจากเป้าหมายวิชาชีพก็จะไร้จุดหมายปลายทาง    
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู  ปัจจัยที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้แนวคิดมาจากการทบทวน
งานวิจัยในระดับนานาชาติเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูของ UNESCO ซึ่งผู้ที่สังเคราะห์วรรณกรรมใน
เรื่องนี้คือ Villegas-Reimers (2003) ได้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาวิชาชีพครูจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย นับตั้งแต่ตัวของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์การอิสระ และสถาบันการผลิตครูในระดับอุดมศึกษา สรุปได้ดังนี้  

1)  วัฒนธรรมการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ ครูจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ระหว่าง คร ูผู้บริหาร และ
บุคลากรอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีแนวทางด าเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อยใน  6 
ลักษณะ ดังนี้ พัฒนาค่านิยมขององค์การในเรื่องการท างานเป็นหมู่คณะและความไว้วางใจ เปิดโอกาส
และให้มีช่วงเวลาคุณภาพเพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ให้ครูได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจองค์การ
ของตัวเองอย่างแท้จริง ทบทวนบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับความเป็นผู้น าและปรับให้ครอบคลุมถึงบทบาท
ของครู ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษาและความร่วมมือ และเตรียมครูให้เป็น
ผู้น าในวิชาชีพอย่างแท้จริง ให้ครูได้ออกแบบการพัฒนาตนเองน าสู่การปฏิบัติและประเมิน
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองได้ ซึ่งผู้บริหารต้องให้เวลาและให้โอกาสครู  

2)  บริบท บริบทที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพที่แตกต่างกัน
ดังนั้นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพในทุกระดับควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาวิชาชีพที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพ งานวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
สถานศึกษามีผลกระทบกับการพัฒนาตนเองของครูมากกว่าการส่งเสริมสนับสนุนของผู้ บริหารหรือ
การจัดสรรทรัพยากรให้กับสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือ ต้องให้ผู้ที่ต้องการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองเป็นผู้ออกแบบการพัฒนาของตนเอง มากกว่าออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกไม่ว่าจะมาจากนานาประเทศหรือในประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องกระตุ้นให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง
เจตคติและเชื่อมโยงให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า เพ่ือส่งผลต่อ
การปฏิรูปทั้งระบบ 
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3)  ระดับการพัฒนาของสถานศึกษา จากการสังเคราะห์รายงานการศึกษาของ 
UNESCO พบว่าระดับการพัฒนาของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับที่ 1 เป็นระดับของสถานศึกษาที่ครูส่วนใหญ่ยังไม่มีทักษะและประสบการณ์
ทางการสอนที่เพียงพอ และมีวุฒิค่อนข้างต่ า หรือสอนไม่ตรงกับวุฒิ เมื่อเป็นเช่นนี้การจัดโปรแกรม
การพัฒนาทางวิชาชีพของครูจึงควรมุ่งเน้นให้มีความพร้อมในเนื้อหาและเทคนิคการสอนรวมทั้ง
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจะต้องมีกระบวนการนิเทศการเรียนการ
สอนอย่างเข้มแข็ง 
  ระดับที่ 2 เป็นระดับของสถานศึกษาที่ครูส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรม แต่แนวทางการ
พัฒนายังไม่หลากหลาย ดังนั้นครูจึงอาศัยแนวการสอนจากเอกสารต ารา หลักสูตรหรือหนังสือจาก
ส านักพิมพ์ต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นให้การสนับสนุนครูได้มีแนวการศึกษาเอกสารต ารารวมทั้ง
ต้นแบบเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และผู้บริหารต้องพยายามส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาเนื้อหาวิชาจน
เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาของตน นอกจากนี้ทั้งผู้บริหารก็
ต้องพัฒนาวิชาชีพในบทบาทของตนอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นที่พ่ึงของครูเชิงวิชาการ 

ระดับที่ 3-4 เป็นสถานศึกษาที่ครูส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นกิจวัตรตามแผนการ
สอนที่สถานศึกษาก าหนดไว้ให้ และต่อมาเมื่อครูพัฒนาตนเองจนมีประสบการณ์อย่างเพียงพอ มี
ความคิดริเริ่ม มีความเป็นอิสระในการจัดท าแผนการสอน จึงต้องพัฒนาครูให้ได้รับประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางและได้ฝึกปฏิบัติการสอนอย่างหลากหลายวิธี นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาก็เป็นเรื่องที่
ส าคัญยิ่ง เช่น กระบวนการพัฒนาที่มักใช้ระบบพ่ีเลี้ยง  (Coaching & Mentoring) เพ่ือช่วยให้
โครงการประสบผลส าเร็จเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างแท้จริง  

4)  เวลา ครูต้องการเวลาในขณะที่พัฒนาวิชาชีพระหว่างการสอนในชั้นเรียน และดูผล
ที่จะเกิดขึ้นจากความพยายามของตนและเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการท างานร่วมกันของครู
นั้นควรใช้เวลาประมาณ 20% ของการท างานต่อสัปดาห์ของครู งานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
แสดงให้เห็นว่าครูที่ได้รับการสนับสนุนให้มีเวลามากพอเพ่ือพัฒนาตนเองในการวางแผนการสอน การ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ก็จะยิ่งท าให้ครูมีประสิทธิภาพใน
การสอนมากข้ึนและผลที่ตามมาคือนักเรียนเรียนรู้ได้ดี  

5)  งบประมาณ เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามงบประมาณอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้ครูได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมใน
การพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้ เพราะต้องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมพิจารณาด้วย เช่น การอาศัย
เครือข่ายร่วมพัฒนา หรือการหาแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายที่ไม่ต้องลงทุนมาก หรือมีโปรแกรม
ให้ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่กันสักระยะหนึ่ง  หรือให้
ส านักพิมพ์ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูในสถานศึกษา หรือแต่งตั้ง
ให้ครูที่มีประสบการณ์การสอนเป็นครูพี่เลี้ยงหรือเป็นวิทยากรในการอบรมภายใน เป็นต้น  

6)  ขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพ  ดังแนวคิดของ  Huberman (1989 อ้างถึงใน 
Villegas-Reimers, 2003) ที่กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพครู 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เป็นระยะที่ครูเข้าสู่วิชาชีพมีประสบการณ์การสอนประมาณ 1-3 ปี ครูมีความ
ต้องการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับวิชาชีพของตน 
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ขั้นที่ 2 เป็นระยะที่ครูเริ่มมีความมั่นคงมีประสบการณ์การสอนประมาณ  4-6 ปีครูมี
ความมุ่งม่ันในการสอนและมีความรอบรู้ในศาสตร์การสอนมากขึ้น 

ขั้นที่ 3 เป็นระยะที่ครูมีความคิดแตกต่างมีประสบการณ์การสอนประมาณ  7-18 ปีครู
บางกลุ่มใส่ใจกับการศึกษาค้นคว้าทดลองการสอนใหม่ ๆ ชอบความท้าทายในการพัฒนาวิชาชีพแต่
บางกลุ่มอาจต้องทบทวนตนเอง 

ขั้นที่ 4 เป็นระยะที่ครูมีความคิดแตกต่างในครั้งที่ 2 มีประสบการณ์สอนประมาณ 19-
20 ปี ครูบางคนเริ่มตระหนักรู้ถึงการเหินห่างกับนักเรียน เริ่มมีความคิดเชิงวิพากษ์ถึงระบบการศึกษา
การบริหารจัดการของโรงเรียนผู้บริหารเพื่อนครูรวมถึงอาชีพของตน 

ขั้นที่ 5 เป็นระยะที่ครูปลดปล่อย ครูที่ท าการสอนมาประมาณ 31-50 ปี จะเริ่มไม่ใส่ใจ
การพัฒนาวิชาชีพครู บางคนใช้ช่วงเวลานี้สะท้อนประสบการณ์ที่ผ่านมาและใช้ชีวิตอย่างสงบ  

นอกจากนี้ Dreyfus (1986 อ้างถึงใน Villegas-Reimers, 2003) กล่าวว่าครูจะต้องก้าวผ่าน
จากผู้ไม่มีประสบการณ์ไปสู่ผู้เชี่ยวชาญการสอนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เป็นระดับของผู้มีประสบการณ์น้อย ครูในปีแรกเริ่มรับรู้ว่าประสบการณ์ท่ีได้จาก
การปฏิบัตินั้นมีค่ามากกว่าการเรียนรู้จากค าบอกเล่า การสอนจึงถ่ายทอดสู่ผู้เรียนโดยยึดครูเป็น
ศูนย์กลางมากกว่าขั้นอ่ืน ๆ 

ขั้นที่ 2 เป็นระดับของความก้าวหน้าเบื้องต้นซึ่งครูเริ่มมีประสบการณ์ประมาณ  2-3 ปี
รู้จักเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต ารากับประสบการณ์จริง แต่ยังคงจ านนต่ออ านาจสายบังคับบัญชาเป็น
ผู้ท างานตามค าสั่ง และยังไม่กระตือรือร้นว่าต้องการมีความเป็นอิสระในวิชาชีพของตน 

ขั้นที่ 3 เป็นระดับของผู้มีประสบการณ์ ใช้เวลาในวิชาชีพของตนประมาณ 3-4 ปี มี
ประสบการณ์และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถวางแผนการสอนด้วยตนเองและน าสู่การปฏิบัติได้จริง 

ขั้นที่ 4 เป็นระดับของผู้ช านาญการ ซึ่งครูในระดับนี้ใช้เวลา 5 ปีสามารถประยุกต์สู่การ
สอนได้อย่างเกิดประสิทธิผลและเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ เป็นแบบองค์รวม  

ขั้นที ่5 เป็นระดับของผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์การสอนอย่าง
มากมายและหยั่งรู้อย่างลึกซึ้ง (Intuition) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางานและการแก้ปัญหา 

7)  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน ข้อมูลจาก UNESCO ได้แสดงให้เห็นว่าครูต้องให้
ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง โดยหน่วยงานสนับสนุนหรือสถานศึกษาควรที่จะส่งเสริม
การพัฒนาทักษะของครูด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมสร้างโอกาส
การเรียนรู้ของครูในการใช้เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูได้แสวงหาการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และจัดหาประสบการณ์การเรียนรู้ระยะยาวฝึกฝนการใช้เทคโนโลยี  

 กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับ การสอนหรือการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การประเมินตามสภาพจริง การ
ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ควรน ามาใช้ในการวิจัยนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยใน
การด าเนินการวิจัยในภาคสนาม ที่ผู้วิจัยสามารถจะน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติกับ
ผู้วิจัยได้อย่างมีความเก่ียวพันระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
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2.4  บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
 2.4.1  ประวัติความเป็นมา 
 จากความส าเร็จของ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด ที่ด าเนินธุรกิจด้านยานยนต์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และล าปาง มาเป็นเวลา 60 ปี ของท่าน ดร.วิญญู-มาลิน คุวานันท์ผู้
ก่อตั้งโค้วยู่ฮะกรุ๊ป (Kow Yoo Hah Group) ท่านทั้งสองเล็งเห็นว่าการศึกษาสามารถเป็นวิชาชีพติด
ตัวและเป็นสินทรัพย์ที่ล้ าค่าที่สุด ตลอดจนเป็นภูมิปัญญาที่น าไปประกอบสัมมาอาชีพได้ตลอดกาล 
 จึงได้มอบหมายให้ นายจิรวุฒิ  คุวานันท์  บุตรชายคนโต ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียน และ
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในเวลาต่อมาชื่อว่า “โรงเรียนคุวานันท์” (Kuvanant School) 
นายจิรวุฒิ คุวานันท์ เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต และออกแบบโลโก้โรงเรียนคุวานันท์ด้วยตนเองดัง 
ภาพที่ 2.7 

 
ภาพที่ 2.7  ภาพสเก็ตโลโก้โรงเรียนคุวานันท์ออกแบบโดยนายจิรวุฒิ คุวานันท์ 
 

โรงเรียนคุวานันท์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มี
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และมีทุนการศึกษาจากผู้รับใบอนุญาต เปิดสอนหลักสูตรประเภท
อาชีวศึกษาทั้งแผนกบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือสอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 2.4.2 บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2552 เดิมชื่อ “โรงเรียนคุวานันท์” ตั้งอยู่
เลขที่ 23 หมู่ที่ 16 ถนนมะลิวัลย์-ชุมแพ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เจ้าของผู้ก่อตั้ง/
ผู้รับใบอนุญาตคือ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ โดย นางสาวอาริยา ธีรธวัช เป็นผู้อ านวยการคนแรก และ 
นายสุวิทย์ คุวานันท์ ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ/นายทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีเนื้อท่ี  19 ไร่ 
ทางไปสนามบินขอนแก่น เมื่อผ่านทางยกระดับบายพาสมาเล็กน้อยจะมาถึงที่หน้าวิทยาลัย  มีเสาธง
ชาติไทยขนาดใหญ่เป็นอัตลักษณ์ “เสาธงสูงเด่น เน้นคุณธรรม น าสู่สังคม” ประตูทางเข้าศิลปะรูปทรง
ญี่ปุ่น ประกอบด้วย อาคารคอนกรีต 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง อาคารฝึกปฏิบัติการช่างยนต์ 3 หลัง พร้อม
สื่ออุปกรณ์การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน โรง
อาหาร สนามกีฬา ฯลฯ เปิดท าการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.  
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ กษา เอกชน (Office of The Private Education Commission) กระทรวงศึ กษาธิการ 
(Ministry of Education) โดยควบคุมและดูแลผ่าน กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ขอนแก่น (Khon Kaen Primary Educational 
Service Area 1) ต่อมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้ใช้อ านาจตามมาตรา 44 โอนอ านาจการก ากับดูแลโรงเรียนอาชีวศึกษาของ
เอกชน ที่อยู่ใต้ก ากับของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ไปอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (Office of The Vocational Education Commission) 
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) โดยการควบคุมและดูแลผ่านส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ทั้ งนี้  เ พ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในด้านการบริหาร
จัดการ ได้ควบรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน มีผลนับแต่วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้คือ 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาช่างยนต์ 
ประเภทวิชาพานิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
ประเภทวิชาพานิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาการขายและการตลาด 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีปณิธานอันแน่วแน่ เพ่ือสร้างอนาคตให้แก่เยาวชนให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการ“สร้างคนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง สู่สังคม” และให้เป็นสถานศึกษา
ทางเลือกของคนภาคอิสานที่ไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนที่กรุงเทพฯ จะได้อยู่กับบุพการีมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากความมุ่งม่ันนี้เองท าให้ฝ่ายบริหารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ให้กับการบริหารการศึกษาเพ่ือตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน  
 2.4.3  บริบทเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เปิดท าการเรียนการสอนเริ่มแรก วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2552 ในขณะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากนัก ต่อมาปีการศึกษา พ.ศ. 2553-2555 ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษามาเป็นผู้อ านวยการเพ่ือบริหารงานและพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นเลิศทางด้าน
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ทักษะวิชาชีพ มีนโยบายที่ส าคัญคือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณผู้เรียน โดยให้อิสระทางความคิดใน
การบริหารงานรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้อย่างเต็มที่ ในระยะเวลา 3 ปี  ของการด าเนินงานยัง
ไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร และผู้อ านวยการขอลาออกจึงต้องเปลี่ยนผู้บริหารใหม่โดยเชิญทีม
ผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาเอกด้านการศึกษาจากกรุงเทพฯ เข้ามาบริหารงานในปี พ.ศ. 2556 หลังจากนั้น
ไม่ถึงหนึ่งปี ทีมบริหารก็ขอลาออกอีก ดังนั้นผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาตและทีมงานจึงได้เข้ามาบริหารงาน
ในปลายปี พ.ศ. 2556 จวบจนถึงปัจจุบัน  
 ปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้ขอเพ่ิมหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual 
Vocational Training: DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกนักเรียนให้มีคุณภาพ สถานประกอบการเน้นในการฝึกทักษะ
วิชาชีพ และสถานศึกษาเน้นการสอนด้านทฤษฎี ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสาขาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และได้รับอนุญาตให้เพ่ิมหลักสูตรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิด
หลักสูตรทวิภาคี สาขาเทคนิคยานยนต์ และสาขาช่างยนต์  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์มีเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ” 
ด้วยผู้ก่อตั้งมีแนวคิดว่า “สิ่งส าคัญที่สุดในการบริหารการศึกษาก็คือคุณภาพของครู” ซึ่งปัจจุบันโลก
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในยุคดิจิทัล แต่ศักยภาพของครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ยังยึดติดกับ
การสอนแบบดั้งเดิมท าให้สถานศึกษาไม่สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และนโยบายการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์คือต้องการสร้างคนดี 
คนเก่ง คนมีคุณภาพ ออกสู่สังคมและประเทศชาติ และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อ
รับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
ผ่านการประเมินระดับคุณภาพ “ดี” แต่มีตัวบ่งชี้ที่ 2 (นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” สะท้อนถึงคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาในด้าน
ประสิทธิภาพการสอนของครูที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และจากรายงานผลการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ (รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2558) ได้รับ
ทราบปัญหาของครูในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ (1) ครูยังขาดทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุค
ใหม ่ในบทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และการชี้แนะ (Coaching) (2) ครูยังขาด
ทักษะการสอนที่หลากหลาย ท าให้มีแบบการสอนที่จ ากัด ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3) ครูยังต้องเรียนรู้และฝึกฝนการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน (4) ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนในเชิงลึกทั้งในด้าน
เนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการสอนรวมทั้งขาดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การสอนไม่เกิด
ประสิทธิผลหรือมีคุณภาพในระดับที่ต้องการ (5) ครูขาดการท างานเป็นทีม จึงท าให้ขาดการเรียนรู้
จากกันและกัน ขาดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นจุดอ่อนของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี     
คุวานันท์ กอรปกับครูเองก็มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพและทักษะในยุคดิจิทัลให้กับตนเองอย่างมาก 
เพ่ือที่จะได้มีความรู้และทักษะในการเป็นครูยุคศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
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ให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และมีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาตามปรัชญา “สร้าง
คนดี คนเก่ง คนเข้มแข็ง สู่สังคม” จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจและมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนและทุกส่วน ซึ่งครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็น “ครูมือ
อาชีพ” เพ่ือพัฒนานักเรียนในยุค Thailand 4.0 
 
2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน รวมทั้งหลักการและแนวคิด
ที่ผู้วิจัยจะน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยที่กล่าวถึงในตอนต้น 13 ประการ คือ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สร้างความร่วมมือกัน สร้างการเสริมพลังอ านาจ 
และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

2. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น  
3. วิจัยแบบล่างขึ้นบน ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีความเท่าเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็น
ผู้กระท าหรือเป็นผู้น า  

4. ค านึงถึงหลักการท างานวิจัย 10 ประการ  
5. ค านึงถึงจรรยาบรรณของผู้วิจัย 10 ประการ  
6. ค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ  
7. การแสวงหาความรู้ความจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิง

ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น  
8. แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและ

ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ  
9. หลีกเลี่ยงรูปแบบการท างานแบบปิรามิด หรือแบบสายการบังคับบัญชา  
10. ผู้วิจัยแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวย

ความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัย  
11. ผู้วิจัยต้องมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการ

น าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย และสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง 
12.  การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า  
13. การสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติ ให้กระท าในทุกข้ันตอน  

 เมื่อผนวกเข้ากับนานาทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูใน 5 
ด้าน คือ 1) ทักษะการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Teaching Skills) 2) ทักษะการใช้
เทคโนโลยีส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Technology Skills) 3) ทักษะการบริหารจัดการชั้น
เรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Classroom Management Skills) 4) ทักษะการประเมิน
ตามสภาพจริงส าหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Authentic Assessment Skills) และ 5) ทักษะ
การพัฒนาวิชาชีพส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development Skills) รวมทั้ง
บริบทของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มี
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ส่วนได้เสีย ได้ก่อให้เกิดกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้บรรลุผลในวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กล่าวถึงในบทที่ 1 ว่า (1) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ก าหนด (2) เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ด าเนินเป็น 2 วงจร ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ผู้วิจัยขอเสนอเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย ดังแสดงภาพที่ 2.8 
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2 วงจรของการปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 13 ประการ 

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ที่
ต้องพึงมี ได้แก่ 
1. การสอน (Teaching) 
2. การใช้เทคโนโลยี 
(Technology) 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
(Classroom Management) 
4 .การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
5. ทักษะวิชาชีพ (Professional) 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการวิจัย 
ผลการด าเนินงานใน

ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย 
- การเปลี่ยนแปลงตาม
จุดมุ่งหมายที่คาดหวังร่วม 
- การเรียนรู้จากการ
กระท า ในระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ 
- ความรู้ใหม่จากการวิจัย 

2.ปฏิบัต ิ
ร่วม 

3.สังเกต 
ผลร่วม 

6.ปฏิบัต ิ
ร่วม 

7.สังเกต 
ผลร่วม 

8.สะท้อน 
ผลร่วม 5.ปรับปรุง

แผนร่วม 
4.สะท้อน
ผลร่วม 

1.วางแผน
ร่วม 

ภาพที่ 2.8  กรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 



 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่มีรูปแบบเน้นความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) น าเสนอผลการวิจัย
อิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย 
เอกสาร หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ โดยยึดถือหลักการที่ก าหนดไว้ในบทที่ 2 ดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วม (Participation) ความร่วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) ความรู้ (Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) 

 2. เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต่างมีความเท่า
เทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดง
บทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader) 
 3. เกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ  (Practical Issue) ที่ เป็นบริบทเฉพาะ (Specific) 
เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ 

 4. ค านึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการของผู้วิจัย 
 5. ค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย  10 ประการ 
 6. กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบเบ็ดเสร็จ หาก

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาใน
สังคมท่ีก าลงัเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้น 

 7. กระบวนการตอบค าถามหรือแก้ปัญหาที่ส าคัญเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนการไม่เห็น
พ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว่า Dialectic Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้แบบ
วิภาษวิธี  

 8. ผู้ร่วมวิจัย (Participants) จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
 9. การลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผู้ส่งเสริมสนับสนุน

และอ านวยความสะดวก” 
 10. การสังเกต (Observing) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัต ิให้กระท าในทุกข้ันตอน 

11. การสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจน าเอาเทคนิค
การถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ 

 12. การน าเสนอผลการวิจัยผู้วิจัยควรจัดท าเป็นระยะ ๆ หรือหลังเสร็จสิ้นการท าวิจัยแต่ละ
ขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน  

 13. ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ก าหนดจากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการสะท้อนผล  
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 วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานที่หรือพ้ืนที่ด าเนินการวิจัย ผู้ร่วมวิจัยและ
บทบาทของผู้ร่วมวิจัย ขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัยตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1  พื้นที่ด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” เป็นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-Wide) ที่ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 2 ประการคือ 1) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วม
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้รับใบอนุญาต 
ฝ่ายบริหารและครู 2) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ผู้วิจัยท างานอยู่จึงมีความสะดวกและความ
เป็นไปได้ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพหรือเสียงใน
กิจกรรมที่ด าเนินการ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอดระยะเวลาที่จะท าการวิจัย 

 
3.2  ผู้ร่วมวิจัยและบทบำทของผู้ร่วมวิจัย 
 3.2.1  ผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัย (Research 
Participants) เป็นผู้บริหารและครูเฉพาะภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์จ านวน 17 คน 
 3.2.2  บทบาทของผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทโดยยึดถือแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) พัฒนาขึ้นทั้ง 10 ขั้นตอน ใน 2 วงจร 
 
3.3  ขั้นตอนกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร 10 ขั้นตอน ในปีการศึกษา 2560 ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำร (Preparation) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วม
วิจัยให้รับรู้และเข้าใจในเดือนมิถุนายน 2560 เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัคร
ใจตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก 
รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” และค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มี
ส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” รวมทั้งชี้แจงถึงหลักการ 13 ประการที่
ผู้วิจัยก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย และการแสดงบทบาทของผู้วิจัยว่า ในการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยจะแสดงบทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ 10 บทบาทของระเบียบวิธีวิจัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมี
สถานะที่เท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงรูปแบบการท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ในการ
วิจัยไม่ก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากันแบบโต๊ะกลม (Round Table) 
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 ระยะที่ 2 การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นส าหรับการวิจัย ในเรื่องต่าง ๆ โดยการจัดสัมมนา 
เป็นเวลา 3 วัน ในเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้ 
  1)  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  2)  เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 
  3)  เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูล 
  4)  เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน 

 ในวันสุดท้ายของการสัมมนา ร่วมกันด าเนิน 2 กิจกรรมดังนี้  (1) จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ “ทบทวนแผนการด าเนินงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดในบทที่ 3” เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัยร่วมกันทั้ง 10 ขั้นตอน (2) ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมในระยะที่ 1 
และระยะท่ี 2 ของขั้นตอนการเตรียมการ 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผน (Planning) ด้วยการจัดสัมมนาในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 

  1)  กิจกรรมกำรดึงศักยภำพของผู้ร่วมวิจัยออกมำให้เต็มที่ ให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันระดม
สมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่มีและเคยท ากันมาเพ่ือหาค าตอบว่า 
“หากต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ต้องพัฒนาทักษะ
ด้านใดบ้าง แต่ละทักษะนั้นมีแนวทางในการพัฒนาได้อย่างไร?” โดยให้มีการสรุปผลและน าเสนอผล
การระดมสมองเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยด้วย โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “ผู้ร่วมวิจัยถือเป็นสายธารประสบการณ์ ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสะสมมา ไม่ได้เป็นแก้วที่ว่างเปล่า แต่มีศักยภาพมีภูมิความรู้ในตนเอง” 

  2)  กิจกรรมผู้วิจัยน ำเสนอเนื้อหำเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้ศึกษา 
รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่ให้ค าตอบในเชิง
ทฤษฎีต่อค าถามในท านองเดียวกันว่า “หากต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ต้องพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง แต่ละทักษะนั้นมีแนวทางในการพัฒนาได้อย่างไร?”  
โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า“ผู้วิจัยถือเป็นสายธาร
วิชาการ ที่มีความรู้และความไวเชิงทฤษฎี” ดังนั้น กิจกรรมนี้ ผู้วิจัยจะสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้
ร่วมวิจัยว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน ให้เกิด
ความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ และสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วม
วิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ  หรือ
นักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว่าหากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  3)  กิจกรรมกำรบรรจบกันของธำรสองสำย สำยประสบกำรณ์และสำยวิชำกำร 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) เพ่ือให้มีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในกิจกรรมข้อ 2) เข้า
กับสิ่งที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันคิดและก าหนด (ในกิจกรรมข้อ 1) ตามหลักการที่ว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไป
ปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล 
วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ...” โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งผลจากการบูรณาการ
ร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่ผู้ร่วมวิจัยก าหนดในกิจกรรมข้อ 1 หรือ 



79 

2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทางวิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้า
ด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการที่มีองค์ประกอบดังนี้ (1) สภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูที่เคยเป็นมา 
(2) สภาพปัจจุบัน (3) สภาพปัญหา (4) สภาพที่คาดหวัง (5) ทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
เพ่ือบรรลุสภาพที่คาดหวัง (6) ทางเลือกที่คัดสรรเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือบรรลุสภาพที่คาดหวัง (7) 
รายละเอียดของโครงการเพ่ือการปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรปฏิบัติ (Acting) โดยผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ  (Action 
Plan) โดยมุ่งให้บรรลุผลในโครงการที่ก าหนดไว้จากขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือ
ส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การ
จัดทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนด
เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น โดยด าเนินการในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

  1)  กิจกรรมจัดท าเครื่องมือในการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดท าเครื่องมือในการ
วิจัยเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน 

  2)  กิจกรรมประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดส าหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ก่อนน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับข้อมูลการด าเนินงานในระยะต่อ ๆ ไป 

  3)  กิจกรรมน าโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้จากการจัดกระท าร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรสังเกต (Observing) เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน เป็นผลในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging of 
New Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน โดยด าเนินการในเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2560 ประกอบด้วยการด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ 

  1)  กิจกรรมก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น  
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขด าเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกันสรุปสิ่งที่
กระท าส าเร็จ ไม่ส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่
เกิดข้ึน 

  2)  กิจกรรมการสังเกตผลและรายงานผล โดยใช้รูปแบบและวิธีการสังเกตตามที่ร่วมกัน
ก าหนดในกิจกรรมข้อ 1 
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 ขั้นตอนที่ 5 กำรสะท้อนผล (Reflecting) โดยน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson 
Distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็น
ถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่
ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียน
หรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์
จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้โดยด าเนินการในเดือน
ตุลาคม 2560 
 ขั้นตอนที่ 6 กำรวำงแผนใหม่ (Re-Planning) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 

  1)  กิจกรรมทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนข้อมูลการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนที่ผ่านมา น าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาทั้งก่อนและหลังการ
น าโครงการสู่การปฏิบัติ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของครู
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ตามตัวชี้วัดที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมพัฒนาขึ้น น าเสนอให้เห็นถึง
สิ่งที่บรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง  โดยด าเนินการในเดือนตุลาคม 2560 

  2)  กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทางเลือกที่ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมินน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ โดยด าเนินการในเดือนตุลาคม 2560  
 ขั้นตอนที่ 7 กำรปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) เพื่อแก้ปัญหำกันใหม่โดยด าเนินการในเดือน 
พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 

  1)  กิจกรรมก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันวางแนวปฏิบัติ
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย และเพ่ือร่วมกันพิจารณาทบทวนแก้ไขเครื่องมือการ
วิจัยเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานใหม่ 

  2)  กิจกรรมการน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการใหม่ที่ได้จากการจัดท าร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 8 กำรสังเกตใหม่ (Re-Observing) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เป็นการ
สังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน เป็นผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การเรียนรู้  
(Learning) และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of New Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม 
และระดับหน่วยงาน โดยด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยการ
ด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ 

  1)  กิจกรรมก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดรูปแบบ
การสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการด าเนินการที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น จุดบกพร่อง และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขด าเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกันสรุปสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
และการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

  2)  กิจกรรมการสังเกตผล และรายงานผล โดยใช้รูปแบบและวิธีการสังเกตตามที่ร่วมกัน
ก าหนดในกิจกรรมข้อ 1 
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 ขั้นตอนที่ 9 กำรสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ น าเอา
เทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์
การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผล
อย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็น
กระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้
วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่
ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่
ศึกษาเรียนรู้ได้โดยด าเนินการในเดือน มีนาคม 2561 
 ขั้นตอนที่ 10 กำรสรุปผล มี 2 กิจกรรม คือ 

  1)  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือถอดบทเรียนศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานใน
ขั้นตอนที่ 1-9 

  2)  กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ (1) สรุปผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 
1-9 (2) หาข้อสรุปในประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติ 

 การด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 10 ผู้วิจัยขอสรุปให้เห็นถึงขั้นตอน 
กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที ่3.1  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2560 

วงจรที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปิด วงจรที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
1) การสร้างมิตรภาพและการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วม

วิจัย 
3) จัดสร้างแผนท่ีการท างาน  

(Road Map) 
4) การประเมินและสรุปผล 

          

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน 
1) การวิเคราะหส์ภาพ 
2) การก าหนดปญัหาและท าความ

เข้าใจปัญหา 
3) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให้

ผู้ร่วมวิจยั การบรรจบกันของธาร
สองสาย สายประสบการณ์และ
สายวิชาการ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2560 

วงจรที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปิด วงจรที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

4) การจัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action 
Plan) 

5) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัต ิ
1) การก าหนดแนวทางปฏิบตั ิ
2) การประเมินสภาพการด าเนินงาน

ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบตั ิ
3) การน าแผนลงสู่การปฏิบัต ิ
4) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต 
1) ก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตผล และน าเสนอ 
3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 5 การสะท้อนผล 
1) การสังเคราะห์ความรู ้
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ 
1) การสร้างขวัญและก าลังใจ 
2) การน าเสนอรายงานวิเคราะห ์
3) การจัดท าแผนปฏิบตัิการใหม ่
4) การประเมินและสรุปผล 

          

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม่ 
1) ก าหนดแนวปฏิบตัิร่วมกันใหม ่
2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่   
3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม่ 
1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการ

สังเกต 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนและกจิกรรม 
ปีกำรศึกษำ 2560 

วงจรที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปิด วงจรที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

2) การสังเกตผล และรายงานผล 
3) การสรุปผลการด าเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 9 การสะท้อนผลใหม ่
1) การสังเคราะห์ความรู ้
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

          

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผลการวิจยั 
1)  ร่วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมา 

          

 
3.4  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation) มี 1 ฉบับคือ เครื่องมือการวิจัย 
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และเป็น
แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) มี 1 ฉบับ เครื่องมือการวิจัย ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ 
3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Record) เช่นบันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) 
เครื่องมือบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) 
บันทึกภาคสนาม (Field Notes) แบบบันทึก การประชุมการวิจัย 

 
3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองโดยเริ่มจากการปฏิบัติภาคสนามในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในปีการศึกษา 2560 แบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานตามตารางก าหนดวันและ
เดือน เพ่ือให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เห็นชัดและแฝงเร้นจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายดังกล่าวในหัวข้อที่ 3.4 

 
3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัย ที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 10 
ขั้นตอน จะน ามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ์ (2526)  
มีดังนี ้

 3.6.1  การจัดท าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นหลักในการแบ่งปรากฏการณ์และหาความถี่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 6 
สถานการณ์คือ 
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1) การกระท า (Act) คือ การใช้ชีวิตประจ าวัน การกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
บุคลากรที่ใช้ในการวิจัย 

2) กิจกรรม (Activities) คือ การกระท าหรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน
และมีลักษณะต่อเนื่อง 

3) ความหมาย (Meaning) คือ ค าอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระท าหรือกิจกรรม
เพ่ือทราบโลกทัศน์ ความเชื่อ ทัศนคติของชุมชน 

4) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
จะได้ทราบความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ความเกี่ยวโยงของบุคลากร 

5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคล การให้ความร่วมมือ 
และยอมเป็นส่วนของโครงสร้างกิจกรรมการบริหาร พร้อมจะเป็นพวกเดียวกัน จะทราบความขัดแย้ง
และราบรื่นได้ชัดเจน 

6) สภาพสังคม (Setting) คือภาพรวมทุกแง่มุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับ
กิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 3.6.2  จัดแบ่งข้อมูลจากบันทึกภาคสนามของผู้วิจัยในส่วนที่เป็นข้อความพรรณนา
เหตุการณ์เก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอน ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

3.6.3  การวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้เป็นสภาพปัจจุบันจากข้อความพรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยน ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วิเคราะห์แล้วไปให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตรวจยืนยัน
ตรวจแก้ไขผลวิเคราะห์และค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงรายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น การตรวจสอบ
ข้อมูลจะใช้บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ของกิจกรรม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานคือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพ่ือให้เป็นข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 
3.7  กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 

 เขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach)  
แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสารหรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันเตรียมการ ร่วมกัน
คิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลว่า ได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่ส าเร็จและไม่
ส าเร็จ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือมีทฤษฎีใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้าง จากการ
ปฏิบัติทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะอะไร และอย่างไรส าหรับบุคคลอ่ืน 
หรือหน่วยงานอ่ืน ที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ดังนั้นการน าเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะ
เป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 
ขั้นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอน จะน าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story 
Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) การเปลี่ยนแปลงจากการ
ปฏิบัติจริง ประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” ได้ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 โดยที่ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินการรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอน ตามที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน เริ่มจากข้ันตอนที่ 1 
การเตรียมการ (Preparation) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และสิ้นสุดการด าเนินการในขั้นตอนที่ 10 
การสรุปผล (Conclusion) ในเดือนมีนาคม 2561 รวมระยะเวลาในการด าเนินการ 10 เดือน ดัง
รายการแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ในภาพที่ 4.1 
 

 

ผลการด าเนินงานวงจรที่ 1 
  

ผลการด าเนินงานวงจรที่ 2 
 

   
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ 
ตุลาคม 2560 

   
 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
กรกฎาคม 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2561 

   
 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการ 
กรกฎาคม-กันยายน 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2561 

   
 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล 
กรกฎาคม-กันยายน 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ 
มีนาคม 2561 

   
 

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล 
ตุลาคม 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลมีนาคม 
2561 

 
ภาพที่ 4.1  ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัยจะเป็นการน าเสนอผลการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน โดยใช้
แนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ซึ่งเป็นการน าเสนอรายงานที่มีการแสดงหลักฐานประกอบ ทั้ง
ข้อมูลภาพถ่าย ค าให้สัมภาษณ์ บทบันทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห์ข้อมูลหรือหลักฐานอ่ืน  ๆ มา
แสดงประกอบการเล่าเรื่องเหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้มีความชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม 
ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลนั้นว่าได้ผลเป็นอย่างไร 



86 

ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ ท ากันอย่างไร ท าไมเป็นเช่นนั้น เกิดการเรียนรู้หรือความรู้ใหม่อะไรขึ้นมา
บ้างจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ มีข้อเสนอแนะอะไรและ
อย่างไร ส าหรับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ปัญหางานนั้น ๆ 
 ดังนั้น ผลการวิจัยจะมีลักษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical 
Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and 
Neutral Manner) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) 
ที่ เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  และ ความรู้ ใหม่ (New 
Knowledge) จากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ตามล าดับดังนี้ 
 
4.1  การด าเนินการปฏิบัติจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 

 วงจรที่ 1: ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) 
 ในขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 

กิจกรรม คือ 1) การสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 3) 
การสร้างแผนที่การท างาน (Road Map) และ 4) การประเมินและสรุปผล โดยทั้ง 4 กิจกรรม มี
ระยะเวลาด าเนินการในเดือน มิถุนายน ถึงต้นเดือน กรกฎาคม 2560 ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1  การด าเนินงานขั้นตอนการเตรียมการ  
 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการ/แนวคิดที่ยึดถือ 

1 การสร้าง
มิตรภาพและ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

(1) เสริมความคุ้นเคย
เป็นกันเองแบบเพ่ือ
ร่วมงาน 
(2) ส่งเสริมความเป็น
ผู้ร่วมวิจัย 

แนวคิด “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนที่ตนเองท างานอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยจนมีฐานะเป็นสมาชิกคน
หนึ่งของชุมชนจะต้องคอยดูดซับกับชุมชนไม่ว่า
จะเป็นทางวัฒนธรรมลักษณะนิสัย ความ
ต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจน
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและรวบรวมข้อมูลต่าง 
ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท า
ให้กับชุมชนนั้น...” 

2 การเสริมพลัง
ความรู้ให้กับผู้
ร่วมวิจัย 

(1) สร้างความรู้ความ
เข้าใจและเทคนิค
เกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อน า ไปใช้ใน
การด าเนินงาน 

หลักการ “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก
รวมทั้งข้อเสนอแนะและผล ประโยชน์ให้แก่ผู้
ร่วมวิจัยทราบ” 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการ/แนวคิดที่ยึดถือ 

3 การสร้างแผนที่การ
ท างาน (Road 
Map) 

(1) เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัยทั้ง 10 
ขั้นตอน 

หลักการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วม
ประเมิน” และ “เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” 

4 การประเมินและ
สรุปผล 

(1) สรุปผลการท า
กิจกรรมร่วมกันของ
ขั้นตอนที่ 1 

จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกัน 
ทุกฝ่ายและข้อเสนอแนะได้รับการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย 

 
 ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับ
เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนได้ดังต่อไปนี ้
 กิจกรรมที่ 1 การสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองแบบเพ่ือนร่วมงาน และส่งเสริมความเป็นผู้
ร่วมวิจัย โดยด าเนินการในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เวลา 
15.00 น. สิ้นสุดเวลา 16.30 น. โดยยึดแนวคิด “…ผู้วิจัยต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวก
ตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคยจนมีฐานะเป็น
สมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความ
ต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะ
เกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับชุมชนนั้น...” ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของ
ผู้วิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยได้รับฟัง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้ซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของกันและกันเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย และผู้วิจัยเชิญชวนผู้บริหารและครูผู้สอนขอความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยกับผู้ร่วม
วิจัย โดยท าการสอบถามผู้ร่วมวิจัยทั้ง 17 คน ในที่ประชุมว่าท่านใดที่ประสงค์จะไม่เข้าร่วมการวิจัยใน
ครั้งนี้บ้าง การขอความสมัครใจนี้ อิงตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง
จรรยาบรรณของผู้วิจัยที่กล่าวว่า “ผู้ร่วมวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วม
ต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิ์ส่วนบุคคล” ในการนี้ผู้วิจัยแจ้งต่อผู้ร่วมวิจัยทุกคนว่า “…การ
วิจัยในครั้งนี้ขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าไม่ว่าแต่ละคนจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม จะไม่มีผลใด  ๆ ต่อ
ต าแหน่งหน้าที่รวมถึงการประเมินผลงาน แต่การวิจัยครั้งนี้ขอให้เป็นไปอย่างสมัครใจ” ผู้ร่วมวิจัยทุก
คนทั้ง 17 คน ก็ยืนยันที่จะร่วมวิจัยด้วยกันต่อไป บรรยากาศเป็นแบบยิ้มแย้มแจ่มใส ผู้วิจัยจึงได้กล่าว
ขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกคนที่สมัครใจเข้าร่วมในการวิจัยในครั้งนี้ 
 กิจกรรมที่ 2 การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและ
เทคนิคเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัย โดย
ด าเนินการในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 3 วัน ณ ห้องสไมล์
รูม วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เริ่มเวลา 09.00-16.30 น. ในการเตรียมความพร้อมด้วยการเสริม
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พลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก ผู้วิจัยได้เรียนเชิญ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นอาจารย์วิทยากร โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ ในวันแรกเป็นการอบรมเรื่อง 
เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล ในวันที่สองเป็นการ
อบรมเรื่อง เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต และวันที่สามเป็นการอบรมเรื่อง 
เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน ซึ่งมีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเข้ารับการอบรมครบทุกคน 
และในวันดังกล่าวทางวิทยาลัยมีการเรียนการสอนตามปกติ ดังนั้น ผู้บริหารจึงได้เรียนเชิญ คุณสมใจ 
มะเสนา กรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนทั้งวิทยาลัย ในโครงการ “อาสาสร้างสรรค์ สามัคคีสร้างพลัง” ณ ห้อง
ประชุมใหญ่อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
เสริมพลังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าวิจัยได้อย่างสบายใจ 
 ในวันแรกของการอบรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง “เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ
และการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล” ท่านวิทยากรกล่าวว่า “การวิจัยของผู้วิจัยนี้เป็นการวิจัย
ที่มุ่งสู่การพัฒนาเชิงประจักษ์จริง ๆ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ตรงนี้จริง ๆ แล้วผมเชื่อมั่นว่า
พวกเราเองก็มีความรู้ในเรื่องของงานวิจัย ในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาการ
เรียนการสอนอยู่แล้วล่ะ ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของเราวันนี้หรือเป้าหมาย
เรานี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น เราควรมีความพร้อมอะไรบ้าง แล้วหลังจากที่เราเตรียมความ
พร้อมของเราเสร็จแล้วเราก็จะได้เอาความรู้ศักยภาพที่เรียนใน 3 วันนี้ ไปใช้ได้เลย นี่คือเป้าหมายของ
เราตรงนี้”  

จากนั้นวิทยากรให้ดูเรื่องแรก “เทคนิคการวางแผนและการน าแผนลงสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล” วิทยากรให้ศึกษาเนื้อหาในเอกสารที่วิทยากรส่งมาให้ล่วงหน้าที่ใช้อบรม เพ่ือให้สรุป
สาระส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ที่วิทยากรก าหนด พร้อมก าหนดเวลาที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม เช่น 
ใช้เวลาอ่านประมาณ 10 นาที โดยให้เวลาอ่านแบบสรุปสาระส าคัญของตนเองให้ได้ก่อน แล้วจะให้
เวลาในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือที่จะสรุป 3 ประเด็นนี้อีก 15 นาที รวมแล้วประมาณ 25 นาที และ
ในขณะที่อ่านไปอภิปรายไป ถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรก็ยกมือได้เลย วิทยากรจะเข้าไปดูอีกที แล้ว
วิทยากรก็ให้เริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ตามล าดับเนื้อหาเพ่ือจะให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้พ้ืนฐานที่จ าเป็นที่
ควรจะต้องท าความเข้าใจ โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ออกแบบการนั่งอบรมไว้แล้วเป็น 3 กลุ่ม เมื่อถึง
เวลาที่ก าหนดทางวิทยากรก็ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายแต่ละประเด็น เมื่อกลุ่มแรกน าเสนอเสร็จ ก็ให้กลุ่ม
อ่ืน ๆ เสริมหรือเติมเต็ม โดยวิทยากรได้สอดแทรกความรู้ให้พร้อมกับตอบค าถามไปด้วย  

ในการฝึกปฏิบัติทั้งวันบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความอบอุ่น สรุปได้ว่ากระบวนการ
ของการวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning Process) ประกอบด้วย 1) การก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน 2) 
การก าหนดภารกิจ หรือ พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบการด าเนินงาน หรือ ขอบเขตบทบาท
หน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ รวมทั้งท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 
ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 3) การก าหนดเป้าประสงค์ หรือ จุดมุ่งหมาย (Goal) เพ่ือการพัฒนาว่าท า
เพ่ืออะไร 4) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ว่าท าโดยวิธีใด 5) การก าหนดกลยุทธ์ หรือ
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แนวทางการพัฒนาว่าท าโดยวิธีใด 6) การก าหนดเป้าหมายว่าจะท าแค่ไหน ท าเท่าใด ท ากับใคร และ
ท าเม่ือใด  

ผลจากการฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ท าให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงาน จากแผนเราก็ไปปฏิบัติ เสร็จแล้วก็เอาผลจากการสังเกตมาสะท้อนผล เป็น
วงรอบไปเรื่อย ๆ ตรงนี้ เป็นกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จะท า
อย่างไรให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันทุกขั้นตอน เกิดตัวแบบหนึ่งของ Action Research เรียกว่าการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) คือผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
ร่วมกันวางแผน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันสังเกต และร่วมกันสะท้อนผล เป็นกระบวนการที่ดีและ
เป็นข้อเด่นที่เน้นการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Change) ในทางท่ีดีขึ้น 
 ในวันที่สองของการอบรม วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นเรื่อง “เทคนิคการสังเกตและการ
บันทึกข้อมูลจากการสังเกต” เริ่มจากวิทยากรกล่าวว่า “การสังเกตและการบันทึกข้อมูลใน
กระบวนการวิจัย หรือ กระบวนการที่เราจะพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่ง เมื่อเราจัดกระท า หรือทดลอง
อะไรไป เราจะต้องไปท าการสังเกตรวบรวมข้อมูล ซึ่งบางการสังเกตมันเป็นทักษะเฉพาะ จะต้องมีการ
วางแผนด้วย ในการสังเกตเราต้องมีเทคนิคการสังเกต เมื่อสังเกตแล้วเราจะต้องมีข้อมูลอย่างไรเพ่ือ
เอาข้อมูลมาวิเคราะห์” โดยวิทยากรให้ฝึกปฏิบัติการสังเกตจากภาพ 5 ภาพ ตามแบบฟอร์มให้สังเกต
และบันทึกรวบรวมข้อมูล และให้ความรู้เรื่องการบันทึกผลและการสังเกตไปด้วย  

สรุปเป็นข้อคิดของนักวิจัยที่จะต้องใช้การสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ว่า “การที่เราจะ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตให้ดี เราต้องเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีต่าง  ๆ ที่มาเกี่ยวข้องรวมถึง
ประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎีเราจะมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ตีความ ยิ่งมีประสบการณ์มาก เรายิ่ง
จะวิเคราะห์ตีความได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด” และจากกิจกรรมที่วิทยากรจัดให้ในช่วง
เช้าท าให้สามารถเรียนรู้ว่า มี  4 ปัจจัยที่ส าคัญมาก  ๆ ที่ส่งผลต่อการสังเกต ได้แก่ 1) การมี
ประสบการณ์มากก็มีทักษะมาก 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการสังเกต 3) เครื่องมือที่ใช้ในการ
บันทึกข้อมูล 4) การวางแผนที่ดีจะส่งผลส าเร็จในการสังเกต 
 ส าหรับในช่วงบ่ายกิจกรรมที่วิทยากรจัดให้คือให้ดูเป็นรูปแบบการจัดการชั้นเรียน โดยให้
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยไปสังเกตและบันทึกข้อมูลจากสถานการณ์จริงในการท ากิจกรรมของผู้เรียนใน
โครงการ “อาสาสร้างสรรค์ สามัคคีสร้างพลัง” ที่ห้องประชุม B104 อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ให้เวลาแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ไปเข้าชั้น
สังเกตและบันทึกผลให้ได้ข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนในระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล้วกลับมาที่ห้องสไมล์
รูม มานั่งคุยกันในกลุ่มในความชัดเจนของข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกต เรียกว่าเป็นการเตรียมข้อมูล
ก่อนการวิเคราะห์ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไปบันทึกมาจากการสังเกต ให้เวลาอีก 10 
นาที ก่อนที่จะให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียน เพ่ือที่จะน าเอาข้อมูล
ที่ไปสังเกตชั้นเรียนมาได้มาตีความ สรุปความโดยใช้เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียนที่จะ
ใช้ฝึกปฏิบัติในวันต่อไป 
 วันสุดท้ายของการอบรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง “เทคนิคการระดมสมองและการ
ถอดบทเรียน” วิทยากรได้กล่าวถึง การถอดบทเรียน (Lesson Learned) ให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
เข้าใจ สรุปได้ว่า ถอดบทเรียน (Lesson Learned) คือ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วน ามา
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อภิปราย มาแลกเปลี่ยน มาสรุปให้เป็นความรู้ให้เป็นสิ่งที่เราค้นพบจากการกระท า หรือตัวอย่างที่เรา
เรียนรู้จากประสบการณ์” แล้ววิทยากรได้ให้แต่ละคนศึกษาไฟล์เอกสาร เทคนิคการถอดบทเรียน 4 
เทคนิค คือ เทคนิคการทบทวนระหว่างปฏิบัติ (After Action Review Technique: AAR) เทคนิค
การทบทวนหลังปฏิบัติ (Retrospective Technique) เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการท างาน 
(Performance Measurement: PM) เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping: OM) โดยแต่ละ
คนศึกษาด้วยตนเองก่อนแล้งจึงอภิปรายกันในกลุ่มเพ่ือสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการอ่านและ
การศึกษาด้วยตนเองแล้วให้แต่ละกลุ่มสรุป แล้วน าเสนอทีละหัวข้อเรียงตามล าดับและวิทยากรก็ได้
อธิบายให้ความรู้เพิ่มเติม  

