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1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 “ครู” ถือว�าเป�นจุดเร่ิมต�นที่สําคัญต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติในการสร�าง
ทรัพยากรมนุษย,ให�มีขีดความสามารถและศักยภาพตั้งแต�วัยเด็ก เม่ือโลกก�าวเข�าสู�ศตวรรษท่ี 21 ต�อง
ยอมรับว�าการศึกษาเป�นหนึ่งในเร่ืองท่ีท�าทายต�อการคิดค�นแนวการสอนท่ีเชื่อมโยงกับความเป�นผู�นํา 
ค�านิยม และสร�างความเป�นพลเมืองให�กับเยาวชนรุ�นใหม� ซ่ึงถือเป�นกลไกสําคัญต�อการขับเคลื่อน
ประเทศและสังคมโลกอนาคต ครูจึงต�องปรับเปลี่ยนบทบาททางการศึกษาให�สอดคล�องกับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ประกอบกับการสร�างฐานความรู�ใหม�เพื่อเดินหน�าสู�การเป;ดกว�างทางการเรียนรู�ข�าม
พรมแดน ซ่ึงเร่ืองนี้ ตัน อุน เซง (2556) ศาสตราจารย,ซ่ึงเป�นคณบดีคณะครุศาสตร,สถาบันครูศึกษา
แห�งชาติสิ งคโปร, หรือ National Institute of Education: NIE เป�นสถาบัน ท่ีผลิตครูนักวิจัย 
(Teacher Research) ช้ีแนวทางท่ีน�าสนใจเก่ียวกับการพัฒนาครูให�ได�มาตรฐานทัดทียมกับนานา
ประเทศได�กล�าวว�า การศึกษาเป�นเสมือนการลงทุนในระยะยาว ซ่ึงจะส�งผลโดยตรงต�อศักยภาพของ
ประชากรในการเชื่อมโยงไปสู�การสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับประเทศของตนเอง ฉะนั้นในฐานะครูผู�มี
บทบาทสําคัญทางการศึกษา จะต�องให�ความสําคัญต�อการมุ�งสู�ความเป�นเลิศด�านวิชาการ ภายใต�
บริบทท่ีหลากหลายในภูมิภาคอาเซียน ทําอย�างไรให�ผู�เรียนมุ�งสู�คุณภาพแห�งศตวรรษที่ 21 อย�างมี
มาตรฐาน สอดคล�องกับทัศนะของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ,ศักดิ์  (2559) กล�าวว�า คนที่เก�งท่ีสุด 
เหมาะสมมากท่ีสุด ควรมาเป�นครู เพราะงานสร�างคนทางปWญญาน้ันเป�นงานท่ีต�องใช�คนที่มีปWญญาใน
การสร�าง ไม�ใช�ใคร ๆ ก็สามารถทําได� ครูต�องสอนเก�ง สอนเป�น ถ�ายทอดเก�ง สอนแบบจริงจัง สอน
แบบเอาใจใส� เพื่อให�ผู�เรียนต�องรู� ต�องเข�าใจ ต�องปฏิบัติได� จึงบรรลุวัตถุประสงค,ในศตวรรษที่ 21 เป�น
ศตวรรษที่จุดศูนย,กลางของโลกจะเคลื่อนย�ายจากตะวันตกสู�ตะวันออกอย�างทวีปเอเชีย แนวโน�มท่ีจะ
เกิด ข้ึนในเอเชีย  (Emerging Trends in Asia)+ มี ท้ั งหมด 4 ด� าน ได�แก�  เศรษฐกิจ พลังงาน 
สิ่งแวดล�อม และภูมิรัฐศาสตร, ซ่ึงสะท�อนภาพอนาคตในมิติท่ีสําคัญ ๆ ของเอเชีย และอาจเป�น
ประโยชน,ในการกําหนดทิศทางการศึกษาของประเทศไทยภายใต�แนวโน�มต�าง ๆ เหล�านี้ นับเป�นความ
ท�าทายสําหรับประเทศต�าง ๆ ว�าจะกําหนดยุทธศาสตร,การพัฒนาประเทศอย�างไร โดยเฉพาะด�าน
การศึกษา เพื่อให�เกิดประโยชน,ต�อประเทศชาติมากท่ีสุด และมีความสมดุลของเป̀าหมายการพัฒนา
ทุก ๆ ด�าน 
 ประเทศไทยกําลังพยายามมุ�งหน�าพัฒนาประเทศด�วยแนวคิด Thailand 4.0 ซ่ึงมีจุดเน�นท่ี
เศรษฐกิจดิจิ ทัล (Digital Economy) ท่ี เน�นความรู� เป�นฐาน (Knowledge-Based Economy) 
เศรษฐกิจสร�างสรรค, (Creative Economy) เน�นนวัตกรรม การสร�างสรรค,คุณค�า และสิ่งแปลกใหม�ท่ี
นําไปสู�ธุรกิจและความสามารถในการแข�งขันและความยั่งยืน เป�นความพยายามในการเปลี่ยนผ�าน
ประเทศไทย จากการรับจ�างผลิต เศรษฐกิจที่เน�นแรงงาน (Labor-Intensive Economy) และการติด
กับดักรายได�ปานกลาง (Middle-Income Trap) มายาวนานนับสิบปo จนปล�อยให�มาเลเซียแซงหน�า
ไป และเวียดนามกําลังจะแซงหน�าไปในอีกไม�นานน้ี แต�คนไทยยังเป�นคนไทย 1.0 หรือ 2.0 กันแทบ
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ทั้งหมด ยังไม�พร�อมเลยที่จะก�าวไปสู�  Digital Economy, Knowledge-Based Economy และ 
Creative Economy คุณลักษณะของคนไทยท่ีจะเอ้ือให�ประเทศไทยก�าวไปสู�การเปลี่ยนผ�านไปสู�
เศรษฐกิจดิจิทัล จะต�องมีคุณลักษณะ หรือทักษะ 11 ประการ คือ 1) มีความแตกฉานด�านข�อมูลและ
ส ถิ ติ  (Data Literacy and Statistical Literacy) 2) ความแตกฉาน ด� านการ เงิน  (Financial 
Literacy) 3) ความแตกฉานด�านคณิตศาสตร, (Mathematical Literacy) 4) ทักษะในการเขียน
โปรแกรม (Programming Skills) 5) พฤติกรรมการค�นคว�าหาข�อมูล (Information Seeking 
Behavior) 6) ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 7) ความคิดวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) 8) ความคิดสร�างสรรค, (Creative Thinking) 9) ทักษะในการออกแบบ (Design 
Skills) 10) ความโน�มเอียงในการเป�นผู�ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และ 11) 
พฤติกรรมเชิงรุก (Proactive Behavior) การจะพัฒนา Thailand 4.0 ต�องพัฒนาครูไทยให�เป�น ครู
ไทย 4.0 ด�วย (อานนท, ศักด์ิวรวิชญ, , 2560) การสร�างประเทศดิจิทัล Thailand 4.0 ในทุกมิติ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง “มิติด�านการศึกษา” ซ่ึงถือว�าเป�นมิติที่สามารถพลิกให�ประเทศไทยเป�นประเทศที่มี
ระบบการศึกษาอัจฉริยะสามารถผลิตประชากรที่ชาญฉลาดโดยปราศจากความเหลื่อมล้ําของสังคม
และมีคุณภาพท่ีจะสามารถนําพาประเทศไทยให�เป�นประเทศชั้นนําของโลกได� (เศรษฐพงศ, มะลิ
สุวรรณ, 2559) การจัดการศึกษาจึงต�องเปลี่ยนแปลงอย�างขนานใหญ� เพื่อพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด มี
ความคิดอ�าน อุปนิสัยใจคอ ทักษะ และความรู�แบบใหม�ท่ีจะใช�งานในโลกศตวรรษท่ี 21 ได�ดี เร่ืองท่ี
สําคัญคือ ต�องเปลี่ยนแปลงครู การบริหารจัดการหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดผล เพื่อให�
บรรลุเป̀าหมายการผลิตคนที่มีความรู� ทักษะ ชนิดที่เป�นที่ต�องการในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงแตกต�างไปจาก
ศตวรรษก�อนหน�านั้น จึงต�องปฏิรูปครูใหม�ให�มีความรู� ทักษะ คุณสมบัติแบบใหม�ก�อน ครูจึงจะ
สามารถสอนแบบใหม�ได� (วิทยากร เชียงกูล, 2559) 
 ประเทศไทยได�ให�ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาอย�างต�อเนื่องโดยสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการศึกษาในปo พ.ศ. 2558 สูงกว�า 5 แสนล�านบาทคิดเป�น 4% ของผลิตภัณฑ,มวล
รวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) นับเป�นชาติท่ีลงทุนด�านการศึกษาสูงเป�นอันดับ
ต�น ๆ ของโลกแต�ยังได�ผลลัพธ,ต่ํา การเรียนการสอนไม�เหมาะกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ระบบการ
ประเมินความก�าวหน�าในวิชาชีพครูไม�สอดคล�องกับผลลัพธ,ของผู�เรียน ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม�ได�มาตรฐาน ส�งผลให�นักเรียนไม�มีทักษะการทํางาน ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การแข�งขันกับประเทศอ่ืน ในขณะท่ีเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) มีการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข�งขันระดับโลก ในปo ค.ศ. 2014 คุณภาพการศึกษาไทยอยู�ในอันดับท่ี 86 ของ
โลก และอันดับที่  7 ของอาเซียน ชนะเพียงประเทศเวียดนาม กัมพูชาและพม�า (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) นอกจากนี้งานวิจัยของ อัมมาร สยามวาลาและคณะ (2555) 
ยังสรุปได�ว�าปWญหาการศึกษาไทยไม�ใช�การขาดทรัพยากร แต�เป�นการขาดประสิทธิภาพในการใช�
ทรัพยากร และหน่ึงในปWจจัยซ่ึงต�องรับผิดชอบต�อการแก�ไขปWญหาการศึกษาไทยคือ “ครู” ซ่ึงเป�นผู�
ขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นครูจึงเป�นบุคคลสําคัญในกระบวนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา นอกจากน้ีผลการศึกษาระบบโรงเรียนคุณภาพชั้นนําระดับโลกของบริษัท 
Mckinsey and Company พบว�าปWจจัยสําคัญที่ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงด�านการเรียนรู�ของ
นักเรียนในระดับโรงเรียนคือ “คุณภาพครูผู�สอน” และยืนยันว�าคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนใด
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ก็ตามโดยแท�จริงแล�วก็คือ ผลรวมของคุณภาพการสอนท่ีครูท้ังหมดของโรงเรียนนั้นมอบให�แก�นักเรียน 
(วรากรณ, สามโกเศศ, 2552) สรุปได�ว�าการเตรียมครูให�พร�อมสําหรับการก�าวเข�าสู�ศตวรรษท่ี 21 
เพื่อให�ครูรับความรู�ใหม�ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป�นประเด็นสําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะสําคัญท่ีควรพัฒนามีหลายทักษะ เช�น ภาวะผู�นํา การทํางานเป�นทีม การคิดวิเคราะห,และ
แก�ปWญหา มนุษยสัมพันธ, การสื่อสาร การใช�ภาษา ความคิดสร�างสรรค, นวัตกรรม และความสามารถ
ในการใช�เทคโนโลยี เป�นทักษะที่สําคัญสู�ความสําเร็จในศตวรรษท่ี 21 และจําเป�นต�อการศึกษา การ
ทํางาน และการดําเนินชีวิตบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างไม�หยุดนิ่งและยังเป�นกุญแจสําคัญสู�
ความก�าวหน�าการมีชีวิตท่ีดีและการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ส�วนความสามารถในการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก็เช�นกัน มีความสําคัญเพราะเทคโนโลยีทําให�เกิดส่ิงใหม� ช�วยอํานวยความ
สะดวกในการเข�าถึงข�อมูลและการติดต�อสื่อสารข�ามพรมแดน อีกท้ังเป�นตัวช�วยให�เกิดทักษะความ
ร�วมมือ ความคิดสร�างสรรค, ความรับผิดชอบ และการปรับตัวอีกด�วย (นนท,ชนิตร อาชวพร, 2557) 
 จากการศึกษาข�างต�นแสดงให�เห็นว�าในศตวรรษท่ี 21 ต�องเน�นการจัดการศึกษาที่ทําให�เกิด
ทักษะสําคัญเรียกว�าทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ริเร่ิมก�อตั้งโดยภาคีเครือข�ายแห�ง
ศตวรรษที่  21 (Partnership in 21st Century) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อเป�นแนวทางในการจัดการศึกษาให�กับนักการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อนําไปใช�ในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต�าง ๆ ได�แก� วิชาแกน (Core Subject) ซ่ึงเป�นเนื้อหาในวิชาหลักใน
วิชาน้ัน และเพิ่มเติมสหวิทยาการสําหรับศตวรรษที่ 21 เก่ียวกับวิชาท่ีทําให�นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
สามารถดํารงชีวิตได�ในฐานะพลเมืองโลกอย�างสมบูรณ, ได�แก� ความตระหนักเร่ืองของโลก (Global 
Awareness) พื้นฐานเก่ียวกับการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป�นผู�ประกอบการ (Financial, 
Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) พื้ น ฐ า น ค ว า ม เป� น พ ล เมื อ ง  (Civic 
Literacy) พื้ น ฐาน เก่ี ย ว กั บ สุ ข ภ าพ  (Health Literacy) พื้ น ฐ าน เก่ี ย ว กับ สภาพ แวดล� อ ม 
(Environmental Literacy) และชุดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่สามารถนําไปใช�เป�นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได�แก� ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media & Technology Skills) ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ ซ่ึงการจะทําให�นักเรียนเกิดทักษะเหล�านี้ได�ก็คือ “ครู” (อนุชา โสมาบุตร, 2556) 
 การศึกษาไทยสะท�อนให�เห็นถึงความสําคัญในเรื่องน้ีจากแนวการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมุ�งม่ันให�คนไทยได�เรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ โดยมี
เป`าหมายหลัก 3 ประการคือ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู�ของคนไทย เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให�เรียนรู�อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ การ
พัฒนาคนไทยยุคใหม� การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม� การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล�งเรียนรู�
ยุคใหม� และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม� (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) 
ประเทศไทยได�ทําแผนยุทธศาสตร,ชาติ 20 ปoข�างหน�า (พ.ศ. 2560-2579) ถือเป�นแผนยุทธศาสตร, 
(Strategic Plan) ซ่ึงทําข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทย เป�นแผนแม�บทหลักที่เป�นกรอบชี้นําการกําหนด
นโยบาย และแผนต�าง ๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ การจัดสรรงบประมาณ และ
การจัดสรรทรัพยากร รวมท้ังเป�นแนวทางสําหรับการพัฒนาของภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค,ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของประเทศและประชาชน ประกอบด�วย 6 กรอบ
ยุทธศาสตร, โดยกรอบยุทธศาสตร,ที่ 3 คือการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคนนั้น ได�กําหนดให�มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�เด็กมีความรู�สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ปรเมธี วิมลศิริ, 
2559) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มี
เป`าหมายในการวางรากฐานให�คนไทยเป�นคนท่ีสมบูรณ, เพื่อให�คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจสามารถแข�งขันได� มีเสถียรภาพ มีความยั่งยืน รักษาและฟ��นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ทําให�การบริหารราชการแผ�นดินมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ทันสมัย 
กระจายความเจริญไปสู�ภูมิภาค และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต�อประเทศไทย โดยมียุทธศาสตร,
ที่สําคัญประการหนึ่งคือ การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย, เพื่อปรับเปลี่ยนให�คนไทยใน
สังคมไทยมีค�านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม และเตรียมคนให�มีทักษะการดํารงชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2559) สอดคล�องกับ
แผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) กําหนดกรอบยุทธศาสตร,ด�านการศึกษา 6 ด�านภายใต�
วิสัยทัศน, “สร�างระบบการศึกษาที่รองรับการศึกษา การเรียนรู�ตลอดชีวิต และความท�าทายท่ีเป�น
พลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 อย�างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป�นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยและการดํารงชีวิตอย�างเป�นสุขตาม “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ได�วางกรอบยุทธศาสตร,ที่ 3 (การพัฒนาศักยภาพคนทุกช�วงวัยและการสร�าง
สังคมแห�งการเรียนรู�) เป`าหมายท่ี 6 คือ การผลิตครู อาจารย, และบุคลากรทางการศึกษาให�ได�
มาตรฐานระดับสากล และเป`าหมายที่ 7 ครู อาจารย, และบุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาล 2560) และ สํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2559) ได�จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยมุ�งหวังให�เป�นแผนแม�บทของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน�วยงานในสังกัดนําไป
แปลงเป�นแผนปฏิบัติการต�อไป อีกทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ, จันทร,โอชา) ได�กําหนดยุทธศาสตร,ประการหนึ่งคือการพัฒนาครูในการสร�างกระบวนการ
เรียนรู�อย�างมีคุณค�าให�เกิดคุณภาพต�อตัวเด็กอย�างแท�จริง และพัฒนาครูอย�างเป�นระบบ (สํานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) และธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป� (2559) รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได�แถลงนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการโดยน�อมนําแนวพระราชกระแสฯ ด�าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด�าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร“พระองค,ทรงขอให�สืบสาน
พระราชปณิธานด�านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
มาขับเคลื่อนงานด�านการศึกษาให�เกิดเป�นรูปธรรม เพราะพระราชปธิธานของพระองค,ท�านถือเป�นพร
อันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบายด�านการศึกษาของสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสําคัญว�า “การศึกษาต�องมุ�งสร�างพื้นฐานให�แก�ผู�เรียน 2 ด�านคือ ส�งเสริมให�
นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต�อง และการศึกษาต�องมุ�งสร�างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคงเข�มแข็ง อาทิ 
การสร�างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character of Education)”  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,เป�นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห�งหนึ่งในจังหวัดขอนแก�น  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของการก�อตั้งคือ “สร�างคนดี 
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มีคุณภาพออกสู�สังคมและประเทศชาติ”ตามปรัชญาของวิทยาลัยที่ว�า “สร�างคนดี คนเก�ง คนเข�มแข็ง 
สู�สังคม”และมีเป`าหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ “พัฒนาครูสู�ครูมืออาชีพ” จากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด�านการอาชีวศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค,การมหาชน) (2558) รอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,ผ�านการประเมินระดับคุณภาพดี แต�มีตัวบ�งชี้ที่ 2 (นักเรียนมีความรู�และทักษะท่ี
จําเป�นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องค,การมหาชน, 2558) ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงคุณภาพของสถานศึกษาในด�าน
ประสิทธิภาพของครูผู�สอนที่จะต�องนํามาพัฒนาอย�างเร�งด�วน และจากการรายงานผลการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, (รายงานผลการดําเนินงานปoการศึกษา พ.ศ. 2558) รับทราบปWญหา
ของครูในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ (1) ครูยังขาดทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม� เช�น 
ทักษะการทําหน�าที่เป�นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และทักษะการช้ีแนะ (Coaching) (2) ครู
ยังขาดทักษะการสอนที่หลากหลาย ทําให�มีแบบการสอนท่ีจํากัด ไม�เพียงพอท่ีจะตอบสนองต�อความ
หลากหลายของผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงเน้ือหาสาระการเรียนรู� และครูยังต�องเรียนรู�และฝ�กฝน
ทักษะการสอนแบบต�าง ๆ ให�มากข้ึน (3) ครูยังต�องการเรียนรู�และฝ�กฝนการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
ปฏิบัติงาน (4) ครูขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการสอนในเชิงลึกท้ังในด�านเน้ือหาสาระท่ีสอนและ
วิธีการสอน รวมท้ังขาดการพัฒนาวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง จึงทําให�การสอนไม�เกิดประสิทธิภาพหรือมี
คุณภาพในระดับที่ต�องการ และ (5) ครูขาดการทํางานเป�นทีม จึงทําให�ขาดการเรียนรู�จากกันและกัน
ขาดความสัมพันธ,และความเข�าใจอันดีต�อกัน 
 ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,จึงต�องเร�งพัฒนาคุณภาพของครูให�มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากยังไม�สามารถบรรลุเป`าหมายตามนโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ในเร่ือง “การ
พัฒนาครูสู�ครูมืออาชีพ” อันจะส�งผลให�การเรียนรู�ของนักเรียนสัมฤทธิ์ผลและสามารถยกระดับ
คุณภาพของตัวบ�งชี้ท่ี 2 (นักเรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการทํางาน) ให�มีระดับคุณภาพท่ี
สูงข้ึน ตามปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ที่ต�องการ “สร�างคนดี คนเก�ง คนเข�มแข็งสู�สังคม” 
สอดคล�องกับ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป� (2559) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ ได�น�อมนํา
พระราชกระแสฯ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนหนึ่งว�า “ต�องพัฒนาครูก�อนให�พร�อมที่จะสอนเด็กให�
ได�ผลตามที่ต�องการจึงต�องคัดเลือกครูและพัฒนาครู” และแนวคิดทฤษฎีในการยกระดับการศึกษา
ที่ว�า “คุณภาพของครูช�วยให�นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึนอย�างมีนัยสําคัญ” (อัมมาร สยามวาลาและ
คณะ, 2555) การก�าวให�ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกแห�งศตวรรษท่ี 21 ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี ครูมีบทบาทสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาเพราะเป�นผู�ท่ี
อยู�ใกล�ชิดผู�เรียนมากท่ีสุด และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดความมุ�งหมายในการจัดการศึกษาว�า ต�องเป�นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให�เป�นมนุษย,ที่สมบูรณ,ท้ังร�างกายและจิตใจ สติปWญญา ความรู�และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมีความสุข ภารกิจของครูจึงถือเป�นภารกิจท่ี
สําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 จากปWญหาและความสําคัญท่ีกล�าวมาข�างต�น จึงทําให�ผู�วิจัยสนใจและมุ�งที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให�ตรงตามจุดมุ�งหมายของหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานการ
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ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ด�วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory 
Action Research) ซ่ึงจะสามารถแก�ไขปWญหาดังกล�าวได�ตรงจุด โดยเห็นว�าการแก�ปWญหาการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,นั้น จําเป�นต�องได�รับความร�วมมือและ
การมีส�วนร�วมจากครูและผู�บริหารทุกคน จึงจะเกิดผลสําเร็จ และเป�นวิธีการแก�ไขปWญหาแบบยั่งยืน 
สอนให�ทุกคนในองค,การคิดเป�น ทําเป�น สามารถแก�ไขปWญหาได�ด�วยตัวเอง โดยไม�จําเป�นต�องรับคําสั่ง
จากผู�บริหารแต�เพียงฝ�ายเดียว เนื่องจากทุกคนได�ประสบการณ,การเรียนรู�จากการมีส�วนร�วมในทุก
กระบวนการ อีกทั้งระเบียบวิธีวิจัยดังกล�าวยังส�งเสริมการสร�างจิตสํานึกของทุกคนในองค,การในการ
ร�วมรับผิดชอบการแก�ไขปWญหา และท่ีสําคัญคือผู�วิจัยต�องการให� เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิด
ประสบการณ,การเรียนรู�ทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และองค,การ และความรู�ใหม� ตาม
วัตถุประสงค,ของระเบียบวิธีวิจัยดังกล�าวอีกด�วย 
 
1.2  คําถามการวิจัย 
 ผลการดําเนินงานในข้ันตอนต�าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีกําหนดเป�น
อย�างไร? การดําเนินงานนั้นก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�อะไร? 
 
1.3  วัตถุประสงค&ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ด�วย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมใน 4 ประเด็นดังนี้ 
 1.3.1  ผลการดําเนินงานจากข้ันตอนการเตรียมการ และการวางแผน การนําแผนไป
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผลใน 2 วงจร 
 1.3.2  ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
 1.3.3  ผลการเรียนรู� (Learning) จากการปฏิบัติในตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัย 
 1.3.4  ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1  การวิจัยน้ีเป�นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
ที่ต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู 
 1.4.2  ระยะเวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 2 วงจรของกิจกรรมการ
เตรียมการ การวางแผน  การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผล ภายในปoการศึกษา 
2560 ระหว�างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 1.4.3  สถานท่ีที่ใช�ในการทําวิจัยในคร้ังนี้คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 
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1.5  นิยามศัพท&เฉพาะ 
 เพื่อให�เกิดความเข�าใจถูกต�องและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยจึงกําหนดนิยามศัพท,
เฉพาะที่ใช�ในการวิจัยคร้ังน้ี ดังนี้ 
 1.5.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) หมายถึง  
วิธีการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) โดยผู�ท่ีมีส�วนร�วม (Participants) ในสถานการณ,ทางสังคมนั้น ๆ  
เพื่อท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให�ดีข้ึนเต็มท่ี ซ่ึงมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ใน
การพิจารณาคือ จะต�องเป�นแบบมีส�วนร�วม (Participatory) และเป�นประชาธิปไตย (Democratic) 
จะต�องตอบสนองต�อสังคมและเกิดข้ึนภายในบริบทของสังคม ช�วยให�นักวิจัยสามารถที่จะตรวจสอบ
แนวทางต�าง ๆ ซ่ึงก�อนเคยมองว�าเป�นเรื่องปกติให�สามารถตรวจสอบได�ด�วยรูปแบบใหม�อีกรูปแบบ
หน่ึงเพื่อท่ีจะปรับปรุงการกระทําอย�างเป�นมืออาชีพมากข้ึน และความรู�ที่ได�จากการวิจัยแบบนี้จะเป�น
แนวทางท่ีทําให�กลุ�มต�าง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปล�อยตนเอง (Own Emancipatory) และ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Own Change) ช�วยสร�างเสริมการเรียนรู�และการกําหนดนโยบายอีกด�วย 

 1.5.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,  (Kuvanant Technological College) หมายถึง 
วิทยาลัยท่ีเป�นกรณีศึกษา ตั้งอยู�ในจังหวัดขอนแก�น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
(Office of The Vocational Education Commission) มีสภาพความต�องการและปWญหาตาม
เกณฑ,ที่ผู�วิจัยกําหนด 

1.5.3  ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู (21st Century Skills for Teachers) หมายถึง 
ทักษะศตวรรษที่  21 สําหรับครูท่ีต�องพึงมี ดังน้ี 1) ทักษะการสอนสําหรับศตวรรษที่  21 (21st 
Century Teaching Skills) 2) ทักษะการใช� เทคโนโลยีสํ าหรับศตวรรษที่  21 (21st Century 
Technology Skills) 3) ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Classroom Management Skills) 4) ทักษะการประเมินตามสภาพจริงสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Authentic Assessment Skills) และ 5) ทักษะวิชาชีพสําหรับศตวรรษที่  21 (21st 
Century Professional Skills) 
  1.5.3.1 ทักษะการสอนสําหรับศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการ
สอนอย�างชํานาญ ซ่ึงครูที่มีทักษะการสอนจะเป�นผู�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการสอนท้ังด�านทฤษฎี 
การสอน เทคนิค และวิธีการสอนเพื่อให�ผู�เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีหรือมีการพัฒนาในการ
เรียนมากข้ึน เช�น การสอนแบบสร�างสรรค,เป�นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL) การสอน
แบบสอนให�น�อยเรียนรู�ให�มาก (Teach Less, Learn More: TLLM) การสอนแบบยึดสมองเป�นฐาน 
(Brain Based Learning: BBL) การเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) การเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป�น
ฐาน (Project Based Learning: PBL) เป�นต�น 
  1.5.3.2 ทักษะการใช� เทคโนโลยีสําหรับศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ครูต�องเข�าใจใน
วิธีการใช�เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู� การเป;ดกว�างเพื่อการแสวงหาข�อมูลใหม� ๆ มาพัฒนาวิธีการ
สอนแบบเก�า ทั้ งเพื่อการเรียนรู�ของนักเรียนและเพื่ อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เช�น เฟสบุ�ค 
(Facebook) เคร่ืองมือกูเก้ิลแอพส,เพื่อการศึกษา (Google Apps for Education) การเรียนการสอน
ทางไกลผ�านออนไลน, เป�นต�น 
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  1.5.3.3 ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนสําหรับศตวรรษที่  21 หมายถึง การจัด
บรรยากาศในห�องเรียนในการส�งเสริมการเรียนรู�ของผู� เรียน และให�ผู�เรียนสามารถรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลตนเองได�ในอนาคต เป�นการจัดสภาพแวดล�อมในห�องเรียนทั้งการจัดตกแต�งในห�องเรียน  
การจัดท่ีนั่ง จัดมุมเสริมความรู�ต�าง ๆ ให�สะดวกต�อการเรียนการสอน ทําให�เกิดความสุขแก�ผู�เรียนเป�น
องค,ประกอบสําคัญประการหนึ่งที่จะสร�างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ�เรียนรู� รักการเรียนรู� การเป�น
คนดี และการมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุขท้ังในปWจจุบันและอนาคต เช�น 
ห�องเรียนอัจฉริยะ ห�องเรียนกลับด�าน เป�นต�น 
  1.5.3.4 ทักษะการประเมินตามสภาพจริงสําหรับศตวรรษที่  21 หมายถึง การ
ประเมินผลท่ีใช�วิธีการและเกณฑ,ท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ความสามารถ 
และคุณลักษณะต�าง ๆ ของผู�เรียนอย�างเต็มเวลา ในกิจกรรมในแต�ละโปรแกรม โดยให�ผู�เรียนได�ทํา
กิจกรรมหรือสร�างผลงานออกมา เพื่อแสดงตัวอย�างของความรู�และทักษะที่ตนมี ซ่ึงกิจกรรมท่ีนํามาใช�
ประเมินนั้นจะมีลักษณะเหมือนและเป�นส�วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู�มากกว�าเป�นการทดสอบ และ
ข�อมูลของการประเมินผลได�มาจากทั้งการเก็บรวบรวมผลงานที่ผู�เรียนได�ปฏิบัติอย�างสอดคล�องกับ
ชีวิตประจําวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคู�ไปกับการทดสอบความรู�ความเข�าใจ  
  1.5.3.5 ทักษะการพัฒนาวิชาชีพสําหรับศตวรรษที่ 21 หมายถึง การพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพครูให�เรียนรู�อยู�ตลอดเวลา เช�น การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
เป�นต�น  
 1.5.4 ผู�เรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
 
1.6  ประโยชน&ที่คาดว1าจะได3รับ 
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี จะเป�นประโยชน, ดังนี้ 
 1.6.1  ในเชิงวิชาการ 
  1.6.1.1 เป�นการวิจัยท่ีก�อให�บุคคลเกิดประสบการณ,การเรียนรู�ข้ึนทั้งในระดับบุคคล 
กลุ�มบุคคล และระดับสถานศึกษา เป�นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู�จากการ
กระทํา (Learning by Doing) 
  1.6.1.2 เป�นการวิจัยที่ก�อให�เกิดความรู�ใหม�จากการปฏิบัติของบุคคลและผู�เก่ียวข�องใน
หน�วยงาน ในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู เป�นความรู�ใหม�ตามทัศนะของ Coghlan 
and Brannick (2007) แ ล ะ  James, Milenkiewcz, and Bucknam (2008) ท่ี ก ล� า ว ว� า  
“ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง แต�สามารถนําเอาประเด็นข�อคิด
หรือเหตุการณ,สําคัญที่เกิดข้ึนเป�นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ในสถานการณ,อ่ืนที่มีลักษณะ
คล�ายคลึงกันหรือท่ีกําลังมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได�” ดังนั้นความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน
จากการวิจัยในคร้ังน้ี เป�นความรู�ใหม�ในบริบทเฉพาะท่ีเป�นผลจากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, ที่แม�จะมีข�อจํากัดในการนําไปใช�ในวงกว�าง แต�ก็อาจนําไปเป�นกรณีศึกษาเพื่อ
ประยุกต,ใช�กับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในวิทยาลัยแห�งอ่ืน ๆ ได� 
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  1.6.1.3 นักวิจัยหรือผู�บริหาร สามารถศึกษาเรียนรู�รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วมที่ใช�ในการวิจัยคร้ังนี้ มีการวิพากษ,วิจารณ, หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนารูปแบบการวิจัยให�
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 1.6.2  ในด3านการนําไปใช3 
  1.6.2.1 บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,และผู�เก่ียวข�อง สามารถนําผลการวิจัย
ไปศึกษาทบทวนและดําเนินการพัฒนาได�อย�างต�อเน่ือง ทั้งด�านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับครู หรือด�านอ่ืน ๆ เพราะลักษณะที่ดีประการหน่ึงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
คือ ส�งเสริมให�มีการพัฒนาท่ีต�อเน่ืองและยั่งยืน 
  1.6.2.2 นักวิจัยหรือนักวิชาการ สามารถศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม เพื่อการพัฒนาไปประยุกต,ใช�เพื่อออกแบบงานวิจัยของตนเอง หรือนําเอาหลักการใหม�อ่ืน ๆ  
มาเป�นตัวสอดแทรกเพื่อการพัฒนาได� 
  1.6.2.3 บุคลากรหรือผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห�งอ่ืนทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน สามารถศึกษาเรียนรู�จากประสบการณ,การทําวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
เพื่อนําไปประยุกต,ใช� ปรับใช� หรือเลือกใช� ให�เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยของตนเองได� 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข3อง 
 

ในบทน้ีจะเป�นการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห,หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับ “การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” ซ่ึงผู�วิจัยได�
เรียงลําดับการนําเสนอออกเป�น 5 ตอน ดังนี้คือ 1) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 2) 
แนวคิดทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู  3) การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู  4) บริบท
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,  และ 5) กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดที่นําเสนอตามลําดับ 
ดังต�อไปนี้ 

2.1 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วม 

 2.1.1 ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วม 
       ก�อนท่ีจะกล�าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมตามทัศนะของ วิโรจน, สาร

รัตนะ (2561) ที่ใช�ในการวิจัยในคร้ังนี้ ผู�วิจัยขอนําเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เป�นผลจาก
การศึกษาของชยานนท, มณเพียรจันทร, (2554) ที่กล�าวถึงที่แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร�วมเช�นเดียวกันมากล�าวถึงก�อน เพื่อเป�นข�อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีใช�ในการวิจัยในคร้ังน้ีว�ามีลักษณะสอดคล�องในทิศทางเดียวกัน  คือ ทัศนะ
ของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007) Quixley (2008) James, Milenkiewicz & 
Bucknam (2008) Creswell (2008) และ McTaggart (2010) ตามลําดับ ทั้งนี้ ผู�วิจัยได�รับอนุญาต
ในการนําเสนอเน้ือหาตามต�นฉบับเดิมที่มีปรากฏในหนังสือ “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: 
แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของวิโรจน, สารรัตนะ (2561) ดังนี้ 

 Seymour-Rolls & Hughes (2000) ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร�วมกัน (Collective) โดยมีการสะท�อนผลและมองตัวเองเป�นหลัก (Self-
Reflective) เป�นการสืบสวนสอบสวนโดยผู�ที่มีส�วนร�วม (Participants) ในสถานการณ,ทางสังคม 
นั้นๆ เพื่อท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให�ดีข้ึน ทั้งในแง�ของความเป�นเหตุเป�นผล 
(Rationality) และในแง�ของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช� PAR เป�นหลักจะประกอบด�วยการ
วิจัยใน 4 ช�วง คือ การสะท�อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และ
การสังเกต (Observation) โดยในแต�ละช�วงนั้นจะพึ่งพาซ่ึงกันและกันในลักษณะของเกลียวสว�าน 
(Spiral) หรือวงจร (Cycle) ทั้ งนี้  PAR แตกต�างจากรูปแบบการวิจัย เชิงป ฏิบั ติการ (Action 
Research) แ บ บ อ่ื น ๆ  อี ก ด� ว ย  เช� น  Technical Action Research แ ล ะ  Practical Action 
Research ท่ีไม�ได�ประกอบไปด�วยหลักการเช�นเดียวกับ PAR โดยหลักการเหล�านี้ประกอบด�วยการมี
ส�วนร�วม (Participation) ความร�วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) 
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ความรู� (Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกล�าว เห็นได�
ว�าวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนแรกจะแตกต�างไปจากแนวคิดของ PAR โดยท่ัวไป คือ แทนท่ีจะ
เริ่มต�นจากการวางแผน (Planning) แต�กลับเร่ิมต�นที่การสะท�อนผล (Reflection) ก�อน เพราะเห็นว�า
กลุ�มท่ีจะเลือกการทําวิจัยแบบ PAR น้ัน จะต�องร�วมกันนิยามหัวข�อท่ีเป�นสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือ
คิดว�าเป�นปWญหาโดยผ�านการสนทนา (Discussion) และการสะท�อนผล (Reflection) ร�วมกันในกลุ�ม
เสียก�อน โดยการร�วมกันพูดคุยถึงปWญหาที่เกิดข้ึน และยอมรับว�าส่ิงนั้นเป�นปWญหา หรือสิ่งที่กังวลใจ
ร�วมกัน แล�วจึงลงมือดําเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต�อไป  

Mills (2007) ให� ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ วิธีการ
สืบสวนสอบสวนอย�างเป�นระบบ (Systematic Inquiry) ซ่ึงกระทําโดยครูนักวิจัย (Teacher 
Researcher)  ผู�บริหารโรงเรียน (Principal) ท่ีปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผู�ท่ี
มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี
กระทําโดยครูน้ันเป�นการกระทําท่ีเกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงมีกระบวนการในการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นท่ีต�องการเน�น (Identify an 
Area of Focus) 2) รวบรวมข�อมูล (Collect Data) 3) วิเคราะห,และตีความข�อมูลที่ได�มา (Analyze 
and Interpret Data) และ 4) ดําเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan)
ทั้งนี้ ทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบ�งออกเป�น 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ, (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
ปฏิบัติ (Practical Action Research) โดยท่ีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ,หรือท่ีรู�จักกันดีในอีก
ชื่อหน่ึงว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร�วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) 
เป�นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซ่ึงมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 
ประการ คือ  1) จะต�องเป�นแบบมีส�วนร�วม (Participatory) และเป�นประชาธิปไตย (Democratic)  
2) จะต�องตอบสนองต�อสังคมและเกิดข้ึนภายในบริบทของสังคม 3) ช�วยให�ครู (นักวิจัย) สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบแนวทางต�าง ๆ ซ่ึงแต�ก�อนเคยมองว�าเป�นเร่ืองปกติให�สามารถตรวจสอบได�ด�วยรูปแบบใหม�
อีกรูปแบบหน่ึงเพื่อที่จะปรับปรุงการกระทําอย�างเป�นมืออาชีพมากข้ึน และ 4) ความรู�ท่ีได�จาก
กระบวนการวิจัยแบบนี้จะช�วยปลดปล�อย (Liberate) นักศึกษา ครู และผู�บริหาร รวมท้ังจะช�วยสร�าง
เสริมการเรียนรู� การสอน และการกําหนดนโยบายอีกด�วย   

Quixley (2008) ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพื้นฐาน
แล�วก็คือ การวิจัยแบบการมีส�วนร�วม (Participatory Research) ซ่ึ งผลจากการค�นพบและ
ข�อเสนอแนะใหม� ๆ ที่ได�จากการลงมือปฏิบัติไม�สามารถท่ีจะใช�บังคับเพื่อให�คนอ่ืนนําไปปฏิบัติได�ทันที 
ซ่ึงก็หมายความว�าผลท่ีออกมาน้ันจะต�องได�รับการยอมรับจากผู�ถูกวิจัยทุกคนก�อนที่จะมีการนําไปใช�
ปฏิบัติ เพราะฉะน้ันผู�ถูกวิจัยจะต�องมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะต�องมี
มุมมองว�าการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชน,ของพวกเขา และเป�นสิ่งที่พวกเขา
สามารถท่ีจะมีผลกับสิ่งนั้นได� (By Them, for Them and of Them) รวมท้ังสามารถที่จะปรับปรุง
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งานวิจัยของพวกเขาให�ดีข้ึนได�อีกด�วย ซ่ึงหลักการที่สําคัญของ PAR คือ 1) ส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียสะท�อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการให�ดีข้ึนโดยเชื่อมโยงการสะท�อนผลและการ
ปฏิบัติอย�างเข�มแข็งแล�วผนวกกันให�แน�นข้ึนในลักษณะที่เป�นเอกสารและเกิดข้ึนในเวทีสาธารณะ     
2) ส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียสามารถที่จะมีส�วนร�วมในการวินิจฉัยคําถาม ตอบคําถาม และ
ตัดสินใจเก่ียวกับการกระทําที่เกิดข้ึน 3) ให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการท่ีจะรวบรวมข�อมูล
เก่ียวกับคําถามของตัวเอง 4) เกิดการทํางานในลักษณะของการร�วมมือซ่ึงจะช�วยลดข้ันตอนต�าง ๆ ให�
น�อยลงกว�าเดิม และจะทําให�เกิดการแบ�งปWนอํานาจกันระหว�างผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังหมด 5) ส�งเสริม
ให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห,อย�างวิพากษ, การประเมิน และการบริหาร
จัดการของตัวเอง 6) สนับสนุนให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเรียนรู�อย�างต�อเน่ืองและเป;ดเผย โดยการทดสอบ
แนวคิดด�านการกระทํา (ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดข้ึนในระหว�างการปฏิบัติงานก็เป�นได�) และ 7) มี
ความต�อเน่ืองจนสามารถทําให�ผู� มีส�วนได�ส�วนเสียตอบคําถามหรือปWญหาท่ีใหญ�กว�าเดิมได� ใน
ปฏิบัติการวิจัย Quixley ให�ข�อสังเกตว�า ในระหว�างวงจรของ PAR แต�ละข้ันตอน จะต�องมีการมอง
ย�อนไปข�างหลัง (Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต�องมองไปข�างหน�า (Look Forward) ด�วยเสมอ 
เพราะในแต�ละข้ันตอนของ PAR จะมีความสัมพันธ,และเชื่อมโยงกันไปตลอด เช�น ในข้ันตอนการ
วางแผน (Planning) ก็ต�องย�อนไปดูข้ันสะท�อนผล (Reflecting) ว�าได�ข�อสรุปอะไรมาบ�างจากการ
ดําเนินงานในข้ันตอนที่ผ�านมา เพื่อท่ีจะนําเอาข�อสรุปท่ีได�จากการสะท�อนผลนั้นมาใช�ประกอบการ
วางแผนให�ตรงประเด็น และก็ต�องมองไปท่ีข้ันปฏิบัติด�วยว�าเม่ือมีการวางแผนตามข�อมูลที่ได�จากการ
สะท�อนผลแล�ว จะนําสิ่งที่ได�จากการวางแผนไปปฏิบัติได�อย�างไรจึงจะไม�หลงประเด็นตามแผนท่ีได�วาง
ไว�เป�นต�น 

James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม (Participatory Action  Research: PAR) เป�นกระบวนการท่ีเป�นพลวัตสําหรับใช�ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพโดยที่ PAR นั้นจะเป�นเครื่องมือท่ีสามารถทําให�เกิดผลลัพธ,ที่ดีข้ึน
ได�ถ�าผู�ที่นําไปใช� เช�น ผู�บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได�ให�ความใส�ใจและร�วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก�ปWญหาร�วมกันโดยผลลัพธ,ที่ได�จาก PAR  ต�อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู�ที่นํา PAR 
ไปปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังว�าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได�โดยใช�การสะท�อนผลเชิง
วิพากษ, (Critical Reflection) 2) PAR จะส�งเสริมการให�เกิดความแม�นในประเด็นที่กําลังศึกษาอยู�ซ่ึง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณ,ได�ว�าจะมีผลดีต�อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซ่ึงหมายความว�า
การกระทําในลักษณะของวงจรซํ้าแล�วซํ้าเล�าจะเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึนในที่สุด 3) การศึกษาโดยใช�
หลักการของ PAR จะช�วยพัฒนาความชํานาญของคนในระดับท�องถ่ิน และ 4) หลักการของ PAR จะ
ช�วยทําให�ผู�ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพิ่มข้ึนและมีพลังในการทํางานมากยิ่งข้ึนต้ังแต�ข้ันแรกของการเร่ิมต�น
โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ท่ีประกอบด�วย 4 ข้ันตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป�น
การวินิจฉัยหาองค,ประกอบหรือสาเหตุของปWญหาท่ีมีความเก่ียวข�องกับสภาพเป�นอยู�เดิม (2) การลง
มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อยกระดับสภาพความเป�นอยู�เดิมให�มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและ
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ยกระดับสภาพความเป�นอยู�และปWญหาต�าง ๆ ให�เป�นไปในทางที่ดีข้ึน (3) การวัดผล (Measure) เป�น
ข้ันตอนการวัดผลลัพธ,ของการกระทําและพยายามที่จะทํางานเพื่อท่ีจะให�ผลลัพธ,น้ันเป�นผลดีต�อ
ผู�เรียน (4) การสะท�อนผล (Reflection) เป�นข้ันตอนการสะท�อนผลของกระบวนการดําเนินงานและ
การระดมสมองเก่ียวกับสถานการณ,และข้ันตอนที่เพิ่มข้ึนกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders) คน
อ่ืน ๆ  

Creswell (2008)  ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป�นการ
วิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกต,ใช�ในการออกแบบการปฏิบัติได�มากที่สุดและดีที่สุด โดยท่ีนักวิจัยท่ี
ปฏิบัติจะทําการค�นคว�า (Explore) เก่ียวกับปWญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อท่ีจะพัฒนา
วิธีการแก�ปWญหา (Solution) ของปWญหาแต�ละอย�างน้ันให�ได� โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมี
ความคล�ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) น่ันเพราะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการจะอาศัยการรวบรวมข�อมูลด�วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช�วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช�
วิธีการทั้งสองวิธีรวมเข�าด�วยกัน  แต�อย�างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต�างออกไปจาก
วิธีการวิจัยแบบผสมเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดข้ึนในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ท่ี
เป�นบริบทเฉพาะ (Specific) เพื่อที่จะให�ได�มาซ่ึงวิธีการแก�ปWญหาในประเด็นน้ัน ๆ  ดังน้ันการ
ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป�นกระบวนการที่เป�นระบบ (Systematic) ซ่ึงถูกกระทําโดยครู
หรือบุคคลอ่ืน ๆ ในวงการศึกษาเพื่อท่ีจะทําการรวบรวมข�อมูลมาใช�ในการพัฒนาวิถีทางของการ
ทํางานภายในบริบททางการศึกษาซ่ึงเป�นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของ
ครูและพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนนอกจากน้ี Creswell ยังกล�าวว�าพัฒนาการของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่เห็นได�ชัดเจนจะมีอยู� 3 ช�วง (Stage) ด�วยกันคือ ช�วงแรกจะเป�นการวินิจฉัยกระบวนการ
เพื่อท่ีจะเผชิญหน�ากับประเด็นทางสังคมในบางประเด็น ช�วงท่ีสองจะเป�นการย�อนมองการปฏิบัติของ
ตนเอง และมีความจําเป�นที่จะให�ผู�ปฏิบัติ เช�น ครู ได�เข�ามามีส�วนร�วมเพื่อที่จะให�เขาได�แก�ปWญหาของ
ตนเอง และช�วงท่ีสามเป�นการนําเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ซ่ึงเป�น
แนวทางท่ีทําให�กลุ�มต�าง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปล�อยตนเอง (Own Emancipatory) และ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Own Change) ทั้งนี้ Creswell จะใช�คําว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
(Participatory Action Research: PAR) เพื่อท่ีจะยกย�องและยอมรับในลักษณะที่เป�นธรรมชาติของ
การมีส�วนร�วม (Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางน้ี 

Creswell ได�สรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีมีความ
โดดเด�นไว� 6 ประการคือ (1) เป�นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซ่ึงนักวิจัยมีเจตนาท่ีจะ
ค�นหาถึงความสัมพันธ,ระหว�างปWจเจกบุคคลกับคนอ่ืน ๆ โดยมีจุดประสงค,เพื่อท่ีจะทําความเข�าใจว�า
ความสัมพันธ,กันในสังคมนั้นเกิดข้ึนได�อย�างไรและสามารถที่จะมีผลกระทบต�อคนแต�ละคนในสังคมนั้น
ได�อย�างไร (2) เป�นการสืบสวนสอบสวนที่เน�นการมีส�วนร�วม (Participatory) หมายความว�าแต�ละคน
จะเกิดความเข�าใจในสิ่งที่ตนทําแล�วเสนอความรู�และความคิดเห็นไปสู�บุคคลอ่ืนรวมท้ังผลักดันให�เกิด
การกระทําร�วมกัน (3) เป�นการวิจัยที่ ใช�หลักของการปฏิบัติ (Practical) และใช�ความร�วมมือ 
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(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณ,ต�องเกิดจากการกระทําของผู�ที่เก่ียวข�องมีการ
ปฏิบัติเพื่อขยายผลไปสู�ชุมชนหรือสร�างความรู�ให�กับองค,การทางสังคมเพื่อลดความไม�สมเหตุสมผล
ความล�มเหลวและความไม�ยุติธรรมในการปฏิบัติหรือจากปฏิสัมพันธ,ท่ีไม�น�าพึงพอใจ (4) เป�น
กระบวนการที่ทําให�เกิดการปลดปล�อย (Emancipatory) น่ันคือในการดําเนินงานจะไม�มีการบีบ
บังคับโดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑ,ที่ไม�มีเหตุผลและโครงสร�างที่ไม�ยุติธรรมซ่ึงเป�นข�อจํากัดใน
การพัฒนาตนเอง (5) เป̀าหมายอีกอย�างหน่ึงของ PAR คือเพื่อที่จะช�วยให�แต�ละบุคคลสามารถท่ีจะ
ปลดปล�อยตนเองออกจากสภาพการท่ีถูกบีบบังคับที่มีอยู�ไม�ว�าจะเป�นในเรื่องของสื่อ (Media)  ภาษา
(Language) กระบวนการทํางาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ,ระหว�างอํานาจท่ีมีอยู�ใน
บริบทของการศึกษา (6) เป�นเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเน�นท่ีการสร�างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติน่ันเพราะลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วมจะสามารถเกิดข้ึนซํ้า ๆ กันได�อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท�อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม
เพราะเป�นกระบวนการที่มีจุดมุ�งหมายเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงไปสู�การปฏิบัติ 

McTaggart (2010) เป�นนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงท�านหน่ึงท่ีได�เสนอสิ่งที่เรียกว�าความเชื่อ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส�วนร�วม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรต�องคํานึงถึงดังนี้คือ 1) เป�นวิธีการ ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดย
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ  2) เกิดข้ึนจากการมีส�วนร�วมอย�างแท�จริง (Authentic 
Participation) 3) เป�นความร�วมมือกัน (Collaborative) 4) ทําให�เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห,
ตนเองได� (Self-Critical Communities)  5) เป�นกระบวนการเรียนรู�อย�างเป�นระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ทําให�คนมีส�วนร�วมในการที่จะคิดค�นทฤษฎีเก่ียวกับการกระทําของพวกเขา
เอง 7) ต�องการให�คนได�ทดสอบการปฏิบัติ (Practices)  ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข�อสมมติฐาน 
(Assumptions) ท่ีเก่ียวข�องกับสถาบันหรือชุมชนของเขา  8) เก่ียวข�องกับการจดบันทึกข�อมูล 
(Keeping Records)  9) ต�องการให�ผู� มีส�วนร�วม (Participants) พยายามมองประสบการณ,ของ
ตนเองอย�างเป�นรูปธรรม (Objectify) 10) เป�นกระบวนการทางการเมืองอย�างหนึ่ง (Political 
Process)  11) ประกอบการวิเคราะห,เชิงวิพากษ, (Critical Analysis)  12) เริ่มต�นจากจุดเล็ก ๆ   
(Starts Small)  13) เร่ิมต�นจากวงจรเล็ก ๆ (small cycles) 14) เร่ิมต�นจากการรวมกลุ�มเล็ก ๆ 
(small groups) หลาย ๆ กลุ�มท่ีมีปWญหาหรือความต�องการร�วมกัน 15) เป;ดโอกาสให�ผู�มีส�วนร�วมได�
ร�วมกันสร�างฐานข�อมูลข้ึนมา (Build Record) และ 16) เป;ดโอกาสให�ผู�มีส�วนร�วม (Participant) 
สามารถที่จะแสดงความถูกต�องของการกระทํา (Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย�างเป�น
เหตุเป�นผล 

McTaggart ให� ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความครอบคลุมถึงแนวทางท่ี
หลากหลายของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต�ในทุก ๆ แนวทางจะมีประเด็นหนึ่งที่คล�ายคลึงกัน
คือจะเป�นแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงถ�าเรามองในภาพรวมเก่ียวกับ
แนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแล�ว เราอาจจะเข�าใจได�อย�างลึกซ้ึงกว�าเดิมว�าผลลัพธ,ของการวิจัย
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เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมแบบวิพากษ, ประกอบด�วย 4 ประการคือ (1) เสนอแนวทาง (Provide a 
Way) ในการตีความเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนทางสังคมอย�างหลากหลาย (2) แสดงให�เห็นถึง
แนวทางท่ีเราสามารถจะปฏิบัติได�โดยการใช�แนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ, (3) แสดงให�เห็นว�าการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นอาจจะถูกมองว�าเป�นแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางสังคมได� (4) ใช�ตัวอย�างจากกรณีศึกษาใหม� ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อท่ีจะยกตัวอย�างว�าจะ
นําแนวคิดของสภาพแวดล�อมสาธารณะมาใช�ในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได�
อย�างไร และเพื่อที่จะทําให�เราเข�าใจได�ว�าในการปฏิบัติน้ันจะทําอย�างไรจึงจะทําให�เรารู�ว�าการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะเกิดข้ึนอีกจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ที่เป�น
วงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท�อนผล (Reflecting) และมีการเริ่มต�นวางแผนใหม�ในลักษณะท่ีเป�นวงจรต�อเนื่อง (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง  โดยการใช�แนวทางที่เป�นระเบียบเพื่อที่จะทําให�พวกเขามีความสอดคล�อง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู� (Informed) มีความพึง
พอใจ (Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพิ่มมากข้ึน 

 2.1.2 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วมที่ใช3ในการวิจัย 

 การนําเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action 
Research:  PAR) ท่ีใช� ในการวิจัยนี้  เพื่ อหลีกเลี่ยงการนําเสนอเน้ือหาที่อาจผิดเพี้ยนไปจาก
เจตนารมณ,ของผู�เขียน ผู�วิจัยได�รับอนุญาตให�นําเสนอเนื้อหาตามต�นฉบับที่ปรากฏในหนังสือ “การ
วิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผู�เขียน คือ วิโรจน, สารรัตนะ แล�ว โดย
วิโรจน, สารรัตนะ (2561) ได�กล�าวถึงการวิจัยในปWจจุบันว�าจําแนกออกได�เป�น 3 ประเภท คือ 1) การ
วิจัยเชิงปริมาณอิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษ,นิยม (Positivism/Empiricism) เน�น
การศึกษาความสัมพันธ,เชิงเหตุและผลของตัวแปร  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ อิงกับปรัชญากําหนดนิยม
หรือปรากฏการณ,นิยม (Constructivism/ Phenomenologicalism) เน�นการศึกษาเชิงพรรณนา
เพื่อทําความเข�าใจในสิ่งท่ีเป�นอยู�และความหมายของสิ่งน้ัน 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎี
สั งคม เชิ งวิ พ ากษ,  (Critical Social Theory) แ ละท ฤษ ฎีหลั งส มั ย ให ม� นิ ยม  (Theories of 
Postmodernism) ที่เชื่อเก่ียวกับประสบการณ,ที่มีอยู�จริงของมนุษย, การดึงศักยภาพของมนุษย,
ออกมาใช�ให�เต็มท่ี การให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมและความเป�นประชาธิปไตยในการกระทําและ
การส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวกการมีอํานาจในการตัดสินใจถึงสิ่งท่ีจะให�มีการ
เปลี่ยนแปลงและไม�เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงความรู�ที่มีอยู�ก�อนกับสารสนเทศท่ีได�รับใหม�การเรียนรู�
จากประสบการณ,ทั้งที่สําเร็จและไม�สําเร็จ การตั้งคําถามและการแสวงหาคําตอบอย�างเป�นระบบ
ตลอดจนใช�วิธีการพรรณนาถึงสิ่งที่กําลังเกิดข้ึน และทําความเข�าใจผลการใช�ตัวสอดแทรกทาง
การศึกษา 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพัฒนาข้ึนครั้งแรกในปo 1952 โดย
นักวิชาการชื่อ Lewin ตามด�วยนักวิชาการคนอ่ืน ๆ อีกหลายท�านในระยะต�อมา เช�น Kolb ในปo 



16 

 