หลังจากนั้นวิทยากรได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเตรียมถอดบทเรียนจากข้อมูลที่ได้ไปสังเกต
ชั้นเรียนโครงการ “อาสาสร้างสรรค์ สามัคคีสร้างพลัง” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และให้กลุ่ม
อภิปรายร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อย ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ให้ถอดบทเรียนจาก
การสังเกต แล้วสรุปออกมาให้ได้ตามประเด็นของแต่ละกลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่มก็คุยกัน ในบรรยากาศ
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน แบบสบาย ๆ ต่อจากนั้นวิทยากรได้ให้ทั้ง 3 กลุ่มน าเสนอเพ่ือที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและให้จับประเด็นให้ได้ว่าแต่ละหัวข้อเชื่อมโยงกับลักษณะของการเขียนรายงาน
อย่างไร ให้ฝึกคิดว่าแต่ละกลุ่มน าเสนออะไร  

จากผลการน าเสนอของทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อฟังจบแล้ววิทยากรได้ชี้ให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มสังเกตได้
ละเอียดมาก แต่เนื้อหาไม่มีสาระส าคัญของวัตถุประสงค์ที่แต่ละกลุ่มตั้งไว้ ดังนั้นเมื่อทุกคนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติแล้ว วิทยากรจึงให้เวลาอีก 30 นาทีในการปรับปรุงงานของแต่ละกลุ่มใหม่ และเขียน
รายงานการถอดบทเรียนใหม่ แล้วสื่อสารโดยวาจาให้เพ่ือนสมาชิกเข้าใจ สรุปได้ว่าหัวใจของการถอด
บทเรียนคือการบันทึกสิ่งที่เห็นทั้งหมดก่อน รวบรวมมาให้ได้มากท่ีสุด อย่าไปเสียเวลาตีความ เพ่ือเอา
มาใช้ในการวิเคราะห์  และตอนที่มาถอดบทเรียนต้องเอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ สรุปผล ตีความ การวิเคราะห์เราใช้หลักการอะไรมาสนับสนุนจะท าให้รายงานตรงนี้มีคุณค่า 
 วิทยากรถามว่าจากการที่เราท ากิจกรรมกันมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 ครูณัฐริกา “ค่ะ จากการอบรม 3 วันนะคะ ได้เห็นรูปแบบ แบบอย่างที่อาจารย์สอน 
รูปแบบการสอนอย่างเช่น ท่านอาจารย์ได้มาให้ความรู้ในด้านของงานวิจัย คือท าให้เราเห็นรูปแบบ
การถ่ายทอดนะคะ ก็คือ อย่างเช่น อาจารย์ให้แบ่งเป็นกลุ่ม แล้วทีนี้ให้ท ากิจกรรมร่วมกัน แล้วได้
อภิปรายกลุ่ม แล้วได้ออกมาน าเสนอ  ซึ่งถ้าหาก เราน าวิธีนี้ไปจัดการในชั้นเรียนของเรา ก็จะท าให้
นักเรียนของเราได้ความรู้และก็สนุกกับการเรียนในบทนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ต้องถือเป็นแบบอย่าง  ก็ต้อง
ขอขอบคุณคุณใหญ่ และก็คุณจู ที่ได้ให้เราได้มีโอกาส ได้รับความรู้จากอาจารย์” 
 ครูกวินทร์ “ก่อนอ่ืนนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้รับใบอนุญาตและคุณอาริยาที่จัดกิจกรรม 
ดี ๆ ให้กับคณะครูครับ ใน 3 วันนี้ สิ่งแรกที่ได้รับเลยก็คือ การสังเกต ส่วนมากเรามักจะตีความ
มากกว่า และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การพา ก็คือ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับ ต่อไปนี้ในการท าอะไรก็
แล้วแต่ เราก็จะให้ระดมสมองแล้วก็มีการวางแผนร่วมกัน ปฏิบัติแล้วเราก็จะร่วมกันเพ่ือที่จะไปสู่
เป้าหมายของวิทยาลัย และก็จะพัฒนาให้วิทยาลัยของเราเป็นหนึ่งในขอนแก่นให้ได้ ส าหรับผมก็
ขอขอบคุณท่านอาจารย์ ขอบคุณครับผม” 
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 ศิริรัตน์ “ส่วนของหนูนะคะ ในการอบรม 3 วันนี้ หนูได้ความรู้เยอะเลยนะคะจากที่เราไม่
เคยท าแบบนี้นะคะ เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการถอดบทเรียน จะได้น าไปใช้ในการสอนของนักเรียน 
ปรับวิธีการสอนของเรานะคะ และก็ได้ความร่วมมือจากครูที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันร่วมแสดงความคิดเห็น 
ได้อยู่ใกล้ชิดกันได้พูดคุยกันใน 3 วันนี้ มีความรู้สึกว่าอบอุ่นที่ได้อยู่ร่วมกัน” 
 ณัฐริกา “การอบรม 3 วันนี้นะคะ ท าให้เราสามารถมองเห็นศักยภาพของตัวเราเองว่ามี
มากน้อยแค่ไหน อย่างน้อยตัวหนูเองมองว่า เราเองศักยภาพยังมีน้อย ยังต้องเติมเต็มอีกเยอะ ฉะนั้นก็
หวังว่าท่านผู้บริหารจะมีโอกาสให้เราได้พัฒนา แต่ขอเป็นช่วงปิดเทอม เราจะได้รับความรู้เพ่ิมเติมขึ้น
อีกเยอะ และเราจะน ามาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ” 
 ผศ.ดร.ไพศาล “เป็นความคิดที่อยากให้พวกเราคิดอย่างนี้ ชีวิตการท างานมันต้องเรียนรู้
พัฒนาตนเองตลอดเวลา คิดว่าเราคงจะได้เห็นแนวทางแล้วล่ะว่าเราจะท างานร่วมกันอย่างไร” ดัง
ภาพที่ 4.2 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.2 การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นให้กับผู้ร่วมวิจัย 
  
 กิจกรรมที่ 3 การสร้างแผนที่การท างาน (Road Map) 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยทั้ง 10 ขั้นตอน โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี คุ
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วานันท์โดยยึดถือหลักการ “รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมประเมิน” เพ่ือให้ได้แผนที่การท างานที่เกิดจาก
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นจากผู้วิจัยท าการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัย
เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์” ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้ร่วมกันก่อนที่จะมีการระดมสมองเพื่อร่วมกันจัดท าแผนที่
การท างานที่จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้แผนที่การท างานมาจ านวน 1 ชุด โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2  แผนที่การท างาน 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1. การเตรียมการ 
(Preparation) 

(1) การสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 
(3) การสร้างแผนที่การท างาน  
(4) การประเมินและสรุปผล 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2560 

2. การวางแผน 
(Planning) 

(1) การร่วมคิดและวางแผน 
(2) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจัย 
(3) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
(4) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม 2560 

3. การปฏิบัติการ 
(Acting) 

(1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
(2) การประเมินสภาพก่อนน าแผนปฏิบัติ 
(3) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
(4) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม-กันยายน  
2560 

4. การสังเกตผล 
(Observing) 

(1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
(2) การสังเกตและการน าเสนอ 
(3) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม-กันยายน 
2560 

5. การสะท้อนผล 
(Reflecting) 

(1) การสังเคราะห์ความรู้ 
(2) การน าเสนอรายงาน 
(3) การประเมินและสรุปผล 
(4) การสังเคราะห์ความรู้ 

ตุลาคม 2560 

6. การวางแผนใหม่ 
(Re-Planning) 

(1) การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
(2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 
(3) การประเมินและสรุปผล 

ตุลาคม 2560 

7. การปฏิบัติใหม ่
(Re-Acting) 

(1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
(2) ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม 
(3) การประเมินและสรุปผล 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
2561 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
7. การปฏิบัติใหม ่
(Re-Acting) 

(1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
(2) ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม 
(3) การประเมินและสรุปผล 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
2561 

8.การสังเกตผลใหม่ 
(Re-Observing) 

(1) ขั้นตอนก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
(2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 
(3) การประเมินและสรุปผล 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
2561 

9. การสะท้อนผล
ใหม ่
(Re-Reflecting) 

(1) ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้ 
(2) ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน 
(3) การประเมินและสรุปผล 

มีนาคม 2561 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร่วมกันทบทวนและสรุปประสบการณ์การท างาน
ที่ผ่านมา 

มีนาคม 2561 

  
 กิจกรรมที่ 4 การประเมินและสรุปผล 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการท ากิจกรรมร่วมกันของขั้นตอนที่ 1 โดยยึดจรรยาบรรณที่ว่า 
“มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายและข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” โดยจัดกิจกรรมใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00-16.30 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในการจัด
กิจกรรมสะท้อนผลการด าเนินงานนี้เพ่ือเป็นการทบทวนวิธีการด าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ การสร้าง
มิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย และการสร้างแผนที่การท างาน 
(Road Map) โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาผลการบันทึกจากการสังเกต บันทึกการประชุม และ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเก็บข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง มาน าเสนอเพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้อภิปราย
ร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ทุกคนรับรู้ร่วมกัน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังได้น าเอาเทคนิคการ
วิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช้ 

โดยอาศัยข้อค าถามในการถอดบทเรียนดังนี้ 1) สิ่งที่คาดหวังจากการด าเนินงานในครั้งนี้คือ
อะไร 2) ผลที่เกิดขึ้นบรรลุความคาดหวังหรือไม่ เพราะอะไร 3) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือ
อะไร 4) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คืออะไร 5) ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติครั้งต่อไปควรท าอย่างไร 
ภายใต้หลักการคือ 1) เป็นธรรมชาติสบาย ๆ อาจนั่งเก้าอ้ี หรือปูเสื่อนั่งในท่าที่สบายที่สุด 2) เรียบง่าย
แต่มีแบบแผน มีความสัมพันธ์กันแต่มีช่องว่างให้กัน 3) เห็นหน้ากันทุกคน เห็นรอยยิ้ม เห็นอุดมการณ์
และการพูดคุยกัน 4) เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน สามารถตรวจสอบ สอบถามและเพ่ิมเติมได้ 
ผลจากการด าเนินกิจกรรมสามารถสรุปออกมาได้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ความเป็นกันเองอย่างมีความผูกพัน
กันมีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน 2) กล้าพูด กล้าชี้แนะน าซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงถึงความสามารถที่มีอยู่ในตัว
บุคคล 3) ทุกคนมองเห็นความส าคัญและเอาใจใส่ในเรื่องที่จะด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 4) ท าปฏิทินปฏิบัติงาน
เพ่ือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส าหรับใช้เป็นกรอบเวลาในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตัวผู้ร่วมวิจัยทุกคน ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  ข้อสังเกตที่ได้จากการจัดกิจกรรมขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
 

กิจกรรม ข้อสังเกตที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1. การสร้างมิตรภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินการวิจัย เพราะความสัมพันธ์อันดีจะก่อให้เกิด
โลกทัศน์ร่วมและความเข้าใจอันดีร่วมกันในสิ่งที่จะพัฒนา สิ่งนี้เป็น
รากฐานที่ส าคัญยิ่งส าหรับความส าเร็จในการพัฒนา 
- ความส าคัญของการวิจัยและของนักวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ให้ความรู้
ประกอบการน าเสนอตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งพบว่า
ผู้ร่วมวิจัยทุกคนต่างมองเห็นความส าคัญและเกิดความกระตือรือร้นที่
จะร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของวิทยาลัยร่วมกัน 

2. การเสริมพลังความรู้
ให้กบัผู้ร่วมวิจัย 

ผู้ร่วมวิจัยเกิดความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะครู
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือที่จะสามารถยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

3. การสร้างแผนที่การ
ท างาน (Road Map) 

การจัดท าปฏิทินการด าเนินการวิจัยเป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้ร่วมกันจัดท าขึ้นหลังจากท่ีทุกคนมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแนวทางในการด าเนินการวิจัยในเบื้องต้น
แล้วโดยกรอบแนวคิดท่ีได้ร่วมกันจัดท าข้ึน สามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริงในภายหลังได้ 

  
 ผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานของขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ท าให้ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการท างานที่ดีระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย
และระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยด้วยกันเองมากขึ้น และเกิดการเรียนรู้ว่าการอยู่ในชุมชนเดียวกัน
หากไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นก็ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนั้นเมื่อมีการประชุมก็ควรมีการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให้เกิดการต่อยอดแนวความคิดท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 วงจรที่ 1: ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning)  
 ในขั้นตอนการวางแผน มีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม คือ  1) การวิเคราะห์
สภาพปัญหา มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน 2) ก าหนดปัญหาและท า
ความเข้าใจปัญหา เพ่ือก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการพัฒนา 3) การถ่ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให้ผู้
ร่วมวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้ เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี และช่วย
ให้ผู้ร่วมวิจัยตัดสินใจและมองภาพได้ชัดเจนขึ้น 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วางแผนในการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ 5) การสรุปผลการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการ
ท ากิจกรรมร่วมกันของขั้นตอนที่ 2 โดยทั้ง 5 กิจกรรม มีการด าเนินการในเดือน กรกฎาคม 2560 
การด าเนินงานขั้นตอนการวางแผน สรุปได้ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  การด าเนินงานในขั้นตอนการวางแผน 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ หลักการที่ยึดถือ 
1 การวิเคราะห์

สภาพปัญหา 
วิเคราะห์สภาพที่
เคยเป็นมาสภาพ
ปัจจุบัน 

“ดึงศักยภาพจากภายใน หรือให้มีการระเบิดจาก
ภายใน (Inside-Out) ก่อน...” “ตระหนักใน
ศักยภาพความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จากภายในชุมชนเอง” และ “แนวคิดใหม่ในการ
พัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า 
ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา 
และพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ ปัญหาชุมชน” และ “…
ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ ปัญหา
นั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่...” 

2 ก าหนดปัญหา 
และท าความ
เข้าใจปัญหา 

ก าหนดปัญหาที่
จะด าเนินการ
พัฒนา 

3 การถ่ายทอด
แนวคิดในบท
ที่ 2 ให้ผู้ร่วม
วิจัย 

เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับ รู้เข้าใจ
เข้าถึงแนวทาง 
การแก้ปัญหาใน
เชิงทฤษฎีและ
ช่วยให้ผู้ร่วมวิจัย
ตัดสินใจและมอง
ภาพได้ชัดเจนขึ้น 

ทฤษฎี “..ช่วยชี้น าการตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพ
องค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพ 
แวดล้อมขององค์กร ช่วยเป็นแหล่งของความคิด
ใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์ 
ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” 

4 การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ  

แบ่งกลุ่มการ
ท างานและจัดท า
แผนปฏิบัติการที่
จะใช้เป็นแนว 
ทางในการพัฒนา
งาน 

- แนวคิดท่ีว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้น
นักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือ
ประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนา
ด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่
สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นจะช่วยแก้ปัญหาให้
ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือก
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึง
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถาม
ไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็น
ระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่
แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสิน ใจเลือก
เทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมา
ชุดหนึ่ง...”  
- จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายและ
ข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” 

5 การประเมิน
และสรุปผล 

สรุปผลการท า
กิจกรรมร่วมกัน
ของขั้นตอนที่ 2 
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 ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับ
เหตุการณ์และรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ได้ดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 โดยจัดประชุมขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 -16.30 น. ณ. ห้องประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน และ
ก าหนดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพงานที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง เพ่ือระบุ “สภาพที่เคยเป็นมา” “สภาพใน
ปัจจุบัน” “สภาพปัญหาที่ส าคัญ” “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” “ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือ
การแก้ปัญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา” 

กิจกรรมนี้ยึดแนวคิดและหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน 
(Inside-Out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” และตามหลักการที่ว่า 
“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเชื่อที่ว่า “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุ
ด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา และพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “…ให้โอกาส
แก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่...” และผลที่ได้จากการด าเนินการ
ในกิจกรรมนี้คือ การสรุปสภาพและปัญหาการด าเนินงานทุกมิติ และประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนา
และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 สภาพที่เคยเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนคุวานันท์”   
ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 16 ถนนมะลิวัลย์-ชุมแพ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เจ้าของผู้
ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาตคือ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ และได้สเก็ตออกแบบโลโก้ด้วยตนเอง ผู้อ านวยการคน
แรกคือ นางสาวอาริยา ธีรธวัช และ ผู้จัดการ/นายทะเบียนคือ นายสุวิทย์ คุวานันท์ เปิดท าการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) โดยหลักสูตรที่
เปิดสอนคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาเทคนิคยานยนต์ ประเภทวิชา
พานิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการขายและการตลาด ต่อมาเมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” เพ่ือให้สอดคล้องกับยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง  

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  เป็นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ กษาเอกชน (Office of the Private Education Commission) กระทรวงศึ กษาธิการ 
(Ministry of education) ต่อมา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อ านาจตามมาตรา 44 โอนอ านาจการก ากับดูแลวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนไปอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทย 
ควบรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกันเพ่ือให้การปฏิรูป
การศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพ มีผลนับแต่วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2559 ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

 
สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

ผู้อ านวยการและครู รวม 17 คน การศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน และการศึกษาระดับปริญญาตรี 
14 คน มีบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล 1 คน การศึกษาระดับ
ปริญญาโท เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี นักการภารโรง 1 คน 
นักการแม่บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 คน รวมผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งหมด 24 คน วิทยาลัยส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
คนละไม่ต่ ากว่า 3 ครั้ง/ปี และจ านวนผู้ เรียน ในปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 และปี
การศึกษา 2559 จ านวน 210 คน 235 คน และ 361 คน ตามล าดับ  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์มีเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “การพัฒนาครูสู่ครูมือ
อาชีพ” ผู้ก่อตั้งเล็งเห็นว่า “สิ่งส าคัญที่สุดในการบริหารการศึกษาก็คือคุณภาพของครู” ในปัจจุบัน
โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว แต่ครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ยังยึดติดกับการจัดการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม ท าให้วิทยาลัยไม่สามารถผลิตผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าในการท างานซึ่ง
เป็นทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ได้ 
 สภาพปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบที่สาม 
(พ.ศ. 2554-2558) ในปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ผ่านการประเมินในระดับคุณภาพดี 



98 

แต่มีตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ“ต้องปรับปรุง”  
ผู้เรียนยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันเป็นทักษะส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้มากที่สุด เนื่องจากจะส่งผลต่อการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิตในอนาคตที่ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) อย่างเต็มตัว และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของครูผู้สอนว่ายังขาดทักษะศตวรรษที่ 
21 ในหลาย ๆ ด้าน และรายงานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ปีการศึกษา 
2558 (2558) รับทราบปัญหาของครูในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (1) ครูยังขาดทักษะใหม่ ๆ ใน
การท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นทักษะการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และทักษะ
การชี้แนะ (Coaching) (2) ครูยังขาดทักษะการสอนที่หลากหลายท าให้มีแบบการสอนที่จ ากัดไม่เพียง
พอที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3) ครูยังต้องฝึกฝนทักษะการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ (4) ครูยังขาดความรู้ในการสอนเชิงลึกและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (5) ครูขาดการท างานเป็นทีม ขาดการเรียนรู้จากกันและกัน และขาดความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีต่อกัน ดังนั้น จึงต้องด าเนินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์อย่างเร่งด่วน เพ่ือที่ครูจะได้สามารถเตรียมผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จในโลกของ
การท างานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป และเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ในการท างาน) ให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (พ.ศ. 
2559-2563) และผลการด าเนินงานของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 กิจกรรมที่ 2 การก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา 
 ด าเนินการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดย

หลังจากการประชุมระดมสมองเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ในการพัฒนาเสร็จ
สิ้นลง พบว่าผลที่ได้จากการด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผนคือ ได้แผนผัง
มโนมติสรุปสภาพและปัญหาการด าเนินงานทุกมิติ และได้ประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะให้ผู้ร่วมวิจัยมีความสนใจมองเห็นปัญหาของ
วิทยาลัยที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ทั้งร่วมกันก าหนดปัญหาและ
เข้าใจความจ าเป็นที่ต้องรีบเร่งแก้ไข พร้อมอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในวิทยาลัย โดยผู้วิจัยเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้เล่าถึง
ปัญหาที่ประสบในปัจจุบันให้ที่ประชุมรับฟังร่วมกัน เพ่ือให้เกิดภาพที่ชัดเจนและมองเห็นสิ่งที่เป็น
ปัญหา ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4  การประชุมก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา 
  
 สรุปจากการประชุมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของ
วิทยาลัยที่ผ่านมาว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเรามีปัญหาที่ส าคัญ ๆ อยู่หลายประการ โดยเฉพาะเรื่อง
การประกันคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน) “ต้องปรับปรุง” และจากรายงานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ปี
การศึกษา 2558 ได้รับทราบปัญหาของครู ดังนี้ (1) ครูยังขาดทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่
ที่เน้นทักษะการเป็นผู้อ านวยความสะดวก และทักษะการชี้แนะ (2) ครูยังขาดทักษะการสอนที่
หลากหลายท าให้มีแบบการสอนที่จ ากัด ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนในเชิงลึกทั้งใน
ด้านเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการสอนซึ่งต้องการฝึกฝนทักษะการสอนแบบต่าง ๆให้มากขึ้น (3) ครู
ยังต้องฝึกทักษะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ (4) ครูยังขาดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องจึงท าให้การสอนไม่เกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพในระดับที่ต้องการ (5) ครูขาดการท างาน
เป็นทีมจึงท าให้ขาดการเรียนรู้จากกันและกัน ขาดความสัมพันธ์และขาดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
หลังจากการประชุมระดมสมองของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีแนวคิดร่วมกันว่าเป้าหมายของเราคือ
ต้องการพัฒนาครูก่อนเพ่ือให้ได้ครูที่พร้อม โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ถ้าเรา
พัฒนาครูได้จริง นักเรียนก็จะต้องมีทักษะศตวรรษที่ 21 และ ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพจะต้องดีขึ้น ซึ่งในกระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูนั้นเราควรจะต้องเรียงล าดับความส าคัญให้สอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการ
พัฒนา เนื่องจากทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู มีจ านวนหลายทักษะ คือ 1) ทักษะการสอน ได้แก่ 
การเรียนรู้เชิงรุก การสอนน้อยเรียนรู้มาก การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) การบริหารจัดการ
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ชั้นเรียน ได้แก่ ห้องเรียนกลับด้าน ห้องเรียนอัจฉริยะ 3) การพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4) การประเมินตามสภาพจริง 5) การใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 
เครื่องมือกูเกิ้ลแอพส์ในการศึกษา เฟสบุ๊ค การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ออนไลน์ ดิจิทัลวิดีโอ 6) อ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้น า เป็นต้น 

โดยจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ร่วมวิจัยหรือครูมีความเห็นร่วมกัน
ว่าต้องการพัฒนาทักษะการสอน เป็นอันดับแรก โดยการพัฒนาทักษะการสอนการเรียนรู้เชิงรุก เป็น
แนวทางเครื่องมือในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้โครงการ/กิจกรรม เป็นตัวสอดแทรกหลัก หลังจาก
ด าเนินการพัฒนาแล้วครูจะมีทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่มีทักษะการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและทักษะการชี้แนะ ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ครูมีทักษะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และครูได้ท างานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ในการท างาน) ให้มีระดับคุณภาพดีขึ้น ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้  

หลังจากการประชุมระดมสมองเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้แผนผังมโนมติสรุปสภาพและปัญหาการด าเนินงานทุกมิติ ได้ประเด็นปัญหา
ที่ต้องการพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหา ดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางที่ 4.5  การจัดปัญหาที่ต้องการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 
 

องค์ประกอบ ปัญหา 
คร ู - ครูขาดทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการท าหน้าที่เป็น

ผู้อ านวยความสะดวก และเป็นผู้ชี้แนะ 
- ครูขาดทักษะการสอนที่หลากหลายมีแบบการสอนที่ไม่เพียงพอที่จะ

ตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
- ครูขาดทักษะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
- ครูขาดทักษะการสอนเชิงลึกและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ครูขาดการท างานเป็นทีม 

 
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจัย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีและช่วย

ให้ผู้ร่วมวิจัยตัดสินใจและมองภาพได้ชัดขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดในบทที่ 2 ถ่ายทอด
ให้ผู้ร่วมวิจัย โดยยึดหลักการ “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง
อย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของ
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ชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่
จะช่วยแก้ปัญหา ปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังไม่กล่าวพาดพิงถึง
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้นจนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่
เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
เทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง...” 

 หลังจากนั้นได้ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
ข้อมูลจากที่เคยท าไว้ ในการประเมินประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนานี้ เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนิน
กิจกรรม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาที่ได้สรุปไว้ในคราวประชุมระดมสมองการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาได้ข้อ
สรุปว่า การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูด้านการสอนส าคัญที่สุด  

 ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
 เมื่อผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” แล้วได้มีการน าเอา

สภาพปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันมาระบุ “ทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา” โดยการ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในแต่ละด้านว่าจะใช้ทางเลือกใดในการแก้ปัญหา และผลที่ได้จากการ
ด าเนินการในกิจกรรมนี้คือ เกิดการแผนผังมโนมติสรุปสภาพและปัญหาการด าเนินงานทุกมิติ และ
ประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางที่ 4.6  สรุปสภาพปัญหาที่ส าคัญและทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา 
 

สภาพปัญหา 
ทางเลือกที่หลากหลาย 

เพื่อการแก้ปัญหา 
ทางเลือกเพื่อการปฏิบัติการ

แก้ปัญหา 
1. ครูขาดทักษะใหม่ ๆ ในการท า
หน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นทักษะการท า
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) และ ทักษะการชี้แนะ 
(Coaching) 

- การพัฒนาทักษะการสอน
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
 

- การพัฒนาทักษะการสอน
การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
 

2. ครูขาดทักษะการสอนที่หลาก 
หลายไม่เพียงพอที่จะตอบสนอง
ผู้เรียนศตวรรษที่ 21 
3. ครูต้องฝึกฝนการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูขาดทักษะในการสอนเชิงลึก
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
5. ครูขาดการท างานเป็นทีม 

- การพัฒนาทักษะการสอน 
น้อยเรียนรู้มาก (Teach 
Less Learn More) 
- การพัฒนาการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) 
- การพัฒนาทักษะผู้น า 
(Leader) 

- การพัฒนาการเรียนรู้แบบ 
ใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) 
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 สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา 
 หลังจากที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพของงานที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง

โดยเริ่มจากการระบุและวิเคราะห์ “สภาพที่เป็นมา” “สภาพปัจจุบัน” “สภาพปัญหา” ดังข้างต้นแล้ว
นั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีความเห็นร่วมกันว่า “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” คือ การพัฒนา
ทักษะด้านการสอนศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู เพ่ือให้ครูสามารถใช้ทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุค
ใหม่ที่เน้นการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและการชี้แนะ ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายตอบสนอง
ผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ครูมีทักษะในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูได้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และครูท างานเป็นทีม โดยได้มีความเห็นร่วมกันว่า สภาพที่คาดหวังการลงมือ
ปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ คือ “โดยภาพรวมคาดหวังว่าครูจะมีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสอนมากข้ึน ตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดขึ้น” ซึ่งสรุป
ได้ดังตารางที่ 4.7 
 

ตารางที่ 4.7  เกณฑ์การประเมินส าหรับวัดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา 
 

ระดับคะแนน แปลความหมาย 
4.00-5.00 ดีมาก 
3.00-3.99 ดี 
2.00-2.99 พอใช้ 
1.01-2.00 ต้องปรับปรุง 

0-1.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
โดยมีสภาพที่คาดหวังจากการพัฒนา ดังภาพที่ 4.5 
 

การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 
ด้านทักษะการสอน (Teaching Skill) 

 สภาพที่คาดหวังจากการ
แก้ปัญหา 

- ทักษะครูยุคใหม่ที่เน้นการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก (Facilitator) และการชี้แนะ (Coaching)  

- ทักษะการสอนที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ทักษะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
- ทักษะการสอนเชิงลึกและการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
- ทักษะการท างานเป็นทีม  

 ครูมีทักษะศตวรรษที่ 21 ในด้าน
ทักษะการสอน (Teaching 
Skill) สามารถจัดการเรียนรู้
ตอบสนองให้กับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และยกระดับตัว
บ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) มี
ระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
ภาพที่ 4.5  สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา 
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 กิจกรรมที่ 4 การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 จัดขึ้นในช่วงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัย

เทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาการจัดท าโครงการ 
ก าหนดแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ ผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมนี้คือ ได้รับ
ทราบปัญหาที่ต้องการพัฒนาคือ ต้องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในด้านทักษะการ
สอน (Teaching Skill) เพ่ือให้ครูใช้ทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ ที่เน้นบทบาทการท า
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และการเป็นผู้ชี้แนะ (Coaching) ครูมีทักษะการสอนที่
หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูมีทักษะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และครูท างานเป็นทีมมากขึ้น เมื่อครูวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 จะท าให้ครูมีความรู้ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่คาดหวัง ครูสามารถจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นส่งผลให้ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) มีระดับ
คุณภาพดีขึ้น  

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา พร้อมอภิปรายเสวนา
หาเหตุผลหลากหลายความคิดเห็นทั้งหมดมาสนับสนุน เพ่ือให้โครงการและกิจกรรมดังกล่าวได้
ด าเนินการแก้ไข ได้รับการพัฒนา จากนั้นที่ประชุมก็ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย
ผู้ร่วมวิจัยได้เสนอชื่อโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และน าเสนอในที่ประชุม
เพ่ือร่วมกันระดมความคิด ปรับแก้ให้ตรงตามสภาพที่คาดหวัง ซึ่งในการประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยได้รับความร่วมมือในการเสนอแนะกิจกรรม และร่วมกันวางแผนในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้วิจับพบว่าผู้ร่วมวิจัยทุกท่านมีพ้ืนฐานในการเขียนแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของวิทยาลัยเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในรูปแบบของการเขียนโครงการในระดับหนึ่ง 
จึงได้มาซึ่งโครงการที่พร้อมจะน าสู่การปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของการก่อตั้งคือ “สร้างคน
ดี คนเก่ง คนมีคุณภาพ ออกสู่สังคมและประเทศชาติ” มีเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “การ
พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ” วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 สถานศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี และในปี 
พ.ศ. 2558 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) โดย สมศ. ผ่านการ
ประเมินคุณภาพในระดับดี แต่มีตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับ
คุณภาพ “ต้องปรับปรุง” ทางวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพครูโดยการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในด้านทักษะการสอน โดยครูสามารถเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน
ได้อย่างแท้จริงเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  
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 โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ให้ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication 
Technology: ICT) ครูได้พัฒนาการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองอาศัยความรู้พ้ืนฐานที่มีอยู่แล้ว
และการมีส่วนร่วมของครูในทีมจากการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ICT ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าครู
ยังต้องการมีสื่อการสอน ICT มากขึ้นเพ่ือบริการผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ตามศักยภาพของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ในการท างาน) และเป็นแบบอย่างเป็นเครือข่ายให้กับวิทยาลัยอื่นได้  
วัตถุประสงค์ 
 1. ครูได้พัฒนาทักษะสื่อนวัตกรรมเทคนิคการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 2. ครูได้พัฒนาทักษะการคิดการจัดหาสื่อนวัตกรรม ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 
เป้าหมาย 
 ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการสอนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
น าไปสู่ทักษะการคิดจัดหาสื่อนวัตกรรม ICT จัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันผ่านสื่อนวัตกรรม ICT และสามารถจัดท าสื่อนวัตกรรม ICT ท าให้คร ูผู้เรียน และ ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัย และวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ให้บริการแก่
บุคลากรของวิทยาลัยและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กค.2560 สค.2560 กย.2560 
1 การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่    
2 การประกอบหุ่นยนต์    
3 เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ    

 

สถานที่ด าเนินงาน 
 ห้องสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีคุวานันท์ 
งบประมาณ 
 กิจกรรม งบประมาณ (หน่วย: บาท) 
การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ 10,000 
การประกอบหุ่นยนต์ - 
เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ - 

รวมเงิน 10,000 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.  นางสาวปิยะพร    สิทธิโคตร หัวหน้าทีม 
 2.  นางสมประสงค์   ข้อยุ่น  รองหัวหน้าทีม 
 3. นายไพวัลย์     เข็มม ี  ทีมงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ครูมีทักษะการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 2.  ครูมีทักษะในการคิดการจัดหาสื่อนวัตกรรม ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
วิธีการประเมินโครงการ 

ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
 

โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันไม่ว่าเราจะเดินเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนไหนหรือประเทศใดในโลก ภาพที่เรา
จะพบเห็นในห้องเรียนจะยังคงเป็นแบบเดียวกันกับที่เราเคยคุ้นตาคือการที่นักเรียนนั่งเรียนเป็นแถว 
คอยฟัง จด และท าใบงาน ขณะที่มีครูอยู่หน้าชั้นบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียน แม้ว่าสภาพแวดล้อมก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ผู้ เรียนเข้าถึงและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันซึ่งผลักดันให้เข้าถึงข้อมูลและการขยายองค์ความรู้ใหม่ ครูไม่สามารถท าให้ผู้เรียนสนใจ
สิ่งที่ครูสอนด้วยวิธีเรียนแบบเก่าและห้องเรียนแบบเดิมได้ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) โดย สมศ. ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดีแต่ยังมีตัวบ่งชี้ที่ 2 
(ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” ซึ่งสะท้อนถึง
คุณภาพของครูผู้สอนที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน สอดคล้องกับรายงานการด าเนินงานของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ปีการศึกษา 2558 ได้รับทราบปัญหาของครูที่ยังขาดทักษะใหม่  ๆ ใน
การท าหน้าที่ครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ จึงเล็งเห็นว่า การพัฒนาทักษะการสอนของครูสู่ห้องเรียนแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จะเป็นการส่งเสริมครูให้พัฒนาทักษะการสอนที่เอ้ือผู้เรียนให้เกิดการคิดริเริ่ม เกิด
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งอาจน าไปสู่
การค้นพบบางแง่มุมที่มีคุณค่า โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูลได้หลากหลาย
และรวดเร็ว ครูสามารถเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากเดิมเป็นผู้รับฟัง (Passive Learner) มาเป็น
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (Self Learner) พร้อมกันนั้นครูยังได้ก้าวข้ามข้อจ ากัดและความ
คุ้นชินเดิม ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา โดยไม่ชี้น าความถูก-ผิด ซึ่งมักเข้ามาบดบังจินตนาการของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีโอกาส
สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพในการสอนมากยิ่งขึ้น เ พ่ือผลลัพธ์
การผลิตผู้เรียนศตวรรษที่ 21 สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาทักษะครูในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่  
2.  เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนที่หลากหลายของครูสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมาย 
 ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์สามารถออกแบบการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
ที่เน้นบทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและการชี้แนะ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
เป้าหมายห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 (ห้องเรียน 1202) และ ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 
21 (ห้องเรียน 1203) เพ่ือให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมีแบบการสอนที่เพียง
พอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างาน) ระดับคุณภาพสูงขึ้น และครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กค.2560 สค.2560 กย.2560 

1 
การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการ
เรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 

   

2 ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21    

3 ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21    

สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องเรียน 1202 และห้องเรียน 1203 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
 

งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

1. การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  34,591 

2. ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21  - 

3. ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21  - 

รวมเงิน (หน่วย: บาท) 34,591 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทีมท่ี 2 ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวณัฐริกา   อ่อนศิลา หัวหน้าทีม 
 2.  นายประสิทธิ์   แสงอรุณ รองหัวหน้าทีม 
 3.  นางพัชราภรณ์   ประวะโท ทีมงาน 
 4.  นางจุฑารัตน์   โนนศรีโคตร ทีมงาน 
 5.  นายธนวัฒน์ แสนค าวงษ ์ ทีมงาน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  ครูมีทักษะในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ

สะดวกและการเป็นผู้ชี้แนะ 
2)  ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21  

วิธีการประเมินโครงการ  
 ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
 

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือ 
“พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ” วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 สถานศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี 
และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) โดย สมศ. 
ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดี แต่มีตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” 

จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ โดยการพัฒนาทักษะการสอนก่อนในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบใช้โครงงานเป็นฐาน คือรูปแบบการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) เรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยีจากการค้นคว้า
ด้วยตนเอง ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เทคนิคการสอนการเรียนรู้เชิงรุกแบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานนี้ ท าให้ครูได้พัฒนาความสามารถนาในการเตรียมผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จใน
โลกของการท างานในศตวรรษท่ี 21 และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพของครูในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในด้านการสอนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
 2. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาทักษะการสอนเชิงลึก เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และครู
ท างานเป็นทีม 
 
เป้าหมาย 
 ครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีทักษะศตวรรษท่ี 21 ในด้านทักษะการสอน (Teaching 
Skill) ครูได้พัฒนาทักษะในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือเตรียมผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง สามารถยกระดับ
คุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ให้มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับดี
ขึ้นไป หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กค.2560 สค.2560 กย.2560 
1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน    
2 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง    
3 การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์    

 
สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
 
งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ  ที่มาของงบประมาณ 
1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน -  
2. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง 29,000 ทุนของผู้เรียน 
3. การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ -  
                                    รวมเงิน (หน่วย: บาท)         29,000  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทีมท่ี 3 ประกอบด้วย 
 1.    นายวัชรพล     ชลเดช  หัวหน้าทีม 
 2.    นายไพรัช   วันไชย์    รองหัวหน้าทีม 
 3.    นายกวินทร์  ฉิมนาคพันธ์ ทีมงาน 
 4.    นายชัยอนันต์    วูดเล่ย์จูเนียร์ ทีมงาน 
 5.    นายกฤษณะ  พูลกลาง  ทีมงาน 
 6.    นายไพวัลย์  เข็มม ี  ทีมงาน 
 7.    นางสาวปิยะพร  สิทธิโคคตร ทีมงาน 
 8.    นางสมประสงค์  ข้อยุ่น  ทีมงาน 
 9.    นางชนิดาภา  บริสุทธิ์  ทีมงาน 
 10.  นางสุทิน   สมสมัย  ทีมงาน 
 11.  นางศิริรัตน์  พันแก้ว  ทีมงาน 
 12.  นายวันชัยศิริ   พลหาญ  ทีมงาน 
 13.  นายประสิทธิ์   แสงอรุณ ทีมงาน 
 14.  นางสาวณัฐริกา  อ่อนศิลา ทีมงาน 

  15.  นางสาวพัชราภรณ์  ลาค า  ทีมงาน 
  16.  นายธนวัฒน์   แสนค าวงษ ์ ทีมงาน 
  17.  นางจุฑารัตน์  โนนศรีโคตร ทีมงาน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ครูมีทักษะศตวรรษท่ี 21 ในการสอนการเรียนรู้เชิงรุก แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

2.  ครูมีทักษะการสอนเชิงลึกเกิดในการพัฒนาวิชาชีพครู และครูท างานเป็นทีม 
วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
กิจกรรมที่ 5 การประเมินและสรุปผล 
 จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี     
คุวานันท์ เพ่ือเป็นการทบทวนวิธีการด าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิดและ
วางแผน วิเคราะห์สภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาอุปสรรค สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ในการพัฒนาของวิทยาลัยที่ผ่านมาตลอดทั้งการประเมินเพ่ือก าหนด
ประเด็นปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู  

จากผลการด าเนินการในขั้นตอนนี้ท าให้วิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศที่ประกอบด้วยสภาพที่
เคยเป็นมา สภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวัง สภาพปัญหาทางวิชาการ การเรียงล าดับปัญหา
ความส าคัญ และมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู เพ่ือน าสู่การปฏิบัติล าดับต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการที่ได้มาซึ่งโครงการทั้ง 3 
โครงการที่จะใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ สรุปเป็นภาพแนวคิด ดังภาพที่ 4.6 
 

 สภาพที่เคยเป็นมา  
   

 สภาพปัจจุบัน  
   

 สภาพปัญหา  
   

 สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา  
   

 ทางเลือกที่หลากหลาย  
   

 การประเมินและเลือกทางเลือก  
   

 แผนปฏิบัติการที่ได้ 3 โครงการ  
   

โครงการการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอนการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 

 โครงการห้องเรียนแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 

 

 โครงการการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ์

 

ภาพที่ 4.6  ล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
 



110 

 ข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน 
 ผลจากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน พบว่าสาเหตุที่ท าให้การด าเนินงานใน
ขั้นตอนนี้ประสบผลส าเร็จเป็นเพราะในการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันลงมือปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมที่ร่วมกันก าหนดขึ้น โดยอาศัยของหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม กรอบแนวคิดหลัก เสริมด้วยแนวคิดนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศตามระบุไว้ 
รวมทั้งได้ใช้หลักการการพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 ส าหรับครูซึ่งเป็นตัวสอดแทรกเสริมใน
กระบวนการวิจัยท างานทุกขั้นตอน จึงส่งผลให้การลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้คาดหวังไว้ อีกทั้งข้อมูลที่จากการลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมย่อยล้วนเป็นข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ เพราะได้จากหลายแหล่ง ทั้งที่เป็นเอกสาร จากค าบอกเล่าของบุคคลที่มีความรู้ ความ
ช านาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่คาดว่าจะสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการสอนทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้อย่าง
แท้จริง 

 วงจรที่ 1: ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) 
 ในขั้นตอนการปฏิบัติ มีกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ 1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 2) การ
ประเมินสภาพการด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ โดยทั้ง 3 
กิจกรรม โดยมีการด าเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2560 ก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรม ดังตารางที่ 4.8 
 

ตารางที่ 4.8  ตารางการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 
1 การก าหนด

แนวทางปฏิบัติ
ร่วม 

- ร่วมกันก าหนดเครื่องมือที่จะ
ใช้ในการวิจัย 
- ร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมาย 

“การเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวย
ความสะดวกให้มีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ พยายามไม่ให้ความ
ช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ 
หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจ
และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง” 

2 การประเมิน
สภาพการ
ด าเนินงานก่อนน า
แผนลงสู่การ
ปฏิบัติ 

เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการน า
แผนลงสู่การปฏิบัติส าหรับไว้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย 

หลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลงและ
มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล’ 

3 การน าแผนลงสู่
การปฏิบัติ 

แก้ไขปัญหาการด าเนินงานการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครู 

หลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลงและ
มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล’ 
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โดยมีรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  

กิจกรรมที่ 1 การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วม 
 มีการด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยและ
ร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการที่ว่า “การเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ พยายามไม่ให้ความ
ช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง” เป็นการประชุมระดมสมอง ความคิด เสวนา และสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความเห็นร่วมกันมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเป็น
ผู้ด าเนินการรับผิดชอบหลัก ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการที่ร่วมกันก าหนดขึ้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยได้อธิบายก าหนดแนวทางคือ 

 1.1  การชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการเป็นหน้าที่ของผู้วิจัย โดยได้แบ่งกิจกรรม
โครงการผู้รับผิดชอบ ให้แต่ละท่านรับผิดชอบให้ครบทุกท่าน โดยร่วมพิจารณาร่วมกันว่ากิจกรรม
เหมาะสมกับท่านใดบ้าง 

 1.2  ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมของโครงการเป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ โดยเรียกว่า
หัวหน้าทีม 

 1.3  ให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในทุกสัปดาห์นั้น ๆ หลังจากนั้นได้ด าเนินการแบ่งผู้รับผิดชอบออก ดังนี้ 

 ทีมท่ี 1 รับผิดชอบโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก  
 ทีมท่ี 2 รับผิดชอบโครงการที่ 2 โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
 ทีมท่ี 3 รับผิดชอบโครงการที่ 3 โครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดการประสานงานการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิผล  

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จึงมีความเห็นร่วมกันให้แต่งตั้งตัวแทนทั้ง 3 กลุ่ม เป็นผู้ประเมินโครงการโดย
โครงการ 1 โครงการ ให้มีผู้ประเมินโครงการ จ านวน 1 คน เพ่ือติดตามและประเมินการน าแผน
ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ดังตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่ 4.9  สรุปทีมน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
 

ทีมที่ สมาชิก รับผิดชอบ หัวหน้าทีม/ผู้ประเมินโครงการ 
1 1. นางสาวปิยะพร สิทธิโคตร 

2. นางสาวสมประสงค์ ข้อยุ่น 
3. นายไพวัลย์ เข็มมี 

โครงการที่ 1 นางสาวปิยะพร สิทธิโคตร 
 

2 1. นางสาวณัฐริกา อ่อนศิลา 
2. นางสาวพัชราภรณ์ ลาค า 
3. นายประสิทธิ์ แสงอรุณ 
4. นายธนวัฒน์ แสนค าวงษ์ 
5. นางจุฑารัตน์ โนนศรีโคตร 

โครงการที่ 2 นางสาวณัฐริกา อ่อนศิลา 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 

ทีมที่ สมาชิก รับผิดชอบ หัวหน้าทีม/ผู้ประเมินโครงการ 
3 1.  นายวัชรพล ชลเดช 

2.  นายไพรัตน์ วันไชย์ 
3.  นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ 
4.  นายกวินทร์ ฉิมนาคพันธ์ 
5.  นายกฤษณะ พูลกลาง 
6.  นายไพวัลย์ เข็มมี 
7.  นางสาวปิยะพร สิทธิโคตร 
8.  นางสาวสมประสงค์ ข้อยุ่น 
9.  นายประสิทธิ์ แสงอรุณ 
10. นางสาวณัฐริกา อ่อนศิลา 
11. นางสาวพัชราภรณ์ ลาค า 
12. นายธนวัฒน์ แสนค าวงษ์ 
13. นางจุฑารัตน์ โนนศรีโคตร 
14. นางชนิดาภา บริสุทธิ์ 
15. นางศิริรัตน์ พันแก้ว 
16. นางสุทิน สมสมัย 
17. นายวันชัยศิริ พลหาญ 

โครงการที่ 3 นายวัชรพล ชลเดช 

 
โดยหัวหน้าทีมที่ได้รับแต่งตั้งทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการประสานการด าเนินงานทั้ง 3 

โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ภายในทีม หรือเชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืนและงานอื่นที่ทีมผู้วิจัยมอบหมาย ส่วน
ผู้ประเมินโครงการมีหน้าที่ในการสังเกตการด าเนินโครงการและกิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ช่วยด าเนิน
โครงการร่วมกับทีมด้วย 

 จากนั้นเป็นการก าหนดเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสังเกต มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดเทคนิคและเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินงานในระยะต่าง ๆ โดยมี
การทบทวนเทคนิคและเครื่องมือการวิจัย ตามที่ได้รับจากการอบรมและลองปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 
โดยมีการอภิปรายกันว่าแต่ละขั้นตอนจะใช้เครื่องมือวิจัยอะไรบ้าง มีประเด็นค าถามอะไร โดยอาศัย
ค าถามวิจัยเป็นแนวทางในการจัดท าเครื่องมือการวิจัย และมีการแบ่งกลุ่ มกัน พร้อมมอบหมายให้    
แต่ละกลุ่มออกแบบเครื่องมือวิจัย ในที่สุดสรุปเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 5 
ฉบับ ประกอบด้วย แบบบันทึกการประชุม (เครื่องมือฉบับที่ 1) แบบสัมภาษณ์ (เครื่องมือฉบับที่ 2) 
แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ (เครื่องมือฉบับที่ 
3) แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (เครื่องมือฉบับที่  4) และ แบบประเมินโครงการ 
(เครื่องมือฉบับที่ 5) โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อคิดกับผู้ร่วมวิจัยโดยน าค ากล่าวของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) 
ที่ได้เคยแนะน าไว้เกี่ยวกับการจัดท าเครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว้  มาเป็นแนว
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ปฏิบัติ ดังนี้ “เครื่องมือที่จัดท าขึ้นไม่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจอะไรอีก เพราะเป็นเครื่องมือที่ท ากันขึ้น
ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน หากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ หากเขาแก้ไขก็จะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย”  

 หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้หยิบยกข้อความดังกล่าวมาอธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างการจัดท า
เครื่องมือจากโครงการในแผนปฏิบัติการจริงเพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเห็นภาพและสามารถน าเอาหลักการ
ดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติจริงได้ผล จากการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดท าเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้ว่า เครื่องมือที่ดีคือเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ ข้อค าถามสั้นกระชับเข้าใจง่ายได้ใจความง่ายต่อการตอบ นอกจากนั้นยังใช้
ส าหรับการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
และยังสามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติได้อีก
ด้วย โดยเครื่องมือวิจัยทั้ง 5 ฉบับ สรุปได้ดังตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที่ 4.10  เครื่องมือการวิจัยที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท าข้ึน 
 