1984 และ Carr and Kemmis ในปo 1986 เป�นต�น ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) ได�
จําแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป�นสามระดับ คือ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) มีแนวคิดที่สําคัญ คือ ผู�วิจัยทําตัวเป�นผู�เชี่ยวชาญจากภายนอก 
(Outside Expert) ท่ีนําแนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดทําข้ึนไปให�ผู�ร�วมวิจัยเป�นผู�
ปฏิบัติ  (2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่สําคัญ คือ 
ผู�วิจัยมีส�วนร�วมกับผู�ร�วมวิจัยมากข้ึน ไม�นําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให�ปฏิบัติตาม
แบบแรก แต�จะทําหน�าที่เป�นที่ปรึกษา เป�นผู�กระตุ�น ตั้งประเด็น และกํากับให�มีการร�วมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะท�อนผล (3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) 
มีแนวคิดที่สําคัญ คือ ผู�วิจัยมีส�วนร�วมในการวิจัยกับผู�ร�วมวิจัยในลักษณะเป�นความร�วมมือ 
(Collaboration) ที่ต�างมีสถานะท่ีเท�าเทียมกัน (Equally) ในการร�วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ
สะท�อนผล เป�นการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory 
Action Research)  หรือที่เรียกสั้น ๆ ว�า พาร, (PAR) เป�นชื่อท่ีนักวิชาการส�วนใหญ�นิยมเรียกกันใน
ปWจจุบัน  
 วิโรจน, สารรัตนะ ได�กล�าวว�า มีข�อวิพากษ,เก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) ว�าเป�นการวิจัยแบบบนลงล�าง (Top-Down) ที่ผู�ร�วมวิจัยมีลักษณะ
เป�นผู� ถูกกระทําหรือ เป�นผู� ตาม (Passive/Follower) เป�นรูปแบบท่ี มีความเป�น อํานาจนิยม 
เปรียบเทียบได�กับการบริหารที่ใช�ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
System 1  หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู�นํา ก็เปรียบเทียบได�กับการใช�ภาวะผู�นําแบบยึด
ผู�บริหารเป�นศูนย,กลาง (Boss Centered) แบบกํากับ (Telling) แบบชี้นํา (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุ�งงาน (Job Centered) เป�นต�น มีลักษณะเป�นวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) ส�วนใหญ� มีจุดมุ� งหมายเพื่ อการทําความเข�าใจ (Understanding) หรือเพื่ อหาความรู� 
(Knowing) ในปรากฏการณ,ต�าง ๆ ที่เป�นอยู� โดยผู�วิจัยมีบทบาทเป�นผู�เชี่ยวชาญ (Expert) ดําเนินการ
วิจัยกับกลุ�มผู�ถูกวิจัย เม่ือได�รับคําตอบแล�วผู�วิจัยก็จะจากไป ทิ้งให�ปWญหาต�าง ๆ ยังคงปรากฏอยู�  ชีวิต
ความเป�นอยู�ของผู�ถูกวิจัยยังคงเป�นเช�นเดิม ไม�ได�รับประโยชน,หรือไม�มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้น ในทางตรงกันข�ามผู�วิจัยกลับได�ประโยชน, เช�น ความก�าวหน�าทางอาชีพ ผลตอบแทน และ
ความมีชื่อเสียง เป�นต�น หากนําไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหน�วยงานราชการ การวิจัย
ดังกล�าวดูจะคล�ายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใช�กันอยู�มากในระยะที่ผ�านมา โดยเฉพาะในประเด็นท่ี
ผู�บริหารแสดงตนเป�นผู�เชี่ยวชาญหรือเป�นผู�รู�ดี แสดงบทบาทเป�นผู�กําหนดปWญหาหรือความต�องการ  
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเป�นอาหารสําเร็จรูปให�ผู�ปฏิบัตินําไปปฏิบัติ ซ่ึงผลจากการ
บริหารเช�นนั้น มีข�อวิพากษ,วิจารณ,กันว�าก�อให�เกิดสภาพการเล้ียงไม�โตของผู�ปฏิบัติ ทําให�ขาดความคิด
ริเร่ิมสร�างสรรค, ขาดความกระตือรือร�น และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากท่ีต�อง
คอยรับแต�คําสั่ง หรือต�องพึ่งพาความคิดเห็นของผู�ที่อยู�เหนือกว�าอยู�เสมอ ส�งผลให�การบริหารนั้นขาด
ความยั่งยืน ดังจะเห็นได�จากหลายโครงการต�องยุติลงเม่ือผู�บริหารเปลี่ยนไป  
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 จากข�อวิพากษ,ในทางลบที่มีต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค ทําให�นักวิจัยให�ความ
สนใจต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมมากข้ึน เพราะเป�นการวิจัยแบบล�างข้ึนบน ท่ีทั้งผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัยต�างมีความเท�าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป�น
ประชาธิปไตยสูง ต�างฝ�ายต�างแสดงบทบาทในการเป�นผู�กระทําหรือเป�นผู�นํา (Active/Leader) ซ่ึง
หากนําไปเปรียบเทียบกับการใช�ทฤษฎีเพื่อการบริหาร ก็เปรียบเทียบได�กับการใช�ทฤษฎี  Y หรือ
ทฤษฎี Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู�นํา ก็
เปรียบเทียบได�กับการใช�ภาวะผู�นําแบบยึดผู�ปฏิบัติเป�นศูนย,กลาง (Practitioner Centered) แบบมี
ส�วนร�วม (Participating) แบบมอบอํานาจ (Delegating) แบบเป�นเพื่อนร�วมงาน (Colleague) หรือ
แบบมุ�งคน (Employee Centered) เป�นต�น  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ผู�ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป�นผู�ถูกกระทํา 
(Passive) เป�นผู�กระทํา (Active) หรือผู�ร�วมกระทํา (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา 
(On Them) เป�นการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กล�าวคือ ผู�ถูก
วิจัยจะมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน เป�นทั้งผู�ตัดสินใจ ผู�ปฏิบัติ และผู� ได� รับผลจากการปฏิบัติ น้ัน 
นอกจากนั้นบทบาทของผู�วิจัยก็เปลี่ยนไปด�วย จากการเป�นผู� เชี่ยวชาญหรือผู�รู�ดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเป�นผู�ร�วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากน้ันการวิจัยก็ไม�ได�มีจุดมุ�งหมายเพียง
เพื่อทําความเข�าใจหรือเพื่อหาความรู�ในปรากฏการณ,ต�าง ๆ ท่ีเป�นอยู�เท�านั้น แต�จะต�องมีการปฏิบัติ
เพื่อก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค,ด�วย และคาดหวังว�าจะเป�นการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทําจากบทบาทการมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนน้ัน 
 ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เป�นท้ังการทําวิจัย การบริหารการ
พัฒนาและการทํางานเพื่อการแก�ปWญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจะร�วมกันวิเคราะห,
สภาพการณ,ท่ีต�องการเปล่ียนแปลง จากนั้นจึงกําหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู�สภาพที่พึง
ประสงค, มีการกําหนดวัตถุประสงค,และวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค,นั้น แล�วนําแผนไปสู�การปฏิบัติ
ในช�วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
แก�ไขเป�นระยะ ๆ และเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล�วมี
ข�อมูลย�อนกลับ จากลักษณะดังกล�าวจึงมีความคล�ายคลึงกับวงจรทั่วไปเก่ียวกับการบริหาร/การ
พัฒนา/การทํางานแบบมีส�วนร�วม ซ่ึงประกอบด�วยข้ันตอนท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอนคือ (1) การวางแผนร�วม 
(Shared Planning) (2) การนําแผนสู�การปฏิบัติร�วม (Shared Acting/ Implementing)  (3) การ
ติดตามผลร�วม (Shared Observing/Monitoring/Evaluating)  (4) การมีข�อมูลย�อนกลับร�วม 
(Shared Reflecting/Feedback) เพื่อเข�าสู�วงจรการดําเนินงานในข้ันตอนต�าง ๆ อีก  
 นอกจากนั้น วิโรจน, สารรัตนะ ยังได�ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม 
(Participatory Technology Development: PTD) เป�นบทความแปลโดยวาทิต จันทสุริยะวงศ, 
(2528) เร่ือง “ข�อสังเกตบางประการเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม” ตีพิมพ,ในวารสาร
สังคมพัฒนาฉบับที่ 6 หน�า 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาข้ึนโดย 
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กาญจนา แก�วเทพ (2532) เขียนเป�นบทความชื่อ “การทํางานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไร
และทําอย�างไร” ตีพิมพ,ในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับท่ี 1-2 หน�า 14-35  เพราะเห็นว�า มีหลักการ
คล�ายคลึงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม น�าจะเป�นประโยชน,ต�อการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ
นําไปสู�การทําความเข�าใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที่ชัดเจนและเป�นรูปธรรม
มากข้ึน ดังน้ี 
 กรณีแรก การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม เป�นกลยุทธ,การพัฒนาท่ีเน�นการช�วยเร�าให�
เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุ�งชักนําให�การพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดข้ึนในหมู�
ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเป�นเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความ
เชื่อที่ว�า เทคโนโลยีจะต�องมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจด�วยตัวของประชาชน
เองว�าเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการของพวกเขาอย�างแท�จริง การพัฒนา
เทคโนโยลีแบบมีส�วนร�วมจึงมีจุดมุ�งหมายที่จะยกระดับจิตสํานึกแห�งการวิเคราะห,วิจารณ,ของชุมชน
ต�อเทคนิควิทยาการใด ๆ ท่ีดํารงอยู�ว�ามีความเหมาะสมสอดคล�องกับพวกเขาหรือไม� มีพลัง
ความสามารถท่ีจะพัฒนาหรือคิดค�นดัดแปลงเทคโนโลยีได�ด�วยตัวเองอย�างไร โดยอาศัยกระบวนการ
ทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู� ซ่ึงไม�ค�อยเหมาะสมสอดคล�องให�
กลายเป�นส่ิงที่เหมาะสมใช�การได�จริง (หรือทําให�กะทัดรัดลง) 2) พิทักษ,เทคโนโลยีดั้งเดิมของท�องถ่ิน 
คิดค�นและปรับปรุงให�ก�าวหน�ายิ่งข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ได�ชื่อว�ามีความเหมาะสมสําหรับที่อ่ืน ๆ 
มาแล�ว ท้ังน้ีจะได�วัดคุณประโยชน,ว�ามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม� 4) ใช�การประชุมถกเถียง
ความรู�ทางด�านเทคนิค ให�การขยายความคิด และเพิ่มพูนจิตสํานึกแห�งการวิเคราะห,วิจารณ,  
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วมจะทําให�ชุมชนพึ่งตนเองได�มากข้ึน ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกลง  ก�อให�เกิดความริเร่ิมสร�างสรรค,ท่ีจะพัฒนาและดัดแปลงให�เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมข้ึน 
โดยอาจขจัดแบบที่ไม�เข�าท�าท้ังหลายให�หมดไป ซ่ึงแบบท่ีไม�เข�าท�านั้น บางครั้งก็อาจเป�นเทคโนโลยี
ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่นําเข�ามาจากที่อ่ืน สําหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วมน้ี 
ประกอบด�วยข้ันตอนหลัก ๆ 6 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการแจกแจงช้ีปWญหาและวิเคราะห,ปWญหา 2) 
ข้ันตอนการรวบรวมแนวการแก�ปWญหาท่ีชุมชนรับรู�หรือคิดได�ทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ
แนะนําเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่พอเป�นไปได�สําหรับการแก�ปWญหามาให�ลองเปรียบเทียบดูด�วยแม�อาจจะ
ไม�ใช�เทคโนโลยีที่มาจากประสบการณ,ของชุมชนเองก็ตาม 3) ข้ันตอนการกระตุ�นให�เกิดการทดลองใน
แนวการแก�ปWญหาท่ีชุมชนเลือกสรรเอง 4) ข้ันตอนการอํานวยความสะดวกให�กับกระบวนการทดลอง
5) ข้ันตอนการประเมินผล 6) ข้ันตอนวางแผนใหม�สําหรับการนําเทคโนโลยีไปใช�งานจริง ๆ (โดยเริ่ม
จากข้ันตอนที่ 2 มาตามลําดับ แต�ถ�าการทดลองปรากฏผลออกมาว�าเทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใช�การ
ไม�ได� ก็ให�กลับไปเริ่มต�นใหม�ที่ข้ันตอนที่ 1 หรือ 2 แล�วแต�กรณี)  
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออ่ืน ๆ) 
จะต�องตระหนักถึงความจําเป�นที่จะต�องผนวกตัวเองเข�าเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนท่ีตนเองทํางานด�วย
อย�างเต็มท่ีเพื่อทําความคุ�นเคย จนมีฐานะเป�นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต�องคอยดูดซับกับชุมชน 
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ไม�ว�าจะเป�นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต�องการ ความใฝ�ฝWนทะเยอทะยาน ตลอดจนปWญหาต�าง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานท่ีจะต�องทําให�กับชุมชนนั้น ในแต�ละ
ข้ันตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงชี้ปWญหา นักพัฒนาต�องเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับปWญหาหลัก ๆ  ที่ชุมชนเผชิญอยู� เป�นปWญหาที่สามารถนําเทคโนโลยีมา
แก�ไขได� โดยประเด็นปWญหาต�าง ๆ  เหล�าน้ันจะถูกนํามาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดท่ี
เห็นว�ามีผลกระทบต�อคนส�วนใหญ�ในชุมชนก็จะถือเป�นประเด็นปWญหาสําคัญ จากน้ันค�อยค�นหา
ประเด็นปWญหาสําคัญรองลงไป  ขั้นตอนที่ 2 นักพัฒนาต�องพยายามรวบรวมแนวทางการแก�ปWญหาท่ี
เป�นไปได�ท้ังหมดเท�าท่ีผู�คนในชุมชนได�สืบทอดหรือรับรู�กันมา ซ่ึงอาจได�มาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยให�โอกาสแก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก�ปWญหานั้นด�วยตนเองอย�างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีอยู�นอกเหนือประสบการณ,ความรับรู�ของชุมชนเข�าสู�วงสนทนาด�วย ใน
ระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบนั้นแบบน้ีเท�าน้ันท่ีจะช�วยแก�ปWญหาให�ชุมชน จะ
ปล�อยให�ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต�าง ๆ ด�วยตนเอง และยังไม�กล�าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ให�มากกว�านั้น จนกว�าจะมีการถามไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนาจะต�องคอยให�ข�อมูลอยู�เป�นระยะ ๆ  เม่ือ
เสนอข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�างเต็มท่ีแล�ว  ก็ปล�อยให�ชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นว�า
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง  ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาต�องกระตุ�นให�มีการทดลองปฏิบัติตาม
ทางเลือกท่ีชุมชนเลือกน้ัน โดยพยายามชักจูงชาวบ�านท่ีให�ความสนใจมาพบปะหารือกันอย�างเป�นการ
เป�นงาน  เพื่อร�วมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ�งงานความรับผิดชอบออกไป 
เพื่อให�การทดลองปรากฏผลในช�วงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาต�องคอยอํานวยความสะดวกให�กับ
ชุมชนตามข้ันตอนต�อไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาต�องพยายามทําให�การทดลองดําเนินไปอย�างถูกต�อง
ตามหลักการท่ีร�วมกันวางไว� แต�พยายามหลีกเลี่ยงการให�ความช�วยเหลือใด ๆ ท่ีได�อย�างง�าย ๆ หรือ
สําเร็จรูปเกินไป ตราบใดท่ีการทดลองดําเนินต�อไปได� นักพัฒนาคอยให�กําลังใจและกระตุ�นให�เกิดการ
ประดิษฐ,คิดค�นที่สอดคล�องและปฏิบัติได�จริง  ขณะเดียวกันก็บันทึกผลท้ังหมดไว�ให�เป�นระบบ
ประมวลผลข้ึนมาอย�างง�าย ๆ เพื่อให�ทุกคนได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห,หาปWญหาใน
ประเด็นต�าง ๆ อันจะนําไปสู�ข้ันตอนต�อไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซ่ึงโดยมากแล�วจะถือเกณฑ,
ด�านความคุ�มค�าจากการลงทุนเป�นหลัก ว�าแนวทางใดใช�ทุนน�อยกว�า แต�ให�ประโยชน,มากกว�าและ
คุ�มค�ากว�า เช�น การขุดบ�อเลี้ยงปลาขนาดเล็กให�รายได�ดีกว�าบ�อปลาขนาดใหญ�ท่ีทําด�วยอิฐโบกซิเมนต,
เม่ือเปรียบเทียบกับทุนท่ีลงไปแล�ว เป�นต�น เม่ือการทดลองประสบผลสําเร็จ ชาวบ�านมีความพร�อม
และตัดสินใจท่ีจะนําไปใช�จริงก็จําเป�นต�องอาศัยการวางแผนใหม�อย�างรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพื่อให�
การดําเนินงานเป�นไปด�วยดี ระหว�างการดําเนินงานก็ส�งเสริมให�มีการประชุมถกเถียงกันอยู�เป�นระยะ  
เพื่อทําให�เทคโนโลยีที่นําไปใช�น้ันได�รับการพัฒนาให�ดีข้ึนไปอีก จะเป�นประโยชน,ต�อชุมชน ป`องกัน
ไม�ให�เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ�มน�อย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม มีข�อควรคํานึงถึงดังต�อไปน้ี คือ (1) ปWจจัยด�านการ
สะท�อนกลับของปWญหาจากการดําเนินงาน (Action-Reflection) ซ่ึงจัดในรูปของการถกเถียงอภิปราย
กันเป�นวาระพิเศษหลังจากการดําเนินงานในข้ันตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะช�วยพัฒนา



20 

 

ความสามารถของชุมชนให�เกิดความคิดรวบยอด รู�จักจับกฎเกณฑ,ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต�าง ๆ ท่ี
ดําเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ,ด�านต�าง ๆ ด�วยเหตุด�วยผล มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งท่ีอยู�
ในใจของแต�ละคน ไม�ว�าจะเป�นทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรู�ที่อาจเพิ่มพูน
ข้ึนหรือชะงักงันจนต�องเก็บไปไตร�ตรองในใจ  ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล�อย
ตามกันหรือขัดแย�งกัน สิ่งต�าง ๆ เหล�าน้ีจะทําให�ชุมชนเข�าใจถึงภาวะแห�งการรวมพลังทํางานของกลุ�ม 
เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน ส่ิงใดที่ควรคัดค�าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลัง
การดําเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะช�วยพัฒนาทัศนคติและค�านิยมของชุมชนในด�านความเชื่อม่ันในตนเอง
ให�สูงข้ึน ช�วยลดความคิดท่ีจะพึ่งพาจากภายนอกให�น�อยลง ประสบการณ,ท่ีเกิดข้ึน จะเป�นส�วนหนึ่ง
ของการเรียนรู�ถึงเคร่ืองมือที่จะนํามาใช�แก�ปWญหาใด ๆ ก�อให�เกิดพลังแห�งความสามารถที่จะแก�ปWญหา
ได�ด�วยตนเอง  (2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได�ผลสรุปว�า เทคโนโลยีที่มีอยู�เดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม� เทคโนโลยีที่นําเข�ามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม� แล�วแต�กรณีข้ึนอยู�กับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซ่ึงจะมีผลทําให�เทคโนโลยีท่ีไม�เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในที่สุด หากเป�นเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะได�รับการยอมรับและถูกนําไปใช�อย�างกว�างขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถ�ายิ่งทําให�เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดข้ึนได�มากเท�าใด ก็จะทําให�เทคโนโลยีที่ไม�
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเท�านั้น (3) บทบาทของนักพัฒนามีความสําคัญเป�นอย�างยิ่ง หาก
นักพัฒนาน้ันอยู�ภายใต�การครอบงําของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช�ผลประโยชน,ของชน
ชั้นนํา ซ่ึงมีลักษณะยัดเยียด ครอบงํา และการให�บริการทางความรู�ต�อชุมชนมากกว�าการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย�างเสมอภาคกัน อาจจะนําไปสู�การเผยแพร�เทคโนโลยีที่ไม�เหมาะสมออกไปโดยไม�ตั้งใจ
ได�เพราะชาวบ�านมีแนวโน�มท่ีจะเชื่อฟWงนักพัฒนาเป�นทุนเดิมอยู�แล�ว ดังนั้น นักพัฒนาจะต�องทําตัวให�
มีบทบาทเป�น "ตัวกระตุ�น" ให�เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ช�วยขจัดลดทอนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของชุมชน และหนุนช�วยทางความคิดสร�างสรรค,ที่มีความเป�นไปได�ต�าง ๆ ในการมีส�วน
ร�วมกับชาวบ�านนั้น  นักพัฒนาจะต�องให�ความสนใจต�อการตัดสินใจของชุมชนว�า เป�นการตัดสินใจ
ตามความรู�สึกของอารมณ,หรือไม�  เพราะบ�อยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนต�องการน้ันเป�นเพียงสิ่งที่ต�องการตาม
ความรู�สึกเท�านั้น (Felt Need) มิใช�สิ่งที่ต�องการที่แท�จริง (Real Need) ดังนั้นนักพัฒนาจะต�องคอย
กระตุ�นให�ชุมชนขบคิดอยู�เสมอว�า ปWญหาท่ีแท�จริงคืออะไร อยากได�อะไร 
 กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของกาญจนา แก�วเทพ ได�ให�
แนวคิดที่น�าสนใจว�า "จะไม�นําเสนอว�าเราคือคําตอบทุกอย�างในการแก�ปWญหาของการพัฒนา" หรือ 
"เราคือถนนเส�นเดียวท่ีตัดตรงไปสู�เป`าหมายแห�งความสําเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกล�าวทําให�
กรอบความคิดและความเชื่อพื้นฐานบางประการเก่ียวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเม่ือนักพัฒนา
เข�าไปในหมู�บ�าน สิ่งที่นักพัฒนามีอยู�ในสมองคือ หมู�บ�านท่ีเรากําลังเข�าไปกําลังมีปWญหา ไม�ว�าจะเป�น
ปWญหาความยากจน ขาดข�าว มีหน้ีสิน ความเจ็บป�วย แล�วก็จะมีคําถามว�า ชาวบ�านมีปWญหาอะไร แล�ว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแก�ปWญหาให� เช�น หากขาดข�าวก็เสนอให�ตั้งธนาคารข�าว เป�นต�น ก็จะ
เปลี่ยนไปเป�นการตั้งคําถามว�าหมู�บ�านมีปWญหาอะไร เคยแก�ปWญหาน้ันอย�างไร มีเง่ือนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงทําให�ไม�สามารถแก�ปWญหาน้ันได�อย�างเต็มที่  ชาวบ�านมีอะไรอยู�บ�างแล�วในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู� 
และจะเอามาใช�ประโยชน,ได�อย�างไร ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันแล�วแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อว�า
ชาวบ�านมีแต�ด�านท่ีเป�นปWญหาเท�าน้ัน ส�วนด�านที่เป�นวิธีแก�ปWญหานั้นว�างเปล�า ต�องนําเอาจากข�างนอก
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เข�าไป  ส�วนแนวคิดใหม�นั้นเชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม�ว�างเปล�า ในนั้นบรรจุด�วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปWญญา พลังสร�างสรรค,ที่จะแก�ปWญหาชุมชน  
 การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต�องคํานึงถึงการพัฒนาจากล�างข้ึนบน ซ่ึงตรงข�าม
กับการพัฒนาแบบบนลงล�าง แต�ลักษณะการพัฒนาแบบล�างข้ึนบนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก เร่ิมด�วย
ความต�องการว�าจะพัฒนาอะไรนั้นจะต�องถูกกําหนดมาจากฝ�ายของชาวบ�านเอง โดยนักพัฒนาไม�
จําเป�นต�องเตรียมเอาไว�ล�วงหน�าว�าทุกหมู�บ�านต�องมีปWญหาทางเศรษฐกิจ ต�องทําธนาคารข�าวหรือ
ธนาคารปุ�ย หากหมู�บ�านใดมีความสนใจท่ีจะรวมกลุ�มกันเพื่อรื้อฟ��นธรรมเนียมประเพณีของตนก็ต�อง
เริ่มต�นจากความต�องการอันน้ัน เพราะลําดับความต�องการบ�งบอกถึงระดับความสําคัญของสิ่งท่ี
ชาวบ�านปรารถนาอย�างแท�จริง ซ่ึงอาจไม�ใช�เร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจก็ได�  มิติที่สอง การกําหนดรูปแบบ
วิธีการในการตอบสนองความต�องการหรือวิธีการแก�ปWญหา จําเป�นต�องใช�วิธีการของชาวบ�านด�วยกัน
จากคําถามที่ว�าแต�ก�อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปWญหานั้นอย�างไรบ�าง ถือว�าความรู�ในการ
แก�ปWญหาดังกล�าวเป�นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะต�องไม�โยนท้ิงไป มิติที่สาม หลังจาก
รับรู�ความต�องการของชาวบ�านและได�ศึกษาสํารวจวิธีการแก�ปWญหาที่เคยมีอยู�ในวัฒนธรรมชุมชน
แล�ว ในข้ันตอนการวางแผนเพื่อแก�ปWญหาจะต�องใช�วัฒนธรรมชุมชนนั้นเป�นตัวตั้งเป�นจุดเร่ิมต�น โดย
อาจจะประสานกับความรู�ที่นําไปจากภายนอก เช�น  แม�ว�าจะจําเป�นต�องทําธนาคารข�าวก็ต�องทํา แต�
ธนาคารข�าวในแต�ละชุมชนอาจไม�เหมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแต�ละแห�งนั้น เป�นต�น 
 การนําเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วน
ร�วมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากล�าวถึงข�างต�นนี้ ทําให�เกิดภาพความเข�าใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมอย�างเป�นรูปธรรมมากข้ึน สามารถนําไปประยุกต,ใช�
ได�อย�างเหมาะสมข้ึน โดยเฉพาะการวิจัยในหน�วยงานทางการศึกษา ซ่ึงผู�วิจัยอาจนึกภาพของชาวบ�าน
และชุมชนเป�นภาพของคณะครูอาจารย,และโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบเก�าและแบบใหม�ตามทัศนะของ กาญจนา แก�วเทพ กับการแบ�งระดับ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป�นสามระดับในลักษณะที่เป�นเส�นต�อเนื่อง (Continuum) ดังกล�าว
ข�างต�นนั้น อาจนํามาเปรียบเทียบได�ถึงความคล�ายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม� 
โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยู�ก่ึงกลาง ดังภาพประกอบที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม�กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 

นอกจากนั้น วิโรจน, สารรัตนะ ได�สังเคราะห,หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของ
ผู� วิ จั ยจากผลงานของ 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) เป�นต�น 
ได�ข�อสรุปเป�นหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผู�วิจัย 10 ประการ ไว�
สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมด�วยดังน้ี  (1) หลักการ 10 ประการ มีดังนี้ 1) บริบท
เฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ�งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ�งให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล 5) รับฟWง
ข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห, วิพากษ,และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป�นผู�มีส�วนได�เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู�จากการกระทํา ท้ังสําเร็จ
และไม�สําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบ 9) การมีบันทึกของผู�ร�วมวิจัยทุกคน เช�น 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ  การเปล่ียนแปลงในคําอธิบายสิ่งท่ีปฏิบัติ  การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ,ทางสังคมและรูปแบบองค,การ การพัฒนาตนเองจากการร�วมในการวิจัย
เป�นต�น 10) นําไปสู�การปฏิบัติหรือการพัฒนาท่ียั่งยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังน้ี 1) ผู�วิจัย
ต�องรับผิดชอบต�อการรักษาความลับ 2) ผู�ร�วมวิจัยเข�าถึงข�อมูลต�าง ๆ อย�างเสมอภาคกัน 3) ทิศ
ทางการวิจัยและผลลัพธ,ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร�วมกัน 4) ให�ผู�ร�วมวิจัยมีส�วนร�วมในการ

                                    แบบเดิม                             แบบใหม1 
                                (แบบบนลงล1าง)                   (แบบล1างขึ้นบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 

แบบเทคนิค 
ผู�วิจัยทําตัวเป�น

ผู�เชี่ยวชาญจากภายนอก 
ท่ีนําแนวคิด นําแผนงาน
หรือนําโครงการ ท่ีตนเอง
คิดหรือจดัทําขึ้น ไปให�ผู�

ร�วมวิจัยเป�นผู�ปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัต ิ
ผู�วิจัยมีส�วนร�วมมากขึ้น ไม�นําเอา
แนวคิด แผนงาน โครงการของตน
ไปให�ปฏิบัต ิแต�จะทําหน�าท่ีเป�นท่ี
ปรึกษา เป�นผู�กระตุ�น ต้ังประเด็น 

และกํากับให�มีการร�วมกันคิด 
ปฏิบัต ิสังเกตผลและสะท�อนผล 

 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 

แบบมีส1วนร1วม 
ผู�วิจัยมีส�วนร�วมในการวิจัยน้ันกับผู�

ร�วมวิจัย ในลักษณะเป�นความ
ร�วมมือกัน ท่ีท้ังผู�วิจัยและผู�ร�วม

วิจัยต�างมีสถานะท่ีเท�าเทียมกันใน
การร�วมกันคิด ปฏิบัต ิสังเกตผล 

และสะท�อนผล 

 

ภายในชุมชนนี้ว�าง
เปล�า สํารวจพบว�า
ชุมชนมปีWญหา
นักพัฒนาเทวิธีการ
แก�ปWญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 

 

ภายในชุมชนนี้ไม�ว�าง
เปล�า มีศักยภาพและพลัง
สร�างสรรค,ในการ
แก�ปWญหาอยู�แล�ว
นักพัฒนา เริ่มทํางานต�อ
จากที่เขามีอยู� 
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ออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร�วมกัน และข�อเสนอแนะได�รับการเห็นชอบ
จากทุกฝ�าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ�งหมายอ่ืนต�องได�รับการอนุญาตก�อน   
7) ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏให�เห็นและเป;ดโอกาสให�ผู�อ่ืนให�ข�อเสนอแนะได� 8) ไม�ละเมิด
ลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต�อรองก�อนการจัดพิมพ,เผยแพร� 9) ผู�วิจัย
ต�องแสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เริ่มแรกรวมทั้งข�อเสนอแนะและผลประโยชน, 
10) ผู�ร�วมการวิจัยต�างมีอิทธิพลต�อการทํางานแต�ผู�ที่ไม�ประสงค,มีส�วนร�วมต�องได�รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส�วนบุคคล (3) บทบาทของผู�วิจัย  10 ประการ มีดังน้ี 1) เป�นครู  2) เป�นผู�นํา 3) เป�น
ผู�ฟWงที่ดี 4) เป�นนักวางแผน 5) เป�นนักออกแบบ 6) เป�นนักวิเคราะห, 7) เป�นนักสังเคราะห, 8) เป�นนัก
สังเกตการณ, 9) เป�นนักรายงานผล 10) เป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  
 นอกจากนั้น วิโรจน, สารรัตนะ ยังได�กล�าวถึงว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเป�น
วิธีการวิจัยภายใต�ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ, เป�นการวิจัยที่ใช�วิธีวิทยาศาสตร,บางส�วน แต�ใช�วิธีปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม ระหว�างผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัย มีลักษณะท่ีนํามาทําความเข�าใจในแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ดังนี้ (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู�แสวงหาออกจากความรู�
และความจริง (2) เป̀าหมายของการแสวงหาความรู�และความจริงไม�ใช�ตัวความรู�และความจริงนั้น ๆ 
แต�คือการนําความรู�และความจริงท่ีได�มาไปใช�ในการแก�ปWญหาและสร�างการเปลี่ยนแปลง (3) เป�น
ลักษณะของสํานักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเน�นไม�ได�อยู�ที่ผลลัพธ,แบบตายตัวแต�อยู� ท่ี
องค,ประกอบต�าง ๆ อาทิ วิธีการการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการแสวงหาความรู�และ
ความจริง (4) กระบวนการแสวงหาความรู�และความจริง เร่ิมต�นที่การตั้งคําถามหรือมองไปที่ปWญหาท่ี
เกิดข้ึนแล�วจึงสร�างกระบวนการที่นําไปสู�การตอบคําถามหรือแก�ปWญหานั้น ๆ เป�นปWญหาในเชิงปฏิบัติ 
(Practical Problem) ไม�ใช�ปWญหาหรือคําถามในเชิงปรัชญา (5) ในกระบวนการแก�ปWญหานั้นจะเกิด
ปWญหาหรือคําถามอ่ืน ๆ ข้ึน ผลลัพธ,ของคําถามแรกจะเป�นพื้นฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีสําหรับการ
ตอบคําถามใหม�ที่เกิดข้ึน (6) กระบวนการแสวงหาความรู�ไม�ได�มีเป̀าหมายในการแสวงหาคําตอบแบบ
เบ็ดเสร็จ หากเป�นกระบวนการเรียนรู�ท่ีนําไปสู�การแก�ปWญหาในเชิงปฏิบัติให�ดียิ่งข้ึน และเพื่อนําไปสู�
การแก�ปWญหาในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงและซับซ�อนยิ่งข้ึน ดังนั้นความรู�ภายใต�วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรู�เพื่อรู�อันจะนําไปสู�การคิดวิธีการแก�ปWญหาที่ดียิ่งข้ึน และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม�
ตัดสินสิ่งท่ีตนค�นพบต�อคําถามหรือปWญหาหนึ่ง ๆ ว�าถูกหรือผิด แต�จะเรียกสิ่งน้ันว�าความจริงชั่วขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเม่ือเวลาผ�านไปและสังคมเปลี่ยนไปคําตอบที่เกิดข้ึน ณ เวลาหนึ่งก็
จะล�าสมัยและไม�ใช�คําตอบสําหรับเวลาใหม�ที่ตามมา (7) กระบวนการตอบคําถามหรือแก�ปWญหาท่ี
สําคัญเป�นกระบวนการที่ตั้งอยู�บนการไม�เห็นพ�องร�วมกัน (Disagreement) หรือท่ีเรียกว�า Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเข�าถึงความรู�แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช�นน้ีเป�นวิธีการท่ีให�นักวิจัย 2 กลุ�ม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให�ท้ังสองวิจารณ,ซ่ึงกันและกัน วิธีการนี้จะทําให�ทั้งสองกลุ�มได�มองเห็น
ตําแหน�งแห�งท่ีในเชิงญาณวิทยาของตน กล�าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน,ที่กํากับ
กระบวนการแสวงหาความรู� ร วม ท้ั งมองเห็นข� อจํ า กัดและจิ ตสํ านึ ก ท่ี ผิ ดพลาด  (False 
Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเช�นน้ีจึงไม�มีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเป�นการ
เรียนรู�กระบวนการในการแก�ไขปWญหาหรือแสวงหาคําตอบให�ดียิ่งข้ึนไป และด�วยวิธีคิดเช�นน้ีเองที่ทํา
ให�นักคิดสํานักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ,เห็นว�ากระบวนการเข�าถึงความรู�น้ันไม�สามารถ
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แยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม (8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ,เป�นภววิทยาท่ี
เห็นว�าความรู�และความจริงนั้นไม�ได�ไร�เดียงสาแต�มีลักษณะอัตวิสัย (Subjective) ซ่ึงหมายถึงว�า
ความรู�และความจริงไม�ได�ปลอดจากระบบคุณค�าที่ผู�เชื่อท่ีว�าภาวะของผู�แสวงหาความรู�และความจริง
ส�งผลต�อความรู�และความจริงนั้น ๆ แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ,จึง
เป�นญาณวิทยาท่ียืนอยู�บนความเชื่อที่ว�าภาวะของผู�แสวงหาความรู�และความจริงส�งผลต�อความรู�และ
ความจริงนั้น ๆ  นอกจากนั้น ในกรณีกระบวนทัศน,ที่เป�นรากฐานการแสวงหาความรู�/ความจริงตาม
ทฤษฎีหลังสมัยใหม�นิยม (Theories of Postmodernism) น้ันมีลักษณะสําคัญท่ีนํามาเพื่อทําความ
เข�าใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ดังน้ี (1) สิ่งท่ีรับรู�ว�าเป�นความรู�และความจริงใน
โลกนี้ คือสิ่ งที่ ถูกประกอบสร�างข้ึนมาด�วยอุดมการณ,  (Ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ         
(2) ความรู�ท่ีพึงประสงค,คือความรู�ท่ีมีลักษณะเฉพาะท�องถ่ิน หลากหลาย วิเคราะห,ระดับจุลภาคเป�น
เรื่องเล�าในขอบเขตแคบ ๆ เปลี่ยนโลกทัศน,ต�อความรู�จากวิทยาศาสตร,แบบกลไกของ Isaac Newton 
ที่เห็นว�าจักรวาลมีความคงท่ี เป�นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู�อย�างดีท่ีสุดจึงเป�นความรู�
แบบชั่วคราวที่ต�องปรับเปลี่ยนอยู�เสมอ แม�แต�ในวิทยาศาสตร,ธรรมชาติเอง ความรู�ในยุคหลัง ๆ ก็
แสดงให�เห็นชัดว�าความคิดแบบ Isaac Newton ไม�ใช�ส่ิงท่ีถูกอีกต�อไปแล�ว (3) หลังสมัยใหม�ไม�เชื่อ
เรื่องภววิทยา ไม�มีสิ่งท่ีเรียกว�าธรรมชาติของความรู�และความจริง ความรู�และความจริงล�วนเป�นสิ่ง
ประกอบสร�างทางสังคมท่ี ข้ึนอยู� กับเวลาและสถานท่ีและอุดมการณ,  (Ideology) ท่ีแตกต�าง
หลากหลาย ดังน้ันภายใต�วิธีคิดนี้ จึงไม�มีกระบวนทัศน,อีกต�อไป ไม�มีความรู� มีแต�ความเป�นจริงท่ี
หลากหลาย 
 จากข�อวิพากษ,ต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู�วิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ, 
(Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม�นิยม (Theories of Postmodernism) ซ่ึงเป�น
ความเข�าใจพื้นฐานเพื่อความเข�าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมดังกล�าวข�างต�น วิโรจน, 
สารรัตนะ (2558) ได�นําเสนอข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 10 ข้ันตอน (สมมุติมี 2 
วงจร หากมีมากกว�าก็เร่ิมต�นวงจรใหม�เหมือนกับวงจรท่ี 2 ไปจนสิ้นสุด) ดังภาพประกอบท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมตามทัศนะของ วิโรจน, สารรัตนะ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพื่อสร�างความคุ�นเคยและเสริมพลังอํานาจ
เชิงวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมสามารถทําได�ในหลายระดับ เช�น ระดับชั้นเรียน 
ระดับช�วงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แต�การวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมทําใน

คํานึงถึง 10 หลักการของผู3วิจัย 
1.ในบรบิทเฉพาะ 
2.ทักษะที่หลากหลาย 
3.มุ�งการเปลี่ยนแปลง 
4.มุ�งการกระทําเพื่อบรรลุผล 
5.รับฟWงข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัย 
6.วิเคราะห, วิพากษ,และประเมิน
ตนเอง 
7.เรียนรู�จากการกระทํา ทั้งที่สําเร็จ
และไม�สําเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบ 
8.ตระหนักในศักยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเป�นผู�มีส�วนได�
เสียจากภายในชุมชน 
9.การมีบันทึกของผู�ร�วมวิจัยทุกคน 
ถึงการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายถึงส่ิง
ที่ปฏบิัติ  
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ,
ทางสังคมและรูปแบบองค,การ  
การพัฒนาตนเองจากการร�วมใน
การวิจัย 
10.นําไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผู3วิจัย 
1.รักษาความลับ 
2.ผู�ร�วมวิจัยเข�าถึงข�อมูลต�าง ๆ ได�
อย�างเสมอภาคกัน 
3.ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ,ที่
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร�วม 
4.ผู�ร�วมวิจัยมีส�วนร�วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย 
5.มีการปรึกษาหารือ  ข�อเสนอแนะ
ได�รบัการเห็นชอบจากทุกฝ�าย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุ�งหมายอ่ืนต�อง
ได�รบัการอนุญาตก�อน 
7.ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให�เหน็และเป;ดโอกาสให�ผู�อ่ืนให�
ข�อเสนอแนะได� 
8.ไม�ละเมดิลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจา 
9.ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�
เริ่มแรกรวมทั้งข�อเสนอแนะและ
ผลประโยชน, 
10.ผู�ร�วมการวิจัยต�างมีอิทธิพลต�อ
การทํางานแต�ผู�ที่ไม�ประสงค,มีส�วน
ร�วมต�องได�รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส�วนบุคคล 
 

คํานึงถึง 10 บทบาทของผู3วิจัย 
เป�นครู  เป�นผู�นํา  เป�นผู�ฟWงทีด่ี  เป�นนักวางแผน  เป�นนักออกแบบ เป�นนกัวิเคราะห,  เป�นนักสังเคราะห, 

เป�นผู�สังเกตการณ, เป�นนักรายงานผล  เป�นผู�ส�งเสริมสนับสนนุและอํานวยความสะดวก 
 

ผลการวิจัย 

บรรยายถึงปรากฏการณ,การวิจัย และ
นําเสนอผลการเปล่ียนแปลง ผลการ
เรียนรู� และความรู�ใหม�จากการปฏิบัต ิ

จุดเริม่ต3น 
สร�างความคุ�นเคย 

เสริมพลังด�านวิชาการให�กับผู�ร�วมวิจัย 

คํานึงถึง  1) ข�อวิพากษ,ต�อการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบเทคนิคและทัศนะต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม                                
2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน                                                  
3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ, และทฤษฎีหลังสมัยใหม� 

วางแผน 

ปฏิบัต ิ

สังเกต 

สะท3อนผล 

วางแผน 

ปฏิบัติ สะท3อนผล 

สังเกต 
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ระดับโรงเรียน ที่มีปWญหาที่จะต�องแก�ไขหรือพัฒนาอยู�ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข�อมูลเชิงประจักษ,
ยืนยันหรืออ�างอิง จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อสร�างความคุ�นเคยให�เกิดข้ึนก�อน 
 เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมต�องมีผู�ร�วมวิจัย (Participants) จํานวนหนึ่ง 
ที่จะต�องเป�นไปด�วยความสมัครใจ ดังนั้น เพื่อให�ระบุได�ว�าผู�ร�วมวิจัยคือใคร มีจํานวนเท�าใด ผู�วิจัยควร
นําเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมชี้แจงต�อผู�ร�วมวิจัยให�รับรู�และ
เข�าใจ เพื่อให�การตัดสินใจเข�าร�วมวิจัยเป�นไปด�วยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว�า “ผู�วิจัยต�อง
แสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เริ่มแรก รวมทั้งข�อเสนอแนะและผลประโยชน,
ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ” คํานึงถึงหลักการ “ผู�ท่ีไม�ประสงค,มีส�วนร�วมต�องได�รับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิส�วนบุคคล” 
 การลงพื้นที่เพื่อสร�างความคุ�นเคย ผู�วิจัยควรแสดงบทบาทการเป�น “ผู�ส�งเสริมสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก” รวมท้ังบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไว� 10 บทบาทดังกล�าวข�างต�น ให�
เหมาะสมกับสถานการณ,และไม�ให�เสียหลักความมีสถานะที่เท�าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ทํางานแบบป;รามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม�ควรกําหนดตําแหน�งหรือสถานะใด ๆ ที่จะทําให�
เกิดการแบ�งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท�าเทียมกัน น่ังประชุมสนทนากับแบบโต�ะกลม 
(Round Table)  ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วมท่ีนํามากล�าวถึงข�างต�น ท่ี
กล�าวว�า “...ผู�วิจัยจะต�องตระหนักถึงความจําเป�นท่ีจะต�องผนวกตัวเองเข�าเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนท่ี
ตนเองทํางานด�วยอย�างเต็มที่เพื่อทําความคุ�นเคย จนมีฐานะเป�นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะต�องคอย
ดูดซับกับชุมชน ไม�ว�าจะเป�นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต�องการ ความใฝ�ฝWนทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปWญหาต�าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานท่ีจะต�องทํา
ให�กับชุมชนน้ัน...” 
 นอกจากนั้น ผู�วิจัยควรมีการเสริมพลังด�านวิชาการที่เป�นความรู�เชิงเทคนิค ให�กับผู�ร�วมวิจัย
ในเร่ืองต�าง ๆ เพื่อให�การดําเนินการวิจัยเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช�น (1) แนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมตามหลักการท่ีกล�าวถึงข�างต�น คือ “ผู�วิจัยต�อง
แสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เริ่มแรก รวมทั้งข�อเสนอแนะและผลประโยชน,
ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เช�น การวางแผนปฏิบัติการ การระดม
สมอง การนําแผนสู�การปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะท�อนผลการปฏิบัติงาน การบันทึก
ข�อมูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เป�นต�น 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพื่อแก�ปWญหา เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม มุ�งเน�นการแก�ปWญหา (Problem Solving) ผู�วิจัยควรแสดงบทบาทการเป�นผู�มีส�วน
ร�วม เป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและเป�นผู�อํานวยความสะดวกให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันวิเคราะห,สภาพของ
งานท่ีเป�นปWญหา เพื่อระบุสภาพที่เคยเป�นมา สภาพปWจจุบัน สภาพปWญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก
ที่หลากหลายเพื่อการแก�ปWญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแก�ปWญหาโดยให�ผู�ร�วมวิจัยร�วมกันวิเคราะห,และ
กําหนดประเด็นต�าง ๆ ดังกล�าวตามประสบการณ,และทุนความรู�ที่มีอยู�เดิมของพวกเขาก�อน จากนั้น
จึงจะนําเอาแนวคิดเชิงวิชาการท่ีผู�วิจัยศึกษาไว�ในบทท่ี 2 นําเข�าสู�วงสนทนากับพวกเขา ซ่ึงอาจมีผลให�
พวกเขานําเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก�หรือบูรณาการเข�ากับสิ่งที่พวกเขาร�วมกันคิดและ
กําหนดข้ึน ทั้งนี้เป�นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให�มีการระเบิดจากภายใน (Inside-
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Out) ก�อน แล�วเสริมด�วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่ว�า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป�นผู�มีส�วนได�เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว�า 
“แนวคิดใหม�ในการพัฒนาน้ัน เชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม�ว�างเปล�า ในนั้นบรรจุด�วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปWญญาและพลังสร�างสรรค,ท่ีจะแก�ปWญหาชุมชน” และ “ให�โอกาสแก�ชุมชนท่ีจะ
เสนอแนวทางการแก�ปWญหานั้นด�วยตนเองอย�างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ที่อยู�
นอกเหนือประสบการณ, ความรับรู�ของชุมชนเข�าสู�วงสนทนาด�วย ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ 
แต�จะไม�สรุปว�าแบบนั้นแบบนี้เท�านั้นท่ีจะช�วยแก�ปWญหาให�ชุมชน จะปล�อยให�ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต�าง ๆ ด�วยตนเอง และยังไม�กล�าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให�มากกว�านั้น จนกว�าจะมีการ
ถามไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนาจะต�องคอยให�ข�อมูลอยู�เป�นระยะ ๆ เม่ือเสนอข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�าง
เต็มที่แล�ว  ก็ปล�อยให�ชุมชนเป�นผู�ตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นว�าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หน่ึง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกล�าว ในข้ันตอนการวางแผนควรประกอบด�วยกิจกรรมการ
ทํางาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู�ร�วมวิจัยออกมาให�เต็มที่อาจใช�เวลา 1-2 วัน ให�
พวกเขาได�ร�วมกันระดมสมองคิดอย�างเต็มที่โดยอาศัยความรู�และประสบการณ,พื้นฐานที่เขามีและเคย
ทํากันมาเพื่อกําหนดสภาพที่เคยเป�นมา สภาพปWจจุบัน สภาพปWญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกท่ี
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพื่อแก�ปWญหา เพื่อจัดทําเป�นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส�วนรวม ที่ประกอบด�วยโครงการจํานวนหนึ่ง และอาจให�แต�ละรายจัดทําแผนพัฒนาส�วนบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ด�วย ก็จะทําให�การแก�ปWญหามีความสมบูรณ,ยิ่งข้ึน เพราะ
โครงการจํานวนหนึ่งน้ันอาจไม�ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรทําในบางกรณีได� และบางโครงการก็จําเป�นต�องมี
แผนพัฒนาส�วนบุคคลรองรับเพื่อการนําไปปฏิบัติด�วย  ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให�แก�
ผู�ร�วมวิจัย อาจใช�เวลา 1-2 วัน โดยผู�วิจัยนําเอาแนวคิดที่ศึกษาไว�ในบทที่ 2 ไปถ�ายทอดให�ผู�ร�วมวิจัย
ได�รับรู�และเข�าใจถึงแนวทางการแก�ปWญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน,ของทฤษฎีที่ว�า “..ช�วยชี้นําการ
ตัดสินใจ ช�วยให�มองภาพองค,การได�ชัดเจนข้ึน  ช�วยให�ตระหนักถึงสภาพแวดล�อมขององค,การ ช�วย
เป�นแหล�งของความคิดใหม� ช�วยกําหนดกรอบของปรากฏการณ,ท่ีมีความสัมพันธ,กัน ช�วยจําแนก
แยกแยะปรากฏการณ, ช�วยสร�างสิ่งใหม� ๆ ช�วยทํานายปรากฏการณ,” นอกจากการถ�ายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแล�ว อาจเชิญวิทยากรมาให�ความรู�เพิ่มเติม อาจให�ศึกษาค�นคว�าเพิ่มเติม อาจให�ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป�นต�นแบบ เพื่อให�ผู�ร�วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน,และความรู�ความเข�าใจในแนวทางการ
แก�ปWญหาในเรื่องที่ทําวิจัยอย�างหลากหลาย ระยะที่  3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ,และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี)  โดยจัดกิจกรรมให�มีการบูรณาการความรู�
เชิงวิชาการท่ีได�รับ (ในระยะที่ 2) เข�ากับสิ่งที่พวกเขาร�วมกันคิดและกําหนดเป�นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส�วนบุคคล (ในระยะท่ี 1) ตามหลักการที่ว�า “...ทฤษฎีหากไม�นําไปปฏิบัติก็เปล�าประโยชน, 
การปฏิบัติหากไม�มีทฤษฎีมาเสริมด�วยก็เสมือนคนตาบอดไปไหนได�ไม�ไกลวนเวียนอยู�แต�วิธีการเดิม...” 
กิจกรรมนี้อาจใช�เวลา 1-2 วัน ซ่ึงผลจากการบูรณาการร�วมกัน อาจเป�นอย�างใดอย�างหนึ่งดังน้ี        
1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขากําหนดในระยะท่ี 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม� ยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการท่ีผู�วิจัยนําไปถ�ายทอดให� หรือ 3) บูรณาการเข�าด�วยกันระหว�างสิ่งที่พวกเขาคิดแต�แรกและ
ทฤษฎีใหม�ที่พวกเขาได�รับเสริมเพิ่มเติมเพื่อกําหนดเป�นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส�วนบุคคลใหม�



28 

 

ข้ึนมา โดยแผนปฏิบัติการ ของส�วนรวม และแผนพัฒนาส�วนบุคคล มีองค,ประกอบอะไรบ�างข้ึนกับ
ผู�วิจัยและร�วมวิจัยจะร�วมกันกําหนด แต�อย�างน�อยควรประกอบด�วยจุดมุ�งหมายและวิธีการ (Ends 
and Means) ในการแก�ปWญหานั้นว�าจะทําเพื่ออะไร (What) และจะทําอย�างไร (How) 
 แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู� 
(Knowledge Management) ผู�วิจัยจะเป�นเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู�เชิงวิชาการหรือความรู�ท่ี
ชัดแจ�ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู�ร�วมวิจัยเป�นเสมือนตัวแทนของกลุ�มคนท่ีมีความรู�จาก
ประสบการณ,ท่ีสะสมมาเป�นความรู�ที่ฝWงตัว (Tacit Knowledge) จึงเป�นการผสมผสานกันระหว�าง
ความรู�เชิงวิชาการกับความรู�จากประสบการณ, หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว�างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป�นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได�
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ,ที่สะสมอยู�ในตัวของผู�ร�วมวิจัย จากแนวคิดดังกล�าว มีข�อท่ี
ผู�วิจัยควรคํานึง 4 ประการ คือ (1) การศึกษาและนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต�อง
นําเสนอไว�อย�างมีจุดมุ�งหมาย อย�างมีความหมาย และอย�างมีประโยชน,ที่จะทําให�ผู�วิจัยมีความรอบรู�
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต�อการนําไปร�วมเสวนากับผู�ร�วมวิจัย ไม�ใช�ทบทวน
มาไว�อย�างเป�นไม�ประดับงานวิจัยหรือห้ิงพระประจํางานวิจัยที่ไม�มีการมาเซ�นไหว�เหลียวแลอีก       
(2) ผู�วิจัยจะต�องสร�างทัศนคติที่ดีให�เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัยและผู�เก่ียวข�องว�า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป�นสิ่ง
ที่ไปด�วยกันได� ไม�ได�เป�นเส�นขนานที่ไม�มีวันบรรจบกัน เหมือนกับคําพูดที่มักพูดกันว�า “ทฤษฎีจัด
ปฏิบัติไม�ได� หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป�นต�น ต�องสร�างความตระหนักว�าทฤษฎีจะ
ช�วยย�นระยะทางการลองถูกลองผิดให�สั้นลงได� ดังประโยชน,ของทฤษฎีที่กล�าวถึงข�างต�น นอกจากนั้น
ผู�วิจัยอาจสร�างแนวคิดให�ผู�ร�วมวิจัยได�เข�าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ,เชิงบวกต�อกันระหว�างการ
วิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ  หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทําให�เกิดข้ึนได� ก็จะทําให�การ
ดําเนินงานวิจัยเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน (3) การนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ต�องเป�นไปหลังจากที่ปล�อยให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันคิดอย�างเต็มที่ก�อน โดยหากนําเสนอก�อน มีแนวโน�ม
ที่ผู�ร�วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช�เลยมีอยู�สูง อาจเป�นเพราะความเคยชินกับการ
เป�นผู�ถูกกระทํา (Passive) หรือเป�นผู�ตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู�ล�าง 
(Top-Down Approach) ท่ีฝWงรากมานาน  หรืออาจเป�นเพราะแนวโน�มที่จะเชื่อฟWงผู�วิจัยเป�นทุนเดิม
อยู�แล�ว  ซ่ึงจะทําให�การวิจัยมีแนวโน�มเป�นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกว�าจะเป�นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโน�มท่ีอิทธิพลของความรู�เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่สําเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มาก จนความรู�ส�วนตัวที่สะสมจากประสบการณ, (Tacit Knowledge) ของผู�ร�วมวิจัยไม�ได�ถูกนํา
ออกมาใช� (4) การนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู�วิจัยจะต�องนําเสนอแบบไม�ยัดเยียด ไม�ชี้นํา หรือ
ไม�ให�มีอิทธิพลต�อการนําไปปฏิบัติของผู�ร�วมวิจัย แต�ต�องคํานึงถึงการเป�นทางเลือก การเป�นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป�นผู�มีส�วนได�เสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดท่ีว�า “…ให�โอกาสแก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก�ปWญหานั้นด�วยตนเองอย�าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีอยู�นอกเหนือประสบการณ, ความรับรู�ของชุมชนเข�า
สู�วงสนทนาด�วย ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบนั้นแบบนี้เท�านั้นท่ีจะช�วย
แก�ปWญหาให�ชุมชน จะปล�อยให�ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต�าง ๆ ด�วยตนเอง และยังไม�กล�าว
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พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให�มากกว�านั้น จนกว�าจะมีการถามไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนาจะต�องคอยให�
ข�อมูลอยู�เป�นระยะ ๆ  เม่ือเสนอข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�างเต็มที่แล�ว ก็ปล�อยให�ชุมชนเป�นผู�ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นว�าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู3 และความรู3ใหม1
ผู�วิจัยยังคงมีบทบาทการเป�นผู�มีส�วนร�วม การเป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุน และการเป�นผู�อํานวยความ
สะดวกให�มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของส�วนรวม และแผนพัฒนาส�วนบุคคล ที่กําหนดไว�นั้น 
โดยมุ�งให�บรรลุผลตามวัตถุประสงค,ท่ีกําหนดตามหลักการ “มุ�งการเปลี่ยนแปลงและมุ�งให�เกิดการ
กระทําเพื่อบรรลุผล” พยายามไม�ให�ความช�วยเหลือใด ๆ ท่ีได�อย�างง�าย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอย
ให�กําลังใจและกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติอย�างจริงจัง พิจารณาถึงการใช�ทรัพยากรต�าง ๆ ทางการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ, และการจัดการ ในการนําแผนสู�การปฏิบัติ เช�น การจัดทีมงาน การ
แบ�งงาน การมอบอํานาจหน�าที่ การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนดเครือข�ายการ
ติดต�อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหว�างโรงเรียนกับชุมชน การ
จัดระบบการติดตามผล เป�นต�น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพื่อบันทึกผล
การปฏิบัติ ให�กระทําในทุกข้ันตอนที่ผ�านมา ตั้งแต�ข้ันตอนการเตรียมการ มาจนถึงข้ันตอนการปฏิบัติ 
ไม�ได�หมายถึงการสังเกตเฉพาะในข้ันตอนการปฏิบัติเท�านั้น โดยอาจใช�เทคนิควิธีและเคร่ืองมือต�าง ๆ 
อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างผสมกันตามสถานการณ,และความเหมาะสม เช�น การสังเกตแบบมี
ส�วนร�วมและการบันทึก การสัมภาษณ,แบบเป�นทางการและไม�เป�นทางการ แบบสอบถามความเห็น 
แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ 
เป�นต�น ซ่ึงประเด็นในการสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ น้ัน นอกจากจะเป�นเรื่องเก่ียวกับ
ความก�าวหน�า ปWญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ยังเป�นเรื่องท่ีเก่ียวกับผลที่เกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานในแต�ละข้ันตอนด�วย เป�นผลในเรื่องที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ,ท่ีคาดหวัง 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู� (Learning) และความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of New Knowledge) 
ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�ม และระดับหน�วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท3อนผล (Reflecting) เพ่ือนําไปสู1การวางแผนในวงจรใหม1 อาจ
นําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช�  เป�นเทคนิคการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ,การทํางานในแง�มุมต�าง ๆ เพื่อให�เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปWจจัยท้ังภายในภายนอก 
ซ่ึงทําให�เกิดผลอย�างที่ เป�นอยู�  ทั้งท่ีสําเร็จหรือไม�สําเร็จ เน�นการระดมสมอง พูดคุย เล�าเรื่อง 
สังเคราะห, จับประเด็นกระบวนการทํางานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ, หรืออาจกล�าวได�ว�าการถอด
บทเรียนมีจุดมุ�งหมายเพื่อสืบค�นความรู�จากการปฏิบัติงานโดยใช�วิธีการสกัดความรู�และประสบการณ,
จากผู�ร�วมวิจัย พร�อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู�และ
ความรู�ใหม� ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว�างการปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จหรือไม�สําเร็จ เพื่อเป�นข�อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให�บรรลุเป̀าหมาย และสามารถเผยแพร�ศึกษาเรียนรู�ได�หรือกล�าวในอีกนัยหนึ่ง
ว�า การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอย�างออกมาจากบทเรียนที่มีอยู� จากสิ่งท่ี
เราทํา เพื่อให�ได�งานที่เป�นความสําเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไม�สําเร็จ (Bad Practice) ปWจจัย
ที่ทําให�เกิดความสําเร็จหรือไม�สําเร็จ และแนวทางแก�ไขปWญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน ซ่ึงการถอดบทเรียน
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โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรู�ระหว�างการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินการทันทีหลังจากทํากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป�นชุดกิจกรรมก็ดําเนินการ
หลังจากกิจกรรมย�อยเสร็จ และสามารถนําผลการถอดบทเรียนนั้น ๆ ไปใช�ประโยชน,ในการพัฒนา
โครงการให�ประสบความสําเร็จในอนาคต (2) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการทั้ง
ระบบ เป�นกระบวนการวิเคราะห,การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู�ท่ีลึกซ้ึง และประกอบด�วย
รายละเอียดจํานวนมาก โดยเร่ิมตั้งแต�ความเป�นมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ,
เม่ือสิ้นสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ต�องใช�การวิเคราะห,เชิงลึก เช�น วิเคราะห,ด�วย 
SWOT เพื่อศึกษาปWจจัยและเงื่อนไขท่ีนําไปสู�ผลของการดําเนินโครงการ 
 การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช�น การวิเคราะห,หลังการปฏิบัติ  (After Action 
Review) การเล�าเร่ือง (Story Telling) การทําแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ, การใช�
แบบสอบถาม ซ่ึงอาจใช�หลายวิธีร�วมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะห,หลังการปฏิบัติ ทําทันทีหลังเสร็จ
กิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหว�างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู�มีส�วนร�วมในกิจกรรมทุกคน 
อาศัยคําถามดังนี้คาดหวังอะไรจากงานคร้ังนี้  สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม�
บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ�ามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงข�อใดบ�าง อย�างไร ภายใต�
หลักการ 1) เป�นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจน่ังเก�าอ้ีหรือปูเสื่อนั่งในท�าที่สบายท่ีสุด 2) เรียบง�ายแต�มีแบบ
แผน (สัมพันธ,กัน แต�มีช�องว�างให�กัน) 3) เห็นหน�ากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ, และการพูดคุย) 
และ 4) เห็นข�อมูลเหมือนกันไปพร�อม ๆ กัน  
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม1 เช�นเดียวกับข้ันตอนที่ 2 ผู�วิจัยควร
เน�นบทบาทการเป�นผู�มีส�วนร�วม การเป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�มีการวางแผน 
ให�มีการศึกษาวิเคราะห,สภาพปWจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปWญหา สาเหตุของปWญหา ทางเลือก
เพื่อการแก�ปWญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม� โดยนําข�อมูลสารสนเทศท่ีได�จาก
การสะท�อนผลในข้ันตอนที่ 5 มาร�วมพิจารณาด�วย ซ่ึงจะทําให�ได�แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาส�วน
บุคคลใหม�ข้ึนมาชุดหนึ่ง ซ่ึงอาจมีบางอย�างทําต�อเนื่อง บางอย�างต�องหยุดไป หรือมีบางอย�างเพิ่มเติม
เข�ามา 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือแก3ป�ญหากันใหม1 เช�นเดียวกับข้ันตอนที่ 3 ผู�วิจัย
ควรเน�นบทบาทการเป�นผู�มีส�วนร�วมและเป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส�วนบุคคลท่ีกําหนดใหม�น้ัน โดยมุ�งให�บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค,ที่กําหนด ให�มีการบันทึกผลการดําเนินงานทั้งของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย และจัดให�มีการ
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป�นระยะ ๆ โดยคํานึงถึงหลักการ ดังกล�าวในข้ันตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพ่ือสะท3อนผลกันใหม1 เช�นเดียวกับข้ันตอนท่ี 4 
ผู�วิจัยควรเน�นบทบาทการเป�นผู�มีส�วนร�วมและเป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�มีการ
สังเกตผลที่เกิดข้ึนจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส�วน
บุคคลที่กําหนดข้ึนใหม�ในข้ันตอนที่ 7  
 ขั้นตอนที่  9 การสะท3อนผล (Reflecting) เพื่ อสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม� 
เช�นเดียวกับข้ันตอนท่ี 5 ผู�วิจัยควรเน�นบทบาทการเป�นผู�มีส�วนร�วมและเป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกให�มีการสะท�อนผลมีจุดมุ�งหมายและวิธีดําเนินการตามที่กล�าวข้ันตอนที่ 5 
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 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 
 1. การเล1าเรื่องจากงานที่ทํา (Stories at Work) ตามความจริงและเป�นกลาง (Factual 
and Neutral Manner) ของแต�ละข้ันตอน จากข้ันตอนที่ 1 – 9 ว�าทําอะไร ได�ผลเป�นอย�างไร โดย
อาจมีภาพถ�าย ข�อมูล คําสัมภาษณ, หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบให�เห็นชัดเจนข้ึนได� (ไม�ตายตัว 
อาจนําเสนอรูปแบบอ่ืนที่เห็นว�าเหมาะสมกว�า) การนําเสนอผลการวิจัย ผู�วิจัยควรจัดทําเป�นระยะ ๆ 
หรือหลังเสร็จส้ินการทําวิจัยแต�ละข้ันตอน ไม�รอจนกว�าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ข้ันตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพ
ของภูเขาข�อมูล หรือสภาพได�หน�าลืมหลัง อาจมีผลทําให�นําเสนอข�อมูลไม�ครบถ�วนสมบูรณ,ตามท่ี
ปฏิบัติจริง มีความสับสน อันเน่ืองจากความเร�งรัดของเวลา ความเหน่ือยล�า ความหลงลืม  
 2. การเปลี่ยนแปลง (Change) ท้ังท่ีสําเร็จและไม�สําเร็จ ท้ังท่ีคาดหวังและไม�คาดหวัง ซ่ึง
ไม�ควรกําหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาส�วนบุคคล เท�านั้น แต�ควรกําหนดความคาดหวังในลักษณะท่ีเป�นผลกระทบหรือผลลัพธ,
ต�อเนื่องในระดับที่เป�นภาพรวมทั้งสถานศึกษาด�วย เน่ืองจากเป�นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-
Wide) เช�น 1) การเปลี่ยนแปลงในคน วัฒนธรรมองค,การ และบรรยากาศองค,การ 2) การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร�างองค,การ 3) การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการและระบบการทํางาน เป�นต�น หรืออ่ืน ๆ แล�วแต�จะกําหนดอย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลาย
อย�าง ทั้ ง น้ี  การเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้น ควรคํานึงถึงทั้ งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับกลุ�ม 
(Group/Team) และระดับองค,การ (Entire Organization) ด�วย โดยพิจารณาท้ังด�านความรู� ความ
เข�าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการนําไปใช�ประโยชน, นอกจากนั้น เน่ืองจากการดําเนินการใด  
ในสถานศึกษา มุ�งไปที่เป`าหมายสุดท�าย (Ultimate Goal) คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยส�งผลถึง
นักเรียนด�วย จึงควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในนักเรียนด�วยว�ามีอะไรบ�าง 
 3. การเรียนรู3 (Learning) ที่เกิดข้ึนในระดับบุคคล ระดับกลุ�ม และระดับหน�วยงาน เป�น
การเรียนรู�จากการกระทํา (Action Learning) หรือการเรียนรู�เชิงประสบการณ, (Experiential 
Learning) จากการร�วมกันแก�ปWญหาน้ัน ๆ ในทุกข้ันตอนจากการวิจัย ว�ามีอะไรบ�าง เน�นการเรียนรู�
เพื่อท่ีจะรู�อันจะนําไปสู�การคิดวิธีการแก�ปWญหาท่ีดียิ่งข้ึน 
 การเรียนรู�จากการกระทํา (Action Learning) ถือเป�นจุดมุ�งหมายสําคัญจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม หากงานวิจัยไม�มีคําตอบเก่ียวกับการเรียนรู� (Learning) ท่ีเกิดข้ึน มีแต�
คําตอบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระทํานั้นก็เป�นเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติท่ัวไป ที่ทําแล�วทําเลย ผ�านแล�วผ�านเลย ที่แม�จะมีวงจรการทํางานคล�ายคลึงกันก็ตาม  
การเรียนรู�จากการกระทํา มีพัฒนาการจากช�วงแรกของศตวรรษที่ 20 John Dewey นักการศึกษา
ชาวอเมริกันซ่ึงเป�นผู�คิดค�นวิธีสอนแบบแก�ปWญหา และเป�นผู�เสนอแนวคิดที่ว�า  การเรียนรู�เกิดจากการ
ลงมือกระทําด�วยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี้  ได�นําไปสู�ทฤษฎีการเรียนรู�แบบ
สร�างสรรค,นิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป�นแนวคิดท่ีสอดคล�องกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 มากที่สุด ซ่ึงในกลุ�มนี้มีความเชื่อว�า มีวิธีการแสวงหาความรู�และคําตอบในสิ่งต�าง ๆ 
ด�วยหลักการที่ว�าใช�ได�หรือไม� ถ�าใช�ได�ก็คือทําได� หมายความว�า “เป�นความจริง” เป�นการคิดท่ี
แสวงหาวิธีการกระทํา นํามาใช�ให�เกิดผลตามที่กําหนดไว�  (Workability) เป�นประโยชน,เม่ือนํามา
ปฏิบัติได�จริงประยุกต,ได�จริง (Adaptability) การเรียนรู�จะเกิดข้ึนเม่ือผู�เรียนได�สร�างความรู�ท่ีเป�นของ
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ตนเองข้ึนมาจากความรู�ที่มีอยู�เดิมหรือจากความรู�ที่รับเข�ามาใหม�ที่เกิดจากความเข�าใจของตนเองและ
มีส�วนร�วมในการเรียนรู�มากข้ึน (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู�ที่เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยู�หลาย
รูป แบ บ ได� แ ก�  เ รี ย น รู� แ บ บ ร� วม มื อ  (Cooperative Learning) เ รี ย น รู� แ บ บ ช� ว ย เห ลื อ กั น 
(Collaborative Learning) เรียนรู�โดยการค�นคว�าอิสระ (Independent Investigation Method)  
รวมท้ังเรียนรู�โดยใช�ปWญหาเป�นฐาน (Problem-Based Learning)  
 การเรียนรู�จากการกระทําในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมครอบคลุมในทุกรูปแบบ
ของการเรียนรู�ดังกล�าวข�างต�น เพราะเป�นการเรียนรู�ท่ีมีทั้งจากการร�วมมือ จากการช�วยเหลือกัน จาก
การค�นคว�าอย�างเป�นอิสระ และจากการใช�ปWญหาเป�นฐาน ในการระบุว�าอะไรคือการเรียนรู�จากการ
กระทํา อาจตั้งคําถามว�า สิ่งที่ฉันจะทําให�ต�างไปในคร้ังหน�าคืออะไร (What will I do differently 
next time?) ในลักษณะเป�นบทเรียนที่ได�รับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงสิ่งท่ีควรทําหรือไม�ควรทําจากสิ่ง
ที่ทําหรือไม�ทําในคร้ังน้ี เช�น เรียนรู�ว�าหากจัดทําแผนเพื่อแก�ปWญหานี้อีก จะไม�ทําอะไรบางอย�างดังเช�น
ที่ทําในครั้งนี้ แต�จะทําอะไรบางอย�างเนื่องจาก .....”   เป�นต�น ทั้งนี้ การเรียนรู�จากการกระทําไม�
หมายถึงความรู�ในสิ่งใดส่ิงหนึ่งในลักษณะ “รู�.......”  จากการที่ผู�วิจัยได�รับการฝ�กอบรมใหม� เช�น รู�
เทคนิคการวางแผน รู�เทคนิคการทํางานกับคนอ่ืน รู�วิธีการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ เป�นต�น  
 4. ความรู3ใหม1 (New Knowledge) เป�นความรู�ใหม�จากการปฏิบัติ ไม�ใช�ความรู�จากการ
อ�านตํารา จากการฝ�กอบรม ถือเป�นจุดมุ�งหมายสําคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
เช�นเดียวกัน หากงานวิจัยไม�มีคําตอบเก่ียวกับความรู�ใหม� (New Knowledge) มีแต�คําตอบเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลง (Change) การกระทํานั้นก็เป�นเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบปกติ
ทั่วไป ที่ทําแล�วทําเลย ผ�านแล�วผ�านเลย แม�จะมีวงจรการทํางานคล�ายคลึงกันก็ตาม ความรู�ใหม�ท่ี
เกิดข้ึนเป�นความรู�ชั่วคราวชั่วขณะในบริบทหนึ่ง ๆ ซ่ึงหากพิจารณาความรู�ภายใต�วิธีคิดปฏิบัตินิยม
ดังกล�าวในตอนต�น ก็หมายถึงการเรียนรู�เพื่อท่ีจะรู�อันจะนําไปสู�การคิดที่ดียิ่งข้ึนซ่ึงนักคิดปฏิบัตินิยม
จะไม�ตัดสินสิ่งท่ีค�นพบต�อวิธีการแก�ปWญหาที่ดีปWญหาหน่ึง ๆ ว�าถูกหรือผิดแต�จะเรียกสิ่งนั้นว�าความจริง
ชั่วขณะ (Temporary Truth) เพราะเม่ือเวลาผ�านไปและสังคมเปลี่ยนไปคําตอบที่เกิดข้ึน ณ เวลา
หน่ึงก็จะล�าสมัย ไม�ใช�คําตอบสําหรับเวลาใหม�ท่ีตามมา 
 ความรู�ใหม�เกิดจากการปฏิบัติงานร�วมกัน ดังน้ัน การนําเสนอว�าอะไรคือความรู�ใหม�จาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม จึงกําหนดได�จากการพิจารณาร�วมกันของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย
ในข้ันตอนการสะท�อนผล เช�น พิจารณาว�า จากการบูรณาการในแนวคิดระหว�างนักวิจัยที่มีความรู�เชิง
ทฤษฎีกับผู�ร�วมวิจัยท่ีมีความรู�เชิงประสบการณ,ในพื้นที่ เพื่อแก�ปWญหาท่ีเกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนของ
การทํางานหรือโดยภาพรวมทุกข้ันตอน ได�ก�อให�เกิดความรู�ใหม�อะไรท่ีแตกต�างไปจากทฤษฎีหรือ
แตกต�างไปจากท่ีเคยทํากันมาแต�เดิม เป�นความรู�ใหม�เก่ียวกับวิธีการท่ีนํามาใช�แก�ปWญหาเชิงบูรณาการ
ระหว�างทฤษฎีของผู�วิจัยและประสบการณ,ของผู�ร�วมวิจัย ไม�ใช�ความรู�ใหม�เก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในทัศนะของ
นักวิชาการท้ัง 6 ราย และทัศนะของ วิโรจน, สารรัตนะ ดังกล�าวข�างต�น ผู�วิจัยสรุปได�ว�า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research: PAR) หมายถึง วิธีการสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  โดยผู�ที่ มีส�วนร�วม (Participants) ในสถานการณ,ทางสังคมนั้น ๆ เพื่อที่จะ
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ปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให�ดีข้ึนเต็มท่ี  ซ่ึงมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการ
พิจารณาคือจะต�องเป�นแบบมีส�วนร�วม (Participatory) และเป�นประชาธิปไตย (Democratic) 
จะต�องตอบสนองต�อสังคมและเกิดข้ึนภายในบริบทของสังคม ช�วยให�นักวิจัยสามารถที่จะตรวจสอบ
แนวทางต�าง ๆ ซ่ึงก�อนเคยมองว�าเป�นเรื่องปกติให�สามารถตรวจสอบได�ด�วยรูปแบบใหม�อีกรูปแบบ
หน่ึงเพื่อท่ีจะปรับปรุงการกระทําอย�างเป�นมืออาชีพมากข้ึน และความรู�ที่ได�จากการวิจัยแบบนี้จะเป�น
แนวทางท่ีทําให�กลุ�มต�าง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปล�อยตนเอง (Own Emancipatory) และ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Own Change) ช�วยสร�างเสริมการเรียนรู�และการกําหนดนโยบายอีกด�วย   