ฉบับ เครื่องมือการวิจัย วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ช่วงเวลาที่ใช้งาน 
1 แบบบันทึกการประชุม ใช้ส าหรับบันทึกการประชุม ระหว่างด าเนินการ 

และหลังด าเนินการ 
2 แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ทีมแกนน าเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ 
หลังด าเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ 

ใช้ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาการด าเนินงานและใช้ส าหรับเป็น 
Guide Line น าไปสู่ Action Plan 

ก่อนด าเนินการและ
หลังด าเนินการ 

4 แบบบันทึกการสังเกต
ความก้าวหน้าโครงการ 

ใช้ส าหรับติดตามและตรวจสอบความ 
ก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ 

ระหว่างด าเนินการ 

5 แบบประเมินโครงการ ใช้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
หลังการด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

หลังด าเนินการ 

 
และการก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังภาพที่ 4.7 

 



114 

 
 
ภาพที่ 4.7  การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

 

 กิจกรรมที่ 2 การประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี         
คุวานันท์ ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

 จัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี       
คุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับไว้เปรียบเทียบเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย โดยหัวหน้า
ทีมประเมินทั้ง 3 คน เป็นผู้แจกแบบประเมินให้กับทีมของตนเองเพ่ือท าการประเมิน โดยใช้เครื่องมือ
ฉบับที่ 3 แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เสร็จแล้ว
ท าการเก็บรวบรวมน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการประเมินโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวสามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 4.11 

 
ตารางที่ 4.11  ผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
 

ล าดับ รายการประเมิน จ านวนคน X ̅ S.D. แปลผล 

1 ครูมีทักษะใหม่ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้น
บทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) และการเป็นผู้ชี้แนะ (Coaching) 

17 2.82 0.52 พอใช้ 

2 ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลาย มีแบบการสอน
ที่เพียงพอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

17 2.88 0.60 พอใช้ 

3 ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 17 2.88 0.60 พอใช้ 
4 ครูมีความรู้ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
17 2.65 0.70 พอใช้ 

5 ครูท างานเป็นทีม เรียนรู้จากกันและกัน และมี
ความ สัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน 

17 2.24 0.56 พอใช้ 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 17 2.69 0.60 พอใช้ 
หมายเหตุ  เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ“ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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จากตารางที่ 4.11 โดยภาพรวมพบสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับ “พอใช้” ค่าเฉลี่ย 2.69 เมื่อ
พิจารณารายข้อเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายมีแบบการ
สอนที่เพียงพอที่จะตอบสนองผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ย 2.88 ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย 2.88 ครูมีทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และการเป็นผู้ชี้แนะ (Coaching) ค่าเฉลี่ย 2.82 ครูมีความรู้
ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ย 2.65 และครูท างานเป็นทีมเรียนรู้จาก
กันและกันและมีความสัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ค่าเฉลี่ย 2.24 

หลังจากที่ผู้วิจัยและทีมประเมินได้ร่วมกันสรุปผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ และก่อนการน าโครงการที่ได้ลง
สู่การปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว ได้น าข้อสรุป หรือสภาพปัญหาเพ่ือเสนอความเห็นชอบต่อกลุ่มผู้ร่วมวิจัยให้
รับทราบร่วมกัน โดยการจัดการประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผลจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ก่อนน า
แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่าก่อนการน า
แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการประเมินผลก่อนการปฏิบัติ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบหลังน าแผนการลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ  

 กิจกรรมที่ 3 การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
 ด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์

เพ่ือแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยทั้ง 3 
ทีมมีการน าโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดการ
ด าเนินงานแต่ละโครงการของแต่ละทีมงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
รับผิดชอบโดยทีม 1 มีกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรมคือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่             
2) การประกอบหุ่นยนต์ และ 3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานได้ตามความต้องการ โดยแต่ละ
กิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน โดยด าเนินการในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-3 
สิงหาคม 2560 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมโดยยึดถือตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันเป็นหัวข้อ
ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก เริ่มต้น จาก
การสั่งซื้อหุ่นยนต์ ROBO CIRCLE 3S ครูสืบค้นหาในอินเทอร์เน็ต ท าให้ทราบว่าที่ขอนแก่นมีขายที่
ร้าน KID PLANET ตึกคอมขอนแก่น และได้ซื้อจากร้าน KID PLANET ปรากฏว่าที่ร้านมีของอยู่เพียง 
1 กล่อง สามารถซื้อได้ทันท ี

ต่อจากนั้นครูจึงได้สืบค้นหาในอินเทอร์เน็ตเพ่ือหาซื้อหุ่นยนต์เพ่ิมเติมและพบว่าสามารถ
สั่งซื้อออนไลน์ในเว็บไซด์ www.lazada.com จึงได้สั่งซื้อหุ่นยนต์เพ่ิมอีกจ านวน 3 กล่องรวมได้
หุ่นยนต์มาครบ 4 กล่อง จากนั้นทีมครูได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนรู้ใช้เวลาไม่นาน 
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เนื่องจากครูปิยะพร สิทธิโคตร เคยศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในทีม 1 จนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทุกคน ต่อจากนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
ซึ่งใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์เป็นห้องเรียนรู้ ห้องนี้มีเนื้อที่
กว้างขวางเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์ โดยครูและผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 2 ได้
ร่วมกันท าความสะอาดและออกแบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดสรรพ้ืนที่
ส าหรับการศึกษาองค์ประกอบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ การประกอบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และ
พ้ืนที่ว่าง ๆ เพียงพอส าหรับทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ เช่น การวิ่งของหุ่นยนต์ การเลี้ยวของ
หุ่นยนต์ เป็นต้น โดยมีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังภาพที่ 4.8 

 

 
 

ภาพที่ 4.8  การจัดหาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้หุ่นยนต์ ROBO CIRCLE 3S 
 

กิจกรรมที่ 2 การประกอบหุ่นยนต์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างวันที่ 7 -22 
สิงหาคม 2560 ซึ่งครูผู้สอนจะให้ความรู้และให้ค าแนะน าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แล้วให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งในโครงการนี้ครูต้องเรียนรู้ก่อนแล้ว
ค่อยท าการสอน โดยจะพัฒนาตนเองในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) เช่น การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ไขควง และคู่มือ เป็นต้น และครูจะเน้นบทบาทของการเป็นผู้ให้
ค าชี้แนะ (Coach) ในขณะที่ผู้เรียนก าลังลงมือท า เริ่มต้นจากครูให้ความรู้ในการประกอบหุ่นยนต์ว่า
เราจะต้องศึกษาว่าอุปกรณ์ท างานอะไรบ้าง ท างานอย่างไร การประกอบเข้ากับตัวหุ่นยนต์ที่ต าแหน่ง
ไหน รวมไปถึงความเรียบร้อยของแผงวงจรไฟฟ้าและความสมดุลของหุ่นยนต์ หลังจากนั้นครูได้ให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงในการศึกษาอุปกรณ์หุ่นยนต์ ประกอบด้วยบอร์ด I-BOX3S ถาดรองกระบะ
ถ่าน ล้อพลาสติกพร้อมยาง เสารองโลหะ 33 มม. ชุดเฟืองขับมอเตอร์ ฐานหุ่นยนต์ สกรูหัวตัด 3*8 
มม. สกรูหัวปล่อย 2 มม. ในขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์ เมื่อผู้เรียนด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ครูได้ให้ผู้เรียนน าเสนอการประกอบหุ่นยนต์จากท่ีได้ปฏิบัติจริงและครูเติมเต็มให้กับผู้เรียนอีกครั้ง  

 กิจกรรมนี้ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันประกอบหุ่นยนต์โดยมีวิธีการประกอบหุ่นยนต์ดังนี้คือ 
น าชุดเฟืองขับมอเตอร์ยึดเข้ากับถาดรองกระบะโดยใช้สกรูหัวตัดขนาด 3*8 มม. ขันยึดให้แน่น 
จากนั้นน าเสารองโลหะ 33 มม. ยึดเข้ากับถาดรองกระบะถ่าน โดยใช้สกรูหัวตัดขนาด 3*8 มม. ขันใน
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ระดับพอดี จากนั้นน าลังพลาสติกเสียบเข้ากับแกนของชุดเฟืองขับมอเตอร์ ใช้สกรูเกลียวปล่อง 2 มม. 
ขันยึดให้แน่น และน าชุดเฟืองขับมอเตอร์ที่ประกอบเสร็จแล้วมาประกบเข้ากับฐานของหุ่นยนต์ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นใช้สกรูขนาด 3*6 มม. ขันยึดที่ต าแหน่งเสารองโลหะ น าบอร์ด (I-
BOX3S) มาวางบนถาดรองกระบะถ่าน เสียบสายของมอเตอร์ A เข้าที่จุดต่อ A สีด า และต่อสายของ
มอเตอร์ B เข้าที่จุดต่อสีขาว เพียงเท่านี้ก็จะได้หุ่นยนต์พร้อมส าหรับการเขียนโปรแกรมเพ่ือทดสอบ
การเคลื่อนที่โดยมีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังภาพที ่4.9 

 

 

1. บอร์ด i-Box3s 
 

 

2. ถาดรองกระบะถ่าน 

 

3 . ล้ อพลาสติ กและชุ ด เฟื องขั บ
มอเตอร์ อัตราทด 120:1 
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4. ฐานหุ่นยนต์แบบกรม 

 
 

5. เสาโลหะ 33 มม. สกรูหัวตัด 
3x8 มม. สกรูเกียวปล่อย 2 มม. 

 

6. แผงวงจรแสดงผล LED x2 
 

 

7. แผงตรวจจับอินฟราเรดสะท้อน 
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8. แผงวงจรแสดงผล LED x2 
 

 

9. แผงวงจรสวิตช์ x2 
 

 
เพียงเท่านี้ ก็จะได้หุ่นยนต์พร้อมส าหรับการเขียนโปรแกรมเพ่ือทดสอบการเคลื่อนที่ 
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ภาพที่ 4.9  การประกอบหุ่นยนต์โดยให้ผู้เรียนลงมือท าจริง (หน้า 117-120) 

 
กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ ได้ด าเนินการใน

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม-29 กันยายน 2560 โดยครูให้ความรู้ในเรื่องการติดตั้งโปรแกรมที่ถูกต้อง 
โปรแกรมนี้มีชื่อว่า I-BOX3 เมื่อผู้เรียนพร้อมแล้วครูก็ได้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง มีขั้นตอนดังนี้คือ 
น าแผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับชุดหุ่นยนต์ใส่ในคอมพิวเตอร์เพ่ือติดตั้งโปรแกรม จากนั้นเชื่อมต่อสาย
ระหว่างคอมพิวเตอร์และ I-BOX3S และเปิดโปรแกรม I-BOX3 ขึ้นมา โปรแกรมจะค้นหาอนุกรมที่ใช้
เชื่อมต่อกับ I-BOX3 และท าการก าหนดค่าโดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกที่ไอคอน Logoblack หรือ 
Cricket Logo เพ่ือใช้งานโปรแกรม เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมค าสั่งเพ่ือให้หุ่นยนต์นั้นท างานตามสิ่งที่เราต้องการได้ ครูได้ให้ความรู้กับผู้ เรียนในการเขียน
โปรแกรมว่า โดยการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถใช้โปรแกรม
ค าสั่งได้หลายรูปแบบ เช่น การวิ่งตามเซ็นเซอร์ด้วยแสง การวิ่งตามค าสั่งชุดโปรแกรมโดยมีเงื่อนไข 
และวิ่งตามค าสั่งด้วยการชน เป็นต้น โดยทั่วไปจะนิยมใช้ค าสั่งมีเงื่อนไขเพราะเกิดความผิดพลาดน้อย  

เมื่อให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ มีขั้นตอนดังนี้คือ ต่อสายดาวน์โหลดระหว่าง I-BOX 
กับคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรม Logoblack ลากบล็อคโปรแกรมตามความต้องการ หรือ หัวข้อที่
ก าหนด เปิดสวิตซ์จ่ายไฟให้กับ I-BOX ดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมไปยัง I-BOX โดยกดปุ่ม  
Download กดสวิตช์ RUN ที่ตัว I-BOX เพ่ือให้หุ่นยนต์วิ่งไปตามที่เราก าหนด แล้วน าหุ่นทดสอบการ
ป้อนค าสั่งต่าง ๆ ตามจินตนาการของผู้เรียน ซึ่งครูสังเกตเห็นว่าผู้เรียนมีความชื่นชอบและสนใจใน
การเรียนเพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และครูเอง
ก็ได้พัฒนาทักษะการน าเทคโนโลยีมาจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และได้พัฒนาทักษะ
วิชาชีพให้กับตนเองสอดรับกับยุคศตวรรษท่ี 21 ดังภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10  การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์โดยครูเป็นโค้ช 

 
กล่าวโดยสรุป การด าเนินโครงการการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในด้านการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ให้กับผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิธีคิด การไตร่ตรอง การแก้ปัญหา การสื่อสาร การหาประสบการณ์ การ
เสาะแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้นให้ครูและผู้เรียนวิวัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็น
การเรียนรู้ที่วิทยาลัยใช้ในการเรียนการสอน และเหมาะสมอย่างยิ่งที่สามารถเปลี่ยนจากการสอนแบบ
เก่ามาเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยด าเนินการตามกระบวนขั้นตอนให้ทุ กคนมีส่วน
ร่วมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้ การกระท ากิจกรรมโครงการครั้งนี้ได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการและสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู บรรลุตามกระบวนการ
เป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ  

 โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ใน
การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน (Teaching Practice) เป็นพ้ืนที่ ในการเรียนรู้  แบบผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ผู้เรียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ก่อนที่จะเริ่มด าเนิน
โครงการผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้จัดประชุมร่วมกันก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการให้โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การวางแผนและเตรียมความพร้อม
การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 2) ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 และ 3) ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนิน งาน ดังต่อไปนี้ 
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 กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 
21 จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 โดยทีม 2 ประกอบด้วยครูวิชาสามัญสอนวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ได้ด าเนินกิจกรรมการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนรู้
ร่วมกันของครูและผู้เรียนให้ได้พัฒนากระบวนการ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ทักษะการสอนที่
หลากหลายและสามารถน าวิธีการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 มาปฏิบัติเป็นตัวแบบเพ่ือ
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 โดยมีตามข้ันตอนดังต่อไปนี้คือ  

 ขั้นที่ 1 ประชุมวางแผนระดมสมองการด าเนินโครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดย
ทีม 2 ได้วิเคราะห์ร่วมกันสรุปว่าจุดแข็งของกลุ่มวิชาสามัญก็คือ รายวิชาของวิชาสามัญเป็นพ้ืนฐาน  
แต่ละวิชาสามารถบูรณาการไปสู่วิชาต่าง ๆ ได้เพราะว่าประการแรกจะสอนเรื่องของการใช้ชีวิต 
ประการที่สองคือทักษะการสื่อสาร อย่างเช่น ทักษะการสื่อสารวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ก็
น าไปสู่การเรียนของวิชาคอมพิวเตอร์ การน าเสนองานในวิชาต่าง ๆ เช่น การน าเสนองานวิชา      
ช่างยนต์ เป็นต้น ส่วนเหตุผลหรือว่าสิ่งที่ผู้ เรียนน ามาเสนองานความจริงก็เป็นเรื่องของวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และก็การอยู่ร่วมกันในสังคม การมีส่วนร่วมในการท างานก็เป็นเรื่อง
ของวิชาสุขศึกษา นี่คือจุดแข็ง ประเด็นหลักก็คือเป็นวิชาพ้ืนฐานสู่วิชาอ่ืน ๆ จุดอ่อนมีเรื่องของผู้เรียน
มีความถนัดความสนใจที่แตกต่างกัน ต้องเข้าใจว่าเด็กที่มาเรียนอาชีวศึกษาโดยธรรมชาติร้อยละ 80 
ต้องการฝึกปฏิบัติ เด็กหนีวิชาสามัญมาแล้ว หนีวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ แต่ก็ยังมาเจอวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ใน
วิทยาลัย แต่ก็คือพ้ืนฐานของวิชาอ่ืน ๆ นี่คือทัศนคติและความสนใจของเด็กอาชีวะคือจุดอ่อน ใน
รายวิชาสามัญตอนนี้คือสื่อการเรียนการสอนยังไม่ดึงดูดความสนใจผู้เรียนเท่าไหร่ และครูยังไม่มี
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ครูได้ไปอบรมหลายสถานที่  หลากหลายรูปแบบ แต่ไม่ได้น ามา
ปฏิบัติการสอนจริง และครูร่วมกันที่จะพัฒนาแนวการสอนแบบใหม่ “เน้นให้ผู้เรียนคิดได้ด้วยตัวเอง” 
ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิชาสามัญโดยน าความรู้และทักษะต่าง  ๆ ไป
บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับปรัชญาของวิทยาลัยไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จะน าไปสู่ในรายวิชาอ่ืน  ๆ แยกตามแผนกวิชา 
อย่างเช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

 จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนของครูโดยใช้เทคนิค
การสอนใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวก และการเป็นผู้
ชี้แนะ ครูปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนบ้าง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องมีความ
หลากหลาย ไม่เฉพาะอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเพียงอย่างเดียว อาจจะอยู่ข้างนอกบ้าง หรือไปเรียนรู้
สถานที่จริง เช่น เราเรียนเรื่องค าศัพท์ช่างยนต์ เราก็พาผู้เรียนไปท่ีแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นต้น จากนั้น
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสรุปประเด็นที่พบจัดท ารายละเอียดบันทึกข้อความขออนุมัติผ่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ทีมวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการตรวจสอบสภาพ
สถานที่เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนตามที่ครูแผนกสามัญได้ร่วมกันออกแบบต่อไปโดยด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงห้อง 1202 เป็นห้องภาษาไทย และห้อง 1203 เป็นห้องภาษาอังกฤษ เป็นต้นแบบในการ
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จัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ก่อน แล้วจึงพัฒนาปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และห้องอ่ืนๆ 
ในล าดับต่อ ๆ ไป ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 หลังจากนั้นแล้วได้จัดกลุ่มรับผิดชอบงานในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตกแต่ง
ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ป้ายไวนิล สื่อการเรียนรู้ประจ าห้อง เกมกระตุ้นการเรียนรู้ 
เกมต่ออักษรภาษาไทย ค าคมชุดมาตรฐาน ทีวี เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เครื่อง 
(ได้รับบริจาค จากบริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด) และท าความสะอาด ห้องเรียนภาษาไทย และ
ห้องเรียนอังกฤษ ออกแบบและจัดรูปแบบห้องเรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการสอนของครู 
ศตวรรษที่ 21 แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งติดตั้งทีวีและคอมพิวเตอร์ เพ่ือสืบค้น ด าเนินการโดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการเชิญครูและผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มาช่วยติดตั้งคอมพิวเตอร์ ครูและผู้เรียน
สาขาวิชาช่างยนต์มาช่วยติดตั้งและเดินสายทีวี นักการพ่อบ้านและผู้เรียนสาขาวิชาต่าง  ๆ มาร่วมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนจนเสร็จเรียบร้อย ได้สรุปการด าเนินงานและรายงานผล ซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการได้น าเสนอสภาพของการพัฒนาห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสอนทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  

 หลังจากสิ้นสุดในการท ากิจกรรมการปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ผู้วิจัย ได้สังเกตเห็นผู้ร่วมวิจัยหรือครู ได้เกิดการเรียนรู้  ทักษะเทคนิค 
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทักษะการสอนใหม่ ๆ พร้อมส าหรับการบริหารจัดการชั้น
เรียนมาเป็นตัวแบบใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างาน) ให้มีระดับคุณภาพดีขึ้นในการประเมินคุณภาพภายนอกในครั้งต่อไปโดยมีการด าเนิน
กิจกรรมดังภาพที่ 4.11 

 

      
 

 
 
ภาพที่ 4.11  การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
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 กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 โดยจัดประชุมออกแบบการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 -17.00 น. ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้มีความเห็นชอบร่วมกันว่าหลังจากที่ได้รับการอบรมการเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย
เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 นั้น ได้เห็นรูปแบบการสอนของท่านผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไพศาล 
สุวรรณน้อย แล้ว ผู้ร่วมวิจัยทุกคนเกิดความประทับใจในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ของท่านอาจารย์
เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านอาจารย์ให้แบ่งเป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน แล้วได้ให้อภิปราย
กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มได้ออกมาน าเสนอ ซึ่งถ้าหากเราน าวิธีนี้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนห้อง
ภาษาไทยศตวรรษที่ 21 จะท าให้ผู้เรียนของเราได้ความรู้และสนุกกับการเรียนในบทนั้นมากยิ่งขึ้น 
แล้วอาจารย์ก็คอยเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเป็นการให้ค าแนะน าให้ผู้เรียนคิดเองโดยแวะเวียนไปดู    
แต่ละกลุ่มให้ข้อมูลทีละนิด ๆ เพ่ือให้คิดต่อไปได้ เป็นเทคนิคของครูยุคใหม่ซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็น 
Facilitator คือเป็นผู้ที่จะส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรม
ให้มากท่ีสุดตามศักยภาพของแต่ละคน 

 จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสรุปจะน าเทคนิคการสอนที่ได้จากการอบรมการ
เสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัยมาไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้โดย
ด าเนินงานในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม-29 กันยายน 2560 โดยครูจะพูดน้อยลง มีการฉายสไลด์ พาว
เวอร์พอยต์ผ่านทางโทรทัศน์ ครูกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโดยครูยังไม่
แทรกแซงแต่ครูบันทึกแนวคิดผู้เรียนอย่างเงียบ ๆ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ครูตั้งค าถามให้แต่
ละกลุ่มน าไปศึกษาข้อมูลและอภิปรายน ามาเสนอหน้าชั้นเรียน ครูอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น
ข้อมูลที่ห้องภาษาไทยนอกชั่วโมงเรียนและเวลาที่ห้องว่างเว้นจากการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศ
ในห้องเรียน เพ่ิมปริมาณหนังสืออ่านนอกเวลา เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย บทความ จัดโต๊ะเป็นวงกลม
เพ่ือให้ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่ม มีมุมความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ 

 นอกจากนี้ครูยังได้น าเกมกระตุ้นการเรียนรู้และชุดค าคมภาษาไทยรวมทั้งป้ายไวนิลสื่อการ
เรียนรู้ประจ าห้องมาสอนเสริม ครูมีการพัฒนาการสอนจากเมื่อก่อนบรรยายตามหนังสืออย่างเดียว
และเป็นห้องเรียนธรรมดาจะมีแต่กระดานและโต๊ะเล็คเชอร์ไม่มีสื่อการเรียนการสอนใด  ๆ ใน
ห้องเรียน ซึ่งท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าท่ีควร เป็นแบบครูสอน ผู้เรียนจด
ตาม อ่านตามครู ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการกระตุ้นที่จะเรียนรู้ หลังจากที่ ได้ออกแบบการปฏิบัติการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนและจัดรูปแบบห้องภาษาไทยศตวรรษที่ 21 จัดหาสื่อการเรียนการสอนเข้ามาแล้ว
ท าให้ห้องเรียนดูน่าเรียนมากข้ึนกว่าเดิม มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง เกม ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน ครูได้ให้ผู้เรียนน าเสนอความ
คิดเห็นของตนเองมากขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนเกิดบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดความรู้ใหม่ ครูได้พัฒนารูปแบบการสอนมากขึ้น ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ช่วงแรก เนื่องจากจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน จึงท าให้การสืบค้น
ข้อมูลมีความล่าช้า และครูได้แก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นจากโทรศัพท์มือถือในการเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

 ส าหรับวิธีการพัฒนาทักษะการสอนในห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจัย ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมการสอนมากขึ้นมีการ
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ปรึกษาหารือระหว่างเพ่ือนครูถึงเทคนิควิธีการสอนหลากหลายรูปแบบที่จะต้องเตรียมการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ให้เกิดความส าเร็จต่อผู้เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
ต่อไปโดยครูจัดการเรียนรู้ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ ดังภาพที่ 4.12 

 

   

 
 

ภาพที่ 4.12  ครูจัดการเรียนรู้ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ 
 

กิจกรรมที่ 3 ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 โดยจัดประชุมออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30-17.00 น. 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันออกแบบจัดตกแต่งห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ด้วยอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมกับผู้ เรียนดังนี้  เกมครอสเวิร์ด 
(Crosswords) โต๊ะญี่ปุ่น เบาะรองนั่ง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 ชุด โทรทัศน์ติดผนังด้านหน้าห้องเรียน  
เครื่องขยายเสียง โปสเตอร์เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตู้หนังสือ โดยได้ความร่วมมือจากนายบุญมา 
ทะศรี (นักการพ่อบ้าน) และผู้เรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้น ปวส.2 มาช่วยติดไม้อัด ต่อล าโพงเครื่อง
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ขยายเสียงและได้รับความร่วมมือจากครูไพรัตน์ วันไชย์ และผู้เรียน ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มา
ช่วยต่อคอมพิวเตอร์และเดินสายไฟต่อกับโทรทัศน์ในห้อง ในการจัดห้องเรียนให้น่าสนใจ  

 จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสรุปการน าเทคนิคการสอนที่ได้จากการอบรมการ
เสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัยมาไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้แบบครู
ยุคใหม่ในบทบาท Facilitator และ Coach โดยด าเนินงานในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม-29 กันยายน 
2560 ในห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ครูจะเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและครูก็เป็น
ศูนย์กลางเช่นเดียวกัน ซ่ึงแนวการสอนแบบใหม่ เนื้อหาอยู่ที่ไหนไม่ทิ้ง แต่ครูจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
มีโอกาสคิด ครูจะฝึกสังเกตแนวคิดของผู้เรียนมีอะไรใหม่  ๆ ครูได้พัฒนาทักษะในการสังเกต เช่น 
สายตาของผู้เรียนแบบนี้แสดงว่าก าลังคิดแน่นอน เมื่อครูพัฒนาทักษะแนวการสอนรูปแบบใหม่
สม่ าเสมอต่อเนื่องจะสามารถออกแบบให้เข้ากับสถานการณ์ในห้องเรียนเป็นระบบ และครูอนุญาตให้
ผู้เรียนมาใช้ห้องเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียน เช่น ในเวลาพักกลางวัน ผู้ เรียนจะมา เล่นเกม 
Crosswords กันเป็นกลุ่ม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเล่น Crosswords เพ่ิมทักษะการ
คิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพราะกลุ่มผู้เล่นต้องรู้จักค าศัพท์พอสมควรจึงจะเล่นได้ดี มีกติกาการ
เล่นดังนี้ อุปกรณ์การเล่น Crosswords 1 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดกระดาน Crosswords (กระดาน/
แป้นวางตัวอักษร/ถุงตัวเบี้ย) การเล่น Scrabble จะมีอุปกรณ์คือ กระดานต่อศัพท์ ขนาดช่องที่ระบุ
ต าแหน่งแต้มพิเศษต่าง ๆ และตัวศัพท์อีก 100 ตัว โดยแบ่งเป็นตัวว่างที่สามารถใช้แทนตัวอักษรตัวใด
ก็ได้ 2 ตัว และตัวอักษรอื่น ๆ อีก 98 ตัว ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีคะแนนไม่เท่ากัน แบ่งเป็น 0 แต้ม = 
ตัวว่าง 1 แต้ม = A,E,I,L,N,O,R,S,T  2 แต้ม = D และ G  3 แต้ม = B,C,M และ P  4 แต้ม = 
F,H,V,W และ Y  5 แต้ม  = K  8 แต้ม  = J และ X  10 แต้ม  = Q และ Z  2) พจนานุกรม 
Crosswords 1 เล่ม (Fourth Edition) โดยด้านเวลาในการแข่งขัน ให้ Chess Clock หรือ Stop 
Watch จับเวลาในการแข่งขัน โดยผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะมีเวลา 1 นาที ต่อ 1 ค า หากเกินจะหมดสิทธิ์ลง
ตานั้น เมื่อถึงเวลาแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมาช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 15 นาทีถือว่าสละสิทธิ์ ในการเริ่มต้น
เล่น Crosswords ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่นมาให้พร้อมตรวจนับจ านวนอักษรให้
ครบ 100 ตัว แล้วผู้เล่นจะต้องจับตัวอักษรในถุงข้ึนมาคนละ 1 ตัว เพื่อดูว่าผู้ใดจะได้เป็นผู้ที่ได้เริ่มเล่น
ก่อน โดยมีหลักคือ เรียงตามตัวอักษร ตั้งแต่ตัวว่าง (Blank) A-Z จากนั้นผู้เล่นจับตัวอักษรในถุงขึ้นมา
คนละ 7 ตัว โดยผู้เล่นที่ได้เล่นก่อนจะเป็นฝ่ายจับตัวอักษรก่อน การจับตัวอักษรจะต้องจับให้อยู่ใน
ระดับสายตา และเมื่อจับตัวอักษรขึ้นมาแล้วจะต้องวางไว้บนโต๊ะก่อนเพ่ือตรวจดูว่าจับตัวขึ้นมาครบ
หรือจับเกินหรือไม่ ถ้าเกินจะต้องให้ผู้เล่นฝ่ายตรงกันข้ามจับตัวอักษรที่เกินออกส าหรับวิธีการเล่นนั้น
โดยผู้เล่นคนแรกจะต้องผสมตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้เป็นค าในภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องปรากฏอยู่ใน
พจนานุกรม Cross words Games The Standard Dictionary for Crossword Game Players 
(Fourth Tournament Edition) ลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งโดยมีตัวอักษรใดตัวหนึ่งของ
ค าทับอยู่บนดวงดาวกลางกระดานและค าที่ลงในครั้งแรกนี้จะได้คะแนนเป็น 2 เท่า หลังจากที่ผู้เล่น
คนแรกได้ลงตัวอักษรไปแล้ว ผู้เล่นต้องหยิบตัวอักษรในถุงขึ้นมาแทนตัวอักษรที่ใช้ไปในจ านวนเท่ากัน 
โดยต้องวางไว้บนโต๊ะก่อนเช่นกัน จากนั้นผู้เล่นอีกคนสามารถน าเอาค าที่ตัวเองผสมได้ลงเล่นบน
กระดาน โดยให้มีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าสัมผัสค าที่มีอยู่ในกระดาน การเล่นจะด าเนิน
ต่อไปเช่นนั้นจนสิ้นสุดเกม และการสิ้นสุดเกมในแต่ละครั้งที่ลงบนกระดานจะเกิดขึ้นเมื่อ ผู้เล่นลงบน
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กระดานค า ผู้เล่นขานคะแนนของค าที่ลงในรอบนั้น ผู้เล่นกดเวลาเริ่มของคู่แข่ง กรรมการจดคะแนน
และขานแต้มสะสมและคู่แข่งขันยืนยันคะแนน โดยการคิดคะแนนที่ได้เกิดจาก 1) คะแนนที่ได้เกิด
จากค าที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกค าในการลงเล่นตานั้นคิดตามค่าตัวอักษร และมีช่องคะแนนพิเศษ และมี 
Bonus for Bingo ในกรณีที่ผู้เล่นสามารถลงตัวอักษรที่ตนมีอยู่ทั้งหมด 7 ตัวในครั้งเดียว เป็นต้น การ
สิ้นสุดเกมเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวอักษรของตนที่มีอยู่หมด และมีข้อก าหนดปลีกย่อยอ่ืน ๆ อีก
ของการสิ้นสุดเกมนห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่  ถือว่าได้แหล่งเรียนรู้ซึ่งผู้ เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) โดยสอดแทรกไว้เป็นกิจกรรมในคาบการเรียนการสอนให้
ครูผู้สอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักค าศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ครู
ได้รับประสบการณ์การสอนและแนวคิดวิธีการเรียนหลากหลายวิธี รวมไปถึงผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาไม่กลัวการเรียนภาษาอังกฤษอีก
ต่อไป ยกผลสัมฤทธิ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนดีขึ้น ดังภาพที่ 4.13 
 

      

     

  
 

ภาพที่ 4.13  การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 
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 โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รับผิดชอบโดยทีม 3 มีกิจกรรม
จ านวน 3 กิจกรรม คือ 1) วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท า
จริง 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยมีการด าเนินการในระหว่าง วันที่ 8 สิงหาคม -30 
กันยายน 2560 วางแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
ครูในด้านทักษะการสอน โดยแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยจัดประชุมระดมสมอง ในวันที่ 
8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน โดยทีม 3 ได้วางแผนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายเน้นการลง
มือท าจริงแล้วผู้เรียนจะเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหาเองเมื่อเจออุปสรรคจากการ
ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก สามารถคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้จริง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่และลงทุนไม่สูงมาก ครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้
ชี้แนะแนวทางท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และผลสรุปจากการประชุม โดยมีขั้นตอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ครูแนะน าให้ผู้เรียนระดับ ปวส. 2 จ านวน 29 คน ไปศึกษาว่าจะท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อะไรโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานวิชาช่างยนต์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เรียนมาทั้งหมด เช่น 
การเชื่อม ระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์ เป็นต้น น ามาดัดแปลงประยุกต์เพ่ือประดิษฐ์นวัตกรรมออกมาเป็น
ชิ้นงานจริงและใช้ประโยชน์ได้จริง โดยก าหนดงบประมาณให้กับผู้เรียน 1 คน ใช้เงินคนละไม่เกิน 
1,000 บาท เช่น กลุ่มสมาชิก 2 คน ใช้งบประมาณ 2,000 บาท จากนั้นครูได้ให้ผู้เรียนแบ่ งกลุ่ม
กันเอง โดยจับกลุ่ม 2-3 คน ในขั้นตอนนี้ให้เวลา 1 สัปดาห์ หรือกลุ่มไหนพร้อมก็เสนอได้เรื่อย ๆ โดย
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากยูทูป (Youtube)  กูเกิ้ล (Google) และสื่อต่าง ๆ ที่สนใจ แล้วน ารูป
มาปรึกษาครูซึ่งท าหน้าที่เป็น Facilitator และ Coach 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้เรียนมาพบครูพร้อมกับภาพที่สนใจ ครูและผู้เรียนได้พูดคุยกันในนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนชอบและต้องการท า และสามารถบูรณาการวิชาการเข้าไปในโครงงานได้ ครูเห็น 
ชอบให้ผู้เรียนไปด าเนินการ โดยให้ผู้เรียนไปคิดต่อว่าท าแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ท าเป็นร่างคร่าว ๆ 
ยังไม่ได้ยึดติดกับแบบฟอร์ม ให้เวลา 1 สัปดาห์ แล้วน ามาเสนอครูอีกครั้ง เมื่อครูอนุมัติแล้วก็ให้
ผู้เรียนไปจัดท าเค้าโครงบทที่ 1-3 ประกอบด้วย บทน า ความเป็นมาของโครงการ จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาค้นคว้า สมมุติฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า เป้าหมายและนิยาม
ศัพท์เฉพาะ  หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และวิธีการด าเนินโครงการ ให้เวลาอีก 2 สัปดาห์  

 กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม-
15 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ผู้เรียนเริ่มลงมือท า
ชิ้นงาน ซึ่งตอนท าจริงอย่างไรผู้เรียนก็ท าไม่ได้แต่ครูจะให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก และครูจะสอนและให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ประมาณ 2 สัปดาห์ ครูจะเรียกตรวจชิ้นงาน 1 ครั้ง เป็นการ
ตรวจความก้าวหน้าของชิ้นงานทุก ๆ ระยะ จนชิ้นงานของผู้เรียนส าเร็จพร้อมท าการทดสอบซึ่งผู้เรียน
จับกลุ่มได้ 12 กลุ่ม ได้ชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 12 ชิ้นงาน ดังนี้ 
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 1. รถโกคาร์ทดัดแปลง (Go Kart) โดย นายนันทวุฒิ พุ่มแจ้ นายพืชมงคล ฤทธิยา และ 
นายเฉลิมพร ประสมพืช มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประดิษฐ์รถโกคาร์ทให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้ได้จริงและ
น ามาใช้สอนในวิชาการขับรถยนต์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในสื่อการเรียนการสอนใช้งานได้หลายรูปแบบ 
ดังภาพที่ 4.14 

 

 
   

ภาพที่ 4.14  รถโกคาร์ทดัดแปลง (Go Kart) 
 

2. จักรยานเครื่องตัดหญ้า โดย นายอนุชา ศรีธา นายอมฤทธิ กรกฎ และ นายชัชวาลย์  
ผาสุโพธิ์ โดยการใช้เหล็กและวัสดุที่น ามาขึ้นโครงรถและประยุกต์ใช้กับเครื่องตัดหญ้าท าเป็นโครงสร้าง
รถ 3 ล้อ จะได้เห็นความประหยัดน้ ามันกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และขับขี่ได้ ดังภาพที่ 4.15 
 

 
 
ภาพที่ 4.15  จักรยานเครื่องตัดหญ้า 

 
3.  ตู้เก็บเครื่องมือด้วยถัง 200 ลิตร โดยนายสุทธิพงษ์ ประบุญเรือง  นายตะวัน โนนศรี 

และ นางสาวธิติสุดา กุลตรี มีจุดมุ่งหมายต่อการท างานออกค่ายส าหรับเก็บเครื่องมือซ่อมรถ สะดวก
ต่อการใช้งานซึ่งน าสิ่งรอบตัวมาใช้โดยไม่ต้องซื้อตู้เครื่องมือที่มีราคาสูง ดังภาพที ่4.16 
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ภาพที่ 4.16 ตู้เก็บเครื่องมือด้วยถัง 200 ลิตร 
 

4. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า โดยนายรุจิภาส  ศิริพงษ์เวคิน นายศุภจิตร จุลธสงค์ 
และนายอภิสิทธิ์ แสงสี โดยสร้างจากส่วนมอเตอร์ของพัดลมทั่วไป เป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทน ดังภาพที่ 4.17 

 

 
 
ภาพที่ 4.17  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า 
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5.  เครื่องพ่นยาแบบเข็น โดยนายยงศิลป์ นานนนท์ นายวิฑูรย์ ปัดอาสา และ นายอภิเษก 
เจริญ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ชาวเกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพ่นยาจึงประดิษฐ์เครื่องพ่น
ยาพ่วงหลังรถไถ ดังภาพที่ 4.18 
 

 
 
ภาพที่ 4.18  เครื่องพ่นยาแบบเข็น 

 
6. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยนายธนวรรธก์ เหมวัล นายไชยา ยามี  และ นายสงกรานต์ 

อาดธานี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนประหยัด โดยไม่ต้องไปซื้อของแพง
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้สะดวกต่อการเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้ง โดยพ่นสีชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการเป็นสื่อการเรียนมากขึ้นและเคลื่อนที่ได้ ดังภาพที่ 4.19 

 

 
 

ภาพที่ 4.19  เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
 

7. แท่นยกเกียร์ โดยนายปิยะพงษ์ แก้วกุล และ นายพุฒินาท แก้วทิพย์เนตร มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือทุ่นแรงและประหยัดเวลา โดยไม่ต้องอาศัยแรงคนและใช้งานง่ายแม้ต้องท างานคนเดียวก็ไม่มี
ปัญหา และใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในวิทยาลัยและบ้าน เช่น เหล็ก แม่แรง เป็นต้น จึงท าให้ลดต้นทุน
การผลิตซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาสูง ดังภาพที่ 4.20 
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ภาพที่ 4.20  แท่นยกเกียร์ 
 

8. เครื่องพ่นทรายอเนกประสงค์ โดยนายพงศกร สงมา และ นายเอกภาพ ไทยอ่อน มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ในด้านการใช้อุปกรณ์เสริมประเภทของแต่ง สามารถย้ายไปที่ไหนก็
ได ้และเพ่ิมสื่อการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ดังภาพที่ 4.21 

 

 
 

ภาพที ่4.21  เครื่องพ่นทรายอเนกประสงค์ 
 

9. เครื่องผ่าไม้ โดยนายชัยชนะ บุญหลา และ นางสาวสาวิตรี สักขวา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สะดวกต่อการผ่าไม้ของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท าผลิตภัณฑ์จากไม้ซึ่งมีน าหนักเบาที่
สามารถย้ายไปตรงไหนก็ได้โดยมีปลั๊กพ่วงไปด้วยซึ่งสะดวกต่อการท างาน ดังภาพที่ 4.22 
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ภาพที่ 4.22  เครื่องผ่าไม้ 
 

10. แม่แรงยกล้อรถใหญ่ โดย นายวีระศักดิ์ กะตะศิลา นายธนบัตร พิกาศ และ นาย
ธนายุ จีนา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้แม่แรงธรรมดากลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถมากขึ้นสามารถ
รับน้ าหนักของล้อรถใหญ่ ใช้งานง่ายแม้ต้องท างานคนเดียวก็ไม่มีปัญหาและอุปกรณ์ที่ใช้ก็หาอุปกรณ์
ที่มีอยู่ภายในวิทยาลัย เช่น เหล็ก แม่แรง เป็นต้น จึงท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการ
ท างาน ดังภาพที่ 4.23 

 

      

      
 

ภาพที่ 4.23  แม่แรงยกล้อรถใหญ่ 
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 กิจกรรมที่  3 การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  โดยด าเนินการระหว่างวันที่  18 
กันยายน-29 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ครูมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน ครู และผู้สนใจ ครูให้ผู้เรียนน าเสนอ วางแผน และสาธิต
ด้วยตนเอง แต่ละกลุ่มจะท าการทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  2-3 รอบ จนเสร็จสมบูรณ์ ได้รับการ
ประเมินและรับรองชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากคณะกรรมการทีม 3 และครูที่ปรึกษา ทั้ง 10 
ชิ้นงาน ดังนี้ 

1.  รถโกคาร์ทดัดแปลง ท าการทดสอบ 3 ครั้ง ในด้าน 1) การขับรถโกคาร์ท 2) ระบบ
บังคับเลี้ยว 3) ทดสอบอัตราเร่งของเครื่องยนต์ 

2.  จักรยานเครื่องตัดหญ้า จากการทดสอบครั้งแรก เวลาสตาร์ทมีเครื่องสั่นผิดปกติจึงท า
การแก้ปัญหานี้ด้วยการเสริมเหล็กยึดเครื่องเข้าไปที่ใต้เครื่องเพ่ือยึดเครื่องให้แน่นกว่าเดิม หลังจากนั้น
จึงสตาร์ทใหม ่พบว่าเครื่องยนต์ท างานปกติ ซึ่งรถ 3 ล้อตัดหญ้าสามารถหัดขับได้ง่ายกว่ารถ 2 ล้อ แต่
ไม่ควรขับขี่ในระยะไกลเพราะอาจท าให้เครื่องพังได้ 

3.  ตู้เก็บเครื่องมือด้วยถัง 200 ลิตรโดยทดสอบการรับน้ าหนักของชั้นวางของ การ
เคลื่อนย้ายขณะมีของอยู่ด้านใน และ ความแข็งแรง  

4.  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า ท าการทดสอบการเหนี่ยวน าไฟฟ้าสามารถใช้งานได้
จริงสามารถให้กระแสไฟฟ้าได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องพัฒนาเพ่ิมในด้านโครงสร้างยังไม่แข็งแรงพอใน
สภาพอากาศแรง 

5.  เครื่องพ่นยาแบบเข็น ทดสอบการรั่วของถังน้ า การรั่วของน้ ามันเบนซินและการติด
เครื่องพ่นยา ความสมบูรณ์ของชิ้นงานน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ได้พบปัญหาของการเดินทางการขน
ย้ายสิ่งประดิษฐ์เพราะสิ่งประดิษฐ์มีขนาดใหญ่เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความหนักและยากต่อการขนย้าย 

6.  เครื่องยนต์แก๊สโซลีนท าการทดสอบการรั่วของประเก็น การรั่วของน้ ามันเบนซินและ
การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ความสมบูรณ์ของชิ้นงานน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

7.  แท่นยกเกียร์ ท าการทดสอบการยก สามารถยกเกียร์รถกระบะและเกียร์รถเก๋งได้ แต่
ไม่สามารถยกเกียร์รถพ่วง ความสมบูรณ์ของชิ้นงานน าไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งประดิษฐ์อาจไม่สวยงาม
ตามที่ขายตามท้องตลาด แต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถน าไปใช้กับอู่ซ่อมรถขนาดเล็กและ
กลางได ้

8.  เครื่องพ่นทรายอเนกประสงค์ ท าการทดสอบความมั่นคงของฐานชิ้นงาน แรงดันของ
ลม และผลการพ่นทราย ความสมบูรณ์ของชิ้นงานน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

9.  เครื่องผ่าไม้  ท าการทดสอบการท างานของมอเตอร์ การท างานของด้านผ่าไม้ และการ
ตึงของสายพาน ความสมบูรณ์ของชิ้นงานน าไปใช้ประโยชน์ได้แต่มีปัญหาผ่าไม้แตกและมอเตอร์
ท างานช้าเนื่องจากอุปกรณ์ในการท าชิ้นงานไม่พร้อมเท่าที่ควร 

10. แม่แรงยกล้อรถใหญ่ ท าการทดสอบความสามารถในการยกล้อรถบรรทุกขนาดกลาง  
และยกล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่พบปัญหาเกิดการเลื่อนไม่ลงของโช็คที่คิด
ขึ้นเอง จึงได้มีการทาจารบีเพ่ือการหล่อลื่น 

 การประเมินและสรุปผล กล่าวโดยสรุปการด าเนินงานของกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 
โครงการเป็นไปบรรลุตามจุดประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการทั้งสิ้น ครูได้พัฒนาทักษะ
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*ผู้วิจัยรับฟังปัญหา
และให้ก าลังใจ 
*ลดความไม่เป็นธรรม 
*ลดความไม่พึงพอใจ 

 

*ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

*การเปลี่ยนแปลงในตนเอง 
*เกิดความเสมอภาคทุกคน 
*ครูได้พัฒนาศตวรรษที่ 21 ใน
การสอน 

*ผู้วิจัยสนับสนุน
อ านวยความสะดวก 
*ร่วมกันแบ่งหน้าท่ี 
*เกิดการเข้าร่วมของ
คนอ่ืน 

ศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะการสอน ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มี
ความเห็นร่วมกันก าหนดให้ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงและการสัมภาษณ์กลุ่ม พบว่าผลการ
ด าเนินงานในขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ได้บรรลุผลส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม
ไปปฏิบัติ ส าหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินงานจะอยู่ในวงจรที่ 1 ช่วงเวลาภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 คือ  

 โครงการที่  1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมและผลการด าเนินงาน 3 กิจกรรม คือ (1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์และสถานที่ 
(2) การประกอบหุ่นยนต์ (3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ  

 โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยกิจกรรมและผลการด าเนินงาน 
3 กิจกรรมคือ (1) การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 (2) 
ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 (3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21  

 โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมและผลการ
ด าเนินงาน 3 กิจกรรมคือ (1) วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (2) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ท าจริง (3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

 จากการปฏิบัติการในขั้นตอนการปฏิบัติการนี้ เป็นขั้นตอนที่ผู้ร่วมวิจัยได้ช่วยกันลงมือ
ปฏิบัติตามโครงการที่ช่วยกันก าหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่ช่วยกันระดมความคิดใน
การปฏิบัติตามโครงการ มีการแบ่งหน้าที่กันท าโดยมีเจ้าของโครงการเป็นผู้ประสานงานและขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ร่วมวิจัยคนอ่ืน ผู้วิจัยจะคอยอ านวยความสะดวก ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม
ปรึกษาหารือ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการร่วมกัน เพ่ือให้โครงการด าเนินการไปได้
และบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในการสรุปผลการปฏิบัติการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสรุปผลจาก
การปฏิบัติ และการสรุปผลการด าเนินโครงการ ดังภาพที่ 4.24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพ 4.24  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

4.สรุปการ
ปฏิบัติการ 

1.ประชุมก่อน
การปฏิบัติการ 

2.ระหว่างการ
ปฏิบัติการ 

3.เกิดการ
เรียนรู ้
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 วงจรที่ 1: ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) 
 ในขั้นตอนการสังเกตผล ผู้วิจัยได้ยึดหลักการที่ส าคัญที่น าไปสู่กระบวนการที่ปฏิบัติ คือ 

“หลักการการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง” โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวังและสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ใหม่อะไรบ้าง และได้เกิดองค์ความรู้ใหม่
อะไรบ้าง หลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 
ขั้นตอนคือ 1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการ โดยด าเนินงานในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์  2) การสังเกตผลและน าเสนอ โดยทีมแกนน ารับผิดชอบจะสังเกตการด าเนิน
โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสังเกต จัดท าสรุปผลร่วมกัน ซึ่งมี
ระยะเวลาการสังเกตระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-29 กันยายน 2560 3) การประเมินผลและสรุปผล 
โดยด าเนินการในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กิจกรรมมีระยะเวลาด าเนินการดังตาราง 4.12 
 
ตาราง 4.12  การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกต 
 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ยึดถือ 

1 การก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 

เพ่ือก าหนดแนวทางการ
สังเกตร่วมกัน 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
มีการปรึกษารือกัน ข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

2 การสังเกตผลและ
น าเสนอ 

เพ่ือร่วมกันสรุปผลการ
สังเกตการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ 

“การบันทึกผลการด าเนินงานจาก
การปฏิบัติจริง” และยึด 10 
หลักการวิจัย 10 จรรยาบรรณ และ 
10 บทบาทของผู้วิจัย 

3 ขั้นตอนประเมินผล
และสรุปผล 

เพ่ือสรุปผลการด าเนิน 
งานขั้นตอนที่ 4 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
มีการปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