โดยมีกระบวนการประกอบด�วย  4 ข้ันตอนคือ  1) การวินิจฉัย  (Diagnose) เป�นการ
วินิจฉัยหาองค,ประกอบหรือสาเหตุของปWญหาท่ีมีความเก่ียวข�องกับสภาพความเป�นอยู�เดิม 2) การลง
มือปฏิบัติ (Act)  มีวัตถุประสงค,เพื่อยกระดับสภาพความเป�นอยู�เดิมให�มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเป�นไป
ในทางที่ดีข้ึน 3) การวัดผล (Measure)  เป�นข้ันตอนการวัดผลลัพธ,ของการกระทําและพยายามท่ีจะ
ให�ผลลัพธ,นั้นเป�นผลดี และ 4) การสะท�อนผล (Reflection)  เป�นข้ันตอนการสะท�อนผลของ
กระบวนการดําเนินงานและระดมสมองเก่ียวกับสถานการณ,  และมีการเริ่มต�นวางแผนใหม�ในลักษณะ
ที่เป�นวงจรต�อเนื่อง (Successive Cycle) ของการปรับปรุงโดยในแต�ละช�วงน้ันจะพึ่งพาซ่ึงกันและกัน
ในลักษณะของเกลียวสว�าน (Spiral)  อย�างเป�นระบบ (Systematic Inquiry) เพื่อที่จะทําให�พวกเขา
มีความสอดคล�อง (Coherent) มีความยุ ติธรรม (Just) มี เหตุ มีผล (Rational) มีความรอบ รู� 
(Informed) และพึงพอใจ (Satisfying)   

กรอบแนวคิด PAR อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ, (Critical Social  Theory) และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม�นิยม (Theories of Postmodernism) ท่ีเชื่อเก่ียวกับประสบการณ,ที่มีอยู�จริงของ
มนุษย, การดึงศักยภาพของมนุษย,ออกมาใช�ให�เต็มท่ี การให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมและความ
เป�นประชาธิปไตยในการกระทํา เป�นทั้งการทําวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการทํางานเพื่อ
แก�ปWญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจะร�วมกันวิเคราะห,สภาพการณ, ท่ีต�องการ
เปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกําหนดแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู�การปฏิบัติ ในช�วงการปฏิบัติงานตามแผน
นั้น ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงแก�ไขเป�นระยะ ๆ และเม่ือ
สิ้นสุดการดําเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล�วมีข�อมูลย�อนกลับเพื่อเข�าสู�
วงจรการดําเนินงานในข้ันตอนต�าง ๆ ส�งผลต�อการบริหารการพัฒนาให�มีการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร�างสรรค, และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพิ่มมากข้ึน โดยมีหลักการหรือลักษณะสําคัญเพื่อให�
การดําเนินงานวิจัยเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ผู�วิจัยต�องคํานึงถึง ดังน้ี 

1) ประกอบด�วยการมีส�วนร�วม (Participation) ความร�วมมือกัน (Collaborative) 
การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) ความรู� (Knowledge) และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
(Social Change)  

2) เป�นการวิจัยแบบล�างข้ึนบน (Bottom-Up) ท่ีทั้งผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ต�างมีความเท�า
เทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป�นประชาธิปไตยสูง ต�างฝ�ายต�างแสดง
บทบาทในการเป�นผู�กระทําหรือเป�นผู�นํา (Active/Leader)  ซ่ึงหากนําไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะ
ผู�นํา ก็เปรียบเทียบได�กับการใช�ภาวะผู�นําแบบยึดผู�ปฏิบัติเป�นศูนย,กลาง (Practitioner Centered)  



34 

 

แบบมีส�วนร�วม (Participating) แบบมอบอํานาจ (Delegating) แบบเป�นเพื่อนร�วมงาน (Colleague) 
หรือแบบมุ�งคน (Employee Centered)  

3) จะเกิดข้ึนในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป�นบริบทเฉพาะ (Specific) 
เพื่อที่จะให�ได�มาซ่ึงวิธีการแก�ปWญหาในประเด็นน้ัน ๆ  ดังนั้นการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึง 
เป�นกระบวนการท่ีเป�นระบบซ่ึงกระทําโดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเพื่อที่จะรวบรวมข�อมูลมาใช�ในการ
พัฒนาวิถีทางการทํางานเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู� 

4) ต�องคํานึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการของผู�วิจัยคือ  1) รับผิดชอบต�อการรักษา
ความลับ  2) การเข�าถึงข�อมูลต�าง ๆ อย�างเสมอภาคกันของผู�ร�วมวิจัย  3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ,
ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร�วมกัน 4) ให�ผู�ร�วมวิจัยมีส�วนร�วมในการออกแบบกระบวนการวิจัย
มากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร�วมกัน และข�อเสนอแนะได�รับการเห็นชอบจากทุกฝ�าย 6) การสังเกต
หรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ�งหมายอ่ืนต�องได�รับการอนุญาตก�อน 7) ผลการดําเนินงานจะยังคง
ปรากฏให�เห็นและเป;ดโอกาสให�ผู�อ่ืนให�ข�อเสนอแนะได� 8) ไม�ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของ
คนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต�อรองก�อนการจัดพิมพ,เผยแพร� 9) ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต�เร่ิมแรกรวมท้ังข�อเสนอแนะและผลประโยชน, 10) ผู�ร�วมการวิจัยต�างมีอิทธิพลต�อ
การทํางานแต�ผู�ที่ไม�ประสงค,มีส�วนร�วมต�องได�รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส�วนบุคคล 

5) ต�องคํานึงถึงบทบาทของผู�วิจัย  10 ประการ ดังนี้ 1) เป�นครู 2) เป�นผู�นํา 3) เป�น
ผู�ฟWงที่ดี  4) เป�นนักวางแผน 5) เป�นนักออกแบบ 6) เป�นนักวิเคราะห, 7) เป�นนักสังเคราะห, 8) เป�นนัก
สังเกตการณ, 9) เป�นนักรายงานผล 10) เป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  

6) กระบวนการแสวงหาความรู�ไม�ได�มีเป`าหมายในการแสวงหาคําตอบแบบเบ็ดเสร็จ 
หากเป�นกระบวนการเรียนรู� ท่ีนําไปสู�การแก�ปWญหาในเชิงปฏิบัติให�ดียิ่งข้ึน และเพื่อนําไปสู�การ
แก�ปWญหาในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงและซับซ�อนยิ่งข้ึน หมายถึงการเรียนรู�เพื่อรู�อันจะนําไปสู�การคิด
วิธีการแก�ปWญหาที่ดียิ่งข้ึน และไม�ตัดสินสิ่งที่ตนค�นพบต�อคําถามหรือปWญหาหนึ่ง ๆ ว�าถูกหรือผิด แต�
จะเรียกสิ่งนั้นว�าความจริงชั่วขณะ (Temporary Truth) ท้ังนี้เพราะเม่ือเวลาผ�านไปและสังคม
เปลี่ยนไปคําตอบท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาหนึ่งก็จะล�าสมัยและไม�ใช�คําตอบสําหรับเวลาใหม�ท่ีตามมา  

7) กระบวนการตอบคําถามหรือแก�ปWญหาท่ีสําคัญเป�นกระบวนการท่ีตั้งอยู�บนการไม�
เห็นพ�องร�วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว�า Dialectic Inquiry หรือกระบวนการเข�าถึงความรู�
แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช�นน้ีเป�นวิธีการท่ีให�นักวิจัย 2 กลุ�มศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให�ท้ังสอง
วิจารณ,ซ่ึงกันและกัน วิธีการนี้จะทําให�ทั้งสองกลุ�มได�มองเห็นตําแหน�งแห�งท่ีในเชิงญาณวิทยาของตน 
กล�าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน,ท่ีกํากับกระบวนการแสวงหาความรู� รวมทั้ง
มองเห็นข�อจํากัดและจิตสํานึกที่ผิดพลาด (False Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการ
เช�นน้ีจึงไม�มีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเป�นการเรียนรู�กระบวนการในการแก�ไขปWญหาหรือแสวงหา
คําตอบให�ดียิ่งข้ึนไป และด�วยวิธีคิดเช�นนี้เอง ที่ทําให�นักคิดสํานักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษ,เห็นว�ากระบวนการเข�าถึงความรู�นั้นไม�สามารถแยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม  

8) ผู�ร�วมวิจัย (Participants) จะต�องเป�นไปด�วยความสมัครใจ “ผู�วิจัยต�องแสดงให�
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เร่ิมแรก รวมท้ังข�อเสนอแนะและผลประโยชน,ให�แก�ผู�ร�วม
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วิจัยทราบ” คํานึงถึงหลักการ “ผู�ที่ไม�ประสงค,มีส�วนร�วมต�องได�รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส�วน
บุคคล” 

9) การลงพื้นท่ีเพื่อสร�างความคุ�นเคย ผู�วิจัยควรแสดงบทบาทการเป�น “ผู�ส�งเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไว� 10 บทบาทดังกล�าวข�างต�น 
ให�เหมาะสมกับสถานการณ,และไม�ให�เสียหลักความมีสถานะที่เท�าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ทํางานแบบ ป;รามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม�ควรกําหนดตําแหน�งหรือสถานะใด ๆ ที่จะทําให�
เกิดการแบ�งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท�าเทียมกัน น่ังประชุมสนทนากับแบบโต�ะกลม 
(Round Table)  

10) การสังเกต (Observing) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติให�กระทําในทุกข้ันตอนที่ผ�านมา 
โดยอาจใช�เทคนิควิธีและเคร่ืองมือต�าง ๆ อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างผสมกันตามสถานการณ,
และความเหมาะสม เช�น การสังเกตแบบมีส�วนร�วมและการบันทึก การสัมภาษณ,แบบเป�นทางการและ
ไม�เป�นทางการ เป�นต�น ซ่ึงประเด็นในการสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะเป�นเร่ือง
เก่ียวกับความก�าวหน�า ปWญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ยังเป�นเร่ืองท่ีเก่ียวกับผลที่เกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานในแต�ละข้ันตอนด�วย เป�นผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ,ท่ีคาดหวัง 
(Change)  ร ว ม ท้ั งก า ร เรี ย น รู�  (Learning) แ ล ะ ค ว า ม รู� ให ม� ที่ เ กิ ด ข้ึ น  (Emerging of New 
Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�ม และระดับหน�วยงาน 

11) การสะท�อนผล (Reflecting) เพื่อนําไปสู�การวางแผนในวงจรใหม� อาจนําเอาเทคนิค
การถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช� เช�น การวิเคราะห,หลังการปฏิบัติ  (After Action 
Review) ทําทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหว�างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู�มี
ส�วนร�วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยคําถามดังนี้ คาดหวังอะไรจากงานคร้ังนี้  สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวังคือ
อะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม�บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ�ามีงานแบบนี้อีก เราจะ
ปรับปรุงข�อใดบ�าง อย�างไร ภายใต�หลักการ เป�นธรรมชาติ สบาย ๆ เรียบง�าย แต�มีแบบแผน เห็นหน�า
กันทุกคน และ เห็นข�อมูลเหมือนกันไปพร�อม ๆ กัน  

12) การนําเสนอผลการวิจัย ผู�วิจัยควรจัดทําเป�นระยะ ๆ หรือหลังเสร็จสิ้นการทําวิจัย
แต�ละข้ันตอน ไม�รอจนกว�าเสร็จสิ้นท้ัง 10 ข้ันตอน มิฉะน้ันจะเกิดสภาพของภูเขาข�อมูล หรือสภาพได�
หน�าลืมหลัง อาจมีผลทําให�นําเสนอข�อมูลไม�ครบถ�วนสมบูรณ,ตามท่ีปฏิบัติจริง   

13) ความรู�ใหม� (New Knowledge) เป�นความรู�ใหม�เกิดจากการปฏิบัติงานร�วมกัน 
กําหนดจากการพิจารณาร�วมกันของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยในข้ันตอนการสะท�อนผล เช�น พิจารณาว�า 
จากการบูรณาการในแนวคิดระหว�างนักวิจัยที่ มีความรู�เชิงทฤษฎีกับผู�ร�วมวิจัยที่ มีความรู�เชิง
ประสบการณ,ในพื้นท่ี เพื่อแก�ปWญหาท่ีเกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนของการทํางานหรือโดยภาพรวมทุก
ข้ันตอน ได�ก�อให�เกิดความรู�ใหม�อะไรท่ีแตกต�างไปจากทฤษฎีหรือแตกต�างไปจากที่เคยทํากันมาแต�เดิม 
เป�นความรู�ใหม�เก่ียวกับวิธีการที่นํามาใช�แก�ปWญหาเชิงบูรณาการระหว�างทฤษฎีของผู�วิจัยและ
ประสบการณ,ของผู�ร�วมวิจัย ถือเป�นจุดมุ�งหมายสําคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม  
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2.2 แนวคิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู  

 ในตอนที่ 2 น้ี ผู�วิจัยจะกล�าวถึงหัวข�อหลัก 2 หัวข�อ เพื่อให�เกิดความรอบรู�เชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sensitivity)  ให�เป�นข�อมูลสารสนเทศพื้นฐานท่ีผู�วิจัยจะสามารถเอาแนวคิดเชิงทฤษฎี
หรือเชิงวิชาการเหล�านี้ไปใช�เพื่อแลกเปลี่ยนกับความรู�เชิงประสบการณ,ของผู�ร�วมการวิจัย ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนร�วม โดยมีนานาทัศนะที่น�าสนใจ ดังน้ี 

 2.2.1 กรอบความคิดของภาคีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผู�วิจัยขอนําเสนอกรอบความคิดของภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 (The Partnership 
for 21st Century Learning: P21, 2002) ซ่ึงเป�นองค,กรในสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ
นักคิด นักการศึกษา บริษัทเอกชนชั้นนํา และหน�วยงานของรัฐ ร�วมกันพัฒนาข้ึน เพื่อเตรียมความ
พร�อมให�กับนักเรียนในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ดังภาพที่ 2.3 

 

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

 
จากภาพมีคําอธิบายประกอบ ดังนี้ วิชาแกน (Core Subject) กฎหมายการศึกษาเพื่อ

พื้ น ฐาน  ค .ศ . 2001 (No Child Left Behind Act of 2001) ของสห รัฐอ เม ริกา  การ ศึกษ า
ระดับประถมและมัธยม ได�กําหนดวิชาแกนไว�ดังนี้ ภาษาอังกฤษ การอ�าน ศิลปะการใช�ภาษา 
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาต�างประเทศ หน�าที่พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร, ศิลปะ 
ประวัติศาสตร, และภูมิศาสตร,  

เน้ือหาสําหรับศตวรรษที่ 21 เน้ือหาในสาขาใหม�ไม�จํากัดเพียงสําหรับการทํางานใน
สถานศึกษาและชุมชน ได�แก� จิตสํานึกต�อโลก ความรู�พื้นฐานด�านการเงิน เศรษฐกิจธุรกิจ และการ
เป�นผู�ประกอบการ ความรู�พื้นฐานด�านพลเมือง และความตระหนักในสุขภาพและสวัสดิการ ทักษะ
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การเรียนรู3และการคิด นักเรียนต�องเรียนรู�ตลอดชีวิต และ ทักษะการเรียนรู�และการคิด ประกอบด�วย 
การคิดเชิงวิพากษ,และทักษะการแก�ปWญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร�างสรรค,และการผลิต
นวัตกรรม ทักษะการทํางานร�วมกัน ทักษะการเรียนรู�ตามบริบท และทักษะพื้นฐานด�านข�อมูลและสื่อ  

ความรู3พื้นฐานไอซีที (ICT Literacy) ความรู�พื้นฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารคือ ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรู�และทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 นักเรียน
ต�องใช�เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู�เนื้อหาและวิธีการเรียนรู�การคิดเชิงวิพากษ, การแก�ไขปWญหา การใช�ข�อมูล
ข�าวสาร การสื่อสาร การผลิตนวัตกรรม และการร�วมมือการทํางาน ทักษะชีวิต  ครูที่ดีย�อมรู�จัก
สอดแทรกทักษะชีวิตในบทเรียนผสานทักษะที่จําเป�นเหล�านี้ในโรงเรียนอย�างจงใจ แยบคาย และรอบ
ด�าน ทักษะชีวิตได�แก� ความเป�นผู�นํา ความมีจริยธรรม การรู�จักรับผิดชอบ ความสามารถในการ
ปรับตัว การเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง ทักษะในการเข�าถึงคน และความรับผิชอบต�อสังคม  

การประเมินในศตวรรษที่ 21 การประเมินนี้ต�องวัดผลลัพธ,สําคัญห�าประการได�แก� วิชาแกน 
เนื้อหาสําหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู�และการคิด ความรู�พื้นฐานไอซีที และทักษะชีวิต การ
ประเมินทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 ควรทําควบคู�ไปกับวิชาแกน เพราะการประเมินที่แยกขาดกันจะบั่น
ทอนเป`าหมายในการหลอมรวมทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 เข�ากับวิชาแกน เทคโนโลยีสมัยใหม�จะช�วย
การประเมินให�มีประสิทธิผล มีความยั่งยืน และเสียค�าใช�จ�ายน�อยลง การประเมินต�องผสมผสานให�
สมดุลระหว�างแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีคุณภาพ กับการประเมินในชั้นเรียนอย�างมีประสิทธิผลจึงจะ
เกิดเป�นเคร่ืองมืออันทรงพลังสําหรับครูและนักเรียน (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ,, 2554) เม่ือมีการกําหนด
กรอบแนวคิดของภาคีเครือข�ายในศตวรรษที่ 21 ได�มีนักการศึกษาได�นํามาพัฒนาและเสนอแนวคิด
เป�นชุดทักษะในศตวรรษท่ี 21 หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�วิธีการนํากรอบคิดเหล�าน้ีไป
ประยุกต,ใช�ในชั้นเรียนได�อย�างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

วิโรจน, สารรัตนะ (2556) ได�ขยายความชุดทักษะสําหรับผู�ที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
โดยพิจารณาจากกรอบความคิดของภาคีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills Framework) 
สามารถแบ�งชุดทักษะ ดังนี้ 
          ชุดที่ 1 ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม เป�นทักษะสําคัญที่ทําให�ผู�มีทักษะนี้สามารถดํารงชีวิต
อยู�ในโลกแห�งศตวรรษที่ 21 ประกอบด�วย 4 ทักษะ (The 4C’s) ดังน้ี 

1.  ทักษะการสร�างสรรค,และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) แบ�งเป�น 
1.1 คิดอย�างสร� างสรรค,  (Think Creativity) ได� แก�   ใช� เทคนิคการสร�างสรรค, ท่ี

หลากหลาย เช�น การระดมสมอง สร�างความคิดที่คิดเสริมจากเดิมและความคิดก�าวหน�าใหม� ๆ 
รอบคอบ กล่ันกรอง วิเคราะห, และประเมินความคิดตนเองเพื่อปรับปรุงและให�เกิดพลังอย�างเต็มที่ 

1.2 ทํางานอย�างสร�างสรรค,กับคนอ่ืน (Work Creativity with Others) ได�แก� พัฒนา
ปฏิบัติ และสื่อสารความคิดใหม�สู�คนอ่ืน เป;ดกว�างและตอบสนองต�อทัศนะใหม� ๆ ท่ีหลากหลาย
นําไปใช�ประโยชน, และมีผลสะท�อนต�อการทํางาน และเข�าใจข�อจํากัดของโลกท่ีเป�นจริงในการนําเอา
ความคิดใหม�มาใช� มองความล�มเหลวเป�นโอกาสเพื่อการเรียนรู� เข�าใจว�าการสร�างสรรค,และนวัตกรรม
ต�องอาศัยเวลา ต�องกระทําซํ้า ๆ อีกหลายครั้งและจะยังพบข�อผิดพลาดอีกบ�อยครั้ง 

1.3 นํานวัตกรรมสู�การปฏิบัติ (Implement Innovations) ได�แก� การนําเอาความคิดท่ี
สร�างสรรค,ไปปฏิบัติให�เกิดผลที่เป�นรูปธรรมเกิดเป�นนวัตกรรมท่ีมีประโยชน, 



38 

 

         2. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ,และการแก�ปWญหา Critical Thinking and Problem Solving) 
แบ�งเป�น    

2.1 ความมีเหตุผล (Reason Effectively) ได�แก� ใช�รูปแบบความมีเหตุผลท่ีหลากหลาย  
เช�น ทั้งเชิงอุปมาน เชิงอนุมาน และอ่ืน ๆ ให�เหมาะสมกับสถานการณ, 

2.2 ใช�การคิดอย�างเป�นระบบ (Use Systems Thinking) ได�แก� วิเคราะห,ความสัมพันธ,
ระหว�างองค,ประกอบต�าง ๆ เพื่อให�มองเห็นภาพโดยรวมที่ซับซ�อน 

2.3 มีการประเมินและตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) ได�แก� วิเคราะห,
และประเมินอย�างมีประสิทธิผลเก่ียวกับสถานการณ, ข�อถกเถียง ข�อเรียกร�องและความเชื่อ วิเคราะห,
และประเมินแนวคิดของทางเลือกหลัก ๆ สังเคราะห,และสร�างความเชื่อมโยงระหว�างสารสนเทศกับ
ข�อถกเถียง แปลความสารสนเทศและสรุปผลจากการใช�วิธีวิเคราะห,ที่ดีท่ีสุด สะท�อนผลเชิงวิพากษ,ต�อ
ประสบการณ,และกระบวนการเรียนรู� 

2.4 แก�ปWญหา (Solve Problems) ได�แก� แก�ปWญหาต�าง ๆ ที่ไม�คุ�นเคยด�วยวิธีการทั้ง
แบบดั้งเดิมและแบบนวัตกรรมใหม� ๆ ระบุและตั้งคําถามสําคัญท่ีจะทําให�เกิดความกระจ�างในทัศนะท่ี
หลากหลายและนําไปสู�ทางเลือกที่ดีกว�า 
         3. การสื่อสารและความร�วมมือ (Communication and Collaboration) แบ�งเป�น 

3.1 สื่อสารชัด เจน (Communication Clearly) ได�แก�  นํ า เสนอความนึกคิดและ
ความคิดอย�างมีประสิทธิผลเพื่อตรึกตรองความหมายท้ังในความรู� ค�านิยม ทัศนคติ และความสนใจ 
ใช�การสื่อสารเพื่อจุดมุ�งหมายต�าง ๆ เช�น การแจ�งข�าว การสอน การจูงใจ การเชื้อเชิญ เป�นต�น นําเอา
สื่อและเทคโนโลยีมาใช�อย�างเป�นพหุอย�างรู�ความมีประสิทธิผล ผลกระทบ สื่อสารได�อย�างมี
ประสิทธิผลในหลาย ๆ สถานการณ,แวดล�อม รวมทั้งการใช�ภาษาได�หลายภาษาด�วย 

3.2 การร�วมมือกับคนอ่ืน (Collaboration with Others) แสดงถึงความสามารถในการ
ทํางานได�อย�างมีประสิทธิผลและเคารพซ่ึงกันและกันกับคนอ่ืน หรือกลุ�มอ่ืนที่หลากหลาย แสดงออก
ถึงความยืดหยุ�นและความเต็มใจที่จะช�วยเหลือเพื่อให�บรรลุเป̀าหมายร�วมกัน มีความรับผิดชอบ
ร�วมกันกับการทํางานแบบมีส�วนร�วม และให�คุณค�ากับแต�ละคนที่เป�นส�วนหนึ่งของทีม 

ชุดที่ 2 ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) ประชาชนมีชีวิตอยู�ในสภาพแวดล�อมที่เต็มไปด�วยเทคโนโลยีและสื่อที่กระจายไปทั่ว ซ่ึงสังเกต
ได�จากการเข�าถึงสารสนเทศได�อย�างเต็มท่ี การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเครื่องมือต�าง ๆ ทาง
เทคโนโลยี และความสามารถท่ีจะสร�างความร�วมมือและทําให�แต�ละบุคคลมีส�วนเสริมสร�างการ
เปลี่ยนแปลงได�อย�างคาดไม�ถึงมาก�อน ซ่ึงในการเป�นประชากรในศตวรรษที่ 21 ได�อย�างมีประสิทธิผล
จะต�องมีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ,ท่ีเชื่อมโยงกับทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี สามารถแบ�งพิจารณาได�ดังต�อไปนี้ 

1.  พื้นฐานเก่ียวกับสารสนเทศ (Information Literacy) แบ�งเป�น 
1.1 การเข�าถึงและประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) เข�าถึง

สารสนเทศได�อย�างมีประสิทธิผล ประเมินสารสนเทศอย�างมีวิจารณญาณและอย�างชํานาญ 
1.2 ใช�และจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) ใช�สารสนเทศได�อย�าง

ถูกต�องและอย�างสร�างสรรค,กับประเด็นหรือปWญหาท่ีเผชิญ บริหารจัดการสารสนเทศจากหลากหลาย
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แหล�ง ใช�ความเข�าใจพื้นฐานเก่ียวกับประเด็นเชิงจริยธรรมหรือเชิงกฎหมายในการเข�าถึงและการใช�
สารสนเทศ 

2.  พื้นฐานเก่ียวกับสื่อ (Media Literacy) แบ�งเป�น 
2.1 วิเคราะห,สื่อ (Analyze Media) เข�าใจทั้งวิธีการและเหตุผลในการสร�างข�อความสื่อ

รวมทั้งจุดหมายในการสร�าง ตรวจสอบวิธีการแปลความในข�อความสื่อของแต�ละบุคคล ค�านิยมและ
ทัศนะท่ีเก่ียวข�องหรือไม�เก่ียวข�อง และอิทธิพลของสื่อท่ีมีต�อความเชื่อและพฤติกรรม ใช�ความเข�าใจ
พื้นฐานเก่ียวกับประเด็นเชิงจริยธรรมหรือเชิงกฎหมายในการเข�าถึงและการใช�สื่อ 

2.2 สร�างสรรค,ผลิตภัณฑ,สื่อ (Create Media Products) เข�าใจและนําเอาเคร่ืองมือ 
คุณลักษณะ และระเบียบแบบแผนการสร�างสื่อท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใช� เข�าใจและนําเอาการแสดงออก
และการแปลความท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใช�ในสภาพแวดล�อมที่มีความแตกต�างและหลากหลายวัฒนธรรม 

3.  พื้นฐานเก่ียวกับ ICT (ICT Literacy) แบ�งเป�น 
3.1 ใช�เทคโนโลยีอย�างมีประสิทธิผล (Apply Technology Effectively) ใช�เทคโนโลยี

เพื่อการวิจัย การจัดการ ประเมิน และสื่อสารสนเทศ ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสาร
เครือข�ายและสื่อสังคมออนไลน,ในการเข�าถึง จัดการบูรณาการ ประเมินและสร�างสารสนเทศ ใน
เศรษฐกิจความรู�ได�อย�างเหมาะสมและประสบผลสําเร็จ ใช�ความเข�าใจพื้นฐานเก่ียวกับประเด็นเชิง
จริยธรรม หรือเชิงกฎหมายในการเข�าถึงและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ชุดที่ 3 ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) สภาพการใช�ชีวิตและการทํางานใน
ปWจจุบันต�องการอะไรที่มากกว�าทักษะการคิดและเนื้อหาความรู� (Thinking Skills and Content 
Knowledge) เพื่อให�สามารถสํารวจสภาพชีวิตและการทํางานท่ีซับซ�อนในยุคสารสนเทศเชิงแข�งขัน
ระดับโลกต�องการให�นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย�างเพียงพอ โดยแบ�งพิจารณาได�ดังนี้ 

1) ความยืดหยุ�นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) แบ�งเป�นปรับเพื่อ
เปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ปรับไปตามบทบาท ความรับผิดชอบในงาน และบริบท ทํางานได�
อย�างมีประสิทธิผล และมีลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ�น (Be Flexible) ร�วม
สะท�อนผลงานอย�างมีประสิทธิผล จัดการเชิงบวกกับคําชม คําวิพากษ,วิจารณ, เข�าใจต�อรองและสร�าง
ความสมดุลในทัศนะ และความเชื่อที่หลากหลายเพื่อให�ได�ทางเลือกท่ีสามารถปฏิบัติได�โดยเฉพาะใน
สภาพแวดล�อมที่หลากหลายวัฒนธรรม 

2) ริเร่ิมและชี้นําตนเอง (Initiative and Self-Direction) แบ�งเป�นบริหารเป̀าหมาย
และเวลา (Manage Goals and Time) กําหนดเป`าหมายระยะสั้น ระยะยาวและเกณฑ,ความสําเร็จ
ทั้งที่เป�นรูปธรรมและนามธรรมอย�างสมดุลและมีประสิทธิผล ทํางานอิสระ (Work Independently)
ติดตามผล กําหนดนิยาม จัดลําดับความสําคัญ และทําให�งานเสร็จสมบูรณ,ได�อย�างไม�พลั้งเผลอและ
เป�นผู�เรียนรู�ชี้นําตนเอง (Be Self-Directed Learners) สร�างโอกาสเพื่อความเชี่ยวชาญของตนเอง 
การริเร่ิมทักษะที่สูงข้ึนเพื่อสร�างความก�าวหน�าในอนาคต 

3) ทักษะทางสังคมและข�ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) แบ�งเป�น
มีปฏิสัมพันธ,อย�างมีประสิทธิผลกับคนอ่ืน (Interact Effectively with Others) รู�ว�าเม่ือไรควรฟWง 
เม่ือไรควรพูด ปฏิบัติตนอย�างน�าเคารพนับถือและอย�างมืออาชีพและทํางานอย�างมีประสิทธิผลในทีมท่ี
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หลากหลาย (Work Effectively in Diverse Team) กับผู�คนท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกต�างกัน สร�าง
ความคิดใหม� ๆ เพิ่มนวัตกรรมและคุณภาพของงาน 

4) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั น ธ ะ รั บ ผิ ด ช อ บ  (Productivity and 
Accountability) แบ�งเป�นบริหารโครงการ (Manage Projects) กําหนดเป`าหมายและทําให�บรรลุผล 
แม�จะมีอุปสรรค จัดลําดับความสําคัญ วางแผนและบริหารงานเพื่อบรรลุผลที่คาดหวัง และ สร�าง
ผลลัพธ, (Produce Results) แสดงให�เห็นถึงคุณลักษณะท่ีจะทําให�งานมีคุณภาพสูง เช�น บริหารเวลา
และบริหารโครงการอย�างมีประสิทธิผล แสดงตนเองอย�างมืออาชีพและด�วยวัฒนธรรมที่ดี เคารพและ
ชื่นชมความหลากหลายของทีม และมีพันธะรับผิดชอบต�อผลงาน 

5) ภาวะผู�นําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) แบ�งเป�น
แนะนําและนําคนอ่ืน (Guide and Lead Others) ใช�ปฏิสัมพันธ,ระหว�างบุคคล นําคนอ่ืนมุ�งทํางาน
เพื่อเป̀าหมาย แสดงถึงความซ่ือสัตย,และจริยธรรมในการใช�อํานาจต�อคนอ่ืนและ รับผิดชอบคนอ่ืน 
(Be Responsible to Others) ปฏิบัติตนอย�างมีความรับผิดชอบอยู�ในใจ ต�อผลประโยชน,ของสังคมท่ี
กว�างข้ึน 

 2.2.2 ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู  

 ในตอนต�อไปน้ี ผู�วิจัยจะนําเสนอแนวคิดและนานาทัศนะเก่ียวกับลักษณะและแนวทางการ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ดังนี้ 
 Simmons (n.d.) กล� าว ถึ งทั กษ ะครู ในศตวรรษ ท่ี  21 เป� นศตวรรษ ที่ เข� า ถึ งสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส,ได�ง�าย เป�นศตวรรษที่ต�องการอะไรมากกว�าการเข�าใจถึงทฤษฎีเบ้ืองต�นทางการศึกษา
และการจัดชั้นเรียน ครูต�องทํางานอย�างร�วมมือกับผู�อ่ืนเพื่อนําเทคโนโลยีใหม�เข�าสู�ชั้นเรียน และเตรียม
นักเรียนออกสู�โลกกว�างมี 7 ทักษะดังนี้  

1) การบริหารจัดการห�องเรียน (Classroom Management) เพื่อการเรียนรู�ของนักเรียน 
เป�นห�องเรียนที่ให�ความรู�สึกปลอดภัย มีระเบียบกฎเกณฑ,เพื่อใช�ร�วมกัน  

2) การจัดบทเรียนให�สอดคล�องกับชีวิตจริง (Making Content Relevant) การเรียนการ
สอนในศตวรรษที่  21 ทําได�ยากกว�าศตวรรษท่ีผ�านมา เพราะนักเรียนรับข�อมูลข�าวสารจาก 
หลากหลายแหล�ง ทั้งจากโทรทัศน, จากคอมพิวเตอร, หรือจากเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส, ซ่ึงโรงเรียนดู
จะล�าหลังกว�าเสียอีก ดังนั้นสิ่งท่ีท�าทายต�อครูในศตวรรษน้ี ก็คือการทําให�บทเรียนมีความสอดคล�อง
กับชีวิตประจําวันของนักเรียน ทําให�นักเรียนมีความผูกพันกับการเรียนรู�ในโรงเรียน  

3) การคิดเชิงวิพากษ, (Critical Thinking) หรือการคิดอย�างมีวิจารณญาณ เป�นการคิดเพื่อ
พัฒนากรอบวิชาการท่ีนักเรียนสามารถจะนําไปใช�ได�ตลอดชีวิต ครูจะต�องวางแผนบทเรียนและใช�
ยุทธศาสตร,การสอนที่จะทําให�นักเรียนเกิดทักษะการคิดข้ันท่ีสูงข้ึน (Higher - Order Reasoning 
Skills) ท่ีแม�จบการศึกษาไปแล�ว ก็สามารถนําไปใช�แก�ปWญหาต�าง ๆ ของสังคมได�  

4) เทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงมีวิวัฒนาการใหม� ๆ ในแต�ละปoที่ผ�านไป แม�แต�เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ครูจะต�องตามให�ทันกับเทคโนโลยีใหม� ๆ เหล�านั้น ท้ังเพื่อการเรียนรู�ของนักเรียน และ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง   
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5) ความเป�นสากล (Globalization) เนื่องจากความเป�นโลกเดียวกันและพัฒนาการ
เทคโนโลยีทําให�การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนเพียงไม�ก่ีนาที ครูจึงจะต�องมีทักษะพัฒนาให�
นักเรียนเข�าใจเรื่องของโลก เพื่อความเป�นผู�นําแห�งอนาคตท่ีมีคุณภาพ  

6) การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ครูเป�นอาชีพท่ีจะหยุดการเรียนรู�
ไม�ได�  (Teachers Can Never Stop Learning) จะต�องมีการเรียนรู�อยู�ตลอดเวลา จะต�องมีการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร,การสอนและการใช�เทคโนโลยีอยู�เสมอ ต�องเกาะติดกับสถานการณ,ใหม� ๆ จะต�อง
มีการพัฒนาวิชาชีพตนเองจากการทําวิจัย จากการสัมมนา หรือจากการอบรม  

7) ความร�วมมือ (Collaboration) เนื่องจากการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ยังข้ึนอยู�กับการ
ท ด ส อ บ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ พั น ธ ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ งค รู  (Standardized Tests and Teacher 
Accountability) ครูยังต�องคํานึงถึงมาตรฐานทางการศึกษาของรัฐ ขณะเดียวกัน ครูจะต�องเน�นหลัก
ความร�วมมือหรือหลักการทํางานเป�นทีมเพื่อให�แน�ใจว�านักเรียนทุกคนได�รับการศึกษาอย�างเท�าเทียม
กัน 
 ไพฑูรย, สินลารัตน, และคณะ (2557) ได�กล�าวว�า คุณลักษณะหรือทักษะของครูในศตวรรษ
ที่ 21 ควรประกอบด�วยทักษะ 7 ประการ คือ   

1) สร�างและบูรณาการความรู�ได� เพราะความรู�เปล่ียนแปลงเร็วมาก ครูจึงต�องรู�จักหา
ความรู�ได�เอง และสามารถบูรณาการความรู�น้ันเข�ากับผู�เรียนและการสอนได�   

2) มีความคิดวิเคราะห,และสร�างสรรค,  สังคมยุคใหม�มีส่ิงหลอกลวงมาก  ครูต�องวิเคราะห,
ออกจึงจะบอกเด็กได� ขณะเดียวกันก็ต�องคิดอะไรใหม� ๆ ไปด�วย  

3) มีวิสัยทัศน,และตกผลึกทางความคิด สังคมครูต�องเข�าใจการเปล่ียนแปลง มองเห็น
แนวโน�มอนาคต และวิเคราะห,จนตกผลึกชัดเจนเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู�เรียนได�   

4) รู�และเข�าใจเทคโนโลยีใหม� พร�อมท้ังชี้แนะข�อดี ข�อเสีย ของเทคโนโลยีให�กับผู�เรียนและ
สังคมได�  

5) มีทักษะการสอนให�เด็กเติบโตตามศักยภาพและสร�างผลงานใหม� ๆ ได� เพราะโลก
อนาคตจะเป�นโลกของการสร�างผลิตภัณฑ,ใหม� ๆ ออกมาแข�งกับโลก  

6) เข�มแข็งในจรรยาบรรณ  คุณธรรม  จริยธรรม  และชักชวนให�คนอ่ืน ๆ ทําเพื่อสังคม 
เพราะการเสียสละเพื่อสังคมน�อยลงทุกทีในสังคมไทย ครูต�องเข�ามามีบทบาทมากข้ึน  

7) มีบทบาทนําในด�านการสอนและในวิชาชีพ  ครูรุ�นใหม�ต�องเข�ามามีส�วนในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร�วมกับผู�บริหารมากข้ึนในยุคต�อไป 
          วิจารณ,  พานิช (2559) กล�าวถึงทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 มีดังนี้  

1) ทักษะรู�จักและเข�าใจลูกศิษย, รู�ว�าลูกศิษย,มีพื้นความรู�ต�างกันมากอย�างไร คนไหนพื้น
ความรู�น�อย คนไหนพื้นความรู�สูง คนไหนมีความรู�ผิด ๆ อะไรมา ประเมินอย�างไร จะต�องฝ�ก 

2) ทักษะการออกแบบการเรียนรู� เป�น Project Based Learning   
3) ทักษะการชวนลูกศิษย,คุยกันเพื่อทํา Reflection หรือ AAR  (After Action Review) 

เรื่องนี้สําคัญมาก ถ�าทําไม�เป�นอาจเกิดผลร�าย อาจทําให�เด็กที่ไม�เก�งยิ่งเกิดบาดแผลทางใจ   
4) ทักษะในการเรียนรู�สร�างความรู�ใหม�จากการทําหน�าท่ีครู   
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5) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ใน PLC (Professional Learning Community) ทักษะน้ี
พูดง�ายแต�ทําจริง ๆ ไม�ง�าย แต�ฝ�กได�   

6) การทําห�องเรียนให�เป�นห�องทํางาน เป�นทักษะใหม�ท่ีครูต�องฝ�กเพราะการเรียนคือการ
ทํางาน และครูทําหน�าที่ Coaching ไม�ใช� Teaching   

7) ต�องมีทักษะการให� Feedback ท้ังต�อนักเรียนและต�อเพื่อนอาจารย, ให�เป�น Formative 
Assessment ค รู ต� อ ง เ รี ย น รู� แ ล ะ ฝ� ก  21st Century  Skills, Team Learning Skills แ ล ะ 
Knowledge Sharing Skills  เช� น  Dialogue (สุ น ท รี ย ส น ท น า ) Appreciative Inquiry แ ล ะ
เครื่องมือตัวอ่ืน ๆ 
 Bazzano (2011) ได�นําเสนองานเขียนของ Andew Churches กล�าวถึงคุณลักษณะการ
เป�นครูที่มีประสิทธิผลสูงในศตวรรษท่ี 21 ใน 8 ประการ ดังนี้  

1) การปรับตัว (Adapting) ครูศตวรรษที่ 21 ต�องสามารถปรับหลักสูตรและการสอนในเชิง
สร�างสรรค, ต�องสามารถปรับใช�ท้ัง Software และ Hardware เพื่อให�สามารถใช�ได�หลากหลายกลุ�ม
อายุและหลากหลายความสามารถ และต�องสามารถปรับประสบการณ,สอนอย�างเป�นพลวัตแม�อาจมี
ข�อผิดพลาดเกิดข้ึน หรือการใช�เทคโนโลยีไม�บรรลุผล แต�ครูเองจะต�องเดินหน�าต�อไป  

2) การมีวิสัยทัศน, (Being Visionary) เป�นองค,ประกอบสําคัญของการเป�นครูยุคปWจจุบัน
และอนาคต ครูจะต�องมองอย�างบูรณาการระหว�างวิชาและหลักสูตร มองเห็นถึงศักยภาพของ
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีเว็บท่ีเกิดข้ึนทําความเข�าใจและจัดทําเพื่อนํามาใช�ให�เป�นประโยชน,กับ
การศึกษา และเสาะแสวงหาความคิดจากคนอ่ืนแล�วจินตนาการนํามาใช�ในห�องเรียน   

3) ความร�วมมือ (Collaborating) นอกจากให�ความร�วมมือ ครูต�องสามารถนําเครื่องมือ
เพื่อความร�วมมือมาใช�ให�เป�นประโยชน,กับผู�เรียน เป�นความร�วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยน  (Sharing) 
การสนับสนุน (Contributing) การทําให�ดีข้ึน (Adapting) และการประดิษฐ,สิ่งใหม� ๆ (Inventing)   

4) กล�าคิดกล�าทํา (Taking Risks) กล�าออกนอกกรอบเดิม กล�าอุทิศตนเพื่อความรู�ของ
นักเรียน กล�ามีวิสัยทัศน,ถึงสิ่งที่ตนเองต�องการและเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช� กล�าใช�จุดแข็งของนักเรียน
ที่เป�น “ชาวพื้นเมืองดิจิตอล” (Digital Natives) ทําความเข�าใจและสร�างสิ่งใหม� ๆ   

5) การเรียนรู� (Learning) ศตวรรษที่ 21 คาดหวังให�นักเรียนเป�นผู�เรียนรู�ตลอดชีวิตดังนั้น
ครูจึงต�องดูดซับประสบการณ,และความรู�เพื่อพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องเพื่อให�เกิดการเรียนรู�ที่จะ
ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม ๆ   

6) การสื่อสาร (Communicating) ครูในศตวรรษท่ี 21 ไม�เรียนรู�เพียงแค�ว�าจะสื่อสารหรือ
ร�วมมือกันอย�างไร แต�ต�องเข�าใจถึงวิธีการเพื่ออํานวยความสะดวก ปลุกเร�าใจ  (Stimulate)  ควบคุม  
(Control)  บรรเทา   (Moderate)  และบริหารการสื่อสารและความร�วมมือ   

7) เป�นต�นแบบทางพฤติกรรม (Modeling Behavior) เป�นต�นแบบในเรื่องความอดทนอด
กลั้น ความตระหนักเรื่องโลก การยอมรับผลการประเมินจากทั้งภายในและภายนอก  

8) การนํา (Leading) ความมีภาวะผู�นําของครูมีความสําคัญต�อความสําเร็จหรือความ
ล�มเหลวของโครงการต�าง ๆ 
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Bazzano (2011) กล�าวว�า ครูในศตวรรษท่ี 21 จะต�องเปลี่ยนตัวเองเป�นผู�กระทํา 
(Active) แทนการเป�นผู�รอรับการกระทํา (Passive) เพื่อเป�นเส�นทางสู�การเป�นผู�เรียนรู�ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learner) มีการเข�าถึงสารสนเทศได�อย�างหลากหลายสามารถท่ีจะสร�างเครือข�ายทีมกับ
ผู�เรียนอ่ืนที่มีความสนใจตรงกันโดยไม�คํานึง วัย สถานที่ หรือประสบการณ, และบทบาทการเป�นพี่
เลี้ยงผู�แนะนํา โค�ช ผู�อํานวยความสะดวก หรือที่ปรึกษาทั้งในและนอกสถาบันทางการศึกษารวมทั้ง
การริเร่ิมระบบนิเวศน,การเรียนรู�แบบไม�มีชั้นเรียน (Classless Learning Ecosystem)  
 Flamand (2013) ได�แสดงทัศนะเก่ียวกับบทบาทของครูศตวรรษท่ี 21 ในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีบทบาทท่ีสําคัญ 5 ประการดังน้ี 

1) ให�ความสําคัญกับเทคโนโลยีครูในศตวรรษที่ 21 ต�องสอนให�ผู�เรียนใช�คอมพิวเตอร,
การวิจัยทางอินเทอร,เน็ต การเป;ดกว�างเพื่อการแสวงหาข�อมูลใหม� ๆ มาพัฒนาวิธีการสอนแบบเก�า 

2) ยึดเป`าหมายเดิมแต�ด�วยสิ่งใหม� ๆ เป`าหมายทางการศึกษาเป�นเร่ืองการพัฒนาผู�เรียน
ให�เป�นนักคิดเชิงวิพากษ, นักเรียนรู�ตลอดชีวิต ที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเป�นตัวช�วยอํานวยความสะดวกต�อกระบวนการเรียนรู� เช�น เครือข�ายสังคมออนไลน, เป�นต�น 

3) ให�ความสําคัญกับเทคนิคการเรียนรู� ครูในศตวรรษที่ 21 จะต�องเป�นนักวิจัยที่เด�นใน
เรื่องวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียน การนําเสนอผลการวิจัยสู�ห�องเรียน เข�าใจในความแตกต�างระหว�างสไตล,
การเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับผู�เรียนของตนเองได�  

4) เป�นพี่เลี้ยงทั้งในห�องเรียนและนอกห�องเรียนโดยเฉพาะสังคมปWจจุบันท่ีมีปWญหา
มากมาย นอกจากการสอนแล�วยังต�องเป�นพี่เลี้ยงแนะแนวทางชีวิตให�กับผู�เรียนในด�านต�าง ๆ ด�วย  

5) เน�นการกระทํา ครูจะต�องเตรียมผู�เรียนเพื่อเข�าสู�โลกที่เป�นจริง ตระหนักถึงพลังท่ี
สามารถจะสร�างสิ่งใหม� ๆ ให�กับโลกได� และครูจะต�องกระตุ�นให�พวกเขามีส�วนร�วมอย�างแข็งขัน 
 สุ ทั ศน,  เอกา (2559) กล� าวถึ งครูแห� งศตวรรษที่  21 (Characteristics of the 21st 
Teachers) ว�า นักวิชาการและนักการศึกษาได�กําหนดคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เอาไว� 8
ลักษณะดังน้ี  

1) ครูเป�นนักดัดแปลง (The Adaptor) ครูและนักการศึกษาในวันน้ีและในอนาคต 
จะต�องสามารถดัดแปลงหลักสูตรให�เหมาะสมกับความจําเป�นและความต�องการของผู�เรียน และ
สามารถสอนได�ตามจินตนาการ โดยเฉพาะการสอนด�วยเครื่องมือดิจิทัล ให�เหมาะสมกับความ
หลากหลายของกลุ�มอายุ และความสามารถของนักเรียน และประยุกต,ใช�รูปแบบการเรียนรู�ที่แตกต�าง
กัน ปรับรูปแบบการสอนและจะต�องค�นหารูปแบบการเรียนรู�ของนักเรียนแต�ละคนให�เหมาะสมกับ 
ICT  (Information Communication Technology)  

2) มีวิสัยทัศน, (The Visionary) ผู�มีวิสัยทัศน,ความเป�นครู “เม่ือได�เห็นคุณค�าของสิ่งใด 
ก็คิดถึงลูกศิษย,ตนอยากให�มีคุณค�าอย�างนั้นบ�าง” และเม่ือครูได�พบเห็น “สิ่งอันเป�นคุณค�าต�าง ๆ ก็จะ
นําสิ่งน้ันมายกระดับการเรียนรู�ของศิษย, และเสริมกําลังใจให�นักเรียนก�าวไปให�ถึง”     

3) นักร�วมมือ (The Collaborator) ครูสามารถท่ีจะใช�ประโยชน,จากเครื่องมือเหล�าน้ี
อาทิ Facebook, Blogger, Twitter, Wikispaces, Line, Skype ในการทํางานร�วมกันเพื่อยกระดับ
และสร�างความประทับใจแก�ผู� เรียน มีการแบ�งปWนให�การช�วยเหลือ มีการปรับตัว และประดิษฐ,
สร�างสรรค,  บทบาทของครูในการเป�นผู�ดําเนินรายการ (Moderator) ผู� อํานวยความสะดวก 
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(Facilitator) และผู�ตัดสิน (Referee) สร�างรูปแบบการสนทนาไปที่การอภิปรายและการนํา โดยทํา
เป�นตัวอย�าง ใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส,ท่ีช�วยให�นักเรียนซ่ึงปกติจะเงียบ ข้ีอาย หรือโดดเรียน หันกลับเข�า
มาร�วมในการอภิปราย โต�เถียง และ แสดงเหตุผล ครูสามารถเข�าไปมีส�วนร�วมในชุมชนออนไลน,ทําให�
การทํางานของนักเรียนอยู�ภายใต�การอนุญาต การยินยอมให�ครูเข�าถึงเนื้อหาจํานวนมหาศาลนี้ไม�มี
ค�าใช�จ�ายใด ๆ โครงการทรัพยากรทางการศึกษาแบบอิสระ (Open Educational Resources) เป�น
ตัวอย�างที่ดีของแหล�งเรียนรู�ที่สร�างข้ึนภายใต�สัญลักษณ,ท่ีมีการสร�างสรรค,ร�วมกัน  

4) กล�าเสี่ยง (The Risk Taker) ครูใช�ความเสี่ยงและเตรียมความพร�อมที่จะใช�สิ่งท่ี
เทคโนโลยีสามารถทําได�ให�เอ้ืออํานวยต�อการเรียนรู�   

5) ผู�เรียน (The Learner) ครูต�องเป�นผู�เรียนรู�ตลอดเวลา (Life Long Learners) ถ�า
ครูก�าวไม�ทันจะเป�น “ครูผู�ตกยุค Teacher Who Obsolete” ครูจะต�องมีความต�อเนื่องที่จะดูดซับ
ประสบการณ,และความรู�เป�นปWจจุบันในเน้ือหาวิชา 

6) นักสื่อสาร (The Communicator) ครูจะต�องเป�นนักสื่อสาร มีความคล�องแคล�วใน
การใช�เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสื่อสารและการทํางานร�วมกันกับผู�เรียน  

7) เป�นแบบอย�าง (The Model) ในพฤติกรรมที่คาดหวังจากนักเรียน และเป�น
แบบอย�างท่ีมีคุณค�าสําหรับนักเรียน เช�น เป�นแบบอย�างของการสะท�อนคิดผ�านเว็บบล็อก (Web 
Blogs) และสื่ออ่ืน ๆ เป�นแบบอย�างในเร่ืองความอดทน ความเคารพ และได�รับการยอมรับว�ามี
มุมมองที่กว�างกว�าเนื้อหาของหลักสูตรที่สอน 

8) ผู�นํา (The Leader) ครูเป�นผู�นําในการการบูรณาการ ICT ที่มีอยู�ในโทรศัพท,มือถือ
และชักชวนนักเรียนหาความรู�จากเทคโนโลยีในมือถือโดยครูนําเป�นตัวอย�าง  
 วิโรจน, สารรัตนะ (2556) ได�กล�าวถึง คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ว�าการศึกษา
ของประเทศไทยนั้นจะต�องเน�นการเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ดังนี้ 

1) Experience (ประสบการณ, ) ครูมีประสบการณ,การเรียนรู�แบบใหม�สามารถ
สร�างสรรค, และเรียนรู�การใช�เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม� ๆ เช�น Internet  

2) Extended (การแสวงหาความรู�) ครูมีทักษะการค�นหาความรู�อยู�ตลอดเวลามีการใช�
เวลาว�างให�เกิดประโยชน,ในการค�นคว�าหาความรู�ด�วยเทคโนโลยี  

3) Expanded (ขยายความรู�) ครูมีความสามารถขยายผลของความรู�สู�นักเรียนเพื่อให�
เกิดการเพิ่มพูนความรู�ที่เป�นประโยชน,ต�อ ประชาชน ชุมชน โดยรวม  

4) Exploration (เสาะหาคัดเลือก) ครูเลือกเนื้อหาที่ทันสมัยเพื่อให� เกิดความคิด
สร�างสรรค,ในการนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

5) Evaluation (การประเมินผล) ครูเป�นนักประเมินที่ดีนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
ประเมินผลให�เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน  

6) End-User (เป�นผู�ใช�เทคโนโลยี) ครูเป�นผู�ใช�ปลายทางที่ดีเป�นผู�ใช�เทคโนโลยี (User) 
ได�อย�างคุ�มค�าหลากหลาย เช�น สามารถ Browse ไป Web Site ได� เป�นต�น  

7) Enabler (สามารถใช�เทคโนโลยี) ครูสามารถใช�เทคโนโลยีสร�างบทเรียน (Enabler) 
และเนื้อหาสามารถนําเทคโนโลยี Software, Hardware มาใช�ในการสร�างบทเรียน สื่อ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส, เพื่อเป�นการสร�างแรงจูงใจในการเรียนให�กับผู�เรียนมากข้ึน  
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8) Engagement (ความผูกพัน) ครูมีการร�วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน เป�นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพื่อให�เกิดความคิดใหม� ๆ 

9) Efficient and Effective (ประสิทธิภาพและประสิทธิผล) ครูท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใช�เทคโนโลยีได�อย�างคล�องแคล�ว เป�นผู�ผลิต ผู�กระจาย และผู�ใช�ความรู� ซ่ึงครูนั้น
จะต�องมีบทบาทในการเป�นผู�ชี้แนะแนวทางให�กับนักเรียนโดยการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู�ทําให�
เกิดคุณลักษณะของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ในแวดวงทางการศึกษาทั่วโลกต�างใช�ในรูปแบบกระบวนทัศน,
ใหม�ในการจัดการเรียนการสอนเรียกได�ว�าเป�นการจัดการศึกษายุคฐานแห�งเทคโนโลยีให�กับนักเรียน
เน�นฝ�กทักษะโดยนําเอาความรู�ท่ีได�รับมาประยุกต, เพื่อให�เกิดการลงมือปฏิบัติอย�างจริงจัง  อันจะ
ส�งผลให�เกิดการค�นพบองค,ความรู�ต�าง ๆ ด�วยตัวนักเรียนเอง และยังเป�นการสร�างระบบการคิด การ
เชื่อมโยงการแสวงหาความรู�ต�าง ๆ ท่ีจะนําไปสู�ทักษะศตวรรษท่ี 21 ต�อไป 
 พิมพ,พันธ, เดชะคุปต,และพเยาว& ยินดีสุข (2558) กล�าวว�า กุญแจสําคัญที่จะนําไปสู�การ
เรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการปรับตัวให�อยู�ในประเทศชาติอาเซียนและระดับโลก โดยมีรากฐานของ 
4 เสาหลักแห�งการเรียนรู� (Four Pillars of Learning) ได�แก�การเรียนรู�ที่จะอยู�ร�วมกัน (Learning to  
Living Together) การเรียนรู�ที่จะรู� (Learning to Know) การเรียนรู�ที่จะปฏิบัติได� (Learning to 
Do) และการเรียนรู�ที่จะอยู�ได� (Learning to Be) โดยให�สังคมทุกภาคมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา
ได�ตรงตามความต�องการของเด็ก ดังนั้นครูไทยในศตวรรษท่ี 21 ควรมีสมรรถนะ 6 ประการ ดังนี้  

1) สมรรถนะด�านคอมพิวเตอร, (Electronic Person) การมีสมรรถนะในการใช�
คอมพิวเตอร,ข้ันพื้นฐานเพื่อนําไปใช�ประกอบการทํางานต�าง ๆ อย�างมีประสิทธิภาพ   

2) สมรรถนะด�านพัฒนาหลักสูตร รายวิชา (Curriculum Competency)  
3) สมรรถนะด�านการจัดการเรียนการสอน (Instructional Competency)   
4) สมรรถนะด�านการประเมินผลการเรียนรู�สู�การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Assessment Competency) 
5) สมรรถนะด�านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร�างบรรยากาศเชิงบวก (Classroom 

Management Competency) 
6) มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethics Character)  
สมรรถนะครูไทย ตามข�อบังคับคุรุสภาว�าด�วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจา

นุเบกษา 130 ตอนพิเศษ) มาตรฐานความรู�จํานวน 11 ด�านดังน้ี (คุรุสภา, 2556) 
1) ความเป�นครู ประกอบด�วย สภาพงานครู การปลูกฝWงจิตวิญญาณความเป�นครู การ

สร�างความก�าวหน�าและพัฒนาวิชาชีพครูอย�างต�อเนื่อง รอบรู�ในเนื้อหาวิชาที่สอน และกลยุทธ,การ
สอนเพื่อให�ผู�เรียนคิดวิเคราะห, สังเคราะห, สร�างสรรค,สิ่งใหม� ๆ ได�   

2) ปรัชญาการศึกษา ประกอบด�วย ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม   

3) ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด�วย ภาษาและวัฒนธรรมเพื่ อการเป�นครู
ภาษาต�างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  
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4) จิตวิทยาสําหรับครู ประกอบด�วย จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาการพัฒนาการของ
มนุษย, จิตวิทยาการเรียนรู� จิตวิทยาการศึกษา ใช�จิตวิทยาเพื่อความเข�าใจและสนับสนุนการเรียนรู�
ของผู�เรียนให�เต็มศักยภาพ   

5) หลักสูตร ประกอบด�วย หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไป
ใช� การวิเคราะห,หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร นําผลไปใช�ในการพัฒนาหลักสูตร  

6) การจัดการเรียนรู�และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด�วย การจัดทําแผนการเรียนรู�
นําไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผลจริง การจัดการชั้นเรียน สร�างบรรยากาศให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�   

7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู� ประกอบด�วย แนวคิดแนวปฏิบัติในการวิจัย การใช�
และผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู� นําผลการวิจัยไปใช�ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและผู�เรียน   

8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด�วย หลักการแนวคิด
การออกแบบการประยุกต,ใช�และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู�   

9) การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ประกอบด�วย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน   

10) การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด�วย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง 

11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด�วย หลักธรรมาภิบาล ความ
ซ่ือสัตย,สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

กรอบสมรรถนะของครูแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด�วย
สมรรถนะหลัก (Competency) 11 ด�าน ดังนี้  (สํานักความสัมพันธ,ต�างประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

1) ส�งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพแก�ผู�เรียน ประกอบด�วยภาระงานและ
ความสามารถเฉพาะ ได�แก� ให�ความรู�สร�างทักษะและความถนัดรวมถึงค�านิยมของศตวรรษท่ี 21 
ส�งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด�านการเรียนรู�เพื่อให�รู�จัก ความรู� ทักษะ ความถนัดและค�านิยมและ
ประเมินนักเรียนในด�านความรู� ทักษะ ความถนัดและค�านิยม   

2) การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู� ประกอบด�วยภาระงานและความสามารถ
เฉพาะ ได�แก� สร�างความรอบรู�ในสาระวิชา กําหนดยุทธศาสตร,การสอนท่ีสอดคล�องกับรูปแบบและ
เอ้ือต�อการเรียนรู�อย�างกระตือรือร�นของผู�เรียน สื่อสารอย�างเหมาะสมกับระดับของผู�เรียน ส�งเสริมให�
ผู�เรียนร�วมมือและมีส�วนร�วมในกิจกรรมการเรียนรู� ใช�การตั้งคําถามและทักษะการปฏิสัมพันธ, สร�าง
วิธีการสอนในบริบทของท�องถ่ิน และบริหารการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  

3) การเตรียมแผนการสอนที่สอดคล�องกับวิสัยทัศน,และพันธกิจของโรงเรียน 
ประกอบด�วยภาระงานและความสามารถเฉพาะ ได�แก� ประเมินความต�องการในการเรียนรู� จัดระบบ
ของวัตถุประสงค,ให�สอดคล�องกับหลักสูตร และระยะเวลา  จัดเตรียมแผนการสอนโดยคํานึงถึงความ
แตกต�างของผู�เรียน เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาและระดับผู�เรียน เลือกอุปกรณ,ประกอบการ
เรียนการสอนอย�างเหมาะสม กําหนดมาตรการประเมินที่เหมาะสม นําผลการประเมินผู�เรียนและ
ข�อคิดเห็นของผู�สอนมาพัฒนาแผนการสอน   
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4) การสร�างสภาพแวดล�อมการเรียนรู� ประกอบด�วยภาระงานและความสามารถเฉพาะ 
ได�แก� การจัดสภาพแวดล�อมการเรียนรู�ที่ปลอดภัย สะอาด เป�นระเบียบ กระตือรือร�น รักษามาตรฐาน
ของสมรรถนะการเรียนรู� เคารพในความหลากหลายของผู�เรียน และเอ้ือต�อการร�วมมือกัน   

5) การพัฒนาการใช�ทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอน ประกอบด�วยภาระงานและ
ความสามารถเฉพาะ ได�แก�ความรู�และทักษะการใช�ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอย�างมีคุณภาพ   

6) การพัฒนาทักษะการจัดลําดับความคิดในระดับสูง  ประกอบด�วยภาระงานและ
ความสามารถเฉพาะ ได�แก�เตรียมสร�างทักษะยุทธศาสตร, HOTS (Higher Order Thinking Skills) 
เพื่อพัฒนาทักษะแก�ผู�เรียนด�านความคิดสร�างสรรค,  การคิดแบบพินิจพิเคราะห, การคิดเหตุผลตรรกะ 
การแก�ปWญหาและตัดสินใจ   

7) การส�งเสริมค�านิยมศีลธรรมและจริยธรรม ประกอบด�วยภาระงานและความสามารถ
เฉพาะ ได�แก� กําหนดหลักเกณฑ,จริยธรรมวิชาชีพของวิชาชีพครู ให�ความรู�แก�นักเรียนและครูผู�สอนใน
เรื่องค�านิยมจริยธรรมและศีลธรรม   

8) การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู�เรียน ประกอบด�วย ภาระงานและความสามารถ
เฉพาะ ได�แก� ความรู�ทักษะเก่ียวกับการทดสอบและประเมินผล รวบรวมเครื่องมือสําหรับการประเมิน
ที่เหมาะสมในการประเมินนักเรียนและนําผลที่ได�จากการประเมินไปใช�   

9) การพัฒนาด�านวิชาชีพ ประกอบด�วย ภาระงานและความสามารถเฉพาะ ได�แก�
วิเคราะห,เพื่อให�ทราบความต�องการในการพัฒนา เตรียมแผนพัฒนาวิชาชีพ พิจารณาถึงความ
สอดคล�องกับความต�องการ นําไปใช�และเผยแพร� ทําหน�าที่พี่เลี้ยงให�กับครูใหม� และประเมินผล   

10) การสร�างเครือข�ายกับผู�เก่ียวข�องโดยเฉพาะผู�ปกครองนักเรียน ประกอบด�วยภาระ
งานและความสามารถเฉพาะ ได�แก�พัฒนาความเป�นหุ�นส�วนกับผู�ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษาให�กับนักเรียน  

11) การจัดสวัส ดิการและภารกิจอ่ืนแก�นัก เรียน ประกอบด� วยภาระงานและ
ความสามารถเฉพาะ ได�แก� พัฒนาการให�คําปรึกษาและทักษะอ่ืนๆ ให�แก�นักเรียน 

การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแห� งมลรัฐควีนส,แลนด,  ประเทศออสเตรเลีย 
(Queensland University of Technology, 2002) พบประเด็นสําคัญที่ครูไทยมีความต�องการท่ีจะ
ได�รับการพัฒนาในด�านต�าง ๆ ดังต�อไปน้ี   

1) รูปแบบขององค,ความรู�แนวใหม�  (Type of New Knowledge) ครูต�องได�รับทักษะ
องค,ความรู�ใหม� ๆ ที่จะนําไปจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อนําไปใช�ได�อย�างเหมาะสม  

2) กลยุทธ,การสอนแบบใหม�  (New Learning Strategies) ทักษะความ รู�ใน เชิ ง
ยุทธศาสตร,แนวใหม�สําหรับการจัดประสบการณ,สอนที่เน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ เช�น การสอนแบบ
สะท�อนคิดเชิงวิเคราะห, (Critical Reflection) หรือถ�ายโยงองค,ความรู� (Transformation) เป�นต�น  

3) การวัดและประเมินผล  (Assessment and Evaluation) ครูต�องมีความรู�ความ
เข�าใจในธรรมชาติและรูปแบบขององค,ความรู�ที่สอนที่มีประสิทธิภาพ นําไปสู�การวัดผลท่ีเหมาะสมได�   

4) การสอนในเชิงบูรณาการ (Integrated Teaching) ครูต�องการเพิ่มเติมและขยาย
แนวคิดในการบูรณาการการจัดการเรียนรู�ให�มีความลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนมากกว�าที่เป�นอยู�ในปWจจุบัน  
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5) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Competency) ครูต�องการเพิ่มสมรรถนะ
ทางการสอนโดยใช�สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   

6) การนิเทศติดตามช�วยเหลือ (Mentoring) ครูต�องการทักษะการสร�างระบบนิเทศ
ติดตามและช�วยเหลือที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อสร�างสัมพันธภาพที่ดีระหว�างครูกับนักเรียน 

7) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครูต�องมีสมรรถนะของการเป�นนักวิจัย
เพื่อนําไปสู�การพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให�บังเกิดข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว                                                                                                                             
 วิภา ตัณฑุลพงษ, (2557) กล�าวว�า ในศตวรรษท่ี 21 ครูต�องมีทักษะ 9 ประการ ดังนี้  

1) สร�างคุณค�าเอ้ือให�เกิดการเรียนรู� (Shares Values and Goals) ครูต�องมีวิสัยทัศน,
ในการรู�ความต�องการของนักเรียนและปรับบทบาทให�เหมาะสมกับจุดมุ�งหมายของการเรียนการสอน   

2) ความรับผิดชอบร�วมกันในการสร�างสรรค,พัฒนาเด็ก (Collective Responsibility) 
มีความรับผิดชอบในการสร�างสรรค,ผลงานใหม� ๆ และอธิบายความสําเร็จของนักเรียนเป�นทีม 

3) การประเมินผลกระบวนการคิดสร�างสรรค,  (Authentic Assessment) การ
ประเมินผลนั้นต�องมีคุณค�าต�อผู�เรียน และเป�นเคร่ืองมือในการพัฒนางานสอนของทีมงานครูและ
นักเรียนให�มีส�วนร�วมในการประเมินคุณภาพการสอนของครู    

4) การขับ เคลื่อนบนพื้ นฐานนัก เรียน (Self-Direction Reflection and Stable 
Setting) ทีมงานครูท่ีมีคุณภาพจะต�องสะท�อนการทํางานร�วมกันตั้งแต�การวางเป`าหมาย  การวางแผน  
การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู� และการวัดประเมินผล ท่ีขับเคลื่อนบนพื้นฐานความต�องการของ
ผู�เรียนและตรงกับความต�องการพัฒนาตนเองของครูวิชาชีพ   

5) อดทนต�อการนําเสนอความคิดของนักเรียนและมีทัศนคติเชิงบวก (EQ Emotion)  
ครูต�องมีจิตสาธารณะสนับสนุนให�นักเรียนมีความม่ันใจ กล�าแสดงความสามารถ สร�างสัมพันธ,ท่ีดีกับ
เด็ก เพื่อให�เด็กเห็นคุณค�าในตนเองและรู�สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น ทําให�เด็กมีพลังใจท่ีจะ
สืบสานความคิดของตนเองให�เป�นทักษะ  

6) ให�ความเคารพในความคิดและความสําคัญของการตั้งคําถาม (Question Ability) 
ครูต�องคิดสถานการณ,กระตุ�นการคิดในระดับสูงสะท�อนความคิดในการจัดการเรียนรู�ได�   

7) การให�คําแนะนําและพาทํา (Coaching and Mentoring) การบริหารจัดการความรู�
และบริหารจัดการห�องเรียน (Knowledge Management) ให�เป�นสังคมฐานความรู� (Knowledge 
Based Society) เพื่อให�การดําเนินการพัฒนางานวิชาการและคุณภาพผู�เรียนให�ประสบความสําเร็จ  

8) การสนับสนุนเชิงบวก (Strong Leadership Support) ทีมงานครูวิชาชีพต�องได�รับ
การสนับสนุนจากผู�นําท่ีสร�างบรรยากาศที่เป;ดโอกาสและเชื่อว�าพลังการทํางานเป�นทีมจะพัฒนางาน
สอนและเป�นการเชื่อมต�อโดยตรงกับความต�องการของนักเรียน 

9) ชุมชนเพื่อความคิดสร�างสรรค, (Creative Teachers and Their Community) ครู
ต�องมีความเชื่อเก่ียวว�าเด็กทุกคนมีความคิดสร�างสรรค, และสามารถส�งเสริมให�แก�เด็กได� โดยสถาบัน
ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  ซ่ึงเป�นสถาบันท่ีมีความสําคัญต�อเด็กและวิธีคิดของเด็ก 

ชัยวัฒน,  สุทธิรัตน, (2558) กล�าวว�า ในศตวรรษที่ 21 ครูต�องมีทักษะการสอน ดังน้ี  
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1) ทักษะการจัดสภาพแวดล�อมท่ีปลอดภัยให�แก�ผู�เรียน เช�น บรรยากาศการเรียนนั้น
ต�องไม�ทําให�ผู�เรียนรู�สึกดูถูกเหยียดหยามจากครูหรือเพื่อน ๆ เม่ือผู�เรียนมีความรู�สึกปลอดภัยแล�ว
บรรยากาศในการเรียนจะเต็มไปด�วยความสุข เกิดการมีส�วนร�วมเรียนตามจุดมุ�งหมายโดยง�าย   

2) ทักษะการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ให�นักเรียนไม�เกิดความเครียด การเรียนท่ี
เครียดเกินไปจะส�งผลให�การเรียนรู�ลดลง และสาเหตุที่นักเรียนเครียดคือ ความรู�สึกเสี่ยง ทําให�สมอง
ทํางานด�อยลง เช�น ในระหว�างสอนครูมักถามข้ึนมาลอย ๆ โดยท่ีนักเรียนยังไม�เข�าใจชัดเจน นักเรียน
จะระแวงว�าจะตอบไม�ได�เป�นความเสี่ยงตลอดเวลา และสะสมความเครียดของนักเรียน ดังน้ันครูจึง
ควรลดความเสี่ยงของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมที่ส�งเสริมให�นักเรียนรู�สึกผ�อนคลาย  

3) ทักษะการสอนวิธีการเรียนรู�  เนื้อหาการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีมากมายจนครูและ
ผู�เรียนไม�สามารถเรียนรู�ได�อย�างหมดสิ้นในทุกเร่ือง ครูต�องพัฒนาผู�เรียนให�เรียนรู�ด�วยตนเองผ�าน
ปฏิสัมพันธ,ทางสังคม โดยไม�ต�องพึ่งพาเพื่อน หรือครู หรือผู�ใหญ� เพื่อสร�างความม่ันใจในการเรียนแก�
ตนเอง ซ่ึงวิธีการน้ีจะติดตัวไปตลอดชีวิต   

4) ทักษะการเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ ครูควรอยู�กับเด็กในขณะท่ีเขากําลังทํางานและคิด
แก�ปWญหา โดยถ�าให�ความสนใจเจาะลึกกระบวนการปฏิบัติการเรียนรู�ของนักเรียนเป�นรายบุคคลยิ่งดี 
จะทําให�เกิดการพัฒนาผู�เรียน และตัดสินผลการเรียนจากกระบวนการทํางานและผลสําเร็จของงานได�
อย�างแม�นยําและน�าเชื่อถือ   

5) ทักษะการให�งานท่ีท�าทายการเรียนรู� งานที่ท�าทายจะทําให�ผู�เรียนคึกคักและ
กระตือรือร�น แต�ต�องมีความพอดีเก่ียวกับจังหวะเวลาที่เหมาะสม ไม�ยากหรือง�ายเกินไป ผู�เรียนต�องมี
ความภูมิใจที่จะทําและผู�สอนต�องไม�ครอบงําผู�เรียน    

6) ทักษะการสอนให�เกิดความคิดระดับสูง จากกิจกรรมที่ท�าทายโดยผ�านกระบวนการ
คิดรายบุคคล หรือกลุ�ม ได�ระบุ วิเคราะห,ปWญหา ตั้งคําถาม ระดมความคิด การอธิบาย ตั้งสมมุติฐาน 
กําหนดทางเลือก ทํานายผล ตีความ หาเหตุและผล การหาความสัมพันธ, การหาข�อเท็จจริง  การ
ประเมินข�อโต�แย�ง การติดตามและประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจ   

7) ทักษะพูดน�อย ฟWงมาก ครูควรให�เด็กพูดจากความคิดความรู�สึกของเขา ซ่ึงมี
ผลการวิจัยพบว�า ความสัมพันธ,ระหว�างครูกับนักเรียนจะถูกบ่ันทอนลงถ�าครูทําท�าเหมือนฟWงแต�จริง ๆ
แล�วไม�ได�ฟWง ในขณะเดียวกันก็ไว�ใจนักเรียนให�จัดการกับงานที่ได�รับมอบหมาย จะทําผิดบ�างก็ไม�
เป�นไร ให�เวลานักเรียนที่จะคิดทบทวนก�อนตัดสินใจด�วยตนเองทําให�นักเรียนประทับใจครูท่ีคอยให�
ความช�วยเหลือและมีความพยายามทํางานจนประสบความสําเร็จด�วยตนเองในที่สุด 

8) เรียนรู�จากความผิดพลาดล�มเหลว ผู�เรียนมักจะกลัวความผิดพลาดในการทํางานและ
ไม�อยากเห็นครูบอกว�า “เธอทําผิด” และจากคําพูดของ โทมัส อัลวา เอดิสัน ท่ีได�ทําการทดลอง
วิธีการต�าง ๆ หลายพันวิธี เพื่อประดิษฐ,หลอดไฟท่ีให�แสงสว�าง กล�าวไว�ว�า... “I will not say I failed 
1,000 times, I will say that I discovered there are 1,000 ways that can cause failure.” 
หมายความว�า “ ผมจะไม�พูดว�าผมล�มเหลว 1,000 ครั้ง แต�ผมจะพูดว�า ผมได�ค�นพบวิธีการที่ใช�ไม�
ได�ผล 1,000 วิธี” แสดงให�เห็นว�าเอดิสันนั้นไม�เคยคิดว�าตนเองไม�เกิดการเรียนรู�เลย แต�ความล�มเหลว
ในงานของเขาทุกคร้ังน้ันช�วยสร�างความรู�ให�แก�เขามากมายจนเขาประสบความสําเร็จในการประดิษฐ,
หลอดไฟในที่สุดดังนั้น ทักษะครูในการนําความผิดพลาดของผู�เรียนมาเป�นแนวทางในการพัฒนา
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นักเรียนคือ ครูควรให�นักเรียนได�พูดคุยอภิปรายร�วมกันในผลที่เกิดข้ึนและยอมรับในผลที่เกิดข้ึนนั้น 
และให�ถือว�าแม�จะล�มเหลวก็เป�นการเรียนรู�  นักเรียนจะใช�ความล�มเหลวนั้นเป�นแรงผลักดันให�เขามี
ความมุมานะพยายามเพื่อหาหนทางแห�งความสําเร็จให�ได�ต�อไป   
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2553) ได�แนวคิดจาก Sellinger จาก CISCO (2006) และ
ประยุกต,เป�นแนวคิดคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ 8 ประการด�วยกัน ดังนี้  

1) เนื้อหา (Content) ครูต�องเป�นผู�เชี่ยวชาญเนื้อหาท่ีตนรับผิดชอบในการสอนถือเป�น
ลักษณะที่จําเป�นอย�างท่ีสุดและขาดไม�ได�สําหรับครู 

2) การใช�คอมพิวเตอร,บูรณาการ (Computer ICT Integration) ครูต�องมีทักษะในการ
ใช�คอมพิวเตอร,ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป�นการติดอาวุธด�านทักษะในการใช� 
ICT ให�แก�ผู�เรียน และสามารถเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู�เรียนได�เป�นอย�างดี 

3) การสร�างองค,ความรู�ด�วยตนเอง (Constructionist) ครูที่มีทักษะในการพัฒนา
เนื้อหาความรู�ใหม�และนําไปใช�ในการสร�างแผนการเรียนรู�ต�าง ๆ ครอบคลุมกิจกรรมที่ส�งเสริมให�
ผู�เรียนเป�นผู�สร�างความรู�ข้ึนในตนเองผ�านการลงมือผลิตชิ้นงานต�าง ๆ เช�นงานศิลปะฯลฯ 

4) การเช่ือมโยง (Connectivity) ครูที่มีทักษะในการจัดกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงระหว�าง
ผู�เรียนด�วยกันและเพื่อนครูทั้งในสถานศึกษาและต�างสถานศึกษาบ�านและหรือชุมชนเข�าเป�นส�วนหนึ่ง
ของสิ่งแวดล�อมการเรียนรู�ของผู�เรียน  

5) การร�วมมือ (Collaboration) ครูที่มีทักษะในบทบาทของการเป�นที่ปรึกษาท่ีดีใน
การเรียนรู�ของผู�เรียน รวมท้ังการเป�นผู�เรียนเองในบางคร้ัง ได�แก�การอํานวยให�ผู�เรียนเกิดฐานการ
เรียนรู�ท่ีจะต�อยอดการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมข้ึนได� 

6) การสื่อสาร (Communication) ครูต�องมีทักษะในการสื่อสารกับผู�เรียนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ เช�น การอธิบายด�วยคําพูดยกตัวอย�าง ฯลฯ รวมถึงการใช�สื่อ (Media) ท่ีช�วยให�ครู
สามารถส�งผ�านเนื้อหาสาระท่ีต�องการจะนําเสนอให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง   

7) ความคิดสร�างสรรค,  (Creativity) ค รูเป�นผู�ที่ มีความคิดสร�างสรรค,ออกแบบ
สิ่งแวดล�อมการเรียนรู�ที่เอ้ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองของผู�เรียน 

8) การดูแล (Caring) ครูต�องมีความมุทิตา ความรัก และความห�วงใยผู�เรียน จะทําให�
ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจต�อผู�สอน ส�งผลให�เกิดสิ่งแวดล�อมการเรียนรู�ในลักษณะการต่ืนตัวอย�างผ�อน
คลายถือว�าเป�นส่ิงแวดล�อมที่เหมาะสมท่ีสุดที่จะทําให�สมองเกิดการเรียนรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

สุปราณี จิราณรงค, (2558) กล�าวถึงทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู มีดังน้ี  
1) การรู�จักนักเรียน ครูต�องรู�จักนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบในทุก ๆ ด�านทั้งด�านร�างกาย 

จิตใจ อารมณ, สังคม เพื่อให�การพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด�านเป�นไปอย�างถูกวิธีการ 
2) การใช�จิตวิทยาในการปกครองช้ันเรียน ครูเป�นผู�ที่มีการแก�ไขพฤติกรรมของนักเรียน

สามารถให�แรงเสริมในห�องเรียนได�ด�วยการให�ความสนใจและให�คําชมเชย 
3) มีความสามารถด�านการสอน ให�เวลาในการอธิบายย้ําซํ้าทวน คํานึงถึงความแตกต�าง

ระหว�างบุคคล รวมท้ังจัดกิจกรรมเสริมท่ีมีประสิทธิภาพ ครูต�องมีความรู�และความชํานาญในวิธีการ
สอน การใช�สื่อ การวัดผล การจัดกิจกรรมพัฒนา  
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 March (2012) ได�พัฒนาแนวคิดรูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 
เป�นชุดทักษะสําหรับครู ดังน้ี  

1) ทักษะพื้นฐาน คือ เป�นทักษะที่จะช�วยให�ครูสามารถสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส, การ
จัดทําเอกสารรายวิชา และการเข�าถึงแหล�งข�อมูลต�าง ๆ ได�อย�างรวดเร็ว ได�แก� การใช�อีเมล, (E-mail) 
การสร�างและนําเสนอเอกสารรายวิชาออนไลน, และ ทักษะเชิงเทคนิคการ Add ข�อความในบล็อก 
(Blog) และ วิกิพีเดีย (Wiki)   

2) ทักษะเก่ียวกับศาสตร,การสอนและแหล�งข�อมูลออนไลน, คือ เป�นทักษะที่จะช�วยให�
ผู�เรียนผูกพันกับการเรียนรู�ตามสภาพจริงโดยสร�าง Public Forum ให�ผู�เรียนได�แสดงออก ได�คิดเชิง
วิพากษ, และได�ใช�แหล�งข�อมูลเพิ่มพูนเนื้อหารายวิชา ได�แก� การแสดงตัวทางออนไลน, เพื่อกระตุ�นการ
มีส�วนเก่ียวข�องกับผู�เรียน ทักษะการสอนสําหรับการค�นหาการใช�ซอฟต,แวร,เพื่อส�งเสริมการคิดเชิง
วิพากษ, และสํารวจเครื่องมือเว็บเพื่อเข�าถึงแหล�งข�อมูลดี ๆ  

3) ทักษะเพื่อการเรียนรู�ของผู�เรียน คือเป�นทักษะที่จะช�วยให�ผู�เรียนเป�นเจ�าของการ
เรียนรู�ของตนเองเพื่อการบรรลุเป̀าหมายในความเข�าใจและช่ําชองในตัวเอง ได�แก� สนับสนุนผู�เรียนใช�
สภาพแวดล�อมการเรียนรู�ส�วนบุคคล และ อํานวยความสะดวกผู�เรียนเพื่อสร�างความรู� 

4) ทักษะการเป�นพลเมืองดิจิทัล คือเป�นทักษะท่ีเก่ียวข�องกับวัฒนธรรมดิจิทัลมากกว�า
การสอนเป�นทักษะที่จะนําไปสู�การคิดเชิงวิพากษ, การสะท�อนผล และการปฏิบัติ ได�แก� มีส�วนร�วมใน
โลกดิจิทัลในการนําเสนอตัวเอง และ มีส�วนร�วมในโลกดิจิทัลในการสนับสนุนเนื้อหา 

5) การเรียนรู�ทางวิชาชีพ คือ การปฏิบัติทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองประกอบด�วยการ
สื่อสารและความร�วมมือ การจูงใจและคาดหวังในผู�เรียน การมีปฏิสัมพันธ, และการสร�างและจัดการ
ความรู� ได�แก� วิชาชีพด�านหลักสูตร วิชาชีพด�านเทคโนโลยีใหม� ๆ และวิชาชีพด�านปฏิบัติการวิจัย 
 Atienza (2009) กล� าวถึงรูปแบบของการพัฒนาครูศตวรรษที่  21 โดย National 
Institute of Education, Singapore ปo ค.ศ. 2007 โดย Prof. Lee Sing Kong ในแนวความคิดที่ว�า
ผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 ต�องการครูศตวรรษท่ี 21 รูปแบบของการพัฒนาครูศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1) เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน,ใหม�ในค�านิยมและความรู�อัตลักษณ,ครู การบริการต�อ
วิชาชีพและชุมชน และพัฒนาเก่ียวกับความรู�พื้นฐาน สภาพแวดล�อมการเรียนรู� และหลักสูตรและการ
สอนสําหรับศตวรรษท่ี 21  

2) สมรรถนะของครูที่สําเร็จการศึกษาเป�นสมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพ 
3) เชื่อมโยงระหว�างการเรียนรู�ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ระบบการเป�นพี่ เลี้ยงใน

สถานศึกษาและการสร�างปฏิสัมพันธ,ระหว�างสถานศึกษากับสถาบันการศึกษาแห�งชาติ 
4) ขยายขอบเขตวิชาชีพครูช�วยให�ครูมียุทธศาสตร,การสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู� 
5) สมรรถนะเก่ียวกับการประเมินผลข้ันสูง 
6) สนับสนุนเส�นทางการพัฒนาวิชาชีพครู 

 พิมพ,พันธ,  เดชะคุปต, และ พเยาว,  ยินดีสุข (2556) กล�าวว�า ทักษะ 5C เป�นทักษะครูมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี    

1) ทักษะการพัฒนาหน�วยการเรียนรู�บูรณาการ (Curriculum Development Skills) 
ในสังคมแห�งการเรียนรู� (Learning - Based Society) เน�นการบูรณาการ (Integration) คือทําให�
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สมบูรณ,ในตัวเอง เนื่องจากในชีวิตจริงเก่ียวกับศาสตร,หลากหลายจึงต�องจัดการเรียนการสอนให�ตรง
ตามสภาพจริงเพื่อให�นําความรู�ไปใช�ได�จริง และยังขจัดความซํ้าซ�อนของเนื้อหาในต�างศาสตร,ทําให�ลด
เวลาสอน และทําให�เรียนรู�อย�างลึกซ้ึง นําความรู�ไปประยุกต,ใช�ได� แบ�งการบูรณาการเป�น 2 ประเภท
คือหลั กสูตรบู รณ าการ (Curriculum Integration) และการบู รณ าการการเรียนการสอน 
(Instructional Integration)  

2) ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง (Child - Centered 
Approach Skills) คือ เน�นให�ผู�เรียนสร�างความรู�ใหม�และสิ่งประดิษฐ,ใหม� โดยการใช�กระบวนการทาง
ปWญญา กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ�ม) และให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ,และมีส�วนร�วมในการ
เรียนนําความรู�ไปประยุกต,ใช�ได� โดยครูเป�นผู�อํานวยความสะดวกจัดประสบการณ,การเรียนรู�ให�ผู�เรียน
ให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดบูรณาการความรู�ในศาสตร,ต�าง ๆ ใช�หลากหลายวิธีสอน    

3) ทั กษ ะการใช� น วั ต ก รรมการ เรี ย น รู� ใน ชั้ น เรี ย น  (Classroom Innovation 
Implementation) คือพหุปWญญา (Multiple Intelligences) การเรียนรู�โครงการ (Project-Based 
Learning) การเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) การเรียนรู�การใช�แหล�งความรู� (Resource-Based 
Learning) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action  Research) ฯลฯ  

4) ทั ก ษ ะ ก า รป ระ เมิ น ก า ร เรี ย น รู� ต า ม ส ภ า พ จ ริ ง  (Classroom Authentic 
Assessment) เป�นการประเมินในเร่ืองต�อไปน้ี คือ ผลการเรียนด�านวิชาการ การใช�กระบวนการคิด 
กระบวนการแก�ปWญหาทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค, และนิสัยการทํางาน โดยมีวิธีการประเมินการ
เรียนรู�ตามสภาพจริง ได�แก� การอภิปรายตามวัตถุประสงค, แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบท่ี
พัฒนาโดยครู การเขียนบันทึกผลการเรียนรู� การนําเสนอด�วยวาจา โครงงาน แฟ`มสะสมผลงาน และ 
แบบสัมภาษณ, เป�นต�น และจุดเน�นของการประเมินการเรียนรู�ตามสภาพจริงคือการประเมินผลเพื่อ
วินิจฉัยข�อบกพร�อง (Diagnostic Assessment) การประเมินการเรียนรู�ระหว�างเรียน (Formative 
Assessment) และ การประเมินการเรียนรู�หลังเรียน (Summative assessment)   

5) ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) คือ การวิจัย
มีเป`าหมายเพื่อนําผลการวิจัยไปใช�ปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเป�นผู�ทําวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
จึงเป�นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) คือ การใช�วิธีการทางวิทยาศาสตร,ค�นคว�า
เพื่อสร�างความรู�ใหม�ทางการศึกษา และสิ่งประดิษฐ,ทางการศึกษา เช�น  วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ
การสอน ตําราที่ได�จากการวิจัย และผลงานทางการศึกษาตามมาอีกมากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนด�วยการวิจัย เป�นการแสดงความก�าวหน�าทางวิชาชีพครู เผยแพร�ความรู�ท่ีได�จากการ
ปฏิบัติ และ เป�นการส�งเสริมสนับสนุนความก�าวหน�าของการวิจัยทางการศึกษา 
 Lisa (2010) และ Kharbach  (2012) กล�าวว�า ในปWจจุ บันผู� เรียนให�ความสนใจกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลต�าง ๆ จึงได�เสนอให�พัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับครูศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีดังต�อไปน้ี  

1) ทักษะการใช� โปรแกรม เช�น การบันทึกไฟล, เสียงจากคอมพิวเตอร,ลงใน IC 
Recorder  เล�นและตัดต�อข�อความลงคอมพิวเตอร, หรือการส�งข�อความที่เป�นอีเมล,เสียงเป�นต�น 

2) ทักษะการจัดเก็บ URL รายชื่อเว็บไซต,ที่สนใจไว�เป�นหมวดหมู� และแลกเปลี่ยนกับ
ผู�เรียน ทักษะการใช�บล็อก (Blog) และวิกิพีเดีย (Wiki) เพื่อสร�างระบบออนไลน,สําหรับผู�เรียน 



53 

 

3) ทักษะการจับภาพจากสิ่งแวดล�อม หรือทําสําเนาภาพจากเอกสารให�อยู�ในรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิกส, เช�น รูปถ�ายเอกสาร รวมถึงการสร�างเนื้อหาวิดีโอกระตุ�นความสนใจของผู�เรียน 

4) ทักษะเก่ียวกับ “Infographics” คือ การเอาข�อมูลที่เข�าใจยากหรือข�อมูลจํานวน
มากนําเสนอในรูปแบบต�าง ๆ อย�างสร�างสรรค,โดยใช�เครือข�ายของสื่อออนไลน,เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

5) ทักษะการสร�างรูปแบบการฝ�กอบรมหรือการเรียนรู�ท่ีผู�สอนและผู�เรียนไม�จําเป�นต�อง
พบกันตามเวลาท่ีกําหนดไว� แต�ติดต�อกันได�ตลอดเวลาโดยใช�เครื่องมือสื่อสารต�าง ๆ ซ่ึงเป�นการเรียนรู�
ที่ไม�มีข�อจํากัดในเร่ืองของเวลาและสถานที่ ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ที่ไหนเวลาใดก็ได� 

6) ทักษะในการสร�างและเผยแพร�แฟ`มสะสมผลงานในระบบออนไลน,ผ�านระบบ
อินเทอร,เน็ตเพื่อเก็บไว�เป�นข�อมูลสําหรับการนําเสนอตรวจสอบการเรียนรู�หรือการทํางาน  

7) มีความรู�เก่ียวกับระบบปกป̀องความปลอดภัยในระบบออนไลน,ลิขสิทธิ์และกติกาท่ี
ใช�ในการออนไลน,สามารถป̀องกันการลอกเลียนแบบงานท่ีมอบหมายให�กับผู�เรียน 

8) ทักษะการเขียนและเรียบเรียงบทความสําหรับเว็บไซต, เพื่อการสอนทักษะในการทํา
วิดีโอสอนและแบบฝ�กสอนต�าง ๆ โดยสามารถใช� Task Management Tools เพื่อการวางแผนและ
การเรียนรู� สามารถใช� Polling Software เพื่อการสํารวจชั้นเรียนสามารถใช� Collaborative Tools 
เพื่อจัดทําตําราหรือการปรับแก�ไขตํารา รวมถึงการใช�เกมคอมพิวเตอร,เพื่อการเรียนการสอน 

9) สามารถใช�เคร่ืองมือการประเมินดิจิทัลค�นหาและประเมินเนื้อหาตามเว็บไซต,ต�าง ๆ
แนะนําแหล�งข�อมูลออนไลน,ที่ดีให�ผู�เรียนเพื่อการสืบค�นโดยใช�เวลาน�อยที่สุดเท�าท่ีจะทําได� สามารถใช�
เครื่องมือดิจิทัลเพื่อบริหารเวลา สามารถใช�อุปกรณ,เคลื่อนที่ เช�น แท็บเล็ต (Tablet) และสามารถใช� 
Note Taking Tools เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหากับผู�เรียนสามารถใช� Annotation คือการใส�เคร่ืองหมาย
สัญลักษณ,ต�าง ๆ เพื่อแสดงจุดสนใจบนภาพหรือเนื้อหา สามารถใช�โปรแกรมจัดภาพโปรแกรมหรือ
แผนภาพและพิมพ,ออกมาได� และ สามารถใช� Online Sticky Notes เพื่อแสดงแนวคิดที่น�าสนใจ
วิธีการใช�รูปแบบต�าง ๆ ของ YouTube, Screen Casting Tools เพื่อการเรียนการสอนสามารถใช� 
Group Text Messaging Tools เพื่อจัดทําโครงงานร�วมมือออนไลน, และใช� File Sharing Tools 
รวมไปถึงสามารถทําเอกสารงานวิจัยโดยใช�เครื่องมือดิจิทัลได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

สรุป จากแนวคิดดังกล�าวข�างต�นผู�วิจัยได�วิเคราะห, สังเคราะห, และสรุปทักษะศตวรรษท่ี 
21  สํ าห รับ ค รู  (21st Century Skills for Teachers) เพื่ อ ใช� เป� น ก รอบ แน ว คิ ด เชิ งท ฤษ ฎี 
(Theoretical Framework) ในการวิจัยได�ว�า หมายถึง ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูท่ีต�องพึงมี 
ดังนี้ 1) ทักษะการสอนสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Teaching Skills) 2) ทักษะการใช�
เทคโนโลยีสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Technology Skills) 3) ทักษะการบริหารจัดการชั้น
เรียนสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Classroom Management Skills) 4) ทักษะการประเมิน
ตามสภาพจริงสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Authentic Assessment Skills) และ 5) ทักษะ
การพัฒนาวิชาชีพสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development Skills) โดย
สรุปความหมายของแต�ละองค,ประกอบ ดังน้ี 

1. ทักษะการสอนสําหรับศตวรรษท่ี 21 �� (21st Century Teaching Skills) หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนอย�างชํานาญ ซ่ึงครูท่ีมีทักษะการสอนจะเป�นผู�มีความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับการสอนทั้งด�านทฤษฎี การสอน เทคนิคและวิธีการสอนเพื่อให�ผู�เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนที่ดี หรือมีการพัฒนาในการเรียนรู�มากข้ึน เช�น การสอนแบบสร�างสรรค,เป�นฐาน 
(Creativity Based Learning: CBL) การเรียน รู� เชิง รุก (Active Learning)  การเรียนรู�แบบสืบ
เสาะหาความรู� (Inquiry Based Learning) การสอนแบบสอนให�น�อยเรียนรู�ให�มาก (Teach Less 
Learn More: TLLM) การเรียนรู�โดยใช�สมองเป�นฐาน (Brain Based Learning: BBL) การเรียนรู�
แบบใช� โครงงานเป�นฐาน (Project Based Learning: PBL) การเรียนรู� โดยใช�ปWญหาเป�นฐาน 
(Problem Based Learning) เป�นต�น  

2. ทักษะการใช�เทคโนโลยีสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Technology Skills) 
หมายถึง ครูต�องเข�าใจในวิธีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูต�องสอนให�ผู�เรียนใช�คอมพิวเตอร, การ
วิจัยทางอินเทอร,เน็ต การเป;ดกว�างเพื่อการแสวงหาข�อมูลใหม� ๆ มาพัฒนาวิธีการสอนแบบเก�า ทั้งเพื่อ
การเรียนรู�ของนักเรียนและเพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเอง เช�น เฟสบุ�ค (Facebook) และเครื่องมือกูเก้ิล
แอพส,เพื่อการศึกษา (Google Apps for Education) การเรียนอิเล็กทรอนิกส, (E-Learning) การ
เรียนการสอนทางไกลผ�านออนไลน, (Massive Open Online Course) ดิจิทัลวิดีโอ (Digital Video)  
เป�นต�น 

3. ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Classroom 
Management Skills) หมายถึง การจัดบรรยากาศในห�องเรียนในการส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน
และให�ผู�เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได�ในอนาคต ท้ังการจัดตกแต�งในห�องเรียน จัดท่ี
นั่ง จัดมุมเสริมความรู�ต�าง ๆ ให�สะดวกต�อการเรียนการสอน ทําให�เกิดความสุขแก�ผู�เรียน เป�น
องค,ประกอบสําคัญประการหน่ึงท่ีจะสร�างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ�เรียนรู� การมีนิสัยรักการเรียนรู� 
การเป�นคนดี และการมีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุขทั้งในปWจจุบันและอนาคต 
เช�น ห�องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) เป�นต�น 

4. ทักษะการประเมินตามสภาพจริงสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Authentic 
Assessment Skills) หมายถึง การประเมินผลที่ใช�วิธีการและเกณฑ,ท่ีหลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู� ความสามารถ และคุณลักษณะต�าง ๆ ของผู�เรียนอย�างเต็มเวลาในแต�ละ
กิจกรรม โดยให�ผู�เรียนสร�างผลงานออกมาเพื่อแสดงตัวอย�างของความรู�และทักษะท่ีตนมี ซ่ึงกิจกรรม
ที่นํามาใช�ประเมินน้ัน จะมีลักษณะเหมือนและเป�นส�วนหนึ่งของการเรียนรู�มากกว�าเป�นการทดสอบ 
และข�อมูลของการประเมินผลได�มาจากทั้งการเก็บรวบรวมผลงานท่ีผู�เรียนได�ปฏิบัติอย�างสอดคล�อง
กับชีวิตประจําวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคู�ไปกับการทดสอบความรู�ความเข�าใจ  

5. ทักษะการพัฒนาวิชาชีพสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional 
Development Skills) หมายถึง การพัฒนาตนเองในวิชาชีพครูให�เรียนรู�อยู�ตลอดเวลา เช�น การวิจัย
การป ฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรียน  (Classroom Action Research) ชุ มชนการเรียน รู�ท า งวิ ช าชี พ 
(Professional Learning Community) เป�นต�น  

สรุปกรอบการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ดังภาพที่ 2.4 
 
 
 
 



55 

 

 
 
 
 



กรอบการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะศตวรรษที� 21 สําหรบัครู 
(21st Century Skills for 

Teachers) 

การสอน 

 (Teaching)  

การบรหิารจดัการช ั1นเรยีน  
(Classroom Management)  

การพฒันาวชิาชพี  
(Professional Development) 

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
(Authentic Assessment)  

การใชเ้ทคโนโลยี�
(Technology)  

การเรยีนรูเ้ชงิรกุ 
(Active 

Learning) 

การเรยีนรูแ้บบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) 

เครื+องมอืกเูก ิ.ลแอพสใ์นการศกึษา 
(Google Apps for Education) 

เฟสบุค๊ 
(Facebook) 

ดจิทิัลวดีโีอ 
(Digital Video) 

วจิัยปฏบิตักิารในชั .นเรยีน 
(Classroom Action 

Research) 

ชมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี (Professional 
Learning Community) 

หอ้งเรยีนกลับดา้น 
(Flipped 

Classroom) 

หอ้งเรยีนอจัฉรยิะ  
(Smart 

Classroom) 

การสอนนอ้ยเรยีนรูม้าก 
(Teach Less Learn More) 

การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน 
(Brain Based Learning) 

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) 

การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
(Inquiry Based Learning) 

การเรยีนอเิล็กทรอนกิส ์
(e-Learning) 

การเรยีนการสอนทางไกลผา่นออนไลน ์
(Massive Open Online Courses) 

ภาพที่ 2.4  กรอบการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู  
 



2.3 การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู  
 การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ผู�วิจัยจะนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับ ทักษะการสอน  

ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน ทักษะการประเมินตามสภาพจริง ทักษะการใช�เทคโนโลยี และ 
ทักษะการพัฒนาวิชาชีพ ท่ีควรนํามาใช�ในการวิจัย ซ่ึงในการดําเนินการวิจัยในภาคสนาม ผู�วิจัย
สามารถจะนําไปแลกเปลี่ยนกับประสบการณ,ของผู�วิจัย ดังน้ี  

การสอนแบบสร3างสรรค&เป�นฐาน  
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย, และกิจวัฒน, จันทร,ดี (2558) ได�กล�าวถึงทักษะอาจารย,เพื่อสร�างทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 คือ การสอนแบบสร�างสรรค,เป�นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL) โดย
จัดรูปแบบการสอนเป�น 5 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนที่ 1 กระตุ�นความสนใจเพื่อนําผู�เรียนเข�าสู�บทเรียนทําให�ผู�เรียนอยากเรียนรู�และ
ค�นหาคําตอบ ถือเป�นปWจจัยสําคัญสู�ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL เช�น ใช�
เหตุการณ,ที่เก่ียวข�องกับผู�เรียน หรือสิ่งท่ีผู�เรียนสนใจเป�นตัวกระตุ�น ครูจึงมีหน�าที่จัดการให�เนื้อหาให�
เก่ียวข�องกับชีวิตของผู�เรียน ใช�สื่อมัลติมีเดียกระตุ�นความสนใจหรือสร�างแรงบันดาล ท้ังรูปภาพ เสียง 
ข�อความต�าง ๆ หรือใช�เกม หรือกิจกรรม ให�เหมาะกับผู�เรียน ทําให�ผู�เรียนเห็นความสําคัญในเนื้อหา 
เช�น การใช�เหตุการณ,ที่เก่ียวข�องกับชีวิตของผู�เรียนมานําเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เม่ือจบการ
นําเสนอสื่อแล�วจึงนําเกมหรือกิจกรรมมาเป�นการกระตุ�นอีกทีหนึ่ง  

ข้ันตอนที่ 2 ตั้งปWญหาและแบ�งกลุ�มตามความสนใจ กระบวนการนี้ท้ังหมดจะเป�นการใช�
ปWญหาเป�นตัวนํา ข้ันการตั้งปWญหาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นผู�สอนให�
ผู�เรียนค�นหาปWญหาที่ตนเองสงสัยหรือท่ีสนใจในบทเรียน เม่ือผู�เรียนค�นพบปWญหาท่ีตนเองสงสัยแล�ว
นั้น จึงทําการแบ�งกลุ�มตามความสนใจ จํานวนของกลุ�มนั้นจะต้ังข้ึนตามจํานวนปWญหาที่เกิดข้ึนในชั้น
เรียน และสมาชิกของแต�ละกลุ�มนั้นก็จะเกิดจากความพอใจของผู�เรียนเอง และดําเนินการแก�ไขปWญหา
ต�าง ๆ ด�วยตนเอง กระบวนการ CBL น้ันจะได�ผลดีมากจากความสมัครใจ ความสนใจ และความ
ร�วมมือกันของผู�เรียน กระบวนการนี้จะเห็นได�ว�าผู�เรียนนั้นไม�ได�ถูกบังคับให�รู� แต�เกิดความ “อยากรู�” 
ด�วยตนเอง เป;ดโอกาสให�ผู�เรียนนั้นค�นหาเนื้อหาที่ต�องการ และเป;ดรับความรู�น้ันได�อย�างเต็มที่ 

ข้ันตอนท่ี 3 ค�นคว�าและคิด ข้ันตอนนี้ใช�เวลามากที่สุดในกระบวนการ CBL ผู�สอนจะปล�อย
ให�ผู�เรียนนั้นได�ใช�เวลาในการเรียนรู�ได�อย�างเต็มที่ ผู�สอนนั้นมีหน�าท่ีเดินให�คําปรึกษาตามกลุ�ม ให�
คําปรึกษาเวลาที่ผู�เรียนมีปWญหา ผู�สอนจะต�องหักห�ามใจไม�ให�สอน แต�จะคอยบอกต�อเน้ือหาคําตอบ
และตัดสินความถูกต�องของคําตอบ เป�นผู�ให�คําปรึกษา ชี้แนะ และตอบคําถามด�วยคําถาม เพื่อเป;ด
โอกาสให�ผู�เรียนได�คิด โดยหลีกเลี่ยงการตัดสิน และการอธิบายเนื้อหาอย�างละเอียดอันจะเป�นการ
ส�งผลให�ผู�เรียนหมดอิสระทางความคิด แต�จะใช�วิธีการง�าย ๆ เช�นการถามกลับ  สิ่งสําคัญอีกข�อหนึ่ง
คือผู�สอนจําเป�นต�องแนะนําให�ผู�เรียนหาความรู�ได�ถูกแหล�ง แนะนําให�ผู�เรียนรู�จักเลือกข�อมูลความรู�ได�
อย�างถูกต�อง และปล�อยให�ผู� เรียนสนุกไปกับการเรียนรู�และค�นคว�าความรู� น้ัน ๆ สิ่งที่ ได�จาก
กระบวนการนี้ไม�ใช�คําตอบที่ถูกต�อง แต�เป�นทักษะการคิดและค�นคว�าหาคําตอบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
ช�วงเวลาที่ผู�สอนน้ันปล�อยให�ผู�เรียนได�ใช�เวลากับเนื้อหาท่ีตนเองสนใจได�อย�างเต็มที่  การสอนแบบ 
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CBL คือการฝ�กฝนให�ผู�เรียนได�รู�จักคิด และรู�จักค�นคว�าหาข�อมูล รู�จักเลือกใช�และตัดสินใจในข�อมูลท่ี
หาได�ในยุคสมัยนี้ผ�านเครื่องมือต�าง ๆ 

ข้ันตอนที่ 4 นําเสนอ ผู�เรียนนั้นจะได�นําเสนอผลงานท่ีตนเองค�นคว�าและคิด และผลงานท่ี
นําเสนอนั้นคือผลงานแห�งความทุ�มเทของผู�เรียนอย�างแท�จริง ดังนั้นเม่ือผู�เรียนทําการเสนอ ผู�สอนต�อง
ปล�อยให�ผู�เรียนน้ันนําเสนอจนจบ โดยไม�ต�องแทรกแซงระหว�างการนําเสนอ แสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถาม ผู�ที่แสดงความคิดเห็นและซักถามคือผู�เรียนร�วมชั้น เม่ือจบการนําเสนอผู�สอนจะเป�นผู�เป;ด
ประเด็นให�มีการซักถามในช้ันเรียน และน่ีคือกระบวนการที่จะทําให�ผู�เรียนน้ันตรวจสอบความถูกต�อง
ของข�อมูลท่ีตนเองได�ค�นหามา ถ�าหากข�อมูลที่หามาน้ันไม�ถูกต�อง การซักถามในห�องเรียนนั้นจะเกิด
ประเด็นใหม� ๆ ที่ผู�นําเสนอน้ันจําเป�นต�องมีข�อมูลเพื่อตอบผู�ซักถามให�ถูกต�อง ซ่ึงผู�นําเสนอก็จะพบว�า
ข�อมูลของตนไม�ถูกต�องหรือครอบคลุมพอ และต�องเพิ่มเติมตรงไหนบ�างจากการซักถามของผู�เรียน
ด�วยกันโดยท่ีผู�สอนจะทําหน�าที่คอยควบคุมคําถามและข�อคิดเห็นต�าง ๆ ให�อยู�ในประเด็น ไม�หลุดจาก
เนื้อหามากนัก ถ�าหากในผู�เรียนร�วมชั้นไม�มีข�อซักถามหรือข�อสงสัย ผู�สอนอาจจะเป�นผู�เริ่มถามเองก็ได� 
เพื่อให�เกิดบรรยากาศของการซักถามในชั้นเรียน ซ่ึงวิธีการนี้อาจจะต�อยอดไปสู�ความรู�ใหม� ๆ ที่ไกล
กว�าเนื้อหาเดิมท่ีเคยสอนกันมา และเป�นเนื้อหาท่ีผู�เรียนน้ันเต็มใจที่จะค�นหาด�วยตนเอง 

ข้ันตอนที่ 5 ประเมินผลเพื่อให�ได�คุณภาพของผู�เรียนท่ีเป�นมาตรฐาน ต�องประเมิน 3 ด�าน 
คือ ด�านความรู�คือการจัดให�มีการสอบวัด หรือแบบฝ�กหัดต�าง ๆ และนําคะแนนมาชี้วัดว�าผู�เรียนมี
ความรู�ในเนื้อหาด�านน้ีเท�าไหร�ด�านทักษะจะประเมินความสามารถของผู�เรียนใช�รูปแบบการประเมิน
แบบรูบริค (Rubric) ได� ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับการตั้งหัวข�อและรายละเอียดในการประเมินที่จําเป�น เช�น 
ประเมินทักษะการนําเสนอ ประเมินเน้ือหาด�านความชัดเจนในการพูด และด�านเทคนิคในการ
นําเสนอ เป�นต�น และ ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค,ใช�การประเมินแบบรูบริค (Rubric) ได� การตั้ง
หัวข�อการประเมินท่ีผู�สอนอยากให�เกิดข้ึนในผู�เรียนและรายละเอียดสําหรับการประเมินที่สอดคล�อง
กัน ท้ังน้ีผู�สอนจําเป�นต�องรู�ว�าต�องการให�ผู�เรียนมีความรู� ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค,ใด
เกิดข้ึนในผู�เรียน เพื่อการต้ังหัวข�อการประเมินที่ถูกต�อง แต�สิ่งสําคัญ คือการให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมใน
การประเมิน โดยเฉพาะในด�านของทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค,ท่ีจําเป�นจะต�องประเมินจาก
ผู�สอนและผู�เรียนด�วยกันเอง ซ่ึงจะเป�นการประเมินรอบด�าน ท้ังผู�เรียนที่ทํากิจกรรมด�วยกัน และ
ผู�สอนที่คอยสังเกตการณ,อยู�ในชั้นเรียน เพื่อการประเมินที่มีความแม�นยํามากข้ึน ซ่ึงในส�วนน้ีอาจจะ
เป�นการโหวตให�คะแนนในด�านต�าง ๆ หรือแม�แต�การแจกแบบสอบถามให�กรอกในหัวข�อที่ต�องการ 
เป�นต�น ดังภาพที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5 รูปแบบการสอนตามแนวทาง CBL 
ที่มา.  https://blog.eduzones.com/wiriyah/149091 
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การสอนแบบสอนให3น3อย เรียนรู3ให3มาก  
ธงชัย สิทธิภรณ, (2556) กล�าวถึง การสอนแบบ สอนให�น�อย เรียนรู�ให�มาก (Teach Less, 

Learn More หรือ TLLM) เป�นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร, ท่ีมุ�งให�ครูมี
บทบาทในการสอนให�ผู�เรียนมีความคิด มากกว�ามีความรู�จากการท�องจํา ที่มาของแนวคิด Teach 
Less, Learn More  ภายใต�วิสัยทัศน,ในการพัฒนาระบบการศึกษา Thinking Schools, Learning 
Nation (TSLN) ที่ต�องการให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาที่ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
Thinking Schools เป�นวิสัยทัศน,ที่ต�องการให�โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาให�ผู�เรียนเป�นนักคิด
และ Learning Nation เป�นวิสั ยทัศน,ที่ ต� องการให�ผู� เรียนมีความรู� เก่ียวกับนวัตกรรม และ
ความสามารถในการสร�างสรรค, เพิ่มมากข้ึน ให�สามารถนําไปประยุกต,ใช�ในชีวิตจริงได�   

นอกจากนี้ Teach Less, Learn More ยังมุ�งเน�นการเตรียมความพร�อมในการใช�ชีวิตของ
ผู�เรียน ซ่ึงต�องการเปลี่ยนการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ ไปสู�การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือ การ
เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ,ในชั้นเรียนระหว�างผู�สอนกับผู�เรียนให�ผู�เรียนได�แสดงความคิดของตนเอง ส�งเสริม
ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตและลดการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณคือการลดบทบาทของครู จากผู�สอน
ไปเป�นผู�ชี้นํา กระตุ�นให�ผู�เรียนสร�างความรู� การลดการเรียนแบบท�องจํา การสอบ และการหาคําตอบ 

บทบาทของผู�สอนตามแนวคิด Teach Less, Learn More เสนอให�ผู�สอน สอนให�น�อยลง 
(Teach Less) แต�ส�งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�มากข้ึน (Learn More) โดยผู�สอนต�องคํานึงถึงสิ่ง
สําคัญ 3 ประเด็น ได�แก�  ทําไมต�องเรียนรู� ?  เรียนรู�อะไร ? และ เรียนรู�อย�างไร ? ผู�สอนควรให�ผู�เรียน
เกิดความสนใจในการเรียนรู�และมีกําลังใจในการเรียนรู� ไม�ใช�เน�นเพียงเน้ือหาความรู�ท่ีสอนเท�านั้น 
ผู�สอนควรให�ผู�เรียนเข�าใจมโนทัศน,และแนวคิดที่สําคัญมากกว�าการท�องจําได� ผู�สอนควรให�ผู�เรียนมี
ความพร�อมสําหรับการทดสอบของชีวิตมากกว�าเพื่อการทดสอบ ผู�สอนควรให�ผู�เรียนเห็นภาพรวมของ
เนื้อหา และความเชื่อมโยงของเนื้อหา มากกว�าท่ีจะสอนเนื้อหาแยกกันเป�นเร่ือง ๆ ผู�สอนควรให�
ผู�เรียนเห็นคุณค�า มีทัศนคติที่ดี และสามารถนําความรู�ไปประยุกต,ใช�ในชีวิตจริง มากกว�าที่จะนํา
ความรู�ไปใช�ในการสอบเท�าน้ัน ผู�สอนควรให�ผู�เรียนเข�าใจกระบวนการเรียนรู� มากกว�าเน�นท่ีผลการ
เรียนรู� ผู�สอนควรให�ผู�เรียนคิดอย�างมีวิจารณญาณโดยการใช�คําถามกระตุ�น มากกว�าการให�ผู�เรียน
ปฏิบัติตามคําสั่ง ผู�สอนควรให�ผู�เรียน มีความกระตือรือร�น และเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง มากกว�าการท่ี
ผู�เรียนเรียนรู�จากการทําแบบฝ�กหัดและท�องจํา ผู�สอนควรสร�างบรรยากาศและจัดสถานการณ,ท่ี
กระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง มากกว�าการเรียนจากคําบอกของผู�สอน ผู�สอนควรคํานึงถึง
ความแตกต�างระหว�างบุคคลของผู�เรียน กําหนดวิธีการสอนให�เหมาะสมกับผู�เรียนมากกว�าการใช�วิธี
สอนแบบเดียวกันทั้งหมด ผู�สอนควรใช�วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายและประเมินตามสภาพจริง 
เพื่อวิเคราะห,คุณภาพและพัฒนาการของผู�เรียนมากกว�าการประเมินผู�เรียนจากการสอบเท�านั้น
ตัวอย�าง การออกแบบการจัดการเรียนรู�แบบย�อนกลับ (Backward Design) ตามแนวคิด Teach 
Less, Learn More ท่ีโรงเรียน Raffles Girls’ School ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร, ประกอบด�วย 
3 ข้ันตอนหลัก ได�แก� 

ข้ันตอนที่ 1 กําหนดเป`าหมายประกอบด�วย กําหนดคําถามสําคัญ กําหนดความเข�าใจที่คงทน 
(Enduring Understanding) จุดประสงค,การเรียนรู�และทักษะท่ีต�องการพัฒนา เม่ือเสร็จสิ้นการสอน
แล�วผู�เรียนต�องเกิดความเข�าใจท่ีคงทน ซ่ึงเป�นความสามารถอย�างลึกซ้ึงในการอธิบาย ประยุกต,ใช�
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ความรู�และเชื่อมโยงไปสู�สถานการณ,ต�าง ๆ โดยการกําหนดความเข�าใจที่คงทน มีหลักเกณฑ,ความ
เข�าใจที่คงทนของเรื่องท่ีกําลังสอนควรสามารถถ�ายโอนไปสู�เรื่องอ่ืน ๆ และชีวิตจริงเพื่อเห็นความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาและความสําคัญของเนื้อหาที่ มีต�อชีวิตจริง ความเข�าใจที่คงทนต�องผ�าน
กระบวนการสืบสวน อภิปราย ตั้งคําถาม และประเมินผล ไม�สามารถทําความเข�าใจได�ในทันที ความ
เข�าใจท่ีคงทนเกิดมาจากการเชื่อมโยงมโนทัศน, หลักการ กฎ หรือทฤษฎีกับทักษะ กระบวนการ และ  
ความเข�าใจที่คงทนควรนําไปสู�บทสรุปของเร่ืองโดยผ�านกระบวนการคิดข้ันสูง 

ข้ันตอนที่ 2 การกําหนดหลักฐาน และการประเมินผลการเรียนรู� หลักฐานการเรียนของ
ผู�เรียน ได�แก� ชิ้นงานหรือภาระงาน ซ่ึงจะเป�นร�องรอยของการเรียนรู�ท่ีผ�านการปฏิบัติงานหรือทํา
กิจกรรมของผู�เรียน ทําให�ผู�สอนทราบว�าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ในเร่ืองน้ันๆ หรือไม�ตัวอย�างของชิ้นงาน 
เช�น รายงาน เรียงความ แผนภาพ หุ�นจําลอง แฟ`มสะสมผลงาน โครงงาน เป�นต�น ตัวอย�างของภาระ
งาน เช�น การสอบ การพูดปากเปล�า การแสดงบทบาทสมมติ การตอบคําถาม การอธิบาย การกล�าว
รายงาน การอภิปราย เป�นต�น การประเมินผลการเรียนรู� เป�นกระบวนการในการตรวจสอบ ค�นหา 
หรือรวบรวมข�อมูลที่เก่ียวข�องกับผู�เรียนแล�วนําผลท่ีได�มาสรุป และตัดสินว�าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�
หรือไม� การประเมินผลการเรียนรู�เป�นองค,ประกอบสําคัญของการเรียนการสอน และไม�สามารถแยก
ออกจากกระบวนการเรียนการสอนได� ซ่ึงการประเมินผลที่สอดคล�องกับแนวคิด TL, LM คือการ
ประเมินตามสภาพจริง เนื่องจากเป�นการประเมินผลท่ีสามารถประเมินได�ทั้งกระบวนการ และผลที่ได�
จากการเรียนรู�ประเด็นที่ผู�สอนควรคํานึงถึงในการพิจารณา กําหนด และประเมินหลักฐานการเรียนรู�
ของผู�เรียน ได�แก� ความเข�าใจท่ีคงทน ผลการเรียนรู�ที่ต�องการให�เกิดกับผู�เรียนคืออะไร เครื่องมือท่ีใช�
ประเมินความเข�าใจที่คงทน ผลการเรียนรู�ที่ต�องการให�เกิดกับผู�เรียนผู�สอนจะรู�ได�อย�างไรว�าผู�เรียนเกิด
การเรียนรู�แล�วหรือยัง หลักฐานที่แสดงการเรียนรู�ให�เพียงพอที่จะสรุปว�าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�หรือไม�
และการประเมินผลการเรียนรู�ควรประเมินตามผลการเรียนรู�ท่ีตั้งไว�  

ข้ันตอนท่ี 3 การวางแผนจัดประสบการณ,การเรียนรู�ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แก�
ผู�เรียนโดยเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ และส�งเสริมให�ผู�เรียนเกิดทักษะการคิดข้ันสูง ซ่ึงต�องสอดคล�องกับ
ข้ันตอนที่ 1 และ 2 โดยประเด็นท่ีต�องคํานึงถึงในการจัดประสบการณ,การเรียนรู�แก�ผู�เรียน ได�แก� การ
จัดประสบการณ,การเรียนรู�ควรอยู�บนพื้นฐานของสิ่งที่ผู�เรียนสนใจ และแหล�งเรียนรู�ควรอยู�ในชีวิตจริง
เน�นการเรียนรู�แบบร�วมมือ เป;ดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีปฏิสัมพันธ,ซ่ึงกันและกัน และ มีปฏิสัมพันธ,กับ
ผู�สอน รวมท้ังได�นําความรู�ไปประยุกต,ใช�ในชีวิตจริงส�งเสริมให�ผู�เรียนเป�นผู�มีความคิดสร�างสรรค, เป�น
นักคิด และนักแก�ปWญหา ผู�สอนควรเป;ดโอกาสให�ผู� เรียนได�สืบสอบหาความรู� ลงมือปฏิบัติและ
แก�ปWญหาเองและผู�สอนมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย ตั้งคําถามที่ท�าทาย
ความสามารถ และกระตุ�นสนับสนุนให�ผู�เรียนเกิดการสร�างความรู� 

การสอนแบบยึดสมองเป�นฐาน  
ธงชัย สิทธิภรณ, (2556) กล�าวว�า การสอนแบบยึดสมองเป�นฐาน (Brain Based Learning 

หรือ BBL) หมายถึง การใช�ความรู�ความเข�าใจท่ีเก่ียวข�องกับสมองให� เป�นเคร่ืองมือในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู�เพื่อสร�างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู�ของมนุษย, โดยเชื่อว�าโอกาสทองของการ
เรียนรู�อยู�ระหว�างแรกเกิด ถึง 10 ปo  Regate และ Geoffrey Caine (1990) นักวิจัยเก่ียวกับการ
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เรียนรู�โดยใช�ความรู�เก่ียวกับสมองเป�นหลัก ได�เสนอทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความสัมพันธ,กับสมองไว� ดังน้ี  

1)  สมองเป�นกระบวนการคู�ขนาน มนุษย,เรียนรู�สิ่งต�าง ๆ ได�ต�องอาศัยสมองและรับความรู�สึก
จากประสาทสัมผัส ได�แก� ตาทําให�เห็น หูทําให�ได�ยิน จมูกทําให�ได�กลิ่น ลิ้นทําให�ได�รับรส และผิวกาย
ทําให�เกิดการสัมผัส   

2)  สมองกับการเรียนรู� ครูผู�สอนควรจะมีความรู�เรื่องการทํางานและการพัฒนาของสมอง 
เพื่อจะได�วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในลักษณะท่ีกระตุ�นให�สมองคิดและทํางานแบบท�าทาย ให�
ผู�เรียนได�คิดและแสดงออกอย�างสร�างสรรค,ในทุกด�าน ซ่ึงจะทําให�ผู�เรียนได�พัฒนากระบวนการคิดและ
เรียนรู�เต็มตามศักยภาพ เป�นรากฐานไปสู�การเป�นคนดี คนเก�งและมีความสุขในการดํารงชีวิต และเม่ือ
เติบโตข้ึนจะได�เป�นเยาวชนพลเมืองที่ดีของสังคมต�อไป  

3)  การเรียนรู�มีมาแต�กําเนิดต�องลงมือปฏิบัติด�วยตนเองโดยประสบการณ,ตรง   
4)  รูปแบบการเรียนรู�ของบุคคล ผู�เรียนจะมีผู�ถนัดการเรียนรู�ตามรูปแบบของตน ครูต�องจัด

กิจกรรมให�เหมาะสมกับผู�เรียนทุกรูปแบบเพื่อให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ตามถนัด รวมท้ังยังมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถด�านอ่ืน ๆ ที่ตนไม�ถนัดอีกด�วย   

5)  ความสนใจมีความสําคัญต�อการเรียนรู� ความสามารถพิเศษของมนุษย, แบ�งเป�น 8 ด�านคือ 

ความฉลาดด�านภาษา (Linguistic Intelligence) ความฉลาดด�านตรรกศาสตร,และคณิตศาสตร, 
(Logical-Mathematical Intelligence) ความฉลาดด�านมิติสัมพันธ, (Visual-Spatial Intelligence)
ความฉลาดด�านร�างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) ความฉลาดด�าน
ดนตรี (Musical Intelligence) ความฉลาดด�านมนุษยสัมพันธ, (Interpersonal Intelligence) ความ
ฉลาดด�านการเข�าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) และความฉลาดด�านธรรมชาติวิทยา 
(Naturalist Intelligence)  

6)  สมองมีหน�าที่สร�างกระบวนการเรียนรู� สมองแบ�งออกเป�น 2 ซีก คือซีกซ�ายกับซีกขวา 
สมองท้ังสองด�านมีความสัมพันธ,กัน สมองมีหน�าที่ ควบคุมการรับรู� การคิด การเรียนรู�และการจํา 
ควบคุมการทํางานของอวัยวะต�าง ๆ ของร�างกาย และควบคุมความรู�สึกและพฤติกรรม   

7)  การเรียนรู�ในสิ่งท่ีสนใจสามารถรับรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู�ของมนุษย,จะมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน เม่ือมีการเชื่อมโยงระหว�างประสบการณ,เดิมของผู�เรียน กับการจัดประสบการณ,
ในการเรียนรู�ในแต�ละคร้ัง   

8)  การเรียนรู�เกิดข้ึนได�เก่ียวข�องกับกระบวนการท้ังในแบบท่ีมีจุดมุ�งหมายและไม�ได�ตั้งใจ 
เรียนรู�จากประสบการณ,ในสถานการณ,จริง เช�น ในการแก�ปWญหาเฉพาะหน�าท่ีเผชิญอยู�  โดยอาศัย
ประสบการณ,เดิมของแต�ละบุคคลในการเรียนรู�ที่จะแก�ปWญหาได�อย�างเหมาะสม  

9)  การเรียนรู�ที่เกิดจากกระบวนการสร�างความเข�าใจให�ความหมายกับสิ่งท่ีรับรู�มา มีการ
เชื่อมโยงระหว�างสิ่งท่ีเรียนกับชีวิตจริง สอน แนะนําบนพื้นฐานความรู� ประสบการณ,และทักษะที่มีอยู�
เดิมของผู�เรียน 

10) การเรียนรู�เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ,กับผู� อ่ืน ภาษาแรกของมนุษย,เรา ถูกเรียนรู�จาก
ประสบการณ,ที่ มีปฏิสัมพันธ,กันอย�างหลากหลาย ด�วยคําศัพท,และไวยากรณ,  ถูกเรียนรู�โดย
กระบวนการเรียนรู�ภายในของบุคคล เซลล,สมองจะเกิดมีการเชื่อมต�ออย�างสูงสุด เม่ือถูกกระตุ�นให�
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เผชิญกับสถานการณ,ท่ีท�าทายให�ผู�เรียนอยากเรียนรู�โดยผ�านกระบวนการเล�นอย�างสนุกสนานและมี
ความสุข ปราศจากความเครียด มนุษย,ทุกคนมีระบบสมองที่เหมือนกัน แต�ละคนแต�เราสามารถเรียนรู�
ได�เต็มตามศักยภาพได�อย�างเท�าเทียมกัน  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก BBL โดย  
1)  จัดการให�ครบองค,ประกอบเพื่อให�เกิดการเรียนรู�ท่ีแท�จริงและถาวรนั้น ทั้ง 3 ส�วน ได�แก�

การรับรู� การบูรณาการความรู� และการประยุกต,ใช� เพื่อเชื่อมโยงความรู�สู�การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต   
2)  ครูผู�สอนมีข�อมูลและรู�จักนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถหรือความเก�ง

ให�เก�งมากยิ่งข้ึน รวมการพัฒนาด�านอ่ืน ๆ อีก เพื่อให�มีความเก�งหลายด�าน เป;ดโอกาสให�ผู�เรียนได�
แสดงออกถึงความสามารถ หรือความเก�งสู�สาธารณชน โดยอาจจัดเวทีให�แสดงอย�างอิสระ  

3)  การจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูต�องมีความเข�าใจทักษะที่เก่ียวโยงกับความสามารถพิเศษ
ของสมองแต�ละซีก สมองซีกซ�ายสั่งการทํางานเก่ียวกับ คํา ภาษา ตรรก ตัวเลข จํานวน ลําดับ ระบบ 
การคิดวิเคราะห, และการแสดงออกเป�นต�น สมองซีกขวาจะสั่งการเก่ียวกับ จังหวะ ดนตรี ศิลปะ 
จินตนาการ การสร�างภาพ การรับรู� การเห็นภาพรวม ความจํา ความคิดสร�างสรรค, เป�นต�น  

4)  ควรจัดเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกมิติของชีวิตมนุษย, จากแหล�งการ
เรียนรู�หลากหลาย เช�น เรียนรู�จากสื่อธรรมชาติ จากคําบอกเล�าของผู�เฒ�าผู�แก� จากแหล�งงานอาชีพ
ของชุมชน จากการค�นคว�าทางเทคโนโลยี ฯลฯ  

5)  มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงประสบการณ,เดิมของผู�เรียน ในกระบวนการ
เรียนรู�น้ัน ผู�เรียนอาจรับรู� แต�ยังไม�เข�าใจ ความเข�าใจอาจเกิดข้ึนภายหลังจากที่ผู� เรียนสามารถ
มองเห็นถึงความหมายและความเชื่อมโยงสัมพันธ,กันถึงสิ่งต�าง ๆ ท่ีตนเองรับรู�จากแหล�งความรู�ท่ี
หลากหลาย ในระดับที่สามารถอธิบายเชิงเหตุผลได�  