 
 ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม มีดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่  1 การก าหนดรูปแบบและวิธีการ โดยขั้นตอนนี้ด าเนินการในวันที่  26
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังให้ได้รูปแบบ
และวิธีการสังเกตผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยก่อนการก าหนดรูปแบบและวิธีการ ผู้วิจัย
ได้อธิบายวิธีการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการให้ที่ประชุมได้รับฟังและซักถามจนเป็นที่เข้าใจ 
จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริง
ของผลการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง เพื่อให้พบจุดเด่น จุดบกพร่อง ของโครงการ/กิจกรรม
นั้น ๆ และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและเพ่ือร่วมกันสรุป
สิ่งที่ได้ด าเนินการมานั้นมีผลส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ มีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
สิ่งที่พบของโครงการ/กิจกรรม โดยใช้เครื่องมือในการสังเกตผล ประกอบด้วย บันทึกภาคสนาม 
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(Field Note) บันทึกอนุทิน แบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินโครงการ และแบบ
ติดตามการด าเนินความก้าวหน้าของโครงการ  
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาเทคนิควิธีการและเครื่องมือการวิจัยต่าง  ๆ ที่เกิดจาก
การระดมความคิดเห็นและจัดกระท าร่วมกัน มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าข้อสรุปเกี่ยวกับเทคนิคและ
เครื่องมือการวิจัยที่จะใช้ในการสังเกตผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล ซึ่งสรุปได้ดัง
ตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13  การก าหนดเทคนิควิธีการและเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช้สังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ฉบับ เครื่องมือในการสังเกต กิจกรรมที่ท าการสังเกต ผู้ใช้เครื่องมือ 
1 แบบบันทึกการประชุม ตลอดระยะเวลาการวิจัย ผู้รับมอบหมาย 
2 แบบสัมภาษณ์ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้วิจัย 
3 แบบประเมินสภาพทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู ใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ ทีมประเมินโครงการ 

4 แบบบันทึกการสังเกต
ความก้าวหน้าของโครงการ 

ระหว่างการน าโครงการไปสู่
การปฏิบัติ 

ผู้วิจัยและทีมวิจัย 

5 แบบประเมินโครงการ ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้วิจัยและทีมวิจัย 
  

จากตารางที่ 4.13 การก าหนดเทคนิควิธีการและเครื่องมือการวิจัย เพ่ือใช้ในการสังเกต 
ขั้นตอนการปฏิบัติสังเกตผล พบว่าผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ แบบบันทึกการ
ประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี     
คุวานันท์ แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าโครงการ แบบประเมินโครงการ โดยมีผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยเป็นผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าว รวมถึงการบันทึกภาพ โดยใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
จัดกระท าข้ึน ดังปรากฏในตารางข้างต้น 
 กิจกรรมที่ 2 การสังเกตและน าเสนอ การสังเกตและน าเสนอด าเนินการในระหว่างวันที่ 
27 กรกฎาคม-29 กันยายน 2560 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินการ โดยผู้รับผิดชอบสังเกต
โครงการ ทั้ง 3 ทีม ด าเนินการสังเกตการณ์ การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงทั้ง 3 โครงการ 
ซึ่งในการสังเกตแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการนั้น แบ่งออกได้ 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ โดยใช้เครื่องมือฉบับที่ 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุด
การด าเนินโครงการ และมีการสรุปผลพร้อมเสนอรายงานผลการสังเกตในวันที่ 9 ตุลาคม 2560      
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มุ่งหวังให้มีการรายงานผลความพึงพอใจที่มีต่อการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังมีรายละเอียดในแต่ละโครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การ
สังเกตผลการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ และ 2) เมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1)  ระหว่างการด าเนินโครงการ มีความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมเดินไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ มีกิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ โดยกิจกรรมนี้ได้เน้นให้ครูได้ท ากิจกรรม
ที่เป็นนโยบายหลักของวิทยาลัย เพ่ือที่จะพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 โดยครูได้ท างานเป็นทีม 
ด าเนินการครบถ้วนตั้งแต่กระบวนการวางแผนร่วมกัน ประชุมการจัดซื้อหุ่นยนต์ จนกระทั่งได้มาซึ่ง
หุ่นยนต์ให้ครูใช้เป็นสื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงในการ
ลงมือปฏิบัติประกอบเข้ากับเนื้อหาในรายวิชา ผลสังเกตพบว่าครูก็ตื่นเต้นและนักเรียนก็ตื่นเต้นในการ
น าหุ่นยนต์มาจัดการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากเดิมครูไม่ได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาจัดการเรียนรู้ 
และมีพฤติกรรมต่างคนต่างสอนตามต ารา อีกทั้งครูไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างครูผู้สอน
ด้วยกัน แต่ในระหว่างด าเนินโครงการ/กิจกรรม สังเกตพฤติกรรมได้โดยครูมีการเรียนรู้ร่วมกันตลอด
การท าโครงการ มีการปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ มีการพูดคุยกัน มีรอยยิ้มสนุกสนาน และมี
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน ครูเปิดใจในการรับฟังและการแสดงความคิดเห็นกันอย่าง
เต็มที่ ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมและมีส่วนส าคัญในโครงการ และได้ปฏิบัติงานตามที่ได้
ประชุมร่วมกันในการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และการเตรียมสถานที่ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมจนท าให้เป็นที่น่า
พอใจของครูและผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 2 การประกอบหุ่นยนต์ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ครูได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ในการท าหน้าที่เป็น Facilitator และ Coaching โดยครูต้องเรียนรู้ก่อน ครูได้ท าการศึกษาชิ้นส่วน
ของหุ่นยนต์ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง อุปกรณ์ในการประกอบหุ่นยนต์ท างานอย่างไร ควรประกอบ
เข้ากับหุ่นยนต์ที่ต าแหน่งไหน แล้วจึงได้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ครูจะตั้งประเด็นปัญหาต่าง  ๆ 
ให้กับผู้เรียน และแนะน าให้ผู้เรียนค้นหาแหล่งข้อมูลเอง ในระหว่างที่ผู้เรียนลงมือท า ครูจะสังเกตและ
และให้ค าแนะน าไปด้วย จนกระทั่งนักเรียนประกอบหุ่นยนต์ส าเร็จ ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
พฤติกรรมของครูจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายและนักเรียนจด เมื่อครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดย
ให้ผู้เรียนลงมือท าจริงโดยครูคอยชี้แนะเติมเต็มให้ความรู้ ผลปรากฏว่าครูและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ใหม่ ดูผลจากที่ผู้เรียนมุมานะและสอนกันเองระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และสอบ ถามครูจนสามารถ
ประกอบหุ่นยนต์เสร็จเรียบร้อยท าได้ดีเยี่ยม และผลสะท้อนจากการสัมภาษณ์ครูและผู้เรียนมีความ
พอใจวิธีการจัดการสอนมากเพราะครูต้องไปเรียนรู้มาก่อนท าให้ครูได้พัฒนาทักษะในการสอนเชิงลึ ก
เพ่ิมข้ึนตลอดเวลาเพ่ือหาสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และผู้เรียนกล่าวว่าเป็นการเรียนรู้
ที่น่าตื่นเต้นที่ได้ลงมือท าเองรู้จักวิธีประกอบหุ่นยนต์และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อ ผิดพลาด เป็นความรู้
ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต 

กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ เป็นกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในการใช้สื่อนวัตกรรมการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยครู
ต้องเตรียมการสอนมากขึ้น ครูได้พัฒนาทักษะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เช่น วิธีการติดตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ครูศึกษาค้นคว้าการเขียน
โปรแกรมหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมค าสั่ง เพ่ือให้หุ่นยนต์นั้นท างานตามสิ่งที่ต้องการ โดยการเขียน
จะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถใช้โปรแกรมค าสั่งได้หลายรูปแบบ เช่น การวิ่งตาม
เซ็นเซอร์ด้วยแสง การวิ่งตามค าสั่งชุดโปรแกรมเงื่อนไข และการวิ่งตามค าสั่งด้วยการชน เป็นต้น แล้ว
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ครูจึงน าสื่อนวัตกรรมหุ่นยนต์ไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ปรากฏว่าครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จาก
พฤติกรรมเดิมที่สอนตามต าราจึงต้องเตรียมการสอนใหม่ ๆ แต่เมื่อครูได้ร่วมกันคิดสื่อนวัตกรรมที่มี
เทคโนโลยีใหม่ ๆ น ามาจัดการเรียนรู้ ครูได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นได้ความรู้ใหม่  ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์เป็นการจัดการเรียนรู้เสริมเพ่ิมเติมในหลักสูตรที่แปลกใหม่ 
เช่น การเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรูปแบบ เป็นการพัฒนาทักษะการสอนโดยเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยและสามารถพัฒนาปรับปรุงต่อไปได้อีก และสังเกตผลจากผู้เรียนมีความกระตือรือร้นได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ท าให้เกิดทักษะในการเรียนรู้อย่างมาก ผู้เรียนเกิดวินัยในการเรียนเพราะเวลาก่อน
เรียนก็ได้น าหุ่นยนต์ออกมาเรียน เมื่อใช้เสร็จแล้วก็น ามาเก็บเข้าที่ การสังเกตจากผลการเรียน ผลการ
ประเมินดีเยี่ยม ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องปรากฏว่าครูและผู้เรียนได้ประสบการณ์และ
เทคนิคเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ ดูจากครูท าการประเมินสอบถามจากนักเรียนว่าครูเริ่มมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา 

2)  เม่ือสิ้นสุดการด าเนินโครงการ ผลการสังเกตเมื่อการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สิ้นสุดลง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด าเนินการสังเกตผล พบว่า มีการน ากิจกรรมไปด าเนินการ จ านวน 
3 กิจกรรมคือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์และสถานที่  2) การประกอบหุ่นยนต์ และ 3) การเขียน
โปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผลการประเมินการด า เนิน
โครงการ ดังตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14  ผลการประเมินผลส าเร็จโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก 
 

โครงการที่ 1 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X ̅ S.D. 

การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอน
การเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์และสถานที่ 4.41 0.50 ดีมาก 
2) การประกอบหุ่นยนต์ 4.35 0.49 ดีมาก 
3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตาม
ความต้องการ  

4.59 0.50 ดีมาก 

 ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 0.50 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 
 

 จากตารางที่ 4.14 โดยภาพรวม พบว่าผลการประเมินผลส าเร็จโครงการการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.44 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตาม
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.59 การจัดหาสื่อ อุปกรณ์และสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.41 และ การประกอบ
หุ่นยนต์ มีค่าเฉลี่ย 4.35    
 โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 การสังเกตผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการ
โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้  
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1)  ระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งโครงการด าเนินการระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-29 
กันยายน 2560 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด าเนินการสังเกตผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใช้แบบ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ บันทึกภาคสนาม และแบบรายงานการประชุมที่ผู้ร่วมวิจัยใช้ใน
การวิจัย จากนั้นน ามาประมวลสรุปผลการสังเกตระหว่างด าเนินงาน โดยการประชุมสัมมนาเฉพาะทีม
ผู้สังเกตผลปรากฏว่ามีกิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 กิจกรรม ประกอบด้วย  
 กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 
21 โดยกิจกรรมนี้ได้เน้นให้ครูได้ด าเนินการวางแผนที่จะด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน ก่อนเริ่มด าเนินโครงการผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้จัดประชุมหารือเพ่ือร่วมกันก าหนด
กิจกรรมที่จะด าเนินการให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยทีม 2 ประกอบด้วยครูกลุ่มแผนกวิชา
สามัญ รับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
และทักษะชีวิต ครูได้ระดมความคิดพัฒนากระบวนการเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการ
สอนที่หลากหลายวิธีการ เพ่ือผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ดีขึ้น ครูได้ด าเนินการต่าง 
ๆ ตามขั้นตอนที่ตกลงร่วมกัน ตั้งแต่การจัดประชุมวางแผน การตรวจสอบสภาพสถานที่เพ่ือปรับปรุง
ห้องเรียนตามที่ครูแผนกสามัญได้ร่วมกันออกแบบ โดยด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้อง 1202 เป็นห้อง
ภาษาไทยศตวรรษที่ 21 และห้อง 1203 เป็นห้องภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนศตวรรษที่ 21 หลังจากนั้นทีม 2 ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เรียนไปช่วยเลือกซื้อด้วย ประกอบด้วย 
ป้ายไวนิล สื่อการเรียนรู้ประจ าห้อง เกมกระตุ้นการเรียนรู้ เกมต่ออักษรภาษาไทย ค าคมชุดมาตรฐาน 
ทีวี เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เครื่อง (ได้รับบริจาคจาก บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ 
จ ากัด) ครูและผู้เรียนช่วยกันท าความสะอาดห้องเรียนภาษาไทยและห้องเรียนภาษาอังกฤษ ติดตั้ง
โทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเชิญครูและผู้เรียนต่างสาขาวิชามาร่วมปรับปรุงห้องเรียน เช่น 
ท าความสะอาด ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและเดินสายโทรทัศน์ ทุกคนได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียนจนเสร็จเรียบร้อยตามก าหนด ได้สรุปการด าเนินงานและรายงานผลโดยมีจุดมุ่งหมายให้ครู
สามารถปฏิบัติการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
และได้พัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลาย หลังจากสิ้นสุดในการท ากิจกรรมการปรับปรุงห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21  เสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่าทีม 2 ทุกคนได้มีการระดมความคิดเรื่องรูปแบบ
การสอนครูจะน าไปพัฒนาทักษะการสอนในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 เช่น ครูจะพูดน้อยลง ให้ผู้เรียน
แก้ปัญหามากขึ้น ในการน าเสนอโดยผู้เรียนใช้ไมโครโฟน  ผู้เรียนต้องเรียนรู้ร่วมกันในมิติที่ตนเอง
เกี่ยวข้อง การใช้เทคนิครูปแบบการสอนใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและ
สนุกสนาน ครูจะสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้พูดคุยอภิปรายในกลุ่มและมีการบริหารจัดการกันใน
กลุ่ม ผู้เรียนที่ไม่กล้าพูดก็ต้องออกมาพูดโดยมีเพ่ือนในกลุ่มคอยเชียร์และให้ก าลังใจ เป็นรูปแบบสอน
ใหม่ ๆ ที่ครูได้พัฒนาทักษะมากขึ้นในการบริหารจัดการชั้นเรียนมาเป็นตัวแบบใช้ในการจัดการเรียน
การสอนต่อไป โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาวิชาชีพครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตลอดถึงการพัฒนา
คุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ให้มีระดับคุณภาพดีขึ้นในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในครั้งต่อไป 
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กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ครูได้พัฒนาทักษะ
การสอนของครูยุคใหม่ ในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน โดยให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วให้ท า
กิจกรรมร่วมกัน แล้วให้อภิปรายกลุ่ม แล้วให้ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนของวิธีนี้ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสนุกกับการเรียนในบทเป็นอย่างมาก ครูคอยเสริมเติมเต็มอีก
ครั้งหนึ่งเป็นการให้ค าแนะน าให้ผู้เรียนคิดเองซึ่งเป็นเทคนิคของครูยุคใหม่ในการท าหน้าที่เป็น 
Facilitator ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมมากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละคน ครูอนุญาตให้
ผู้เรียนศึกษาความรู้และสืบค้นข้อมูลที่ห้องภาษาไทยนอกชั่วโมงเรียนและเวลาที่ห้องว่างเว้นจากการ
สอน ด้านบรรยากาศในห้องเรียนเพ่ิมปริมาณหนังสืออ่านนอกเวลา เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย บทความ 
จัดโต๊ะเป็นวงกลมเพ่ือให้ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่ม มีมุมความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์  ครูมีการพัฒนาการสอน
รูปแบบใหม่จากเมื่อก่อนครูบรรยายอย่างเดียว แต่ปัจจุบันผู้เรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอความ
คิดเห็นของตนเองมากขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนเกิดบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดความรู้ใหม่ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรก เนื่องจากจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน จึงท าให้การสืบค้นข้อมูลมีความล่าช้า โดยครูได้แก้ไข
ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 ประสบผลส าเร็จเป็นที่พอใจของครูทุกท่านและ
ผู้เรียนพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจัย ได้มีการเปลี่ยนแปลง มีเทคนิควิธีการ
สอนหลากหลายรูปแบบและ ครูมีการเตรียมการสอนมากขึ้นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนภายใน
วิทยาลัยอย่างไรเพื่อให้เกิดความส าเร็จต่อผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครู หลังจากที่ได้ออกแบบและจัดรูปแบบ
ห้องเรียนใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน 5 ชุด โทรทัศน์ติดผนังด้านหน้าห้องเรียน  เครื่องขยาย
เสียง เกมครอสเวิร์ด โปสเตอร์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ในการจัดห้องเรียนให้น่าสนใจครั้งนี้ท าให้ผู้เรียน
อยากจะมาเรียนมากขึ้น โดยครูใช้เทคนิคการสอนแบบครูยุคใหม่ที่ท าหน้าที่เป็น  Facilitator และ 
Coach ครูได้กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่
ตนเองสนใจน าไปศึกษาข้อมูล มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน และในบางคาบครูได้พาผู้เรียนไปเรียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่สาขาวิชาช่างยนต์ เช่น เรียนค าศัพท์เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับยานยนต์ เพ่ือให้
เด็กจดจ าโดยไม่ต้องท่องมาก และผู้เรียนบางส่วนให้ความสนใจในการใช้ห้องเรียนนอกเหนือจากเวลา
เรียน เช่น ผู้เรียนจะมาเล่นเกม Crosswords กันเป็นกลุ่ม เป็นการพัฒนาทักษะด้านการคิดและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะกลุ่มผู้เล่นต้องรู้จักค าศัพท์พอสมควรจึงจะเล่นได้ดี และสอดแทรกไว้เป็น
กิจกรรมในคาบการเรียนการสอนที่ก าหนดให้ครูผู้สอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ครูและผู้เรียนได้ประสบการณ์การสอนและแนวคิดวิธีจัดการ
เรียนรู้หลากหลายวิธี รวมไปถึงผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
สายอาชีวศึกษาไม่กลัวการเรียนภาอังกฤษอีกต่อไป ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการสื่อสารของผู้เรียนดี
ขึ้น สังเกตผลได้โดยผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน มี
เสียงหัวเราะ แย่งกันตอบ เพราะตอบผิดตอบถูกครูก็ไม่ได้ท าให้ผู้เรียนอายเพ่ือน แต่ครูจะคอยอธิบาย
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ให้ผู้เรียนหลังจากการตอบของผู้เรียน ครูได้ประสบการณ์และเทคนิคเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ ดูจากครู
มีการเตรียมการสอนได้ดีเยี่ยมมากยิ่งข้ึนแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาที่ครูบรรยายตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ  

 เม่ือสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมนี้ด าเนินการระหว่างวันที่ 8
กรกฎาคม –29 กันยายน 2560 เมื่อการด าเนินงานสิ้นสุดลง ผลการสังเกตผลพบว่าได้ด าเนินกิจกรรม
ทั้ง 3 กิจกรรม คือ 1) การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 2) 
ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 และ 3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 ดังภาพที่ 4.25 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.25  กิจกรรมการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
  
โดยมีผลประเมินการด าเนินงานโครงการ ดังตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15  ผลการประเมินโครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
 

โครงการที่ 2 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X ̅ S.D. 

ห้องเรียนแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

1) การวางแผนและเตรียมความพร้อมการ
จัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 

4.00 0.70 ดีมาก 

2) ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 3.65 0.49 ดี 
3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 3.59 0.50 ดี 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69 0.55 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

จากตารางที่ 4.15 โดยภาพรวมพบว่า ผลการด าเนินงาน โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 
21 อยู่ในระดับ “ดี” มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมเรียงจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ย 
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4.00 ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ย 3.65 และ ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 
ค่าเฉลี่ย 3.59  
 โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การสังเกตผลโครงการแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างการด าเนินโครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  ระหว่างการด าเนินโครงการ โครงการด าเนินการระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2560-29 
กันยายน 2560 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ด าเนินการสังเกตผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  โดยใช้เครื่องมือในการสังเกตผลคือ แบบติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ และรายงานการประชุมที่ผู้ร่วมวิจัยใช้ในการวิจัย จากนั้นน ามาประมวลสรุปผลการสังเกต
ระหว่างด าเนินงานโดยการประชุมสัมมนาเฉพาะทีมผู้สังเกตผล ทั้ง 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง และ 3) การทดสอบ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งปรากฏว่ามีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ทีม 3 ได้ประชุมระดมสมอง
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เริ่มต้นโดยครูแนะน าให้ผู้เรียนไปศึกษาว่าจะท า
นวัตกรรมอะไรโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานวิชาช่างยนต์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เรียนมาทั้งหมด เพ่ือ
น ามาคิดในการประดิษฐ์นวัตกรรมออกมาเป็นชิ้นงานจริงและใช้ประโยชน์ได้จริง โดยให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มกันเอง จับกลุ่ม 2-3 คน ในขั้นตอนนี้ให้เวลา 1 สัปดาห์ หรือกลุ่มไหนพร้อมก็เสนอได้เรื่อยๆ 
โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากยูทูป (Youtube) กูเกิ้ล (Google) และสื่อต่าง ๆ ที่สนใจ แล้วน า
รูปมาปรึกษาครู ซึ่งท าหน้าที่เป็น Facilitator และ Coach  หลังจากนั้นผู้เรียนมาพบครูพร้อมกับภาพ
ที่สนใจเพ่ือคุยกันถึงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนชอบและต้องการท าสามารถบูรณาการวิชาการเข้า
ไปในโครงงานได้ เมื่อครูและผู้เรียนเห็นชอบแล้ว ครูจะให้ผู้เรียนไปคิดต่อว่าท าแล้วจะได้ประโยชน์
อะไร ท าเป็นร่างคร่าว ๆ ยังไม่ได้ยึดติดกับแบบฟอร์ม ให้เวลา 1 สัปดาห์ มาน าเสนอครูอีกครั้ง เมื่อครู
อนุมัติแล้วก็ให้ผู้เรียนไปจัดท าเค้าโครงบทที่ 1-3 ประกอบด้วย บทน า ความเป็นมาของโครงการ 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของ
การศึกษาค้นคว้า เป้าหมาย และนิยามศัพท์เฉพาะ  หลักทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง และวิธีการด าเนิน
โครงการ ให้เวลาอีก 2 สัปดาห์  

กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง โดยผู้เรียนซื้อวัสดุอุปกรณ์ และใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ที่วิทยาลัยด้วย ผู้เรียนเริ่มลงมือท าชิ้นงาน ซึ่งผู้เรียนในแต่ละกลุ่มยังท าไม่เป็น ผู้เรียน
ท าการลองผิดลองถูกและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตอย่างมุ่งมั่นตั้งใจรวมทั้งสอบถามครูเพ่ือให้การท า
ชิ้นงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัย ครูก็จะคอยช่วยเหลือให้แนะน าในการท าชิ้นงาน
ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงการให้ก าลังใจในการประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ผู้เรียนลงมือท า 
ท าให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงาน ประมาณ 2 สัปดาห์ ครู
จะเรียกตรวจชิ้นงาน 1 ครั้ง เพ่ือดูความก้าวหน้าของชิ้นงาน จนชิ้นงานของผู้เรียนส าเร็จเรียบร้อย
พร้อมท าการทดสอบ 

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ครูให้ผู้เรียนสาธิตการท างานของชิ้นงาน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน ครู และผู้สนใจ ครูให้ผู้เรียนน าเสนอ แสดง
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การสาธิตด้วยตนเอง ผู้เรียนจะต้องประเมินตนเองและได้รับการประเมินจากครู เมื่อผู้เรียน   แต่ละ
กลุ่มสาธิตเสร็จ ครูจะตั้งข้อสังเกตและแนะน าวิธีปรับแก้กรณีที่ชิ้นงานยังมาสมบูรณ์ แล้วน ามา
ทดสอบอีกครั้ง ครูจะให้ผู้เรียนทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประมาณ 2-3 ครั้ง หรือจนกว่านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย แล้วครูให้ผู้เรียนจัดท า
รายงานสรุปผลส่งครูพร้อมชิ้นงานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

2)  เม่ือสิ้นสุดการด าเนินโครงการผลการสังเกต เมื่อการด าเนินโครงการสิ้นสุดลง ซึ่ง
โครงการ/กิจกรรมนี้ ด าเนินการระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม-29 กันยายน 2560 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ด าเนินการสังเกตผล พบว่ามีการน ากิจกรรมไปด าเนินการ จ านวน 3 กิจกรรม คือ 1) การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง และ 3) การทดสอบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใช้เครื่องมือคือ แบบประเมินโครงการ บันทึกภาคสนาม และผลงาน ภาพถ่าย เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ไปสังเกตร่องรอยหลักฐานและสัมภาษณ์ ผู้ร่วมวิจัยทุกคน
พร้อมบันทึกภาพ พบว่า วิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู โดยจัดท า
โครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองต่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ท าให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานโดยลงมือท าจริง ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมทักษะการคิด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง และประเมินผลโดยมีวิธีการทดสอบชิ้นงาน และครู
ได้รับประสบการณ์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเองและพัฒนาต่อไป  

นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏให้
เห็นคือ ชิ้นงานที่ผู้เรียนประดิษฐ์ขึ้นจากความคิดของกลุ่มร่วมกันและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมี
ครูคอยท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าชี้แนะ และจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยเป็นครู 
โดยมีการประเมินผลการด าเนินโครงการตามตารางที่ 4.16 ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.16  ผลการประเมินผลส าเร็จโครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 

โครงการที่ 3 โครงการ 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X ̅ S.D. 

การจัดการเรียนรู้
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 4.41 0.50 ดีมาก 
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง 4.35 0.60 ดีมาก 
การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 4.35 0.70 ดีมาก 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 063 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

จากตารางที่ 4.16 โดยภาพรวมพบว่าผลการด าเนินการโครงการการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีค่าเฉลี่ย 
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4.41 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือท าจริง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 และ การทดสอบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 

เมื่อกิจกรรมการด าเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 โครงการแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนิน การ
สรุปผลการด าเนินการทั้ง 3 โครงการ ตามตารางท่ี 4.17 

 
ตารางที่ 4.17  เมื่อด าเนินการครบทั้ง 3 โครงการ สามารถสรุปได้ในภาพรวม 
 

ล าดับ โครงการ 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X ̅ S.D. 

1 โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

4.44 0.50 ดีมาก 

2 โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 3.69 0.55 ดี 
3 โครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 4.38 0.63 ดีมาก 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 0.56 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

จากตารางที่ 4.17 โดยภาพรวมพบว่าผลการด าเนินการสรุปกิจกรรมทั้ง 3 โครงการอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีค่าเฉลี่ย 4.44 
โครงการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 และ โครงการห้องเรียนแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69  

3)  ขั้นตอนการประเมินผลและสรุป เมื่อการสังเกตการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ
เสร็จสิ้นลง คณะผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 3 โครงการ และผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่ วมกันจัดการ
ประชุมข้ึนในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เพื่อยืนยัน
ถึงข้อสรุปที่ได้จากการสังเกตและสอบถามความพึงพอใจในผลที่ได้รับจากการสังเกตการด าเนิน
โครงการทั้ง 3 โครงการ ซึ่งผลการขอความเห็นและความพึงพอใจของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยของแต่ละ
โครงการ ปรากฏผลดังนี้ 

ผลจากการน าแผนลงสู่การปฏิบัติท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างเห็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเรียนรู้ระดับบุคคล พบว่า ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนเกิดการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ด้านทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยตนเองอย่างจริงจัง ได้ฝึกสังเกต
แนวคิดของผู้เรียนและเห็นแนวคิดของตนเอง ค้นพบว่าการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นคือ
กระบวนการสร้างความรู้หรือทักษะด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง โดยอาจเรียกได้ว่าเป็น
นวัตกรรมการพัฒนาทักษะครูในรูปแบบใหม่อย่างครบวงจรซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการสังเกต 
การสะท้อนการเรียนรู้ จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีคุณภาพ 
เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของครูอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความ
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เชื่อที่ว่าคนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือท าลงมือปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่าจดจ า เช่น 
การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ไม่ให้เดินตกโต๊ะ ถ้าเขียนโปรแกรมผิดหุ่นยนต์จะเดินตกโต๊ะท าให้ผู้เรียนได้
ไตร่ตรองและคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย  ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงในราคาประหยัด การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของครูและผู้เรียนท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าได้รับความรักความอบอุ่นจากครู ผู้เรียน
ได้ความรู้โดยไม่ต้องท่องจ ามากและสนุกสนานมีความมั่นใจในตนเองจนกระทั่งท าให้ผู้เรียนชื่นชอบ
และสนใจในการเรียนมากขึ้นและสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อีก เช่น ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง  ครู
ร่วมกันคิด ร่วมกันด าเนินกิจกรรมครบถ้วยในทุกโครงการ ครูได้ประเมินการเรียนการสอนร่วมกัน
ครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดทักษะการสอนที่หลากหลาย ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้อ านวยความสะดวก และ
ทักษะการเป็นผู้ชี้แนะ กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ที่มีผลในทางปฏิบัติผ่านการวิเคราะห์
งานร่วมกับเพ่ือนครู ร่วมภูมิใจในผลที่งานเกิดขึ้น และกล้าที่จะคิดนวัตกรรมเทคนิคการสอนศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือน าความรู้ความสามารถไปสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังเกตเห็นได้จากผู้เรียนเกิดระเบียบ
วินัยด้วยตนเองตั้งแต่การมาถึงชั้นเรียนก่อนเวลาเพ่ือเตรียมสื่อการเรียนการสอน การตกแต่งห้องเรียน
ร่วมกับครูตระหนักในความเป็นเจ้าของและเก็บรักษาสื่อเมื่อเรียนเสร็จ รู้คุณค่าของการบ ารุงรักษาสื่อ
เหมือนเป็นของตนเอง แสดงถึงครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระดับพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้เรียนรู้การมีความรับผิดชอบร่วมกัน และครูได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับ
ผู้เรียนเมื่อน ากิจกรรมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

การเรียนรู้ระดับกลุ่มบุคคล พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ทั้ง 3 ทีมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่า
กลุ่มสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ได้มากกว่าคนเพียงคนเดียวเพราะการท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีเป้าหมายร่วมกัน สามารถสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและลงมือท าจริง เช่น หุ่นยนต์ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
การเรียนรู้นอกห้องเรียนจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน และครูสามารถบูรณาการประกอบ
เข้ากับเนื้อหารายวิชาเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การเรียนเป็นกลุ่มก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีไมตรีจิตต่อกันจากกิจกรรมที่ร่วมกันท างานท าให้ผู้เรียน
มีความสนิทสนมกันมากข้ึน กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก ในด้านครูเกิดการท างานเป็นทีม เกิดการ
เรียนรู้จากกันและกันและมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
กล้าที่จะเปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในวิชาชีพ
ครูให้ทันสมัยและให้ความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

การเรียนรู้ระดับองค์กร พบว่าเมื่อคุณภาพครูดี ผู้เรียนย่อมมีคุณภาพที่ดีตามไปด้วย 
ความส าเร็จเกิดขึ้นจากครูที่ตั้งใจพัฒนาวิชาชีพครูให้ตนเองเก่งขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ 
นวัตกรรมในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้น า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ
และให้ความส าคัญเพ่ือผลักดันให้เกิดการน าไปใช้จริงและสามารถพัฒนาต่อไปให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมซึ่งฟังเสียงทุก
เสียง ทุกความคิดเห็น ในการระดมความคิดในการสร้างไอเดีย (Idea) ใหม่ ๆ จากมุมมองที่
หลากหลายที่ฉีกกระบวนการคิดแบบเดิม ๆ อันเป็นเคล็ดลับของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมประการหนึ่งที่ไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และเปิดรับทุกไอเดียแม้แต่ความคิดที่อาจจะดู
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แปลกแหวกแนว หากน ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดความส าเร็จ และการไม่ยึดติดกับการสอน
แบบเดิม ๆ คือมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เพราะเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสามารถสร้างความแตกต่างท าให้ทุกฝ่ายท างาน
ร่วมกันได้อย่างส าเร็จผล เมื่อส าเร็จผลในวงจรที่  1 แล้วก็ท าต่อเนื่องต่อไปในวงจรที่  2 ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างโดยแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนาต้นแบบและทดลอง
ใช้จริงพร้อมกับเก็บข้อมูลเพ่ือพิสูจน์แนวคิดที่ตั้งไว้ในตอนต้น ทั้งหมดต้องอาศัยการใฝ่รู้ความร่วมมือ
ร่วมใจลงมือท าจริงและพัฒนาต่อเนื่องที่อยากจะปรับตัวในแบบใหม่จากรูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม 
โดยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการสอนแบบครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและ
การเป็นผู้ชี้แนะ ครูได้พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ที่หลากหลาย ครูได้น าเทคโนโลยีมาจัดการ
เรียนรู้ ครูได้พัฒนาทักษะการสอนเชิงลึกและพัฒนาวิชาชีพตนเอง และครูท างานเป็นทีม เพ่ือให้เป็น
ต้นแบบทักษะศตวรรษท่ี 21 ของครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ดังภาพที่ 4.26 

 

  

 
 

ภาพทิ่ 4.26  การประชุมเสนอผลขั้นตอนการสังเกต 
 
ผลจากการปฏิบัติในขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนดรูปแบบ

และวิธีการ 2) การสังเกตผลและน าเสนอ และ 3) การประเมินและสรุปผล  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่าง
เรียนรู้ร่วมกันว่า กระบวนการสังเกตนั้นจริง ๆ ได้ถูกสอดแทรกไว้เกือบทุกขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แต่การสังเกตในขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า
ขั้นตอนอ่ืน ๆ มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกับทุกโครงการและทุกกิจกรรม 
ดังนั้น ผู้วิจัยจ าเป็นต้องบันทึกอนุทินไว้เป็นระยะเพ่ือไม่ให้เกิดสภาพสับสน หรือเกิดการทับถมข้อมูล 
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และมีการก าหนดรูปแบบการสังเกตผลไว้อย่างชัดเจนก่อนเริ่มคือ การบันทึกอนุทิน เพ่ือให้มีกรอบใน
การบันทึกไม่เช่นนั้น จะท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยสับสนว่าควรจะบันทึกหัวข้ออะไรบ้าง และอาจท า
ให้เสียเวลาบันทึกในสิ่งที่ไม่ส าคัญ และไม่มีความหมายและประโยชน์ ซึ่งการก าหนดรูปแบบการ
สังเกต ท าได้ด้วยการร่วมกันจัดท าเครื่องมือการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยจ านวน 4 
ฉบับมาใช้ในการสังเกต ดังนี้คือ 1) แบบบันทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ 4) แบบประเมินโครงการ ดังนั้นเครื่องมือการวิจัยควรจะต้ องแล้วเสร็จ
อย่างน้อยก่อนขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาหลักเทคนิคหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช้ โดย
ให้ผู้วิจัยทุกคนมีส่วนร่วมและอาศัยค าถามดังนี้ 1) คาดหวังอะไรจากงานนี้ 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง
คืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังคืออะไร และ 4) ถ้ามีงานแบบนี้อีกเราจะ
ปรับปรุงได้บ้างอย่างไร 

1)  สิ่งท่ีคาดหวังจากการด าเนินในขั้นตอนสังเกตผลการปฏิบัติ 
ในขั้นตอนสังเกตผลการปฏิบัตินี้ ผู้ร่วมวิจัยคาดหวังว่าจะสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ที่

ได้ร่วมกันวางแผนไว้ รวม 2 กิจกรรม คือ 1) ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน และ 2) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ทุกกิจกรรม 

2)  สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง 
สิ่งที่บรรลุความคาดหวังในกิจกรรมที่ 1 การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันนั้นถือว่าบรรลุความ

คาดหวังเพราะงานทุกอย่างที่ได้ร่วมกันจัดกระท าบรรลุความคาดหวังทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ทบทวน จัดทีมงาน จัดทีมโครงการ การแต่งตั้งติดตามและประเมินผล และจัดท าเครื่องมือเพ่ือใช้ใน
การวิจัย ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือ การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ พบว่าการน าโครงการทั้ง 3 ลงสู่การปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จตามความคาดหวังทุกประการ โดยมีสิ่งยืนยันถึงสภาพความส าเร็จคือผลการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท าข้ึน 

3)  สิ่งท่ีไม่บรรลุความคาดหวัง 
พบว่าในการด าเนินงานทุกกิจกรรม ได้บรรลุความคาดหวังแม้ว่าในบางครั้งอาจมีอุปสรรค

เกิดขึ้นในระหว่างการท างานบ้าง เช่น บางครั้งอาจมีการเลื่อนระยะเวลาการท ากิจกรรมออก เช่น 
กิจกรรมออกบริการวิชาชีพชุมชน กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรม
ปฏิบัติธรรม กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นต้น แต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นก็สามารถคลี่คลาย
ลงได้ด้วยการร่วมมือปรึกษาหารือและหาทางออกร่วมกันตลอดมา หรือแม้แต่ปัญหาในการระดม
ความคิดเห็นต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นบ่อย ๆ เพราะผู้ร่วมวิจัยมีความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 
แต่ผู้ร่วมวิจัยก็มีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคนได้มีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่มี
อคติต่อกัน 

4)  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน 
ในการด าเนินงานทุกกิจกรรมล้วนมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องมี

เวลาน้อยบางกิจกรรม เป็นต้น แต่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ร่วมวิจัยต่างร่วมกันหาทางออกและช่วยกัน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ส าเร็จ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ร่วมวิจัยต่างมีความพร้อมหัวใจเดียวกัน มี
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    -ผู้วิจัยสนับสนุน อ านวยความสะดวก 
    -ร่วมกันแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

    -บันทึกการปฏิบัติ 
    -วัดความส าร็จของโครงการ 

    -การเปลี่ยนแปลง 
    -คาดหวังและไม่คาดหวัง 

    -ข้อดี ข้อย่อย ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
      เพ่ิมเติม แก้ไขการวัดในครั้งต่อไป 
 

ความร่วมมือร่วมใจกัน และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของตนได้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น ทุ กคน
จะต้องรักษาสิ่งที่ดีงามนี้เอาไว้ต่อไป 

ข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกตผล 
ในขั้นตอนสังเกตนี้ มีข้อสังเกตว่าในกิจกรรมการประเมินสภาพการด าเนินงานการพัฒนา

ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นการประเมินโดยผู้วิจัยและทีม
ประเมินด้วยการใช้เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 แบบการประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู 
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์เพ่ือเปรียบเทียบแสดงผลการด าเนินงานทั้งก่อนและหลังการน า
โครงการซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลการประเมินนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันก าหนดสภาพที่คาดหวังจากการด าเนินงานเอาไว้ทุกประการ จึงแสดงให้เห็นว่า การน า
แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติในวงจรที่ 1 ประสบผลส าเร็จ ดังภาพที่ 4.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.27  แสดงการสรุปขั้นตอนการสังเกต 

 
วงจรที่ 1: ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
ในขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือ 1) การสังเคราะห์ความรู้    

2) การน าเสนอรายงาน 3) การประเมินและสรุปผล โดยด าเนินการทั้ง 3 กิจกรรม ในวันที่ 13 ตุลาคม 
2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
“หลักการเสวนารับฟังความคิด ข้อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” โดยผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้สะท้อนผลการด าเนินงานที่ร่วมกันด าเนินการกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด เพ่ือให้ทราบ
ถึงสิ่งที่ท าส าเร็จ ท าไม่ส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน ดูภาพที่ 4.28 

ประชุมก่อนการสังเกต 

สังเกตผล 

บันทึกการสังเกต 

สรุปผลการสังเกต 
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ภาพที่ 4.28  กิจกรรมสะท้อนผล 

 
ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับ

เหตุการณ์และรายละเอียดที่เกิดได้ดังนี้ 
หลังจากสิ้นสุดการด าเนินการปฏิบัติในขั้นตอนการสะท้อนผลการด าเนินงาน ได้ข้อสรุป

เกี่ยวกับการฏิบัติงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้ ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน 
และข้ันตอนการประเมินและสรุปผล ดังนี้ 

1)  ขั้นตอนสังเคราะห์ความรู้ 
ในขั้นตอนนี้มุ่งหวังให้แต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบโครงการร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่าน

มาทั้งหมด ผลการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตามโครงการที่ทีมผู้วิจัย
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบร่วมกัน และเตรียมน าเสนอที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบ
ต่อไป 

2)  ขั้นตอนการน าเสนอรายงาน 
ในขั้นนี้มุ่งหวังให้แต่ละกลุ่มเสนอรายงานที่แต่ละกลุ่มได้สรุปในขั้นสังเคราะห์ความรู้ให้ที่

ประชุมพิจารณาและรับรองว่า สิ่งที่ท าส าเร็จ หรือสิ่งที่ท าไม่ส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยผู้รายงานเรียงล าดับเริ่มจากทีมที่ 1 รายงานโครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์
และสถานที่ 2) การประกอบหุ่นยนต์ และ 3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ  
ทีมที่ 2 รายงานโครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การ
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วางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 2) ห้องเรียนภาษาไทย
ศตวรรษที่ 21 และ 3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 และทีมที่ 3 รายงานโครงการที่ 3 การ
จัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนท าจริง  และ 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
สามารถสรุปผลวิเคราะห์การด าเนินงานและแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ ตามตารางท่ี 4.18 

 
ตารางที่ 4.18  ตารางสรุปผลวิเคราะห์การด าเนินงานแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ ในวงจรที่ 1 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
1. การพัฒนา 
สื่อนวัตกรรม
การสอนการ
เรียนรู้เชิงรุก 
(Active 
Learning)  

1. การจัดหา 
สื่ออุปกรณ์และ
สถานที่  

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง จัดซื้อหุ่นยนต์ ROBO CIRCLE 3S 
จ านวน 4 ตัว และอุปกรณ์อย่างอ่ืน เช่น คอมพิวเตอร์ ไขควง 
และคู่มือ ผู้เรียนร่วมกับครู ท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ชั้น 4 จัดห้องให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีที่นั่งเขียน
โปรแกรม ที่นั่งศึกษาองค์ประกอบหุ่นยนต์/ประกอบหุ่นยนต์ มี
พ้ืนที่ในห้องส าหรับทดสอบให้หุ่นยนต์ท าตามค าสั่งตามความ
ต้องการ ครูได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในการสอนการ
เรียนรู้เชิงรุก ครูเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสืบค้นหาแหล่งจัดซื้อ
หุ่นยนต์ สั่งซื้อออนไลน์ท างานเป็นทีม เรียนรู้จากกันและกัน 
ครูสร้างความแปลกใหม่ให้ผู้เรียนตื่นเต้นในสื่อหุ่นยต์ ผู้เรียน
ประทับใจที่ได้เตรียมความพร้อมห้องสื่อเรียนรู้ร่วมกับครู 

2. การประกอบ
หุ่นยนต์  

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได้พัฒนาทักษะการศึกษา
ค้นคว้าทางเทคโนโลยีเตรียมการสอนประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์
มีอะไรบ้างและท างานอย่างไร ประกอบเข้าหุ่นยนต์ที่ต าแหน่ง
ไหนรวมไปถึงความเรียบร้อยของแผงวงจรไฟฟ้าและความ
สมดุลของหุ่นยนต์ แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รู้จักวิธี
สร้างและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเป็นความรู้เทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัย และในขณะที่ผู้เรียนลงมือท า ครูจะคอย
อ านวยความสะดวกและแนะน าความรู้จนผู้เรียนประกอบ
หุ่นยนต์ส าเร็จด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
 3. การเขียน

โปรแกรม
หุ่นยนต์ให้
ท างานตาม
ความต้องการ 

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได้พัฒนาการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้จัดการเรียนรู้  การติดตั้ง
โปรแกรม I-BOX3 การเขียนโปรแกรม I-BOX3 เพ่ือสอน
ผู้เรียนใช้แผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับชุดหุ่นยนต์ ให้ผู้เรียนติดตั้ง
ด้วยตนเองในการใช้งาน ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมค าสั่งเพ่ือให้
หุ่นยนต์ท างานตามความต้องการ ครูให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติ ครูท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและ
เป็นผู้ชี้แนะในระหว่างที่ผู้เรียนเขียนโปรแกรม การน าหุ่นยนต์
มาสอนเสริมในรายวิชาการเขียนโปรแกรมที่มีความแปลกใหม่ 
ท าให้ผู้เรียนชื่นชอบและสนใจในการเรียน ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จริงเพราะได้ลงมือท าจริง เกิดการคิดวิเคราะห์ระบบงาน
การแก้ปัญหาและสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นน้องได้ หรือน าความรู้
ไปใช้ได้ในอนาคต 

2. ห้ อ ง เรี ย น
แห่งศตวรรษที่ 
21 

1. การวางแผน
และเตรียม
ความพร้อมการ
จัดการเรียน รู้
ห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้หลากหลายวิธีการ ตั้งแต่ประชุมวางแผนร่วมกันคิด 
ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 (ห้อง 1202) 
และห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่  21 (ห้อง 1203) จัด
ตกแต่งห้องเรียนด้วย ป้ายไวนิล สื่อการเรียนรู้ประจ าห้อง เกม
กระตุ้นการเรียนรู้ เกมต่ออักษรภาษาไทย ค าคมชุดมาตรฐาน 
ครอสเวิร์ดภาษาอังกฤษ ติดตั้งทีวี เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ครูสรุปร่วมกันใน
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูพูดน้อยลงแต่คอยเสริมเติมเต็ม แบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มให้อภิปรายร่วมกันแล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้น
โดยใช้ไมโครโฟน การเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สาขาวิชา
ช่างยนต์เพ่ือให้ผู้เรียนจ าค าศัพท์ได้ไม่ต้องท่องจ า น าเกมต่างๆ
มาสอดแทรกกระตุ้นความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนสนุกในการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
 2. ห้องเรียน

ภาษาไทย
ศตวรรษท่ี 21  

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได้ถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิค
ของครูยุคใหม่ ในการเป็น Facilitator และ Coach โดยแบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มให้ท ากิจกรรมร่วมกัน อภิปราย น าเสนอ ครู
คอยเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ผู้ เรียนคิดต่อไปได้อีก 
ผู้เรียนได้ความรู้และชื่นชอบในบทเรียนนั้นมากยิ่งขึ้น ครูสอน
แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้น าเสนอ
ความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครูและผู้เรียนเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

3. ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ 
ศตวรรษท่ี 21 

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยท าให้
ห้องเรียนน่าเรียนมากยิ่งขึ้น มีคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูล มีโทรทัศน์ติดผนังด้านหน้าห้องเรียน เครื่องขยายเสียง 
เกมครอสเวิร์ด โปสเตอร์ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนรู้ ครู
ใช้เทคนิคการเป็น Facilitator และ Coach ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากกิจกรรมมากท่ีสุดตามศักยภาพของแต่ละคน จัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม ครูให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาค้นคว้า
น ามาเสนอหน้าชั้นเรียน ครูได้พาผู้ เรียนไปเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่สาขาวิชาช่างยนต์ ท าให้ผู้เรียนจดจ าค าศัพท์ได้
โดยไม่ต้องท่องจ ามากเหมือนแต่ก่อน ครูมีความสัมพันธ์อันดี
กับครูต่างสาขาวิชาในการการบูรณาการจัดการเรียนรู้  

3. การจัดการ
เรียนรู้
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

1. การวางแผน
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได้ร่วมคิดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานมีขั้นตอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายๆ โดยให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่มไปศึกษาว่าจะท านวัตกรรมอะไรที่ใช้ความรู้
พ้ืนฐานวิชาช่างยนต์ที่เรียนมาเพ่ือประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาและ 
ใช้ประโยชน์ได้จริง จากนั้นให้น าภาพที่ต้องการจะท ามาคุยกับ
ครู เมื่อครูเห็นชอบแล้วก็จะให้ผู้เรียนไปคิดต่อว่าท าแล้วได้
ประโยชน์อะไร และท าเค้าโครงบทที่ 1-3 บทน า ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและวิธีการด าเนินโครงการ 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
 2. การจัดการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียน
ท าจริง 

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือท า
ชิ้นงานด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนยังท าไม่เป็น ลองผิดลองถูกและ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม ครูคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าและครูท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยครูจะเรียกตรวจชิ้นงานเรื่อยๆ 
เพ่ือดูความก้าวหน้า ครูเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียน เน้นความ
ปลอดภัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เสร็จ ผู้เรียนมองเห็นวิธีคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหา 
ส่งผลให้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่างแท้จริง 

3. การทดสอบ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

ส าเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูมุ่งเน้นผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเพ่ือน ครู และผู้สนใจ ผู้เรียนสาธิตด้วยตนเองว่า
ชิ้นงานสามารถใช้งานได้จริง ครูจะให้ค าชี้แนะในการปรับแก้ไข
ประมาณ 2-3 ครั้ง โดยเน้นความปลอดภัย จนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์เสร็จสมบูรณ์ และจัดท ารายงานสรุปผลพร้อม
ชิ้นงานผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