6)  ศึกษาลีลารูปแบบการเรียนรู�ของผู�เรียนแต�ละประเภท ครูต�องศึกษาลีลารูปแบบการ
เรียนรู�ของผู�เรียนว�ามีความชื่นชอบ ความถนัด วิธีการเรียนรู� หลักการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ และจัด
กิจกรรมการสอนให�สอดคล�องกับผู�เรียนแต�ละประเภท จะส�งผลต�อการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ   

7)  ใช�กิจกรรมที่เป�นสถานการณ,ในชีวิตประจําวันประกอบด�วย การสาธิต การทําโครงงาน 
ทัศนศึกษา การเล�าเร่ือง ละคร และการมีปฏิสัมพันธ,ต�อคนหลาย ๆ ประเภท การเรียนแบบมุ�ง
ประสบการณ,ทางภาษาสามารถเรียนรู�ได�ในกระบวนการโดยผ�านเรื่องหรือการเขียน   

8)  สร�างสถานการณ,และสิ่งแวดล�อมให�ปลอดภัย โดยผ�านการเล�นแบบท�าทาย ความ
สนุกสนาน เป�นสิ่งจําเป�นท่ีทําให�เกิดการเรียนรู� และครูไม�ควรลงโทษผู�เรียนในการเข�าร�วมกิจกรรมท่ี
ให�ผู�เรียนเผชิญกับสถานการณ,แวดล�อมที่กระตุ�นการเรียนรู�  

9)  ผู�เรียนมีความแตกต�างกันเก่ียวกับความสามารถทางสติปWญญาความเก�งของมนุษย, คือ 
ทฤษฎีพหุปWญญา คือผู�มีความสามารถด�านใดด�านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด�าน ท่ีแสดงออกถึงความสามารถ
ได�อย�างเป�นท่ีประจักษ, 

การเรียนรู3เชิงรุก (Active Learning)  
พิมพ,พันธ, เดชะคุปต, และ พเยาว, ยินดีสุข (2558) กล�าวถึงมโนทัศน,การเรียนรู�เชิงรุกว�าเป�น

แนวการสอนท่ีครูสามารถนําไปพัฒนาหรือเสริมทักษะผู�เรียนท่ีจําเป�นในศตวรรษท่ี 21 โดยมีปรัชญา 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู�ที่สนับสนุน ได�แก� 1) ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 
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ที่เน�นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)  ทฤษฎีสรรค,นิยม (Constructivism) เน�นผู�เรียนสร�าง
ความรู�ด�วยตนเอง (Actively Construct Their Knowledge) และทฤษฎีการเรียนรู�แบบร�วมมือ  
(Cooperative Learning) เน�นการเรียนรู�ร�วมมือกันของผู�เรียนท่ีมีเป̀าหมายในการทํางานเดียวกัน จึง
ให�ความหมายของการเรียนเชิงรุกว�า เป�นกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเป;ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ฟWง พูด อ�าน 
เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือทํากิจกรรมและในขณะเดียวกันผู�เรียนต�องใช�กระบวนการคิด
ข้ันสูงคือ การสังเคราะห, และการประเมินค�าในสิ่งที่กําลังทําอยู�ด�วย ราชบัณฑิตให�ความหมายของการ
เรียนเชิงรุก คือกระบวนการเรียนรู�ท่ีผู�เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู�อย�างมีชีวิตชีวาและอย�าง
ตื่นตัว ลักษณะสําคัญและคุณค�าของการเรียนรู�เชิงรุกคือ ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ผู�เรียนได�รับการพัฒนาทักษะการแก�ปWญหา การวิเคราะห, การสังเคราะห, การประเมินค�า ซ่ึงมุ�งลด
กระบวนการถ�ายทอดสารสนเทศให�แก�ผู�เรียน และผู�เรียนได�รับการบ�มเพาะพัฒนาคุณธรรม เจตคติ 
และคุณค�าที่มีอยู�ในตัวผู�เรียน ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1  แนวการสอนแบบการเรียนรู�เชิงรุก   

บทบาทหลักของครู พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียน 

1. Instructor 
วิธีการสอน: บรรยาย
ประกอบการปฏิบัติ ให�
นักเรียนมีส�วนร�วม 
วิธีการสอน: Inquiry  
Problem-Based 
Learning 

ครูแนะนําให�เด็กทํางานเป�นกลุ�ม 
ครูบรรยาย ครูและนักเรียน 
ร�วมกันสรุปงาน ใบความรู�  
เตรียมแหล�งการเรียนรู�  ครูนํา
เสริมความรู�ที่ถูกต�อง 

มีส�วนร�วมในการฟWง ลงมือทํา 
การพูด อภิปราย  
ผู�เรียน: มีส�วนร�วม หรือ 
เรียนรู� 

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

ครูแนะนํา เสนอแนะ ให�กําลังใจ 
เป�นที่ปรึกษาเพื่อให�เด็กทํางาน
บรรลุเป̀าหมาย ด�วยตนเอง 

ผู�เรียนระบุคําถาม แสวงหา
คําตอบ สร�างความรู�ด�วย
ตนเอง สร�างความรู�ใหม�  
สิ่งประดิษฐ,ใหม� ทั้งผู�เรียน   
และครูไม�เคยรู�มาก�อน 

3. Coacher (ผู�ชี้แนะ) 
Coaching (กระบวนการ 
ชี้แนะ) 

ชี้แนะ สอนงานให�บุคคลมี
ความรู� ทักษะและความสามารถ
เฉพาะตวัด�วยวิธีต�าง ๆ ท่ี
วางแผนไว� 

ปฏิบัติ ลงมือทํา เพื่อเรียนรู� 
เป�นไปตามเป̀าหมายรวมทั้ง
การแก�ไขข�อบกพร�องให�บรรลุ
ตามผลเรียกว�า ผู�รับการชี้แนะ 

 

 

 



64 

 

ตารางท่ี 2.1  (ต�อ) 

บทบาทหลักของครู พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียน 

4. Mentor (พี่เลี้ยง) 
Mentoring (กระบวน 
การพี่เลี้ยง) พี่สอนน�อง  
ครูอาวุโสสอนน�อง 

สนับสนุนส�งเสริมให�ได�เรียนรู�
ด�วยตนเอง เป�นแบบอย�าง 
(Role model) มีความเป�น
กัลยาณมิตร 

พยายามเรียนรู�ด�วยตนเองเพื่อ
พัฒนาความสามารถให�เป�นไป
ตามเป̀าหมาย เรียกผู�ได�รับ
การแนะนําด�วยพี่เลี้ยง 
(Mentor) 

 

 การเรียนรู�เชิงรุกเป�นแนวการสอนสําคัญที่เป�นฐานของการเรียนรู� โดยใช�ปWญหาเป�นฐาน 
โดยต�องคํานึงถึงกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 1) การเรียนรู�ด�วยการลงมือปฏิบัติ 2) การเรียนรู�แบบรวม
พลัง 3) กระบวนการบ�มเพาะความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบ�มเพาะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค,ของการดําเนินการทําโครงงาน เป�นจัดการเรียนรู�เน�นผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง
สามารถพัฒนาผู�เรียนได�ผลการเรียนรู�ทุกด�าน ทําให�ครูได�พบจุดเด�น จุดบกพร�องจากการประเมินตาม
สภาพจริง แล�วนํามาเขียนไว�ในบันทึกหลังสอน (Teaching Logs) เพื่อหาแนวทางเสริมเด็กท่ีเด�น และ
ซ�อมเด็กท่ีมีจุดบกพร�อง นําไปสู�การทําวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาเด็ก และพัฒนาการเรียน
การสอนของครู    

การเรียนรู3โดยใช3โครงงานเป�นฐาน  
พิมพ,พันธ, เดชะคุปต, และพเยาว, ยินดีสุข (2556) กล�าวถึง การเรียนรู�ที่ใช�โครงงานเป�นฐาน 

(Project Based Learning หรือ PBL) จะเป�นการพัฒนาทักษะการแก�ปWญหาอย�างสร�างสรรค, 
(Creative Problem Solving Skills) ในศตวรรษที่  21 ผลผลิตที่ ได�มาจะเป�นงานสร�างสรรค,  
(Creative Product) โดยให�แนวทางการสอนดังนี้ การทําโครงงาน หมายถึง การศึกษาเพื่อค�นพบ
ความรู�ใหม�สิ่งประดิษฐ,ใหม� และวิธีการใหม� ด�วยตัวนักเรียนเอง โดยใช�วิธีการทางวิทยาศาสตร, มีครู
อาจารย,และผู�เชี่ยวชาญเป�นผู�ให�คําปรึกษา ความรู�ใหม�สิ่งประดิษฐ,ใหม� และวิธีการใหม�นั้นทั้งนักเรียน
และครูไม�เคยรู�หรือมีประสบการณ,มาก�อน (Unknown by All) วิธีการทางวิทยาศาสตร,ที่ใช�เป�น
ข้ันตอนดําเนินการทําโครงงานเพื่อหาคําตอบของปWญหา ประกอบด�วยข้ันตอนต�อไปน้ีคือ ระบุปWญหา
ออกแบบการรวบรวมข�อมูล ปฏิบัติการรวบรวมข�อมูล วิเคราะห,ผลและสื่อความหมายข�อมูล และ 
แปลความหมายข�อมูลและสรุปผล ดังภาพท่ี 2.6 
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 1. ระบุปWญหา: สังเกต สรุปอ�างอิง แยกแยะ เปรียบเทียบ 
วิเคราะห, สื่อสาร และกําหนดโจทย,หรือคําถามเพื่อหาคําตอบ 

 2. ออกแบบการรวบรวมข�อมูล: ตั้งสมมุติฐาน คิดเชิงเหตุผล พิสูจน,
สมมุติฐาน การระบุตัวแปร การนิยามเชิงปฏิบัติการ การวางแผน
เพื่อวิธีเก็บข�อมูล การสร�างเครื่องมือ และวางแผนวิเคราะห,ข�อมูล 

 3. ปฏิบัติการรวบรวมข�อมูล: สังเกต สัมภาษณ, สอบถาม การวดั การใช�
อุปกรณ,และเคร่ืองมือ การใช�ตัวเลข การบันทึก 

4. วิเคราะห,ผลและสื่อความหมายข�อมูล: สังเกต แยกแยะ จัดกลุ�ม จําแนก
ประเภท เรียงลําดับ จัดระบบ ใช�ตัวเลข รวมทั้งการสื่อความหมายข�อมูลแบบ
ต�าง ๆ เช�น ตาราง กราฟ ภาพ เป�นต�น 

5. แปลความหมายข�อมูลและสรุปผล: การแปลผลข�อมูล การอุปนัย การนิรนัย การ
สรุปผลจากข�อมูล 

 

ภาพที่ 2.6 แผนผังทักษะการคิดย�อย ๆ ในแต�ละข้ันตอนของการทําโครงงาน 

ประเภทของการทําโครงงานท่ีใช�เกณฑ,ของผลท่ีได�รับแบ�งเป�น 3 ประเภท คือ 1) โครงงาน
สํารวจเป�นการสํารวจความรู�ท่ีมีอยู�แล�วหรือสภาพที่เป�นอยู�ในปWจจุบัน (What it is) มีวัตถุประสงค,เพื่อ
สํารวจและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แล�วนําข�อมูลท่ีได�จากการสํารวจนั้นมาจําแนกเป�น
หมวดหมู� และนําเสนอแบบต�าง ๆ อย�างมีแบบแผน เพื่อให�เห็นถึงลักษณะ หรือความสัมพันธ,ของเรื่อง
ดังกล�าวได�ชัดเจนยิ่งข้ึน การปฏิบัติตามโครงงานนี้นักเรียนต�องศึกษารวบรวมข�อมูลด�วยวิธีการต�าง ๆ  
เช�น สอบถาม สัมภาษณ, สํารวจ โดยใช�เครื่องมือ เช�น  แบบสังเกต  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ, 
แบบบันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมข�อมูลที่ต�องการศึกษา 2) โครงงานทดสอบมีวัตถุประสงค,เพื่อ
การศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งว�าจะเกิดอะไร หรือจะเกิดอะไรข้ึน หรือจะมีอะไรเกิดข้ึน เม่ือมีการทดลอง
สิ่งที่จัดกระทําข้ึน คือ ตัวแปรต�น เพื่อศึกษาว�าจะมีผลต�อตัวแปรที่ต�องการศึกษา  คือ  ตัวแปรตาม
อย�างไร  ด�วยมีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ  คือ ตัวแปรควบคุมที่อาจมีผลต�อตัวแปรตาม และ 3) 
โครงการประดิษฐ, มีวัตถุประสงค, คือ การนําความรู�  ทฤษฎี  หลักการ  หรือแนวคิดมาประยุกต,ใช� 
โดยการประดิษฐ,เป�นเครื่องมือเครื่องใช� เพื่อประโยชน,ในการเรียนการทํางานหรือการใช�สอยการ
ประดิษฐ,คิดค�น อาจเป�นการประดิษฐ,ข้ึนมาใหม�โดยท่ียังไม�มีใครทํา หรืออาจเป�นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง  และดัดแปลงของเดิมที่มีอยู�แล�วให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึนกว�าที่เป�นอยู�  รวมทั้งการสร�าง
แบบจําลองโครงงานประเภทน้ี มีการทดลองเพื่อปรับปรุงแก�ไขเป�นระยะ  จึงเรียกโครงงานทดลองเชิง
พัฒนา 

การเรียนรู3โดยใช3เทคโนโลยี 
การเรียนรู�ของคนยุคดิจิทัล เป�นหัวใจการศึกษายุคใหม� ต�องยกระดับครูในการใช�เทคโนโลยี

ต�าง ๆ ในรูปแบบต�าง ๆ ดังนี้ 
1)  ด�านการเรียนการสอน (กานดา รุณนะพงศา และคณะ, 2554 ) ได�นําเสนอแนวทางการ

นําเฟสบุ�คมาใช�ดังนี้คือ โพสต,ข�อความลงในกระดานข�าว (Wall) ของกลุ�มซ่ึงมีความเหมาะสมสําหรับ



66 

 

ข�อมูลที่ต�องการแบ�งปWน ณ เวลานั้น แต�ไม�เหมาะสมสําหรับการเก็บไว�เพื่ออ�างอิงภายหลังโพสต,รูป
ภาพและวีดิโอที่ อัปโหลดโดยสมาชิกซ่ึงจะมีประโยชน,สําหรับการนําเสนอข�อมูลในรูปของสื่อ
ผสมผสาน (Multimedia) ต้ังคําถามและสร�างแบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) ซ่ึงผู�เขียนบทความ
สามารถรับทราบได�ว�าผู�เรียนเลือกข�อไหนและอนุญาตให�ผู�เรียนเพิ่มเติมตัวเลือกข�ออ่ืน ๆ และ ใช�งาน
เฟสบุ�คดอกส, หรือเอกสารของเฟสบุ�ค ซ่ึงเหมาะสมสําหรับการสร�างและแก�ไขเอกสารด�วยผู�ใช�งาน
เพียงคนเดียว แต�ไม�เหมาะสําหรับการใช�เข�าแก�ไขเอกสารได�หลายคนพร�อมกัน นอกจากน้ี กุลชัย 
กุลตวนิช และคณะ (2554) ได�ศึกษาเร่ืองเฟสบุ�ค : การจัดการเรียนการสอนผสมผสานตามแนวคิด
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต, (Social Constructivism) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู�ใช�เคร่ืองมือการสื่อสาร
แบบดั้งเดิมกับการนําเฟสบุ�คเข�ามาใช�ในการจัดการเรียนรูปแบบผสมผสานโดยใช�ปWญหาเป�นหลัก ผล
การศึกษาพบว�า รูปแบบการสอนเหล�านี้ทําให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�จากสังคม ตลอดจนการทําให�
ผู�เรียนสัมผัสกับงานที่ใกล�เคียงกับชีวิตจริง โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรอบข�าง และได�เป;ด
โอกาสให�ผู�เรียนค�นคว�าด�วยตนเองจนสามารถสร�างความรู�ความเข�าใจอย�างมีความหมายข้ึน ท้ังน้ี
ผู�สอนมีหน�าท่ีในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู� เช�น การจัดเตรียมเอกสาร
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�อง การให�คําปรึกษาระหว�างการดําเนินงาน และการให�ข�อมูลป`อนกลับไปยัง
ผู�เรียน ก็เป�นอีกหนึ่งรูปแบบของการนําเฟสบุ�คมาใช�กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู�เรียน  จากการ
นําเสนอแนวทางการนําเฟสบุ�คมาใช�กับการเรียนการสอนน้ัน หากสามารถนําไปสู�การจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนย�อมก�อให�เกิดผลสําคัญในหลากหลายลักษณะ ได�แก�  

  1.1) การสร�างความสัมพันธ,ระหว�างสังคมในชั้นเรียน เน่ืองจากบรรยากาศของเครือข�าย
สังคมออนไลน, เป�นการแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารผ�านมิติความสัมพันธ,ของคนในเครือข�าย ด�วยเหตุน้ี
เม่ือทั้งผู�สอนและผู�เรียนเข�าสู�การสร�างความสัมพันธ,ภายในระบบเครือข�ายสังคมออนไลน, ก็จะนําไปสู�
การพัฒนาความสัมพันธ,ในสังคมจริงในทิศทางที่ใกล�ชิดกันยิ่งข้ึน ซ่ึงเป�นผลให�เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพจริง นอกจากนี้ลักษณะการนําเสนอข�อมูลสถานภาพท่ีเป�นปWจจุบัน ทําให�
ผู�สอนสามารถติดตามพฤติกรรมและประสานข�อมูลได�อย�างทันท�วงที  

  1.2) การกระตุ�นให�เกิดการศึกษาค�นคว�าการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ท่ีกว�างขวาง การตั้ง
ประเด็นแลกเปลี่ยนข�อสงสัยต�าง ๆ ผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน, ทําได�อย�างทันท�วงทีและเป�น
เคร่ืองมือสําหรับผู�สอนในการกระตุ�นผู�เรียนได�เป�นอย�างดี ในขณะเดียวกันผู�สอนสามารถนําเสนอ
เนื้อหาใหม� ๆ ได�อย�างต�อเนื่องและผู�เรียนสามารถติดตามได�อย�างต�อเน่ือง  

  1.3) การส�งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัดเครือข�ายสังคมออนไลน, 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในรูปแบบของเว็บบล็อก เป�นระบบท่ีส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานตามความถนัด
และความสนใจ ของทั้งผู�สอนและผู�เรียน อีกท้ังยังส�งเสริมให�เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  

  1.4.) การส�งเสริมการบันทึกและการอ�านการเผยแพร�ผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน, ส�วน
ใหญ�ผ�านรูปแบบของข�อเขียนในหลายลักษณะ เช�น ข�อความสั้นในระบบ Twitter ข�อความปานกลาง
ของเว็บเฟสบุ�ค หรือ ข�อความยาว ๆ ของระบบเว็บบล็อก เป�นต�น  

 จากที่กล�าวมา กล�าวได�ว�าเฟสบุ�คสามารถนํามาใช�เป�นเครื่องมือในกระบวนการเรียนการ
สอนโดยอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู�เป�นช�องทางในการแบ�งปWนความรู�หรือแสดงความ
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คิดเห็นและพัฒนาทักษะการสื่อสารอารมณ, ตลอดจนส�งเสริมให�มีการเคารพความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืน ท้ังน้ีครูสามารถนําเฟสบุ�คมาใช�กับการเรียนการสอนได�หลายลักษณะ เช�น โพสต,ข�อความลงใน
กระดานข�าว (Wall) ของกลุ�มโพสต,รูปภาพ และวีดิโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ตั้งคําถามและสร�างแบบ
สํารวจความคิดเห็น (Poll) หรือใช�งานเฟสบุ�คดอกส,หรือเอกสารของเฟสบุ�ค สามารถนําเฟสบุ�คเข�ามา
ใช�ในการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช�ปWญหาเป�นหลัก ทั้งนี้ก�อให�เกิดผลสําคัญแก�ผู�เรียน ได�แก�  
สร�างความสัมพันธ,ระหว�างสังคมในชั้น กระตุ�นให�เกิดการศึกษาค�นคว�า การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ท่ี
กว�างขวาง ส�งเสริมการศึกษาตามความสนใจหรือความถนัด และส�งเสริมการบันทึกการอ�าน แต�
อย�างไรก็ตาม ผู�สอนควรมีแนวปฏิบัติสําคัญเพื่อให�การใช�เครือข�ายสังคมออนไลน,มีประสิทธิภาพคือ
ศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข�ายสังคมออนไลน,ที่จะนํามาใช�อย�างชัดเจน ศึกษาความพร�อมของ
ผู�เรียนในการใช�เครือข�ายสังคมออนไลน, เป�นต�นแบบที่ดีในการใช�เครือข�ายสังคมออนไลน, ติดตาม
พฤติกรรมการใช�เครือข�ายสังคมออนไลน,ของผู�เรียนอย�างใกล�ชิด และสร�างเครือข�ายผู�สอนและ
ผู�ปกครองเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลผู�เรียนในเครือข�ายสังคมออนไลน, และมีข�อเสนอแนะว�าควรมี
การส�งเสริมให�มีการนําเครือข�ายสังคมออนไลน,มาเป�นแนวทางหน่ึงในการประยุกต,ใช�เพื่อการพัฒนา
ผู�เรียน ทั้งนี้ควรศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข�ายสังคมออนไลน,และความพร�อมของผู�เรียนในการ
ใช�เครือข�ายสังคมออนไลน, (ระวิ แก�วสุกใส และชัยรัตน, จุสปาโล, 2556) 

2)  เคร่ืองมือกูเก้ิลแอพส,ในการศึกษา (Google Apps for Education) คือ ชุดโปรแกรมต�าง 
ๆ ของ Google ที่เป;ดให�สถาบันการศึกษาใช�เป�นเคร่ืองมือเสริมประกอบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน, แล�วแต�ครูจะนําไปประยุกต,ใช� ประกอบด�วย Google Classroom (การสร�างห�องเรียน
ประจําวิชา) Gmail (อีเมล,ที่ใช�ในโดเมน) Google Drive (ไดร,เก็บข�อมูลออนไลน,) Google Calendar 
(ปฏิทิน) Google Docs (การทําเอกสาร) Google Sheet (การทําตาราง) Google Slide (การ
นําเสนอ) Google Plus (การสนทนา) Google Group (การสร�างกลุ�ม) Google Site (การสร�าง
เว็บไซต,) Google Form (การสร�างฟอร,มแบบสอบถาม การสร�างแบบฝ�กหัด ชุดข�อสอบต�าง ๆ) และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย เครื่องมือกูเก้ิลแอพส,ในการศึกษา เป�นนวัตกรรมใหม�ทางการศึกษา สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ด�วยการสร�างรูปแบบการเรียนรู�แบบทํางานร�วมกันได�ทุกท่ีทุกเวลา
และทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต�อระบบเครือข�ายอินเทอร,เน็ตได� ภายใต�การจัดเก็บ 
รวบรวมและบันทึกข�อมูลบนคลาวด,ด�วย Google Drive มีการติดต�อสื่อสารผ�าน Gmail สามารถ
กําหนดเวลาเรียนและตารางนัดหมายร�วมกัน ได�ด�วย Google Calendar ทํากิจกรรมกลุ�มได�ในเวลา
เดียวกันบนแฟ`มเอกสารเดียวกันได�ด�วย Google Docs สร�างเว็บไซต,ได�อย�างง�ายดายผ�านทาง 
Google Sites  

ครูยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนด�วยการใช� Google Classroom 
ดังนี้ Gmail ให�พื้นท่ีสําหรับจัดเก็บข�อมูล 30 GB มีการค�นหาที่มีประสิทธิภาพ กล�องจดหมายไม�ใช�
เพียงเรื่องของการติดต�อหรือสื่อสารแบบส�งข�อความเท�านั้น แต�เป�นเร่ืองของข�อความเสียงและวีดีโอ
แชท ซ่ึงจะช�วยให�สามารถดูได�ว�าออนไลน,อยู�และติดต�อได� Calendar ปฏิทินช�วยให�ผู�เรียนและครู
จัดการเวลาของตนประยุกต,ใช�ในการกําหนดเวลาและตารางการนัดหมายด�วยการแบ�งปWนปฏิทิน
ร�วมกันกับผู�ที่กําหนด สามารถวางปฏิทินหลาย ๆ รายการซ�อนกันเพื่อดูว�าใครจะว�างเม่ือใด ท้ังยังใช�
ส�งข�อความเชิญร�วมกิจกรรมตามกําหนดการในปฏิทินและจัดการตอบรับได� Classroom เป�น
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เครื่องมือช�วยในการจัดการ มอบหมายงาน สร�าง ตรวจ และให�คะแนนงาน สามารถตรวจสอบผู�เรียน
ได�ว�าทํางานเสร็จตามกําหนดนัดหมายหรือไม� และแสดงความคิดเห็นได�โดยตรงรวมทั้งการตัดเกรดได�
ในท่ีเดียวกัน กําหนดงานได�เพียงล็อคอินเข�าสู�ห�องเรียน ซ่ึงงานท้ังหมดจะถูกจัดเก็บในแฟ`มงานภายใน 
Drive พื้นที่จัดเก็บข�อมูลบนคลาวด,ในรูปแบบข�อความ เสียง วีดีโอ ทําให�เข�าถึงข�อมูลได�โดยไม�จํากัด
อุปกรณ, และ Sites พื้นที่ทํางานใช�แบ�งปWนสําหรับชั้นเรียน สามารถเป;ดใช�งานได�ทุกแห�งด�วย
เบราว,เซอร,บนคอมพิวเตอร,ได� (Google Apps for Education) 

การบริหารจัดการช้ันเรียน  
พิมพ,พันธ, เดชะคุปต, และคณะ  (2556) ได�กล�าวถึงการบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom 

Management) สําหรับศตวรรษที่ 21 ว�าเป�นลักษณะและพฤติกรรมที่บ�งชี้ถึงความสามารถ ความ
ชํานาญในการใช�ความรู� ความเข�าใจ และทักษะที่มีอยู�ในการจัดการชั้นเรียน สร�างบรรยากาศการ
เรียนรู�ทางกายภาพและทางจิตใจ  การจัดการสร�างบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลต�อการ
เรียนรู�ของผู�เรียน แบ�งเป�น  2 ประเภท คือบรรยากาศทางกายภาพ และ บรรยากาศทางจิตใจ ดังน้ี  

1)  บรรยากาศทางกายภาพ ควรเป�นดังนี้ ห�องเรียนท่ีมีสีสันน�าดูและเหมาะสม สบายตา 
อากาศถ�ายเท ปราศจากเสียงรบกวน และมีขนาดเพียงพอกับจํานวนผู�เรียน ควรมีบรรยากาศความ
เป�นอิสระของการเรียน การทํางานร�วมกันเป�นกลุ�ม  ตลอดจนเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกประเภท ห�องเรียนต�องสะอาดถูกสุขลักษณะน�าอยู� มีความเป�นระเบียบเรียบร�อย สิ่งที่อยู�
ภายในห�องเรียน เช�น โต�ะ เก�าอ้ี สื่อการสอน สามารถเคล่ือนที่ได�ให�เอ้ืออํานวยต�อการสอนและการจัด
กิจกรรม ควรจัดเตรียมห�องเรียนให�พร�อมต�อการสอนในแต�ละครั้ง ให�เหมาะสมต�อการสอนวิธีต�าง ๆ 
เช�น กระบวนการกลุ�ม  การแสดงละคร  เป�นต�น การจัดโต�ะในห�องเรียนทําได�หลายแบบข้ึนกับวิธีการ
สอน เช�น จัดโต�ะเรียนเพื่อเรียนแบบบรรยายแบบสาธิต  แบบประชุมกลุ�มย�อย  หรือกิจกรรมการ
เรียนอ่ืน ๆ  โดยคํานึงถึง จํานวนนักเรียน สภาพห�องเรียน ความสามารถของนักเรียน และ
สภาพแวดล�อมของโรงเรียน  

2)  บรรยากาศทางจิตใจหรือทางจิตวิทยา ผู�เรียนกับผู�เรียน และผู�สอนกับผู�เรียน ต�องมี
ความสัมพันธ,กันอย�างไม�หวาดระแวงกัน เป�นบรรยากาศของการให�ความร�วมมือกัน ดังนี้  มี
ความคุ�นเคยหรือความสัมพันธ,ระหว�างผู�สอนกับผู�เรียน ร�วมกันสร�างทั้งพฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการเรียน ได�แก�  อิสระ ท�าทาย ยอมรับนับถือ การกระตุ�นความสนใจ การเสริมแรงด�วย
วาจา การเสริมแรงด�วยท�าทาง และการให�รางวัลต�าง ๆ และเทคนิคการสอนของครูเพื่อสร�างแรงจูงใจ
ได�แก� มีลําดับการสอนสร�างความสนใจให�กับผู�เรียนใช�เทคนิคการสอนหลากหลายเรียนตามความ
สนใจและความถนัดให�โอกาสผู�เรียนแสดงความสามารถ ปWญญา และศักยภาพ 

 การประเมินตามสภาพจริง  
 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือ การประเมินความสามารถท่ี
แท�จริงของผู�เรียนจากผลงาน หรือการกระทํา เพื่อสร�างความรู�ด�วยตนเองในสภาพที่เป�นจริง สะท�อน
ให�เห็นถึงกระบวนการคิดที่ซับซ�อน ความสามารถในการแก�ปWญหาและการตัดสินใจ สิ่งท่ีควรประเมิน
ในการประเมินตามสภาพจริงเป�นการประเมินในเร่ืองต�อไปนี้ (สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,
และเทคโนโลยี, 2542) 
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1)  ผลการเรียนด�านวิชาการคือความรู�ความเข�าใจในสาระ  
2)  การใช�เหตุผล คือ การใช�กระบวนการแก�ปWญหา การใช�วิธีการทางวิทยาศาสตร, การใช�

กระบวนการสร�างความรู�   
3)  ทักษะและสมรรถนะ เช�น การนําเสนอก ารเขียน การทํางานเป�นทีม อดทน  
4)  ทักษะการวิจัย ทักษะการจัดระบบและวิเคราะห,ข�อมูล ทักษะการให�เทคโนโลยี  
5)  เจตคติ เช�น การพัฒนาเจตคติต�อการเรียน การรักเรียนความเป�นพลเมืองดี ใฝ�รู� ใฝ�เรียน 

เป�นนักอ�าน นิสัยการทํางาน เช�น การทํางานได�สําเร็จตรงเวลา ใช�เวลาอย�างมีค�า ความรับผิดชอบ 
วิธีการประเมินตามสภาพจริง ครูควรประเมินผู�เรียนในทุกด�าน ทั้งด�านความรู� ความคิด การ
แสดงออก ผลผลิตของภาระงาน คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค,  

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Professional Development Skills) จากงานวิจัยของ อรรณพ         

จีนะวัฒน, (2559) ผู�ประกอบวิชาชีพครูมีองค,ประกอบหลายประการท่ีควรหยิบยกมาพิจารณา
นับตั้งแต�เหตุผลในการเลือกอาชีพครู เป̀าหมายที่ตั้งไว�และวิธีการที่จะไปถึงเป`าหมายเป�นหัวใจสําคัญ
ที่ช�วยผลักดันให�ครูประสบความสําเร็จได� ถ�าหากปราศจากเป̀าหมายวิชาชีพก็จะไร�จุดหมายปลายทาง    
ปWจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาวิชาชีพครู ปWจจัยท่ีจะกล�าวต�อไปน้ีได�แนวคิดมาจากการทบทวน
งานวิจัยในระดับนานาชาติเร่ืองการพัฒนาวิชาชีพครูของ UNESCO ซ่ึงผู�ที่สังเคราะห,วรรณกรรมใน
เรื่องนี้คือ Villegas –Reimers (2003) ได�แสดงให�เห็นว�าการพัฒนาวิชาชีพครูจะประสบความสําเร็จ
หรือไม�นั้นข้ึนอยู�กับหลายปWจจัย นับตั้งแต�ตัวของครู ผู�บริหารสถานศึกษา ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค,การอิสระ และสถาบันการผลิตครูในระดับอุดมศึกษา สรุปได�ดังนี้  

1)  วัฒนธรรมการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ ครูจะประสบความสําเร็จได�ต�องอาศัยการ
เสริมสร�างวัฒนธรรมความร�วมมือร�วมใจในสถานศึกษาอย�างมีคุณภาพ ระหว�าง ครู ผู�บริหาร และ
บุคลากรอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีแนวทางดําเนินการให�เป�นรูปธรรมอย�างน�อยใน 6 
ลักษณะ ดังนี้ พัฒนาค�านิยมขององค,การในเร่ืองการทํางานเป�นหมู�คณะและความไว�วางใจ เป;ดโอกาส
และให�มีช�วงเวลาคุณภาพเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน ให�ครูได�มีโอกาสเรียนรู�และเข�าใจองค,การ
ของตัวเองอย�างแท�จริง ทบทวนบทบาทหน�าที่เก่ียวกับความเป�นผู�นําและปรับให�ครอบคลุมถึงบทบาท
ของครู ส�งเสริมการสร�างเครือข�ายท้ังในและนอกสถานศึกษาและความร�วมมือ และเตรียมครูให�เป�น
ผู� นําในวิชาชีพอย�างแท�จริง ให�ครูได�ออกแบบการพัฒนาตนเองนําสู�การปฏิบัติและประเมิน
ความก�าวหน�าในวิชาชีพของตนเองได� ซ่ึงผู�บริหารต�องให�เวลาและให�โอกาสครู  

2)  บริบท บริบทที่แตกต�างกันย�อมมีผลต�อการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพท่ีแตกต�างกันดังนั้น
องค,การที่เก่ียวข�องกับการพัฒนาวิชาชีพในทุกระดับควรมีกลยุทธ,ในการพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลาย
อย�างมีคุณภาพ งานวิจัยท่ีผ�านมาได�แสดงให�เห็นว�าบริบทด�านเศรษฐกิจและสังคมของสถานศึกษามี
ผลกระทบกับการพัฒนาตนเองของครูมากกว�าการส�งเสริมสนับสนุนของผู�บริหารหรือการจัดสรร
ทรัพยากรให�กับสถานศึกษา ด�วยเหตุนี้จึงได�มีข�อเสนอแนะที่น�าสนใจคือ ต�องให�ผู�ท่ีต�องการพัฒนา
วิชาชีพของตนเองเป�นผู�ออกแบบการพัฒนาของตนเอง มากกว�าออกแบบโดยผู�เชี่ยวชาญจากภายนอก
ไม�ว�าจะมาจากนานาประเทศหรือในประเทศ แต�ทั้งน้ีต�องกระตุ�นให�ครูเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติและ
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เชื่อมโยงให�เห็นความสําคัญและความจําเป�นที่ต�องพัฒนาวิชาชีพให�ก�าวหน�า เพื่อส�งผลต�อการปฏิรูป
ทั้งระบบ 

3)  ระดับการพัฒนาของสถานศึกษา จากการสังเคราะห,รายงานการศึกษาของ UNESCO 
พบว�าระดับการพัฒนาของสถานศึกษาแบ�งออกเป�น 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 เป�นระดับของสถานศึกษาท่ีครูส�วนใหญ�ยังไม�มีทักษะและประสบการณ,
ทางการสอนที่เพียงพอ และมีวุฒิค�อนข�างต่ํา หรือสอนไม�ตรงกับวุฒิ เม่ือเป�นเช�นนี้การจัดโปรแกรม
การพัฒนาทางวิชาชีพของครูจึงควรมุ�งเน�นให�มีความพร�อมในเน้ือหาและเทคนิคการสอนรวมทั้ง
ศาสตร,ท่ีเก่ียวข�องกับการสอนโดยเฉพาะอย�างยิ่งโรงเรียนจะต�องมีกระบวนการนิเทศการเรียนการ
สอนอย�างเข�มแข็ง 
  ระดับที่ 2 เป�นระดับของสถานศึกษาที่ครูส�วนใหญ�ได�รับการฝ�กอบรม แต�แนวทางการ
พัฒนายังไม�หลากหลาย ดังนั้นครูจึงอาศัยแนวการสอนจากเอกสารตํารา หลักสูตรหรือหนังสือจาก
สํานักพิมพ,ต�าง ๆ ดังน้ันจึงควรมุ�งเน�นให�การสนับสนุนครูได�มีแนวการศึกษาเอกสารตํารารวมทั้ง
ต�นแบบเทคนิคการสอนใหม� ๆ และผู�บริหารต�องพยายามส�งเสริมให�ครูได�พัฒนาเนื้อหาวิชาจน
เชี่ยวชาญอย�างต�อเน่ืองโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาของตน นอกจากน้ีทั้งผู�บริหารก็
ต�องพัฒนาวิชาชีพในบทบาทของตนอย�างเหมาะสมเพื่อเป�นท่ีพึ่งของครูเชิงวิชาการ 

ระดับท่ี 3-4 เป�นสถานศึกษาท่ีครูส�วนใหญ�ได�ปฏิบัติหน�าที่สอนเป�นกิจวัตรตามแผนการ
สอนที่สถานศึกษากําหนดไว�ให� และต�อมาเม่ือครูพัฒนาตนเองจนมีประสบการณ,อย�างเพียงพอ มี
ความคิดริเร่ิม มีความเป�นอิสระในการจัดทําแผนการสอน จึงต�องพัฒนาครูให�ได�รับประสบการณ,อย�าง
กว�างขวางและได�ฝ�กปฏิบัติการสอนอย�างหลากหลายวิธี นอกจากน้ีกระบวนการพัฒนาก็เป�นเร่ืองท่ี
สําคัญยิ่ง เช�น กระบวนการพัฒนาที่มักใช�ระบบพี่ เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อช�วยให�
โครงการประสบผลสําเร็จเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูอย�างแท�จริง  

4)  เวลา ครูต�องการเวลาในขณะที่พัฒนาวิชาชีพระหว�างการสอนในชั้นเรียน และดูผลท่ีจะ
เกิดข้ึนจากความพยายามของตนและเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู�และการทํางานร�วมกันของครูนั้น
ควรใช�เวลาประมาณ 20% ของการทํางานต�อสัปดาห,ของคร ูงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาแสดง
ให�เห็นว�าครูท่ีได�รับการสนับสนุนให�มีเวลามากพอเพื่อพัฒนาตนเองในการวางแผนการสอน การ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู� และการร�วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ก็จะยิ่งทําให�ครูมีประสิทธิภาพใน
การสอนมากข้ึนและผลที่ตามมาคือนักเรียนเรียนรู�ได�ดี  

5)  งบประมาณ เป�นปWจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
ยั่งยืน อย�างไรก็ตามงบประมาณอย�างเดียวไม�เพียงพอที่จะทําให�ครูได�รับประสบการณ,ท่ีเหมาะสมใน
การพัฒนาวิชาชีพอย�างมีคุณภาพได� เพราะต�องอาศัยปWจจัยอ่ืน ๆ ร�วมพิจารณาด�วย เช�น การอาศัย
เครือข�ายร�วมพัฒนา หรือการหาแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายที่ไม�ต�องลงทุนมาก หรือมีโปรแกรม
ให�ครูหรือผู�บริหารสถานศึกษาได�แลกเปลี่ยนสถานศึกษาในการปฏิบัติหน�าท่ีกันสักระยะหน่ึง หรือให�
สํานักพิมพ,ท่ีเสนอขายผลิตภัณฑ,ทางการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให�ครูในสถานศึกษา หรือแต�งตั้ง
ให�ครูที่มีประสบการณ,การสอนเป�นครูพี่เล้ียงหรือเป�นวิทยากรในการอบรมภายใน เป�นต�น  

6)  ข้ันตอนในการพัฒนาวิชาชีพ ดังแนวคิดของ Huberman (1989 อ�างถึงใน Villegas-
Reimers, 2003) ที่กล�าวถึงการพัฒนาวิชาชีพครู 5 ข้ันตอนดังน้ี 
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ข้ันที่ 1 เป�นระยะที่ครูเข�าสู�วิชาชีพมีประสบการณ,การสอนประมาณ 1-3 ปo ครูมีความ
ต�องการเรียนรู�และทําความเข�าใจกับวิชาชีพของตน 

ข้ันที่ 2 เป�นระยะที่ครูเร่ิมมีความม่ันคงมีประสบการณ,การสอนประมาณ 4-6 ปoครูมี
ความมุ�งม่ันในการสอนและมีความรอบรู�ในศาสตร,การสอนมากข้ึน 

ข้ันที่ 3 เป�นระยะท่ีครูมีความคิดแตกต�างมีประสบการณ,การสอนประมาณ 7-18 ปoครู
บางกลุ�มใส�ใจกับการศึกษาค�นคว�าทดลองการสอนใหม� ๆ ชอบความท�าทายในการพัฒนาวิชาชีพแต�
บางกลุ�มอาจต�องทบทวนตนเอง 

ข้ันที่ 4 เป�นระยะที่ครูมีความคิดแตกต�างในครั้งที่ 2 มีประสบการณ,สอนประมาณ 19-
20 ปo ครูบางคนเร่ิมตระหนักรู�ถึงการเหินห�างกับนักเรียน เร่ิมมีความคิดเชิงวิพากษ,ถึงระบบการศึกษา
การบริหารจัดการของโรงเรียนผู�บริหารเพื่อนครูรวมถึงอาชีพของตน 

ข้ันท่ี 5 เป�นระยะที่ครูปลดปล�อย ครูท่ีทําการสอนมาประมาณ 31-50 ปo จะเร่ิมไม�ใส�ใจ
การพัฒนาวิชาชีพครู บางคนใช�ช�วงเวลาน้ีสะท�อนประสบการณ,ท่ีผ�านมาและใช�ชีวิตอย�างสงบ  

นอกจากนี้ Dreyfus (1986 อ�างถึงใน Villegas-Reimers, 2003) กล�าวว�าครูจะต�องก�าวผ�าน
จากผู�ไม�มีประสบการณ,ไปสู�ผู�เชี่ยวชาญการสอนซ่ึงประกอบด�วย 5 ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 เป�นระดับของผู�มีประสบการณ,น�อย ครูในปoแรกเริ่มรับรู�ว�าประสบการณ,ท่ีได�จาก
การปฏิบัตินั้นมีค�ามากกว�าการเรียนรู�จากคําบอกเล�า การสอนจึงถ�ายทอดสู�ผู�เรียนโดยยึดครูเป�น
ศูนย,กลางมากกว�าข้ันอ่ืน ๆ 

ข้ันที่ 2 เป�นระดับของความก�าวหน�าเบื้องต�นซ่ึงครูเริ่มมีประสบการณ,ประมาณ 2-3 ปo
รู�จักเชื่อมโยงองค,ความรู�จากตํารากับประสบการณ,จริง แต�ยังคงจํานนต�ออํานาจสายบังคับบัญชาเป�น
ผู�ทํางานตามคําสั่ง และยังไม�กระตือรือร�นว�าต�องการมีความเป�นอิสระในวิชาชีพของตน 

ข้ันที่ 3 เป�นระดับของผู�มีประสบการณ, ใช�เวลาในวิชาชีพของตนประมาณ 3-4 ปo มี
ประสบการณ,และมีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์สามารถวางแผนการสอนด�วยตนเองและนําสู�การปฏิบัติได�จริง 

ข้ันท่ี 4 เป�นระดับของผู�ชํานาญการ ซ่ึงครูในระดับนี้ใช�เวลา 5 ปoสามารถประยุกต,สู�การ
สอนได�อย�างเกิดประสิทธิผลและเร่ิมมองเห็นความเชื่อมโยงของปWจจัยต�าง ๆ เป�นแบบองค,รวม  

ข้ันท่ี 5 เป�นระดับของผู�เชี่ยวชาญ ใช�เวลาไม�น�อยกว�า 5 ปo มีประสบการณ,การสอนอย�าง
มากมายและหยั่งรู�อย�างลึกซ้ึง (Intuition) มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค,ในการทางานและการแก�ปWญหา 

7)  การใช�เทคโนโลยีเพื่อการสอน ข�อมูลจาก UNESCO ได�แสดงให�เห็นว�าครูต�องให�ความ
สนใจกับการใช�เทคโนโลยีเป�นอย�างยิ่ง โดยหน�วยงานสนับสนุนหรือสถานศึกษาควรท่ีจะส�งเสริมการ
พัฒนาทักษะของครูด�านเทคโนโลยีเพื่อนํามาประยุกต,ใช�กับเนื้อหาได�อย�างเหมาะสมสร�างโอกาสการ
เรียนรู�ของครูในการใช�เทคโนโลยีอย�างสมํ่าเสมอ สนับสนุนเคร่ืองมือท่ีจะช�วยให�ครูได�แสวงหาการ
เรียนรู�ด�วยตนเองอย�างต�อเน่ือง และจัดหาประสบการณ,การเรียนรู�ระยะยาวฝ�กฝนการใช�เทคโนโลยี  

กล�าวโดยสรุป จากแนวคิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ท่ีผู�วิจัยได�นําเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับ การสอนหรือการเรียนรู� การบริหารจัดการชั้นเรียน การประเมินตามสภาพจริง การ
ใช�เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ควรนํามาใช�ในการวิจัยน้ัน จะเป�นประโยชน,ต�อผู�วิจัยใน
การดําเนินการวิจัยในภาคสนาม ท่ีผู�วิจัยสามารถจะนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู�และนําไปสู�การปฏิบัติกับ
ผู�วิจัยได�อย�างมีความเก่ียวพันระหว�างทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
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2.4 บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 

 2.4.1 ประวัติความเป�นมา  

 จากความสําเร็จของ บริษัท โค�วยู�ฮะมอเตอร, จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจด�านยานยนต, ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และลําปาง มาเป�นเวลา 60 ปo ของท�าน ดร.วิญ�ู – มาลิน คุวานันท,
ผู�ก�อตั้งโค�วยู�ฮะกรุ�ป (Kow Yoo Hah Group) ท�านท้ังสองเล็งเห็นว�าการศึกษาสามารถเป�นวิชาชีพติด
ตัวและเป�นสินทรัพย,ท่ีล้ําค�าที่สุด ตลอดจนเป�นภูมิปWญญาท่ีนําไปประกอบสัมมาอาชีพได�ตลอดกาล 

 จึงได�มอบหมายให� นายจิรวุฒิ  คุวานันท,  บุตรชายคนโต ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียน และ
ได�รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในเวลาต�อมาชื่อว�า “โรงเรียนคุวานันท,” (Kuvanant School) 
นายจิรวุฒิ  คุวานันท, เป�นผู�ก�อตั้ง/ผู�รับใบอนุญาต และออกแบบโลโก�โรงเรียนคุวานันท,ด�วยตนเองดัง 
ภาพที่ 2.7 

 

ภาพที่ 2.7 ภาพสเก็ตโลโก�โรงเรียนคุวานันท,ออกแบบโดยนายจิรวุฒ ิคุวานันท, 

โรงเรียนคุวานันท,ได�รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปoอย�างมีคุณภาพ มี
กองทุนเงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา และมีทุนการศึกษาจากผู�รับใบอนุญาต  เป;ดสอนหลักสูตรประเภท
อาชีวศึกษาทั้งแผนกบริหารธุรกิจและช�างอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสอดคล�องกับยุคแห�งการเปลี่ยนแปลง 

 2.4.2 บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, จัดตั้งข้ึนปo พ.ศ. 2552 เดิมชื่อ “โรงเรียนคุวานันท,” ตั้งอยู�
เลขที่ 23 หมู�ท่ี 16 ถนนมะลิวัลย,-ชุมแพ ตําบลบ�านเป�ด  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น  เจ�าของผู�
ก�อตั้ง/ผู�รับใบอนุญาตคือ นายจิรวุฒิ  คุวานันท,  โดย นางสาวอาริยา  ธีรธวัช เป�นผู�อํานวยการคนแรก 
และ นายสุวิทย,  คุวานันท, ทําหน�าที่เป�นผู�จัดการ/นายทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีเนื้อท่ี  
19 ไร� ทางไปสนามบินขอนแก�น เม่ือผ�านทางยกระดับบายพาสมาเล็กน�อยจะมาถึงที่หน�าวิทยาลัย มี
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เสาธงชาติไทยขนาดใหญ�เป�นอัตลักษณ, “เสาธงสูงเด�น เน�นคุณธรรม นําสู�สังคม” ประตูทางเข�าศิลปะ
รูปทรงญี่ปุ�น ประกอบด�วย อาคารคอนกรีต 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง อาคารฝ�กปฏิบัติการช�างยนต, 3 
หลัง พร�อมสื่ออุปกรณ,การสอนตามเกณฑ,มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีสนามฟุตบอลขนาด
มาตรฐาน โรงอาหาร  สนามกีฬา ฯลฯ  เป;ดทําการสอนวันจันทร,ถึงวันศุกร, เวลา 08.30-15.30 น.  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการส�งเสริม
การศึกษาเอกชน  (Office of The Private Education Commission) กระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) โดยควบคุมและดูแลผ�าน กลุ�มงานส�งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ขอนแก�น (Khonkaen Primary Educational 
Service Area 1) ต�อมา วันที่ 12 กุมภาพันธ, 2559 พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา หัวหน�าคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ ได�ใช�อํานาจตามมาตรา 44 โอนอํานาจการกํากับดูแลโรงเรียนอาชีวศึกษาของ
เอกชน ท่ีอยู�ใต�กํากับของคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชนให�ไปอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (Office of The Vocational Education Commission) 
กระทรวงศึกษ าธิการ (Ministry of Education) โดยการควบ คุมและดู แลผ� านสํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก�น ทั้งนี้ เพื่อให�การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ
ในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในด�านการ
บริหารจัดการ ได�ควบรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข�าด�วยกัน มีผลนับแต�วันท่ี 
13 กุมภาพันธ, 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป;ดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) 
ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม  

- สาขาวิชาช�างยนต, 
ประเภทวิชาพานิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญช ี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต, 
ประเภทวิชาพานิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญช ี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร, 
- สาขาวิชาการขายและการตลาด 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีปณิธานอันแน�วแน� เพื่อสร�างอนาคตให�แก�เยาวชนให�เป�น
บุคลากรที่มีคุณภาพ เป�นที่ต�องการของตลาดแรงงานเพื่อสร�างประวัติศาสตร,หน�าใหม�ให�กับการศึกษา
ตามเจตนารมณ,ของผู�ก�อตั้งที่ต�องการ“สร�างคนดี คนเก�ง คนเข�มแข็ง สู�สังคม” และให�เป�นสถานศึกษา
ทางเลือกของคนภาคอิสานที่ไม�ต�องส�งลูกหลานไปเรียนที่กรุงเทพฯ จะได�อยู�กับบุพการีมีคุณภาพชีวิต



74 

 

ที่ดีและประหยัดค�าใช�จ�ายของผู�ปกครอง จากความมุ�งม่ันน้ีเองทําให�ฝ�ายบริหารได�ทุ�มเทแรงกายแรงใจ
ให�กับการบริหารการศึกษาเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ�นดิน  

 2.4.3 บริบทเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป;ดทําการเรียนการสอนเร่ิมแรก วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2552 ในขณะนั้นยังไม�เป�นที่รู�จักของบุคคลทั่วไปมากนัก ต�อมาปoการศึกษา พ.ศ. 2553-2555 ได�เชิญ
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษามาเป�นผู�อํานวยการเพื่อบริหารงานและพัฒนาผู�เรียนให�เป�นเลิศทางด�าน
ทักษะวิชาชีพ มีนโยบายท่ีสําคัญคือเน�นคุณภาพมากกว�าปริมาณผู�เรียน โดยให�อิสระทางความคิดใน
การบริหารงานรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให�อย�างเต็มท่ี ในระยะเวลา 3 ปo ของการดําเนินงานยัง
ไม�มีความก�าวหน�าเท�าที่ควร และผู�อํานวยการขอลาออกจึงต�องเปลี่ยนผู�บริหารใหม�โดยเชิญทีม
ผู�ทรงคุณวุฒิปริญญาเอกด�านการศึกษาจากกรุงเทพฯ เข�ามาบริหารงานในปo พ.ศ. 2556 หลังจากนั้น
ไม�ถึงหนึ่งปo ทีมบริหารก็ขอลาออกอีก ดังน้ันผู�ก�อตั้ง/ผู�รับใบอนุญาตและทีมงานจึงได�เข�ามาบริหารงาน
ในปลายปo พ.ศ. 2556 จวบจนถึงปWจจุบัน  
 ปo พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ได�ขอเพิ่มหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual 
Vocational Training: DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร�วมมือกันระหว�างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร�วมกันฝ�กนักเรียนให�มีคุณภาพ สถานประกอบการเน�นในการฝ�กทักษะ
วิชาชีพ และสถานศึกษาเน�นการสอนด�านทฤษฎี ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต, 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสาขาช�างยนต, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และได�รับอนุญาตให�เพิ่มหลักสูตรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ขอนแก�น เม่ือ
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป�นวิทยาลัยเอกชนแห�งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีเป;ด
หลักสูตรทวิภาคี สาขาเทคนิคยานยนต, และสาขาช�างยนต,  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,มีเป`าหมายที่สําคัญประการหนึ่งคือ “พัฒนาครูสู�ครูมืออาชีพ” 
ด�วยผู�ก�อต้ังมีแนวคิดว�า “สิ่งสําคัญที่สุดในการบริหารการศึกษาก็คือคุณภาพของครู” ซ่ึงปWจจุบันโลก
ก�าวเข�าสู�ศตวรรษท่ี 21 ในยุคดิจิทัล แต�ศักยภาพของครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ยังยึดติดกับ
การสอนแบบดั้งเดิมทําให�สถานศึกษาไม�สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู�สังคมตามความ
ต�องการของตลาดแรงงาน และนโยบายการก�อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,คือต�องการสร�างคนดี 
คนเก�ง คนมีคุณภาพ ออกสู�สังคมและประเทศชาติ และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อ
รับรองมาตรฐานการศึกษาด�านการอาชีวศึกษาของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค,การมหาชน) (สมศ.) รอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,
ผ�านการประเมินระดับคุณภาพ “ดี” แต�มีตัวบ�งชี้ท่ี 2 (นักเรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการ
ทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” สะท�อนถึงคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาในด�าน
ประสิทธิภาพการสอนของครูที่จะต�องได� รับการพัฒนาอย�างเร�งด�วน และจากรายงานผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, (รายงานผลการดําเนินงานประจําปo พ.ศ. 2558) ได�รับ
ทราบปWญหาของครูในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ (1) ครูยังขาดทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าท่ีครูยุค
ใหม� ในบทบาทการเป�นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และการชี้แนะ (Coaching) (2) ครูยังขาด
ทักษะการสอนที่หลากหลาย ทําให�มีแบบการสอนที่จํากัด ไม�เพียงพอที่จะตอบสนองต�อความ
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หลากหลายของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 (3) ครูยังต�องเรียนรู�และฝ�กฝนการนําเทคโนโลยี มาใช�ในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน (4) ครูยังขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการสอนในเชิงลึกทั้งในด�าน
เนื้อหาสาระท่ีสอนและวิธีการสอนรวมทั้งขาดการพัฒนาวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง จึงทําให�การสอนไม�เกิด
ประสิทธิผลหรือมีคุณภาพในระดับท่ีต�องการ (5) ครูขาดการทํางานเป�นทีม จึงทําให�ขาดการเรียนรู�
จากกันและกัน ขาดความสัมพันธ,และความเข�าใจอันดีต�อกัน เป�นจุดอ�อนของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี     
คุวานันท, กอรปกับครูเองก็มีความต�องการพัฒนาวิชาชีพและทักษะในยุคดิจิทัลให�กับตนเองอย�างมาก 
เพื่อท่ีจะได�มีความรู�และทักษะในการเป�นครูยุคศตวรรษท่ี 21 เพื่อสามารถจัดการเรียนรู�ให�กับนักเรียน
ให�มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และมีคุณภาพสูงข้ึน และสามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาตามปรัชญา “สร�าง
คนดี คนเก�ง คนเข�มแข็ง สู�สังคม” จึงทําให�ผู�วิจัยสนใจและมุ�งที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษาโดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, โดยความ
ร�วมมือของผู�เก่ียวข�องทุกคนและทุกส�วน ซ่ึงครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีความมุ�งม่ันต้ังใจท่ีจะ
เป�น “ครูมืออาชีพ” เพื่อพัฒนานักเรียนในยุค Thailand 4.0 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 10 ข้ันตอน รวมทั้งหลักการและแนวคิด
ที่ผู�วิจัยจะนํามาใช�เป�นส�วนหน่ึงของกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยท่ีกล�าวถึงในตอนต�น 13 ประการ คือ 

1.  สร�างการมีส�วนร�วมอย�างแท�จริง สร�างความร�วมมือกัน สร�างการเสริมพลังอํานาจ 
และสร�างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

2.  ส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียสะท�อนผลและหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให�ดีข้ึน  
3.  วิจัยแบบล�างข้ึนบน ท้ังผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยต�างมีความเท�าเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป�นประชาธิปไตยสูง ต�างฝ�ายต�างแสดงบทบาทในการเป�น
ผู�กระทําหรือเป�นผู�นํา  

4. คํานึงถึงหลักการทํางานวิจัย 10 ประการ  
5. คํานึงถึงจรรยาบรรณของผู�วิจัย 10 ประการ  
6. คํานึงถึงบทบาทของผู�วิจัย 10 ประการ  
7.   การแสวงหาความรู�ความจริงเป�นกระบวนการเรียนรู�ท่ีนําไปสู�การแก�ปWญหาในเชิง

ปฏิบัติให�ดียิ่งข้ึน  
8. แสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เริ่มแรก รวมท้ังข�อเสนอแนะและ

ผลประโยชน,ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ  
9. หลีกเลี่ยงรูปแบบการทํางานแบบป;รามิด หรือแบบสายการบังคับบัญชา  
10. ผู�วิจัยแสดงบทบาทการเป�นผู�มีส�วนร�วม เป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและเป�นผู�อํานวย

ความสะดวกให�ผู�ร�วมวิจัย  
11. ผู�วิจัยต�องมีความรอบรู�และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต�อการ

นําไปร�วมเสวนากับผู�ร�วมวิจัย และสร�างทัศนคติที่ดีให�เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัยและผู�เก่ียวข�อง 
12.  การนาํเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู�วิจัยจะต�องนําเสนอแบบไม�ยัดเยียด ไม�ชี้นํา  
13. การสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ ให�กระทําในทุกข้ันตอน  
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 เม่ือผนวกเข�ากับนานาทัศนะของนักวิชาการเก่ียวกับทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูใน 5 
ด�าน คือ 1) ทักษะการสอนสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Teaching Skills)  2) ทักษะการใช�
เทคโนโลยีสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Technology Skills)   3) ทักษะการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Classroom Management Skills)  4) ทักษะการ
ประเมินตามสภาพจริงสําหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Authentic Assessment Skills)  และ 
5) ทักษะการพัฒนาวิชาชีพสําหรับศตวรรษที่ 21  (21st Century Professional Development 
Skills)  รวมทั้งบริบทของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ท่ีต�องการแก�ไขปWญหาด�วยกระบวนการการมี
ส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย ได�ก�อให�เกิดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยด�วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม เพื่อให�บรรลุผลในวัตถุประสงค,ของการวิจัยที่กล�าวถึงในบทท่ี 1 ว�า  (1) เพื่อศึกษาผล
การดําเนินงานในข้ันตอนต�าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีกําหนด (2) เพื่อศึกษาผล
การเปลี่ยนแปลง ประสบการณ,การเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และหน�วยงาน และองค,
ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีดําเนินเป�น 2 วงจร ในภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนที่ 2 ปoการศึกษา 2560  ผู�วิจัยขอเสนอเป�นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย ดังแสดงภาพท่ี 
2.8 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วม 

 13 ประการ 

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ที่
ต3องพึงมี ได3แก1 
1. การสอน (Teaching) 
2. การใช�เทคโนโลยี 
(Technology) 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
(Classroom Management) 
4 .การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
5. ทักษะวิชาชพี 
(Professional) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วม 

ผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงานใน
ขั้นตอนต�าง ๆ ของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส�วนร�วม 

 

เปhาหมาย 
- การเปลี่ยนแปลงตาม
จุดมุ�งหมายที่คาดหวังร�วม 
- การเรียนรู�จากการ
กระทํา ในระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ�ม และระดับ
องค,การ 
- ความรู�ใหม�จากการวิจัย 

 

 

2.ปฏิบัติ 
ร�วม 

3.สังเกต 
ผลร�วม 

6.ปฏิบัต ิ
ร�วม 

7.สังเกต 
ผลร�วม 

8.สะท�อน 
ผลร�วม 5.ปรับปรุง

แผนร�วม 4.สะท�อน
ผลร�วม 

1.วางแผน
ร�วม 

               ภาคเรียนที่ 1                              ภาคเรียนที่ 2 

2 วงจรของการปฏิบัติ ปoการศึกษา 2560 

ภาพที่ 2.8 กรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจั ยค ร้ังน้ี เป� นการวิจัย เชิงป ฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่มีรูปแบบเน�นความเป�นศาสตร,เชิงวิพากษ, (Critical Science) นําเสนอผลการวิจัย
อิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ, (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข�อมูล สถิติ ภาพถ�าย 
เอกสาร หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได�ร�วมกันคิด ร�วมกันปฏิบัติ ร�วมกันสังเกตผล และร�วมกันสะท�อนผลการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งที่สําเร็จและไม�สําเร็จ และประสบการณ,การเรียนรู�ที่เกิดข้ึนทั้งในระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค,การ โดยยึดถือหลักการท่ีกําหนดไว�ในบทที่ 2 ดังน้ี 

 1. การมีส�วนร�วม (Participation) ความร�วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอํานาจ 
(Empowerment) ความรู� (Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) 

 2. เป�นการวิจัยแบบล�างข้ึนบน (Bottom-Up) ท่ีทั้งผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ต�างมีความเท�า
เทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป�นประชาธิปไตยสูง ต�างฝ�ายต�างแสดง
บทบาทในการเป�นผู�กระทําหรือเป�นผู�นํา (Active/Leader) 
 3. เกิด ข้ึนในประเด็นการปฏิบัติ  (Practical Issue) ที่ เป�นบริบทเฉพาะ (Specific) 
เพื่อท่ีจะให�ได�มาซ่ึงวิธีการแก�ปWญหาในประเด็นน้ัน ๆ   

 4. คํานึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการของผู�วิจัย  
 5. คํานึงถึงบทบาทของผู�วิจัย  10 ประการ  
 6. กระบวนการแสวงหาความรู�ไม�ได�มีเป`าหมายในการแสวงหาคําตอบแบบเบ็ดเสร็จ หาก

เป�นกระบวนการเรียนรู�ท่ีนําไปสู�การแก�ปWญหาในเชิงปฏิบัติให�ดียิ่งข้ึน และเพื่อนําไปสู�การแก�ปWญหาใน
สังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงและซับซ�อนยิ่งข้ึน  

 7. กระบวนการตอบคําถามหรือแก�ปWญหาท่ีสําคัญเป�นกระบวนการที่ตั้งอยู�บนการไม�เห็น
พ�องร�วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว�า Dialectic Inquiry หรือกระบวนการเข�าถึงความรู�แบบ
วิภาษวิธี  

 8. ผู�ร�วมวิจัย (Participants) จะต�องเป�นไปด�วยความสมัครใจ   
 9. การลงพื้นท่ีเพื่อสร�างความคุ�นเคย ผู�วิจัยควรแสดงบทบาทการเป�น “ผู�ส�งเสริมสนับสนุน

และอํานวยความสะดวก” 
 10. การสังเกต (Observing) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัต ิให�กระทําในทุกข้ันตอน 
11. การสะท�อนผล (Reflecting) เพื่อนําไปสู�การวางแผนในวงจรใหม� อาจนําเอาเทคนิคการ

ถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช� 
 12. การนําเสนอผลการวิจัยผู�วิจัยควรจัดทําเป�นระยะ ๆ หรือหลังเสร็จสิ้นการทําวิจัยแต�ละ

ข้ันตอน ไม�รอจนกว�าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ข้ันตอน  
 13. ความรู�ใหม� (New Knowledge) เป�นความรู�ใหม� เกิดจากการปฏิบั ติงานร�วมกัน 

กําหนดจากการพิจารณาร�วมกันของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยในข้ันตอนการสะท�อนผล  
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 วิธีดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด�วย สถานท่ีหรือพื้นที่ดําเนินการวิจัย ผู�ร�วมวิจัยและ
บทบาทของผู�ร�วมวิจัย ข้ันตอนการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห,
ข�อมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัยตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1  พ้ืนที่ดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเรื่อง “การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” เป�นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-Wide) ที่ได�มาโดยการเลือก
แบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 2 ประการคือ 1) เป�นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความประสงค,เข�าร�วม
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ด�วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม โดยผู�รับใบอนุญาต 
ฝ�ายบริหารและครู 2) เป�นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ผู�วิจัยทํางานอยู�จึงมีความสะดวกและความ
เป�นไปได�ต�อการที่จะเข�าไปเก็บข�อมูลในการสังเกต การสัมภาษณ, และการบันทึกภาพหรือเสียงใน
กิจกรรมท่ีดําเนินการ สามารถเข�าไปปฏิบัติงานภาคสนามได�ตลอดระยะเวลาที่จะทําการวิจัย 