 
จากตารางที่ 4.18 สรุปผลจากการสะท้อนผลการด าเนินงานตามโครงการทั้ง 3 โครงการ 

ประสบผลส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวังทั้ง 3 โครงการ คือ  
โครงการที่  1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์และสถานที่ โดยจัดซื้อหุ่นยนต์ ROBO 
CIRCLE 3S จ านวน 4 ตัว ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์อย่างอ่ืน เช่น คอมพิวเตอร์ ไขควง และ
คู่มือ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท าความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 การจัดบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีที่นั่งเขียนโปรแกรม จัดที่นั่งศึกษาองค์ประกอบหุ่นยนต์เพ่ือประกอบหุ่นยนต์ 
จัดแบ่งส่วนพ้ืนที่ว่างเป็นลานเล็ก ๆ ในห้องส าหรับทดสอบให้หุ่นยนต์ท าตามค าสั่งตามความต้องการ 
ครูได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในการสอนการเรียนรู้เชิงรุก ครูได้ฝึกฝนการสืบค้นหาแหล่งจัดซื้อ
หุ่นยนต์ทางอินเทอร์เน็ต ครูท าการสั่งซื้อทางออนไลน์ ครูมีการท างานเป็นทีม ครูมีการเรียนรู้จากกัน
และกัน ครูได้สร้างความแปลกใหม่ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อหุ่นยนต์ท าให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้นใน
การเรียน ผู้เรียนรู้สึกประทับใจตั้งแต่การได้มีส่วนร่วมกับครูในการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน
และบรรยากาศในการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นยนต์บูรณาการกับวิชาที่เรียน 2) การประกอบหุ่นยนต์ 
ครูได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเตรียมการสอน การประกอบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ที่ถูกต้อง
ว่าในการประกอบจะต้องศึกษาว่าอุปกรณ์ท างานอะไรบ้าง ท างานอย่างไร การประกอบเข้าหุ่นยนต์ที่
ต าแหน่งไหน รวมไปถึงความเรียบร้อยของแผงวงจรไฟฟ้าและความสมดุลย์ของหุ่นยนต์ แล้วจึงให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รู้จักวิธีสร้างหุ่นยนต์ การแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็นความรู้
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ในขณะที่ผู้เรียนลงมือท า ครูจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก และ
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เป็นผู้ชี้แนะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้อีก และ 3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
ให้ท างานตามความต้องการ ครูได้พัฒนาทักษะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การสอน ตั้งแต่การเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม I-BOX3 การเขียนโปรแกรม I-BOX3 ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
การสอนผู้เรียนใช้แผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับชุดหุ่นยนต์ โดยให้ผู้เรียนท าการติดตั้งด้วยตนเองในการใช้
งาน ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมค าสั่งเพ่ือให้หุ่นยนต์ท างานตามความต้องการ ครูท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ ครูได้พัฒนาทักษะการสอนเชิงลึกและได้พัฒนาทักษะการ
สอนที่หลากหลาย การน าหุ่นยนต์มาสอนเสริมในรายวิชาการเขียนโปรแกรมที่มีความแปลกใหม่ ท า
ให้ผู้เรียนชื่นชอบและสนใจในการเรียน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริงเพราะได้ลงมือท าจริงเกิดการคิด
วิเคราะห์ระบบงานการแก้ปัญหาและสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นน้องหรือน าความรู้ไปใช้ได้ในอนาคต  

โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 ประสบความส าเร็จทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การ
เตรียมความพร้อม ครูร่วมกันออกแบบแนวทางการถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคของครูยุคใหม่ ใน
การท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาไทย
ศตวรรษที่ 21 แล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แล้วให้ท ากิจกรรมร่วมกัน แล้วให้อภิปราย แล้วได้ออกมา
น าเสนอ และครูคอยเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ผู้เรียนคิดต่อไปได้อีก ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และ
สนุกกับการเรียนในเนื้อหาบทเรียนนั้นมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ครูบรรยายอย่างเดียวท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ 
เมื่อครูพัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหม่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นทั้งในการน าเสนอ
งานการแสดงความคิดเห็นของตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียนและผู้เรียน เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และมีความสุข 2) ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 
ครูได้ร่วมกันคิดทักษะใหม่ ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ของครูยุคใหม่ ในบทบาทการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและเป็นผู้ชี้แนะในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม
ให้ท ากิจกรรมร่วมกัน ระดมสมองร่วมกัน แล้วได้น าเสนอ และครูจะให้ความรู้ไปด้วย ท าให้ผู้เรียนได้
เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองท าให้เข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อีก เมื่อครูพัฒนาทักษะ
การสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าพูดและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
มีความสนุกกับการเรียนและมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น และ 3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 
ครูได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในการสอน โดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในห้องเรียนท าให้ห้องเรียน
น่าเรียนมากยิ่งขึ้น มีการเพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล มีโทรทัศน์ติดผนัง
ด้านหน้าห้องเรียนพร้อมเครื่องขยายเสียง มีเกมครอสเวิร์ด มีโปสเตอร์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ในการ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ในการดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน ครูตกลงร่วมกันใน
การน าเทคนิคการสอนแบบครูยุคใหม่ในการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมให้มากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละคน ครูสอนแบบกลุ่ม ให้
ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่สนใจน าไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือน ามาเสนอหน้าชั้นเรียน นอกเหนือจากการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนแล้ว ครูได้พาผู้เรียนไปเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สาขาวิชา   อ่ืน ๆ เช่น สาขาช่างยนต์ ท า
ให้ผู้เรียนจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องท่องจ ามากเหมือนแต่ก่อน ครูมีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูต่างสาขาวิชาเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มี 3 กิจกรรม ประสบความส าเร็จทั้ง 
3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูได้พัฒนาทักษะการสอนในการ
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จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เริ่มจากให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันเองไปศึกษาว่าจะท านวัตกรรมอะไรที่ใช้
ความรู้พ้ืนฐานวิชาช่างยนต์ที่เรียนมาเพ่ือคิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ออกมาและใช้ประโยชน์ได้จริง 
จากนั้นให้น าภาพที่ต้องการจะท ามาคุยกับครู เมื่อครูเห็นชอบแล้วก็จะให้ผู้เรียนไปคิดต่อว่าท าแล้วได้
ประโยชน์อะไร และท าเค้าโครงบทที่ 1-3 บทน า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวิธีการด าเนินโครงการ 2) การ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือท า ครูให้ผู้เรียนลงมือท าชิ้นงานด้วยตนเอง โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ และครูจะเรียกตรวจชิ้นงานเรื่อย ๆ เพ่ือดูความ ก้าวหน้า ครูเติมเต็ม
ความรู้ให้กับผู้เรียนจนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อย ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการท าโครงงานแล้ว
จะมองเห็นวิธีคิด การวางแผน ลองผิดลองถูก และแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือผู้เรียนจะได้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน และ 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ครูมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน ครู และผู้สนใจ โดยครูให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสื่อสารโดยสาธิต
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และน าเสนอผลงาน เพ่ือให้ครูประเมินผลการทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ครู
ให้ค าชี้แนะการทดสอบชิ้นงานปรับแก้จนกระทั่งชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ 
 ผลจากการปฏิบัติในขั้นตอนการสะท้อนผล ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างประจักษ์สิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกันว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีการสะท้อนผลสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันไปแล้ว 
ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตทั้งหมดมา
สังเคราะห์ร่วมกันถึงสิ่งที่ท าส าเร็จ ท าไม่ส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค  สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข การ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ
จริง และผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 5 การสะท้อนผลนี้ จะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนที่ 
6 การวางแผนใหม่ จนได้ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการชุดใหม่ หากการปฏิบัติในขั้นตอนการสะท้อนผลนี้
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะส่งผลถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการที่จะได้ร่วมกันจัดท าขึ้นใหม่
เช่นกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและสรุปผล สรุปผลจากการสะท้อนผลการด าเนินงานตาม
โครงการทั้ง 3 โครงการ เป็นดังนี้คือ การด าเนินตามกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการ มีกิจกรรม
รวม 9 กิจกรรม ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์จ านวน 9 กิจกรรมประกอบด้วย 1) การจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์และสถานที่ 2) การประกอบหุ่นยนต์ 3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตาม ความ
ต้องการ 4) การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 5) ห้องเรียน
ภาษาไทยศตวรรษที่ 21 6) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 7) การวางแผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 8) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือท าจริง และ 9) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ดังภาพที ่4.29 
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ภาพที่ 4.29  การสะท้อนผล 
 
 ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติพบว่าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกโครงการในภาพรวม
บรรลุความคาดหวัง น าเสนอสรุปขั้นตอนการสะท้อนผล ดังภาพที่ 4.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.30  ผลสรุปการสะท้อนผล 

 

ประชุมก่อน
สะท้อนผล 

 

การสะท้อนผล
ความรู้สึก 

 

สรุปการ
สะท้อนผล 

- ผู้วิจัยเป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน อ านวยความสะดวก 

- ร่วมกันคิดวิธีการสะท้อนผล 
- ร่วมกันก าหนดประเด็นการสะท้อนผล รับรองผลการสังเกต 

- กระบวนการที่ท าให้การยอมรับท างานร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ 
ความรู้ที่ได้จากความร่วมมือ 
- การรับรอง ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 
 
- ข้อดี ข้อด้อย ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

- แก้ไข เพ่ือการปฏิบัติการในครั้งต่อไป 
 

การวางแผน
ใหม่ 
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 วงจรที่ 2: ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) 
 โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันด าเนินการ เมื่อวันที่ 19ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในขั้นตอนการวางแผนใหม่ ผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการที่ส าคัญคือ 
“หลักการทักษะที่หลากหลายในบริบทเฉพาะและหลักการตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และ
การเป็นผู้มีส่วนได้เสีย” โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  
 หลังสิ้นสุดการด าเนินงานในขั้นตอนการวางแผนใหม่ สรุปได้การน าโครงการจ านวน 3 
โครงการตามแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงในวงจรที่ 1 บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุความ
คาดหวังทั้งหมดรวม 9 กิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้สรุปร่วมกันว่า “ถ้ากิจกรรมที่พวก
เราท าแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 9 กิจกรรม พวกเราก็ยังต้องให้มีการด าเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ 
ต่อไปเพ่ือให้เกิดการต่อเนื่อง และควรท ากิจกรรมใหม่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ทั้งนี้เพราะหลักการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเน้นการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นแบบเกลียวสว่าน
ไม่มีที่สิ้นสุด” (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันน าประสบการณ์จากการลง
มือปฏิบัติจริงในวงจรที่ 1 มาวางแผนใหม่ในวงจรที่ 2 ในโครงการที่ท าส าเร็จนั้น ได้เพ่ิมเติมกิจกรรม
ใหม่ที่ เน้นการพัฒนาต่อยอดในเรื่องนั้น ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืนไม่มีที่สิ้นสุด โดยร่วมกัน
วิเคราะห์กิจกรรมเพ่ิมเติม “สภาพที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม” จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้จัดประชุมเพ่ือออกความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือจัดกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมในวงจรที่  2 
จ านวน 3 กิจกรรม โครงการละ 1 กิจกรรม ดังนี้  

 โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย
ทีม 1 ได้ร่วมกันออกแบบทักษะการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT และเป็นต้นแบบ เป็นเครือข่าย ให้กับวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้ด้วย จึงร่วมกัน
ก าหนดกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมคือกิจกรรม “พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้าน ICT ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยโดยการสร้างกระบวนการ
ท างานกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนรุ่นพ่ี 
ปวส.2 และผู้เรียนรุ่นน้อง ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและผู้ที่สนใจในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
ท าให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีการพัฒนาการเรียนรู้หุ่นยนต์ใหม่ ๆ ที่มีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในอนาคตหุ่นยนต์จะท างานแทนคนในหลาย ๆ งาน จะต้องท าการพัฒนา
ผู้เรียนให้ต่อยอดทางความคิดในการเรียนรู้หุ่นยนต์ต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด และจะเกิดการ
พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมอย่างแพร่หลายส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ซึ่งแสดงถึงการ
พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประสบความส าเร็จ ดังภาพที่ 4.31 
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ภาพที่ 4.31  การประชุมเพ่ิมเติมกิจกรรมใหม ่“พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์” 
 

 โครงการที่  2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่  21 โดยทีม 2 ได้จัดกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมคือ 
กิจกรรม   “ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 21” จากการด าเนินการร่วมกันในการจัดบรรยากาศชั้น
เรียน ของ ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 และห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 บรรลุ
เป้าหมาย ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน ซึ่งยังคงต้องด าเนินการต่อเนื่อง
ต่อไปในวงจรที่ 2 และปรับเปลี่ยนเติมเต็มอยู่เรื่อยๆ ให้ดีขึ้น เพ่ือผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ท างานในสถานประกอบการ และเป้าหมายต่อไปคือ “ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 21” เนื่องจาก
ปัจจุบันวิทยาลัยยังขาดห้องเรียนอีกหลายห้องที่ยังรอการปรับปรุงให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 และ
จากประสบการณ์ของครูที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนสายอาชีวะศึกษาจะกลัววิชาคณิตศาสตร์และวิชา
วิทยาศาสตร์ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให้ผู้เรียนกลับมาชื่นชอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาวิทยาศาสตร์โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ เพ่ิม
การใช้สื่อและเกมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และ
ครูจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ก าลังใจผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่นในตนเองมุมานะการเรียนให้ประสบ
ความในการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นสามารถน าความรู้วิชาสามัญบูรณาการกับวิชาชีพอ่ืน ๆ 
ดังภาพที่ 4.32 

 

 
 
ภาพที่ 4.32  การประชุมเพ่ิมเติมกิจกรรมใหม่ “ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที 21” 

 

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยทีม 3 ได้ประชุมระดมสมองการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู หลังจากที่ประสบผลส าเร็จในการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมใน
วงจรที่ 1 ผู้เรียนได้ลงมือท าจริงได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด ได้ศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง
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ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์คิดค้นท าชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จนได้ชิ้นงานที่น ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง และจากการระดมสมองของทีม 3 สรุปได้ว่าครูจะหาเวทีให้ผู้เรียนได้น าผลงานไป
แสดงให้สังคมภายนอกได้รับรู้และได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางการประยุกต์น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงประจ าวันเกิดเจตคติและเห็นคุณค่าในการเรียนรู้และความภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ดังภาพที่ 4.33 

 

 
 

ภาพที่ 4.33  การประชุมเพ่ิมเติมกิจกรรม “น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้รียนให้กับ
สังคมภายนอกได้รับรู้” 

 
 เมื่อได้ก าหนดการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหม่ ผู้วิจัยและทีมผู้ร่วมวิจัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ขึ้นใหม่ร่วมกัน 1 ชุด โดยการรวบรวมเอาโครงการกิจกรรมชุดเดิมมาพิจารณาร่วมกันว่าเราควรที่จะ
แก้ไขสิ่งไหนอย่างไร หรือต่อเติมเสริมแต่งอย่างไร ตลอดทั้งการออกแบบร่วมกันในการจัดกิจกรรม
ใหม่เพ่ิมเติม ซึ่งได้ข้อสรุปในการจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ ดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19  ผลการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงในวงจรที่ 1 และกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมใน

วงจรที่ 2 
 

ล าดับ โครงการ 
วงจรที่ 1 ผลการน าแผน 
ปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 

วงจรที่ 2 การก าหนด       
กิจกรรมใหม่เพิ่มเติม 

1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การสอนการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) 

บรรลุความคาดหวัง         
ทั้ง 3 กิจกรรม 

พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ 

2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 
21 

บรรลุความคาดหวัง         
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 
21 

3 การจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

บรรลุความคาดหวัง          
ทั้ง 3 กิจกรรม 

น าเสนอผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้สังคม
ภายนอกได้รับรู้ 
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 ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่นี้ เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยเกิดกระบวนการทักษะแนวคิดใหม่ ในกระบวนการที่ได้ด าเนินการมาแล้วเบื้องต้น จึงท าให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็นที่หลากหลาย ตลอดจน
ร่วมกันเสวนาพูดคุยเพ่ือให้ประเด็นดังกล่าวสะท้อนผลออกมาในแง่กระบวนการต่าง ๆ ในบางประเด็น
ที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นกว่าการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดเป็นต้นแบบ “สภาพที่คาดหวังจากการการพัฒนาต่อยอด” “การประเมินทางเลือก” 
จนกระท่ังได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการใหม่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
 ทั้งนี้แผนปฏิบัติการชุดใหม่ดังกล่าวเป็นการน าทั้ง 3 โครงการที่มีอยู่เดิมมาปฏิบัติใหม่และ
เพ่ิมเติมกิจกรรมใหม่โครงการละ 1 กิจกรรม ทั้ง 3 โครงการ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยโครงการ/กิจกรรมที่ท าส าเร็จและบรรลุเป้าหมายทั้งหมดก็ให้ด าเนินการต่อไป และ
ด าเนินการกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมไปพร้อม ๆ กัน อีกจ านวน 3 กิจกรรม คือ 1) พี่สอนน้องเล่นหุ่นยนต์ 
2) ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 21 และ 3) น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้
สังคมภายนอกได้รับรู้ โดยน าข้อมูลมาจากเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการและผล 
รายงานกิจกรรมที่ทีมประเมินเป็นผู้ประเมินและผ่านความเห็นชอบจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยกันแล้ว 
 ดังนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงน ากิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมไปด าเนินการในโครงการที่ 1 
โครงการที่ 2 และ โครงการที่ 3 ดังมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.20  การก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหม่ในโครงการที่ 1 โครงการที่ 2 และโครงการที่ 3 
 
ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ  

1 พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ - 
2 ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21 10,427 
3 น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้สังคมภายนอกได้รับรู้ 7,800 

 รวมเงิน (หน่วย: บาท)     18,227 
  

ตารางที่ 4.20 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่พบว่า การจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลตามที่คาดหวัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ร่วมวิจัยทุกคนต่างมีประสบการณ์ใน
การวิเคราะห์สภาพของงานที่ต้องการพัฒนา หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีประสบการณ์ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการมาแล้วเบื้องต้น ในวงจรที่ 1 
 ผลจากการจัดกิจกรรมในข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม่นี้ ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการน าเสนอสภาพปัญหาอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างการ
ด าเนินงานที่พบและแก้ปัญหาส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังจากการปฏิบัติในวงจรที่ 1 เพ่ือ
น ามาก าหนดเป็น “สภาพที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง” 
จนกระท่ังได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการชุดใหม่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
 ข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผนใหม่ ผลจากการลงมือปฏิบัติ
ในขั้นตอนการวางแผนใหม่พบว่าสาเหตุที่ท าให้การด าเนินงานในขั้นตอนนี้ประสบผลส าเร็จเป็น
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เพราะว่าผู้ร่วมวิจัยต่างมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานวงจรแรกมาแล้ว รวมทั้งเกิด
ความคุ้นเคยระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยด้วยกัน จึงท าให้ทุกคนต่างกล้าที่จะพูด กล้ าแสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในการท างานอย่างกระตือรือร้นเข้มแข็งมากข้ึน 
 วงจรที่ 2: ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting)  
 ในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-28กุมภาพันธ์ 
2561 ผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการที่ส าคัญคือ “หลักการมุ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่งให้เกิดการกระท า
เพ่ือให้บรรลุผลและหลักการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย การวิเคราะห์วิพากษ์และการประเมิน
ตนเองตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” การด าเนินการในขั้นตอนที่ 7  การ
ปฏิบัติใหม่นี้เป็นการด าเนินการวิจัยในวงรอบที่ 2 ซึ่งได้ด าเนินการหลังจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหม่ โดยน าเอากิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู เพ่ือให้ครูพัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
ครูได้ฝึกปฏิบัติทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ ในการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและ
การเป็นผู้ชี้แนะอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผู้วิจัยด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติ หลังสิ้นสุดการด าเนินงานใน
ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดแนวปฏิบัติ 2) 
ปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การประเมินและสรุปผลทั้งนี้ในการด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
สามารถน ามาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงล าดับเหตุการณ์และรายละเอียดที่เกิดได้ดังนี้ 

1)  ขั้นตอนการก าหนดแนวปฏิบัติ ได้ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
15.00-16.30 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในขั้นตอนนี้มุ่งหวังให้มีการระบุวิธีการ
ด าเนินการปฏิบัติโครงการกิจกรรมตามขั้นที่ 6 การวางแผนใหม่เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ โดยวิธีการระดมสมอง เสวนา แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมก าลังใจให้
กันและกัน เพ่ือก าหนดวิธีการปฏิบัติร่วมกันดังนี้ (1) จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการสร้างพลังแรงจูงใจ
เพ่ือปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมวิจัย (2) สร้าง
ข้อตกลงร่วมกันแนวทางปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และ (3) น าแผนปฏิบัติการให้เห็นผลที่เกิดขึ้นใหม่ที่
ชัดเจนตรงกันโดยก่อนเริ่มการประชุมผู้วิจัยได้น าสับปะรดจากจังหวัดเลยมามอบให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคน
เพ่ือสร้างสีสันในการด าเนินงานต่อไป ดังภาพที ่4.34 
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ภาพที่ 4.34  ผู้วิจัยมอบสับปะรดให้กับผู้ร่วมวิจัยก่อนประชุมข้ันตอนการปฏิบัติใหม่ 
 

กิจกรรมนี้เริ่มต้นโดยผู้วิจัยได้เชิญคณะครูผู้ร่วมวิจัย ตลอดทั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ ร่วมกันประชุมแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือที่จะกระตุ้นคณะผู้ร่วม
วิจัย โดยเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเพ่ือร่วมฟังความคิดเห็นของทุกท่าน โดยผู้วิจัย
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้วเสริมกระตุ้น 

“ความส าเร็จของวงจรที่ 1 เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดของครูผู้ร่ วมวิจัยแล้วลง
มือท าด้วยความกระตือรือร้นในทุกวิถีทางเพ่ือผลักดันโครงการทั้ง 3 โครงการให้เป็นผลส าเร็จส าคัญ
มาก ตอนเริ่มท าวิจัยทีมงานมีความคิดว่างานเยอะแยะ ทั้งภาระงานสอน ภาระงานอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
แต่เมื่อเราได้ประชุมวางแผนแบ่งทีม เรียนรู้ สะท้อนผล คุยกัน สังเกตแล้วค่อยมาประเมิน บันทึกสิ่งที่
เราท า เก็บข้อมูล แล้วมานั่งถอดบทเรียนร่วมกัน ท าให้เราได้เรียนรู้ว่า เราท าอะไรได้ดีบ้าง ท าอย่างไร
ถึงดี ที่เราวางแผนว่าดี แต่พอไปใช้จริง ๆ มันไม่ดี มันมีปัญหา มันมีอุปสรรค แล้วเราช่วยกันคิดต่อเรา
จะหาแนวทางแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการท าวิจัย ท าให้เราทุ่มเทท างาน
ให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ท าการทบทวนการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาในวงจรที่ 1 และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติใหม่ในวงจรที่ 2 ซึ่งเราต่างก็มีความคิดว่าการ
ท างานทุกวันนี้ไม่มีสูตรส าเร็จให้ด าเนินรอยตาม การอ่านความส าเร็จของผู้อ่ืนท าได้เพียงแค่เรียนรู้
แนวคิดน ามาจุดประกายความคิดในตัวเราเท่านั้น ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องสามารถสร้างสรรค์
วิทยาลัยให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยการหมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดคือความเต็มใจและยินดีในการค้นหาวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ดังที่เราได้ด าเนินการโครงการ 
3 โครงการในวงรอบแรกด้วยการปฏิบัติจริงแล้วหาความรู้เพ่ิมเติมผ่านการสังเกต การวิเคราะห์ การ
เรียนรู้ระหว่างกันและกัน การได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือการเรียนรู้ผ่านวิธีการอ่ืน ๆ ซึ่งถือ
เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เราเริ่มท าวิจัย ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และก าลังด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องได้มุมมองที่กว้างขึ้นได้ข้อสรุปในสิ่งนั้นร่วมกันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติที่ดีขึ้นที่
เราทุกคนมีส่วนร่วมและก าลังจะด าเนินการในวงจรที่ 2 ต่อไป ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้อยู่ใกล้ชิดกัน 
ได้พูดคุยกันตลอดการด าเนินการในวงจรที่ 1 ทุกคนมีความรู้สึกว่าอบอุ่นที่ได้อยู่ร่วมกัน” 

จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างแรงบันดาลใจในลักษณะขอความร่วมมือซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดแรง
ศรัทธาขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ ร่วมกันต่อไป 
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2)  ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม ขั้นตอนนี้มุ่งหวังให้ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมเดิมที่
วางแผนร่วมกันไว้ และผลการปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมคือ 1) พ่ีสอนน้องเล่น
หุ่นยนต์ 2) ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 21 และ 3) น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ ผู้ร่วมวิจัยและทีมแกนน าได้น ากิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติใหม่โดยก าหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันรวม 3 กิจกรรม คือ 1) 
การจัดทีมงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 2) การพิจารณาแต่งตั้งทีมรับผิดชอบติดตามกิจกรรมและ
ประเมินโครงการ 3) พิจารณาทบทวนแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ
ใหม่ ซึ่งแต่ละกิจกรรมดังกล่าวสามารถน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการปฏิบัติการด าเนินการได้ดังนี้ 

2.1)  การจัดทีมงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทีมงานโครงการเพ่ือร่วมกันน าโครงการที่ได้ร่วมกันจัดกระท าใหม่นี้
ไปพิจารณาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งได้ข้อตกลงร่วมกันว่าในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่คือการน าทั้ง 3 
โครงการที่เคยได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วในวงจรที่ 1 มาด าเนินการต่อยอดเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนยึดถือแนวทางการจัดทีมงานในรูปแบบเดิมดังที่เคยได้ท าไว้แล้ว และให้
มีการปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการปฏิบัติให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากการปฏิบัติที่ผ่านมาในครั้งนี้แล้วและให้
เสร็จให้ทันตามก าหนดเวลาในวงจรที่ 2 ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2.2)  การพิจารณาแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้ใช้
ทีมงานชุดเดิมซึ่งประกอบด้วยทีมแกนน าทั้ง 3 โครงการที่ได้ด าเนินการตั้งไว้แล้ว จากนั้นผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวางแผนในการติดตามและประเมินผล ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีการด าเนินการ 2 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างด าเนินการ และระยะท่ี 2 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานหรือโครงการ 

2.3)  เกณฑ์การพิจารณาเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยน าเอาเครื่องมือทั้ง 5 ฉบับ ที่ได้
จากการจัดกระท าร่วมกันในขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ คือ ฉบับที่ 1 แบบบันทึกการประชุม ฉบับที่ 2 
แบบสัมภาษณ์ ฉบับที่ 3 แบบประเมินการพัฒนาการทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ฉบับที่ 4 แบบ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ฉบับที่  แบบประเมินโครงการ มาน าเสนอให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
ทบทวนว่าจะมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมอะไรอีก หรือไม่ก่อนน าไปใช้  ซึ่งได้ข้อสรุป
ร่วมกันว่าให้น าเอาเครื่องมือการวิจัยทั้ง 5 ฉบับนี้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีการ
ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีก เพราะดีอยู่แล้ว 

2.4)  การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ผลจากการจัดกิจกรรมน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่
เพ่ือเป็นการก าหนดภารกิจแนวทางปฏิบัติกิจกรรมใหม่ร่วมกัน ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เกิดสิ่งที่
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบของการเรียนรู้  เกิดการอยากรู้อยากเห็นอยากทราบสิ่งที่ตนได้ร่วมกัน
สร้างพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ในการน าแผนลงสู่การปฏิบัติในขั้นตอนที่ 7 นี้คือ การปฏิบัติใหม่ โดยการ
น าเอาข้อมูลเดิมที่ได้จากกระบวนการพิจารณาร่วมกันในขั้นตอนที่ 3 มาประกอบการพิจารณาในการ
ทบทวนแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ ให้เกิดบรรลุเป้าหมายส าเร็จผล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในแต่ละทีมที่ไ ด้แบ่ง
กิจกรรม โครงการที่รับผิดชอบ ได้มีการน าแผนการปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติใหม่ในวงจรที่ 2 นี้ในช่วง
ระหว่างด าเนินการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดย
กิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จแล้วก็ด าเนินการต่อไปตามปกติ และกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมจ านวน 1 
กิจกรรม ในวงจรที่ 2 ที่น าสู่การปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมพี่สอนน้องเล่นหุ่นยนต์ โดยครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
มุ่งมั่นที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ครูได้พัฒนาทักษะการท าหน้าที่ครูยุคใหม่น าสื่อนวัตกรรม
หุ่นยนต์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จุดที่ครูน ามาสอนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ครูอยากให้ผู้เรียนลงมือท าโดยในระหว่างวันที่ 9 ธั นวาคม 2560-24 
ธันวาคม 2561 ครูและผู้เรียนระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 2 คน คือ นาย
ปราโมทย์ โคตรดง และนายอาทิตย์ จรุงกัน ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง
เล่นหุ่นยนต์ และรับสมัครรุ่นน้องที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ จ านวน 23 คน ได้แก่ นายวีระวัฒน์  ยง
ปัดชา นางสาวพรทิภา  จันดา นายอนุรักษ์  พีระภาค นายนภัสกร  อินทศรี นางสาวปิยวรรณ  ศรี
คุณ นางสาวอนุสริน  ช่วยศรี นายภานุพงษ์  จาริชานนท์ นางสาวปาริชาติ  ไชยอินทร์ นางสาว
กนกวรรณ  โตสวัสดิ์  นางสาวสุพิชชา  ทุเสนะ นางสาวรุจิรา  ก าหยุก นางสาวญาณิศา  บุญเลิศ 
นางสาวชไมพร  ศรศักดา นายณัฐพล  โอดพิมพ์ นายเกียรติพงษ์  สมวงษ์ษา นายเล็ก  ชุมแวงวาปี 
นางสาวชนาภัทร  พลโคตร นางสาวสุกัญญา  พรมทองมี นางสาวศุภรัสมิ์  น้อยรถ นางสาวจุฑามาศ  
อุดม นางสาวชลรดา  ปล่อยยิ้ม นางสาวสุกัญญา  โคตรหนองปิง และ นายอนุวัฒน์  เคล้าโนนคร้อ 
และเมื่อถึงวันนัดหมาย ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 12.00น. ณ สถานที่จัดกิจกรรม ลาน
อเนกประสงค์ อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยผู้เรียนระดับชั้น ปวส.2 ได้มีการเตรียม
เนื้อหาภาคทฤษฎีที่จะใช้สอนการประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไว้ เนื้อหามีตาม
หัวข้อดังนี้คือ 1) แนะน า ROBO CIRCLE 2) ท าไมต้องเรียนรู้หุ่นยนต์และแนะน าหุ่นยนต์รูปแบบ
ต่างๆ 3) ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ 4) โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ โปรแกรม LOGO 
BLOCK และ CRIKET LOGO และ 5) โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น การเคลื่อนที่ ไป-กลับ การเคลื่อนที่เป็น
วงกลม การเคลื่อนที่ไม่ให้ตกโต๊ะ เป็นต้น หลังจากนั้นผู้เรียนระดับ ปวส.2 และผู้เรียนระดับ ปวช.1 
ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติการจริงด้วยตนเอง โดยมีครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ
คอยให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในภาพที่ 4.35 
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ภาพที่ 4.35 กิจกรรมพ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ ในวงจรที่ 2 (หน้า 165-166) 
 

โครงการที่  2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่  21 โดยกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จแล้วก็
ด าเนินการต่อไปตามปกติ และกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมจ านวน 1 กิจกรรม ในวงจรที่ 2 ที่น าสู่การปฏิบัติ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 21 โดยครูได้ทบทวนแนวคิดและแนวปฏิบัติการ
สร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยในห้องเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ซึ่งในอดีตที่เน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง สื่อ และบรรยากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ โดยทีม 3 ได้จัดเตรียมสื่อ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการค้นคว้าของผู้เรียน จ านวน 2 ชุด TP-LINK WIRELESS USB เกมเอแม็ท
มัธยม กระดานไม้แบบหมุน กระดานเล็ก โต๊ะญี่ปุ่น 2 ตัว เบาะรองนั่ง เก้าอ้ีขาคู่ ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด
ใหญ่ เสื่อน้ ามัน เทปกาวย่น เทปใส เทปกาวผ้า เทปกาวโฟม กุญแจ ตัวยู ปลั๊ก ป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิว
เจอร์ โดยทีม 2 และผู้เรียนร่วมกันออกแบบจัดตกแต่งห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ ใน
ปัจจุบันมีสื่อและบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยครูพัฒนาการสอน
รูปแบบใหม่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นของตนเองมากขึ้นเป็นการเรียนรู้ระหว่างครู
กับผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ของสังคมโลกปัจจุบัน การน าความรู้ทฤษฎีใหม่  ๆ ไปปรับใช้ในอนาคต
ของการท างานในสถานประกอบการ ครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้จากการเล่นเกมเอแม็ทมัธยม (A-Math) ในการเพ่ิมทักษะในการคิดค านวณ บวก ลบ คูณ 
หาร และสมการ นอกจากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วครูยังได้จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดย
จัดการเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ลานอเนกประสงค์ด้วย และครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 21 ดังภาพที่ 4.36 
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ภาพที่ 4.36  กิจกรรมห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21 ในวงจรที่ 2 
 

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จ
แล้วก็ด าเนินการต่อไปตามปกติ และกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมจ านวน 1 กิจกรรม ในวงจรที่ 2 ที่น าสู่การ
ปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมน าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้  
โดยครูได้พัฒนาทักษะในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและการ
เป็นผู้ชี้แนะและการท างานเป็นทีม โดยทีม 3 จัดประชุมระดมความคิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครู ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ต่อยอดจากวงรอบที่ 1 โดยในวงรอบที่ 2 ทีม 3 ผู้ ร่วม
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วิจัยและผู้วิจัยได้เรียนเชิญคุณครูทุกท่านประชุมวางแผนร่วมกันเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดภายนอก
วิทยาลัยในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะมีครู นักเรียน และชุมชนบ้านม่วง เข้ามาร่วมงานตลาด
นัดวิชาการประมาณ 1,000 คน ในงานนี้มีโรงเรียนและวิทยาลัยอ่ืน ๆ อีก 8 แห่งมาประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาในงานแต่ไม่ได้แสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สรุปผลการประชุมครูได้แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้ ครูสาขาวิชาช่างยนต์ รับผิดชอบฝึกทักษะการสาธิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้กับ
ผู้เรียนเจ้าของผลงาน ครูและผู้เรียนสาชาวิชาอ่ืน ๆ รับผิดชอบการจัดสถานที่กองอ านวยการ การ
จัดเตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภาพ การจัดเตรียมเต็นท์แสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การ
จัดเตรียมอาหารว่างเครื่องดื่ม การจัดหาของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าเยี่ยมชมผลงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ครูได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นโค้ชและการท างานเป็นทีม ได้เรียนรู้
จากกันและกัน มีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน และผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานเป็น
ทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้ชีวิต การจัดกิจกรรม
น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ ประสบความส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ได้รับความสนใจจากชุมชนบ้านม่วง ครู และผู้เรียนจากโรงเรียนต่าง  ๆ เข้าเยี่ยมชมการ
น าเสนอผลงานของของผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์จ านวนมาก ดังภาพที่ 4.37 
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ภาพที่ 4.37  น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ (หน้า 168-

169) 
 

 จากการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ มีผู้เข้าร่วมงาน ชุมชนบ้านม่วง ครู และ
นักเรียน รวมจ านวน 1.022 คน ทีม 3 ได้ท าการประเมินโครงการโดยแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด
พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการน าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
ให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.55 (ดีมาก) เมื่อแยกเป็น
หัวข้อพบว่า 3 อันดับแรกที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 1) กิจกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสมที่ควร
จะด าเนินการต่อไปในปีต่อไป มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.73 (ดีมาก)  2) นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่จะเสนอและผลิตผลงานด้วยความรู้ของตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65  (ดีมาก) และ      
3) นักเรียน นักศึกษา สามารถน าเสนอผลการค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้สังคมได้รับรู้ 
รวมทั้งการประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 (ดีมาก) และมีข้อเสนอแนะคือ 
สถานที่กลางเต็นท์แสดงผลงานนักเรียนอยู่ห่างจากปลั๊กไฟ อีกทั้ งวันที่แสดงผลงานฝนตก จึงควรจัด
แสดงผลงานในหอประชุม 

 ผลจากการน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่นี้ ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยโดยเฉพาะ ผู้บริหาร 
วิทยาลัย ครู และ ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนต่างได้น าเอาประสบการณ์    
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลอ่ืนมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์หลากหลายความคิด สุดท้ายก็ลง
เอยกันอย่างมีเหตุผลพร้อมด้วยพลังความมุ่งมั่น แม้การจัดการเรียนรู้อาจมีข้อผิดพลาดบางประการที่
เกิดขึ้น เช่น เต๊นท์แสดงผลงานผู้เรียนอยู่ห่างจากปลั๊กไฟ เป็นต้น อย่างไรก็ตามน าข้อผิดพลาดมาปรับ
เติมเสริมแต่งให้ดีขึ้นและยังจัดกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมต่อยอดต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยได้สังเกตในการประชุม
ทุกครั้ง ผู้ร่วมวิจัยได้เสนอข้อคิดที่หลากหลาย ต่อเติม ผสมผสาน ไม่เหมือนในการประชุมครั้งก่อนมี



170 

การท าวิจัยร่วมกัน แต่นี้เป็นการประชุมเสนอความคิดเห็นที่ท้าทายความรู้ของแต่ละท่านผสมผสาน
กัน และเต็มก าลังความสามารถของแต่ละบุคคลและโดยเฉพาะการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ตลอดถึง
การเปิดโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นส่วนตัวก็จะท าให้เราทราบความรู้สึกการท างานของเพ่ือน
ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น จนถึงให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3)  ขั้นสรุปผลการด าเนินการ 
ได้ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขั้นสรุปผลการด าเนินงานจากการด าเนินการใน

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการร่วมกัน ในขั้นการก าหนดแนวปฏิบัติ
และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการทั้งกิจกรรมของโครงการ ที่
ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ในวงรอบที่ 1 และการด าเนินการในกิจกรรมเพ่ิมเติมใหม่ในการวิจัย
ในวงรอบที่ 2 การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการและส่งผลให้กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การใหม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อสังเกตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ แม้ว่าการด าเนินกิจกรรมใน
วงจรแรกส่งผลให้วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์บรรลุตามสภาพที่คาดหวังในการด าเนินกิจกรรมแล้ว ก็
ตาม แต่เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการใหม่และก าหนดกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมทั้ง 3 โครงการ เกิดจากผู้ร่วมวิจัยทุกคนมี
ความคิดต่อยอดและอยากที่จะพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยครูได้มีโอกาสจัด
กิจกรรมแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้ท ามาก่อน จึงเกิดความรู้สึกตื่นเต้นและสนุกที่ได้ร่วมกันท า
กิจกรรมระหว่างครูด้วยกันและระหว่างผู้เรียน ผู้วิจัยได้น าเอาโครงการเหล่านี้ลงสู่การปฏิบัติการใหม่
ในวงจรที่ 2 โดยหวังว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพของครูและส่งผลให้ค่าคะแนนใน
การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับต่าง ๆ สูงขึ้น 

วงจรที่ 2: ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) 
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ยึดถือหลักการที่ส าคัญคือ “หลักการการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติจริง” จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใหม่ โดยมีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การ
ก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การประเมินและ
สรุปผล ซึ่งมีระยะเวลาการสังเกตระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ในการ
ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาบรรยายเพ่ือสดงให้เห็นถึงล าดั บเหตุการณ์และ
รายละเอียดที่เกิดขึ้นได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน คือ 

1)  การก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล ด าเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย
การสังเกตในขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ ของการวิจัยในวงรอบที่ 2 นี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันด าเนินการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ซึ่ง
คณะผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการที่
ก าหนดไว้ระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ ใช้ในการ
สังเกตในข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 4.21 

 
 
 

 



171 

ตารางที่ 4.21  การก าหนดวิธีการและเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช้ในการสังเกตผลขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 
 

ฉบับท่ี เครื่องมือการวิจัย วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ช่วงเวลาที่ใช้งาน 
1 แบบบันทึกการประชุม ใช้ส าหรับบันทึกการประชุม ระหว่างด าเนินการ 

หลังด าเนินการ 
2 แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ทีมแกนน าเกี่ยวกับผล

การด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ 
หลังด าเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครู 

ใช้ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนาการด าเนินงานและ
ใช้ส าหรับเป็น Guide Line น าไปสู่ 
Action Plan 

ก่อนด าเนินการและ    
หลังด าเนินการ 

4 แบบบันทึกการสังเกต
ความก้าวหน้าของ
โครงการ 

ใช้ส าหรับติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
โครงการ 

ระหว่างด าเนินการ 

5 แบบประเมินโครงการ ใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หลังการ
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

หลังด าเนินการ 

 
จากตารางที่ 4.21 การก าหนดเทคนิควิธีการและเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยในการสังเกต

ผล ขั้นตอนในการปฏิบัติใหม่ พบว่าผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ คือ ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการบันทึกการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การบันทึกภาคสนาม ส าหรับทุก
กิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการใช้
เครื่องมือการวิจัยรวม 5 ฉบับ โดยใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดท า ดังปรากฏใน
ตารางข้างต้น 

2)  ขั้นตอนการสังเกตและน าเสนอรายงาน ทีมสังเกตด าเนินการสังเกตระหว่างวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยน าเสนอในส่วนของรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 3 ทีม เป็นผู้ด าเนินการสังเกตการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติใหม่ทั้ง 3 โครงการ ซึ่งในการสังเกตแต่ละโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ       1) ระหว่าง
ก าลังด าเนินการโครงการ และ 2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการโครงการ ผลการประเมินโครงการแต่ละ
โครงการเป็นดังนี้ 

โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์และสถานที่ 2) การประกอบหุ่นยนต์ 3) การ
เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ และ 4) พี่สอนน้องเล่นหุ่นยนต์  ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้สังเกตจากที่ได้น าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติใหม่ ในขั้นตอนที่ 7 ทีมผู้วิจัยได้ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ 1-4 ปรากฏว่าส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
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ไว้ ผู้ร่วมวิจัยสังเกตผลการด าเนินกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมคือกิจกรรมพ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ โดยผู้เรียน
ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน ได้มีการเตรียมเนื้อหาภาคทฤษฎีที่จะใช้สอน
การประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมไว้เบื้องต้นแล้ว และมีการนัดหมายรุ่นน้องระดับ ปวช.1 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 23 คน ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท์ เพ่ือจัดกิจกรรมพ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ 
เริ่มจากผู้ร่วมกิจกรรมมาพร้อมกันแล้ว รุ่นพ่ีได้ฉายโปรเจ็คเตอร์ อธิบายโครงสร้างทั้งหมด น าหุ่นยนต์
มาให้ดู แนะน าขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วน หน้าที่ชิ้นส่วน ส่วนประกอบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรม การ
อัพโหลดโปรแกรม แล้วให้รุ่นน้องได้ฝึกฝนปฏิบัติเป็นกลุ่มโดยรุ่นพ่ีและครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก
และสอน ตอนที่รุ่นพ่ีเข้าไปสอนรุ่นน้องสังเกตเห็นว่าผู้เรียนชายให้ความสนใจหุ่นยนต์มาก ระหว่างที่
รุ่นน้องฝึกประกอบหุ่นยนต์ สังเกตเห็นว่าพอคนที่หนึ่งท าได้ก็จะบอกหรือสอนอีกคนหนึ่งที่ยังท าไม่ได้
โดยสอนจากตัวอย่าง ท าให้การสื่อสารเข้าใจกัน การจัดกิจกรรมส าเร็จบรรลุเป้าหมาย  ผลการ
ประเมินโครงการแต่ละโครงการจากการสัมภาษณ์รุ่นพ่ีและรุ่นน้องมีความพึงพอใจและมีแนวคิดที่
อยากจะศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ ไม่อยากให้โครงการหยุดนิ่ง  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
จากการบันทึกอนุทินของครูที่การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

“นายณัฐพล  โอดพิมพ์ ปวช. 1/5 : ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่น ามาโดยอาจารย์ และรุ่น
พ่ี ท าให้เห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้มีแนวคิดที่อยากจะศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ อีก เป็นแรง
บันดาลใจให้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา” 

“นายวีระวัฒน์  ยงปัดชา ปวช. 1/5 : รู้สึกดีมาก ที่ได้ลงมือประกอบหุ่นยนต์ด้วย
ตนเองเพราะเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้ว ท าให้ได้รู้ถึงการสร้างตั้งแต่ตอนแรก จนไปถึงการเขียนโปรแกรม
เพ่ือท าให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ” 

“นายนภัสกร  อินทศรี ปวช. 1/5 : รู้สึกดีครับ เพราะได้รู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ ที่
ท าให้หุ่นยนต์เดินได้” 

“นางสาวกนกวรรณ โตสวัสดิ์ ปวช. 1/5: รู้สึกดีค่ะ ได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่ สิ่งที่ยังไม่
มีในวิทยาลัย และอยากให้มีเพ่ิมข้ึนมากกว่านี้ค่ะ” 

“นายอาทิตย์  จรุงกัน : ความรู้สึกเมื่อได้สอนเรื่องหุ่นยนต์รู้สึกดีมากครับ เพราะได้
ถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ ให้กับรุ่นน้องที่ยังไม่รู้ เพ่ือที่จะได้น าไปพัฒนาต่อข้างหน้าอีก กิจกรรมหุ่นยนต์จะ
ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที”่ 

“นายปราโมทย์  โคตรดง ความรู้สึกเมื่อได้สอนเรื่องหุ่นยนต์รู้สึกดีครับ เพราะเราได้
กล้าแสดงออก ได้น าความรู้มาบอกต่อ ให้รุ่นน้องได้เข้าใจมากกว่าเดิม และอีกทั้งเรายังได้พัฒนา
ความรู้ของเราไปอีกด้วย” (ครูผู้สอน : บันทึกอนุทิน) 

 
โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ 1) การ

วางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 2) ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21    
3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 และ 4) ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้สังเกตจากที่ได้น าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติใหม่ ในขั้นตอนที่ 7 ตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1-4 ปรากฏว่าส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้ร่วมวิจัยเห็นด้วยและพีงพอใจต่อผลการ
ด าเนินกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมคือ กิจกรรมห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติวงจรที่ 2 
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จากการสังเกตพบว่า ครูได้มีการคุยกันในกลุ่มวิชาสามัญหารือแบ่งหน้าที่กันในแผนกวิชาอย่างชัดเจน
เหมาะสม อันจักส่งผลเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่คิดว่าวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ มีความยากและไม่น่าสนใจ แต่เมื่อครูและผู้เรียนร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน มีสื่อ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตอบสนองกับการเรียน บทเรียน และเกมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ผู้เรียนเริ่มให้
ความสนใจในการเข้าเรียน จากเดิมเข้าเรียนสายจ านวนมากซึ่งครูผู้สอนต้องให้ผู้เข้าเรียนสายไปวิ่ง
รอบสนามเป็นประจ า แต่เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
เปลี่ยนไปมากคือ มาเข้าชั้นเรียนตรงเวลาพร้อมเพรียงมากข้ึนและอยากมาใช้ห้องเรียนมากขึ้น ผู้เรียน
ช่วยกันน าต้นไม้แขวนเล็ก ๆ มาประดับที่หน้าต่างทุกบานในห้องวิทยาศาสตร์ให้เกิดระบบนิเวศในห้อง
วิทยาศาสตร์ตามจินตนาการ และผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ในช่วงแรกจะมีเพียง
ผู้เรียนสาขาช่างยนต์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้ความสนใจมาใช้ห้องเรียนนอกเวลา เมื่อครูได้
พัฒนารูปแบบการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากข้ึน ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ เช่น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ลานอเนกประสงค์ท าให้ผู้เรียนชื่นชอบสามารถกระตุ้นให้เกิด
ก าลังใจในการเรียนรู้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการเรียนผู้เรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและ
พยายามท างานให้ส าเร็จ และในวิชาคณิตศาสตร์ ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้จากการเล่นเกม A-Math สามารถเล่นเป็นทีม ช่วยกันคิดและแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน ท า
ให้เกิดการเรียนรู้สมการใหม่ ๆ เพ่ิมทักษะในการคิดค านวณบวก ลบ คูณ หาร และสมการ ซึ่งทั้ง 4 
กิจกรรม ได้ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะการสอนที่หลากหลายในการสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน 
สังเกตได้จากครูและผู้เรียน เล่นเกมด้วยกัน ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน และการมาวิทยาลัย
เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เข้าใจ มีผู้เรียนสนใจอยากเข้ามาใช้ห้องเรียนมากขึ้นด้วยการบอกต่อ เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ครูได้พัฒนารูปแบบห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ 
1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง 3) การทดสอบ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ 4) น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคมภายนอกได้
รับรู้  โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ปฏิบัติบรรลุเป้าหมายทั้งหมดแล้วทั้ง 3 กิจกรรมในวงจรที่ 1 และ
ในการปฏิบัติวงจรที่ 2 ได้ยึดกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานการปฏิบัติดังเดิมและเพ่ิมเติมกิจกรรมใหม่
อีกจ านวน 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมน าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคม
ภายนอกได้รับรู้ จากการสังเกตพบว่าทีม 3 ได้มีการวางแผนร่วมกันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
ก่อนวันจัดงานหนึ่งวันคณะครูและผู้เรียนมีการออกไปส ารวจสถานที่จริงพบว่าสถานที่มีความชื้นแฉะ
เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงฝนตก ครูได้ปรึกษากับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง ท่านชิดเมธา ทา
สมบูรณ์ เพ่ือที่จะหาทางแก้ไขเผื่อวันจัดงานฝนตก จากนั้นครูและผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนเรื่องจะท า
อย่างไรให้ผู้เข้าร่วมงานสนใจเข้าชมเต็นท์แสดงผลงานของวิทยาลัย จะจัดวางพ้ืนที่อย่างไร จะติดป้าย
จุดไหน จะมีโต๊ะเก้าอ้ีกี่ตัว อาหารว่าง รางวัล มีอะไรบ้าง ถ้าฝนตกจะแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อหาวิธีแก้ไข
และประชุมเสร็จ ทีมงานก็เริ่มเตรียมสถานที่และท าตามแผนที่วางไว้ หลังจากนั้นทีมงานกลับวิทยาลัย
ไปประชุมร่วมกับครูที่รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ว่าต้องเตรียมอะไรเพ่ิมเติมบ้าง และทีมผู้เรียนได้จัด
ประชุมทีมระหว่างผู้เรียนด้วยกันเกี่ยวกับงานว่าต้องท าแบบไหน ส าหรับครูสาชาวิชาช่างยนต์ได้ท า
การฝึกซ้อมผู้เรียนก่อนน าผลงานไปสาธิต โดยครูให้ค าแนะน าก่อนแล้วให้ผู้เรียนซ้อมให้ดูกลุ่มละ 30 
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นาที เสร็จแล้วครูจะตั้งข้อสังเกตให้ผู้เรียนแล้วให้ผู้เรี ยนไปซ้อมการน าเสนอในกลุ่มของตนเอง 
สังเกตเห็นว่าผู้เรียนสาขาช่างยนต์ถ้ามีการฝึกฝนการน าเสนอก็สามารถสื่อสารได้ดี จากการสังเกต
ทีมงานอื่น ๆ มีความร่วมมือร่วมใจในการเตรียมงานดีมาก เมื่อถึงวันแสดงผลงานตอนเช้าคณะครูและ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการช่วยกันยกของขึ้นรถออกเดินทาง เมื่อถึงโรงเรียนบ้านม่วงผู้เรียนได้ช่วยกัน 
เริ่มจากกางเต็นท์  จัดระเบียบการวางโต๊ะหน้าขาว เก้าอ้ี ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ และอ่ืน  ๆ ให้ถูกตาม
ต าแหน่งที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ โดยมีคณะครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ครูบางท่านให้ค าปรึกษากับ
ผู้เรียนที่จะสาธิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ก่อนที่จะปล่อยให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงาน ครูบางท่านได้
แนะน าผู้เรียนในเรื่องการแต่งกายและมารยาทในการพูดคุย ผู้เรียนได้ประจ าจุดตามหน้าที่ที่คุยกันใน
ที่ประชุม เช่น การเดินเข้าไปคุยกับน้อง ๆ โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ สนใจรู้จักวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท์ แล้วน้อง ๆ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้เรียนจัดขึ้น เช่น เล่นเกมเตะฟุตบอล เกมตอบค าถาม 
บรรยากาศในงานมีการทดลองชิ้นงานให้ดูน่าสนใจมากขึ้น มีนักเรียน ครู และ ชุมชนบ้านม่วง เข้า
เยี่ยมชมและสัมผัสนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ท าให้เห็นว่าครูมีการเตรียมการสอนที่ มีคุณภาพ ผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์หรือวัสดุต่าง ๆ ออกมาใช้ได้จริง สังเกตว่าผู้เรียนทุกคนดู
ภูมิใจกับผลงานตนเองมาก มีการน าเสนองานหลากหลายแบบ เมื่อเสร็จงานทีมผู้เรียนต่างช่วยกันเก็บ
ของตนเอง และช่วยครูเก็บของกลับวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรม ได้ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีคาดหวังไว้  

3)  ขั้นประเมินและสรุปผล 
ผู้ร่วมวิจัยประชุมเพ่ือร่วมกันประเมินและสรุปผลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อการ

สังเกตผลการด าเนินการปฏิบัติโครงการทั้ง 3 โครงการ เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ในทีม
โครงการได้ร่วมกันประชุม เสวนา พูดคุยแลกกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกัน สรุปผล เพ่ือร่วมกัน
ประเมินผลสิ่งที่เกิด และได้เรียนรู้ใหม่อะไร ร่วมกันสรุปผลการสังเกตผลโดยการใช้เครื่องมือการวิจัย
ฉบับที่ 5 แบบติดตามโครงการ ตามที่ได้น าเสนอไว้แล้วในขั้นตอนที่ 4 การสังเกต จะเสนอเฉพาะสิ่งที่
เห็นพบเจอ เพ่ิมเติมและผลแตกต่างจากที่เสนอไว้แล้ว ในขั้นตอนในวงจรที่ 1 และการปฏิบัติในวงจร
ที่ 2 โดยได้น าเสนอผลการสังเกตของผู้วิจัยและร่วมวิจัยในการประเมินผลเห็นชอบด้วย หรือไม่ เห็น
ด้วยและความพึงพอใจ ตามกิจกรรมของแต่ละโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
ผลการด าเนินการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติใหม่ ดังตารางที่ 4.22 

 
ตารางที่ 4.22  ผลการด าเนินการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติใหม่ 
 
กิจกรรม รายการกิจกรรม X ̅ S.D. แปลผล 

1 พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ 4.41 0.50 ดีมาก 
2 ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21 3.53 0.51 ดี 
3 น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับ

สังคมภายนอกได้รับรู้ 
4.41 0.71 ดีมาก 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 0.57 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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สรุปจากตารางที่ 4.22  โดยภาพรวมพบว่า ผลการด าเนินการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่
การปฏิบัติใหม่ ส าหรับกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติม อยู่ในระดับ“ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.11 คะแนน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ มีค่าเฉลี่ย 4.41 น าเสนอ
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.41 และ ห้องเรียน
คณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ย 3.53 

การสะท้อนผลการด าเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมให้มีการจัดกิจกรรมสะท้อนผล
การด าเนินงานขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ โดยการ
น าเอาผลการบันทึกการสังเกตผลในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ทั้งหมด ทั้งที่เป็นผลการบันทึกจากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ บันทึกอนุทิน ที่ได้น าไปใช้ น ามาเสนอเพ่ือให้
อภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพ่ือการรับรู้ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเทคนิคหลังการปฏิบัติ 
(After Action Review: AAR) มาใช้โดยให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมและอาศัยค าถามดังต่อไปนี้    
1) คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งที่ยังไม่บรรลุ
ความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถ้ามีงานแบบนี้อีกเราจะปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไรทั้งนี้
ผลจากการน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติมาใช้ในการสะท้อนผลการด าเนิน ง านของ
ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน และ 2) การน าแผน
ลงสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  สิ่งที่คาดหวังจากการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติคือ 1) การก าหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกันมีความคาดหวังว่าจะได้แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการร่วมกันและได้เครื่องมือการวิจัยเพ่ือ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ มีความคาดหวังว่าเมื่อ
น าโครงการลงสู่การปฏิบัติแล้วจะสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนางานนั้นๆ ให้อยู่ในระดับ “ดี”ขึ้นไป 

2)  สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ การด าเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมนี้ เป็นไปตามความ
คาดหวังทุกกิจกรรม โดย 1) ได้แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการร่วมกันและได้เครื่องมือการวิจัยเพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) ได้น าโครงการลงสู่การปฏิบัติซึ่งจากการด าเนินงาน
พบว่าอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” และ “ดี” 

3)  สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง ไม่มีกิจกรรมใดที่ไม่บรรลุความคาดหวัง 
4)  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติพบว่า ผู้ร่วมวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการปฏิบัติงาน  

ใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและ
ที่ส าคัญจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุดจึงจะท าให้งานนั้นๆ ส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ 

ข้อสังเกตจากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ ในขั้นตอนนี้ได้มีการน าเสนอ
ผลการประเมินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ซึ่งจะเห็นได้
ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น จะมีค่าเฉลี่ยที่ดีถึงดีมากบ่งบอกให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 ส าหรับครู ในการสอนได้มีการพัฒนาไปในทางที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับ “ดี”ขึ้นไป 

วงจรที่ 2: ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) 
ในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ด าเนินการในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ผู้วิจัยยังคงยึดถือหลักการที่ส าคัญคือ “หลักการรับฟัง
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระดมความคิดจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และประเมิน
ตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ” โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้สะท้อน
ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดโดยใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการด าเนินการ
ในขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ที่มีการปฏิบัติงานเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์ความรู้ 2) การ
น าเสนอรายงาน และ 3) การประเมินและสรุปผลที่ได้ หลังจากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าข้อสรุป
ดังกล่าวมาด าเนินการสะท้อนผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในข้ันตอนที่ 9 การสะท้อนผล
ใหม่นี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอการสะท้อนผลการด าเนินงานตามโครงการและการสะท้อนผลการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย การด าเนินงานในขั้นตอนการ
สะท้อนผลนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการพิจารณาผลที่ได้จากการสังเกต ทั้งผลการด าเนินการ
ตามโครงการและผลการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสังเกตมาวิเคราะห์ แปลผล และสรุปร่วมกัน กิจกรรมการสะท้อนผลนี้ได้ด าเนินการประชุม
ในเชิงวิชาการในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ซึ่งการด าเนินการ
ในขั้นตอนนี้มีผลดังนี้ 

1)  ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้ ในขั้นนี้มุ่งหวังให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการ
ด าเนินงาน กลั่นกรอง ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดของกลุ่มย่อยตนเอง โดยให้แต่ละกลุ่มได้นั่งประชุม
พูดคุยถึงผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปผลการด าเนินการโครงการ ร่วมสรุปผลการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

2)  การน าเสนอรายงาน เป็นขั้นตอนการน าเสนอผลการสังเกตต่อที่ประชุมรวมทั้งผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันว่าผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น  บรรลุ
เป้าหมายหรือยัง ด าเนินการได้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ โครงการใดหรือประเด็นใดที่ด าเนินการยังไม่
ส าเร็จ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็จะน าไปเป็นโจทย์ของการวิจัยในครั้งต่อไป ดังตารางที่  4.23 

 
ตารางที่ 4.23  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรมใหม่เพ่ิมเติมที่น าสู่การปฏิบัติ 
 
ล าดับ ชื่อกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1 พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ บรรลุผลตามที่คาดหวัง 
2 ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21 บรรลุผลตามที่คาดหวัง 
3 น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคม

ภายนอกได้รับรู้ 
บรรลุผลตามที่คาดหวัง 

  
 สรุปผลโครงการ/กิจกรรมใหม่เพ่ิมเติมลงสู่การปฏิบัติในวงจรที่ 2 ผลการด าเนินการปรากฏ
ว่ามีการด าเนินกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติม 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 1) พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ 2) 
ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษที่ 21 และ 3) น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้สังคม
ภายนอกได้รับรู้ ซึ่งปรากฏว่าบรรลุผลตามท่ีคาดหวังทั้ง 3 กิจกรรมดังตารางที ่4.24 
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ตารางที ่4.24  ผลการประเมินความพึงพอใจในผลการด าเนินกิจกรรมใหม่เพ่ิมเติม ในวงจรที่ 2 
 
กิจกรรม รายการกิจกรรม X ̅ S.D. แปลผล 

1 พ่ีสอนน้องเล่นหุ่นยนต์ 4.41 0.50 ดีมาก 
2 ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21 3.53 0.51 ดี 
3 น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคม

ภายนอกได้รับรู้ 
4.41 0.71 ดีมาก 

 ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 0.57 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

 ตารางที่ 4.24 โดยภาพรวมพบว่าผลการด าเนินการน าแผนปฏิบัติการใหม่ลงสู่การปฏิบัติ
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ พ่ีสอน
น้องเล่นหุ่นยนต์มีค่าเฉลี่ย 4.41 น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้กับสังคมภายนอก
ได้รับรู้มคี่าเฉลี่ยคะแนน 4.41 และ ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21มีค่าเฉลี่ย 3.53  

3) ขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล การประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานใน
วงจรที่ 2 ด าเนินการในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้วิจัยและทีมประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ได้จัดการ
ประชุมผู้ร่วมวิจัยขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เวลา 15.00-16.30 เพ่ือน าเสนอผล
การประเมินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  หลังน า
แผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจนแล้วเสร็จในวงจรที่ 2 ซึ่งทางผู้วิจัยและทีมประเมิน (แกนน า) ให้ผู้
ร่วมวิจัยได้รับทราบและลงมติให้ความเห็นชอบ สรุปได้ดังตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25  ผลการประเมินสภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 คุวานันท์ หลังจากน าแผนลงสู่การปฏิบัติ ในวงจรที่ 2 
 

รายการประเมิน จ านวนคน X ̅ S.D. แปลผล 
ครูมีทักษะใหม่ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาท
การท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ 

17 3.88 0.69 ดี 

ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายมีแบบการสอนที่เพียง
พอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

17 3.82 0.80 ดี 

ครูได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 17 4.06 0.82 ดีมาก 
ครูมีความรู้ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 

17 3.82 0.52 ดี 

ครูท างานเป็นทีม เรียนรู้จากกันและกัน และมี
ความสัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน  

17 4.00 0.50 ดีมาก 

ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 17 3.92 0.67 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
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จากตารางที่ 4.25 โดยภาพรวมพบว่าสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ หลังจากน าแผนลงสู่การปฏิบัติ วงจรที่ 2 ทุกด้าน อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 3.92 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ครูได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ เรียน
การสอนมีค่าเฉลี่ย 4.06 ครูท างานเป็นทีม เรียนรู้จากกันและกัน และมีความสัมพันธ์และมีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ค่าเฉลี่ย 4.00 ครูมีทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการท า
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะมีค่าเฉลี่ย 3.88 ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายมี
แบบการสอนที่เพียงพอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ย 3.82 และ ครูมีความรู้ใน
การสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย  3.82 ตามล าดับ เมื่อน าการประเมิน
และเปรียบเทียบสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.26  สภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์หลัง   

น าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

ล าดับ รายการประเมิน 
ก่อนปฏิบัต ิ แปลผล หลังปฏิบตั ิ

แปลผล 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 ครูมีทักษะใหม่ๆ ในการท าหน้าที่ครู
ยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการเปน็ผู้อ านวย
ความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ 

2.82 0.52 พอใช้ 3.88 0.69 ดี 

2 ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายมี
แบบการสอนที่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2.88 0.60 พอใช้ 3.82 0.80 ดี 

3 ครูได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการ
เรียนรู ้

2.88 0.60 พอใช้ 4.06 0.82 ดีมาก 

4 ครูมีความรู้ในการสอนเชิงลึกและมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.65 0.70 พอใช้ 3.82 0.52 ดี 

5 ครูท างานเป็นทีม เรียนรู้จากกัน
และกัน และมีความสัมพันธ์และมี
ความเข้าใจอันดีต่อกัน  

2.24 0.56 พอใช้ 4.00 0.50 ดีมาก 

 ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 2.69 0.60 พอใช้ 3.92 0.67 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 
 ซึ่งผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  
“ก่อนน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริง” เปรียบเทียบกับ “หลังจากการน าแผนปฏิบัติการลงสู่
การปฏิบัติจริง” นั้น ได้รับการพัฒนาเป็นที่น่าพึงพอใจของคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ครู
ได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการสอนการเรียนรู้เชิงรุก ครูมีทักษะใหม่ๆ ในการท าหน้าที่
ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะ ครูมีทักษะการสอนที่
หลากหลายมีแบบการสอนที่เพียงพอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูได้น าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ครูมีความรู้ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูท างานเป็น
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ทีม เรียนรู้จากกันและกัน และมีความสัมพันธ์และมีความเข้าใจอันดีต่อกันมากขึ้น ท าให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ได้พัฒนาทักษะครูให้มีคุณภาพที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน ซึ่งได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบรรลุความคาดหวังที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 
 จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาหลักเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Learned) มา
ใช้ในการทบทวนประสบการณ์การน าโครงการที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ซึ่งก่อนการ
ถอดบทเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดประเด็นในการถอดบทเรียนดังนี้ 1) โครงการที่ท า
ไปแล้วนั้นคืออะไร 2) การน าโครงการลงสู่การปฏิบัติประสบผลส าเร็จหรือไม่ 3) มีกิจกรรมใดบ้างที่
ประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร 4) มีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะอะไร 5) หากจะ
ด าเนินการโครงการนั้นต่อไปอีกจะท าอย่างไร และ 6) ความพึงพอใจต่อผลของโครงการนั้นเป็น
อย่างไร จากนั้นจึงได้เริ่มกระบวนการถอดบทเรียน โดยให้ผู้ร่วมวิจัยออกมาเล่าประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา ให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยรับทราบร่วมกันภายใต้ประเด็นค าถาม 6 ข้อ ดังกล่าว
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.27 
 

ตารางที่ 4.27  การถอดบทเรียนในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

ประเด็นค าถาม ข้อสรุป ข้อสังเกต 
1. โครงการที่ท าไปแล้วนั้นคือ
อะไร 

1. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
สอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  
2. โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 
21  
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมสิ่งประดษิฐ์  

- ทุกโครงการบรรลุผลส าเร็จ
ตามที่คาดหวังด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 

2. การน าโครงการลงสู่การ
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จหรือไม่ 

- ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวงั
โดยผลการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ประเมินในระดบั “ด”ี ขึ้นไป 

- ส า เหตุ ที่ ป ระสบผลส า เร็ จ
เพ ราะ เป็ นการด า เนิน งานที่
ต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 

3. มีกิจกรรมใดบ้างที่ประสบ
ผลส าเร็จ เพราะอะไร 

- ประสบผลส าเร็จทุกกิจกรรม - เกิดความร่วมมือของผู้ร่วมวิจัย
และผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีกิจกรรมใดบ้างที่ไมป่ระสบ
ผลส าเร็จ เพราะอะไร 

- ไม่มี - ไม่พบว่ามีกิจกรรมที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

5. หากจะด าเนินการโครงการ
นั้นต่อไปอีกจะท าอยา่งไร 

- ใช้หลักการท างานเดิมและแนวคิด
ใหม่เข้ามาเสริม 

- ควรมีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นและ
การบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

6. ความพึงพอใจต่อตนเองของ
โครงการนั้นเปน็อย่างไร 

- ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ - ได้จากข้อมูลในการสอบถาม
และสัมภาษณ์ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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ทั้งนี้ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมสะท้อนผล ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดให้มีการสังเกต
และบันทึกการจัดกิจกรรมการสะท้อนผลว่าท าอะไร และได้ผลอย่างไร ดังสรุปในตารางที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.28  ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ 
 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
การสรุปผลการปฏิบัติย้อนหลังตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผนใหม่ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติใหม่ และข้ันตอนการสังเกต
ใหม่ 

บรรลุผลส าเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

- ทุกคนมีประสบการณ์จากการด าเนิน 
งานในวงจรที่ 1 จึงท าให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นและอยากจะพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

การถอดบทเรียน (Lesson 
Learned) เกี่ยวกับการน าโครงการ
ลงสู่การปฏิบัติ 

บรรลุผลส าเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

- ทุกคนสามารถร่วมกันถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างคล่องแคล่วและมีความช านาญ
ในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

 
จากตารางที่ 4.28 ผลจากการจัดกิจกรรมการสังเกต ในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่พบว่า 

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวัง โดยมีข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ท างานให้ทุก
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น เป็นเพราะทุกคนมีประสบการณ์จากการด าเนินงานในวงจรที่ 1 จึง
ท าให้มีทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งทุกคนยังสามารถร่วมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับการน า
โครงการลงสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วและมีความช านาญในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

วงจรที่ 2: ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion)  
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) 

โดยมีการนัดหมายประชุมกันในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 15.00-16.30 ณ ห้องประชุมอาคาร
ปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันทบทวนการท างานร่วมกัน
ที่ผ่านมา และร่วมกันยืนยันสรุปประสบการณ์การด าเนินงานตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน ผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ โดยมีเอกสาร 
รูปภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มาร่วมในการวิพากษ์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานให้ตรงตาม
ความเป็นจริงและเป็นกลางที่สุดซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
สรุปร่วมกันเกี่ยวกับผลการพัฒนาการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุ
วานันท์ ตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 10 ขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังตารางที ่
4.29 
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ตารางที่ 4.29  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมขั้นตอนที่ 1-10 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. การเตรียม การ 
(Preparation) 

1) การสร้างมิตรภาพและการ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้ 
2) การเสริมพลังความรู้ให้กับ
ผู้ร่วมวิจัย 
3) การสร้างแผนที่การท างาน 
(Road Map) 
4) การประเมินและสรุปผล 
 

ผู้ร่วมวิจัยให้ความร่วมมือและตอบรับเข้า
ร่วมงานวิจัยด้วยความสมัครใจ 17 คน 
และได้จัดอบรมการเสริมพลังความรู้ให้กับ
ผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เทคนิคการสังเกตและการถอดบทเรียน 
ได้ปฏิทินเพ่ือการด าเนินงานวิจัยเพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย 

2. การวางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะห์สภาพ 
2) ก าหนดปัญหาและท าความ
เข้าใจปัญหา 
3 ) การถ่ายทอดแนวคิดในบท
ที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจัย 
4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
5) การสรุปผลด าเนินงาน 

สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
แก้ปัญหาจ านวน 3 โครงการ คือ 
1. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
สอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
2. โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21  
3. โครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

3. การปฏิบัติ 
(Acting) 

1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
งานร่วมกัน 
2) การประเมินสภาพการ
ด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่
การปฏิบัติ 
3) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
4) การประเมินและสรุปผล 

ได้ที ม งาน โครงการที่ รับผิ ดชอบการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการพร้อมทีม
ติดตามและประเมิน ผลได้เครื่องมือการ
วิจัย 5 ฉบับ คือ แบบบันทึกการประชุม 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินสภาพทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู แบบบันทึกการ
สังเกต และแบบประเมินโครงการ  และ
สรุปผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษ
ที่  21 ส าหรับครู ก่อนน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งแต่ละโครงการมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ และน าโครงการทั้ง 3 
โครงการลงสู่การปฏิบัติจริง 

4. การสังเกตผล 
(Observing) 

1) การสังเกตผล 
2) การประเมินผลและสรุปผล 

การสังเกตได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
สะท้อนผลการด าเนิน งานท าให้ผู้ร่วมวิจัย
ทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ แบ่งปัน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน ผลการ
ด าเนินงานโครงการ 3 โครงการ รวม 9 
กิจกรรม ประสบความส าเร็จทุกกิจกรรม 
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5. การสะท้อนผล 
(Reflecting) 

1) การสังเคราะห์ความรู ้
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และได้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการลง
มือปฏิบัติท้ังในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม
บุคคล และระดับองค์กร 

6. การวางแผนใหม่               
(Re-Planning) 

น าเสนอรายงานวิเคราะห์และ
วิพากษ์ ประเมินปัญหาและ
การพัฒนาต่อยอดท่ีต้องการ
พร้อมวางแผนปฏิบัติการใหม่ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้แผนปฏิบัติการชุด
ใหม่ โดยเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ โครงการละ 
1 กิจกรรม ท้ัง 3 โครงการ เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนางานให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

7. การปฏิบัติใหม่ 
(Re-Acting) 

1) การก าหนดแนวปฏิบัติ 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ผลจากการน า
โครงการลงสู่การปฏิบัติใหม่ในวงจรท่ี 2 ท า
ให้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ มีทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และสามารถพัฒนาระดับ
คุณภาพไว้ในเกณฑ์ระดับ “ดี” ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น 

8. การสังเกตใหม่       
(Re-Observing) 

1) ก าหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตและรายงานผล 
3) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ผู้ร่วมวิจัยและทีม
ประเมินมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค
วิธีการสังเกต การบันทึกผลการสังเกตและ
การสะท้อนผลของการด าเนินงานท าให้ผู้
ร่วมวิจัยได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการ 
ท างานและได้แบ่งปันประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกันงานบรรลุเป้าหมายประสบ
ความส าเร็จท้ัง 3 โครงการ 

9. การสะท้อนผลใหม่ 
 (Re-Reflecting) 

การสังเคราะห์ความรู้ การ
น าเสนอรายงาน และการ
ประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และได้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีจากการลง
ปฏิบัติ ท้ังในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล 
และระดับองค์กร 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร่วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ์การท างานท่ีผ่าน
มา 

ได้บทสรุปจากการยืนยันของผู้ร่วมวิจัย 
ประกอบ  ด้วยผลการด าเนิ นงานตาม
กระบวน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 
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จากตารางที่ 4.29 การสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1-10 พบว่าผลการด าเนินงานโดย
ภาพรวมถือว่าประสบผลส าเร็จทุกขั้นตอน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม่ ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่  และ 
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 

จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินการถอดบทเรียนจากการด าเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านมา เพ่ือสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน ใช้การประชุมเชิงวิชาการเป็นเวทีการสะท้อนผลและ
ถอดบทเรียนจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้คือ 1) ผลการ
เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และ 3) องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริง หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือสะท้อนผลและถอดบทเรียนจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้
เสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยได้สรุปผลดังนี้ 
 
4.2 ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ  
 ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลการเปลี่ยนแปลงตามที่
คาดหวัง และผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง  
  4.2.1 ผลการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง จ าแนกออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ผลการ
เปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นภาพรวมของวิทยาลัย และ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมใน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
   4.2.1.1 ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นภาพรวมของวิทยาลัย 
   ผลการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังจากการด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-10 
สามารถสรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในระดับภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ดังนี้ 
ก่อนด าเนินการวิจัย การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการประเมินระดับดี แต่มีตัวบ่งชี้ 2 
(ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง’” แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หลัง
ด าเนินการวิจัย โดยภาพรวมพบว่าสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู หลังจากน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติในวงจรที่ 2 ทุกด้านอยู่ในระดับ “ดี” (X ̅=3.92) และเมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ครูได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (X ̅=4.06) ครูท างานเป็นทีมอยู่ใน
ระดับดีมาก (X ̅=4.00)  ครูมีทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่อยู่ในระดับดี (X ̅=3.88) ครูได้
พัฒนาทักษะการสอนที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับดี 
(X ̅=3.82) และครูมีทักษะการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดี (X ̅=3.82) 
บรรลุความคาดหวัง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจในคุณภาพของครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และสุดท้ายวิทยาลัยมีความพีงพอใจในการ
แก้ปัญหาของครูและได้พัฒนาครูผู้สอนท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์มีครูคนเดิมที่เก่งขึ้นและมี
ศักยภาพมากขึ้นจ านวนมาก   
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   4.2.1.2 ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
   ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา  โดยมี
ความเห็นร่วมกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการที่ประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้หลังจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติจนแล้วเสร็จทุกโครงการ สามารถสรุปผลส าเร็จได้ดังตารางที่ 4.30 
 
ตารางที่ 4.30  สรุปผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
1. การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการ
สอนการเรียนรู้
เชิงรุก (Active 
Learning) 

1) การจัดหา
สื่อ อุปกรณ์
และสถานที่ 

4.41 0.50 จัดซื้อหุ่นยนต์ ROBO CIRCLE 3S จ านวน 
4 ตัว ใช้เป็นสื่อในการสอนและอุปกรณ์อ่ืน 
เช่น ไขควง และคู่มือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การท าความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 
จัดห้องการเรียนรู้มีที่นั่งเขียนโปรแกรม ที่นั่ง
ศึ กษ าองค์ป ระกอบหุ่ น ยนต์ ป ระกอบ
หุ่นยนต์ มีลานเล็ก ๆ ส าหรับทดสอบให้
หุ่นยนต์ท าตามค าสั่ง ครูได้น าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ครูได้สร้างความ
แปลกใหม่ท าให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้นในสื่อ
หุ่นยนต์และคิดวิเคราะห์ต่อยอด 

2) การ
ประกอบ
หุ่นยนต์ 

4.35 0.49 ครูได้พัฒนาทักษะการค้นคว้าทางเทคโนโลยี
ในการเตรียมการสอนการประกอบชิ้นส่วน
ของหุ่ นยนต์ว่าชิ้นส่ วนหุ่ นยนต์ท างาน
อะไรบ้าง ท างานอย่างไร ประกอบเข้า
หุ่ นยนต์ที่ ต าแหน่ งไหนรวมไปถึงความ
เรียบร้อยของแผงวงจรไฟฟ้าและความ
สมดุลของหุ่นยนต์ แล้วจึงให้ผู้เรียนลงมือท า 
ผู้เรียนได้รู้จักวิธีสร้างหุ่นยนต์และแก้ปัญหา
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด และในขณะที่ผู้เรียนลง
มือท า ครูจะคอยอ านวยความสะดวกและ
เป็นผู้ชี้แนะเพ่ือให้ผู้เรียนประกอบหุ่นยนต์
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและส าเร็จ 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 3) การเขียน

โปรแกรม
หุ่นยนต์ให้
ท างานตาม
ความต้องการ 

4.59 0.50 ครูได้พัฒนาทักษะการติดตั้งโปรแกรม I-
BOX3 การเขียนโปรแกรม I-BOX3 การอัพ
โหลดโปรแกรม เพ่ือสอนผู้ เรียนใช้แผ่น
ซีดีรอมที่มาพร้อมกับชุดหุ่นยนต์ให้ผู้เรียน
ท าการติดตั้งด้วยตนเองในการใช้งาน ให้ 
ผู้เรียนเขียนโปรแกรมค าสั่งเพ่ือให้หุ่นยนต์
ท างานตามความต้องการ ครูท าหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะในการ
เขียน โปรแกรมของผู้ เรียน เป็ นการน า
หุ่นยนต์มาสอนเสริมในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมที่มีความแปลกใหม่ ท าให้ผู้เรียน
ชื่นชอบและสนใจในการเรียน ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จริงเพราะได้ลงมือท าจริง เกิด
การคิดวิเคราะห์ระบบงานการแก้ปัญหา
และน าความรู้ไปใช้ได้ในอนาคต 

4) พี่สอนน้อง
เล่นหุ่นยนต์ 

4.41 0.50 รุ่นพี่ ปวส.2 นัดหมายรุ่นน้องปวช.1 ณ ลาน
อ เน ก ป ระส งค์  เริ่ ม โด ย รุ่ น พ่ี แ น ะน า
โครงสร้างภาพรวมหุ่นยนต์ ROBO CIRCLE 
ท าไมต้องเรียนรู้หุ่นยนต์ แนะน าหุ่นยนต์
รู ป แบ บ ต่ า ง  ๆ  ชิ้ น ส่ ว น ข อ งหุ่ น ยน ต์ 
โปรแกรมที่ ใช้ในการเขียนค าสั่งหุ่นยนต์ 
โปรแกรม LOGO BLOCK และ CRICKET 
LOGO โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น การเคลื่อนที่
ไป -กลับ  การเคลื่ อนที่ เป็นวงกลม การ
เคลื่อนที่ไม่ให้ตกโต๊ะ เป็นต้น แล้วให้รุ่นน้อง
แบ่งกลุ่มลงมือประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง 
การเขียนโปรแกรมค าสั่งหุ่นยนต์ โดยมีรุ่นพ่ี
คอยแนะน าจนกระทั่งรุ่นน้องท าส าเร็จ 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
2. ห้องเรียนแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

1) การ
วางแผนและ
เตรียมความ
พร้อมการ
จัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 

4.00 0.70 ครูได้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
หลากหลายวิธีการ ประชุมวางแผนร่วมกัน
คิด ร่วมกันตกแต่งห้องเรียนภาษาไทย
ศตวรรษที่ 21 และห้องเรียนภาษาอังกฤษ
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ป้ายสื่อการ  
เรียนรู้ประจ าห้อง เกมกระตุ้นการเรียนรู้ 
เกมต่ออักษรภาษา ไทย ค าคมชุดมาตรฐาน 
ครอสเวิร์ดภาษา อังกฤษ ติดตั้งทีวี เครื่อง
ฉายโปรเจ็คเตอร์และคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล ครูสอนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้เชิงรุกแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

 

2) ห้องเรียน
ภาษาไทย
ศตวรรษท่ี 21 

3.65 0.49 ครู ได้ ร่ วมกันคิดร่ วมกันออกแบบแนว
ทางการถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคนิคของ
ครูยุคใหม่ ในการท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะในการจัดการ
เรียนรู้ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่  21 
โดยแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่ม ให้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน แล้วได้อภิปรายกลุ่ม แล้วให้ออกมา
น าเสนอ และครูคอยเสริมเติมเต็มอีกครั้ง
หนึ่ งเพ่ือให้ผู้ เรียนคิดต่อไปได้ อีก ท าให้
ผู้เรียนได้ความรู้และสนุกกับการเรียนใน
บทเรียนนั้นมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ครูบรรยาย
อย่างเดียวท าให้ผู้ เรียนรู้สึกเบื่อ เมื่อครู
พัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหม่และให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น กล้าที่จะน าเสนอ
ความคิดเห็นของตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูและผู้เรียนและระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 3) ห้องเรียน

ภาษาอังกฤษ
ศตวรรษท่ี 21 

3.59 0.50 ครูได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 ในการ
สอนโดยเพ่ิมสื่ออุปกรณ์ ท าให้ห้องเรียนน่า
เรียนมากยิ่งข้ึน มีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูล มีโทรทัศน์ติดผนังด้านหน้าห้องเรียน  

    เครื่องขยายเสียง เกมครอสเวิร์ด โปสเตอร์
ภาษาอังกฤษ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มให้ผู้เรียนน าหัวข้อไปศึกษาค้นคว้าใน
กลุ่มแล้วมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสาขาช่างยนต์ ผู้เรียน
จดจ าค าศัพท์ ได้ โดยไม่ต้องท่องจ ามาก
เหมือนแต่ก่อน ครูพัฒนาทักษะการสอนที่
หลากหลายเกิดการบูรณาการจัดการเรียนรู้
กับแผนกวิชาต่าง ๆ 

4) ห้องเรียน
คณิต-วิทย์
ศตวรรษท่ี 21 

3.53 0.51 ครูสร้างสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมในห้องเรียนคณิต-วิทย์ ซึ่งในอดีต
ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง สื่อ และบรรยากาศ
ที่ไม่เอ้ือ อ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ โดยได้
เพ่ิม เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการค้นคว้า
ขอ งผู้ เรี ย น  2  ชุ ด  TP-LINK WIRELESS 
USB เกมเอแม็ทมัธยม กระดานไม้แบบหมุน 
กระดานเล็ก โต๊ะญี่ปุ่น เบาะรองนั่ง เก้าอ้ีขา
คู่ ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ เสื่อน้ ามัน วัสดุ
ต่าง ๆ จัดตกแต่งห้องปฏิบัติการคณิต-วิทย์ 
ครูพัฒนาการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นของตนเอง เป็นการ
เรี ยน รู้ ร ะห ว่ า งค รู กั บ ผู้ เรี ยน เกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ของสังคมโลกปัจจุบัน น าความรู้
ทฤษฎีใหม่ๆ ไปปรับใช้ในอนาคตของการ
ท างานในสถานประกอบการ ครูจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้จากการเล่นเกมเอแม็ทมัธยม
เพ่ิมทักษะในการคิดค านวณ บวก ลบ คูณ  
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
    หาร และสมการ และครูได้จัดการเรียนรู้

ก า รท ด ล อ งท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์ ที่ ล าน
อเนกประสงค์ และให้ก าลังใจผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมุมานะให้
ประสบความส าเร็จในการเรียน  

3. การจัดการ
เรียนรู้นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

1) การ
วางแผนการ
จัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

4.41 0.50 ครูได้พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 
ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครู
ร่วมกันคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเข้าใจง่าย ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มไปศึกษา
ว่าจะท านวัตกรรมอะไรที่ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
วิชาช่างยนต์ที่เรียนมาประดิษฐ์ชิ้นงานให้ใช้
ประโยชน์ได้จริง แล้วให้น าภาพที่ต้องการ
จะท ามาคุยกับครูและเมื่อครูเห็นชอบแล้วก็
จะให้ผู้เรียนไปคิดต่อว่าท าแล้วได้ประโยชน์
อะไร และท าเค้าโครงบทที่  1 -3 บทน า 
ท ฤษ ฎี ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งแล ะวิ ธี ก ารด า เนิ น
โครงการ  

2) การจัดการ
เรียนรู้ให้
ผู้เรียนท าจริง 

4.35 0.60 ครูพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ใน
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าชิ้นงานด้วย
ตนเอง ซึ่งในครั้งแรกผู้เรียนจะยังท าไม่เป็น 
ครูจะให้ผู้เรียนหัดท าก่อนลองผิดลองถูก ครู
จะคอยให้ความรู้ไปเรื่อย ๆ และเรียกตรวจ
ชิ้นงานเพ่ือดูความก้าวหน้าแล้วเติมเต็มจน
ชิ้นงานของผู้ เรียนส าเร็จ การที่ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือท าส่ งผลให้ผู้ เรียน
มองเห็นวิธีคิด วางแผน การแก้ไขปัญหาเพื่อ
ผู้เรียนจะได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างานในอนาคต 
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 3) การ

ทดสอบ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

4.35 0.70 ครูพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ครูร่วมกันประเมิน
ชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารการสาธิต
สิ่งประดิษฐ์ ครูให้ค าชี้แนะในการปรับแก้ 2 
-3 ครั้ง จนชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้จริง
โดยเน้นความปลอดภัย และให้ผู้เรียนท า
รายงานสรุปผลพร้อมผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

4) น าเสนอผล 
งานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน
ให้กับสังคม
ภายนอกได้
รับรู้ 

4.41 0.71 ครูประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรม
น าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน ในงานตลาดนัดวิชาการที่โรงเรียน
บ้านม่วง มีผู้มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน 
ครูได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  ครู
สาขาวิชาช่างยนต์ฝึกสอนการสาธิตให้กับ
ผู้ เรียนเจ้าของผลงาน ครูสาชาวิชาอ่ืน
รับผิดชอบการจัดสถานที่กองอ านวยการ 
เตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภาพ เตรียม
เต็นท์ แสดงผลงาน  เตรียมอาหารว่ าง
เครื่องดื่ม จัดหาของที่ระลึกส าหรับผู้ เข้า
เยี่ยมชมผลงาน การจัดกิจกรรมประสบ
ความส าเร็จ ได้รับความสนใจจากชุมชน ครู 
และผู้เรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชม
การน าเสนอผลงานของของผู้เรียนจ านวน
มาก  

หมายเหตุ เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

 จากตารางที่ 4.30 สรุปได้ว่า ผลการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ 12 กิจกรรม พบว่า
ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวังทั้งหมดคือ 1) โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2) โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และ 3) 
โครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
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 4.2.2  ผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง  
 จากผลการวิจัย พบว่า ก่อนด าเนินการวิจัย สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูจ านวน
ไม่น้อยใช้ตนเองเป็นที่ตั้งและเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และสอนตามความเข้าใจของ
ตนเองมากกว่าการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีผลเสียคือผู้เรียนจ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงความรู้และ
เกิดความไม่เข้าใจที่ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ จึงเป็นเหตุผลให้ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) มีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” ทางวิทยาลัยต้องเร่ง
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ปัญหาร่วมกัน 
 หลังด าเนินการวิจัย พบว่า ครูมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาวิทยาลัย และ
เชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้จากการท างานเป็นทีมที่มาระดมความคิดด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีมาก ครูเกิดทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 หลากหลายประการ ครูต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะสอนให้แม่นย าเพราะจะได้มี
การถ่ายทอดและแนะน าได้อย่างลึกซึ้ง ครูจะสอนเด็กให้คิด ให้เด็กถามเองตอบเอง ท าไมถึงคิดอย่าง
นั้น ให้เด็กหาเหตุผล ท าไม ท าไม และท าไม และชื่นชมเด็กที่กล้าตอบ แล้วครูจะสรุปทีหลังเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยครูเป็น Facilitator ครูได้สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ว่า
เด็กหาค าตอบได้เอง โดยครูเป็นคนประคับประคอง ครูปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทัน
ต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 ครูเปิดใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยการน าความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 นอกจากนั้น ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ครูอยากอบรมในหลายสถานที่
หลากหลายรูปแบบเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องเทคโน โลยีสมัยใหม่
ความก้าวหน้าด้านการศึกษาต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ท าให้ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น จาก
การเข้าอบรมการเสริมพลังความรู้ในการวิจัย และได้น ามาใช้ในห้องเรียนโดยการ สังเกต ทดสอบ 
และหาวิธีการในการจัดระเบียบการเรียนการสอนทั้งในเชิงทักษะความรู้พฤติกรรม เจตคติของผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติสายอาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับอาชีวะสร้างชาติ และสามารถน า
ผลการวิจัยมาดูแลผู้เรียน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้การวิจัยประสบผลส าเร็จในทุกภาคเรียนต่อ ๆ ไป 
เพ่ือผู้เรียน เพ่ือผู้สอน เพ่ือผู้ปกครอง และเพ่ือก าลังส าคัญของประเทศต่อไป ส่งผลให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์มีครูที่มีคุณภาพและมีศักยภาพจ านวนมาก เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยสามารถผลิต
ผู้เรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ครูได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง จากกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ครูร่วมกันคิด ร่วมกันท า นับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมต่าง  ๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพครู เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้สอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในเรื่องเทคนิคการสอนแนวใหม่
เพ่ือเป็นครูผู้สอนในยุคศตวรรษที่ 21 
 
4.3  ผลการเรียนรู้ (Learning)  จากการปฏิบัติ  
 จากการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-10 สามารถสรุปผลการเรียนรู้ (Learning) การ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ ได้ดังนี้ 
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 1) ผู้วิจัย ได้เรียนรู้ว่าการท างานวิจัยท าให้ได้ค้นพบเรื่องราวดี  ๆ มากมาย ที่เราไม่เคย
มองเห็น หรือมองผ่าน ๆ ไป มองเห็นคุณค่าภาพรวมของของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ในมุมมองที่
หลากหลายกว้างขึ้น ได้เรียนรู้ว่ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าให้ผู้วิจัยมีการ
เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง ผ่านการเฝ้าสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ ตั้งค าถาม เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
โจทย์นวัตกรรมที่ชัดเจนโดยค านึงถึงผู้ร่วมงานและคุณค่าที่เกิดขึ้น แนวคิดหรือไอเดีย (Idea) ที่ได้เป็น
ผลลัพธ์จากการระดมสมองในทีม ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีมุมมอง ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่
แตกต่างกันภายใต้วัฒนธรรมที่เปิดกว้าง โดยต้องอาศัย Mindset ของการใฝ่รู้ ความร่วมมือ และเปิด
กว้างที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาส าคัญเป็นการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เห็นคุณค่าในความรู้
ประสบการณ์ที่จะเป็นฐานส าคัญในการคิดค้นงานใหม่  ๆ ได้อีกมากมาย เรียนรู้การพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการตั้งค าถาม และวิธีหาค าตอบที่มีตรรกะเชื่อถือได้ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้น ามาเป็นต้นแบบขององค์ความรู้และกระบวนการของการท างานพัฒนา เรียนรู้หลักการ
สร้างการมีส่วนร่วมโดยการเคารพความคิดเห็นของทุกคน ให้เกียรติสมาชิกที่จะอภิปรายร่วมกัน ให้
เกียรติในความคิด ในการที่จะแสดงออกเพ่ือให้ทุกคนเปิดใจ พยายามท าให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนเป็นผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญ เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันในสิ่งที่ทุกคนจะร่วมกันด าเนินกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กรด้วยความ
เต็มใจและจริงใจ การเตรียมการในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย  ผู้วิจัยจะถามตัวเองว่าเราได้เรียน
อะไรบ้าง เราได้พัฒนาอะไรบ้าง เราต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เราท าอะไรดีแล้ว เราท าอะไรยังไม่ดี แล้ว
จะท าให้ดีได้อย่างไร เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองก่อนที่จะไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในฐานะ
เป็นผู้วิจัย และไม่ได้จบแค่การท าวิจัยให้เสร็จ แต่ต้องสานต่อไป คิดต่อไปว่าจะท าอะไรได้ดีขึ้นอีกใน
อนาคต 
 2) ผู้ร่วมวิจัย ได้เรียนรู้ว่า ถ้าครูคิดและสอนแบบเดิม ๆ ก็ไปไม่รอด เพราะเด็กจะรู้สึกเบื่อ
เร็วมาก ครูต้องเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอนใหม่ ครูต้องตั้งใจน าเสนอข้อมูล แง่คิด หวังสร้างเป็น
แรงบันดาลใจให้กับเด็ก ให้เด็กก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งเพราะองค์ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ครูอีกต่อไป แต่อยู่
ในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่า การเรียนรู้จากการท าโครงการต่าง ๆ เป็นเสนห์
ส าคัญประการหนึ่ง คือมีเรื่องสดใหม่ให้ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การร่วมมือกันวางแผนการสอน และ
สังเกตการสอนโดยเน้นสังเกตแนวคิดของนักเรียน พร้อมจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในช่องทางการพัฒนา
งานได้เสมอ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งยิ่งสั่งสมได้มาก
ขึ้นก็ยิ่งเพ่ิมค่าให้ครูในระยะยาว เพราะในเวลานี้เราต้องหาจุดเปลี่ยนเพ่ือเข้าสู่การจัดการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล เพราะคนรุ่นใหม่คือพลเมืองโลก ครูมีอิสระและคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนานวัตกรรมการสอนในการแนะแนวทางการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เด็กก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลก็เป็นประเด็นส าคัญที่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้ครูดึง
ศักยภาพของเด็กออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่  
 3) ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิธีการสอนของครูที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ในการท ากิจกรรมทุกคนได้มี
โอกาสแสดงออกเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถที่พร้อมจะเป็นผู้น าในอนาคต พร้อมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน อีกทั้งยอมเปลี่ยนแปลงวิถีบางอย่างที่คุ้นชินและ
แทนที่ด้วยวิธีการใหม่ ที่สามารถผลักดันศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือรู้ (Learn to 
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Learn) ไม่ได้ถูกตัดสินว่าเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่ง หากผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วท าเป็นก็ไปถึงความส าเร็จ
และเมื่อส าเร็จแล้วก็จะท าต่อ เรียนรู้ว่าผู้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไม่อาจใช้มุมมองในฐานะนัก
ประดิษฐ์หรือนักคิดแต่เพียงด้านเดียว แต่ต้องมองในมุมผู้ใช้ประโยชน์ให้รอบด้านว่าผลงานของตัวเอง
นั้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างไรบ้าง และต้องมองหาผู้ที่จะเข้ามาเติมเต็มให้นวัตกรรม
ของเราได้ด้วย เรียนรู้ว่าทักษะการคิดสามารถดึงเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์มากท่ีสุด  
 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้เรียนรู้ว่า การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบภาพใหญ่ของวิทยาลัย และที่ส าคัญผู้บริหารต้อง
จริงจังและจริงใจส่งเสริมและสนับสนุนช่วยให้การด าเนินงานส าเร็จ และการพัฒนาให้ครูและบุคลากร
กลายเป็นขุมพลังในการเติบโตของวิทยาลัย มีพลังต่อการเปลี่ยนแปลงร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน อีกทั้ง
เป็นการเปลี่ยนมุมมองให้กับครูและบุคลากรท าให้องค์กรมีมุมมองแตกต่างไปจากเดิม เป็นการกระตุ้น
ให้ทุกคนมองไปไกลกว่าที่เคยมองทะลุกฎเกณฑ์เดิม ๆ ที่เป็นตัวปิดกั้นความส าเร็จ ซ่ึงจะสามารถเปิด
พ้ืนที่ใหม่ให้กับความคิดที่เคยท าสิ่งไหนก็ท าสิ่งนั้นตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงรูปแบบ 
หรือกลยุทธ์การด าเนินการ ประจักษ์ว่าการท างานให้ประสบผลส าเร็จอยู่ที่การให้ความส าคัญกับทีม 
“เมื่อทุกคนเข้าใจว่าทุกคนในวิทยาลัยคือทีมเดียวกัน ก็จะไม่ต้องบอกว่าใครต้องท าอะไรบ้าง เพราะ
ทุกคนจะคิดว่าพวกเขาจะท าอะไรได้บ้าง เพ่ือให้วิทยาลัยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพภายใต้ความยั่งยืน”  
ทุกคนคือฟันเฟืองส าคัญที่จะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ คนทุกคนจะท างานได้ดีขึ้นเมื่อรู้สึกว่าได้รับความ
ไว้วางใจ เพ่ือสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีสู่คุณค่าที่สูงของเยาวชนไทย “ครูที่มีศักยภาพ” 
เป็นปัจจัยส าคัญของระบบการศึกษาที่จะช่วยสร้างฐานความรู้บ่มเพาะแนวคิดผู้เรียนเชื่อมโยงให้เท่า
ทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องเข้าใจการมองภาพอนาคตว่าจุดเดิมที่เคยผ่านมาอาจ
ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป 
 
4.4  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นการ
เฉพาะเจาะจง (Purposive) ด้วยวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ของกิจกรรมการวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล จึงเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ (Specified 
Context) ที่ไม่อาจจะน าไปใช้อ้างอิงได้เหมือนการวิจัยเชิงปริมาณ จึงมีข้อจ ากัดในการน าไปอ้างอิง
แบบทั่วไป แต่สามารถจะน าไปเพ่ือเป็นกรณีศึกษา เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้ ดังทัศนะของ Coghlan 
and Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz and Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัย
เชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือ
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันหรือท่ีก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”  
 ดังนั้น ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะที่เป็นผล
จากการด าเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ คือ (1) จุดมุ่งหมายของการวิจัย (2) หลักการที่ใช้ในการวิจัย 13 ประการ
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ที่ผู้วิจัยก าหนดในบทที่ 2 และบทที่ 3 (3) หลักการในการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยในบทที่ 3 และได้กล่าวถึงในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละกิจกรรมใน
บทที่ 4 (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และขั้นตอนในการวิจัย 10 ขั้นตอนตามที่ก าหนดในบทที่ 3 และ 
(5) โครงการและกิจกรรมในแต่ละโครงการ 3 โครงการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจ านวน 17 ราย ก าหนด
ขึ้นเพ่ือการปฏิบัติและเพ่ือการแก้ปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อ
ปฏิบัติแล้วได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง ดังนี้  
  โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มี
กิจกรรม 4 กิจกรรม ประสบความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์และสถานที่      
2) การประกอบหุ่นยนต์ 3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ และ 4) พ่ีสอน
น้องเล่นหุ่นยนต์ 
  โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 มีกิจกรรมการด าเนินการ 4 กิจกรรม ประสบ
ความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรมคือ 1) การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 2) ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 และ 4) 
ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21 
  โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 
กิจกรรม ประสบความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) 
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ 4) น าเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้สังคมภายนอกได้รับรู้ 
 ส าหรับวงจรการวิจัย 2 วงจร และขั้นตอนในการวิจัย 10 ขั้นตอนตามที่ก าหนดในบทที่ 3 
ผู้วิจัยขอน ามาแสดงรายละเอียดโดยสังเขป มีดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การสร้าง
มิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 3) การสร้างแผนที่การท างาน 
(Road Map) และ 4) การประเมินและสรุปผล 
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพ 2) ก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา 3) การถ่ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ให้ผู้ร่วมวิจัย 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ และ 5) การสรุปผล
การด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติร่วม 2) การประเมินสภาพการด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 3) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ และ 4) การสรุปผลการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) ก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 2) การสังเกตผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่  5 การสะท้อนผล  (Reflecting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ  1) การ
สังเคราะห์ความรู้ 2) การน าเสนอรายงาน และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือน าเสนอ
รายงานวิเคราะห์และวิพากษ์ ประเมินปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา พร้อมวางแผนปฏิบัติการใหม่ 
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  ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การก าหนด
แนวปฏิบัติ 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ (Re-Observing) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) ก าหนด
รูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือการ
สังเคราะห์ความรู้ การน าเสนอรายงานการประเมินและสรุปผล 
  ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือร่วมกันทบทวน
และสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการใน 5 องค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยขอน าก าหนดชื่อ
เรียกว่า “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู : กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์” ดังแสดงในภาพที่ 4.38 