 

3.2  ผู3ร1วมวิจัยและบทบาทของผู3ร1วมวิจัย 
 3.2.1  ผู�ร�วมวิจัย เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมน้ีเป�นการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ผู�วิจัยจึงได�กําหนดผู�ร�วมวิจัย (Research 
Participants) เป�นผู�บริหารและครูเฉพาะภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,จํานวน 17 คน 
 3.2.2  บทบาทของผู�ร�วมวิจัย ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมีบทบาทโดยยึดถือแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที ่วิโรจน, สารรัตนะ (2558) พัฒนาข้ึนทั้ง 10 ข้ันตอน ใน 2 วงจร 
 

3.3  ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร 10 ข้ันตอน ในปoการศึกษา 2560 ระหว�างภาคเรียนท่ี 1 ปo

การศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2 ปoการศึกษา 2560 ได�ดําเนินการในแต�ละข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) แบ�งออกเป�น 3 ระยะ โดยแต�ละระยะ

ประกอบด�วยกิจกรรมต�าง ๆ ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมต�อผู�ร�วม

วิจัยให�รับรู�และเข�าใจในเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อให�การตัดสินใจเข�าร�วมวิจัยเป�นไปด�วยความสมัคร
ใจตามจรรยาบรรณท่ีว�า “ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เร่ิมแรก 
รวมทั้งข�อเสนอแนะและผลประโยชน,ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ” และคํานึงถึงหลักการ “ผู�ที่ไม�ประสงค,มี
ส�วนร�วมต�องได�รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส�วนบุคคล” รวมทั้งชี้แจงถึงหลักการ 13 ประการท่ี
ผู�วิจัยกําหนดไว�ในกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย และการแสดงบทบาทของผู�วิจัยว�า ในการดําเนินการ
วิจัย ผู�วิจัยจะแสดงบทบาทการเป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ 
ตามที่กําหนดไว� 10 บทบาทของระเบียบวิธีวิจัย ให�เหมาะสมกับสถานการณ,และไม�ให�เสียหลักความมี
สถานะท่ีเท�าเทียมกัน หลีกเลี่ยงรูปแบบการทํางานแบบป;รามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ในการ
วิจัยไม�กําหนดตําแหน�งหรือสถานะใด ๆ ที่จะทําให�เกิดการแบ�งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาค
เท�าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากันแบบโต�ะกลม (Round Table) 
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 ระยะที่ 2 การเสริมพลังความรู�เบื้องต�นสําหรับการวิจัย ในเร่ืองต�าง ๆ โดยการจัดสัมมนา 
เป�นเวลา 3 วัน ในเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้ 
  1) ระเบียบวธิีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
  2) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนาํแผนสู�การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 
  3) เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข�อมูล 
  4) เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน 

 ในวันสุดท�ายของการสัมมนา ร�วมกันดําเนิน 2 กิจกรรมดังน้ี (1) จัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงาน มีวัตถุประสงค,เพื่อ “ทบทวนแผนการดําเนินงานวิจัยที่ผู�วิจัยกําหนดในบทท่ี 3” เป�น
แนวทางในการดําเนินการวิจัยร�วมกันทั้ง 10 ข้ันตอน (2) ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมในระยะท่ี 1 
และระยะท่ี 2 ของข้ันตอนการเตรียมการ 

 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ด�วยการจัดสัมมนาในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 

  1) กิจกรรมการดึงศักยภาพของผู3ร1วมวิจัยออกมาให3เต็มที่ ให�ผู�ร�วมวิจัยร�วมกันระดม
สมองคิดอย�างเต็มที่โดยอาศัยความรู�และประสบการณ,พื้นฐานที่มีและเคยทํากันมาเพื่อหาคําตอบว�า 
“หากต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ต�องพัฒนาทักษะ
ด�านใดบ�าง แต�ละทักษะนั้นมีแนวทางในการพัฒนาได�อย�างไร?” โดยให�มีการสรุปผลและนําเสนอผล
การระดมสมองเพื่อเป�นส�วนหน่ึงของรายงานการวิจัยด�วย โดยดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560
ทั้งน้ี เพื่อให�เป�นไปตามหลักการท่ีว�า “ผู�ร�วมวิจัยถือเป�นสายธารประสบการณ, ท่ีมีความรู�และ
ประสบการณ,ที่สะสมมา ไม�ได�เป�นแก�วท่ีว�างเปล�า แต�มีศักยภาพมีภูมิความรู�ในตนเอง” 

  2) กิจกรรมผู3วิจัยนําเสนอเน้ือหาเชิงทฤษฎีแก1ผู3ร1วมวิจัย เป�นเนื้อหาท่ีผู�วิจัยได�ศึกษา 
รวบรวม และเรียบเรียงเป�นวรรณกรรมที่เก่ียวข�องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป�นเนื้อหาที่ให�คําตอบในเชิง
ทฤษฎีต�อคําถามในทํานองเดียวกันว�า “หากต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,ต�องพัฒนาทักษะด�านใดบ�าง แต�ละทักษะนั้นมีแนวทางในการพัฒนาได�อย�างไร?”  
โดยดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให�เป�นไปตามหลักการท่ีว�า“ผู�วิจัยถือเป�นสายธาร
วิชาการ ท่ีมีความรู�และความไวเชิงทฤษฎี” ดังนั้น กิจกรรมนี้ ผู�วิจัยจะสร�างทัศนคติที่ดีให�เกิดข้ึนกับผู�
ร�วมวิจัยว�า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป�นส่ิงที่ไปด�วยกันได� ไม�ได�เป�นเส�นขนานท่ีไม�มีวันบรรจบกัน ให�เกิด
ความตระหนักว�าทฤษฎีจะช�วยย�นระยะทางการลองถูกลองผิดให�ส้ันลงได� และสร�างแนวคิดให�ผู�ร�วม
วิจัยได�เข�าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ,เชิงบวกต�อกันระหว�างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ  
หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว�าหากทําให�เกิดข้ึนได� ก็จะทําให�การดําเนินงานวิจัยเป�นไป
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

  3) กิจกรรมการบรรจบกันของธารสองสายสายประสบการณ&และสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) เพื่อให�มีการบูรณาการความรู�เชิงวิชาการที่ได�รับ (ในกิจกรรมข�อ 2) เข�า
กับสิ่งท่ีผู�ร�วมวิจัยร�วมกันคิดและกําหนด (ในกิจกรรมข�อ 1) ตามหลักการที่ว�า “...ทฤษฎีหากไม�นําไป
ปฏิบัติก็เปล�าประโยชน, การปฏิบัติหากไม�มีทฤษฎีมาเสริมด�วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได�ไม�ไกล 
วนเวียนอยู�แต�วิธีการเดิม ๆ...” โดยดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ซ่ึงผลจากการบูรณาการ
ร�วมกัน อาจเป�นอย�างใดอย�างหนึ่งดังน้ี 1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่ผู�ร�วมวิจัยกําหนดในกิจกรรมข�อ 1 หรือ 
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2) เปล่ียนความคิดใหม� ยึดเอาตามแนวทางวิชาการที่ผู�วิจัยนําไปถ�ายทอดให� หรือ 3) บูรณาการเข�า
ด�วยกันระหว�างสิ่งที่พวกเขาคิดแต�แรกและทฤษฎีใหม�ที่พวกเขาได�รับเสริมเพิ่มเติมเพื่อกําหนดเป�น
แผนปฏิบัติการที่มีองค,ประกอบดังน้ี (1) สภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูท่ีเคยเป�นมา 
(2) สภาพปWจจุบัน (3) สภาพปWญหา (4) สภาพที่คาดหวัง (5) ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อแก�ปWญหาหรือ
เพื่อบรรลุสภาพท่ีคาดหวัง (6) ทางเลือกที่คัดสรรเพื่อแก�ปWญหาหรือเพื่อบรรลุสภาพที่คาดหวัง (7) 
รายละเอียดของโครงการเพื่อการปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) โดยผู�วิจัยยังคงมีบทบาทการเป�นผู�มีส�วนร�วม การเป�นผู�
ส�งเสริมสนับสนุน และการเป�นผู�อํานวยความสะดวก ให�มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) โดยมุ�งให�บรรลุผลในโครงการท่ีกําหนดไว�จากข้ันตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุ�งการเปลี่ยนแปลง 
และมุ�งให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล” พยายามไม�ให�ความช�วยเหลือใด ๆ ที่ได�อย�างง�าย ๆ หรือ
สําเร็จรูปเกินไป คอยให�กําลังใจและกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติอย�างจริงจัง พิจารณาถึงการใช�ทรัพยากร
ต�าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ, และการจัดการ ในการนําแผนสู�การปฏิบัติ เช�น การ
จัดทีมงาน การแบ�งงาน การมอบอํานาจหน�าที่ การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนด
เครือข�ายการติดต�อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหว�างโรงเรียนกับ
ชุมชน การจัดระบบการติดตามผล เป�นต�น โดยดําเนินการในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 
ประกอบด�วย 3 กิจกรรม คือ 

  1) กิจกรรมจัดทําเครื่องมือในการวิจัย มีวัตถุประสงค,เพื่อร�วมกันจัดทําเคร่ืองมือในการ
วิจัยเพื่อใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการปฏิบัติงาน 

  2) กิจกรรมประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 เป�นทักษะตามตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดสําหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ก�อนนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค,เพื่อใช�เป�นข�อมูล
เปรียบเทียบกับข�อมูลการดําเนินงานในระยะต�อ ๆ ไป 

  3) กิจกรรมนําโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค,เพื่อ
ร�วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีได�จากการจัดกระทําร�วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เป�นการสังเกตเก่ียวกับความก�าวหน�า ปWญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานในแต�ละข้ันตอน เป�นผลในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การเรียนรู� (Learning) และความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน (Emerging of 
New Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�ม และระดับหน�วยงาน โดยดําเนินการในเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2560 ประกอบด�วยการดําเนินงาน 2 กิจกรรม คือ 

  1) กิจกรรมกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวัตถุประสงค,เพื่อร�วมกันกําหนด
รูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการดําเนินงานที่คาดหวังและไม�คาดหวัง จุดเด�น  
จุดบกพร�อง และข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก�ไขดําเนินโครงการ/กิจกรรม และร�วมกันสรุปสิ่งท่ี
กระทําสําเร็จ ไม�สําเร็จ สิ่งท่ีควรปรับปรุงแก�ไข และการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�ท่ี
เกิดข้ึน 

  2) กิจกรรมการสังเกตผลและรายงานผล โดยใช�รูปแบบและวิธีการสังเกตตามที่ร�วมกัน
กําหนดในกิจกรรมข�อ 1 
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 ขั้นตอนที่ 5 การสะท3อนผล (Reflecting) โดยนําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson 
Distilled) มาใช� เป�นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ,การทํางานในแง�มุมต�าง ๆ เพื่อให�เห็น
ถึงรายละเอียดของเหตุปWจจัยท้ังภายในภายนอก ซ่ึงทําให�เกิดผลอย�างที่เป�นอยู� ทั้งที่สําเร็จหรือไม�
สําเร็จ เน�นการระดมสมอง พูดคุย เล�าเร่ือง สังเคราะห, จับประเด็นกระบวนการทํางานเชิงบทเรียน
หรือประสบการณ, เป�นการสืบค�นความรู�จากการปฏิบัติงานโดยใช�วิธีการสกัดความรู�และประสบการณ,
จากผู�ร�วมวิจัย พร�อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู�และ
ความรู�ใหม�ๆ ที่เกิดข้ึนระหว�างการปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จหรือไม�สําเร็จ เพื่อเป�นข�อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให�บรรลุเป`าหมาย และสามารถเผยแพร�ศึกษาเรียนรู�ได�โดยดําเนินการในเดือน
ตุลาคม 2560 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม1 (Re-Planning) ประกอบด�วย 2 กิจกรรม คือ 

  1) กิจกรรมทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค,เพื่อทบทวนข�อมูลการดําเนินงานในทุก
ข้ันตอนที่ผ�านมา นําเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความก�าวหน�าในการพัฒนาท้ังก�อนและหลังการ
นําโครงการสู�การปฏิบัติ เพื่อชี้ให�เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ของครู
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ตามตัวชี้วัดที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมพัฒนาข้ึน นําเสนอให�เห็นถึง
สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไม�บรรลุความคาดหวัง  โดยดําเนินการในเดือนตุลาคม 2560 

  2) กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการใหม� มีวัตถุประสงค,เพื่อนําทางเลือกที่ผู�วิจัยและผู�
ร�วมวิจัยได�ร�วมกันประเมินนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการใหม� โดยดําเนินการในเดือนตุลาคม 2560  
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม1 (Re-Acting) เพ่ือแก3ป�ญหากันใหม1โดยดําเนินการในเดือน 
พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ, 2561 ประกอบด�วย 2 กิจกรรม คือ 

  1) กิจกรรมกําหนดแนวปฏิบัติร�วมกันใหม� มีวัตถุประสงค,เพื่อร�วมกันวางแนวปฏิบัติ
เพื่อให�แผนปฏิบัติการใหม�บรรลุตามจุดมุ�งหมาย และเพื่อร�วมกันพิจารณาทบทวนแก�ไขเครื่องมือการ
วิจัยเพื่อใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการปฏิบัติงานใหม� 

  2) กิจกรรมการนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม�  มีวัตถุประสงค,เพื่อร�วมกันลงมือปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการใหม�ท่ีได�จากการจัดทําร�วมกัน   
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม1 (Re-Observing) เช�นเดียวกับข้ันตอนที่ 4 คือ เป�นการ
สังเกตเก่ียวกับความก�าวหน�า ปWญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังผลที่เกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานในแต�ละข้ันตอน เป�นผลในเรื่องที่ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การเรียนรู� 
(Learning) และความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of New Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับ
กลุ�ม และระดับหน�วยงาน โดยดําเนินการในเดือน พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ, 2561 
ประกอบด�วยการดําเนินงาน 2 กิจกรรม คือ 

  1) กิจกรรมกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล วัตถุประสงค,เพื่อร�วมกันกําหนด
รูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการดําเนินการที่คาดหวังและไม�คาดหวัง จุดเด�น 
จุดบกพร�อง และข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก�ไขดําเนินโครงการ/กิจกรรม และร�วมกันสรุปสิ่งท่ี
ควรปรับปรุงแก�ไข และการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน 

  2) กิจกรรมการสังเกตผล และรายงานผล โดยใช�รูปแบบและวิธีการสังเกตตามท่ีร�วมกัน
กําหนดในกิจกรรมข�อ 1 
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 ขั้นตอนที่ 9 การสะท3อนผลใหม1 (Re-Reflecting) เช�นเดียวกับข้ันตอนท่ี 5 คือ นําเอา
เทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช� เป�นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ,
การทํางานในแง�มุมต�าง ๆ เพื่อให�เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปWจจัยท้ังภายในภายนอก ซ่ึงทําให�เกิดผล
อย�างท่ีเป�นอยู� ท้ังท่ีสําเร็จหรือไม�สําเร็จ เน�นการระดมสมอง พูดคุย เล�าเร่ือง สังเคราะห, จับประเด็น
กระบวนการทํางานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ, เป�นการสืบค�นความรู�จากการปฏิบัติงานโดยใช�
วิธีการสกัดความรู�และประสบการณ,จากผู�ร�วมวิจัย พร�อมท้ังบันทึกรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู�และความรู�ใหม�ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว�างการปฏิบัติงานท้ังที่สําเร็จหรือไม�
สําเร็จ เพื่อเป�นข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให�บรรลุเป`าหมาย และสามารถเผยแพร�
ศึกษาเรียนรู�ได�โดยดําเนินการในเดือน มีนาคม 2561 
 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล มี 2 กิจกรรม คือ 

  1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานใน
ข้ันตอนที่ 1-9 

  2) กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อ (1) สรุปผลการวิจัยในข้ันตอนท่ี 
1-9 (2) หาข�อสรุปในประเด็นท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�จากการปฏิบัติ และองค,ความรู�จากการ
ปฏิบัติ 

 การดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนที่  1 ถึงข้ันตอนที่  10 ผู�วิจัยขอสรุปให�เห็นถึงข้ันตอน 
กิจกรรม และระยะเวลาในการดําเนินงาน ดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงข้ันตอน กิจกรรม และเวลาดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปoการศึกษา 2560 

วงจรท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ป;ด วงจรท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
1) การสร�างมิตรภาพและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู� 
2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วม

วิจัย 
3) จัดสร�างแผนท่ีการทํางาน  

(Road Map) 
4) การประเมินและสรุปผล 

          

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน 
1) การวิเคราะห,สภาพ 
2) การกําหนดปWญหาและทําความ

เข�าใจปWญหา 
3) การถ�ายทอดแนวคิดในบทท่ี 2 

ให�ผู�ร�วมวิจัย การบรรจบกัน
ของธารสองสาย สาย
ประสบการณ,และสายวิชาการ 
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ตารางท่ี 3.1  (ต�อ) 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปoการศึกษา 2560 

วงจรท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ป;ด วงจรท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 

5) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั 
1) การกําหนดแนวทางปฏิบัต ิ
2) การประเมินสภาพการ

ดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัต ิ

3) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 
4) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต 
1) กําหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตผล และนําเสนอ 
3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 5 การสะท�อนผล 
1) การสังเคราะห,ความรู� 
2) การนําเสนอรายงาน 
3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม� 
1) การสร�างขวัญและกําลังใจ 
2) การนําเสนอรายงานวิเคราะห, 
3) การจัดทําแผนปฏิบัติการใหม� 
4) การประเมินและสรุปผล 

          

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� 
1) กําหนดแนวปฏิบัติร�วมกันใหม� 
2) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม�   
3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม� 
1) การกําหนดรูปแบบและวิธีการ

สังเกต 

          

 

 

 



85 

 

ตารางท่ี 3.1  (ต�อ) 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปoการศึกษา 2560 

วงจรท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ป;ด วงจรท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

2) การสังเกตผล และรายงานผล 
3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 9 การสะท�อนผลใหม� 
1) การสังเคราะห,ความรู� 
2) การนําเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

          

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผลการวิจัย 
1) ร�วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ,การทํางานท่ีผ�านมา 

          

 
3.4  เคร่ืองมือที่ใช3ในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู�วิจัยได�กําหนดเคร่ืองมือเพื่อใช�ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซ่ึงจําแนกเป�น 3 กลุ�ม ดังน้ี 1) แบบสังเกต (Observation) มี 1 ฉบับคือ เคร่ืองมือการวิจัย 
แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ,เชิงลึก (In-Depth Interview) และเป�น
แบบสัมภาษณ,กลุ�ม (Focus Group Interview) มี 1 ฉบับ เค ร่ืองมือการวิจัย ฉบับที่  2 แบบ
สัมภาษณ, 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Record) เช�นบันทึกอนุทิน (Journal) แผนท่ี 
(Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ 
(Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes) แบบบันทึก การประชุมการวิจัย 

 
3.5  การเก็บรวบรวมข3อมูล 

 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยต�างมีบทบาทหน�าที่ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ในส�วนที่เก่ียวข�องกับ
ตนเองโดยเร่ิมจากการปฏิบัติภาคสนามในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ในปoการศึกษา 2560 แบ�ง
ออกเป�น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบ�งเวลาในการปฏิบัติงานตามตารางกําหนดวันและ
เดือน เพื่อให�เห็นสภาพข�อเท็จจริงท้ังในส�วนที่เห็นชัดและแฝงเร�นจากข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม ท้ัง 10 ข้ันตอน โดยใช�เครื่องมือที่หลากหลายดังกล�าวในหัวข�อที่ 3.4 

 
3.6  การวิเคราะห&ข3อมูล 

 ข�อมูลที่ได�รับจากเคร่ืองมือท่ีเลือกใช�ในการวิจัย ท่ีได�จากการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ทั้ง 10 
ข้ันตอน จะนํามาวิเคราะห,ร�วมกันเป�นระยะ ๆ โดยประยุกต,ใช�แนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ, (2526)  
มีดังนี้ 
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 3.6.1 การจัดทําข�อมูลให�เป�นหมวดหมู�ต�าง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค,ของการวิจัยเป�น
หลักในการแบ�งปรากฏการณ,และหาความถ่ีของปรากฏการณ,ที่ เกิด ข้ึน โดยแบ�งออกเป�น 6 
สถานการณ,คือ 

1) การกระทํา (Act) คือ การใช�ชีวิตประจําวัน การกระทําหรือพฤติกรรมต�าง ๆ 
ของบุคลากรท่ีใช�ในการวิจัย 

2) กิจกรรม (Activities) คือ การกระทําหรือพฤติกรรมที่เป�นกระบวนการที่ มี
ข้ันตอนและมีลักษณะต�อเนื่อง 

3) ความหมาย (Meaning) คือ คําอธิบายของบุคคลเก่ียวกับการกระทําหรือ
กิจกรรมเพื่อทราบโลกทัศน, ความเชื่อ ทัศนคติของชุมชน 

4) ความสัมพันธ, (Relationship) คือความสัมพันธ,ระหว�างบุคคลในชุมชนท่ี
เก่ียวข�อง จะได�ทราบความสัมพันธ, ความขัดแย�ง ความเก่ียวโยงของบุคลากร 

5) การมีส�วนร�วมในกิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคล การให�ความ
ร�วมมือ และยอมเป�นส�วนของโครงสร�างกิจกรรมการบริหาร พร�อมจะเป�นพวกเดียวกัน จะทราบความ
ขัดแย�งและราบร่ืนได�ชัดเจน 

6) สภาพสังคม (Setting) คือภาพรวมทุกแง�มุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนาม
เก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
 3.6.2 จัดแบ�งข�อมูลจากบันทึกภาคสนามของผู�วิจัยในส�วนที่ เป�นข�อความพรรณนา
เหตุการณ,เก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ข้ันตอน ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 

3.6.3 การวิเคราะห,ข�อมูล ทําให�เป�นสภาพปWจจุบันจากข�อความพรรณนาเหตุการณ,
เก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมโดยนํารายงานการวิเคราะห,
ข�อมูลของแต�ละวัตถุประสงค,ของการวิจัยท่ีวิเคราะห,แล�วไปให�บุคลากรที่เก่ียวข�องได�รับทราบตรวจ
ยืนยันตรวจแก�ไขผลวิเคราะห,และคําแนะนําเพื่อปรับปรุงรายงานให�ถูกต�องสมบูรณ,มากข้ึน การ
ตรวจสอบข�อมูลจะใช�บุคลากรหลายคนในเหตุการณ,ของกิจกรรม ส�วนการวิเคราะห,ข�อมูลท่ีเป�นเชิง
ปริมาณ ผู�วิจัยใช�ค�าสถิติพื้นฐานคือ ร�อยละ และค�าเฉลี่ย เพื่อให�เป�นข�อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับ
เป`าหมายหรือแสดงให�เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 
3.7  การเขียนรายงานการวิจัย 

 เขียนและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ, (Critical Approach)  
แสดงหลักฐานประกอบ ท้ังข�อมูล สถิติ ภาพถ�าย เอกสารหรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได�ร�วมกันเตรียมการ 
ร�วมกันคิด ร�วมกันปฏิบัติ ร�วมกันสังเกตผล และร�วมกันสะท�อนผลว�า ได�ผลเป�นอย�างไร ทั้งที่สําเร็จ
และไม�สําเร็จ เกิดประสบการณ,การเรียนรู� หรือมีทฤษฎีใหม� หรือองค,ความรู�ใหม�อะไรข้ึนมาบ�าง จาก
การปฏิบัติทั้งในระดับบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัย มีข�อเสนอแนะอะไร และอย�างไรสําหรับบุคคล
อ่ืน หรือหน�วยงานอ่ืน ที่ต�องการจะพัฒนาหรือแก�ไขปWญหาน้ัน ๆ ดังน้ันการนําเสนอผลงานวิจัยมี
ลักษณะเป�นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ, (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 
วงจร 10 ข้ันตอน โดยในช�วงแรกของแต�ละข้ันตอน จะนําเสนอเหตุการณ,ที่เกิดข้ึนในลักษณะการเล�า
เรื่อง (Story Telling) ตามความเป�นจริงและเป�นกลาง (Factual and Neutral Manner) การ
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เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง ประสบการณ,การเรียนรู�จากการปฏิบัติและองค,ความรู�จากการปฏิบัติ
จริง 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” ได�ดําเนินการในช�วงปo พ.ศ. 2560-2561 โดยท่ีผู�วิจัยและผู�
ร�วมวิจัยได�ร�วมกันดําเนินการรวม 2 วงจร 10 ข้ันตอน ตามที่ได�กําหนดไว�ร�วมกัน เร่ิมจากข้ันตอนที่ 1 
การเตรียมการ (Preparation) เม่ือเดือนมิถุนายน 2560 และสิ้นสุดการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 10 
การสรุปผล (Conclusion) ในเดือนมีนาคม 2561 รวมระยะเวลาในการดําเนินการ 10 เดือน ดัง
รายการแสดงลําดับข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ในภาพท่ี 4.1 
 

 

ผลการดําเนินงานวงจรที่ 1 
  

ผลการดําเนินงานวงจรที่ 2 
 

   
 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม� 
ตุลาคม 2560 

   
 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน 
กรกฎาคม 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม� 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ, 2561 

   
 

ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติการ 
กรกฎาคม-กันยายน 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม� 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ, 2561 

   
 

ข้ันตอนที่ 4 การสังเกตผล 
กรกฎาคม-กันยายน 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท�อนผลใหม� 
มีนาคม 2561 

   
 

ข้ันตอนที่ 5 การสะท�อนผล 
ตุลาคม 2560 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลมีนาคม 
2561 

 
ภาพที่ 4.1  ลําดับข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัยจะเป�นการนําเสนอผลการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ข้ันตอน โดยใช�
แนวคิดของวิโรจน, สารรัตนะ (2558) ซ่ึงเป�นการนําเสนอรายงานที่มีการแสดงหลักฐานประกอบ ทั้ง
ข�อมูลภาพถ�าย คําให�สัมภาษณ, บทบันทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห,ข�อมูลหรือหลักฐานอ่ืน ๆ มา
แสดงประกอบการเล�าเร่ืองเหตุการณ,ในแต�ละข้ันตอนเพื่อให�มีความชัดเจนและมองเห็นเป�นรูปธรรม 
ถึงส่ิงที่ได�ร�วมกันคิด ร�วมกันปฏิบัติ ร�วมกันสังเกตผล และร�วมกันสะท�อนผลนั้นว�าได�ผลเป�นอย�างไร 
ทั้งที่สําเร็จและไม�สําเร็จ ทํากันอย�างไร ทําไมเป�นเช�นน้ัน เกิดการเรียนรู�หรือความรู�ใหม�อะไรข้ึนมา
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บ�างจากการปฏิบัติ ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค,การ มีข�อเสนอแนะอะไรและ
อย�างไร สําหรับบุคคลอ่ืนหรือหน�วยงานอ่ืนที่ต�องการจะพัฒนาหรือแก�ปWญหางานนั้น ๆ 
 ดังน้ัน ผลการวิจัยจะมีลักษณะเป�นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ, (Critical 
Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ข้ันตอน ซ่ึงในแต�ละข้ันตอนจะนําเสนอเหตุการณ,ท่ี
เกิดข้ึนในลักษณะการเล�าเร่ือง (Story Telling) ตามความเป�นจริงและเป�นกลาง (Factual and 
Neutral Manner) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการเรียนรู�จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) 
ที่ เกิดข้ึนในตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัยเทคโนโลยี คุวานันท,  และ ความรู�ใหม�  (New 
Knowledge) จากการปฏิบัติที่เกิดข้ึน ตามลําดับดังนี้ 

4.1  การดําเนินการปฏิบัติจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
 วงจรที่ 1 : ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) 
 ในข้ันตอนการเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมและการดําเนินงานแบ�งออกเป�น 4 

กิจกรรม คือ 1) การสร�างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู� 2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย 3) 
การสร�างแผนท่ีการทํางาน (Road Map) และ 4) การประเมินและสรุปผล โดยทั้ง 4 กิจกรรม มี
ระยะเวลาดําเนินการในเดือน มิถุนายน ถึงต�นเดือน กรกฎาคม 2560 ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  การดําเนินงานข้ันตอนการเตรียมการ  
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค, หลักการ/แนวคิดท่ียึดถือ 

1 การสร�างมิตรภาพ
และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู� 

(1) เสริมความคุ�นเคยเป�น
กันเองแบบเพื่อร�วมงาน 
(2) ส�งเสริมความเป�นผู�
ร�วมวิจัย 

แนวคิด “...ผู�วิจัยจะต�องตระหนักถึง
ความจําเป�นท่ีจะต�องผนวกตัวเองเข�า
เป�นส�วนหนึ่งของชุมชนท่ีตนเอง
ทํางานอยู�ด�วยอย�างเต็มที่ เพื่อสร�าง
ความคุ�นเคยจนมีฐานะเป�นสมาชิกคน
หนึ่งของชุมชนจะต�องคอยดูดซับกับ
ชุมชนไม�ว�าจะเป�นทางวัฒนธรรม 
ลักษณะนิสัย ความต�องการ ความ 

   ใฝ�ฝWนทะเยอทะยาน ตลอดจนปWญหา
ต�าง ๆ ของชุมชนและรวบรวมข�อมูล
ต�าง ๆ ท่ีจะเก่ียวพันโดยตรงกับงานที่
จะต�องทําให�กับชุมชนนั้น...” 

2 การเสริมพลังความรู�
ให�กับผู�ร�วมวิจัย 

(1) สร�างความรู�ความ
เข�าใจและเทคนิคเก่ียวกับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม เพื่อนํา 
ไปใช�ในการดําเนินงาน 

หลักการ “ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต�
เร่ิมแรกรวมท้ังข�อเสนอแนะและผล 
ประโยชน,ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ” 

3 การสร�างแผนที่การ
ทํางาน (Road 

(1) เป�นแนวทางในการ
ดําเนินการวจิัยท้ัง 10 

หลักการ “รับฟWงข�อคิดเห็นจากผู�ร�วม
ประเมิน” และ “เกิดกระบวนการ
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค, หลักการ/แนวคิดท่ียึดถือ 
Map) ข้ันตอน เรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบ” 

4 การประเมินและ
สรุปผล 

(1) สรุปผลการทํา
กิจกรรมร�วมกันของ
ข้ันตอนท่ี 1 

จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกัน 
ทุกฝ�ายและข�อเสนอแนะได�รับการ
เห็นชอบจากทุกฝ�าย 

 
 ทั้งนี้ในการดําเนินการดังกล�าวข�างต�นสามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดงให�เห็นถึงลําดับ
เหตุการณ,และรายละเอียด รวมทั้งผลลัพธ,ที่เกิดข้ึนได�ดังต�อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การสร�างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
 มีวัตถุประสงค,เพื่อสร�างความคุ�นเคยเป�นกันเองแบบเพื่อนร�วมงาน และส�งเสริมความเป�นผู�
ร�วมวิจัย โดยดําเนินการในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เวลา 
15.00 น. สิ้นสุดเวลา 16.30 น. โดยยึดแนวคิด “…ผู�วิจัยต�องตระหนักถึงความจําเป�นที่จะต�องผนวก
ตัวเองเข�าเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนท่ีตนเองทํางานด�วยอย�างเต็มที่เพื่อทําความคุ�นเคยจนมีฐานะเป�น
สมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต�องคอยดูดซับกับชุมชนไม�ว�าจะเป�นทางวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความ
ต�องการ ความใฝ�ฝWนทะเยอทะยาน ตลอดจนปWญหาต�าง ๆ ของชุมชนและรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ท่ีจะ
เก่ียวพันโดยตรงกับงานท่ีจะต�องทําให�กับชุมชนน้ัน...” ซ่ึงผู�วิจัยได�นําเสนอเค�าโครงดุษฎีนิพนธ,ของ
ผู�วิจัยต�อผู�ร�วมวิจัยได�รับฟWง พร�อมทั้งเป;ดโอกาสให�ผู�ร�วมวิจัยได�ซักถามข�อสงสัย และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของกันและกันเก่ียวกับการวิจัย ซ่ึงส�งผลต�อการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย และผู�วิจัยเชิญชวนผู�บริหารและครูผู�สอนขอความสมัครใจในการเข�าร�วมการวิจัยกับผู�ร�วม
วิจัย โดยทําการสอบถามผู�ร�วมวิจัยท้ัง 17 คน ในที่ประชุมว�าท�านใดที่ประสงค,จะไม�เข�าร�วมการวิจัยใน
ครั้งนี้บ�าง การขอความสมัครใจนี้ อิงตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส�วนร�วม เรื่อง
จรรยาบรรณของผู�วิจัยที่กล�าวว�า “ผู�ร�วมวิจัยต�างมีอิทธิพลต�อการทํางานแต�ผู�ที่ไม�ประสงค,มีส�วนร�วม
ต�องได�รับการยอมรับและเคารพในสิทธิ์ส�วนบุคคล” ในการนี้ผู�วิจัยแจ�งต�อผู�ร�วมวิจัยทุกคนว�า “…การ
วิจัยในครั้งนี้ขอให�ทุกคนสบายใจได�ว�าไม�ว�าแต�ละคนจะเข�าร�วมหรือไม�เข�าร�วม จะไม�มีผลใด ๆ ต�อ
ตําแหน�งหน�าท่ีรวมถึงการประเมินผลงาน แต�การวิจัยครั้งนี้ขอให�เป�นไปอย�างสมัครใจ” ผู�ร�วมวิจัยทุก
คนท้ัง 17 คน ก็ยืนยันที่จะร�วมวิจัยด�วยกันต�อไป บรรยากาศเป�นแบบยิ้มแย�มแจ�มใส ผู�วิจัยจึงได�กล�าว
ขอบคุณผู�ร�วมวิจัยทุกคนที่สมัครใจเข�าร�วมในการวิจัยในคร้ังน้ี 
 กิจกรรมที่ 2 การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย 
 มีวัตถุประสงค,เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและ
เทคนิคเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อนําไปใช�ในการดําเนินการวิจัย โดย
ดําเนินการในวันท่ี 5-7 กรกฎาคม 2560 โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 3 วัน ณ ห�องสไมล,
รูม วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เร่ิมเวลา 09.00-16.30 น. ในการเตรียมความพร�อมด�วยการเสริม
พลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัยเป�นข้ันตอนท่ีสําคัญมาก ผู�วิจัยได�เรียนเชิญ ท�านผู�ช�วยศาสตราจารย, ดร.
ไพศาล สุวรรณน�อย เป�นอาจารย,วิทยากร โดยมีหัวข�อการอบรมดังนี้ ในวันแรกเป�นการอบรมเร่ือง 
เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนําแผนสู�การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล ในวันที่สองเป�นการ
อบรมเร่ือง เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข�อมูลจากการสังเกต และวันที่สามเป�นการอบรมเร่ือง 
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เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน ซ่ึงมีผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเข�ารับการอบรมครบทุกคน 
และในวันดังกล�าวทางวิทยาลัยมีการเรียนการสอนตามปกติ ดังน้ัน ผู�บริหารจึงได�เรียนเชิญ คุณสมใจ 
มะเสนา กรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, รับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให�กับผู�เรียนท้ังวิทยาลัย ในโครงการ “อาสาสร�างสรรค, สามัคคีสร�างพลัง” ณ ห�อง
ประชุมใหญ�อาคารปฏิบัติการช�างยนต, วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ท้ังนี้เพื่อให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�
เสริมพลังความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับการทําวิจัยได�อย�างสบายใจ 
 ในวันแรกของการอบรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง “เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ
และการนําแผนสู�การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล” ท�านวิทยากรกล�าวว�า “การวิจัยของผู�วิจัยนี้เป�นการวิจัย
ที่มุ�งสู�การพัฒนาเชิงประจักษ,จริง ๆ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ตรงนี้จริง ๆ แล�วผมเชื่อม่ันว�า
พวกเราเองก็มีความรู�ในเร่ืองของงานวิจัย ในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาการ
เรียนการสอนอยู�แล�วล�ะ ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของเราวันนี้หรือเป̀าหมาย
เราน้ีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียนนั้น เราควรมีความพร�อมอะไรบ�าง แล�วหลังจากท่ีเราเตรียมความ
พร�อมของเราเสร็จแล�วเราก็จะได�เอาความรู�ศักยภาพที่เรียนใน 3 วันนี้ ไปใช�ได�เลย นี่คือเป`าหมายของ
เราตรงนี้”  

จากน้ันวิทยากรให�ดูเร่ืองแรก “เทคนิคการวางแผนและการนําแผนลงสู�การปฏิบัติอย�างมี
ประสิทธิผล” วิทยากรให�ศึกษาเน้ือหาในเอกสารท่ีวิทยากรส�งมาให�ล�วงหน�าที่ใช�อบรม เพื่อให�สรุป
สาระสําคัญในประเด็นต�าง ๆ ที่วิทยากรกําหนด พร�อมกําหนดเวลาที่เหมาะสมในแต�ละกิจกรรม เช�น 
ใช�เวลาอ�านประมาณ 10 นาที โดยให�เวลาอ�านแบบสรุปสาระสําคัญของตนเองให�ได�ก�อน แล�วจะให�
เวลาในการอภิปรายกลุ�มเพื่อที่จะสรุป 3 ประเด็นนี้อีก 15 นาที รวมแล�วประมาณ 25 นาที และ
ในขณะท่ีอ�านไปอภิปรายไป ถ�ามีประเด็นปWญหาอะไรก็ยกมือได�เลย วิทยากรจะเข�าไปดูอีกที แล�ว
วิทยากรก็ให�เร่ิมกิจกรรมต�าง ๆ ตามลําดับเน้ือหาเพื่อจะให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�พื้นฐานท่ีจําเป�นท่ี
ควรจะต�องทําความเข�าใจ โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ออกแบบการนั่งอบรมไว�แล�วเป�น 3 กลุ�ม เม่ือถึง
เวลาที่กําหนดทางวิทยากรก็ให�แต�ละกลุ�มอภิปรายแต�ละประเด็น เม่ือกลุ�มแรกนําเสนอเสร็จ ก็ให�กลุ�ม
อ่ืน ๆ เสริมหรือเติมเต็ม โดยวิทยากรได�สอดแทรกความรู�ให�พร�อมกับตอบคําถามไปด�วย  

ในการฝ�กปฏิบัติท้ังวันบรรยากาศเต็มไปด�วยความรู�และความอบอุ�น สรุปได�ว�ากระบวนการ
ของการวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning Process) ประกอบด�วย 1) การกําหนดวิสัยทัศน, 
(Vision) หมายถึง ภาพท่ีคาดหวังให�เกิดข้ึนในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู�บนความเป�นจริงในปWจจุบัน 2) 
การกําหนดภารกิจ หรือ พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบการดําเนินงาน หรือ ขอบเขตบทบาท
หน�าท่ี ท้ังท่ีเป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข�อกําหนดต�าง ๆ รวมทั้งท่ีได�รับมอบหมายให�ดําเนินการ 
ทั้งนี้เพื่อให�บรรลุวิสัยทัศน, 3) การกําหนดเป̀าประสงค, หรือ จุดมุ�งหมาย (Goal) เพื่อการพัฒนาว�าทํา
เพื่ออะไร 4) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร, (Strategy) ว�าทําโดยวิธีใด 5) การกําหนดกลยุทธ, หรือ
แนวทางการพัฒนาว�าทําโดยวิธีใด 6) การกําหนดเป`าหมายว�าจะทําแค�ไหน ทําเท�าใด ทํากับใคร และ
ทําเม่ือใด  

ผลจากการฝ�กปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ทําให�ทุกคนได�เรียนรู�ว�าเราวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงาน จากแผนเราก็ไปปฏิบัติ เสร็จแล�วก็เอาผลจากการสังเกตมาสะท�อนผล เป�น
วงรอบไปเร่ือย ๆ ตรงนี้ เป�นกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จะทํา
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อย�างไรให�ทุกคนเข�ามามีส�วนร�วมกันทุกข้ันตอน เกิดตัวแบบหนึ่งของ Action Research เรียกว�าการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) คือผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย 
ร�วมกันวางแผน ร�วมกันคิด ร�วมกันทํา ร�วมกันสังเกต และร�วมกันสะท�อนผล เป�นกระบวนการที่ดีและ
เป�นข�อเด�นที่เน�นการมีส�วนร�วม ในการปฏิบัติเพื่อนําไปสู�การเปลี่ยนแปลง (Change) ในทางที่ดีข้ึน 
 ในวันท่ีสองของการอบรม วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป�นเรื่อง “เทคนิคการสังเกตและการ
บันทึกข�อมูลจากการสังเกต” เริ่มจากวิทยากรกล�าวว�า “การสังเกตและการบันทึกข�อมูลใน
กระบวนการวิจัย หรือ กระบวนการท่ีเราจะพัฒนาอะไรสักอย�างหนึ่ง เม่ือเราจัดกระทํา หรือทดลอง
อะไรไป เราจะต�องไปทําการสังเกตรวบรวมข�อมูล ซ่ึงบางการสังเกตมันเป�นทักษะเฉพาะ จะต�องมีการ
วางแผนด�วย ในการสังเกตเราต�องมีเทคนิคการสังเกต เม่ือสังเกตแล�วเราจะต�องมีข�อมูลอย�างไรเพื่อ
เอาข�อมูลมาวิเคราะห,” โดยวิทยากรให�ฝ�กปฏิบัติการสังเกตจากภาพ 5 ภาพ ตามแบบฟอร,มให�สังเกต
และบันทึกรวบรวมข�อมูล และให�ความรู�เร่ืองการบันทึกผลและการสังเกตไปด�วย  

สรุปเป�นข�อคิดของนักวิจัยท่ีจะต�องใช�การสังเกตและเก็บรวบรวมข�อมูลได�ว�า “การท่ีเราจะ
วิเคราะห,ข�อมูลจากการสังเกตให�ดี  เราต�องเรียนรู�แนวคิดทฤษฎีต�าง ๆ ที่มาเก่ียวข�องรวมถึง
ประสบการณ, แนวคิดทฤษฎีเราจะมาเป�นกรอบในการวิเคราะห,ตีความ ยิ่งมีประสบการณ,มาก เรายิ่ง
จะวิเคราะห,ตีความได�ใกล�เคียงกับความเป�นจริงมากที่สุด” และจากกิจกรรมที่วิทยากรจัดให�ในช�วง
เช�าทําให�สามารถเรียนรู�ว�า มี 4 ปWจจัยที่สําคัญมาก ๆ ท่ีส�งผลต�อการสังเกต ได�แก� 1) การมี
ประสบการณ,มากก็มีทักษะมาก 2) การกําหนดวัตถุประสงค,ในการสังเกต 3) เครื่องมือที่ใช�ในการ
บันทึกข�อมูล 4) การวางแผนที่ดีจะส�งผลสําเร็จในการสังเกต 
 สําหรับในช�วงบ�ายกิจกรรมที่วิทยากรจัดให�คือให�ดูเป�นรูปแบบการจัดการชั้นเรียน โดยให�
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยไปสังเกตและบันทึกข�อมูลจากสถานการณ,จริงในการทํากิจกรรมของผู�เรียนใน
โครงการ “อาสาสร�างสรรค, สามัคคีสร�างพลัง” ท่ีห�องประชุม B104 อาคารปฏิบัติการช�างยนต, 
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ให�เวลาแต�ละกลุ�มเตรียมความพร�อมให�เสร็จเรียบร�อย แล�วก็ไปเข�าชั้น
สังเกตและบันทึกผลให�ได�ข�อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนในระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล�วกลับมาที่ห�องสไมล,
รูม มานั่งคุยกันในกลุ�มในความชัดเจนของข�อมูลที่ได�มาจากการสังเกต เรียกว�าเป�นการเตรียมข�อมูล
ก�อนการวิเคราะห, ทั้งข�อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไปบันทึกมาจากการสังเกต ให�เวลาอีก 10 
นาที ก�อนที่จะให�แต�ละกลุ�มนําเสนอผลการบันทึกข�อมูลจากการสังเกตชั้นเรียน เพื่อท่ีจะนําเอาข�อมูล
ที่ไปสังเกตชั้นเรียนมาได�มาตีความ สรุปความโดยใช�เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียนท่ีจะ
ใช�ฝ�กปฏิบัติในวันต�อไป 
 วันสุดท�ายของการอบรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เร่ือง “เทคนิคการระดมสมองและการ
ถอดบทเรียน” วิทยากรได�กล�าวถึง การถอดบทเรียน (Lesson Learned) ให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�
เข�าใจ สรุปได�ว�า ถอดบทเรียน (Lesson Learned) คือ สิ่งท่ีเราได�เรียนรู�จากการปฏิบัติ แล�วนํามา
อภิปราย มาแลกเปลี่ยน มาสรุปให�เป�นความรู�ให�เป�นสิ่งที่เราค�นพบจากการกระทํา หรือตัวอย�างท่ีเรา
เรียนรู�จากประสบการณ,” แล�ววิทยากรได�ให�แต�ละคนศึกษาไฟล,เอกสาร เทคนิคการถอดบทเรียน 4 
เทคนิค คือ เทคนิคการทบทวนระหว�างปฏิบัติ (After Action Review Technique: AAR) เทคนิค
การทบทวนหลังปฏิบัติ (Retrospective Technique) เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการทํางาน 
(Performance Measurement: PM) เทคนิคแผนท่ีผลลัพธ, (Outcome Mapping: OM) โดยแต�ละ
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คนศึกษาด�วยตนเองก�อนแล�งจึงอภิปรายกันในกลุ�มเพื่อสรุปองค,ความรู�ที่ได�เรียนรู�จากการอ�านและ
การศึกษาด�วยตนเองแล�วให�แต�ละกลุ�มสรุป แล�วนําเสนอทีละหัวข�อเรียงตามลําดับและวิทยากรก็ได�
อธิบายให�ความรู�เพิ่มเติม  

หลังจากนั้นวิทยากรได�มอบหมายให�แต�ละกลุ�มเตรียมถอดบทเรียนจากข�อมูลท่ีได�ไปสังเกต
ชั้นเรียนโครงการ “อาสาสร�างสรรค, สามัคคีสร�างพลัง” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และให�กลุ�ม
อภิปรายร�วมกันและแบ�งหน�าท่ีกันให�เรียบร�อย กําหนดวัตถุประสงค,ให�ชัดเจน ให�ถอดบทเรียนจาก
การสังเกต แล�วสรุปออกมาให�ได�ตามประเด็นของแต�ละกลุ�ม จากน้ันแต�ละกลุ�มก็คุยกัน ในบรรยากาศ
ร�วมมือกัน ช�วยเหลือกัน แบบสบาย ๆ ต�อจากนั้นวิทยากรได�ให�ทั้ ง 3 กลุ�มนําเสนอเพื่อที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�กันและให�จับประเด็นให�ได�ว�าแต�ละหัวข�อเชื่อมโยงกับลักษณะของการเขียนรายงาน
อย�างไร ให�ฝ�กคิดว�าแต�ละกลุ�มนําเสนออะไร  

จากผลการนําเสนอของทั้ง 3 กลุ�ม เม่ือฟWงจบแล�ววิทยากรได�ชี้ให�เห็นว�าแต�ละกลุ�มสังเกตได�
ละเอียดมาก แต�เนื้อหาไม�มีสาระสําคัญของวัตถุประสงค,ท่ีแต�ละกลุ�มตั้งไว� ดังนั้นเม่ือทุกคนได�เรียนรู�
จากการปฏิบัติแล�ว วิทยากรจึงให�เวลาอีก 30 นาทีในการปรับปรุงงานของแต�ละกลุ�มใหม� และเขียน
รายงานการถอดบทเรียนใหม� แล�วสื่อสารโดยวาจาให�เพื่อนสมาชิกเข�าใจ สรุปได�ว�าหัวใจของการถอด
บทเรียนคือการบันทึกสิ่งที่เห็นทั้งหมดก�อน รวบรวมมาให�ได�มากที่สุด อย�าไปเสียเวลาตีความ เพื่อเอา
มาใช�ในการวิเคราะห,  และตอนที่มาถอดบทเรียนต�องเอาวัตถุประสงค,เป�นตัวตั้งเป�นกรอบในการ
วิเคราะห, สรุปผล ตีความ การวิเคราะห,เราใช�หลักการอะไรมาสนับสนุนจะทําให�รายงานตรงนี้มีคุณค�า 
 วิทยากรถามว�าจากการที่เราทํากิจกรรมกันมาเราได�เรียนรู�อะไรบ�าง 
 ครูณัฐริกา “ค�ะ จากการอบรม 3 วันนะคะ ได�เห็นรูปแบบ แบบอย�างที่อาจารย,สอน 
รูปแบบการสอนอย�างเช�น ท�านอาจารย,ได�มาให�ความรู�ในด�านของงานวิจัย คือทําให�เราเห็นรูปแบบ
การถ�ายทอดนะคะ ก็คือ อย�างเช�น อาจารย,ให�แบ�งเป�นกลุ�ม แล�วทีนี้ให�ทํากิจกรรมร�วมกัน แล�วได�
อภิปรายกลุ�ม แล�วได�ออกมานําเสนอ  ซ่ึงถ�าหาก เรานําวิธีน้ีไปจัดการในชั้นเรียนของเรา ก็จะทําให�
นักเรียนของเราได�ความรู�และก็สนุกกับการเรียนในบทนั้นมากยิ่งข้ึน ซ่ึงก็ต�องถือเป�นแบบอย�าง  ก็ต�อง
ขอขอบคุณคุณใหญ� และก็คุณจู ที่ได�ให�เราได�มีโอกาส ได�รับความรู�จากอาจารย,” 
 ครูกวินทร, “ก�อนอ่ืนนะครับก็ขอขอบคุณท�านผู�รับใบอนุญาตและคุณอาริยาที่จัดกิจกรรม 
ดี ๆ ให�กับคณะครูครับ ใน 3 วันนี้ สิ่งแรกที่ได�รับเลยก็คือ การสังเกต ส�วนมากเรามักจะตีความ
มากกว�า และอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ การพา ก็คือ ทุกคนต�องมีส�วนร�วมนะครับ ต�อไปนี้ในการทําอะไรก็
แล�วแต� เราก็จะให�ระดมสมองแล�วก็มีการวางแผนร�วมกัน ปฏิบัติแล�วเราก็จะร�วมกันเพื่อที่จะไปสู�
เป`าหมายของวิทยาลัย และก็จะพัฒนาให�วิทยาลัยของเราเป�นหน่ึงในขอนแก�นให�ได� สําหรับผมก็
ขอขอบคุณท�านอาจารย, ขอบคุณครับผม” 
 ศิริรัตน, “ส�วนของหนูนะคะ ในการอบรม 3 วันน้ี หนูได�ความรู�เยอะเลยนะคะจากที่เราไม�
เคยทําแบบน้ีนะคะ เราได�เรียนรู�ในเร่ืองของการถอดบทเรียน จะได�นําไปใช�ในการสอนของนักเรียน 
ปรับวิธีการสอนของเรานะคะ และก็ได�ความร�วมมือจากครูที่อยู�ในกลุ�มด�วยกันร�วมแสดงความคิดเห็น 
ได�อยู�ใกล�ชิดกันได�พูดคุยกันใน 3 วันนี้ มีความรู�สึกว�าอบอุ�นที่ได�อยู�ร�วมกัน” 
 ณัฐริกา “การอบรม 3 วันนี้นะคะ ทําให�เราสามารถมองเห็นศักยภาพของตัวเราเองว�ามี
มากน�อยแค�ไหน อย�างน�อยตัวหนูเองมองว�า เราเองศักยภาพยังมีน�อย ยังต�องเติมเต็มอีกเยอะ ฉะนั้นก็
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หวังว�าท�านผู�บริหารจะมีโอกาสให�เราได�พัฒนา แต�ขอเป�นช�วงป;ดเทอม เราจะได�รับความรู�เพิ่มเติมข้ึน
อีกเยอะ และเราจะนํามาใช�ในการพัฒนานักเรียนอย�างมีคุณภาพ”  
 ผศ.ดร.ไพศาล “เป�นความคิดที่อยากให�พวกเราคิดอย�างน้ี ชีวิตการทํางานมันต�องเรียนรู�
พัฒนาตนเองตลอดเวลา คิดว�าเราคงจะได�เห็นแนวทางแล�วล�ะว�าเราจะทํางานร�วมกันอย�างไร” ดัง
ภาพที่ 4.2    

 

 

 
 
ภาพที่ 4.2  การเสริมพลังความรู�เบื้องต�นให�กับผู�ร�วมวิจัย 
  
 กิจกรรมที่ 3 การสร�างแผนท่ีการทํางาน (Road Map) 
 มีวัตถุประสงค,เพื่อเป�นแนวทางในการดําเนินการวิจัยทั้ง 10 ข้ันตอน โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี  
คุวานันท,โดยยึดถือหลักการ “รับฟWงข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมประเมิน” เพื่อให�ได�แผนท่ีการทํางานท่ีเกิด
จากความคิดเห็นของแต�ละบุคคล โดยกิจกรรมนี้เริ่มต�นจากผู�วิจัยทําการทบทวนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยได�รับรู�ร�วมกันก�อนที่จะมีการระดมสมองเพื่อร�วมกัน
จัดทําแผนท่ีการทํางานท่ีจะใช�เป�นแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผลจากการจัดกิจกรรม
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ดังกล�าวทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�แผนที่การทํางานมาจํานวน 1 ชุด โดยประกอบด�วยรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2  แผนท่ีการทํางาน  
ข้ันตอนท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1. การเตรียมการ 
(Preparation) 

(1) การสร�างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
(2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย 
(3) การสร�างแผนที่การทํางาน  
(4) การประเมินและสรุปผล 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2560 

2. การวางแผน 
(Planning) 

(1) การร�วมคิดและวางแผน 
(2) การถ�ายทอดแนวคิดในบทท่ี 2 ให�ผู�ร�วมวิจัย 
(3) การจัดทําแผนปฏิบัติการ  
(4) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม 2560 

3. การปฏิบัติการ 
(Acting) 

(1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
(2) การประเมินสภาพก�อนนําแผนปฏิบัต ิ
(3) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 
(4) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม – กันยายน  
2560 

4. การสังเกตผล 
(Observing) 

(1) การกําหนดรูปแบบและวิธีการ 
(2) การสังเกตและการนําเสนอ 
(3) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม – กันยายน 
2560 

5. การสะท�อนผล 
(Reflecting) 

(1) การสังเคราะห,ความรู� 
(2) การนําเสนอรายงาน 
(3) การประเมินและสรุปผล 
(4) การสังเคราะห,ความรู� 

ตุลาคม 2560 

6. การวางแผนใหม� 
(Re-Planning) 

(1) การกําหนดแนวทางแก�ไขปWญหา 
(2) การจัดทําแผนปฏิบัติการใหม� 
(3) การประเมินและสรุปผล 

ตุลาคม 2560 

7. การปฏิบัติใหม� 
(Re-Acting) 

(1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติร�วม 
(2) ข้ันตอนปฏิบัติกิจกรรม 
(3) การประเมินและสรุปผล 

พฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ, 2561 

8.การสังเกตผลใหม� 
(Re-Observing) 

(1) ข้ันตอนกําหนดรูปแบบและวิธีการ 
(2) ข้ันตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 
(3) การประเมินและสรุปผล 

พฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ, 2561 

9. การสะท�อนผล
ใหม� 
(Re-Reflecting) 

(1) ข้ันตอนการสังเคราะห,ความรู� 
(2) ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน 
(3) การประเมินและสรุปผล 

มีนาคม 2561 
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ข้ันตอนท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร�วมกันทบทวนและสรุปประสบการณ,การทํางาน
ที่ผ�านมา 

มีนาคม 2561 

  
 กิจกรรมที่ 4 การประเมินและสรุปผล 
 มีวัตถุประสงค,เพื่อสรุปผลการทํากิจกรรมร�วมกันของข้ันตอนที่ 1 โดยยึดจรรยาบรรณที่ว�า 
“มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ�ายและข�อเสนอแนะได�รับการเห็นชอบจากทุกฝ�าย” โดยจัดกิจกรรมใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 -16.30 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ในการจัด
กิจกรรมสะท�อนผลการดําเนินงานน้ีเพื่อเป�นการทบทวนวิธีการดําเนินงานที่ผ�านมาต้ังแต� การสร�าง
มิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู� การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย และการสร�างแผนท่ีการทํางาน 
(Road Map) โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�นําเอาผลการบันทึกจากการสังเกต บันทึกการประชุม และ
เอกสารหลักฐานต�าง ๆ ซ่ึงเก็บข�อมูลภาพและข�อมูลเสียง มานําเสนอเพื่อให�ผู�ร�วมวิจัยได�อภิปราย
ร�วมกันเพื่อให�ได�ข�อมูลท่ีถูกต�องที่ทุกคนรับรู�ร�วมกัน ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยยังได�นําเอาเทคนิคการ
วิเคราะห,หลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช� 

โดยอาศัยข�อคําถามในการถอดบทเรียนดังน้ี 1) สิ่งที่คาดหวังจากการดําเนินงานในคร้ังน้ี
คืออะไร 2) ผลที่เกิดข้ึนบรรลุความคาดหวังหรือไม� เพราะอะไร 3) การเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
คืออะไร 4) ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนในครั้งนี้คืออะไร 5) ข�อเสนอแนะในการปฏิบัติครั้งต�อไปควรทํา
อย�างไร ภายใต�หลักการคือ 1) เป�นธรรมชาติสบาย ๆ อาจน่ังเก�าอ้ี หรือปูเส่ือนั่งในท�าที่สบายที่สุด 2) 
เรียบง�ายแต�มีแบบแผน มีความสัมพันธ,กันแต�มีช�องว�างให�กัน 3) เห็นหน�ากันทุกคน เห็นรอยยิ้ม เห็น
อุดมการณ,และการพูดคุยกัน 4) เห็นข�อมูลเหมือนกันไปพร�อม ๆ กัน สามารถตรวจสอบ สอบถามและ
เพิ่มเติมได� ผลจากการดําเนินกิจกรรมสามารถสรุปออกมาได� 4 ด�าน ดังนี้ 1) ความเป�นกันเองอย�างมี
ความผูกพันกันมีไมตรีจิตที่ดีต�อกัน 2) กล�าพูด กล�าชี้แนะนําซ่ึงกันและกัน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถท่ี
มีอยู�ในตัวบุคคล 3) ทุกคนมองเห็นความสําคัญและเอาใจใส�ในเรื่องที่จะดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 4) ทําปฏิทิน
ปฏิบัติงานเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม สําหรับใช�เป�นกรอบเวลาในการดําเนินงานวิจัย 
ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยู�กับสถานการณ,และตัวผู�ร�วมวิจัยทุกคน ดังตารางท่ี 
4.3 
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ตารางท่ี 4.3  ข�อสังเกตท่ีได�จากการจัดกิจกรรมข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ  
 

กิจกรรม ข�อสังเกตที่ได�จากการจัดกิจกรรม 
1. การสร�างมิตรภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� 

- ความสัมพันธ,และความเข�าใจท่ีดีระหว�างครู ผู�บริหาร และผู�มีส�วน
เก่ียวข�องในการดําเนินการวิจยั เพราะความสัมพันธ,อันดีจะก�อให�เกิด
โลกทัศน,ร�วมและความเข�าใจอันดีร�วมกันในสิ่งที่จะพัฒนา สิ่งน้ีเป�น
รากฐานที่สําคัญยิ่งสาํหรับความสาํเร็จในการพัฒนา 
- ความสาํคัญของการวิจัยและของนักวิจัยน้ัน ผู�วิจัยได�ให�ความรู�
ประกอบการนําเสนอตัวอย�างงานวิจัยท่ีประสบความสาํเร็จ ซ่ึงพบว�า
ผู�ร�วมวิจัยทุกคนต�างมองเห็นความสาํคัญและเกิดความกระตือรือร�นท่ี
จะร�วมแก�ไขปWญหาและพัฒนางานของวิทยาลัยร�วมกัน 

2. การเสริมพลังความรู�
ให�กับผู�ร�วมวิจัย 

ผู�ร�วมวิจัยเกิดความเข�าใจและตระหนักเก่ียวกับการพัฒนาทกัษะครู
ศตวรรษที่ 21 เพื่อท่ีจะสามารถยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

3. การสร�างแผนที่การ
ทํางาน (Road Map) 

การจัดทําปฏิทินการดําเนินการวิจัยเป�นกิจกรรมที่ผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยได�ร�วมกันจัดทําข้ึนหลังจากท่ีทุกคนมีความรู�และความเข�าใจ
เก่ียวกับกรอบแนวคิดและแนวทางในการดาํเนินการวิจัยในเบื้องต�น
แล�วโดยกรอบแนวคิดท่ีได�ร�วมกันจัดทําข้ึน สามารถปรับเปลีย่นไป
ตามสถานการณ,ท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลังได� 

  
 ผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงานของข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ทําให�ผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัยได�แลกเปลี่ยนประสบการณ,ในการทํางานร�วมกัน ซ่ึงเป�นการช�วยป̀องกันและแก�ไข
ปWญหาที่อาจจะเกิดข้ึนต�อไปได� ก�อให�เกิดความสัมพันธ,ในการทํางานที่ดีระหว�างผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัย
และระหว�างผู�ร�วมวิจัยกับผู�ร�วมวิจัยด�วยกันเองมากข้ึน และเกิดการเรียนรู�ว�าการอยู�ในชุมชนเดียวกัน
หากไม�ร�วมแสดงความคิดเห็นก็ไม�ก�อให�เกิดการพัฒนา ดังนั้นเม่ือมีการประชุมก็ควรมีการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให�เกิดการต�อยอดแนวความคิดท่ีเพิ่มมากข้ึน  
 วงจรที่ 1 : ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน (Planning)  
 ในข้ันตอนการวางแผน มีการดําเนินกิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห,
สภาพปWญหา มีวัตถุประสงค,เพื่อวิเคราะห,สภาพท่ีเคยเป�นมา สภาพปWจจุบัน 2) กําหนดปWญหาและทํา
ความเข�าใจปWญหา เพื่อกําหนดปWญหาท่ีจะดําเนินการพัฒนา 3) การถ�ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให�ผู�
ร�วมวิจัย มีวัตถุประสงค,เพื่อให�ผู�ร�วมวิจัยได�รับรู� เข�าใจถึงแนวทางการแก�ปWญหาในเชิงทฤษฎี และช�วย
ให�ผู�ร�วมวิจัยตัดสินใจและมองภาพได�ชัดเจนข้ึน 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค,เพื่อ
วางแผนในการดําเนินงานข้ันตอนต�าง ๆ 5) การสรุปผลการดําเนินงาน มีวัตถุประสงค,เพื่อสรุปผลการ
ทํากิจกรรมร�วมกันของข้ันตอนที่ 2 โดยท้ัง 5 กิจกรรม มีการดําเนินการในเดือน กรกฎาคม 2560 
การดําเนินงานข้ันตอนการวางแผน สรุปได�ดังตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  การดําเนินงานในข้ันตอนการวางแผน  
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค, หลักการท่ียึดถือ 

1 การวิเคราะห,
สภาพปWญหา 

วิเคราะห,สภาพท่ี
เคยเป�นมาสภาพ
ปWจจุบัน 

“ ดึงศักยภาพจากภายใน หรือให�มีการระเบิดจาก
ภายใน (Inside-Out) ก�อน...” “ตระหนักในศักยภาพ
ความเชี่ยวชาญ และการเป�นผู�มีส�วนได�เสียจาก
ภายในชุมชนเอง” และ “แนวคิดใหม�ในการพัฒนา
น้ัน เชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม�ว�างเปล�า ในน้ัน
บรรจุด�วยพลังความสามารถ พลังภูมิปWญญา และพลัง
สร�างสรรค,ท่ีจะแก� ปWญหาชุมชน” และ “…ให�โอกาส
แก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก� ปWญหาน้ันด�วย
ตนเองอย�างเต็มที่...” 

2 กําหนดปWญหา 
และทําความ
เข�าใจปWญหา 

กําหนดปWญหาที่
จะดําเนินการ
พัฒนา 

3 การถ�ายทอด
แนวคิดในบท
ท่ี 2 ให�ผู�ร�วม
วิจัย 

เพื่อให�ผู�ร�วมวิจัย
ได�รับ รู�เข�าใจ
เข�าถึงแนวทาง 
การแก�ปWญหาใน
เชิงทฤษฎีและ
ช�วยให�ผู�ร�วมวิจัย
ตัดสินใจและมอง
ภาพได�ชัดเจนข้ึน 

ทฤษฎี “..ช�วยชี้นําการตัดสินใจ ช�วยให�มองภาพ
องค,การได�ชัดเจนข้ึน ช�วยให�ตระหนักถึงสภาพ 
แวดล�อมขององค,กร ช�วยเป�นแหล�งของความคิดใหม� 
ช�วยกําหนดกรอบของปรากฏการณ,ที่มีความสัมพันธ,
กัน ช�วยจําแนกแยกแยะปรากฏการณ, ช�วยสร�างสิ่ง
ใหม� ๆ ช�วยทํานายปรากฏการณ,” 

4 การจัดทําแผน 
ปฏิบัติการ  

แบ�งกลุ�มการ
ทํางานและจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่
จะใช�เป�นแนว 
ทางในการพัฒนา
งาน 

- แนวคิดท่ีว�า “…ให�โอกาสแก�ชุมชนท่ีจะเสนอแนว
ทางการแก�ปWญหาน้ันด�วยตนเองอย�างเต็มท่ี จากน้ัน
นักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีอยู�นอกเหนือ
ประสบการณ, ความรับรู�ของชุมชนเข�าสู�วงสนทนา
ด�วย ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�
สรุปว�าแบบนั้นแบบนี้เท�านั้นจะช�วยแก�ปWญหาให�
ชุมชน จะปล�อยให�ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือก
ต�าง ๆ ด�วยตนเอง และยังไม�กล�าวพาดพิงถึง
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให�มากกว�าน้ัน จนกว�าจะมีการถาม
ไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนาจะต�องคอยให�ข�อมูลอยู�เป�น
ระยะ ๆ เม่ือเสนอข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�างเต็มที่
แล�ว ก็ปล�อยให�ชุมชนเป�นผู�ตัดสิน ใจเลือกเทคโนโลยี
ท่ีเห็นว�าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง...”  
- จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ�ายและ
ข�อเสนอแนะได�รับการเห็นชอบจากทุกฝ�าย” 

5 การประเมิน
และสรุปผล 

สรุปผลการทํา
กิจกรรมร�วมกัน
ของข้ันตอนท่ี 2 
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 ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล�าวข�างต�นสามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดงให�เห็นถึงลําดับ
เหตุการณ,และรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ,ท่ีเกิดข้ึน ได�ดังต�อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห,สภาพปWญหา 
 โดยจัดประชุมข้ึนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00-16.30 น. ณ. ห�องประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีวัตถุประสงค,เพื่อวิเคราะห,สภาพที่เคยเป�นมา สภาพปWจจุบัน และ
กําหนดสภาพท่ีคาดหวังจากการแก�ปWญหา โดยผู�วิจัยได�เป;ดโอกาสให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันวิเคราะห,
สภาพงานท่ีต�องการพัฒนาหรือต�องการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุ “สภาพที่เคยเป�นมา” “สภาพใน
ปWจจุบัน” “สภาพปWญหาท่ีสําคัญ” “สภาพที่คาดหวังจากการแก�ปWญหา” “ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
การแก�ปWญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก�ปWญหา”   

กิจกรรมนี้ยึดแนวคิดและหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให�มีการระเบิดจากภายใน 
(Inside-Out) ก�อน แล�วเสริมด�วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” และตามหลักการท่ีว�า 
“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป�นผู�มีส�วนได�เสียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเชื่อที่ว�า “แนวคิดใหม�ในการพัฒนานั้น เชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม�ว�างเปล�า ในนั้นบรรจุ
ด�วยพลังความสามารถ พลังภูมิปWญญา และพลังสร�างสรรค,ที่จะแก�ปWญหาชุมชน” และ “…ให�โอกาส
แก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก�ปWญหานั้นด�วยตนเองอย�างเต็มที่...” และผลที่ได�จากการดําเนินการ
ในกิจกรรมนี้คือ การสรุปสภาพและปWญหาการดําเนินงานทุกมิติ และประเด็นปWญหาท่ีต�องการพัฒนา
และแนวทางแก�ไขปWญหา 
 สภาพที่เคยเป�นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, จัดตั้งข้ึนเม่ือปo พ.ศ. 2552 เดิมมีชื่อว�า “โรงเรียนคุวานันท,”   
ตั้งอยู�เลขท่ี 23 หมู�ที่ 16 ถนนมะลิวัลย,-ชุมแพ ตําบลบ�านเป�ด  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น เจ�าของ
ผู�ก�อตั้ง/ผู�รับใบอนุญาตคือ นายจิรวุฒิ คุวานันท, และได�สเก็ตออกแบบโลโก�ด�วยตนเอง ผู�อํานวยการ
คนแรกคือ นางสาวอาริยา ธีรธวัช และ ผู�จัดการ/นายทะเบียนคือ นายสุวิทย, คุวานันท, เป;ดทําการ
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) โดย
หลักสูตรที่เป;ดสอนคือ ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนต,และสาขาเทคนิคยานยนต, 
ประเภทวิชาพานิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ สาขาการขายและ
การตลาด ต�อมาเม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ได�เปลี่ยนชื่อเป�น “วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” 
เพื่อให�สอดคล�องกับยุคแห�งการเปลี่ยนแปลง  

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,  เป�นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการส�งเสริม
การศึกษาเอกชน  (Office of the Private Education Commission) กระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of education) ต�อมา วันท่ี 12 กุมภาพันธ, 2559 พลเอก ประยุทธ, จันทร,โอชา หัวหน�า
คณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) ใช�อํานาจตามมาตรา 44 โอนอํานาจการกํากับดูแลวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนไปอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทย 
ควบรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข�าด�วยกันเพื่อให�การปฏิรูป
การศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพ มีผลนับแต�วันที่ 13 
กุมภาพันธ, 2559 ดังภาพที่ 4.3  

 



100 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 

 
สภาพป�จจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท&   
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในปoการศึกษา 2560 ดังน้ี 

ผู�อํานวยการและครู รวม 17 คน การศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน และการศึกษาระดับปริญญาตรี 
14 คน มีบุคลากรทางการศึกษาประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ีทะเบียนและวัดผล 1 คน การศึกษาระดับ
ปริญญาโท เจ�าหน�าท่ีบัญชีและการเงิน 1 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี นักการภารโรง 1 คน 
นักการแม�บ�าน 1 คน และเจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัย 3 คน รวมผู�บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท้ังหมด 24 คน วิทยาลัยส�งเสริมผู�บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได�รับการพัฒนาวิชาชีพ
คนละไม� ตํ่ากว�า 3 คร้ัง/ปo และจํานวนผู�เรียน ในปoการศึกษา 2557 ปoการศึกษา 2558 และปo
การศึกษา 2559 จํานวน 210 คน 235 คน และ 361 คน ตามลําดับ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,มีเป`าหมายที่สําคัญประการหน่ึงคือ “การพัฒนาครูสู�ครูมือ
อาชีพ” ผู�ก�อตั้งเล็งเห็นว�า “สิ่งสําคัญท่ีสุดในการบริหารการศึกษาก็คือคุณภาพของครู” ในปWจจุบัน
โลกก�าวเข�าสู�ศตวรรษที่ 21 แล�ว แต�ครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ยังยึดติดกับการจัดการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม ทําให�วิทยาลัยไม�สามารถผลิตผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะที่จําในการทํางานซ่ึง
เป�นทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ได� 
 สภาพป�ญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด�านการอาชีวศึกษา
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค,การมหาชน) (สมศ.) รอบที่สาม 
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(พ.ศ. 2554 - 2558) ในปo พ.ศ. 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ผ�านการประเมินในระดับคุณภาพ
ดี แต�มีตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ“ต�องปรับปรุง”  
ผู�เรียนยังไม�เข�าใจในสิ่งท่ีเรียนรู�และไม�สามารถนําความรู�ไปประยุกต,ใช�ประโยชน,ในด�านต�าง ๆ ได� 
ประกอบด�วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก�ปWญหา 
ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช�เทคโนโลยี อันเป�นทักษะสําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู�เรียนจําเป�นจะต�องได�รับการพัฒนาให�มากท่ีสุด เนื่องจากจะส�งผลต�อการประกอบ
อาชีพและการดํ ารงชีวิตในอนาคตที่ เป�นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) อย�างเต็มตัว และแสดงให�เห็นถึงคุณภาพของครูผู�สอนว�ายังขาดทักษะศตวรรษท่ี 
21 ในหลาย ๆ ด�าน และรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ปoการศึกษา 
2558 (2558) รับทราบปWญหาของครูในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (1) ครูยังขาดทักษะใหม� ๆ ใน
การทําหน�าที่ครูยุคใหม�ท่ีเน�นทักษะการทําหน�าที่เป�นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และทักษะ
การชี้แนะ (Coaching) (2) ครูยังขาดทักษะการสอนที่หลากหลายทําให�มีแบบการสอนที่จํากัดไม�เพียง
พอที่จะตอบสนองต�อความหลากหลายของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 (3) ครูยังต�องฝ�กฝนทักษะการนํา
เทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� (4) ครูยังขาดความรู�ในการสอนเชิงลึกและการพัฒนาตนเอง
อย�างต�อเนื่อง (5) ครูขาดการทํางานเป�นทีม ขาดการเรียนรู�จากกันและกัน และขาดความสัมพันธ,และ
ความเข�าใจอันดีต�อกัน ดังน้ัน จึงต�องดําเนินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,อย�างเร�งด�วน เพื่อที่ครูจะได�สามารถเตรียมผู�เรียนให�ประสบผลสําเร็จในโลกของ
การทํางานในศตวรรษท่ี 21 ต�อไป และเพื่อยกระดับตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�น
ในการทํางาน) ให�มีระดับคุณภาพที่สูงข้ึน สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (พ.ศ. 
2559 – 2563) และผลการดําเนินงานของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 กิจกรรมที่ 2 การกําหนดป�ญหาและทําความเข3าใจป�ญหา 
 ดําเนินการในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, โดย

หลังจากการประชุมระดมสมองเพื่อศึกษาสภาพปWจจุบัน ปWญหา และความต�องการ ในการพัฒนาเสร็จ
สิ้นลง พบว�าผลท่ีได�จากการดําเนินการเป�นไปตามท่ีกําหนดไว�ในข้ันตอนการวางแผนคือ ได�แผนผัง
มโนมติสรุปสภาพและปWญหาการดําเนินงานทุกมิติ และได�ประเด็นปWญหาที่ต�องการพัฒนาและแนว
ทางแก�ไขปWญหา ในข้ันตอนนี้มีจุดมุ�งหมายเพื่อที่จะให�ผู�ร�วมวิจัยมีความสนใจมองเห็นปWญหาของ
วิทยาลัยที่เกิดข้ึนรวมท้ังการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ทั้งร�วมกันกําหนดปWญหาและ
เข�าใจความจําเป�นที่ต�องรีบเร�งแก�ไข พร�อมอธิบายถึงสิ่งต�าง ๆ ที่เก่ียวข�องรอบตัวกับปWญหาที่เกิดข้ึน
ภายในวิทยาลัย โดยผู�วิจัยเรียนเชิญผู�บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได�เล�าถึง
ปWญหาท่ีประสบในปWจจุบันให�ที่ประชุมรับฟWงร�วมกัน เพื่อให�เกิดภาพที่ชัดเจนและมองเห็นสิ่งท่ีเป�น
ปWญหา ดังภาพท่ี 4.4 
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ภาพที่ 4.4 การประชุมกําหนดปWญหาและทําความเข�าใจปWญหา 
  
 สรุปจากการประชุมของผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได�ชี้ให�เห็นถึงปWญหาของ
วิทยาลัยที่ผ�านมาว�าวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเรามีปWญหาที่สําคัญ ๆ อยู�หลายประการ โดยเฉพาะเรื่อง
การประกันคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพของตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการ
ทํางาน) “ต�องปรับปรุง” และจากรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ปo
การศึกษา 2558 ได�รับทราบปWญหาของครู ดังนี้ (1) ครูยังขาดทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�
ที่เน�นทักษะการเป�นผู�อํานวยความสะดวก และทักษะการชี้แนะ (2) ครูยังขาดทักษะการสอนท่ี
หลากหลายทําให�มีแบบการสอนที่จํากัด ครูขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการสอนในเชิงลึกท้ังใน
ด�านเนื้อหาสาระที่สอนและวิธีการสอนซ่ึงต�องการฝ�กฝนทักษะการสอนแบบต�าง ๆให�มากข้ึน (3) ครู
ยังต�องฝ�กทักษะการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� (4) ครูยังขาดการพัฒนาตนเองอย�าง
ต�อเนื่องจึงทําให�การสอนไม�เกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพในระดับที่ต�องการ (5) ครูขาดการทํางาน
เป�นทีมจึงทําให�ขาดการเรียนรู�จากกันและกัน ขาดความสัมพันธ,และขาดความเข�าใจอันดีต�อกัน 
หลังจากการประชุมระดมสมองของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�มีแนวคิดร�วมกันว�าเป̀าหมายของเราคือ
ต�องการพัฒนาครูก�อนเพื่อให�ได�ครูท่ีพร�อม โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ถ�าเรา
พัฒนาครูได�จริง นักเรียนก็จะต�องมีทักษะศตวรรษที่ 21 และ ตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะ
ที่จําเป�นในการทํางาน) ระดับคุณภาพจะต�องดีข้ึน ซ่ึงในกระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
สําหรับครูนั้นเราควรจะต�องเรียงลําดับความสําคัญให�สอดคล�องกับความจําเป�นเร�งด�วนที่ต�องการ
พัฒนา เนื่องจากทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู มีจํานวนหลายทักษะ คือ 1) ทักษะการสอน ได�แก� 
การเรียนรู�เชิงรุก การสอนน�อยเรียนรู�มาก การเรียนรู�แบบใช�โครงงานเป�นฐาน การเรียนรู�โดยใช�สมอง
เป�นฐาน การเรียนรู�แบบสืบเสาะหาความรู� และ การเรียนรู�โดยใช�ปWญหาเป�นฐาน 2) การบริหาร
จัดการชั้นเรียน ได�แก� ห�องเรียนกลับด�าน ห�องเรียนอัจฉริยะ 3) การพัฒนาวิชาชีพ ได�แก� การวิจัย
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ปฏิบัติการในชั้นเรียน ชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 4) การประเมินตามสภาพจริง 5) การใช�เทคโนโลยี 
ได�แก� เคร่ืองมือกูเก้ิลแอพส,ในการศึกษา เฟสบุ�ค การเรียนอิเล็กทรอนิกส, การเรียนการสอนทางไกล
ผ�านออนไลน, ดิจิทัลวิดีโอ 6) อ่ืน ๆ ได�แก� ผู�นํา เป�นต�น   

โดยจากประสบการณ,ในการจัดการเรียนการสอนของผู�ร�วมวิจัยหรือครูมีความเห็นร�วมกัน
ว�าต�องการพัฒนาทักษะการสอน เป�นอันดับแรก โดยการพัฒนาทักษะการสอนการเรียนรู�เชิงรุก เป�น
แนวทางเครื่องมือในการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, และ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ใช�โครงการ/กิจกรรม เป�นตัวสอดแทรกหลัก หลังจาก
ดําเนินการพัฒนาแล�วครูจะมีทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�ท่ีมีทักษะการเป�นผู�อํานวยความ
สะดวกและทักษะการชี้แนะ ครูมีทักษะการสอนท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองผู�เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ครูมีทักษะการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� ครูได�พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
และครูได� ทํางานเป�นทีมมากยิ่งข้ึน ส�งผลให�คุณภาพของครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถแก�ไขปWญหาตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�น
ในการทํางาน) ให�มีระดับคุณภาพดีข้ึน ผู�เรียนมีความเข�าใจในสิ่งที่เรียนรู�และสามารถนําความรู�ไป
ประยุกต,ใช�ประโยชน,ในด�านต�าง ๆ ได�  

หลังจากการประชุมระดมสมองเพื่อศึกษาสภาพปWจจุบัน ปWญหาและความต�องการในการ
พัฒนาเสร็จสิ้นลงแล�ว ได�แผนผังมโนมติสรุปสภาพและปWญหาการดําเนินงานทุกมิติ ได�ประเด็นปWญหา
ที่ต�องการพัฒนาและแนวทางแก�ไขปWญหา ดังตารางท่ี 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5  การจัดปWญหาที่ต�องการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู 

องค,ประกอบ ปWญหา 
ครู - ครูขาดทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�ที่เน�นบทบาทการทํา

หน�าที่เป�นผู�อํานวยความสะดวก และเป�นผู�ชี้แนะ 
- ครูขาดทักษะการสอนที่หลากหลายมีแบบการสอนที่ไม�เพียงพอที่จะ

ตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 
- ครูขาดทักษะการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� 
- ครูขาดทักษะการสอนเชิงลึกและการพฒันาตนเองอย�างต�อเน่ือง 
- ครูขาดการทํางานเป�นทีม 

 
กิจกรรมที่ 3 การถ1ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให3ผู3ร1วมวิจัย 
มีวัตถุประสงค,เพื่อให�ผู�ร�วมวิจัยได�รับรู�เข�าใจถึงแนวทางการแก�ปWญหาในเชิงทฤษฎีและช�วย

ให�ผู�ร�วมวิจัยตัดสินใจและมองภาพได�ชัดข้ึน โดยจัดข้ึนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 – 
16.30 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, โดยผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดในบทที่ 2 ถ�ายทอด
ให�ผู�ร�วมวิจัย โดยยึดหลักการ “…ให�โอกาสแก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางแก�ไขปWญหานั้นด�วยตนเอง
อย�างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีอยู�นอกเหนือประสบการณ,ความรับรู�ของ
ชุมชนเข�าสู�วงสนทนาด�วย ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบนั้นแบบน้ีเท�าน้ันท่ี
จะช�วยแก�ปWญหา ปล�อยให�ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต�าง ๆ ด�วยตนเองและยังไม�กล�าวพาดพิงถึง
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เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให�มากกว�านั้นจนกว�าจะมีการถามไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนาจะต�องคอยให�ข�อมูลอยู�
เป�นระยะ ๆ เม่ือเสนอข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�างเต็มที่แล�ว ก็ปล�อยให�ชุมชนเป�นผู�ตัดสินใจเลือก
เทคโนโลยีท่ีเห็นว�าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง...” 

 หลังจากนั้นได�ปล�อยให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันคิด วิเคราะห, ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ข�อมูลจากที่เคยทําไว� ในการประเมินประเด็นปWญหาที่ต�องการพัฒนานี้ เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนิน
กิจกรรม ท่ีประชุมได�ร�วมกันพิจารณาประเด็นปWญหาท่ีได�สรุปไว�ในคราวประชุมระดมสมองการศึกษา
สภาพปWจจุบัน ปWญหาและความต�องการในการพัฒนา เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ�านมาได�ข�อ
สรุปว�า การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูด�านการสอนสําคัญที่สุด  

 ทางเลือกที่หลากหลายในการแก3ป�ญหา 
 เม่ือผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนด “สภาพท่ีคาดหวังจากการแก�ปWญหา” แล�วได�มีการนําเอา

สภาพปWญหาท่ีได�จากการวิเคราะห,ร�วมกันมาระบุ “ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก�ปWญหา” โดยการ
ร�วมกันวิเคราะห,สภาพปWญหาในแต�ละด�านว�าจะใช�ทางเลือกใดในการแก�ปWญหา และผลที่ได�จากการ
ดําเนินการในกิจกรรมนี้คือ เกิดการแผนผังมโนมติสรุปสภาพและปWญหาการดําเนินงานทุกมิติ และ
ประเด็นปWญหาท่ีต�องการพัฒนาและแนวทางแก�ไขปWญหาร�วมกันดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6  สรุปสภาพปWญหาที่สําคัญและทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแก�ปWญหา 

สภาพปWญหา 
ทางเลือกท่ีหลากหลาย 

เพื่อการแก�ปWญหา 
ทางเลือกเพื่อการปฏิบัติการ

แก�ปWญหา 
1. ครูขาดทักษะใหม� ๆ ในการทํา
หน�าที่ครูยุคใหม�ที่เน�นทักษะการทํา
หน�าที่เป�นผู�อํานวยความสะดวก 
(Facilitator) และ ทักษะการชี้แนะ 
(Coaching) 

- การพัฒนาทักษะการสอน
การเรียนรู�เชิงรุก (Active 
Learning) โดยเน�นผู�เรียน
เป�นศูนย,กลาง 
 

- การพัฒนาทักษะการสอน
การเรียนรู�เชิงรุก (Active 
Learning) โดยเน�นผู�เรียน
เป�นศูนย,กลาง 
 

ตารางท่ี 4.6  (ต�อ) 

สภาพปWญหา 
ทางเลือกท่ีหลากหลาย 

เพื่อการแก�ปWญหา 
ทางเลือกเพื่อการปฏิบัติการ

แก�ปWญหา 
2. ครูขาดทักษะการสอนที่หลาก 
หลายไม�เพียงพอที่จะตอบสนอง
ผู�เรียนศตวรรษที่ 21 
3. ครูต�องฝ�กฝนการนําเทคโนโลยีมา
ใช�ในการจัดการเรียนรู� 
4. ครูขาดทักษะในการสอนเชิงลึก
และการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง     
5. ครูขาดการทํางานเป�นทีม 

- การพัฒนาทักษะการสอน 
น�อยเรียนรู�มาก (Teach 
Less Learn More) 
- การพัฒนาการเรียนรู�แบบ
ใช�โครงงานเป�นฐาน 
(Project Based Learning) 
- การพัฒนาทักษะผู�นํา 
(Leader) 

- การพัฒนาการเรียนรู�แบบ 
ใช�โครงงานเป�นฐาน 
(Project Based Learning) 
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 สภาพที่คาดหวังจากการแก3ป�ญหา 
 หลังจากท่ีได�ดําเนินการวิเคราะห,สภาพของงานท่ีต�องการพัฒนาหรือต�องการเปลี่ยนแปลง

โดยเริ่มจากการระบุและวิเคราะห, “สภาพท่ีเป�นมา” “สภาพปWจจุบัน” “สภาพปWญหา” ดังข�างต�นแล�ว
นั้น ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�มีความเห็นร�วมกันว�า “สภาพท่ีคาดหวังจากการแก�ปWญหา” คือ การพัฒนา
ทักษะด�านการสอนศตวรรษที่ 21 สําหรับครู เพื่อให�ครูสามารถใช�ทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าท่ีครูยุค
ใหม�ที่เน�นการเป�นผู�อํานวยความสะดวกและการชี้แนะ ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายตอบสนอง
ผู�เรียนศตวรรษที่ 21 ครูมีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� ครูได�พัฒนาตนเอง
อย�างต�อเนื่อง และครูทํางานเป�นทีม โดยได�มีความเห็นร�วมกันว�า สภาพที่คาดหวังการลงมือ
ปฏิบัติการเพื่อแก�ปWญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, คือ “โดยภาพรวมคาดหวังว�าครูจะมีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด�านการสอนมากข้ึน ตามเกณฑ,การประเมินที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดข้ึน” ซ่ึงสรุป
ได�ดังตารางที่ 4.7 
 

ตารางท่ี 4.7  เกณฑ,การประเมินสําหรับวัดสภาพท่ีคาดหวังจากการแก�ปWญหา 
ระดับคะแนน แปลความหมาย 
4.00 – 5.00 ดีมาก 
3.00 – 3.99 ดี 
2.00 – 2.99 พอใช� 
1.01 – 2.00 ต�องปรับปรุง 

0 – 1.00 ต�องปรับปรุงเร�งด�วน 
โดยมีสภาพที่คาดหวังจากการพัฒนา ดังภาพที่ 4.5 
 

การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู 
ด3านทักษะการสอน (Teaching Skill) 

 สภาพที่คาดหวังจากการ
แก3ป�ญหา 

- ทักษะครูยุคใหม�ที่เน�นการเป�นผู�อํานวยความ
สะดวก (Facilitator) และการชี้แนะ (Coaching)  

- ทักษะการสอนท่ีหลากหลายตอบสนองผู�เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ทักษะการนาํเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� 
- ทักษะการสอนเชิงลึกและการพัฒนาตนเองอย�าง

ต�อเน่ือง 
- ทักษะการทํางานเป�นทีม  

 ครูมีทักษะศตวรรษที่ 21 ในด�าน
ทักษะการสอน (Teaching 
Skill) สามารถจัดการเรียนรู�
ตอบสนองให�กับผู�เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และยกระดับตัว
บ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และ
ทักษะท่ีจําเป�นในการทํางาน) มี
ระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 
ภาพที่ 4.5 สภาพที่คาดหวังจากการแก�ปWญหา 
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 กิจกรรมที่ 4 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 จัดข้ึนในช�วงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัย

เทคโนโลยีคุวานันท, มีวัตถุประสงค,เพื่อประเมินประเด็นปWญหาท่ีต�องการพัฒนาการจัดทําโครงการ 
กําหนดแนวทางข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ ผลที่ได�จากการดําเนินกิจกรรมนี้คือ ได�รับ
ทราบปWญหาที่ต�องการพัฒนาคือ ต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในด�านทักษะการ
สอน (Teaching Skill) เพื่อให�ครูใช�ทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม� ที่เน�นบทบาทการทํา
หน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และการเป�นผู�ชี้แนะ (Coaching) ครูมีทักษะการสอนท่ี
หลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 ครูมีทักษะการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
จัดการเรียนรู�  ครูมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเน่ือง และครูทํางานเป�นทีมมากข้ึน เม่ือครูวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,ได�รับการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 จะทําให�ครูมีความรู�ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตามท่ีคาดหวัง ครูสามารถจัดการเรียนรู�ทักษะศตวรรษที่ 21 ให�กับผู�เรียนให�มี
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนส�งผลให�ตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการทํางาน) มีระดับ
คุณภาพดีข้ึน  

ท่ีประชุมได�แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายด�วยเหตุผลต�าง ๆ นานา พร�อมอภิปรายเสวนา
หาเหตุผลหลากหลายความคิดเห็นทั้งหมดมาสนับสนุน เพื่อให�โครงการและกิจกรรมดังกล�าวได�
ดําเนินการแก�ไข ได�รับการพัฒนา จากน้ันท่ีประชุมก็ร�วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม โดย
ผู�ร�วมวิจัยได�เสนอชื่อโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค, ผลที่คาดว�าจะได�รับ และนําเสนอในที่ประชุม
เพื่อร�วมกันระดมความคิด ปรับแก�ให�ตรงตามสภาพท่ีคาดหวัง ซ่ึงในการประชุมเป�นไปด�วยความ
เรียบร�อยได�รับความร�วมมือในการเสนอแนะกิจกรรม และร�วมกันวางแผนในแต�ละข้ันตอนเพื่อให�
บรรลุตามวัตถุประสงค,ของโครงการ ผู�วิจับพบว�าผู�ร�วมวิจัยทุกท�านมีพื้นฐานในการเขียนแผนปฏิบัติ
การประจําปoของวิทยาลัยเป�นอย�างดี และมีความเข�าใจในรูปแบบของการเขียนโครงการในระดับหนึ่ง 
จึงได�มาซ่ึงโครงการที่พร�อมจะนําสู�การปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู3เชิงรุก (Active Learning) 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห�งหน่ึงในจังหวัดขอนแกน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของการก�อตั้งคือ “สร�างคน
ดี คนเก�ง คนมีคุณภาพ ออกสู�สังคมและประเทศชาติ” มีเป̀าหมายที่สําคัญประการหนึ่งคือ “การ
พัฒนาครูสู�ครูมืออาชีพ” วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 สถานศึกษาต�องรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปo และในปo 
พ.ศ. 2558 ได�รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) โดย สมศ. ผ�านการ
ประเมินคุณภาพในระดับดี แต�มีตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการทํางาน) ระดับ
คุณภาพ “ต�องปรับปรุง” ทางวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพครูโดยการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในด�านทักษะการสอน โดยครูสามารถเป�นผู�ออกแบบการเรียนรู�ในห�องเรียน
ได�อย�างแท�จริงเพื่อให�เหมาะสมกับความต�องการของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 เป�นแนวทางในการ
เสริมสร�างการพัฒนาครูอย�างต�อเน่ือง  
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 โดยนําเทคโนโลยีมาใช�ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active 
Learning) ให�ก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication 
Technology: ICT) ครูได�พัฒนาการเรียนรู�และสืบค�นข�อมูลด�วยตนเองอาศัยความรู�พื้นฐานท่ีมีอยู�แล�ว
และการมีส�วนร�วมของครูในทีมจากการเรียนรู�ของกลุ�มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดให�มี
ห�องปฏิบัติการห�องเรียนคอมพิวเตอร,ให�เป�นแหล�งเรียนรู� ICT ซ่ึงจากการดําเนินงานท่ีผ�านมาพบว�าครู
ยังต�องการมีสื่อการสอน ICT มากข้ึนเพื่อบริการผู�เรียนในการจัดการเรียนรู�เพื่อพัฒนาความสามารถ
ตามศักยภาพของผู�เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ด�านตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�น
ในการทํางาน) และเป�นแบบอย�างเป�นเครือข�ายให�กับวิทยาลัยอ่ืนได�  
วัตถุประสงค& 
 1. ครูได�พัฒนาทักษะสื่อนวัตกรรมเทคนิคการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning)  
 2. ครูได�พัฒนาทักษะการคิดการจัดหาสื่อนวัตกรรม ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 
เปhาหมาย 
              ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ได�พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด�านทักษะการสอนการ
จัดการเรียนรู�เชิงรุก มีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความสามารถในใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นําไปสู�ทักษะการคิดจัดหาสื่อนวัตกรรม ICT จัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนได�ทํากิจกรรม
ร�วมกันผ�านสื่อนวัตกรรม ICT และสามารถจัดทําสื่อนวัตกรรม ICT ทําให�ครู  ผู�เรียน และ ผู�ปกครอง  มี
ความพึงพอใจ  ต�อการพัฒนาการจัดการเรียนรู�ของวิทยาลัย และวิทยาลัยมีแหล�งเรียนรู�ให�บริการแก�บุคลากร
ของวิทยาลัยและชุมชนได�อย�างมีประสิทธิภาพส�งผลให�ตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�น
ในการทํางาน) ระดับคุณภาพสูงข้ึน  
 
กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ลําดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

กค.2560 สค.2560 กย.2560 
1 การจัดหาสื่อ อุปกรณ, และสถานท่ี    
2 การประกอบหุ�นยนต,    
3 เขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตามความต�องการ    

 

สถานที่ดําเนินงาน 
 ห�องสื่อการสอนคอมพิวเตอร, ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีคุวานันท, 
งบประมาณ 
 กิจกรรม งบประมาณ (หน�วย : บาท) 
การจัดหาสื่อ อุปกรณ, และสถานที่ 10,000 
การประกอบหุ�นยนต, - 
เขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตามความต�องการ - 

รวมเงิน 10,000 
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ผู3รับผิดชอบโครงการ 
 1.  นางสาวป;ยะพร    สิทธิโคตร หัวหน�าทีม 
 2.  นางสมประสงค,    ข�อยุ�น รองหัวหน�าทีม 
 3. นายไพวัลย,      เข็มมี ทีมงาน 
ผลที่คาดว1าจะได3รับ 
 1. ครูมีทักษะการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning)  
 2. ครูมีทักษะในการคิดการจัดหาสื่อนวัตกรรม ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
วิธีการประเมินโครงการ 

ใช�แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ, และแบบประเมินโครงการ 
 

โครงการที่ 2 ห3องเรียนแห1งศตวรรษที่ 21 
หลักการและเหตุผล   
  ปWจจุบันไม�ว�าเราจะเดินเข�าไปในห�องเรียนของโรงเรียนไหนหรือประเทศใดในโลก ภาพท่ี
เราจะพบเห็นในห�องเรียนจะยังคงเป�นแบบเดียวกันกับที่เราเคยคุ�นตาคือการที่นักเรียนนั่งเรียนเป�น
แถว คอยฟWง จด และทําใบงาน ขณะท่ีมีครูอยู�หน�าชั้นบรรยายอยู�หน�าชั้นเรียน แม�ว�าสภาพแวดล�อม
กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย�างสิ้นเชิงโดยเฉพาะความก�าวหน�าของเทคโนโลยีท่ีผู�เรียนเข�าถึงและใช�ใน
ชีวิตประจําวันซ่ึงผลักดันให�เข�าถึงข�อมูลและการขยายองค,ความรู�ใหม� ครูไม�สามารถทําให�ผู�เรียนสนใจ
สิ่งท่ีครูสอนด�วยวิธีเรียนแบบเก�าและห�องเรียนแบบเดิมได� 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห�งหน่ึงในจังหวัดขอนแก�น 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได�รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) โดย สมศ. ผ�านการประเมินคุณภาพในระดับดีแต�ยังมีตัวบ�งชี้ท่ี 2 
(ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” ซ่ึงสะท�อนถึง
คุณภาพของครูผู�สอนที่จะต�องได�รับการพัฒนาอย�างเร�งด�วน สอดคล�องกับรายงานการดําเนินงานของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ปoการศึกษา 2558 ได�รับทราบปWญหาของครูที่ยังขาดทักษะใหม� ๆ ใน
การทําหน�าที่ครูยุคใหม�ในศตวรรษท่ี 21   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, จึงเล็งเห็นว�า การพัฒนาทักษะการสอนของครูสู�ห�องเรียนแห�ง
ศตวรรษที่ 21 จะเป�นการส�งเสริมครูให�พัฒนาทักษะการสอนท่ีเอ้ือผู�เรียนให�เกิดการคิดริเริ่ม เกิด
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน ทักษะการแก�ปWญหา ทักษะการใช�ชีวิต ซ่ึงอาจนําไปสู�
การค�นพบบางแง�มุมที่มีคุณค�า โดยอาศัยเทคโนโลยีเป�นเคร่ืองมือในการค�นคว�าข�อมูลได�หลากหลาย
และรวดเร็ว ครูสามารถเปลี่ยนการเรียนรู�ของผู�เรียนจากเดิมเป�นผู�รับฟWง (Passive Learner) มาเป�น
การเรียนรู�สิ่งต�าง ๆ ได�ด�วยตนเอง (Self Learner) พร�อมกันนั้นครูยังได�ก�าวข�ามข�อจํากัดและความ
คุ�นชินเดิม ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให�สอดคล�องกับยุคสมัยจากผู�บรรยาย (Lecturer) มาเป�น
ผู�ให�คําปรึกษา โดยไม�ชี้นําความถูก-ผิด ซ่ึงมักเข�ามาบดบังจินตนาการของผู�เรียน ผู�เรียนจะมีโอกาส
สร�างสรรค,ผลงานผ�านการจัดการเรียนรู�อย�างมีส�วนร�วม สร�างการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนแก�ผู�เรียนอย�าง
ชัดเจน โดยเฉพาะครูได�พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องมีประสิทธิภาพในการสอนมากยิ่งข้ึน เพื่อผลลัพธ,
การผลิตผู�เรียนศตวรรษที่ 21 สอดรับกับความต�องการของสถานประกอบการ 
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วัตถุประสงค&  
1.  เพื่อพัฒนาทักษะครูในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�  
2.  เพื่อพัฒนาทักษะการสอนที่หลากหลายของครูสู�ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21 

เปhาหมาย   
 ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,สามารถออกแบบการเรียนรู�สู�ห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 
ที่เน�นบทบาทการทําหน�าที่เป�นผู�อํานวยความสะดวกและการชี้แนะ โดยเน�นผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง มี
เป`าหมายห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 (ห�องเรียน 1202) และ ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 
21 (ห�องเรียน 1203) เพื่อให�ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมีแบบการสอนท่ีเพียง
พอที่จะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 ส�งผลให�ตัวบ�งช้ีที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นใน
การทํางาน) ระดับคุณภาพสูงข้ึน และครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

ลําดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

กค.2560 สค.2560 กย.2560 

1 
การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการ
เรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษท่ี 21 

   

2 ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21    

3 ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21    

สถานที่ดําเนินการ 
 ห�องเรียน 1202 และห�องเรียน 1203 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
 

งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

1. การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษท่ี 21  34,591 

2. ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21  - 

3. ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21  - 

รวมเงิน (หน�วย : บาท) 34,591 
 

ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทีมท่ี 2 ประกอบด�วย 
 1.  นางสาวณัฐริกา   อ�อนศิลา  หัวหน�าทีม  
 2.  นายประสิทธิ์   แสงอรุณ  รองหัวหน�าทีม  
 3.  นางพัชราภรณ,   ประวะโท  ทีมงาน  
 4.  นางจุฑารัตน,   โนนศรีโคตร ทีมงาน  
 5.  นายธนวัฒน, แสนคําวงษ, ทีมงาน        
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ผลที่คาดว1าจะได3รับ 
1)  ครูมีทักษะในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�ท่ีเน�นบทบาทการทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวก

และการเป�นผู�ชี้แนะ 
2)  ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู�สู�ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21  

วิธีการประเมินโครงการ  
 ใช�แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ, และแบบประเมินโครงการ 
 

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู3นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&  
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห�งหน่ึงในจังหวัดขอนแก�น 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่สําคัญประการหน่ึงคือ 
“พัฒนาครูสู�ครูมืออาชีพ” วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 สถานศึกษาต�องรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปo 
และในปo พ.ศ. 2558 ได�รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558) โดย สมศ. 
ผ�านการประเมินคุณภาพในระดับดี แต�มีตัวบ�งชี้ ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการ
ทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” 

จึงมีความจําเป�นเร�งด�วนที่จะต�องพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท, โดยการพัฒนาทักษะการสอนก�อนในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�โดยใช�เทคนิคการจัดการเรียนรู�
เชิงรุก แบบใช�โครงงานเป�นฐาน คือรูปแบบการสอนที่ช�วยให�ผู�เรียนเกิดประสบการณ,การเรียนรู�จาก
การลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) เรียนรู�การทํางานร�วมกันเป�นทีม เกิดทักษะการคิดวิเคราะห, 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก�ปWญหา และทักษะการใช�เทคโนโลยีจากการค�นคว�าด�วยตนเอง ซ่ึง
ทักษะต�าง ๆ เหล�าน้ีคือทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 เทคนิคการสอนการเรียนรู�เชิงรุกแบบใช�โครงงานเป�น
ฐานนี้ ทําให�ครูได�พัฒนาความสามารถนาในการเตรียมผู�เรียนให�ประสบความสําเร็จในโลกของการ
ทํางานในศตวรรษท่ี 21 และเกิดประโยชน,ต�อการพัฒนาวิชาชีพของครูในอนาคต 
วัตถุประสงค& 
 1. เพื่อให�ครูพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในด�านการสอนด�วยเทคนิคการจัดการเรียนรู�เชิง
รุก แบบใช�โครงงานเป�นฐาน  
 2. เพื่อให�ครูได�พัฒนาทักษะการสอนเชิงลึก เกิดประโยชน,ต�อการพัฒนาวิชาชีพครู และครู
ทํางานเป�นทีม 
 
เปhาหมาย 
 ครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีทักษะศตวรรษที่ 21 ในด�านทักษะการสอน(Teaching 
Skill) ครูได�พัฒนาทักษะในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�ด�วยเทคนิคการจัดการเรียนรู�เชิงรุกแบบใช�
โครงงานเป�นฐาน เพื่อเตรียมผู�เรียนศตวรรษที่ 21 ให�มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง สามารถยกระดับ
คุณภาพตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน) ให�มีคุณภาพสูงข้ึนในระดับดี
ข้ึนไป หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
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กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

กค.2560 สค.2560 กย.2560 

1 การวางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน    

2 การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง    

3 การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,    

 
สถานที่ดําเนินการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
 
งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ  ท่ีมาของงบประมาณ 
1. การวางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน -  
2. การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง 29,000 ทุนของผู�เรียน 
3. การทดสอบนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ, -  
                                    รวมเงิน (หน�วย : บาท)         29,000  

 
ผู3รับผิดชอบโครงการ  
 ทีมท่ี 3 ประกอบด�วย 
 1.    นายวัชรพล    ชลเดช  หัวหน�าทีม 
 2.    นายไพรัช วันไชย,    รองหัวหน�าทีม 
 3.    นายกวินทร, ฉิมนาคพันธ, ทีมงาน 
 4.    นายชัยอนันต,   วูดเล�ย,จูเนียร, ทีมงาน 
 5.    นายกฤษณะ พูลกลาง  ทีมงาน 
 6.    นายไพวัลย, เข็มมี  ทีมงาน 
 7.    นางสาวป;ยะพร สิทธิโคคตร ทีมงาน 
 8.    นางสมประสงค, ข�อยุ�น  ทีมงาน 
 9.    นางชนิดาภา บริสุทธิ์  ทีมงาน 
 10.  นางสุทิน สมสมัย  ทีมงาน 
 11.  นางศิริรัตน, พันแก�ว  ทีมงาน 
 12.  นายวันชัยศิริ  พลหาญ  ทีมงาน 
 13.  นายประสิทธิ์  แสงอรุณ  ทีมงาน 
 14.  นางสาวณัฐริกา อ�อนศิลา  ทีมงาน 

  15.  นางสาวพัชราภรณ,  ลาคํา  ทีมงาน 
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  16.  นายธนวัฒน,  แสนคําวงษ, ทีมงาน 
  17.  นางจุฑารัตน, โนนศรีโคตร ทีมงาน 

ผลที่คาดว1าจะได3รับ 
 1. ครูมีทักษะศตวรรษที่ 21 ในการสอนการเรียนรู�เชิงรุก แบบใช�โครงงานเป�นฐาน  

  2.  ครูมีทักษะการสอนเชิงลึกเกิดในการพัฒนาวิชาชีพครู และครูทํางานเป�นทีม 
วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ใช�แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ, และแบบประเมินโครงการ 
กิจกรรมที่ 5 การประเมินและสรุปผล 
 จัดข้ึนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี     
คุวานันท, เพื่อเป�นการทบทวนวิธีการดําเนินงานที่ผ�านมาต้ังแต�การประชุมเชิงปฏิบัติการร�วมคิดและ
วางแผน วิเคราะห,สภาพท่ีเคยเป�นมา สภาพปWจจุบัน สภาพปWญหาอุปสรรค สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก
ที่หลากหลายในการแก�ปWญหา ในการพัฒนาของวิทยาลัยที่ผ�านมาตลอดท้ังการประเมินเพื่อกําหนด
ประเด็นปWญหาที่ต�องการปรับปรุงแก�ไขหรือพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการด�วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู  

จากผลการดําเนินการในข้ันตอนน้ีทําให�วิทยาลัยมีข�อมูลสารสนเทศที่ประกอบด�วยสภาพท่ี
เคยเป�นมา สภาพปWจจุบันและสภาพความคาดหวัง สภาพปWญหาทางวิชาการ การเรียงลําดับปWญหา
ความสําคัญ และมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการแก�ปWญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู เพื่อนําสู�การปฏิบัติลําดับต�อไป ท้ังนี้ กระบวนการท่ีได�มาซ่ึงโครงการทั้ง 3 
โครงการท่ีจะใช�เป�นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี สรุปเป�นภาพแนวคิด ดังภาพที่ 4.6 
 

 สภาพที่เคยเป�นมา  
   

 สภาพป�จจุบัน  
   

 สภาพป�ญหา  
   

 สภาพที่คาดหวังจากการแก3ป�ญหา  
   

 ทางเลือกที่หลากหลาย  
   

 การประเมินและเลือกทางเลือก  
   

 แผนปฏิบัติการที่ได3 3 โครงการ  
   

โครงการการพัฒนาสื่อ
นวตักรรมการสอนการเรียนรู3
เชิงรุก (Active Learning) 

 โครงการห3องเรียนแห1ง 
ศตวรรษท่ี 21 

 

 โครงการการจัดการเรียนรู3
นวตักรรมสิ่งประดิษฐ& 

 

ภาพที่ 4.6 ลําดับข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
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 ข3อสังเกตที่ได3จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน 
 ผลจากการลงมือปฏิบัติในข้ันตอนการวางแผน พบว�าสาเหตุที่ทําให�การดําเนินงานใน
ข้ันตอนน้ีประสบผลสําเร็จเป�นเพราะในการดําเนินการในแต�ละกิจกรรมน้ัน ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�
ร�วมกันลงมือปฏิบัติงานภายใต�กิจกรรมที่ร�วมกันกําหนดข้ึน โดยอาศัยของหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม กรอบแนวคิดหลัก เสริมด�วยแนวคิดนักวิชาการท้ังในและต�างประเทศตามระบุไว� 
รวมท้ังได�ใช�หลักการการพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 สําหรับครูซ่ึงเป�นตัวสอดแทรกเสริมใน
กระบวนการวิจัยทํางานทุกข้ันตอน จึงส�งผลให�การลงมือปฏิบัติในแต�ละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค,
ตามท่ีได�คาดหวังไว� อีกท้ังข�อมูลที่จากการลงมือปฏิบัติในแต�ละกิจกรรมย�อยล�วนเป�นข�อมูลที่มีความ
น�าเชื่อถือ เพราะได�จากหลายแหล�ง ทั้งที่เป�นเอกสาร จากคําบอกเล�าของบุคคลที่มีความรู� ความ
ชํานาญในด�านนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงได�มาซ่ึงแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่คาดว�าจะสามารถ
นําไปใช�ในการแก�ปWญหาและพัฒนาทักษะการสอนทักษะศตวรรษที่  21 สําหรับครู ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ได�อย�าง
แท�จริง    

 วงจรที่ 1 : ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) 
  ในข้ันตอนการปฏิบัติ มีกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติร�วม 2) การ
ประเมินสภาพการดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 3) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ โดยทั้ง 3 
กิจกรรม โดยมีการดําเนินการระหว�างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 กําหนดแผนการดําเนิน
กิจกรรม ดังตารางที่ 4.8 
ตารางท่ี 4.8  ตารางการดําเนินงานข้ันตอนการปฏิบัติ  
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค, แนวคิดท่ียึดถือ 

1 การกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติร�วม 

- ร�วมกันกําหนดเคร่ืองมือท่ี
จะใช�ในการวิจัย 
- ร�วมกันวางแนวปฏิบัติ
เพื่อให�งานบรรลุเป`าหมาย 

“การเป�นผู�มีส�วนร�วมและเป�นผู�
ส�งเสริมสนับสนุนและการอํานวย
ความสะดวกให�มีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ พยายามไม�ให�ความ
ช�วยเหลือใด ๆ ที่ได�อย�างง�าย ๆ 
หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยให�กําลังใจ
และกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติอย�าง
จริงจัง” 

2 การประเมินสภาพ
การดําเนินงานก�อน
นําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ 

เก็บรวบรวมข�อมูลก�อนการ
นําแผนลงสู�การปฏิบัติ
สําหรับไว�เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้นการ
วิจัย 

หลักการ “มุ�งการเปลี่ยนแปลงและ
มุ�งให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลผุล’ 

3 การนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ 

แก�ไขปWญหาการดําเนินงาน
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 สําหรับครู 

หลักการ “มุ�งการเปลี่ยนแปลงและ
มุ�งให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลผุล’ 
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โดยมีรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  

กิจกรรมที่ 1 การกําหนดแนวทางปฏิบัติร1วม 
 มีการดําเนินกิจกรรมเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. ณ ห�อง
ประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีวัตถุประสงค,เพื่อร�วมกันกําหนดเครื่องมือท่ีจะใช�ในการวิจัยและ
ร�วมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อให�งานบรรลุเป`าหมาย โดยยึดหลักการที่ว�า “การเป�นผู�มีส�วนร�วมและเป�นผู�
ส�งเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกให�มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ พยายามไม�ให�ความ
ช�วยเหลือใด ๆ ท่ีได�อย�างง�าย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยให�กําลังใจและกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติ
อย�างจริงจัง” เป�นการประชุมระดมสมอง ความคิด เสวนา และสรุปเป�นแนวทางปฏิบัติร�วมกัน เพื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงร�วมกัน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมีความเห็นร�วมกันมอบหมายให�แต�ละกลุ�มเป�น
ผู�ดําเนินการรับผิดชอบหลัก ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการที่ร�วมกันกําหนดข้ึน 
เพื่อแก�ไขปWญหาโดยได�อธิบายกําหนดแนวทางคือ 

 1.1 การชี้แจงรายละเอียดต�าง ๆ ของโครงการเป�นหน�าที่ของผู�วิจัย โดยได�แบ�งกิจกรรม
โครงการผู�รับผิดชอบ ให�แต�ละท�านรับผิดชอบให�ครบทุกท�าน โดยร�วมพิจารณาร�วมกันว�ากิจกรรม
เหมาะสมกับท�านใดบ�าง 

 1.2 ให�ผู�รับผิดชอบกิจกรรมของโครงการเป�นผู�นําในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ โดยเรียกว�า
หัวหน�าทีม 

 1.3 ให�มีการพบปะพูดคุยกันระหว�างผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเก่ียวกับการดําเนินการใน
กิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการในทุกสัปดาห,นั้น ๆ หลังจากนั้นได�ดําเนินการแบ�งผู�รับผิดชอบออก ดังนี้ 

 ทีมที่ 1 รับผิดชอบโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก  
 ทีมที่ 2 รับผิดชอบโครงการที่ 2 โครงการห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 
 ทีมที่ 3 รับผิดชอบโครงการที่ 3 โครงการการจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 
นอกจากนี้เพื่อให�เกิดการประสานงานการดําเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีมีประสิทธิผล  

ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย จึงมีความเห็นร�วมกันให�แต�งตั้งตัวแทนท้ัง 3 กลุ�ม เป�นผู�ประเมินโครงการโดย
โครงการ 1 โครงการ ให�มีผู�ประเมินโครงการ จํานวน 1 คน เพื่อติดตามและประเมินการนําแผน
ดําเนินงานไปสู�การปฏิบัติ ดังตารางที่ 4.9 

 

ตารางท่ี 4.9  สรุปทีมนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 
ทีมที่ สมาชิก รับผิดชอบ หัวหน�าทีม/ผู�ประเมินโครงการ 

1 1. นางสาวป;ยะพร สิทธิโคตร 
2. นางสาวสมประสงค, ข�อยุ�น 
3. นายไพวัลย, เข็มมี 

โครงการท่ี 1 นางสาวป;ยะพร สิทธิโคตร 
 

2 1. นางสาวณัฐริกา อ�อนศิลา 
2. นางสาวพัชราภรณ, ลาคํา 
3. นายประสิทธิ์ แสงอรุณ 
4. นายธนวัฒน, แสนคําวงษ, 
5. นางจุฑารัตน, โนนศรีโคตร 

โครงการท่ี 2 นางสาวณัฐริกา อ�อนศิลา 
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3 1.  นายวัชรพล ชลเดช 
2.  นายไพรัตน, วันไชย, 
3.  นายชัยอนันต, วูดเลย,จูเนียร, 
4.  นายกวินทร, ฉิมนาคพันธ, 
5.  นายกฤษณะ พูลกลาง 
6.  นายไพวัลย, เข็มมี 
7.  นางสาวป;ยะพร สิทธิโคตร 
8.  นางสาวสมประสงค, ข�อยุ�น 
9.  นายประสิทธิ์ แสงอรุณ 
10. นางสาวณัฐริกา อ�อนศิลา 
11. นางสาวพัชราภรณ, ลาคํา 
12. นายธนวัฒน, แสนคําวงษ, 
13. นางจุฑารัตน, โนนศรีโคตร 
14. นางชนิดาภา บริสุทธิ์ 
15. นางศิริรัตน, พันแก�ว 
16. นางสุทิน สมสมัย 
17. นายวันชัยศิริ พลหาญ 

โครงการท่ี 3 นายวัชรพล ชลเดช 
 
 

 
โดยหัวหน�าทีมท่ีได�รับแต�งตั้งทุกคนมีบทบาทหน�าท่ีในการประสานการดําเนินงานทั้ง 3 

โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว�ภายในทีม หรือเชื่อมโยงกับกลุ�มอ่ืนและงานอ่ืนที่ทีมผู�วิจัยมอบหมาย ส�วน
ผู�ประเมินโครงการมีหน�าที่ในการสังเกตการดําเนินโครงการและกิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ช�วยดําเนิน
โครงการร�วมกับทีมด�วย 

 จากนั้นเป�นการกําหนดเครื่องมือการวิจัยที่ใช�ในการสังเกต มีวัตถุประสงค,เพื่อร�วมกัน
กําหนดเทคนิคและเคร่ืองมือที่จะใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการดําเนินงานในระยะต�าง ๆ โดยมี
การทบทวนเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจัย ตามท่ีได�รับจากการอบรมและลองปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 1 
โดยมีการอภิปรายกันว�าแต�ละข้ันตอนจะใช�เครื่องมือวิจัยอะไรบ�าง มีประเด็นคําถามอะไร โดยอาศัย
คําถามวิจัยเป�นแนวทางในการจัดทําเคร่ืองมือการวิจัย และมีการแบ�งกลุ�มกัน พร�อมมอบหมายให�    
แต�ละกลุ�มออกแบบเคร่ืองมือวิจัย ในท่ีสุดสรุปเทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 5 
ฉบับ ประกอบด�วย แบบบันทึกการประชุม (เครื่องมือฉบับท่ี 1) แบบสัมภาษณ, (เคร่ืองมือฉบับที่ 2) 
แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, (เคร่ืองมือฉบับท่ี 
3) แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ (เครื่องมือฉบับท่ี 4) และ แบบประเมินโครงการ 
(เคร่ืองมือฉบับที่ 5) โดยผู�วิจัยได�ให�ข�อคิดกับผู�ร�วมวิจัยโดยนําคํากล�าวของ วิโรจน, สารรัตนะ (2558) 
ที่ได�เคยแนะนําไว�เก่ียวกับการจัดทําเครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมไว� มาเป�นแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ “เครื่องมือท่ีจัดทําข้ึนไม�ต�องให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจอะไรอีก เพราะเป�นเครื่องมือที่ทํากันข้ึน
ของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยทุกคน หากให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจ หากเขาแก�ไขก็จะไม�ตรงตามเจตนารมณ,ของ
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย”  
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 หลังจากนั้นผู�วิจัยจึงได�หยิบยกข�อความดังกล�าวมาอธิบายพร�อมกับยกตัวอย�างการจัดทํา
เครื่องมือจากโครงการในแผนปฏิบัติการจริงเพื่อให�ผู�ร�วมวิจัยเห็นภาพและสามารถนําเอาหลักการ
ดังกล�าวลงสู�การปฏิบัติจริงได�ผล จากการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทําเคร่ืองมือในการวิจัย ผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัยได�เรียนรู�ว�า เคร่ืองมือที่ดีคือเคร่ืองมือท่ีสามารถใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลได�อย�าง
ครบถ�วนและเพียงพอ ข�อคําถามสั้นกระชับเข�าใจง�ายได�ใจความง�ายต�อการตอบ นอกจากนั้นยังใช�
สําหรับการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค,และเป̀าหมายที่ได�กําหนดไว� 
และยังสามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหลังจากการนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติได�อีก
ด�วย โดยเคร่ืองมือวิจัยท้ัง 5 ฉบับ สรุปได�ดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10  เคร่ืองมือการวิจัยที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันจัดทําข้ึน 

ฉบับ เคร่ืองมือการวิจัย วัตถุประสงค,ในการนําไปใช� ช�วงเวลาท่ีใช�งาน 
1 แบบบันทึกการประชุม ใช�สําหรับบันทึกการประชุม ระหว�างดําเนินการ 

และหลังดําเนินการ 
2 แบบสัมภาษณ, ใช�สัมภาษณ,ทีมแกนนําเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานข้ันตอนต�างๆ 
หลังดําเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, 

ใช�ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาการดําเนินงานและใช�สาํหรับเป�น 
Guide Line นําไปสู� Action Plan 

ก�อนดําเนินการและ
หลังดําเนินการ 

ตารางท่ี 4.10  (ต�อ) 
ฉบับ เคร่ืองมือการวิจัย วัตถุประสงค,ในการนําไปใช� ช�วงเวลาท่ีใช�งาน 

4 แบบบันทึกการสังเกต
ความก�าวหน�าโครงการ 

ใช�สําหรับติดตามและตรวจสอบความ 
ก�าวหน�าในการดาํเนินงานโครงการ 

ระหว�างดําเนินการ 

5 แบบประเมินโครงการ ใช�ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงค,และเป̀าหมายท่ีได�กําหนดไว�
หลังการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 

หลังดําเนินการ 

 
และภาพท่ี 4.7 
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ภาพที่ 4.7 การกําหนดแนวทางปฏิบัติร�วมกัน 

 

 กิจกรรมที่ 2 การประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี         
คุวานันท& ก1อนนําแผนลงสู1การปฏิบัติ 

 จัดข้ึนในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี       
คุวานันท, มีวัตถุประสงค,เพื่อเก็บรวบรวมข�อมูลสําหรับไว�เปรียบเทียบเม่ือเสร็จสิ้นการวิจัย โดยหัวหน�า
ทีมประเมินทั้ง 3 คน เป�นผู�แจกแบบประเมินให�กับทีมของตนเองเพื่อทําการประเมิน โดยใช�เคร่ืองมือ
ฉบับที่ 3 แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เสร็จแล�ว
ทําการเก็บรวบรวมนํามาวิเคราะห,ข�อมูล ซ่ึงผลการประเมินโดยใช�เคร่ืองมือดังกล�าวสามารถสรุปได�ดัง
ตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11  ผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
ก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ  

ลําดับ รายการประเมิน จํานวนคน X̅ S.D. แปลผล 

1 ครูมีทักษะใหม�ๆ ในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�ท่ีเน�น
บทบาทการทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวก 
(Facilitator) และการเป�นผู�ชีแ้นะ (Coaching) 

17 2.82 0.52 พอใช� 

2 ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลาย มีแบบการสอนที่
เพียงพอที่จะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 

17 2.88 0.60 พอใช� 

3 ครูนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� 17 2.88 0.60 พอใช� 
4 ครูมีความรู�ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนา

ตนเองอย�างต�อเนื่อง 
17 2.65 0.70 พอใช� 

5 ครูทํางานเป�นทีม เรียนรู�จากกันและกัน และมี
ความ สัมพันธ,และมีความเข�าใจอันดีต�อกัน 

17 2.24 0.56 พอใช� 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 17 2.69 0.60 พอใช� 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ“ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
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จากตารางที่ 4.11  โดยภาพรวมพบสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, ก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติทุกด�านพบว�าอยู�ในระดับ “พอใช�’ ค�าเฉลี่ย 2.69 เม่ือ
พิจารณารายข�อเรียงตามลําดับจากมากไปหาน�อยดังนี้ ครูมีทักษะการสอนท่ีหลากหลายมีแบบการ
สอนที่เพียงพอที่จะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 ค�าเฉลี่ย 2.88 ครูนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
จัดการเรียนรู�ค�าเฉลี่ย 2.88 ครูมีทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�ที่เน�นบทบาทการทําหน�าท่ี
เป�นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และการเป�นผู�ชี้แนะ (Coaching) ค�าเฉลี่ย 2.82 ครูมีความรู�
ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องค�าเฉลี่ย 2.65 และครูทํางานเป�นทีมเรียนรู�จาก
กันและกันและมีความสัมพันธ,และมีความเข�าใจอันดีต�อกัน ค�าเฉลี่ย 2.24 

หลังจากท่ีผู�วิจัยและทีมประเมินได�ร�วมกันสรุปผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 
สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ และก�อนการนําโครงการที่ได�ลง
สู�การปฏิบัติเสร็จสิ้นแล�ว ได�นําข�อสรุป หรือสภาพปWญหาเพื่อเสนอความเห็นชอบต�อกลุ�มผู�ร�วมวิจัยให�
รับทราบร�วมกัน โดยการจัดการประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผลจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ก�อนนํา
แผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ ทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเกิดการเรียนรู�ร�วมกันว�าก�อนการนํา
แผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริงน้ัน จําเป�นอย�างยิ่งท่ีต�องดําเนินการประเมินผลก�อนการปฏิบัติ เพื่อ
ใช�เป�นข�อมูลเปรียบเทียบหลังนําแผนการลงสู�การปฏิบัติแล�วเสร็จ  

กิจกรรมที่ 3 การนําแผนปฏิบัติการลงสู1การปฏิบัติ 
ดําเนินการในช�วงระหว�างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค,

เพื่อแก�ไขปWญหาการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ท่ีกําหนดไว�ในข้ันตอนที่ 2 โดยทั้ง 3 
ทีมมีการนําโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว�ตามแผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติ ซ่ึงมีรายละเอียดการ
ดําเนินงานแต�ละโครงการของแต�ละทีมงานโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู3เชิงรุก (Active Learning)
รับผิดชอบโดยทีม 1 มีกิจกรรมจํานวน 3 กิจกรรมคือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ, และสถานท่ี             
2) การประกอบหุ�นยนต, และ 3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานได�ตามความต�องการ โดยแต�ละ
กิจกรรมมีรายละเอียดของการดําเนินงานดังต�อไปน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาสื่อ อุปกรณ& และสถานที่  มีวัตถุประสงค,เพื่อการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู เป�นกระบวนการเรียนรู�ท่ีมุ�งให�ครูและผู�เรียนได�ร�วมกันทํากิจกรรมให�มี
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ทุกฝ�ายมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน โดยดําเนินการในระหว�างวันท่ี 26 กรกฎาคม– 
3 สิงหาคม 2560 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ประชุมโดยยึดถือตามวัตถุประสงค,ท่ีได�ตั้งไว�ร�วมกันเป�น
หัวข�อในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก เร่ิมต�น 
จากการสั่งซ้ือหุ�นยนต, ROBO CIRCLE 3S ครูสืบค�นหาในอินเทอร,เน็ต ทําให�ทราบว�าท่ีขอนแก�นมีขาย
ที่ร�าน KID PLANET ตึกคอมขอนแก�น และได�ซ้ือจากร�าน KID PLANET ปรากฏว�าท่ีร�านมีของอยู�
เพียง 1 กล�อง สามารถซ้ือได�ทันที  

ต�อจากนั้นครูจึงได�สืบค�นหาในอินเทอร,เน็ตเพื่อหาซ้ือหุ�นยนต,เพิ่มเติมและพบว�าสามารถ
สั่งซ้ือออนไลน,ในเว็บไซด, www.lazada.com จึงได�สั่งซ้ือหุ�นยนต,เพิ่มอีกจํานวน 3 กล�องรวมได�
หุ�นยนต,มาครบ 4 กล�อง จากน้ันทีมครูได�ศึกษาค�นคว�าเพื่อเตรียมการจัดการเรียนรู�ใช�เวลาไม�นาน 
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เนื่องจากครูป;ยะพร สิทธิโคตร เคยศึกษามาก�อนหน�านี้แล�วและครูได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน
ในทีม 1 จนมีความพร�อมในการจัดการเรียนรู�ทุกคน ต�อจากน้ันเป�นการเตรียมความพร�อมด�านสถานท่ี
ซ่ึงใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, ชั้น 4 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,เป�นห�องเรียนรู� ห�องนี้มีเนื้อท่ี
กว�างขวางเพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�หุ�นยนต, โดยครูและผู�เรียนระดับชั้น ปวส. 2 ได�
ร�วมกันทําความสะอาดและออกแบบห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,ให�เป�นแหล�งเรียนรู� จัดสรรพื้นท่ี
สําหรับการศึกษาองค,ประกอบชิ้นส�วนของหุ�นยนต, การประกอบหุ�นยนต, การเขียนโปรแกรม และ
พื้นท่ีว�าง ๆ เพียงพอสําหรับทดสอบการทํางานของหุ�นยนต, เช�น การวิ่งของหุ�นยนต, การเลี้ยวของ
หุ�นยนต, เป�นต�น โดยมีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู� ดังภาพที่ 4.8 

 

   
 

ภาพที่ 4.8  การจัดหาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�หุ�นยนต, ROBO CIRCLE 3S 
 
กิจกรรมที่ 2 การประกอบหุ1นยนต& โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในระหว�างวันที่ 7 – 22 

สิงหาคม 2560  ซ่ึงครูผู�สอนจะให�ความรู�และให�คําแนะนําประมาณ 20 เปอร,เซ็นต, แล�วให�ผู�เรียนลง
มือปฏิบัติประมาณ 80 เปอร,เซ็นต, ในการจัดกิจกรรมแต�ละครั้งในโครงการนี้ครูต�องเรียนรู�ก�อนแล�ว
ค�อยทําการสอน โดยจะพัฒนาตนเองในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�ที่เน�นบทบาทการทําหน�าที่เป�นผู�
อํานวยความสะดวก (Facilitator) เช�น การเตรียมความพร�อมของอุปกรณ,ท่ีใช�ในการจัดการเรียนรู�
และอุปกรณ,อ่ืน ๆ เช�น คอมพิวเตอร, ไขควง และคู�มือ เป�นต�น และครูจะเน�นบทบาทของการเป�นผู�ให�
คําชี้แนะ (Coach) ในขณะที่ผู�เรียนกําลังลงมือทํา เร่ิมต�นจากครูให�ความรู�ในการประกอบหุ�นยนต,ว�า
เราจะต�องศึกษาว�าอุปกรณ,ทํางานอะไรบ�าง ทํางานอย�างไร การประกอบเข�ากับตัวหุ�นยนต,ท่ีตําแหน�ง
ไหน รวมไปถึงความเรียบร�อยของแผงวงจรไฟฟ`าและความสมดุลของหุ�นยนต, หลังจากนั้นครูได�ให�
ผู�เรียนลงมือปฏิบัติจริงในการศึกษาอุปกรณ,หุ�นยนต, ประกอบด�วยบอร,ด I-BOX3S ถาดรองกระบะ
ถ�าน ล�อพลาสติกพร�อมยาง เสารองโลหะ 33 มม. ชุดเฟ�องขับมอเตอร, ฐานหุ�นยนต, สกรูหัวตัด 3*8 
มม. สกรูหัวปล�อย 2 มม. ในข้ันตอนการประกอบหุ�นยนต, เม่ือผู�เรียนดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว 
ครูได�ให�ผู�เรียนนําเสนอการประกอบหุ�นยนต,จากท่ีได�ปฏิบัติจริงและครูเติมเต็มให�กับผู�เรียนอีกคร้ัง  
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กิจกรรมนี้ครูและผู�เรียนได�ร�วมกันประกอบหุ�นยนต,โดยมีวิธีการประกอบหุ�นยนต,ดังนี้คือ นํา
ชุดเฟ�องขับมอเตอร,ยึดเข�ากับถาดรองกระบะโดยใช�สกรูหัวตัดขนาด 3*8 มม. ขันยึดให�แน�น จากนั้น
นําเสารองโลหะ 33 มม. ยึดเข�ากับถาดรองกระบะถ�าน โดยใช�สกรูหัวตัดขนาด 3*8 มม. ขันในระดับ
พอดี จากนั้นนําลังพลาสติกเสียบเข�ากับแกนของชุดเฟ�องขับมอเตอร, ใช�สกรูเกลียวปล�อง 2 มม. ขัน
ยึดให�แน�น และนําชุดเฟ�องขับมอเตอร,ท่ีประกอบเสร็จแล�วมาประกบเข�ากับฐานของหุ�นยนต,ใน
ตําแหน�งท่ีเหมาะสม จากน้ันใช�สกรูขนาด 3*6 มม. ขันยึดที่ตําแหน�งเสารองโลหะ นําบอร,ด  (I-
BOX3S) มาวางบนถาดรองกระบะถ�าน เสียบสายของมอเตอร, A เข�าที่จุดต�อ A สีดํา และต�อสายของ
มอเตอร, B เข�าท่ีจุดต�อสีขาว เพียงเท�านี้ก็จะได�หุ�นยนต,พร�อมสําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบ
การเคลื่อนท่ีโดยมีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู� ดังภาพท่ี 4.9 

 

 

1. บอร,ด i-Box3s 
 

 

2. ถาดรองกระบะถ�าน 
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3 . ล� อพ ลาสติ กและชุ ด เฟ� อ ง ขับ
มอเตอร, อัตราทด 120:1 

 

4. ฐานหุ1นยนต&แบบกรม 

 
 

5. เสาโลหะ 33 มม. สกรูหัวตัด 
3x8 มม. สกรูเกียวปล1อย 2 มม. 