 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 หลักการ 13 ประการใน 2 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
 

กิจกรรมใน 3 
โครงการเพื่อ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ส าหรบัครู

ในวิทยาลัย
เทคโนโลยี      
คุวานันท์ ที่

ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยก าหนด 

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
มีกิจกรรมการด าเนินการ 4 กิจกรรม คือ  (1) การจัดหาส่ืออุปกรณ์และสถานที่  
(2) การประกอบหุ่นยนต์ (3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความ
ต้องการ (4) พี่สอนน้องเล่นหุ่นยนต์ 

 

 

 

โดยการ
ด าเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ขั้นตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ
แบบมีส่วน

ร่วม 

โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมการด าเนินการ 4 กิจกรรม คือ   
(1) การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21  
(2) ห้องเรียนภาษาไทย ศตวรรษที่ 21  (3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21  
(4) ห้องเรียน คณิต-วิทย์ศาสตร์ ศตวรรษที่ 21 

 

 

โครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  มีกิจกรรมการด าเนินการ 4 
กิจกรรม คือ  (1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  (2) การจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง  (3)การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  (4) น าเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1.1 การสรา้งมติรภาพ 
1.2 การเสรมิพลังความรู ้
1.3 การสรา้งแผนที่การ
ท างาน (Roadmap) 
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 ส าหรับครูในวิทยาลัย

เทคโนโลยีคุวานันท์ โดยการ
วิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้วิจยัและผู้ร่วม

วิจัย 17 คน 

ขั้นตอนที่ 10 การ
สรุปผล 
ส่งผลต่อความส าเร็จเกิด
การเปลีย่นแปลงทั้งที่
คาดหวังและไม่คาดหวัง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ใน
ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล 
และระดับองค์กร 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อน
ผลใหม่ 
9.1 สังเคราะห์ความรู ้
9.2 การน าเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรปุผล 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ 
3.1 ก าหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ
3.2 ปฏิบตัิกิจกรรม 
3.3ประเมินผลและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเกต 
4.1 การก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การน าเสนอรายงาน 
4.3 ประเมินและสรปุผล 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท้อนผล 
5.1 การสังเคราะห์
ความรู ้
5.2 การน าเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรปุผล 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม่ 
6.1 การน าเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะหแ์ละวิพากษ ์
6.3 ประเมินปัญหาที่
ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา 
6.4 แผนปฏบิัติการใหม่ 
6.5 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม่ 
7.1 ก าหนดแนวทางปฏบิัต ิ
7.2 ปฏิบตัิกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรปุผล 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม่ 
8.1 สังเคราะห์ความรู ้
8.2 การน าเสนอ
รายงาน 
8.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 การวิเคราะห์สภาพ 
2.2 การก าหนดปญัหา 
2.3 การถ่ายทอดแนวคิดใน
บทที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจยั 
2.4 การจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
2.5 การประเมินและสรุปผล 

ภาพที่ 4.38 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู: กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ
ศึกษาผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็นดังนี้ (1) ผลการด าเนินงานจากขั้นตอนการเตรียมการ และ
การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลใน 2 วงจร (2) ผลการเปลี่ยนแปลง 
(Change) จากการปฏิบัติ (3) ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ ในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และ
วิทยาลัย (4) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-Wide) ด าเนินการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะ 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มี
ความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม และประการที่สอง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ผู้วิจัยท างานอยู่จึงมีความสะดวกและความ
เป็นไปได้ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล ในการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพหรือเสียง ใน
กิจกรรมที่ด าเนินการ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอดระยะเวลาที่จะท าการวิจัย ซึ่งผล
จากการเลือกสถานที่ที่จะด าเนินการวิจัยคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) เป็นผู้บริหารและครูของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ จ านวน 17 คน (รายชื่อในภาคผนวก) โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทมีสถานะ
ที่เท่าเทียมในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อนผล ของการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
 ในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) 
ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation Form) มี 1 ฉบับคือ เครื่องมือการวิจัยฉบับ
ที่ 4 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)       
3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Record) เช่น บันทึกอนุทิน (Journal) เครื่องบันทึกเสียง
และบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม 
(Field Notes) มี 4 ฉบับคือ เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 แบบบันทึกการประชุม เครื่องมือการวิจัย 
ฉบับที่ 3 แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และ
เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 5 แบบประเมินโครงการ 
 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์นี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) 
ที่มีวงจรการปฏิบัติของกิจกรรมการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) การ
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สะท้อนผล (Reflect) จ านวน 2 วงจร มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้งก่อนและหลังการด าเนินงานใน 
2 วงจร ดังกล่าวเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้  (1) การเตรียมการ (Preparation) (2) การวางแผน 
(Planning) (3) การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การสะท้อนผล (Reflecting) 
(6) การวางแผนใหม่ (Re-Planning) (7) การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) (8) การสังเกตผลใหม่ (Re-
Observing) (9 ) การสะท้ อนผลใหม่  (Re-Reflecting) (10 ) การสรุปผล  (Conclusion) ดั งมี
ผลการวิจัยที่สรุปได้ดังต่อไปนี้ตามล าดับ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1  ผลการด าเนินการวิจัย ข้ันตอนที่ 1-10 
  ผลจากการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการมาตั้งแต่
ในขั้นตอนที่ 1 เป็นต้นมา ท าให้ได้มาซึ่งข้อสรุปผลร่วมกันเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งแสดง
ความเห็นรับรองในที่ประชุมพร้อมกันของผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนที่ 1-10 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.1  สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมขั้นตอนที่ 1-10 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 การ
เตรียมการ 
(Preparation) 

1) การสร้างมิตรภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2) การเสริมพลังความรู้
ให้กับผู้ร่วมวิจัย 
3) การสร้างแผนที่การ
ท างาน (Road Map) 
4) การประเมินและ
สรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้รับความร่วมมือและ
ตอบรับเข้าร่วมงานวิจัยด้วยความสมัครใจ ได้จัด
อบรมเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ก ารแบบ มี ส่ วน ร่ วม  การจั ดท า
แผนปฏิบัติการ เทคนิคการสังเกตและการถอด
บทเรียน และได้ปฏิทินเพ่ือการด าเนินงานวิจัย
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การ
วางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะห์สภาพ 
2) ก าหนดปัญหาและท า
ความเข้าใจปัญหา 
3 ) การถ่ายทอดแนวคิด
ในบทที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจัย 
4) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) 
5) การสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถจัดท าแผนแผนปฏิบัติ
การเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน จ านวน 3 
โครงการ คือ 
1. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการ
เรียนรู้เชิงรุก (Acting Learning) 
2. โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
3. โครงการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ (Acting) 

1) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
2) การประเมินสภาพการ
ด าเนินงานก่อนน าแผนลง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้ทีมงานที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการพร้อมทีมติดตามและ
ประเมินผล ได้เครื่องมือการวิจัย 5 ฉบับ ส าหรับ
ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
 สู่การปฏิบัติ 

3) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ 
4) การประเมินและ
สรุปผล 

 

ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเกต 
(Observing) 

1) การก าหนดรูปแบบและ
วิธีการ 
2) การสังเกตผล 
3) การประเมินผลและ
สรุปผล 

ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมินมีความเข้าใจในเทคนิค
วิธีการสังเกตผลและใช้เครื่องมือในการสังเกตได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  การสะท้ อนผลการ
ด าเนินงาน ท าให้ผู้ร่วมวิจัยทราบถึงความก้าวหน้า
โครงการ และได้แบ่งปันประสบการณ์ ในการ
ท างานร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท้อนผล 
(Reflecting) 

1) การสังเคราะห์ความรู้ 
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 6 การ
วางแผนใหม่ 
(Re-Planning) 

น าเสนอรายงานวิเคราะห์
แ ล ะวิ พ าก ษ์  ป ระ เมิ น
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือ
พัฒนาพร้อมวางแผน 
ปฏิบัติการใหม่ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แผนปฏิบัติการชุดใหม่
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางานให้มีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 7 การ
ปฏิบัติใหม่      
(Re-Acting) 

1) การก าหนดแนวปฏิบัติ 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลจากการน าโครงการลง
สู่การปฏิบัติใหม่ ในวงจรที่  2 ท าให้ครูวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ มีทักษะศตวรรษที่ 21 เพ่ิม
มากขึ้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน และรักษาระดับ
คุณภาพไว้ในเกณฑ์ระดับ “ดี” ขึ้นไป ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม่       
(Re-Observing) 

1) ก าหนดรูปแบบและ
วิธีการ 
2) การสังเกตและรายงาน
ผล 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมวิจัยและทีมประเมิน
มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการสังเกต
ผลและสามารถใช้เครื่องมือในการสังเกตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้แบ่งปันประสบการณ์ในการ
ท างาร่วมกัน 
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 9 การ
สะท้อนผลใหม่ 
(Re-Reflecting) 

สั งเคราะห์ ความรู้  การ
น าเสนอรายงานประเมิน
และสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค์  เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และได้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับ
องค์กร 

ขั้นตอนที่ 10   
การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร่วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ์การท างานที่
ผ่านมา 

ได้บทสรุปจากการยืนยันของผู้ ร่วมวิจัย  ซึ่ ง
ป ระก อบ ด้ ว ย ผ ลก ารด า เนิ น งาน  ผล ก าร
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการ
ปฏิบัติ 

 
5.1.2  ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 

ข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัตินั้น พบว่า มีผลการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผลการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง และ ผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังดังนี้ 

1) ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 
  ส าหรับผลการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดความ
คาดหวังการเปลี่ยนแปลงเป็น 2 ระดับคือ 1) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาพรวมของวิทยาลัย และ 2) 
ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

1.1) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาพรวมของวิทยาลัย 
   ผลการเปลี่ยนแปลงตามท่ีคาดหวังจากการด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-10 สามารถ
สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในระดับภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ดังนี้ ก่อน
ด าเนินการวิจัย ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดี แต่มีตัว
บ่งชี้ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง’” แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หลัง
ด าเนินการวิจัย โดยภาพรวมพบว่าสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ทุกด้าน อยู่ในระดับ “ดี” 
(X̅=3.92) และเมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีมาก (X̅=4.06) ครูท างานเป็นทีมอยู่ในระดับดีมาก (X̅=4.00)  ครูมีทักษะใหม่ ๆ ในการ
ท าหน้าที่ครูยุคใหม่อยู่ในระดับดี (X̅=3.88) ครูได้พัฒนาทักษะการสอนที่หลากหลายมีแบบการสอนที่
เพียงพอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับดี (X̅=3.82) และครูมีทักษะการสอนเชิงลึก
และมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดี (X̅=3.82) บรรลุความคาดหวัง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
มีความพึงพอใจในคุณภาพของครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น และสุดท้ายวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการแก้ปัญหาของครูและได้พัฒนาครูผู้สอน
ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์มีครูคนเดิมที่เก่งขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นจ านวนมาก 
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1.2) ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนด “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” โดยมี

ความเห็นร่วมกันว่าสภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยี  คุวานันท์ คือ ทุก
กิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการประสบผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการ
อาศัยเกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้
หลังจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าแผนสู่การปฏิบัติจนแล้วเสร็จทุกโครงการ สามารถสรุปผลได้ดัง
ตารางที่ 5.2 
 
ตารางที่ 5.2  ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
1. การพฒันาสื่อ
นวัตกรรมการสอน
การเรียนรู้เชิงรุก 
(Active 
Learning) 

1) การจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์และ
สถานที่ 

4.41 0.50 บรรลุความคาดหวัง ได้จัดซื้ อหุ่ นยนต์ 
ROBO CIRCLE 3S 4 ตัว ใช้เป็นสื่อในการ
สอนและอุปกรณ์อื่น เช่น ไขควง และคู่มือ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท าความสะอาดห้อง
คอมพิวเตอร์ชั้น 4 จัดนั่งเขียนโปรแกรม ท่ี
นั่งศึกษาองค์ประกอบหุ่นยนต์/ประกอบ
หุ่นยนต์ มีลานเล็ก ๆ ส าหรับทดสอบให้
หุ่นยนต์ ครูได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ สร้างความแปลกใหม่ ผู้เรียน
มี ค วาม ต่ืน เต้น ในสื่ อ หุ่ น ยน ต์และคิ ด
วิเคราะห์ต่อยอด 

2) การประกอบ
หุ่นยนต์ 

4.35 0.49 บรรลุความคาดหวัง ครูได้ค้นคว้าทาง
เทคโน โลยี ในการเตรียมการสอนการ
ประกอบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ว่าชิ้นส่วน
หุ่นยนต์ท างานอะไรบ้าง ประกอบเข้า
หุ่นยนต์ท่ีต าแหน่งไหน ความเรียบร้อยของ
แผงวงจรไฟฟ้าและความสมดุลของหุ่นยนต์ 
แล้วจึงให้ผู้เรียนลงมือท า ผู้เรียนได้รู้จักวิธี
สร้ างหุ่ น ยน ต์  และแก้ ปั ญ หาเมื่ อ เกิ ด
ข้อผิดพลาด และในขณะท่ีผู้เรียนลงมือท า 
ครูจะคอยอ านวยความสะดวกและเป็นผู้
ชี้แนะเพื่อให้ผู้เรียนประกอบหุ่นยนต์ด้วย
วิธีการท่ีถูกต้องและประกอบหุ่นยนต์จน
ส าเร็จ 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 3) การเขียน

โปรแกรม 
หุ่นยนต์ให้
ท างานตาม
ความต้องการ 

4.59 0.50 บรรลุความคาดหวัง ครูได้พัฒนาทักษะ
การติดตั้งโปรแกรม I-BOX3 การเขียน 
โปรแกรม I-BOX3 การอัพโหลดโปรแกรม 
เพ่ือสอนผู้เรียนใช้แผ่นซีดีรอมที่มาพร้อม
กับชุดหุ่นยนต์ให้ผู้เรียนท าการติดตั้งด้วย
ตน เองในการใช้ งาน  ให้ ผู้ เรี ยน เขียน
โปรแกรมค าสั่งเพ่ือให้หุ่นยนต์ท างานตาม
ความต้องการ ครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะในการเขียน
โปรแกรมของผู้เรียนเป็นการน าหุ่นยนต์มา
สอนเสริมในรายวิชาการเขียนโปรแกรมที่
มีความแปลกใหม่ ท าให้ผู้เรียนชื่นชอบ
และสนใจในการเรียน ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้จริงเพราะได้ลงมือท าจริง เกิดการ
คิดวิเคราะห์ระบบงานการแก้ปัญหาและ
น าความรู้ไปใช้ได้ในอนาคต 

4) พี่สอนน้อง
เล่นหุ่นยนต์ 

4.41 0.50 บรรลุความคาดหวัง รุ่นพ่ี ปวส. 2 นัด
หมายรุ่นน้อง ปวช. 1 พบกัน ณ ลาน
อเนกประสงค์  เริ่ ม โดยรุ่ น พ่ี แนะน า
โค ร งส ร้ า งภ าพ รวม หุ่ น ยน ต์  ROBO 
CIRCLE ท าไมต้องเรียนรู้หุ่นยนต์ แนะน า
หุ่ น ยนต์ รูป แบบต่ าง ๆ  ชิ้ น ส่ วนของ
หุ่นยนต์ โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนค าสั่ง
หุ่นยนต์ โปรแกรม LOGO BLOCK และ 
CRICKET LOGO โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น 
การเคลื่อนที่ไป-กลับ การเคลื่อนที่ เป็น
วงกลม การเคลื่อนที่ไม่ให้ตกโต๊ะ เป็นต้น 
แล้วให้รุ่นน้องแบ่งกลุ่มลงมือประกอบ
หุ่นยนต์ด้วยตนเอง การเขียนโปรแกรม
ค าสั่งหุ่นยนต์ โดยมีรุ่นพี่คอยแนะน า 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
    จนกระท่ังรุ่นน้องท าส าเร็จ 
2. ห้องเรียนแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

1) การวางแผน
และเตรียม
ความพร้อมการ
จัดการเรียนรู้
ห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 

4.00 0.70 บ รรลุ ค ว าม ค าด ห วั ง  ค รู ได้ พั ฒ น า
กระบวนการจัดการเรียนรู้หลากหลาย
วิ ธี ก าร ป ระชุ ม วางแผน  ร่ วมกั น คิ ด 
ร่ วมกันตกแต่ ง  ห้ อ งเรียนภ าษาไทย
ศตวรรษที่  21  และห้ องเรียนภาษา 
อังกฤษศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ป้าย
สื่อการเรียนรู้ประจ าห้อง เกมกระตุ้นการ
เรียนรู้ เกมต่ออักษรภาษาไทย ค าคมชุด
มาตรฐาน ครอสเวิร์ดภาษาอังกฤษ ติดตั้ง
ที วี  เค รื่ อ ง ฉ า ย โป ร เจ็ ค เต อ ร์ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล 
ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้เชิงรุกแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

2) ห้องเรียน
ภาษาไทย
ศตวรรษท่ี 21 

3.65 0.49 บรรลุความคาดหวัง ครูได้ร่วมกันคิด
ร่วมกันออกแบบแนวทางการถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้เทคนิคของครูยุคใหม่ ในการ
ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและ
เป็นผู้ชี้แนะในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
ภาษาไทยศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งผู้เรียน
เป็นกลุ่ม ให้ท ากิจกรรมร่วมกัน แล้วได้
อภิปรายกลุ่ม แล้วให้ออกมาน าเสนอ และ
ครูคอยเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้
ผู้ เรียนคิดต่อไปได้ อีก ท าให้ผู้ เรียนได้
ความรู้และสนุกกับการเรียนในบทเรียน
นั้นมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ครูบรรยายอย่าง
เดียวท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ เมื่อครูพัฒนา
ทักษะการสอนรูปแบบใหม่และให้ผู้เรียนมี 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
    ส่วนร่วมมากขึ้น กล้าที่จะน าเสนอความ

คิดเห็นของตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูและผู้เรียนและระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

3) ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ
ศตวรรษท่ี 21 

3.59 0.50 บรรลุความคาดหวัง ครูได้พัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่  21 ในการสอนโดยเพ่ิมสื่อ
อุปกรณ์ ท าให้ห้องเรียนน่าเรียนมากยิ่งขึ้น 
มีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล มี
โทรทัศน์ติดผนังด้านหน้าห้องเรียน เครื่อง
ขยายเสียง เกมครอสเวิร์ด  โปสเตอร์
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม ให้ผู้ เรียนน าหัวข้อไป
ศึกษาค้นคว้าในกลุ่มแล้วมาน าเสนอหน้า
ชั้น เรียน  ครู ได้ จัดการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่สาขาวิชาช่างยนต์ ผู้เรียน
จดจ าค าศัพท์ได้โดยไม่ต้องท่องจ ามาก
เหมือนแต่ก่อน ครูพัฒนาทักษะการสอนที่
หลากหลายและมีความสัมพันธ์อันดีกับครู
ต่างสาขาวิชาเกิดการบูรณาการจัดการ
เรียนรู้ 

4) ห้องเรียน
คณิต-วิทย์
ศตวรรษท่ี 21 

3.53 0.51 บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง  ค รู ได้ ส ร้ า ง
สภาพแวดล้ อมการจัดการเรียนรู้ ใน
ห้องเรียนคณิต-วิทย์ ซึ่งในอดีตที่เน้นครู
เป็นศูนย์กลาง สื่อและบรรยากาศที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ จึงได้เพ่ิม
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการค้นคว้าของ
ผู้เรียน 2 ชุด TP-LINK WIRELESS USB 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
    เกมเอแม็ทมัธยม กระดานไม้แบบหมุน 

กระดานเล็ก โต๊ะญี่ปุ่น เบาะรองนั่ง เก้าอ้ี
ขาคู่ ฟิวเจอร์บอร์ด เสื่อน้ ามัน วัสดุต่าง ๆ 
จัดตกแต่งห้อง ปฏิบัติการคณิต-วิทย์ ครู
พัฒนาการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นของตนเอง เป็นการ
เรียนรู้ ระหว่ างครูกับผู้ เรี ยน เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ ของสั งคมโลกปั จจุบั น  น า
ความรู้ทฤษฎีใหม่  ๆ ไปปรับใช้ในการ
ท างาน ในสถานประกอบการ ครูจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้จากการเล่นเกม
เอแม็ทมัธยมเพ่ิมทักษะในการคิดค านวณ 
บวก ลบ คูณ หาร และสมการ และครูได้
จัดการเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์
ที่ลานอเนกประสงค์ และให้ก าลังใจผู้เรียน
ท าให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
เกิดความมุมานะให้ประสบความส าเร็จใน
การเรียน 

3. การจัดการ
เรียนรู้นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

1) การวางแผน
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

4.41 0.50 บรรลุความคาดหวัง ครูได้พัฒนาทักษะ
การสอนศตวรรษที่  21 ในการจัดการ
เรี ยน รู้ แบ บ โครงงาน  ค รู ร่ วมกั น คิ ด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
ง่าย ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มไปศึกษาว่าจะท า
นวัตกรรมอะไรที่ใช้ความรู้พ้ืนฐานวิชาช่าง
ยนต์ที่ เรียนมาประดิษฐ์ชิ้ น งานให้ ใช้
ประโยชน์ได้จริง แล้วให้น าภาพที่ต้องการ
จะท ามาคุยกับครูและเมื่อครูเห็นชอบแล้ว 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
    ก็ จะให้ ผู้ เรี ยน ไปคิ ดต่ อ ว่ าท าแล้ ว ได้

ประโยชน์อะไร และท าเค้าโครงบทที่ 1-3 
บทน า ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและวิธีการด าเนิน
โครงการ 

 2) การจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
ท าจริง 

4.35 0.60 บรรลุความคาดหวัง ครูพัฒนาทักษะการ
สอนศตวรรษท่ี 21 ในการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนท าชิ้นงานด้วยตนเอง ซึ่งในครั้งแรก
ผู้เรียนจะยังท าไม่เป็น ครูจะให้ผู้เรียนหัด
ท าก่อนลองผิดลองถูก ครูจะคอยให้
ความรู้ไปเรื่อย ๆ และเรียกตรวจชิ้นงาน
เพ่ือดูความก้าวหน้าแล้วเติมเต็มจนชิ้นงาน
ของผู้เรียนส าเร็จ การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยการลงมือท าส่งผลให้ผู้เรียนมองเห็น
วิธีคิ ด  วางแผน การแก้ ไขปัญหาเพ่ือ
ผู้เรียนจะได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างานในอนาคต 

3) การทดสอบ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

4.35 0.70 บรรลุความคาดหวัง ครู พัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่  21 การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ครูร่ วมกันประเมินชิ้ น งาน
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ของผู้ เรียน  ให้
ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารการ
สาธิตสิ่งประดิษฐ์ ครูให้ค าชี้แนะในการ
ปรับแก้ 2-3 ครั้ง จนชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์
ใช้งานได้จริงโดยเน้นความปลอดภัย และ
ให้ผู้เรียนท ารายงานสรุปผลพร้อมผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

4) น าเสนอผล 
งานนวัตกรรม 

4.41 0.71 บรรลุความคาดหวัง ครูประชุมวางแผน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการด าเนินงาน 
 สิ่งประดิษฐ์ของ

ผู้เรียนให้กับ
สังคมภายนอก
ได้รับรู้ 

  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ในงาน
ตลาดนัดวิชาการที่โรงเรียนบ้านม่วง มีผู้
มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน ครูได้แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ ครูสาขาวิชา
ช่างยนต์ฝึกสอนการสาธิตให้กับผู้ เรียน
เจ้าของผลงาน ครูและผู้เรียนสาชาวิชาอ่ืน
รับผิดชอบการจัดสถานที่กองอ านวยการ 
เตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภาพ เตรียม
เต็นท์แสดงผลงาน เตรียมอาหารว่าง
เครื่องดื่ม จัดหาของที่ระลึกส าหรับผู้เข้า
เยี่ยมชมผลงาน การจัดกิจกรรมประสบ
ความส าเร็จ ได้รับความสนใจจากชุมชน 
ครู และผู้ เรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้า
เยี่ยมชมการน าเสนอผลงานของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์จ านวนมาก 

หมายเหตุ  เกณฑ์คาดหวังที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก าหนดไว้คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนขึ้นไป 
 

2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง 
จากการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-10 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังใน

ระดับต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้ ดังนี้ ก่อนด าเนินการวิจัย สภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูจ านวนไม่น้อยใช้ตนเองเป็นที่ตั้งและเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และสอนตามความเข้าใจ
ของตนเอง มีผลเสียคือผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงความรู้และเกิดความไม่เข้าใจที่ท าให้ไม่สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ จึงเป็นเหตุผลให้ตัวบ่งชี้ที่  2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน) มีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” ทางวิทยาลัยต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 หลังด าเนินการวิจัย ครูได้รับการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ครูมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ครูได้ส่งมอบคุณค่าการสอนที่มี
คุณภาพโดยน ากระบวนการในการคิดที่ให้ความส าคัญกับเด็กผ่านโครงการที่เหมาะสมมาให้เด็ก
สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ครูได้คิดค้นและออกแบบโครงการนวัตกรรมที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child 
Center) โดยค านึงถึงธรรมชาติของเด็ก เพ่ือตอบโจทย์และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นแนวทางใน
การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ครูได้คิดนอกกรอบ (Out of the Box) ในการท างาน
โดยไม่รู้ตัวเพราะเวลาท างานหัวสมองของครูจะออกแบบและหาค าตอบและหนทางแก้ไขให้กับแต่ละ
ปัญหาได้ ครูต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และที่ส าคัญคือจะ
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เปิดรับการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและแรงบันดาลใจที่หลากหลาย
เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ได้ ครูอาจจะสามารถสร้างไอเดียแปลกใหม่ที่ส่งผลกระทบและสามารถน า
ความคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ได้จริงในมิติต่าง ๆ ในอนาคต เพ่ือพัฒนาวิทยาลัย  

ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูในศตวรรษท่ี 21 สิ่งส าคัญไม่ใช่การที่ครู รู้เยอะ รู้มาก แต่คือ
การ “เปิดใจ” ที่จะรับรู้ในสิ่งที่ตรงประเด็นและน าความคิดมาปฏิบัติได้จริง ครูเริ่มรู้จักตัวเองและ
เข้าใจบริบทแวดล้อมของโลกการศึกษา ด้วยการเปิดหู เปิดตา พร้อมเปิดใจยอมรับความจริงทุกด้าน 
เพราะการรู้ตัวตนและเข้าใจบริบทแวดล้อมอย่างถ่องแท้จะท าให้ครูก าหนดทิศทางในการพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เมื่อบวกกับมีเป้าหมายชัดเจน ความส าเร็จก็เกิดขึ้น ส่งผลให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์มีครูที่มีคุณภาพและมีศักยภาพจ านวนมาก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตและสามารถผลิตคนที่มีศักยภาพท่ีแท้จริง 

5.1.3  ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย 
1)  ผู้วิจัย ได้เรียนรู้ว่าการท างานวิจัย ท าให้ได้ค้นพบเรื่องราวดี ๆ มากมาย ที่เราไม่เคย

มองเห็น หรือมองผ่าน ๆ ไป มองเห็นคุณค่าภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในมุมมองที่
หลากหลายกว้างขึ้น เห็นคุณค่าในความรู้ประสบการณ์ที่จะเป็นฐานส าคัญในการคิดค้นงานใหม่ ๆ ได้
อีกมากมาย กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท าให้ผู้วิจัยมีการเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง 
ผ่านการเฝ้าสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ ตั้งค าถาม เพื่อน าไปสู่การก าหนดโจทย์นวัตกรรมที่ชัดเจนโดย
ค านึงถึงผู้ร่วมวิจัยและคุณค่าที่เกิดขึ้น แนวคิดหรือไอเดีย (Idea) ที่ได้ เป็นผลลัพธ์จากการระดมสมอง
ในทีม ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีมุมมอง ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ที่แตกต่างกัน ภายใต้
วัฒนธรรมที่เปิดกว้าง โดยต้องอาศัย Mindset ของการใฝ่รู้ ความร่วมมือ และเปิดกว้าง ที่จะช่วยตอบ
โจทย์ปัญหาส าคัญ เป็นการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เรียนรู้การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
รู้จักการตั้งค าถาม และวิธีหาค าตอบที่มีตรรกะเชื่อถือได้และน าไปใช้ประโยชน์ได้น ามาเป็นต้นแบบ
ขององค์ความรู้ และกระบวนการของการท างานพัฒนา เรียนรู้หลักการการสร้างการมีส่วนร่วม โดย
การเคารพความคิดเห็นของทุกคน ให้เกียรติสมาชิกที่จะอภิปรายร่วมกัน ให้เกียรติในความคิด ให้
เกียรติในการที่จะแสดงออกเพ่ือให้ทุกคนเปิดใจ พยายามท าให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยส่งผลให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสิ่งที่ทุก
คนจะร่วมกันด าเนินกิจกรรมและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กรด้วยความเต็มใจและจริงใจ 
การเตรียมการในทุกขั้นตอนของการท าวิจัยผู้วิจัยจะถามตัวเองว่าเราได้เรียนอะไรบ้าง เราได้พัฒนา
อะไรบ้าง เราต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เราท าอะไรดีแล้ว เราท าอะไรยังไม่ดี แล้วจะท าให้ดีได้อย่างไรเป็น
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองก่อนที่จะไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในฐานะเป็นผู้วิจัย และไม่ได้จบแค่
การท าวิจัยให้เสร็จ แต่ต้องสานต่อไป คิดต่อไปว่าจะท าอะไรได้ดีข้ึนอีกในอนาคต 

2)  ผู้ร่วมวิจัย ได้เรียนรู้ว่า ถ้าครูคิดและสอนแบบเดิม ๆ ก็ไปไม่รอดเพราะเด็กจะรู้สึก
เบื่อเร็วมาก ดังนั้นครูต้องเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอนใหม่ ครูต้องตั้งใจน าเสนอข้อมูล แง่คิด หวัง
สร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ให้เด็กก้าวไปสู่ความแข็งแกร่ง เพราะองค์ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ครูอีก
ต่อไปแล้ว แต่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่า การเรียนรู้จากการท าโครงการ
ต่าง ๆ เป็นเสน่ห์ส าคัญประการหนึ่ง คือมีเรื่องสดใหม่ให้ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การร่วมมือร่วมกัน
วางแผนการสอน และสังเกตการสอน โดยเน้นการสังเกตแนวคิดของนักเรียน พร้อมจะสร้างโอกาส
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ใหม่ ๆ ในช่องทางการพัฒนางานได้เสมอ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่
หลากหลาย ซึ่งยิ่งสั่งสมได้มากขึ้นก็ยิ่งเพ่ิมค่าให้ครูในระยะยาว เพราะในเวลานี้เราต้องหาจุดเปลี่ยน
เพ่ือเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล เพราะคนรุ่นใหม่คือพลเมืองโลก ครูมีอิสระ
และคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการสอนในการแนะแนวทางการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เด็ก
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล ก็เป็นประเด็นส าคัญที่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยต้อง
ให้ความส าคัญ เพ่ือให้ครูดึงศักยภาพของเด็กออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่  

3)  ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ในการท ากิจกรรมทุกคนได้มี
โอกาสแสดงออกเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถที่พร้อมจะเป็นผู้น าในอนาคต พร้อมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน อีกทั้งยอมเปลี่ยนแปลงวิถีบางอย่างที่คุ้นชินและ
แทนที่ด้วยวิธีการใหม่ ที่สามารถผลักดันศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือรู้ (Learn to 
Learn) ไม่ได้ถูกตัดสินว่าเรียนเก่ง หรือเรียนไม่เก่ง หากผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วท าเป็น ก็ไปถึงความส าเร็จ 
และเมื่อส าเร็จก็จะท าต่อ เรียนรู้ว่าผู้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไม่อาจใช้มุมมองในฐานะนักประดิษฐ์
หรือนักคิดแต่เพียงด้านเดียว แต่ต้องมองในมุมผู้ใช้ประโยชน์ให้รอบด้านว่าผลงานของตัวเองนั้นตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างไรบ้าง และต้องมองหาผู้ที่จะเข้ามาเติมเต็มให้นวัตกรรมของเราได้
ด้วย เรียนรู้ว่าทักษะการคิดสามารถดึงเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
มากที่สุด  

4)  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ได้เรียนรู้ว่า การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบภาพใหญ่ของวิทยาลัย และที่ส าคัญผู้บริหารต้อง
จริงจังและจริงใจส่งเสริมและสนับสนุนช่วยให้การด าเนินงานส าเร็จ และการพัฒนาให้ครูและบุคลากร
กลายเป็นขุมพลังในการเติบโตของวิทยาลัย มีพลังต่อการเปลี่ยนแปลงร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน อีกทั้ง
เป็นการเปลี่ยนมุมมองให้กับครูและบุคลากรท าให้องค์กรมีมุมมองแตกต่างไปจากเดิม เป็นการกระตุ้น
ให้ทุกคนมองไปไกลกว่าที่เคยมองทะลุกฎเกณฑ์เดิม ๆ ที่เป็นตัวปิดกั้นความส าเร็จ ซึ่งจะสามารถเปิด
พ้ืนที่ใหม่ให้กับความคิดที่เคยท าสิ่งไหนก็ท าสิ่งนั้นตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลง หรือพลิกแพลงรูปแบบ 
หรือกลยุทธ์การด าเนินการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้ประจักษ์ว่าการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จอยู่ที่ให้ความส าคัญกับทีม “เมื่อทุกคนเข้าใจว่าทุกคนในวิทยาลัยคือทีมเดียวกัน ก็จะไม่ต้อง
บอกว่าใครต้องท าอะไรบ้าง เพราะทุกคนจะคิดว่าพวกเขาจะท าอะไรได้บ้าง เพ่ือให้วิทยาลัยเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพภายใต้ความยั่งยืน” ทุกคนคือฟันเฟืองส าคัญที่จะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ คนทุกคน
จะท างานได้ดีขึ้นเมื่อรู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจ เพ่ือสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีสู่คุณค่าที่สูง
ของเยาวชนไทย “ครูที่มีศักยภาพ” เป็นปัจจัยส าคัญของระบบการศึกษาที่จะช่วยสร้างฐานความรู้ 
บ่มเพาะแนวคิดผู้เรียนเชื่อมโยงให้เท่าทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทุกคนต้องเข้าใจ
การมองภาพอนาคตว่าจุดเดิมที่เคยผ่านมาอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป 
 5.1.4  ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้น (New Knowledge) 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นการ
เฉพาะเจาะจง (Purposive) ด้วยวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ของกิจกรรมการวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล จึงเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ (Specified 
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Context) ที่ไม่อาจจะน าไปใช้อ้างอิงได้เหมือนการวิจัยเชิงปริมาณ จึงมีข้อจ ากัดในการน าไปอ้างอิง
แบบทัว่ไป แต่สามารถจะน าไปเพื่อเป็นกรณีศึกษาเพ่ือการประยุกต์ใช้ได้ ดังทัศนะของ Coghlan and 
Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz and Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่
ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”  
 ดังนั้น ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะที่เป็นผล
จากการด าเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ คือ (1) จุดมุ่งหมายของการวิจัย (2) หลักการที่ใช้ในการวิจัย 13 ประการ
ที่ผู้วิจัยก าหนดในบทที่ 2 และบทที่ 3 (3) หลักการในการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยในบทที่ 3 และได้กล่าวถึงในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละกิจกรรมใน
บทที่ 4 (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และขั้นตอนในการวิจัย 10 ขั้นตอนตามที่ก าหนดในบทที่ 3 และ 
(5) โครงการและกิจกรรมในแต่ละโครงการ 3 โครงการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจ านวน 17 ราย ก าหนด
ขึ้นเพ่ือการปฏิบัติและเพ่ือการแก้ปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อ
ปฏิบัติแล้วได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง ดังนี้  
 โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มี
กิจกรรม 4 กิจกรรม ประสบความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ์และสถานที่       
2) การประกอบหุ่นยนต์ 3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความต้องการ และ 4) พ่ีสอน
น้องเล่นหุ่นยนต์ 
 โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมการด าเนินการ 4 กิจกรรม ประสบ
ความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรมคือ 1) การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 2) ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 และ 4) 
ห้องเรียนคณิต-วิทย์ศตวรรษท่ี 21 
 โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 4 กิจกรรม 
ประสบความส าเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) การจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ 4) น าเสนอผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้สังคมภายนอกได้รับรู้ 
 ส าหรับวงจรการวิจัย 2 วงจร และขั้นตอนในการวิจัย 10 ขั้นตอนตามที่ก าหนดในบทที่ 3 
ผู้วิจัยขอน ามาแสดงรายละเอียดโดยสังเขป มีดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การสร้าง
มิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) การเสริมพลังความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย 3) การสร้างแผนที่การท างาน 
(Road Map) และ 4) การประเมินและสรุปผล 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห์สภาพ 
2) ก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา 3) การถ่ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ให้ผู้ร่วมวิจัย 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ และ 5) การสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติร่วม 2) การประเมินสภาพการด าเนินงานก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 3) การน าแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ และ 4) การสรุปผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) ก าหนดรูปแบบและ
วิธีการ 2) การสังเกตผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การสังเคราะห์
ความรู้ 2) การน าเสนอรายงาน และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  6 การวางแผนใหม่  (Re-Planning) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือน าเสนอ
รายงานวิเคราะห์และวิพากษ์ประเมินปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา พร้อมวางแผนปฏิบัติการใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) การก าหนดแนว
ปฏิบัติ 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ (Re-Observing) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 1) ก าหนด
รูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การสรุปผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือการ
สังเคราะห์ความรู้ การน าเสนอรายงานการประเมินและสรุปผล 
 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) มีกิจกรรมการด าเนินงาน คือร่วมกันทบทวนและ
สรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการใน 5 องค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยขอน าก าหนดชื่อ
เรียกว่า “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู : กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์” ดังแสดงในภาพที่ 5.1 



 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

หลักการ 13 ประการใน 2 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
 

กิจกรรมใน 3 
โครงการเพื่อ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ที่ 21ส าหรับครู

ในวิทยาลัย
เทคโนโลยี      
คุวานันท์ ที่

ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยก าหนด 

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
มีกิจกรรมการด าเนินการ 4 กิจกรรม คือ  (1) การจัดหาส่ืออุปกรณ์และสถานที่  
(2) การประกอบหุ่นยนต์ (3) การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ท างานตามความ
ต้องการ (4) พี่สอนน้องเล่นหุ่นยนต์ 

 

 

โดยการ
ด าเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ขั้นตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ
แบบมีส่วน

ร่วม 

โครงการห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมการด าเนินการ 4 กิจกรรม คือ  (1) 
การวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21     
(2) ห้องเรียนภาษาไทย ศตวรรษที่ 21  (3) ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21  
(4) ห้องเรียน คณิต-วิทย์ศาสตร์ ศตวรรษที่ 21 

 

 

โครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  มีกิจกรรมการด าเนินการ 4 
กิจกรรม คือ  (1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  (2) การจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนท าจริง  (3)การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  (4) น าเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1.1 การสรา้งมติรภาพ 
1.2 การเสรมิพลังความรู ้
1.3 การสรา้งแผนที่การ
ท างาน (Roadmap) 
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 ส าหรับครูในวิทยาลัย

เทคโนโลยีคุวานันท์ โดยการ
วิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้วิจยัและผู้ร่วม

วิจัย 17 คน 

ขั้นตอนที่ 10 การ
สรุปผล 
ส่งผลต่อความส าเร็จเกิด
การเปลีย่นแปลงทั้งที่
คาดหวังและไม่คาดหวัง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ใน
ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล 
และระดบัองค์กร 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อน
ผลใหม่ 
9.1 สังเคราะห์ความรู ้
9.2 การน าเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรปุผล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ 
3.1 ก าหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ
3.2 ปฏิบตัิกิจกรรม 
3.3ประเมินผลและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเกต 
4.1 การก าหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การน าเสนอรายงาน 
4.3 ประเมินและสรปุผล 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท้อนผล 
5.1 การสังเคราะห์
ความรู ้
5.2 การน าเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรปุผล 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม่ 
6.1 การน าเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะหแ์ละวิพากษ ์
6.3 ประเมินปัญหาที่
ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา 
6.4 แผนปฏบิัติการใหม่ 
6.5 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม่ 
7.1 ก าหนดแนวทางปฏบิัติ 
7.2 ปฏิบตัิกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรปุผล 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม่ 
8.1 สังเคราะห์ความรู ้
8.2 การน าเสนอ
รายงาน 
8.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 การวิเคราะห์สภาพ 
2.2 การก าหนดปญัหา 
2.3 การถ่ายทอดแนวคิดใน
บทที่ 2 ให้ผู้ร่วมวิจยั 
2.4 การจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
2.5 การประเมินและสรุปผล 

ภาพที่ 5.1 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู: กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
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5.2  การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  อภิปรายในประเด็นจากวัตถุประสงค์การวิจัยรวม 4 
ประเด็น ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง (Change) การเรียนรู้ (Learning) และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ (New Knowledge) ตามล าดับดังนี้ 
 5.2.1  ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการด าเนินงานผลการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บรรลุวัตถุประสงค์ทุกขั้นตอน และบรรลุผลส าเร็จ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของการวิจัย ผู้วิจัยเป็นเพียง
ฝ่ายอ านวยความสะดวกและคอยกระตุ้นให้เกิดการคิดและลงมือปฏิบัติ  สอดคล้องกับทัศนะของ 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวก และเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเองทั้งหมด สร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและผลส าเร็จ
ร่วมกันตามความเชื่อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้นเชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่วางเปล่า ในนั้น
บรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “…ให้
โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนัก พัฒนาก็เสนอ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรกๆ 
ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้น แบบนี้เท่านั้น ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้
ชุมชนคอดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเองและยังไม่กล่าวพาดพิงถึง เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้
มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลเป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอ
ข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ เห็นว่า
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด...” 

ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุ
วานันท์ที่มีปัญหา ครูจ านวนไม่น้อยใช้ตนเองเป็นที่ตั้งและเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และ
สอนตามความเข้าใจของตนเองมากกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เมื่อเป็นดังนี้ ผู้เรียนโดยมากจึงเรียนจาก
การจดจ าและยึดเนื้อหาที่ผู้สอนเป็นผู้น าเสนอเท่านั้น ไม่ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การค้นคว้า 
มีผลเสียคือผู้เรียนจ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงความรู้และเกิดความไม่เข้าใจที่ท าให้ไม่สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้กับการท างานในชีวิตจริงได้ จึงเป็นเหตุผลให้ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) มีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” ทางวิทยาลัยมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องพัฒนาคุณภาพของครู โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เพื่อให้ครูมีทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถน า
ความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยคือ 
นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ตระหนักว่าคุณภาพของครูคือหัวใจของการบริหารสถานศึกษา และมีนโยบายใน
การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ สอดคล้องกับทัศนะของ ธีระเกียรติ  เจริญ เศรษฐศิลป์  (2559) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้น้อมน าพระราชกระแสฯ เรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 สู่การปฏิบัติตอนหนึ่งว่า “ต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงต้อง
คัดเลือกครูและพัฒนาครู” สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ว่า 
“คุณภาพของครูช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัย ส าคัญ” (อัมมาร สยามวาลา, 2555) 
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การเพ่ิมทักษะครูจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของการจัดการศึกษา ความท้าท้ายของการศึกษา
ไทยวันนี้ถูกมองว่า มีความล้าหลัง ไม่ทันสมัย และไม่สามารถผลิตคนที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง มี
บัณฑิตและมหาบัณฑิตล้นตลาด และที่น่ากลัวไปกว่านี้คือล้วนแล้วแต่เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพต่ ากว่า
มาตรฐานที่ควรจะเป็นเพราะระบบการศึกษาไม่ได้พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมจาก
ระบบการศึกษาอาชีวะ วิทยาลัยต้องวางรากฐานมาตรฐานของตนเองใหม่และสนับสนุนการพัฒนา
ครูผู้สอนที่ตอบโจทย์สังคมและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
สมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงวิชาการ ภาษา และองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
รวมถึงส่งเสริมภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน สอดคล้องกับบทความของ วิโรจน์ สารรัตนะ
และคณะ (2561) เรื่อง ภาวะผู้น าส าหรับศตวรรษที่ 21 (Leadership for the 21st Century) ตีพิมพ์
ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 1 หน้า 261-271 สะท้อนถึงกระบวนทัศน์ภาวะ
ผู้น าส าหรับศตวรรษี่ 21 ที่มีพ้ืนฐานความคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเพ่ืออนาคตที่ดีกว่า และ
ความส าคัญของทั้งการจัดการและภาวะผู้น าว่าเป็นของคู่กัน ต่างต้องจับมือกัน (Hand in Hand) 
สอดคล้องกับทัศนะของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558) กล่าวว่า ในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องมีทักษะการสอน
ที่น่าสนใจและท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ได้แก่ การจัด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนให้เกิดความคิดระดับสูง
จากกิจกรรมที่ท้าทาย การพูดน้อยฟังมาก ครูควรให้นักเรียนได้พูดคุยอภิปรายร่วมกันในผลที่เกิดขึ้น
และยอมรับในผลที่เกิดขึ้นนั้น และให้ถือว่าแม้จะล้มเหลวก็เป็นการเรียนรู้และใช้ความล้มเหลวนั้นเป็น
แรงผลักดันให้เขามีความมุมานะพยายามเพ่ือหาหนทางแห่งความส าเร็จให้ได้ต่อไป สอดคล้องกับ
ทัศนะของ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2559) กล่าวถึงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูในด้านมโนทัศน์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ว่าเป็นแนวการสอน (Teaching 
Approach) ที่ครูสามารถน าไปพัฒนาหรือเสริมทักษะผู้เรียนที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีปรัชญา 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุน ได้แก่ ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) เน้นผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Actively Construct Their Knowledge) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) เน้นการเรียนรู้ร่วมมือกันของผู้เรียนที่มีเป้าหมายในการท างานเดียวกัน   
สอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2548) กล่าวถึงพุทธลีลาในการสอนว่า การสอน
ของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งจะด าเนินไปอย่างส าเร็จผลดี โดยมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ 4 
ประการ (The Buddha's Style or Manner of Teaching) คือ 1) สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด คือ 
จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็น
จริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา (Elucidation and Verification) 2) สมาทปนา (ชวนใจให้อยาก
รับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า ก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็น
ความส าคัญที่จะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญ จนใจยอมรับ อยากลงมือท า หรือน าไปปฏิบัติ  (Incitement to 
Take upon Oneself, Inspiration Towards the Goal) 3) สมุตเตชนา (เร้าใจให้อาจหาญแกล้ว
กล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้
งาน ไม่หวั่นระย่อไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก (Urging, Encouragement, Animation, Filling with 
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Enthusiasm) และ 4) สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง คือ บ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน 
โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟัง
มีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ (Gladdening, Exhilaration, Filling with Delight and Joy) 
 ส่วนที่สะท้อนจากสภาพปัญหาด้านครูผู้สอนนั้น ครูยังขาดทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครู
ยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และการเป็นผู้ชี้แนะ (Coaching) 
ครูขาดทักษะการสอนที่หลากหลายไม่เพียงพอที่จะตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูขาดทักษะใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูขาดทักษะในการสอนเชิงลึก
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และครูขาดการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับ ทัศนะของ 
Simmons (2012) ที่กล่าวว่า ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 (Teacher Skills on 21st Century) เป็น
ศตวรรษที่เข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย ต้องการอะไรมากกว่าการเข้าถึงทฤษฎีเบื้องต้นทาง
การศึกษาและการจัดชั้นเรียน ครูต้องท างานอย่างร่วมมือกับผู้อื่นเพ่ือน าเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ชั้นเรียนมี 
7 ทักษะ คือ การบริหารจัดการห้องเรียน (Classroom Management) การจัดบทเรียนให้สอดคล้อง
กับชีวิตจริง (Making Content Relevant) การคิดเชิงวิพากษ์  (Critical Thinking) เทคโนโลยี 
(Technology) ความเป็นสากล (Globalization) ความร่วมมือ (Collaboration) และการพัฒนา
วิชาชีพ (Professional Development) สอดคล้องกับทัศนะของ Bazzano (2011) ที่กล่าวว่า ครูใน
ศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กระท า (Active) เพ่ือเป็นเส้นทางสู่การเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต 
(Lifelong Learner) มีการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างหลากหลายสามารถที่จะสร้างเครือข่ายทีม กับ
ผู้เรียนอ่ืน ที่มีความสนใจตรงกัน โดยไม่ค านึงถึง วัย สถานที่ หรือ ประสบการณ์ และบทบาทการเป็น
พ่ีเลี้ยง ผู้แนะน า โค้ช (Coach) ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือที่ปรึกษาทั้งในและนอก
สถาบันการศึกษา รวมทั้งการริเริ่มระบบนิเวศน์การเรียนรู้แบบไม่มีชั้นเรียน (Classless Learning 
Ecosystem) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาส าคัญคือคุณภาพของครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือเร่งปั้นผู้เรียนให้โดดเด่นได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ 
ในการยกระดับตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน) จากระดับคุณภาพ 
“ต้องปรับปรุง”  ให้มีคุณภาพระดับ “ดี” ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมุ่งหวังให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นวิทยาลัยที่มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป ทุกตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. การประเมินทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาโดยการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินข้อคิดเห็น 
ประเด็นต่าง ๆ ในการรวบรวมสิ่งที่ต้องการแก้ไขโดยการยึดแนวทาง ทางเลือก วิธีการแก้ไข โดยจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ คือ โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โครงการที่ 2 ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และ โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นั้น มีเหตุผลหลักที่ส าคัญคือผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมุ่งหวังให้วิทยาลัยเทคโนโลยี  
คุวานันท์ ได้มีการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในด้านการสอน (Teaching Skills) ให้มี
ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวะศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีตัวกระตุ้นคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ให้ครูทุกคนคิดการใหญ่ด้วย
การสร้างความฝันที่ท าให้เราฮึกเหิมและมีแรงปรารถนาที่จะสร้างฝันให้กลายเป็นจริงให้ส าเร็จ 
จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายเอาไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเป้าหมายนั้นต้องไม่ใหญ่เกินตัวจนหมด
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ก าลังที่จะท าให้เป็นจริงได้ ซึ่งแก้ได้โดยซอยให้เป็นเป้าหมายเล็ก ๆ หลาย ๆ ส่วน ที่น ามาประกอบ
รวมกันได้ในภายหลัง ท าให้เรามีโอกาสท าให้ถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นทีละน้อย ๆ แต่เป้านั้นก็ต้อง
สอดคล้องกับแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งหากท าได้อย่างสม่ าเสมอก็ยิ่งท าให้เรา
สะสมความมั่นใจได้มากขึ้นทีละน้อย ๆ จนไปถึงเป้าหมายสุดท้ายได้โดยไม่รู้ตัว การฝัน ใหญ่จึงควร
เริ่มต้นด้วยก้าวเล็ก ๆ สอดคล้องกับทัศนะของ McTaggart (2010) ได้เสนอถึงความเชื่อของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ต้องค านึงถึงข้อหนึ่งว่า “เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) เริ่มต้น
จากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเล็ก ๆ (Small Groups) หลาย ๆ กลุ่มที่มี
ปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน” ในการด าเนินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู เพ่ือท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้ในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ เป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 นี้ 
 5.2.2  ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน 3 โครงการที่บรรลุผลส าเร็จตามที่
คาดหวังทุกกิจกรรม ทั้งวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดยผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดระดับ 3.00 ขึ้นไปทุกกิจกรรม และสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูทุกด้านอยู่ในระดับดี  
ได้ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ คือ ครูได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ครูมี
ทักษะใหม่ ๆ ในการท าหน้าที่ครูยุคใหม่ เมื่อก่อนครูบรรยายอย่างเดียว (Lecturer) แต่ปัจจุบัน ครูให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น ครูได้ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็น 
Facilitator และเป็น Coach ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และเดิมห้องเรียน
ธรรมดาจะมีแต่กระดานและโต๊ะเลคเชอร์ ไม่มีสื่อการเรียนการสอนใด ๆ ในห้องเรียน บรรยากาศการ
เรียนการสอนไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ผู้เรียนไม่เกิดการกระตุ้นที่จะเรียนรู้ หลังจากที่ได้ออกแบบห้อง
และจัดรูปแบบห้องเรียนใหม่ ครูใช้ทักษะปฏิบัติการสอนท าให้เป็นเรื่องสนุก ท าอย่างไรให้เด็กอยากรู้  
อยากเรียน อยากเห็น บรรยากาศการเรียนการสอนมีชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง เกมกระตุ้นการเรียนรู้ โปสเตอร์ ท าให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) โดยค้นคว้าจากคอมพิวเตอร์หรือสื่อต่าง ๆ ที่มีใน
ห้องเรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ
สร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และครูปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสนุกสนาน
น่าสนใจครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด นอกจากนี้ในห้องเรียนยังจัดมุมวิชาการต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ 
การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของผู้ เรียน ครูกระตุ้นให้ก าลังใจผู้ เรียนและผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เช่น การเล่นเกม A-Math มีความสนุกสนานที่ได้เล่นเป็นทีม ช่วยกันคิด 
และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน เพิ่มทักษะในการคิดค านวณ บวก ลบ คูณ หารและสมการ ได้ความรู้ใหม่
จากการศึกษารูปภาพในห้องเรียน ครูเตรียมการสอนมากข้ึนและวางแผนให้ผู้เรียนสนใจและอยากมา
ใช้ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ครูให้ผู้เรียนค้นคว้าใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียนเป็นการ
พัฒนาผู้ เรียนในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างจริงจัง (Self-Learner) สภาพดังกล่าว
สอดคล้องกับทัศนะของ Flamand (2013) เกี่ยวกับบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ว่า ต้องสอนให้
ผู้เรียนค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือการเปิดกว้างแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนาวิธีการสอนแบบเก่า 
เป้าหมายทางการศึกษาเป็นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
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ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นตัวช่วยอ านวยความสะดวกต่อกระบวนการ
เรียนรู้ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น และต้องเน้นการกระท า ครูจะต้องเตรียมผู้เรียนเพ่ือเข้าสู่
โลกที่เป็นจริงท าให้นักเรียนตระหนักถึงพลังที่สามารถจะสร้างสิ่งใหม่  ๆ ให้กับโลกได้ ครูจะไม่ท า
หน้าที่เพียงการถ่ายทอดความรู้ แต่จะต้องสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองของโลกและกระตุ้นให้พวก
เขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน สอดคล้องกับทัศนะของ ธงชัย สิทธิภรณ์ (2556) กล่าวว่า การพัฒนาการ
สอนแบบสอนให้น้อย เรียนให้มาก (Teach Less, Learn More) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งให้
ครูมีบทบาทการสอนให้ผู้เรียนมีความคิดมากกว่ามีความรู้จากการท่องจ า  ภายใต้วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาระบบการศึกษาที่ต้องการให้ทุกโรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด (Thinking School) 
และต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์ (Learning 
Nation) เพ่ิมมากขึ้น น าไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของ
ผู้เรียน ซึ่งต้องการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ครูสอนให้น้อยเพราะถ้าครูสอนเมื่อไหร่เด็กจะไม่เรียนรู้
เลย ครูกล้าออกนอกกรอบคิดค้นลองสอนสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่นอกกรอบ
ความคิดเดิม ๆ ครูสร้างบรรยากาศให้สดใสกระตุ้นผู้เรียนให้ตื่นตลอดเวลา ซึ่งจากผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนดีขึ้น แสดงว่าครูมีการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 มีมุมมองความคิดที่แตกต่างหลากหลายไป
ในทางที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือโอกาสดีที่ ครูมีโอกาสและได้พัฒนาตนเองให้ก้าวทัน
ศตวรรษท่ี 21  

ในกรณีของผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง ที่พบว่า หลังด าเนินการวิจัย ครูได้เตรียม
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า และเป็นการเตรียมครู สร้างระบบและวัฒนธรรม
วิทยาลัยที่ เข้มแข็ง ครูได้ รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 ครูมีประสิทธิภาพและท างานมี
ประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงถือว่าเป็นการเสริมสร้าง “ก าลังใจ” และ “ความผูกพัน” ใน
วิทยาลัย ผนวกกับ “ก าลังความคิด” ที่ครูทุกคนได้ร่วมกันวางกลยุทธ์ต่าง ๆ คิดวิธีการหรือแนวทาง
ปฏิบัติออกมา และ “ลงมือกระท า”ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์เสมอ ร่วมแรง
ร่วมใจเพ่ือความส าเร็จและยั่งยืนของวิทยาลัย และเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้จากการท างานเป็นทีม
ที่มาระดมความคิดด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีมาก เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นสร้างองค์กรให้เข้มแข็งจาก
ข้างในก่อน ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพครูในวิทยาลัยสร้ างระบบและ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งก่อน สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะ
ของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจาก
ภายใน (Inside-Out) ก่อน แล้วเสริมศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” ซึ่งไม่ว่าจะเจอกับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดก็จะสามารถด าเนินการต่อไปได้เพราะวิทยาลัยมีรากฐานหรือ
เสาเข็มที่แข็งแกร่งและมั่นคงแล้วนั่นเอง ดังกรณีโครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ครูได้สร้างความแปลกใหม่ท าให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้นในการเรียนรู้หุ่นยนต์ 
ผู้เรียนรู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมกับครู เริ่มตั้งแต่การเตรียมห้องเรียนรู้ การประกอบหุ่นยนต์ การเขียน
โปรแกรมหุ่นยนต์ท าตามค าสั่ง ผู้เรียนชื่นใจเพราะได้ลงมือท าจริง ผู้เรียนได้ทักษะการสังเกต เช่น ถ้า
เราเขียนให้เลี้ยวซ้ายแต่หุ่นยนต์เลี้ยวขวาผิดตอนไหน การเขียนโปรแกรมไม่ให้หุ่นยนต์เดินตกโต๊ะ ท า
ให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองและคิดวิเคราะห์ล่วงหน้าว่าเราจะท ายังไงต่อ ได้กระบวนการแก้ปัญหา ถ้าเราใส่
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โปรแกรมผิดมันก็ไม่วิ่ง ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง จนกระทั่งรุ่นน้องท าส าเร็จ ปรากฏว่าครูก็
ตื่นเต้นและผู้เรียนก็ตื่นเต้น จุดที่ครูน ามาสอนเนื่องจากว่าในอนาคตใช้หุ่นยนต์แทนคนในหลาย ๆ งาน 
เด็กต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ต่อยอดทางความคิดในการเรียนรู้หุ่นยนต์
ต่อเนื่องต่อไปไม่สิ้นสุด และถ้าครูเข้มแข็งก็เปิดสาขาวิชาใหม่ได้ เป็นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือท าเป็นอีกหนึ่งวิชาใหม่ได้ หรือประยุกต์กับวิชาการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ และจัดท า
เป็นชมรมเข้ามาศึกษาเป็นตัวแกนหลักก่อน เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนจากชมรมที่เราสอน จัดห้องโชว์
ผลงานโดยติดตั้งคอมพิวเตอร์ 3-4 เครื่อง โต๊ะเก้าอ้ีนั่งประกอบหุ่นยนต์ เสร็จแล้วนั่งเขียนโปรแกรม 
และในการปรับปรุงห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ครูและผู้เรียนต่างสาขาวิชาได้มาช่วยเหลือกันในการ
ติดตั้งโทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง การเดินสายอินเทอร์เน็ต การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิต-วิทย์ นอกห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข และครูได้พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator ผู้เรียนมีบทบาทมากขึ้น เช่น การ
สอนภาษาอังกฤษที่แผนกช่างยนต์ ผู้เรียนสามารถจดจ าค าศัพท์ได้โดยไม่ต้องท่องจ า หรือการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ที่ลานอเนกประสงค์ท าให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเกิดความมุมานะท าให้ส าเร็จ 
และครูได้บูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ 
จากการประเมินโครงการแบบสอบถามนักเรียน ครู และชุมชนบ้านม่วง มีความพึงพอใจต่อภาพรวม
การน าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมที่ควรจะด าเนินการในปีต่อไป ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะเสนอผลงานความรู้ของตนเองดีมาก และผลงานการค้นคว้าและสร้าง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันดีมาก ท าให้เห็นว่า “ครูมีการเตรียมการสอน
ที่มีคุณภาพ” ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ ออกมาใช้ได้จริง ครู
และผู้เรียนภูมิใจกับผลงานตนเอง คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชื่นชมที่ครูร่วมกันตั้งใจพัฒนา
วิชาชีพครูให้ตนเองเก่งขึ้น ด้วยเคล็ดลับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งรับฟังเสียง
ทุกความคิดเห็นในความคิดสร้างไอเดียใหม่ ๆ จากมุมมองที่หลากหลายที่ฉีกกระบวนการแบบเดิม  ๆ 
ที่ไม่ปิดความคิดสร้างสรรค์และเปิดกับทุกไอเดีย แม้แต่ความคิดที่อาจจะดูแปลกแหวกแนวน ามาปรับ
ใช้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดความส าเร็จ และมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสามารถสร้างความแตกต่าง
ท าให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันได้อย่างส าเร็จผล โดยแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนาต้นแบบและทดลองใช้จริง 
ทั้งหมดอาศัยความร่วมมือร่วมใจและลงมือท าจริง มีความเข้าใจให้ความส าคัญเพ่ือผลักดันให้เกิดการ
น าไปใช้จริงสามารถพัฒนาต่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังที่
เกิดขึ้นดังกล่าว สอดคล้องกับทัศนะของ สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2558) กล่าวว่า “การพัฒนาระบบ
ความคิดในมนุษย์เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจโลก ยิ่งโลก
เปลี่ยนแปลงเร็วเท่าใด มนุษย์ก็ยิ่งต้องปรับระบบความคิดของตนให้ทันมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น 
ผมว่าอย่าเพ่ิงไปคิดเรื่องการจะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอะไรเลย เอาแค่เรื่องของคนก็พอแล้ว ถ้าเรา
ปรับระบบความคิดของคนได้ทัน ทุกอย่างจะกลายเป็น “ค าตอบ” ของทั้งหมด จุดเริ่มต้นของการที่
จะปรับคนให้เก่ง เป็นคนที่รู้เท่าทันคน รู้เขารู้เรานั้น ผมพยายามสอนลูกศิษย์เสมอให้เป็นนักคิด คือ 
Strategic Thinking นักคิดเชิงกลยุทธ์” สอดคล้องกับทัศนะของ เกษม วัฒนชัย (2555) กล่าวว่า 
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาที่ดีนั้น ต้องประกอบด้วย 1) ครูดีมีคุณภาพ เป็น



218 

ครูที่ได้รับแรงบันดาลใจที่อยากเป็นครู 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียน และ 3) 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ ซึ่งในประเทศฟินแลนด์ท าทั้งหมด โดยส่งเสริมค่านิยมครูเป็น
อาชีพที่มีเกียรติท าให้เด็กเลือกอาชีพครูเป็นอาชีพอันดับ 1 พร้อมกับมีการพัฒนาครูจบใหม่ไปฝึกงาน
กับครูผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาให้ครูมีคุณภาพ สอดคล้องกับ ประเสริฐ เอ่ียมรุ่งโรจน์ (2555) ที่กล่าวว่า 
“อย่าใช้ชีวิตอยู่บนความคิดของคนอ่ืน กล้าคิดบนความเป็นตัวของตัวเอง แล้วลงมือท า ไม่ใช้ตรรกะ
เป็นตัวน าทางชีวิต แต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นประภาคารชีวิต” สอดคล้องกับ กระแส ชนะวงศ์ 
(2559) กล่าวว่า อาชีพครูและภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่จะต้องมาควบคู่กัน จะต้องอาศัยความรัก ความ
เสียสละ ทุ่มเททั้งกายและใจเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การจะเป็นผู้น าที่ดีได้นั้นท่าน
บอกว่าเราต้องรู้จักบันได 3 ขั้นคือ 1) สร้างคุณค่าให้กับคนอ่ืน คือ มองหาคุณค่าในตัวของผู้อ่ืน 
มองเห็นความสามารถของเขาเพ่ือที่เราจะได้น าเขาได้ เราต้องรู้เหตุผล อารมณ์และใส่ใจความรู้สึกของ
เขาด้วย 2) สร้างคุณค่าให้กับงาน คือ ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และท างานให้
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3) สร้างคุณค่าให้กับตนเอง คือ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การอ่าน
หนังสือคือการสร้างคุณค่าให้กับเราได้มากที่สุด และการที่เราจะประสบความส าเร็จได้นั้น ในทัศนะ
คติของท่านขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความส าเร็จ 4 เสาหลักคือ 1) มีความขยัน จะท าให้เรามีคุณค่า 2) มี
ความประหยัด ไม่ใช่ความตระหนี่แต่เป็นการไม่ท าให้เกิดความสูญเปล่า 3) ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ตลอดเวลา 4) เป็นคนที่เข้ากับคนอ่ืนได้ดี เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด  และคนที่ประสบความส าเร็จมักใช้
ภาวะผู้น า 80% ควบคู่ไปกับใช้ความรู้อีก 20% “Teaching is hard work because it is heart 
work”  สรุปแล้วภาวะผู้น าคือความรัก ครูจะต้องมีความรัก ในที่นี้คือรักที่จะเป็นผู้ให้ทั้งความรู้และ
ความคิด ท่านบอกว่า ส าหรับภาวะผู้น าของครูนั้น ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเชื่อมั่นในสิ่งที่ท า 
เพ่ือให้ผู้ตามอย่างนักเรียนเชื่อใจและไว้ใจที่จะให้ครูน าเขาไปถึงฝั่งฝันได้ 
 5.2.3  ผลการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริบทของ
วิทยาลัย สอดคล้องกับศักยภาพบุคคล กลุ่มบุคคล และวิทยาลัย ประกอบกับฐานะของผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยต่างมีความเท่าเทียมกันจึงท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งการคิด การปฏิบัติ 
การสังเกต และการสะท้อนผล วิถีในการท างานที่ สร้างใจ สื่อใจ ได้ใจ  จึงท าให้เกิดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท์ประสบความส าเร็จ ครูน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและยกระดับตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน) ได้รับการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ที่เกิดจากทั้ง 3 โครงการ ส่งผลให้ ครู 
นักเรียน และวิทยาลัย ได้รับประโยชน์และมีคุณภาพอันเป็นผลจากการพัฒนา ผู้วิจัย เรียนรู้ว่าการ
ท างานวิจัยท าให้ค้นพบเรื่องราวดี ๆ มากมายที่เราไม่เคยมองเห็นหรือมองผ่าน ๆ ไป คุณค่าในความรู้   
ประสบการณ์ที่จะเป็นฐานส าคัญในการคิดค้นงานใหม่ ๆ ได้อีกมากมาย กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท าให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งผ่านการเฝ้าสังเกตอย่างวิเคราะห์ ตั้งค าถาม 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดโจทย์นวัตกรรมที่ชัดเจน โดยค านึงถึงผู้ร่วมวิจัยและคุณค่าที่เกิดขึ้น แนวคิด
หรือไอเดีย (Idea) ที่ได้ เป็นผลจากการระดมสมองในทีม ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีมุมมอง 
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ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันภายใต้วัฒนธรรมที่เปิดกว้าง โดยต้องอาศัย Mindset ของ
การใฝ่รู้ ความร่วมมือ และเปิดกว้างที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาส าคัญเป็นการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง 
โดยการเคารพความคิดเห็นของทุกคน ให้เกียรติสมาชิกที่จะอภิปรายร่วมกัน ให้เกียรติในความคิด ให้
เกียรติในการที่จะแสดงออกเพ่ือให้ทุกคนเปิดใจ พยายามท าให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
เกิดความเข้าใจกันและเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสิ่งที่ทุกคนจะร่วมกันด าเนินกิจกรรม และ
ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กรด้วยความเต็มใจและจริงใจ และไม่ได้จบแค่การท าวิจัยให้เสร็จ
แต่ต้องสานต่อไป คิดต่อไปว่าจะท าอะไรได้ดีขึ้นอีกในอนาคต สอดคล้องกับทัศนะของ แจ็ค มินทร์ 
อิงค์ธเนศ (2558) กล่าวว่า ความกระตือรือร้นจึงส าคัญมากเพราะการตอบรับความรับผิดชอบใด ๆ ก็
ตาม ท าให้เราต้องพยายามทุกวิถีทางเพ่ือผลักดันงานนั้นให้ส าเร็จ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างนิสัย การกัด
ไม่ปล่อย คือทุ่มเทท างานในทุกทางเพ่ือให้องค์กรไปถึงเป้าหมาย แต่การเอาจริงเอาจังมากเกินไปอาจ
กลายเป็นการ Aggressive หรือเด็ดขาดเกินไป จนไม่มีความยืดหยุ่นในการท างาน หรือน าไปสู่การ
ไม่ให้เกียรติผู้อ่ืน ผู้น าที่ดีจึงต้องหมั่นทบทวนตัวเองอยู่เสมอเพ่ือหาสมดุลในการท างานให้เหมาะสม   
สอดคล้องกับทัศนะของ จักรพันธ์ จันทรัศมี (2557) กล่าวว่า “หากต้องการเป็นนักฟังชั้นเซียน การ
ฟังด้วยหูอาจไม่พอ ต้องฟังด้วยตาและฟังด้วยใจ จึงจะได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้ พูดออกมา” ผู้ร่วมวิจัย   
เรียนรู้ว่า ถ้าครูคิดและสอนแบบเดิม ๆ ก็ไปไม่รอดเพราะเด็กจะรู้สึกเบื่อเร็วมาก ดังนั้นครูต้องเปลี่ยน
ความคิดและวิธีการสอนใหม่ ครูต้องตั้งใจน าเสนอข้อมูล แง่คิด หวังสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็ก 
ให้เด็กก้าวไปสู่ความแข็งแกร่ง เพราะองค์ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ครูอีกต่อไปแล้ว แต่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต
ซึ่งมีความน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่า การเรียนรู้จากการท าโครงการเป็นเสน่ห์ส าคัญประการหนึ่งคือมี
เรื่องสดใสให้ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การร่วมมือกันวางแผนการสอน สังเกตการสอน สังเกตแนวคิด
ของผู้เรียน พร้อมจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในช่องทางการพัฒนางานได้เสมอ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งยิ่งสั่งสมได้มากก็ยิ่งเพ่ิมค่าให้ครูในระยะยาวเพราะ
ในเวลานี้เราต้องหาจุดเปลี่ยนเพ่ือเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล เพราะคนรุ่น
ใหม่คือพลเมืองโลก ประเด็นส าคัญที่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญเพ่ือให้ครูดึง
ศักยภาพเด็กออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ 
(2557) กล่าวว่า ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ต้องสอนให้เด็กเติบโตตามศักยภาพและสร้างผลงาน
ใหม่ ๆ โลกอนาคตจะเป็นโลกของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
บูรณาการความรู้เข้ากับการเรียนการสอน และต้องมีความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และต้องคิดอะไร
ใหม่ ๆ และครูต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหาร
มากขึ้ น  สอดคล้องกับ ทั ศนะของ สุทั ศน์  เอกา (2559) กล่ าวว่า ครูแห่ งศตวรรษที่  21 
(Characteristics of the 21st Century Teachers) ต้องมีวิสัยทัศน์ความเป็นครู (Visionary) และ
วิธีการของคนอ่ืนแล้วน ามาบูรณาการตลอดหลักสูตรเชื่อมโยงเสริมสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้คุ้มค่าใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ และยังได้ใช้ประโยชน์จากสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน และต้อง
มองเห็นศักยภาพในเครื่องมือและเทคโนโลยีเครือข่ายแล้วน ามาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพ่ือน าไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ตามความจ าเป็นและต้องการของนั กเรียน ครู เป็นนักร่วมมือ (The 
Collaborator) ในการท างานร่วมกันเพื่อยกระดับและสร้างความประทับใจแก่ผู้เรียน มีการแบ่งปันให้
การช่วยเหลือ มีการปรับตัวและประดิษฐ์สร้างสรรค์ ครูมีบทบาทในการเป็นผู้ด าเนินรายการ 



220 

(Moderator) ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างรูปแบบสนทนาไปที่การอภิปรายและการน า 
โดยท าเป็นตัวอย่าง ใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่ช่วยให้นักเรียนซึ่งปกติจะเงียบ ขี้อาย หรือโดดเรียนหันกลับ
เข้ามาร่วมในการอภิปรายและแสดงเหตุผล ครูสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ ท าให้การ
ท างานของนักเรียนอยู่ภายใต้การอนุญาตการยินยอมให้ครูเข้าถึงเนื้อหาได้และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ใน
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอิสระ (Open Educational Resource) เป็นตัวอย่างที่ดีของแหล่ง
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นภายใต้สัญลักษณ์ที่มีการสร้างสรรค์ร่วมกัน สอดคล้องกับ อปริหานิยธรรม 7 เรื่อง
หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือความ
เจริญรุ่งเรืองของหมู่ชนนั้น อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตและตรงไปตรงมา 
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ควรเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ต้องตรงต่อเวลา 
ค าว่า “ความพร้อมเพรียง” ในหลักธรรมที่ได้กล่าวมานี้ ก็คือความสามัคคีนั่นเอง ดังพุทธภาษิตที่ว่า 
สพฺเพส  สงฺฆภูตาน  สามคฺคี วุฑฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชนทั้งปวง ย่อมยังความเจริญให้
ส าเร็จ (เว็บไซต์พุทธะ, 2552) ผู้เรียน เรียนรู้ในการท ากิจกรรมที่ทุกคนได้แสดงออกเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความสามารถที่พร้อมจะเป็นผู้น าในอนาคต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ในการท างาน อีกท้ังยอมเปลี่ยนแปลงวิถีบางอย่างที่คุ้นชินและแทนที่ด้วยวิธีการใหม่ที่สามารถผลักดัน
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือรู้ (Learn to Learn) ไม่ได้ถูกตัดสินว่าเรียนเก่ง หรือเรียน
ไม่เก่ง หากผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วท าเป็นก็ไปถึงความส าเร็จ และเมื่อส าเร็จก็จะท าต่อ เรียนรู้ว่าผู้คิดค้น
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไม่อาจใช้มุมมองในฐานะนักประดิษฐ์หรือนักคิดแต่เพียงด้านเดียว แต่ต้องมอง
ในมุมผู้ใช้ประโยชน์ให้รอบด้านว่าผลงานของตัวเองนั้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างไรบ้าง 
และต้องมองหาผู้ที่จะเข้ามาเติมเต็มนวัตกรรมของเราได้ด้วย เรียนรู้ว่าทักษะการคิดสามารถดึงเอา
ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด สอดคล้องกับทัศนะของ วิภา 
ตัณฑุลพงษ์ (2557) กล่าวว่า การพัฒนาคนยุคใหม่ ครูต้องมีทักษะการขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานนักเรียน 
(Self-Direction Reflection and Assessment) ทีมงานครูที่มีคุณภาพจะต้องสะท้อนการท างาน
ร่วมกันตั้งแต่การวางเป้าหมาย การวางแผน การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่
ขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานความต้องการของผู้เรียนและตรงกับความต้องการของการพัฒนาวิชาชีพครู 
ทีมงานครูวิชาชีพต้องได้รับการสนับสนุนเชิงบวก (Strong Leadership Support) จากผู้น าที่สร้าง
บรรยากาศที่เปิดโอกาสและเชื่อว่าพลังการท างานเป็นทีมจะพัฒนางานสอนและเป็นการเชื่อมต่อ
โดยตรงกับความต้องการของนักเรียน มีทักษะในการประเมินผลกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
(Authentic Assessment) การประเมินผลนั้นต้องมีคุณค่าต่อผู้ เรียนและเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการสอนของทีมงานครูและนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพของครูผู้สอน การ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหลังจากเด็กได้เรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ มีเกณฑ์ที่จะให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ว่าจะปรับปรุงวิธีคิดหรือผลงานของเขาได้อย่างไร และมีทักษะการให้ค าแนะน าและพา
ท า  (Coaching and Mentoring) การบริห ารจั ดการความรู้ และบริห ารจั ดการห้ องเรียน 
(Knowledge Management) ให้เป็นสังคมฐานความรู้ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนางานวิชาการและ
คุณภาพผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เรียนรู้การพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบภาพใหญ่ และที่ส าคัญผู้บริหาร
ต้องจริงจังและจริงใจส่งเสริมและสนับสนุนช่วยให้การด าเนินงานส าเร็จ และการพัฒนาครูและ
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บุคลากรกลายเป็นขุมพลังในการเติบโตของวิทยาลัย มีพลังต่อการเปลี่ยนแปลงร่วมขับเคลื่อนไป
ด้วยกัน อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนมุมมองให้กับครูและบุคลากรมีมุมมองแตกต่างไปจากเดิม เป็นการ
กระตุ้นให้ทุกคนมองไปไกลกว่าที่เคยมองทะลุกฎเกณฑ์เดิม ๆ ที่เป็นตัวปิดกั้นความส าเร็จ ซึ่งจะ
สามารถเปิดพ้ืนที่ใหม่ให้กับความคิดที่เคยท าสิ่งไหนก็ท าสิ่งนั้นตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลง หรือพลิก
แพลงรูปแบบหรือกลยุทธ์การด าเนินงาน และประจักษ์ว่าการท างานให้ประสบผลส าเร็จอยู่ที่ให้
ความส าคัญกับทีม “เมื่อทุกคนเข้าใจว่าทุกคนในวิทยาลัยคือทีมเดียวกัน ก็จะไม่ต้องบอกว่าใครต้องท า
อะไรบ้าง เพราะทุกคนจะคิดว่าพวกเขาจะท าอะไรได้บ้าง เพ่ือให้วิทยาลัยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
ภายใต้ความยั่งยืน”  ทุกคนคือฟันเฟืองที่ส าคัญที่จะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ คนทุกคนจะท างานได้ดี
ขึ้นเมื่อรู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจ เพ่ือสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีสู่คุณค่าที่สูงของเยาวชน
ไทย “ครูที่มีศักยภาพ” เป็นปัจจัยส าคัญของระบบการศึกษาท่ีจะช่วยสร้างฐานความรู้บ่มเพาะแนวคิด
ผู้เรียนเชื่อมโยงให้เท่าทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทุกคนต้องเข้าใจการมองภาพ
อนาคตว่าจุดเดิมที่เคยผ่านมาอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป 
 5.2.4  ความรู้ใหม ่(New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าความรู้ใหม่ที่ผู้วิจัยก าหนดชื่อเรียกว่า “โมเดลการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู: กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” เป็นความรู้ใหม่ใน
บริบทเฉพาะที่เป็นผลจากการด าเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจาก
การบูรณาการขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ คือ (1) จุดมุ่งหมายของการวิจัย (2) หลักการที่ใช้ใน
การวิจัย 13 ประการที่ผู้วิจัยก าหนดในบทที่ 2 และบทที่ 3 (3) หลักการในการด าเนินกิจกรรมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยในบทที่  3 และได้กล่าวถึงในแต่ละขั้นตอน
หรือแต่ละกิจกรรมในบทที่ 4 (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และขั้นตอนในการวิจัย 10 ขั้นตอนตามที่
ก าหนดในบทที่ 3 และ (5) โครงการและกิจกรรมในแต่ละโครงการ 3 โครงการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
จ านวน 17 คน ก าหนดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติและเพ่ือการแก้ปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ใน
การวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง ถือเป็นความรู้ใหม่
ตามทัศนะของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and Bucknam 
(2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถ
น าเอาประเด็นข้อคิด หรือเหตุการณ์ส าคัญที่ เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” 
เป็นความรู้ใหม่ที่เป็นข้อคิดเตือนใจส าหรับผู้จะน าความรู้ใหม่นี้ไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ว่า ควร
ค านึงถึงองค์ประกอบในเรื่องหลักการ วงจร และขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นพ้ืนฐานว่าอาจมีส่วนใดเพ่ิมเติม หรืออาจมีส่วนใดตัดลดลง ขึ้นกับเหตุผลและความเหมาะสม
เฉพาะแห่ง  ส่วนโครงการและกิจกรรมเพ่ือการปฏิบัตินั้นเป็นส่วนที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของ  
แต่ละแห่งเช่นเดียวกัน อาจก าหนดเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน เพราะปัญหาที่ เกิดขึ้นอาจไม่
เหมือนกัน หรือปัญหาเดียวกันแต่แนวทางการแก้ปัญหาอาจแตกต่างกัน แต่ส าหรับวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท์ที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่นี้จะยังคงยึดถือองค์ประกอบทั้ง 5 ประการดังกล่าวต่อไป
อย่างไม่สิ้นสุด อาจมีการปรับเปรียบก็ในโครงการและกิจกรรมที่อาจมีความหลากหลายหรือเพ่ิมเติม
ขึ้นอีก ตามทัศนะของ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ที่ ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิง
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ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action  Research: PAR) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต
ส าหรับใช้ในการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ เป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ได้ถ้าผู้ที่น าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก PAR ต่อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู้ที่น า 
PAR ไปปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได้โดยใช้การสะท้อนผล
เชิงวิพากษ์ (Critical Reflection) 2) PAR จะส่งเสริมการให้เกิดความแม่นในประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่
ซึ่งจะมีผลในระยะยาว ที่คาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่ง
หมายความว่า การกระท าในลักษณะของวงจรซ้ าแล้วซ้ าเล่า จะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในที่สุด           
3) การศึกษาโดยใช้หลักการของ PAR จะช่วยพัฒนาความช านาญของคนในระดับท้องถิ่น  และ       
4) หลักการของ PAR จะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นและมีพลังในการท างานมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มต้นโครงการ ตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ      
(1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป็นการวินิจฉัยหาองค์ประกอบ หรือสาเหตุของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสภาพเป็นอยู่เดิม (2) การลงมือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับสภาพความเป็นอยู่
เดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและยกระดับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน 
(3) การวัดผล (Measure) เป็นขั้นตอนการวัดผลลัพธ์ของการกระท าและพยายามที่จะท างาน
เพ่ือที่จะให้ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดีต่อผู้เรียน (4) การสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสะท้อนผล
ของกระบวนการด าเนินงานและการระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คนอ่ืน ๆ และสอดคล้องกับ Creswell (2008) ที่ให้ทัศนะว่า การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติ
ได้มากท่ีสุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะท าการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ โดยที่
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 
Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช้
วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช้วิธีการทั้งสองวิธีรวมเข้าด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิจัยแบบผสม เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็น
การปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็นบริบทเฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาใน
ประเด็นนั้น  ๆ ดังนั้นการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการที่ เป็นระบบ 
(Systematic) ซึ่งถูกกระท าโดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ ในวงการศึกษาเพ่ือที่จะท าการรวบรวมข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาวิถีทางของการท างานภายในบริบททางการศึกษาซึ่งเป็นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้ง
เพ่ือที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) จากผลการวิจัยที่พบว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่  21 ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ประสบความส าเร็จและบรรลุผล
วัตถุประสงค์ อันดับแรกที่ควรให้ความส าคัญ คือ ทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้วิจัยเอง คือการใช้
หลักการสร้างการมีส่วนร่วมและยึดหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่า ๆ กัน ต้องเคารพ
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และต้องประพฤติกับเขาเหมือนกับที่อยากให้เขาปฏิบัติกับเรา ถ้าต้องการความส าเร็จต้องท าให้
ทีมงานส าเร็จก่อน โดยผนวกตัวเราเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เมื่อเขาท าส าเร็จเขาก็จะตั้งใจ
ท างานและน าเราไปสู่ความส าเร็จ เราจึงได้ความส าเร็จตามมา   

2) จากผลการวิจัยที่พบว่าการน าสื่อนวัตกรรมหุ่นยนต์มาสอนประสบผลส าเร็จ  จุด
ประกายให้ครูต้องไปเรียนรู้มาก่อนที่จะเอามาสอนเด็ก เพราะในอนาคตใช้หุ่นยนต์แทนคน และจุดที่
เอามาสอนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาให้รู้หน้าที่ของชิ้นส่วนและกระบวนการท างานของหุ่นยนต์ 
และครูอยากให้ผู้เรียนลงมือท าจนส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายเชิงประจักษ์ในวงจรที่ 1 ผู้เรียนสามารถ
สั่งหุ่นยนต์ได้ และในวงจรที่ 2 รุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องเล่นหุ่นยนต์ ประสบความส าเร็จรุ่นน้องสนใจมากได้
เห็นสิ่งใหม่ ๆ แปลก ๆ ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมี
โอกาสได้ไปเข้าร่วมอบรมการใช้งานหุ่นยนต์และการสอนหุ่นยนต์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครูต้องเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และถ้าสาขาคอมพิวเตอร์เข้มแข็งก็เปิดสาขาใหม่เพ่ิมคือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสามารถท าให้เป็นหนึ่งวิชาใหม่ได้โดยประยุกต์กับวิชาการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ 
และครูสามารถจัดท าเป็นชมรมหุ่นยนต์ให้รุ่นพ่ีเป็นตัวแกนหลักให้น้อง ๆ เข้ามาศึกษาเพ่ือน าเข้าสู่
บทเรียนจากชมรมที่สอนหุ่นยนต์ โดยลงทุนคอมพิวเตอร์ 3 -4 ตัว ประกอบเสร็จนั่งเขียนโปรแกรม 
และท าห้องโชว์ผลงาน 

3) จากผลการวิจัยที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นโดยครูได้รับการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ครูมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ครูเกิดทักษะศตวรรษที่ 21 หลากหลาย
ประการ ครูต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องท่ีจะสอนให้แม่นย าเพราะจะได้มีการถ่ายทอดและแนะน าได้
อย่างลึกซึ้ง ครูได้สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ให้กับเด็กให้เด็กเรียนรู้ว่าเด็กหาค าตอบได้เองโดยครู
เป็นคนประคับประคอง ครูปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 ครูเปิด
ใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยการน าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการจัดการการสอนในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21 ครูมีการเตรียมการ
สอนที่มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์หรือวัสดุต่าง ๆ ออกมาใช้ได้จริง 
ท าให้ครูและผู้เรียนภูมิใจกับผลงานตนเอง ครูไม่ยึดติดกับการสอนแบบเดิม ๆ มีความยืดหยุ่นพร้อมที่
จะให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญสามารถสร้างความแตกต่างท าให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันได้อย่างส าเร็จผล ผู้วิ จัยมี
ข้อเสนอแนะว่า ครูและผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
พร้อมเพ่ิมศักยภาพในโลก เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ อุปมาเหมือนหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การให้ความช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนทรัพยากรก็คือการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวแล้วก็รอวัน
ต้นไม้เติบใหญ่ออกดอกออกผลคงเป็นไปไม่ได้ จะต้องให้ก าลังใจมีการดูแลเอาใจใส่ด้วยการรดน้ า
พรวนดินสม่ าเสมอ ที่ส าคัญคือจะต้องมีภูมิคุ้มกันเพ่ือให้ต้นไม้ด ารงอยู่ได้ระยะยาว 

4) จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้วิจัย ครู ผู้บริหารวิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย และบุ คคลใน
วิทยาลัย เกิดการเรียนรู้หลายประการ อันเป็นผลจากการความเท่าเทียมกันในการวิจัยจึงท าให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งการคิด การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล จึงท าให้เกิด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ประสบความส าเร็จ ครูน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาผู้เรียนใน
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ศตวรรษที่ 21  ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและยกระดับให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ในการท างานในเกณฑ์ระดับคุณภาพดี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า การท างานร่วมกันในองค์กรเพ่ือตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือการสร้าง
ผู้น าและคนในองค์กรให้มีความรู้ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นตัวช่วย
อย่างดีในการน าพาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปในยุคศตวรรษที่ 21 

5) จากผลการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เป็น “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครู: กรณีประสบผลส าเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์” โดยเป็นการด าเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 10 ขั้นตอน ยึดหลักการส าคัญ 13 ประการ และด าเนินงานใน 3 
โครงการ คือ โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก โครงการห้องเรียนแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และโครงการการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รายละเอียดดังกล่าวมาแล้วนั้น
ถือเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเฉพาะบริบท ไม่อาจอ้างอิงว่าเมื่อท าส าเร็จ ณ ที่แห่งนี้แล้ว จะน าไปท าในที่
อ่ืนแล้วส าเร็จตาม แต่ผู้ที่สนใจก็สามารถจะศึกษาการด าเนินงานในงานวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษาที่อาจ
น าไปเป็นกรณีตัวอย่างหรือการประยุกต์ใช้ได้ 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ควรด าเนินการท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูในทักษะต่าง ๆ ต่อไป ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
การบริหารจัดการชั้นเรียน การประเมินตามสภาพจริง การพัฒนาวิชาชีพ และทักษะอ่ืน ๆ  

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ควรส่งเสริมให้บุคลากรน ากระบวนการวิ จัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ไปใช้ในการท าวิจัยในระดับห้องเรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

3) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ควรส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีการท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาในงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย เช่น งานบริหารทั่วไป งานทะเบียน
และวัดผล งานปกครอง เป็นต้น 
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แบบบันทึกการประชุม 

การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

ครั้งที่........../......................... 
วันที่................................ เวลา.......................................... 

ณ........................................................................ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
................................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
................................................................................................................................................................ 
 
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้บันทึกการประชุม 
       (………..…….…………………….………) 
  

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 1 
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แบบสัมภาษณ์ 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ฉบบันี้ ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ครูหลังเสร็จสิน้การด าเนินการ ขั้นตอนการเตรียมการ การ
วางแผน การปฏิบตัิ การสังเกต และขั้นตอนการสะท้อนผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของ
การปฏิบัติ การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้จากการกระท า และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ขั้นน า 
 1. ผู้สัมภาษณ์แนะน าตนเอง 

  2. แจ้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์และบันทึกเสียง โดย
ขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และข้อเท็จจริงอย่างอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

 
ขั้นการสัมภาษณ์ 

ผู้สัมภาษณ์เลือกใช้ค าถาม จากการวิจัยเป็นหลักและจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ค าถามการสัมภาษณ์ 
 1. ท่านคิดว่าการด าเนินงานในขั้นตอน..........มีปรากฏการณ์การปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นและ
อย่างไร 

  2. ท่านคิดว่า ผลการด าเนินการที่เกิดข้ึน เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร 
  3. ท่านคิดว่า จากการด าเนินการส่งผลให้เกิด ประสบการณ์ การเรียนรู้ ในระดับต่าง ๆ 

เป็นอย่างไร 1) ระดับบุคคล 2) ระดับกลุ่มบุคคล 3) ระดับวิทยาลัย 
  4. ท่านคิดว่า การการด าเนินการในขั้นตอนนี้เกิดองค์ความรู้อะไรบ้าง 
 

ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 ผู้สัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าถูกต้องตามที่ให้สัมภาษณ์
หรือไม่ หรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้นผู้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผู้ถูกสัมภาษณ์/ปิดการสัมภาษณ์ 
  

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 2 
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แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
_____________________________________________________________________ 
ค าช้ีแจง 
แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู ฉบับน้ี ใช้ส าหรับการประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู 
ก่อน – หลัง ด าเนินงาน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีควุานันท์ และใช้ส าหรับเป็น Guide Line น าไปสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ใช้ Likert Scale เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 
 พึงพอใจมาก 4 คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

พึงพอใจน้อย 2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ครูมีทักษะใหม่ ๆ ในการท าหนา้ที่ครูยุคใหม่ที่เน้นบทบาทการท าหน้าท่ี
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และการเป็นผู้ช้ีแนะ (Coaching) 

     

2. ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลาย มีแบบการสอนที่เพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

     

3. ครูน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรยีนรู้      

4. ครูมีความรู้ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      

5. ครูท างานเป็นทีม เรียนรู้จากกนัและกัน และมีความสัมพันธ์และมีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 

     

 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................................ 
 

  

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 3 
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แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ 

การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

ค าชี้แจง 

แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการฉบับนี้ ใช้ส าหรับทีมแกนน าเพื่อบันทึกผลการด าเนิน งาน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ โดยการ
บันทึกตามสภาพจริงที่พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
เช่น บันทึกการด าเนินงาน ภาพประกอบ และ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินงาน รวมทั้งใช้วิธีการสังเกต 
และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้การบันทึกมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ก่อนท าการบนัทึก ผู้บนัทึกท าการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี ที่บนัทึก วันที่........เดือน......................พ.ศ.................ระหว่างเวลา............................... 

ชื่อผู้บันทึก
.......................................................................................................................................................... 

บันทึกผลการด าเนนิงาน 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับโครงการ 

ชื่อโครงการ..................................................................................................................................................... 

ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่......เดือน...............พ.ศ.................ถึง วันที่.........เดือน..............พ.ศ................... 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
......................................................................................................................................................................  

รายละเอียดแต่ละกิจกรรม (ชื่อกิจกรรม  ระยะเวลากิจกรรม) 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 2 : บันทึกความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 

2.1) ความก้าวหน้าของแต่ละกจิกรรมในโครงการเป็นอย่างไร? (ประมาณเป็นร้อยละของปริมาณงานแล้ว
เสร็จจริง) 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 
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2.2) ประเมินสถานการณ์ของแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นอยา่งไร? เป็นไปตามแผน หรือ ล่าช้ากว่าแผน? 
ปัญหา หรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้นมีหรือไม่?  และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคืออะไร? 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2.3) การด าเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่?  อย่างไร?  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3 : บันทึกความก้าวหน้าภาพรวมโครงการ 

3.1) ความก้าวหนา้ภาพรวมของทั้งโครงการเปน็อย่างไร? ยังคงเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาหรือไม่?  กรณีไม่ทัน
กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ?  (คาดการณเ์ป็นร้อยละของปริมาณงานแล้วเสร็จ) 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

3.2)  ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในภาพรวมของการด าเนนิงานโครงการมีหรือไม่? อย่างไร ? มีสาเหตุมา
จากอะไร? 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

3.3)  การใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดอุุปกรณ์และการจัดการในการน าแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัตไิด้ผลเป็นอยา่งไร? มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่? 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 4 : สรุปผลการด าเนินการโครงการระหว่างการด าเนนิการ 

งบประมาณที่ก าหนดไว้.......................................................บาท 

ใช้ไปแลว้..............................................................................บาท 

คงเหลือ………………………………………………………….…………..บาท 
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ส่วนที่ 5 : สรุปผลการประเมิน หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติ 
การสังเกต และ การสะท้อนผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้จากการกระท า และ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….... 
 
  



239 

 
 

แบบประเมินโครงการ 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

ส าหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินโครงการนี้ใช้ส าหรับทีมแกนน าเพ่ือบันทึกผลการประเมินสภาพการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยให้มีการบันทึกและประเมินตามสภาพจริงที่พบเห็นจากการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น บนทึกการด าเนินงานภาพประกอบและ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินงานรวมทั้งการใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม
เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ก่อนท าการบันทึก ผู้บันทึกท าการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่ ......เดือน.....................พ.ศ...................ระหว่างเวลา.................................. 

ชื่อผู้บันทึก.................................................................................................. ........................................... 

บันทึกผลการประเมิน 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ 
โครงการที่........ชื่อโครงการ
............................................................................................................................. ................................ 
ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่....เดือน....................พ.ศ..........ถึงวันที่.....เดือน..................พ.ศ................ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.............................................................................................................................. ..................................  
รายละเอียดแต่ละกิจกรรม (ชื่อกิจกรรม และ ระยะเวลากิจกรรม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 : บันทึกผลการด าเนินโครงการ 
2.1) โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่? อย่างไร?  
................................................................................................................................................................ 
2.2) วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ได้ด าเนินครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่? 
อย่างไร? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นอย่างไร? ทั้งในระดับตัวบุคคล  
ระดับกลุ่มบุคคล  และระดับองค์กร (วิทยาลัย) 
............................................................................................................... ................................................. 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 5 
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2.4) ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมีหรือไม่? อย่างไร? กรณีมีได้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
อย่างไร? 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………….… 
2.5) การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการในการ
น าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไร? มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่? 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
2.6) “การเรียนรู้”  และ “ความรู้ใหม่” ที่ได้หลังจากการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นอย่างไร? ทั้งใน
ระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล  และระดับองค์กร (วิทยาลัย) 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
ส่วนที่ 3: สรุปผลการด าเนินงานโครงการระหว่างการด าเนินการ 
งบประมาณท่ีก าหนดไว้..........................................................บาท 
เกิน (ต่ า) กว่างบประมาณ จ านวน..........................................บาท 
เหตุผล
.............................................................................................. ................................................................. 
ส่วนที่ 4 : สรุปผลการประเมิน 
4.1)  จุดเด่นโครงการ 
................................................................................................................................................................  
4.2)  จุดอ่อนโครงการ 
................................................................................................................................................ ............... 
4.3)  จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................. 
4.4)  สรุป (เขียนความเรียง) 
.................................................................... .............................................................................. ..............
............................................................................................................................. ................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ร่วมวิจัย 
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รายช่ือผู้ร่วมวิจัย 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 

1 กวินทร์ ฉิมนาคพันธ์ ผู้อ านวยการ 

2 วัชรพล ชลเดช หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

3 ไพรัตน์ วันไชย์ ครูช่างยนต์ 

4 ชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ ครูช่างยนต์ 

5 กฤษณะ พูลกลาง ครูช่างยนต์ 

6 สุทิน สมสมัย ฝ่ายประกันคุณภาพ/ครูบัญชี 

7 ศิริรัตน์ พันแก้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ครูบัญชี 

8 ชนิดาภา บริสุทธิ์ ครูบัญชี 

9 ปิยะพร สิทธิโคตร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์/ครูคอมพิวเตอร์ 

10 ไพวัลย์ เข็มมี ฝ่ายวิชาการ/ครูคอมพิวเตอร์ 

11 สมประสงค์ ข้อยุ่น ครูคอมพิวเตอร์ 

12 วันชัยศิริ พลหาญ ครูการตลาด 

13 ณัฐริกา อ่อนศิลา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ/ครูภาษาไทย 

14 ประสิทธิ์ แสงอรุณ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ครูพละศึกษา 

15 พัชราภรณ์ ลาค า ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

16 ธนวัฒน์ แสนค าวงษ์ ครูภาษาอังกฤษ 

17 จุฑารัตน์ โนนศรีโคตร ครูภาษาอังกฤษ 
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