 

6. แผงวงจรแสดงผล LED x2 
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7. แผงตรวจจับอินฟราเรดสะท�อน 
 

 

8. แผงวงจรแสดงผล LED x2 
 

 

9. แผงวงจรสวิตช, x2 
 

 
เพียงเท�าน้ี ก็จะได�หุ�นยนต,พร�อมสําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการเคลื่อนที่ 
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ภาพที่ 4.9 การประกอบหุ�นยนต,โดยให�ผู�เรียนลงมือทําจริง 

 
กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมหุ1นยนต&ให3ทํางานตามความต3องการ ได�ดําเนินการใน

ระหว�างวันที่ 25 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560 โดยครูให�ความรู�ในเร่ืองการติดตั้งโปรแกรมท่ีถูกต�อง 
โปรแกรมน้ีมีชื่อว�า I-BOX3 เม่ือผู�เรียนพร�อมแล�วครูก็ได�ให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติจริง มีข้ันตอนดังนี้คือ 
นําแผ�นซีดีรอมที่มาพร�อมกับชุดหุ�นยนต,ใส�ในคอมพิวเตอร,เพื่อติดตั้งโปรแกรม จากนั้นเชื่อมต�อสาย
ระหว�างคอมพิวเตอร,และ I-BOX3S และเป;ดโปรแกรม I-BOX3 ข้ึนมา โปรแกรมจะค�นหาอนุกรมท่ีใช�
เชื่อมต�อกับ I-BOX3 และทําการกําหนดค�าโดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกท่ีไอคอน Logoblack หรือ 
Cricket Logo เพื่อใช�งานโปรแกรม เม่ือติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร�อยแล�วก็จะเป�นข้ันตอนการเขียน
โปรแกรมคําสั่งเพื่อให�หุ�นยนต,น้ันทํางานตามสิ่งท่ีเราต�องการได� ครูได�ให�ความรู�กับผู�เรียนในการเขียน
โปรแกรมว�า โดยการเขียนโปรแกรมจะแตกต�างกันออกไปเนื่องจากหุ�นยนต,นั้นสามารถใช�โปรแกรม
คําสั่งได�หลายรูปแบบ เช�น การวิ่งตามเซ็นเซอร,ด�วยแสง การวิ่งตามคําสั่งชุดโปรแกรมโดยมีเง่ือนไข 
และวิ่งตามคําสั่งด�วยการชน เป�นต�น โดยทั่วไปจะนิยมใช�คําสั่งมีเงื่อนไขเพราะเกิดความผิดพลาดน�อย  

เม่ือให�ผู�เรียนเขียนโปรแกรมหุ�นยนต, มีข้ันตอนดังน้ีคือ ต�อสายดาวน,โหลดระหว�าง I-BOX กับ
คอมพิวเตอร, เป;ดโปรแกรม Logoblack ลากบล็อคโปรแกรมตามความต�องการ หรือ หัวข�อที่กําหนด 
เป;ดสวิตซ,จ� ายไฟให� กับ I-BOX ดาวน, โหลด (Download) โปรแกรมไปยัง I-BOX โดยกดปุ� ม  
Download กดสวิตช, RUN ท่ีตัว I-BOX เพื่อให�หุ�นยนต,วิ่งไปตามที่เรากําหนด แล�วนําหุ�นทดสอบการ
ป`อนคําสั่งต�าง ๆ ตามจินตนาการของผู�เรียน ซ่ึงครูสังเกตเห็นว�าผู�เรียนมีความชื่นชอบและสนใจใน
การเรียนเพราะเป�นการจัดการเรียนการสอนที่เป;ดโอกาสให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการเรียนรู� และครูเอง
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ก็ได�พัฒนาทักษะการนําเทคโนโลยีมาจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) และได�พัฒนาทักษะ
วิชาชีพให�กับตนเองสอดรับกับยุคศตวรรษที่ 21 ดังภาพท่ี 4.10 
 

   
 

   
 
ภาพที่ 4.10 การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,โดยครูเป�นโค�ช  

 
กล�าวโดยสรุป การดําเนินโครงการการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในด�านการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก  เพื่อให�สอดคล�องกับการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
ให�กับผู�เรียนได�พัฒนาทักษะวิธีคิด การไตร�ตรอง การแก�ปWญหา การสื่อสาร การหาประสบการณ, การ
เสาะแสวงหาความรู� ความคิดสร�างสรรค,  เพื่อกระตุ�นให�ครูและผู�เรียนวิวัฒนาการจัดการเรียนรู� เป�น
การเรียนรู�ท่ีวิทยาลัยใช�ในการเรียนการสอน และเหมาะสมอย�างยิ่งท่ีสามารถเปลี่ยนจากการสอนแบบ
เก�ามาเป�นการเรียนรู�แบบผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง โดยดําเนินการตามกระบวนข้ันตอนให�ทุกคนมีส�วน
ร�วมเพื่อให�บรรลุเป̀าหมายได� การกระทํากิจกรรมโครงการครั้งน้ีได�ดําเนินการเป�นไปตามวัตถุประสงค,
ของโครงการและสอดคล�องกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู บรรลุตามกระบวนการ
เป`าหมายที่วางไว�ทุกประการ  

โครงการที่ 2 ห3องเรียนแห1งศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ใน
การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน (Teaching Practice) เป�นพื้นที่ ในการเรียนรู� แบบผู�เรียนเป�น
ศูนย,กลางโดยครูและผู�เรียนมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน ผู�เรียนสามารถนําวิธีการเรียนรู�ไปใช�ในชีวิตจริงได� 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน) ก�อนที่จะเริ่มดําเนิน
โครงการผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�จัดประชุมร�วมกันกําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการให�โครงการบรรลุ
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ตามวัตถุประสงค, ซ่ึงโครงการประกอบไปด�วย 3 กิจกรรม ดังน้ี 1) การวางแผนและเตรียมความพร�อม
การจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษที่ 21  2) ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 และ 3) ห�องเรียน
ภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 โดยในแต�ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดําเนิน งาน ดังต�อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและเตรียมความพร3อมการจัดการเรียนรู3ห3องเรียนศตวรรษที่ 21 
จัดข้ึนในวันท่ี 27 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  โดยทีม 2 ประกอบด�วยครูวิชาสามัญสอนวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษาและทักษะชีวิต ได�ดําเนินกิจกรรมการ
วางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 โดยเน�นการเรียนรู�
ร�วมกันของครูและผู�เรียนให�ได�พัฒนากระบวนการ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู�ทักษะการสอนท่ี
หลากหลายและสามารถนําวิธีการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษท่ี 21 มาปฏิบัติเป�นตัวแบบเพื่อ
ผู�เรียนเกิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมีตามข้ันตอนดังต�อไปนี้คือ  

 ข้ันท่ี 1 ประชุมวางแผนระดมสมองการดําเนินโครงการห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 โดย
ทีม 2 ได�วิเคราะห,ร�วมกันสรุปว�าจุดแข็งของกลุ�มวิชาสามัญก็คือ รายวิชาของวิชาสามัญเป�นพื้นฐาน  
แต�ละวิชาสามารถบูรณาการไปสู�วิชาต�าง ๆ ได�เพราะว�าประการแรกจะสอนเรื่องของการใช�ชีวิต 
ประการที่สองคือทักษะการสื่อสาร อย�างเช�น ทักษะการสื่อสารวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ก็
นําไปสู�การเรียนของวิชาคอมพิวเตอร, การนําเสนองานในวิชาต�าง ๆ เช�น การนําเสนองานวิชา      
ช�างยนต, เป�นต�น ส�วนเหตุผลหรือว�าสิ่งที่ผู� เรียนนํามาเสนองานความจริงก็เป�นเร่ืองของวิชา
คณิตศาสตร, วิชาวิทยาศาสตร, และก็การอยู�ร�วมกันในสังคม การมีส�วนร�วมในการทํางานก็เป�นเร่ือง
ของวิชาสุขศึกษา น่ีคือจุดแข็ง ประเด็นหลักก็คือเป�นวิชาพื้นฐานสู�วิชาอ่ืน ๆ จุดอ�อนมีเร่ืองของผู�เรียน
มีความถนัดความสนใจท่ีแตกต�างกัน ต�องเข�าใจว�าเด็กท่ีมาเรียนอาชีวศึกษาโดยธรรมชาติร�อยละ 80 
ต�องการฝ�กปฏิบัติ เด็กหนีวิชาสามัญมาแล�ว หนีวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร, วิชา
วิทยาศาสตร, แต�ก็ยังมาเจอวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร, วิชาวิทยาศาสตร, ใน
วิทยาลัย แต�ก็คือพื้นฐานของวิชาอ่ืน ๆ นี่คือทัศนคติและความสนใจของเด็กอาชีวะคือจุดอ�อน ใน
รายวิชาสามัญตอนน้ีคือสื่อการเรียนการสอนยังไม�ดึงดูดความสนใจผู�เรียนเท�าไหร� และครูยังไม�มี
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ครูได�ไปอบรมหลายสถานท่ี หลากหลายรูปแบบ แต�ไม�ได�นํามา
ปฏิบัติการสอนจริง และครูร�วมกันที่จะพัฒนาแนวการสอนแบบใหม� “เน�นให�ผู�เรียนคิดได�ด�วยตัวเอง” 
ในห�องเรียนศตวรรษที่ 21 ครูสามารถจัดการเรียนรู�วิชาสามัญโดยนําความรู�และทักษะต�าง ๆ ไป
บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับปรัชญาของวิทยาลัยไปสู�การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู�เรียนให�มีทักษะศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จะนําไปสู�ในรายวิชาอ่ืน ๆ แยกตามแผนกวิชา 
อย�างเช�น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก�ปWญหา ทักษะการใช�ชีวิต ทักษะการใช�
เทคโนโลยี  

จากการประชุมปรึกษาหารือร�วมกันเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนของครูโดยใช�เทคนิคการ
สอนใหม� ๆ ในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�ที่เน�นบทบาทการเป�นผู�อํานวยความสะดวก และการเป�นผู�
ชี้แนะ ครูปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนบ�าง เพื่อให�ผู�เรียนเกิดความสนใจและต�องมีความ
หลากหลาย ไม�เฉพาะอยู�แต�ในห�องสี่เหลี่ยมเพียงอย�างเดียว อาจจะอยู�ข�างนอกบ�าง หรือไปเรียนรู�
สถานที่จริง เช�น เราเรียนเรื่องคําศัพท,ช�างยนต, เราก็พาผู�เรียนไปท่ีแผนกวิชาช�างยนต, เป�นต�น จากนั้น
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันสรุปประเด็นที่พบจัดทํารายละเอียดบันทึกข�อความขออนุมัติผ�าน
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ผู�บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติให�ทีมวิจัยผู�รับผิดชอบโครงการได�ดําเนินการตรวจสอบสภาพ
สถานท่ีเพื่อปรับปรุงห�องเรียนตามที่ครูแผนกสามัญได�ร�วมกันออกแบบต�อไปโดยดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงห�อง 1202 เป�นห�องภาษาไทย และห�อง 1203 เป�นห�องภาษาอังกฤษ เป�นต�นแบบในการ
จัดการเรียนรู�ศตวรรษที่ 21 ก�อน แล�วจึงพัฒนาปรับปรุงห�องคณิตศาสตร, - วิทยาศาสตร, และห�อง
อ่ืนๆ ในลําดับต�อ ๆ ไป ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  

 หลังจากนั้นแล�วได�จัดกลุ�มรับผิดชอบงานในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ, ในการจัดตกแต�ง
ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21 ประกอบด�วย ป`ายไวนิล สื่อการเรียนรู�ประจําห�อง เกมกระตุ�นการเรียนรู� 
เกมต�ออักษรภาษาไทย คําคมชุดมาตรฐาน ทีวี เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร, คอมพิวเตอร, จํานวน 5 เครื่อง 
(ได�รับบริจาค จากบริษัท โค�วยู�ฮะมอเตอร, จํากัด) และทําความสะอาด ห�องเรียนภาษาไทย และ
ห�องเรียนอังกฤษ ออกแบบและจัดรูปแบบห�องเรียนให�สอดคล�องกับการพัฒนาทักษะการสอนของครู 
ศตวรรษที่ 21 แบ�งพื้นท่ีส�วนหน่ึงติดตั้งทีวีและคอมพิวเตอร, เพื่อสืบค�น ดําเนินการโดยใช�กระบวนการ
มีส�วนร�วมในการเชิญครูและผู�เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร,มาช�วยติดตั้งคอมพิวเตอร, ครูและผู�เรียน
สาขาวิชาช�างยนต,มาช�วยติดตั้งและเดินสายทีวี นักการพ�อบ�านและผู�เรียนสาขาวิชาต�าง ๆ มาร�วมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาห�องเรียนจนเสร็จเรียบร�อย ได�สรุปการดําเนินงานและรายงานผล ซ่ึงผู�รับผิดชอบ
โครงการได�นําเสนอสภาพของการพัฒนาห�องเรียนภาษาไทย และห�องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,  

หลั งจากสิ้นสุดในการทํา กิจกรรมการปรับปรุงห�องเรียนภาษาไทย และห�องเรียน
ภาษาอังกฤษ ในคร้ังนี้ผู�วิจัยได�สังเกตเห็นผู�ร�วมวิจัยหรือครู ได� เกิดการเรียนรู� ทักษะเทคนิค 
แนวความคิดใหม�เก่ียวกับการจัดการเรียนรู�ทักษะการสอนใหม� ๆ พร�อมสําหรับการบริหารจัดการชั้น
เรียนมาเป�นตัวแบบใช�ในการจัดการเรียนการสอนต�อไป โดยมุ�งหวังที่จะพัฒนาตนเองและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นใน
การทํางาน) ให�มีระดับคุณภาพดีข้ึนในการประเมินคุณภาพภายนอกในคร้ังต�อไปโดยมีการดําเนิน
กิจกรรมดังภาพท่ี 4.11 

 

   
 
 
 
ภาพที่ 4.11 การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษที่ 21 
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กิจกรรมที่ 2 ห3องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21  โดยจัดประชุมออกแบบการจัดการเรียนรู�
ในห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 - 17.00 น. ผู�วิจัยและผู�
ร�วมวิจัยได�มีความเห็นชอบร�วมกันว�าหลังจากท่ีได�รับการอบรมการเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย
เม่ือวันท่ี 5 – 7 กรกฎาคม 2560 นั้น ได�เห็นรูปแบบการสอนของท�านผู�ช�วยศาตราจารย, ดร.ไพศาล 
สุวรรณน�อย แล�ว ผู�ร�วมวิจัยทุกคนเกิดความประทับใจในรูปแบบการถ�ายทอดความรู�ของท�านอาจารย,
เป�นอย�างยิ่ง โดยท�านอาจารย,ให�แบ�งเป�นกลุ�ม แล�วให�แต�ละกลุ�มทํากิจกรรมร�วมกัน แล�วได�ให�อภิปราย
กลุ�ม แล�วให�แต�ละกลุ�มได�ออกมานําเสนอ ซ่ึงถ�าหากเรานําวิธีนี้ไปจัดการเรียนรู�ในชั้นเรียนห�อง
ภาษาไทยศตวรรษที่ 21 จะทําให�ผู�เรียนของเราได�ความรู�และสนุกกับการเรียนในบทน้ันมากยิ่งข้ึน 
แล�วอาจารย,ก็คอยเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเป�นการให�คําแนะนําให�ผู�เรียนคิดเองโดยแวะเวียนไปดู   
แต�ละกลุ�มให�ข�อมูลทีละนิด ๆ เพื่อให�คิดต�อไปได� เป�นเทคนิคของครูยุคใหม�ซ่ึงอาจารย,บอกว�าเป�น 
Facilitator คือเป�นผู�ท่ีจะส�งเสริมสนับสนุนอํานวยความสะดวกให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จากกิจกรรม
ให�มากที่สุดตามศักยภาพของแต�ละคน  

จากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันสรุปจะนําเทคนิคการสอนท่ีได�จากการอบรมการเสริม
พลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัยมาไปเป�นแบบอย�างในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู�โดยดําเนินงาน
ในระหว�างวันท่ี 9 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560 โดยครูจะพูดน�อยลง มีการฉายสไลด, พาวเวอร,
พอยต,ผ�านทางโทรทัศน, ครูกระตุ�นผู�เรียนให�เกิดการเรียนรู� ให�ผู�เรียนแก�ปWญหาโดยครูยังไม�แทรกแซง
แต�ครูบันทึกแนวคิดผู�เรียนอย�างเงียบ ๆ เน�นการจัดการเรียนรู�แบบกลุ�ม ครูตั้งคําถามให�แต�ละกลุ�ม
นําไปศึกษาข�อมูลและอภิปรายนํามาเสนอหน�าช้ันเรียน ครูอนุญาตให�ผู�เรียนสามารถสืบค�นข�อมูลท่ี
ห�องภาษาไทยนอกชั่วโมงเรียนและเวลาที่ห�องว�างเว�นจากการเรียนการสอน ด�านบรรยากาศใน
ห�องเรียน เพิ่มปริมาณหนังสืออ�านนอกเวลา เช�น เร่ืองส้ัน นวนิยาย บทความ จัดโต�ะเป�นวงกลม
เพื่อให�ผู�เรียนน่ังเป�นกลุ�ม มีมุมความรู�ท่ีทันต�อเหตุการณ,   

นอกจากนี้ครูยังได�นําเกมกระตุ�นการเรียนรู�และชุดคําคมภาษาไทยรวมท้ังป̀ายไวนิลสื่อการ
เรียนรู�ประจําห�องมาสอนเสริม ครูมีการพัฒนาการสอนจากเม่ือก�อนบรรยายตามหนังสืออย�างเดียว
และเป�นห�องเรียนธรรมดาจะมีแต�กระดานและโต�ะเล็คเชอร,ไม�มีสื่อการเรียนการสอนใด ๆ ใน
ห�องเรียน ซ่ึงทําให�บรรยากาศการเรียนการสอนไม�เป�นที่น�าสนใจเท�าท่ีควร เป�นแบบครูสอน ผู�เรียนจด
ตาม อ�านตามครู ทําให�ผู�เรียนไม�เกิดการกระตุ�นที่จะเรียนรู� หลังจากที่ได�ออกแบบการปฏิบัติการ
เรียนรู�ในชั้นเรียนและจัดรูปแบบห�องภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 จัดหาสื่อการเรียนการสอนเข�ามาแล�ว
ทําให�ห�องเรียนดูน�าเรียนมากข้ึนกว�าเดิม มีคอมพิวเตอร,ตั้งโต�ะ โทรทัศน, เครื่องขยายเสียง เกม ผู�เรียน
สามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self Study) ครูใช�สื่อเทคโนโลยีในการสอน ครูได�ให�ผู�เรียนนําเสนอความ
คิดเห็นของตนเองมากข้ึนเป�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างครูกับผู�เรียนเกิดบรรยากาศแห�งการ
เรียนรู�อย�างมีความสุขเกิดความรู�ใหม� ครูได�พัฒนารูปแบบการสอนมากข้ึน ส�วนปWญหาที่เกิดข้ึนใน
ช�วงแรก เน่ืองจากจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร,มีจํานวนไม�เพียงพอกับจํานวนผู�เรียน จึงทําให�การสืบค�น
ข�อมูลมีความล�าช�า และครูได�แก�ไขปWญหาให�ผู�เรียนสามารถสืบค�นจากโทรศัพท,มือถือในการเพิ่มทักษะ
การเรียนรู�ของผู�เรียน  

สําหรับวิธีการพัฒนาทักษะการสอนในห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 ในคร้ังนี้ ผู�วิจัยได�
สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู�ร�วมวิจัย ได�มีการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมการสอนมากข้ึนมีการ
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ปรึกษาหารือระหว�างเพื่อนครูถึงเทคนิควิธีการสอนหลากหลายรูปแบบท่ีจะต�องเตรียมการจัดการ
เรียนรู�ให�เหมาะสมกับห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 ให�สามารถตอบสนองต�อความต�องการท่ี
หลากหลายของผู�เรียนศตวรรษท่ี 21 ให�เกิดความสําเร็จต�อผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,
ต�อไปโดยครูจัดการเรียนรู�ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม� ดังภาพที่ 4.12 

 

  

 
 

ภาพที่  4.12 ครูจัดการเรียนรู�ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม� 
กิจกรรมที่ 3 ห3องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 โดยจัดประชุมออกแบบการจัดการ

เรียนรู�ในห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30  - 17.00 น. 
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันออกแบบจัดตกแต�งห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ด�วยอุปกรณ,
และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมกับผู� เรียนดังนี้   เกมครอสเวิร,ด 
(Crosswords) โต�ะญี่ปุ�น เบาะรองนั่ง คอมพิวเตอร,ตั้งโต�ะ 5 ชุด โทรทัศน,ติดผนังด�านหน�าห�องเรียน  
เครื่องขยายเสียง โปสเตอร,เก่ียวกับคําศัพท,ภาษาอังกฤษ ตู�หนังสือ โดยได�ความร�วมมือจากนายบุญมา 
ทะศรี (นักการพ�อบ�าน) และผู�เรียนสาขาวิชาช�างยนต, ชั้น ปวส.2 มาช�วยติดไม�อัด ต�อลําโพงเคร่ือง
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ขยายเสียงและได�รับความร�วมมือจากครูไพรัตน, วันไชย, และผู�เรียน ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร, มา
ช�วยต�อคอมพิวเตอร,และเดินสายไฟต�อกับโทรทัศน,ในห�อง ในการจัดห�องเรียนให�น�าสนใจ  

จากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันสรุปการนําเทคนิคการสอนที่ได�จากการอบรมการเสริม
พลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัยมาไปเป�นแบบอย�างในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู�แบบครูยุคใหม�
ในบทบาท Facilitator และ Coach โดยดําเนินงานในระหว�างวันที่ 10 สิงหาคม - 29 กันยายน 
2560 ในห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ครูจะเน�นไปที่ผู�เรียนเป�นศูนย,กลางและครูก็เป�น
ศูนย,กลางเช�นเดียวกัน ซ่ึงแนวการสอนแบบใหม� เน้ือหาอยู�ที่ไหนไม�ท้ิง แต�ครูจะเป;ดโอกาสให�ทุกคนได�
มีโอกาสคิด ครูจะฝ�กสังเกตแนวคิดของผู�เรียนมีอะไรใหม� ๆ ครูได�พัฒนาทักษะในการสังเกต เช�น 
สายตาของผู�เรียนแบบนี้แสดงว�ากําลังคิดแน�นอน เม่ือครูพัฒนาทักษะแนวการสอนรูปแบบใหม�
สมํ่าเสมอต�อเนื่องจะสามารถออกแบบให�เข�ากับสถานการณ,ในห�องเรียนเป�นระบบ และครูอนุญาตให�
ผู� เรียนมาใช�ห�องเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียน เช�น ในเวลาพักกลางวัน ผู�เรียนจะมาเล�นเกม 
Crosswords กันเป�นกลุ�ม เป�นการใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน, การเล�น Crosswords เพิ่มทักษะการ
คิดและแก�ปWญหาเฉพาะหน�าได� เพราะกลุ�มผู�เล�นต�องรู�จักคําศัพท,พอสมควรจึงจะเล�นได�ดี มีกติกาการ
เล�นดังนี้ อุปกรณ,การเล�น Crosswords 1 ชุด ประกอบไปด�วย ชุดกระดาน Crosswords (กระดาน/
แป`นวางตัวอักษร/ถุงตัวเบี้ย) การเล�น Scrabble จะมีอุปกรณ,คือ กระดานต�อศัพท, ขนาดช�องที่ระบุ
ตําแหน�งแต�มพิเศษต�าง ๆ และตัวศัพท,อีก 100 ตัว โดยแบ�งเป�นตัวว�างท่ีสามารถใช�แทนตัวอักษรตัวใด
ก็ได� 2 ตัว และตัวอักษรอ่ืน ๆ อีก 98 ตัว ตัวอักษรแต�ละตัวจะมีคะแนนไม�เท�ากัน แบ�งเป�น 0 แต�ม = 
ตัวว�าง 1 แต�ม = A,E,I,L,N,O,R,S,T  2 แต�ม = D และ G  3 แต�ม = B,C,M และ P  4 แต�ม = 
F,H,V,W และ Y  5 แต�ม = K  8 แต�ม = J และ X  10 แต�ม = Q และ Z  2) พจนานุกรม 
Crosswords 1 เล�ม (Fourth Edition) โดยด�านเวลาในการแข�งขัน ให� Chess Clock หรือ Stop 
Watch จับเวลาในการแข�งขัน โดยผู�เล�นแต�ละฝ�ายจะมีเวลา 1 นาที ต�อ 1 คํา หากเกินจะหมดสิทธิ์ลง
ตานั้น เม่ือถึงเวลาแข�งขันผู�เข�าแข�งขันมาช�ากว�าเวลาท่ีกําหนด 15 นาทีถือว�าสละสิทธิ์ ในการเร่ิมต�น
เล�น Crosswords ผู�เล�นทั้งสองฝ�ายจะต�องเตรียมอุปกรณ,การเล�นมาให�พร�อมตรวจนับจํานวนอักษรให�
ครบ 100 ตัว แล�วผู�เล�นจะต�องจับตัวอักษรในถุงข้ึนมาคนละ 1 ตัว เพื่อดูว�าผู�ใดจะได�เป�นผู�ที่ได�เริ่มเล�น
ก�อน โดยมีหลักคือ เรียงตามตัวอักษร ตั้งแต�ตัวว�าง (Blank) A – Z  จากนั้นผู�เล�นจับตัวอักษรในถุง
ข้ึนมาคนละ 7 ตัว โดยผู�เล�นที่ได�เล�นก�อนจะเป�นฝ�ายจับตัวอักษรก�อน การจับตัวอักษรจะต�องจับให�อยู�
ในระดับสายตา และเม่ือจับตัวอักษรข้ึนมาแล�วจะต�องวางไว�บนโต�ะก�อนเพื่อตรวจดูว�าจับตัวข้ึนมาครบ
หรือจับเกินหรือไม� ถ�าเกินจะต�องให�ผู�เล�นฝ�ายตรงกันข�ามจับตัวอักษรท่ีเกินออกสําหรับวิธีการเล�นนั้น
โดยผู�เล�นคนแรกจะต�องผสมตัวอักษรตั้งแต� 2 ตัวข้ึนไปให�เป�นคําในภาษาอังกฤษ ซ่ึงต�องปรากฏอยู�ใน
พจนานุกรม Cross words Games The Standard Dictionary for Crossword Game Players 
(Fourth Tournament Edition) ลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งโดยมีตัวอักษรใดตัวหน่ึงของ
คําทับอยู�บนดวงดาวกลางกระดานและคําที่ลงในคร้ังแรกน้ีจะได�คะแนนเป�น 2 เท�า หลังจากที่ผู�เล�น
คนแรกได�ลงตัวอักษรไปแล�ว ผู�เล�นต�องหยิบตัวอักษรในถุงข้ึนมาแทนตัวอักษรท่ีใช�ไปในจํานวนเท�ากัน 
โดยต�องวางไว�บนโต�ะก�อนเช�นกัน จากนั้นผู�เล�นอีกคนสามารถนําเอาคําที่ตัวเองผสมได�ลงเล�นบน
กระดาน โดยให�มีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว�าสัมผัสคําท่ีมีอยู�ในกระดาน การเล�นจะดําเนิน
ต�อไปเช�นนั้นจนสิ้นสุดเกม และการสิ้นสุดเกมในแต�ละคร้ังที่ลงบนกระดานจะเกิดข้ึนเม่ือ ผู�เล�นลงบน
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กระดานคํา ผู�เล�นขานคะแนนของคําท่ีลงในรอบนั้น ผู�เล�นกดเวลาเริ่มของคู�แข�ง กรรมการจดคะแนน
และขานแต�มสะสมและคู�แข�งขันยืนยันคะแนน โดยการคิดคะแนนท่ีได�เกิดจาก 1) คะแนนที่ได�เกิด
จากคําที่เกิดข้ึนใหม� ๆ ทุกคําในการลงเล�นตานั้นคิดตามค�าตัวอักษร และมีช�องคะแนนพิเศษ และมี 
Bonus for Bingo ในกรณีที่ผู�เล�นสามารถลงตัวอักษรที่ตนมีอยู�ท้ังหมด 7 ตัวในคร้ังเดียว เป�นต�น การ
สิ้นสุดเกมเม่ือผู�เล�นคนใดคนหนึ่งใช�ตัวอักษรของตนท่ีมีอยู�หมด และมีข�อกําหนดปลีกย�อยอ่ืน ๆ อีก
ของการส้ินสุดเกมนห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี ถือว�าได�แหล�งเรียนรู� ซ่ึงผู�เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self Study) โดยสอดแทรกไว�เป�นกิจกรรมในคาบการเรียนการสอนให�
ครูผู�สอนได�ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�รู�จักคําศัพท,ภาษาอังกฤษต�าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เป�นวิธีหน่ึงท่ีทําให�ครู
ได�รับประสบการณ,การสอนและแนวคิดวิธีการเรียนหลากหลายวิธี รวมไปถึงผู�เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษจึงเป�นการกระตุ�นให�ผู�เรียนสายอาชีวศึกษาไม�กลัวการเรียนภาษาอังกฤษอีก
ต�อไป ยกผลสัมฤทธิ์ด�านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู�เรียนดีข้ึน ดังภาพที่ 4.13 
 

      

     

  
ภาพที่ 4.13  การจัดการเรียนรู�ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 
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โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู3นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ&รับผิดชอบโดยทีม 3 มีกิจกรรม
จํานวน 3 กิจกรรม คือ 1) วางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทํา
จริง 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, โดยมีการดําเนินการในระหว�าง วันท่ี 8 สิงหาคม – 30 
กันยายน 2560 วางแนวทางร�วมกันในการจัดกิจกรรมส�งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ
ครูในด�านทักษะการสอน โดยแต�ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดําเนินงานดังต�อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการจัดการเรียนรู3แบบโครงงาน โดยจัดประชุมระดมสมอง ในวันที่ 8 
สิงหาคม 2560 เวลา 15..00  - 16.30 น. ณ ห�องประชุมอาคารปฏิบัติการช�างยนต, วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, มีวัตถุประสงค,เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในการจัดการเรียนรู�
แบบโครงงาน โดยทีม 3 ได�วางแผนวิธีการจัดการเรียนรู�แบบโครงงานให�ผู�เรียนเข�าใจง�ายเน�นการลง
มือทําจริงแล�วผู�เรียนจะเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห, รู�จักการแก�ปWญหาเองเม่ือเจออุปสรรคจากการ
ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก สามารถคิดค�นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ท่ีสามารถนํามาใช�ในชีวิตประจําวัน
ได�จริง โดยใช�วัสดุอุปกรณ,ที่มีอยู�และลงทุนไม�สูงมาก ครูทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวกและเป�นผู�
ชี้แนะแนวทางทําให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางานมีความเข�าใจในสิ่งที่เรียนรู�
สามารถนําความรู�ไปประยุกต,ใช�ประโยชน,ในด�านต�าง ๆ และผลสรุปจากการประชุม โดยมีข้ันตอน
กระบวนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ครูแนะนําให�ผู�เรียนระดับ ปวส. 2 จํานวน 29 คน ไปศึกษาว�าจะทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ,อะไรโดยใช�ความรู�พื้นฐานวิชาช�างยนต,ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนที่เรียนมาทั้งหมด เช�น 
การเชื่อม ระบบไฟฟ`า เครื่องยนต, เป�นต�น นํามาดัดแปลงประยุกต,เพื่อประดิษฐ,นวัตกรรมออกมาเป�น
ชิ้นงานจริงและใช�ประโยชน,ได�จริง โดยกําหนดงบประมาณให�กับผู�เรียน 1 คน ใช�เงินคนละไม�เกิน 
1,000 บาท เช�น กลุ�มสมาชิก 2 คน ใช�งบประมาณ 2,000 บาท จากนั้นครูได�ให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�ม
กันเอง โดยจับกลุ�ม 2 - 3 คน ในข้ันตอนน้ีให�เวลา 1 สัปดาห, หรือกลุ�มไหนพร�อมก็เสนอได�เรื่อย ๆ 
โดยผู�เรียนสามารถศึกษาค�นคว�าจากยูทูป (Youtube)  กูเก้ิล (Google) และสื่อต�าง ๆ ที่สนใจ แล�ว
นํารูปมาปรึกษาครูซึ่งทําหน�าท่ีเป�น Facilitator และ Coach 
 ข้ันตอนที่ 2 ผู�เรียนมาพบครูพร�อมกับภาพที่สนใจ ครูและผู�เรียนได�พูดคุยกันในนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ,ที่ผู�เรียนชอบและต�องการทํา และสามารถบูรณาการวิชาการเข�าไปในโครงงานได� ครูเห็น 
ชอบให�ผู�เรียนไปดําเนินการ โดยให�ผู�เรียนไปคิดต�อว�าทําแล�วจะได�ประโยชน,อะไร ทําเป�นร�างคร�าว ๆ 
ยังไม�ได�ยึดติดกับแบบฟอร,ม ให�เวลา 1 สัปดาห, แล�วนํามาเสนอครูอีกคร้ัง เม่ือครูอนุมัติแล�วก็ให�
ผู�เรียนไปจัดทําเค�าโครงบทท่ี 1 - 3 ประกอบด�วย บทนํา ความเป�นมาของโครงการ จุดมุ�งหมายของ
การศึกษาค�นคว�า สมมุติฐาน ผลที่คาดว�าจะได�รับ ขอบเขตของการศึกษาค�นคว�า เป̀าหมายและนิยาม
ศัพท,เฉพาะ  หลักทฤษฎีที่เก่ียวข�อง และวิธีการดําเนินโครงการ ให�เวลาอีก 2 สัปดาห,  

กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนรู3ให3ผู3เรียนทําจริง โดยดําเนินการระหว�างวันที่ 8 สิงหาคม – 
15 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการช�างยนต, วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ผู�เรียนเร่ิมลงมือทํา
ชิ้นงาน ซ่ึงตอนทําจริงอย�างไรผู�เรียนก็ทําไม�ได�แต�ครูจะให�ผู�เรียนลองผิดลองถูก และครูจะสอนและให�
ผู�เรียนปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ประมาณ 2 สัปดาห, ครูจะเรียกตรวจชิ้นงาน 1 คร้ัง เป�นการ
ตรวจความก�าวหน�าของชิ้นงานทุก ๆ ระยะ จนชิ้นงานของผู�เรียนสําเร็จพร�อมทําการทดสอบซ่ึงผู�เรียน
จับกลุ�มได� 12 กลุ�ม ได�ชิ้นงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ, จํานวน 12 ชิ้นงาน ดังนี้ 
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 1. รถโกคาร,ทดัดแปลง (Go Kart) โดย นายนันทวุฒิ พุ�มแจ� นายพืชมงคล ฤทธิยา และ 
นายเฉลิมพร ประสมพืช มีจุดมุ�งหมายเพื่อประดิษฐ,รถโกคาร,ทให�มีประสิทธิภาพสามารถใช�ได�จริงและ
นํามาใช�สอนในวิชาการขับรถยนต,เพื่อให�เกิดประโยชน,ในสื่อการเรียนการสอนใช�งานได�หลายรูปแบบ 
ดังภาพที่ 4.14 

 

 
   

ภาพที่ 4.14 รถโกคาร,ทดัดแปลง (Go Kart) 
 

2. จักรยานเคร่ืองตัดหญ�า  โดย  นายอนุชา ศรีธา นายอมฤทธิ กรกฎ และ นายชัชวาลย,  
ผาสุโพธิ์ โดยการใช�เหล็กและวัสดุท่ีนํามาข้ึนโครงรถและประยุกต,ใช�กับเคร่ืองตัดหญ�าทําเป�น
โครงสร�างรถ 3 ล�อ จะได�เห็นความประหยัดน้ํามันกว�าเคร่ืองยนต,ขนาดใหญ�และขับข่ีได� ดังภาพท่ี 
4.15 
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ภาพที่ 4.15 จักรยานเครื่องตัดหญ�า 

 
3.  ตู�เก็บเคร่ืองมือด�วยถัง 200 ลิตร โดยนายสุทธิพงษ, ประบุญเรือง  นายตะวัน โนนศรี และ 

นางสาวธิติสุดา กุลตรี มีจุดมุ�งหมายต�อการทํางานออกค�ายสําหรับเก็บเครื่องมือซ�อมรถ สะดวกต�อ
การใช�งานซ่ึงนําสิ่งรอบตัวมาใช�โดยไม�ต�องซ้ือตู�เคร่ืองมือที่มีราคาสูง ดังภาพท่ี 4.16 
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ภาพที่ 4.16 ตู�เก็บเคร่ืองมือด�วยถัง 200 ลิตร 
 

4. เคร่ืองกําเนิดไฟฟ`าแบบเหน่ียวนํา โดยนายรุจิภาส  ศิริพงษ,เวคิน นายศุภจิตร 
จุลธสงค, และนายอภิสิทธิ์  แสงสี โดยสร�างจากส�วนมอเตอร,ของพัดลมทั่วไป เป�นการสร�าง
กระแสไฟฟ`าจากพลังงานลมเพื่อเป�นแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทน ดังภาพท่ี 4.17 
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ภาพที่ 4.17 เคร่ืองกําเนิดไฟฟ`าแบบเหน่ียวนํา 
 

5.  เคร่ืองพ�นยาแบบเข็น โดยนายยงศิลป� นานนนท, นายวิฑูรย, ปWดอาสา และ นายอภิเษก 
เจริญ มีจุดมุ�งหมายเพื่อให�ชาวเกษตรกรประหยัดค�าใช�จ�ายในการจ�างคนพ�นยาจึงประดิษฐ,เคร่ืองพ�น
ยาพ�วงหลังรถไถ ดังภาพท่ี 4.18 
 

 
 
ภาพที่ 4.18 เคร่ืองพ�นยาแบบเข็น 

 
6. เคร่ืองยนต,แก�สโซลีน โดยนายธนวรรธก, เหมวัล นายไชยา ยามี และ นาย

สงกรานต, อาดธานี มีจุดมุ�งหมายเพื่อออกแบบและสร�างเคร่ืองยนต,แก�สโซลีนประหยัด โดยไม�ต�องไป
ซ้ือของแพงเพื่อเป�นสื่อการเรียนรู�ให�กับรุ�นน�องในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ได�สะดวกต�อการเรียนรู�
ในแต�ละคร้ัง โดยพ�นสีชิ้นส�วนต�าง ๆ เพื่อสะดวกต�อการเป�นสื่อการเรียนมากข้ึนและเคลื่อนท่ีได� ดัง
ภาพที่ 4.19 
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ภาพที่ 4.19 เคร่ืองยนต,แก�สโซลีน 
 

7. แท�นยกเกียร, โดยนายป;ยะพงษ, แก�วกุล และ นายพุฒินาท แก�วทิพย,เนตร มี
จุดมุ�งหมายเพื่อทุ�นแรงและประหยัดเวลา โดยไม�ต�องอาศัยแรงคนและใช�งานง�ายแม�ต�องทํางานคน
เดียวก็ไม�มีปWญหา และใช�อุปกรณ,ที่มีอยู�ภายในวิทยาลัยและบ�าน เช�น เหล็ก แม�แรง เป�นต�น จึงทําให�
ลดต�นทุนการผลิตซ่ึงเป�นอุปกรณ,ท่ีมีราคาสูง ดังภาพที่ 4.20 

 

  

 
 

ภาพที่ 4.20 แท�นยกเกียร, 
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8. เคร่ืองพ�นทรายอเนกประสงค, โดยนายพงศกร สงมา และ นายเอกภาพ ไทย
อ�อน มีจุดมุ�งหมายเพื่อเป�นสื่อการเรียนรู�ในด�านการใช�อุปกรณ,เสริมประเภทของแต�ง สามารถย�ายไปท่ี
ไหนก็ได� และเพิ่มสื่อการเรียนรู�ให�กับรุ�นน�องในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ดังภาพที่ 4.21 

 

 
 

ภาพที่ 4.21 เคร่ืองพ�นทรายอเนกประสงค, 
 

9. เครื่องผ�าไม�  โดยนายชัยชนะ บุญหลา และ นางสาวสาวิตรี สักขวา มี
จุดมุ�งหมายเพื่อสะดวกต�อการผ�าไม�ของกลุ�มอาชีพหรือกลุ�มวิสาหกิจชุมชนท่ีทําผลิตภัณฑ,จากไม�ซ่ึงมี
นําหนักเบาท่ีสามารถย�ายไปตรงไหนก็ได�โดยมีปลั๊กพ�วงไปด�วยซ่ึงสะดวกต�อการทํางาน ดังภาพที่ 4.22 

 

 
 

ภาพที่ 4.22  เครื่องผ�าไม� 
 

10. แม�แรงยกล�อรถใหญ� โดย นายวีระศักดิ์ กะตะศิลา  นายธนบัตร พิกาศ และ นาย
ธนายุ จีนา มีจุดมุ�งหมายเพื่อทําให�แม�แรงธรรมดากลายเป�นอุปกรณ,ท่ีมีความสามารถมากข้ึนสามารถ
รับน้ําหนักของล�อรถใหญ� ใช�งานง�ายแม�ต�องทํางานคนเดียวก็ไม�มีปWญหาและอุปกรณ,ท่ีใช�ก็หาอุปกรณ,
ที่มีอยู�ภายในวิทยาลัย เช�น เหล็ก แม�แรง เป�นต�น จึงทําให�ลดต�นทุนการผลิตและลดค�าใช�จ�ายในการ
ทํางาน ดังภาพที่ 4.23 
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ภาพที่ 4.23 แม�แรงยกล�อรถใหญ� 
 

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ& โดยดําเนินการระหว�างวันที่ 18 กันยายน – 
29 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการช�างยนต, วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ครูมุ�งเน�นให�ผู�เรียนได�
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างเพื่อน ครู และผู�สนใจ ครูให�ผู�เรียนนําเสนอ วางแผน และสาธิตด�วยตนเอง 
แต�ละกลุ�มจะทําการทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 2-3 รอบ จนเสร็จสมบูรณ, ได�รับการประเมินและ
รับรองชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, จากคณะกรรมการทีม 3 และครูที่ปรึกษา ท้ัง 10 ชิ้นงาน ดังนี้ 

1.  รถโกคาร,ทดัดแปลง ทําการทดสอบ 3 ครั้ง ในด�าน 1) การขับรถโกคาร,ท 2) ระบบบังคับ
เลี้ยว 3) ทดสอบอัตราเร�งของเคร่ืองยนต,   

2.  จักรยานเครื่องตัดหญ�า จากการทดสอบคร้ังแรก เวลาสตาร,ทมีเครื่องสั่นผิดปกติจึงทําการ
แก�ปWญหานี้ด�วยการเสริมเหล็กยึดเครื่องเข�าไปที่ใต�เคร่ืองเพื่อยึดเคร่ืองให�แน�นกว�าเดิม หลังจากน้ันจึง
สตาร,ทใหม� พบว�าเคร่ืองยนต,ทํางานปกติ ซ่ึงรถ 3 ล�อตัดหญ�าสามารถหัดขับได�ง�ายกว�ารถ 2 ล�อ แต�ไม�
ควรขับข่ีในระยะไกลเพราะอาจทําให�เคร่ืองพังได� 

3.  ตู�เก็บเคร่ืองมือด�วยถัง 200 ลิตรโดยทดสอบการรับนํ้าหนักของชั้นวางของ การเคลื่อนย�าย
ขณะมีของอยู�ด�านใน และ ความแข็งแรง  
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4.  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ`าแบบเหน่ียวนํา ทําการทดสอบการเหนี่ยวนําไฟฟ`าสามารถใช�งานได�จริง
สามารถให�กระแสไฟฟ`าได�ระดับหน่ึงแต�ก็ยังต�องพัฒนาเพิ่มในด�านโครงสร�างยังไม�แข็งแรงพอในสภาพ
อากาศแรง 

5.  เคร่ืองพ�นยาแบบเข็น ทดสอบการร่ัวของถังน้ํา การรั่วของน้ํามันเบนซินและการติดเครื่อง
พ�นยา ความสมบูรณ,ของชิ้นงานนําไปใช�ประโยชน,ได� แต�ได�พบปWญหาของการเดินทางการขนย�าย
สิ่งประดิษฐ,เพราะสิ่งประดิษฐ,มีขนาดใหญ�เป�นอุปกรณ,ท่ีมีความหนักและยากต�อการขนย�าย 

6.  เคร่ืองยนต,แก�สโซลีนทําการทดสอบการร่ัวของประเก็น การร่ัวของนํ้ามันเบนซินและการ
ติดเคร่ืองยนต,แก�สโซลีน ความสมบูรณ,ของชิ้นงานนําไปใช�ประโยชน,ได� 

7.  แท�นยกเกียร, ทําการทดสอบการยก สามารถยกเกียร,รถกระบะและเกียร,รถเก£งได� แต�ไม�
สามารถยกเกียร,รถพ�วง ความสมบูรณ,ของชิ้นงานนําไปใช�ประโยชน,ได�สิ่งประดิษฐ,อาจไม�สวยงาม
ตามท่ีขายตามท�องตลาด แต�ช�วยประหยัดค�าใช�จ�าย และสามารถนําไปใช�กับอู�ซ�อมรถขนาดเล็กและ
กลางได� 

8.  เคร่ืองพ�นทรายอเนกประสงค, ทําการทดสอบความม่ันคงของฐานชิ้นงาน แรงดันของลม 
และผลการพ�นทราย ความสมบูรณ,ของชิ้นงานนําไปใช�ประโยชน,ได� 

9.  เคร่ืองผ�าไม�  ทําการทดสอบการทํางานของมอเตอร, การทํางานของด�านผ�าไม� และการตึง
ของสายพาน ความสมบูรณ,ของชิ้นงานนําไปใช�ประโยชน,ได�แต�มีปWญหาผ�าไม�แตกและมอเตอร,ทํางาน
ช�าเน่ืองจากอุปกรณ,ในการทําชิ้นงานไม�พร�อมเท�าท่ีควร 

10. แม�แรงยกล�อรถใหญ� ทําการทดสอบความสามารถในการยกล�อรถบรรทุกขนาดกลาง  
และยกล�อรถบรรทุกขนาดใหญ�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ แต�พบปWญหาเกิดการเลื่อนไม�ลงของโช็คที่คิด
ข้ึนเอง จึงได�มีการทาจารบีเพื่อการหล�อลื่น 

การประเมินและสรุปผล กล�าวโดยสรุปการดําเนินงานของกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 
โครงการเป�นไปบรรลุตามจุดประสงค, เป̀าหมายและตัวชี้วัดโครงการทั้งสิ้น ครูได�พัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ในด�านทักษะการสอน ในการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�มี
ความเห็นร�วมกันกําหนดให�ใช�วิธีการประเมินตามสภาพจริงและการสัมภาษณ,กลุ�ม พบว�าผลการ
ดําเนินงานในข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ ได�บรรลุผลสําเร็จในการนําแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม
ไปปฏิบัติ สําหรับโครงการ/กิจกรรม ท่ีได�ดําเนินงานจะอยู�ในวงจรที่ 1 ช�วงเวลาภาคเรียนที่ 1 ปo
การศึกษา 2560 คือ  

โครงการที่  1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิ งรุก (Active Learning) 
ประกอบไปด�วยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน 3 กิจกรรม คือ (1) การจัดหาส่ือ อุปกรณ,และสถานท่ี 
(2) การประกอบหุ�นยนต, (3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตามความต�องการ  

โครงการท่ี 2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด�วยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน 3 
กิจกรรมคือ (1) การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษที่ 21 (2) 
ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 (3) ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21  

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, ประกอบไปด�วยกิจกรรมและผลการ
ดําเนินงาน 3 กิจกรรมคือ (1) วางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน (2) การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียน
ทําจริง (3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 
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*ผู�วิจัยรับฟWงปWญหา
และให�กําลังใจ 
*ลดความไม�เป�นธรรม 
*ลดความไม�พึงพอใจ 

 

*ข�อเสนอแนะ
ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

*การเปลี่ยนแปลงในตนเอง 
*เกิดความเสมอภาคทุกคน 
*ครูได�พัฒนาศตวรรษท่ี 21 ใน
การสอน 

*ผู�วิจัยสนับสนุน
อํานวยความสะดวก 
*ร�วมกันแบ�งหน�าท่ี 
*เกิดการเข�าร�วมของ
คนอื่น 

จากการปฏิบัติการในข้ันตอนการปฏิบัติการน้ี เป�นข้ันตอนที่ผู�ร�วมวิจัยได�ช�วยกันลงมือปฏิบัติ
ตามโครงการท่ีช�วยกันกําหนดข้ึนมาเพื่อแก�ปWญหาในประเด็นต�าง ๆ ที่ช�วยกันระดมความคิดในการ
ปฏิบัติตามโครงการ มีการแบ�งหน�าที่กันทําโดยมีเจ�าของโครงการเป�นผู�ประสานงานและขอความ
ช�วยเหลือจากผู�ร�วมวิจัยคนอ่ืน ผู�วิจัยจะคอยอํานวยความสะดวก ประสานงานกับผู�ที่เก่ียวข�องร�วม
ปรึกษาหารือ เพื่อแก�ปWญหาท่ีเกิดข้ึนระหว�างการปฏิบัติการร�วมกัน เพื่อให�โครงการดําเนินการไปได�
และบรรลุเป`าหมายที่ได�กําหนดไว�ในการสรุปผลการปฏิบัติการ ในข้ันตอนน้ีจะเป�นการสรุปผลจาก
การปฏิบัติ และการสรุปผลการดําเนินโครงการ ดังแผนภาพท่ี 4.24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพ 4.24  สรุปผลการดาํเนินโครงการ 
 

วงจรที่ 1 : ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing)  
ในข้ันตอนการสังเกตผล ผู�วิจัยได�ยึดหลักการท่ีสําคัญที่นําไปสู�กระบวนการท่ีปฏิบัติ คือ 

“หลักการการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริง” โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง
ทั้งท่ีคาดหวังและไม�คาดหวังและสิ่งที่ได�จากการเรียนรู�ใหม�อะไรบ�าง และได�เกิดองค,ความรู�ใหม�
อะไรบ�าง หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานในข้ันตอนการสังเกตผลได�ข�อสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 3 
ข้ันตอนคือ 1) การกําหนดรูปแบบและวิธีการ โดยดําเนินงานในวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,  2) การสังเกตผลและนําเสนอ โดยทีมแกนนํารับผิดชอบจะสังเกตการดําเนิน
โครงการตามที่ได�รับมอบหมาย พร�อมทั้งมีการบันทึกผลการสังเกต จัดทําสรุปผลร�วมกัน ซ่ึงมี
ระยะเวลาการสังเกตระหว�างวันท่ี 26 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 3) การประเมินผลและสรุปผล 
โดยดําเนินการในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กิจกรรมมีระยะเวลาดําเนินการดังตาราง 4.12 
 
 
 

 

4.สรุปการ
ปฏิบัติการ 

1.ประชุมก�อน
การปฏิบัติการ 

2.ระหว�างการ
ปฏิบัติการ 

3.เกิดการ
เรียนรู� 
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ตาราง 4.12  การดําเนินงานข้ันตอนการสังเกต 
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค, แนวคิดที่ยึดถือ 

1 การกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ 

เพื่อกําหนดแนวทางการ
สังเกตร�วมกัน 

รับฟWงข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน 
มีการปรึกษารือกัน ข�อเสนอแนะ
ได�รับการเห็นชอบจากทุกฝ�าย 

2 การสังเกตผลและ
นําเสนอ 

เพื่อร�วมกันสรุปผลการ
สังเกตการนําแผนสู�การ
ปฏิบัติ 

“การบันทึกผลการดําเนินงานจาก
การปฏิบัติจริง” และยึด 10 หลักการ
วิจัย 10 จรรยาบรรณ และ 10 
บทบาทของผู�วิจัย 

3 ข้ันตอนประเมินผล
และสรุปผล 

เพื่อสรุปผลการดําเนิน 
งานข้ันตอนที่ 4 

รับฟWงข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน 
มีการปรึกษาหารือ ข�อเสนอแนะ
ได�รับการเห็นชอบจากทุกฝ�าย 

 
 สําหรับรายละเอียดการดําเนินงานในแต�ละกิจกรรม มีดังต�อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การกําหนดรูปแบบและวิธีการ โดยข้ันตอนนี้ ดําเนินการในวันที่  26
กรกฎาคม 2560 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีวัตถุประสงค,เพื่อมุ�งหวังให�ได�รูปแบบ
และวิธีการสังเกตผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยก�อนการกําหนดรูปแบบและวิธีการ ผู�วิจัย
ได�อธิบายวิธีการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการให�ที่ประชุมได�รับฟWงและซักถามจนเป�นที่เข�าใจ 
จากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริง
ของผลการดําเนินงานท่ีคาดหวังและไม�คาดหวัง เพื่อให�พบจุดเด�น จุดบกพร�อง ของโครงการ/กิจกรรม
นั้น ๆ และข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและเพื่อร�วมกันสรุป
สิ่งท่ีได�ดําเนินการมาน้ันมีผลสําเร็จ หรือไม�สําเร็จ มีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก�ไข และการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนใน
สิ่งที่พบของโครงการ/กิจกรรม โดยใช�เคร่ืองมือในการสังเกตผล ประกอบด�วย บันทึกภาคสนาม 
(Field Note) บันทึกอนุทิน แบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ, แบบประเมินโครงการ และแบบ
ติดตามการดําเนินความก�าวหน�าของโครงการ  
 ทั้งนี้ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�นําเอาเทคนิควิธีการและเคร่ืองมือการวิจัยต�าง ๆ ท่ีเกิดจาก
การระดมความคิดเห็นและจัดกระทําร�วมกัน มาวิเคราะห, เพื่อจัดทําข�อสรุปเก่ียวกับเทคนิคและ
เครื่องมือการวิจัยท่ีจะใช�ในการสังเกตผลการดําเนินงานในข้ันตอนที่ 4 การสังเกตผล ซ่ึงสรุปได�ดัง
ตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13  การกําหนดเทคนิควิธีการและเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อใช�สังเกตผลในข้ันตอนการปฏิบัติ 

ฉบับ เครื่องมือในการสังเกต กิจกรรมท่ีทําการสังเกต ผู�ใช�เคร่ืองมือ 
1 แบบบันทึกการประชุม ตลอดระยะเวลาการวิจัย ผู�รับมอบหมาย 
2 แบบสัมภาษณ, เม่ือสิ้นสุดโครงการ ผู�วิจัย 
3 แบบประเมินสภาพทักษะ

ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ใน
ก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ ทีมประเมินโครงการ 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
4 แบบบันทึกการสังเกต

ความก�าวหน�าของโครงการ 
ระหว�างการนาํโครงการไปสู�
การปฏิบัติ 

ผู�วิจัยและทีมวิจัย 

5 แบบประเมินโครงการ ใช�เม่ือสิ้นสุดโครงการ ผู�วิจัยและทีมวิจัย 
  

จากตารางที่ 4.13 การกําหนดเทคนิควิธีการและเครื่องมือการวิจัย เพื่อใช�ในการสังเกต 
ข้ันตอนการปฏิบัติสังเกตผล พบว�าผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนดเครื่องมือต�าง ๆ ดังน้ี แบบบันทึกการ
ประชุม แบบสัมภาษณ, แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี     
คุวานันท, แบบบันทึกการสังเกตความก�าวหน�าโครงการ แบบประเมินโครงการ โดยมีผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยเป�นผู�ใช�เคร่ืองมือดังกล�าว รวมถึงการบันทึกภาพ โดยใช�ในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกัน
จัดกระทําข้ึน ดังปรากฏในตารางข�างต�น 
 กิจกรรมที่ 2 การสังเกตและนําเสนอ การสังเกตและนําเสนอดําเนินการในระหว�างวันท่ี 
27 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันดําเนินการ โดยผู�รับผิดชอบสังเกต
โครงการ ท้ัง 3 ทีม ดําเนินการสังเกตการณ, การนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริงทั้ง 3 โครงการ 
ซ่ึงในการสังเกตแต�ละโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการนั้น แบ�งออกได� 2 ระยะ คือ 1) ระหว�างการ
ดําเนินโครงการ โดยใช�เคร่ืองมือฉบับที่ 4 แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุด
การดําเนินโครงการ และมีการสรุปผลพร�อมเสนอรายงานผลการสังเกตในวันท่ี 9 ตุลาคม 2560      
ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มุ�งหวังให�มีการรายงานผลความพึงพอใจท่ีมีต�อการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังมีรายละเอียดในแต�ละโครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 การพัฒนาส่ือนวัตกรรมการสอนการเรียนรู3เชิงรุก (Active Learning) การ
สังเกตผลการดําเนินโครงการ แบ�งออกเป�น 2 ระยะคือ 1) ระหว�างการดําเนินโครงการ และ 2) เม่ือ
สิ้นสุดการดําเนินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  ระหว1างการดําเนินโครงการ มีความก�าวหน�าโครงการในภาพรวมเดินไปตามแผนปฏิบัติ
การท่ีกําหนดไว� มีกิจกรรมท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแล�ว 3 กิจกรรม ประกอบด�วย 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาสื่อ อุปกรณ& และสถานที่ โดยกิจกรรมน้ีได�เน�นให�ครูได�ทํา
กิจกรรมที่เป�นนโยบายหลักของวิทยาลัย เพื่อท่ีจะพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 โดยครูได�ทํางาน
เป�นทีม ดําเนินการครบถ�วนตั้งแต�กระบวนการวางแผนร�วมกัน ประชุมการจัดซ้ือหุ�นยนต, จนกระทั่ง
ได�มาซ่ึงหุ�นยนต,ให�ครูใช�เป�นสื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู�เชิงรุก ทําให�ผู�เรียนเกิดประสบการณ,
ตรงในการลงมือปฏิบัติประกอบเข�ากับเน้ือหาในรายวิชา ผลสังเกตพบว�าครูก็ต่ืนเต�นและนักเรียนก็
ตื่นเต�นในการนําหุ�นยนต,มาจัดการเรียนรู�ในเทคโนโลยีใหม� ๆ จากเดิมครูไม�ได�นําเทคโนโลยีใหม� ๆ มา
จัดการเรียนรู� และมีพฤติกรรมต�างคนต�างสอนตามตํารา อีกท้ังครูไม�ค�อยได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน
ระหว�างครูผู�สอนด�วยกัน แต�ในระหว�างดําเนินโครงการ/กิจกรรม สังเกตพฤติกรรมได�โดยครูมีการ
เรียนรู�ร�วมกันตลอดการทําโครงการ มีการปรึกษาหารือกันอย�างไม�เป�นทางการ มีการพูดคุยกัน มี
รอยยิ้มสนุกสนาน และมีความสัมพันธ,และความเข�าใจอันดีต�อกัน ครูเป;ดใจในการรับฟWงและการแสดง
ความคิดเห็นกันอย�างเต็มที่ ทุกคนรู�สึกว�าตนเองเป�นผู�มีส�วนร�วมและมีส�วนสําคัญในโครงการ และได�
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ปฏิบัติงานตามที่ได�ประชุมร�วมกันในการจัดหาสื่อ อุปกรณ, และการเตรียมสถานที่ ได�เป�นอย�างดีเยี่ยม
จนทําให�เป�นที่น�าพอใจของครูและผู�เรียน   

กิจกรรมที่ 2 การประกอบหุ1นยนต& เป�นกิจกรรมที่เน�นให�ครูได�พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 
21 ในการทําหน�าที่เป�น Facilitator และ Coaching โดยครูต�องเรียนรู�ก�อน ครูได�ทําการศึกษา
ชิ้นส�วนของหุ�นยนต,ว�ามีองค,ประกอบอะไรบ�าง อุปกรณ,ในการประกอบหุ�นยนต,ทํางานอย�างไร ควร
ประกอบเข�ากับหุ�นยนต,ท่ีตําแหน�งไหน แล�วจึงได�ให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติจริง ครูจะต้ังประเด็นปWญหา
ต�าง ๆ ให�กับผู�เรียน และแนะนําให�ผู�เรียนค�นหาแหล�งข�อมูลเอง ในระหว�างที่ผู�เรียนลงมือทํา ครูจะ
สังเกตและและให�คําแนะนําไปด�วย จนกระท่ังนักเรียนประกอบหุ�นยนต,สําเร็จ ก�อนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม พฤติกรรมของครูจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายและนักเรียนจด เม่ือครู
จัดการเรียนรู�เชิงรุกโดยให�ผู�เรียนลงมือทําจริงโดยครูคอยชี้แนะเติมเต็มให�ความรู� ผลปรากฏว�าครูและ
ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ใหม� ดูผลจากท่ีผู�เรียนมุมานะและสอนกันเองระหว�างผู�เรียนด�วยกัน และสอบ 
ถามครูจนสามารถประกอบหุ�นยนต,เสร็จเรียบร�อยทําได�ดีเยี่ยม และผลสะท�อนจากการสัมภาษณ,ครู
และผู�เรียนมีความพอใจวิธีการจัดการสอนมากเพราะครูต�องไปเรียนรู�มาก�อนทําให�ครูได�พัฒนาทักษะ
ในการสอนเชิงลึกเพิ่มข้ึนตลอดเวลาเพื่อหาสื่อนวัตกรรมใหม� ๆ มาให�ผู�เรียนได�เรียนรู� และผู�เรียน
กล�าวว�าเป�นการเรียนรู�ท่ีน�าตื่นเต�นท่ีได�ลงมือทําเองรู�จักวิธีประกอบหุ�นยนต,และแก�ไขปWญหาเม่ือเกิดข�อ 
ผิดพลาด เป�นความรู�ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถปรับปรุงและพัฒนาต�อไปได�ในอนาคต 

กิจกรรมที่ 3 การเขียนโปรแกรมหุ1นยนต&ให3ทํางานตามความต3องการ เป�นกิจกรรม
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในการใช�สื่อนวัตกรรมการสอนการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 
โดยครูต�องเตรียมการสอนมากข้ึน ครูได�พัฒนาทักษะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช�ในการจัดการเรียนรู� เช�น วิธีการติดตั้งโปรแกรมหุ�นยนต,ตามข้ันตอนที่ถูกต�อง ครูศึกษาค�นคว�าการ
เขียนโปรแกรมหุ�นยนต, การเขียนโปรแกรมคําสั่ง เพื่อให�หุ�นยนต,นั้นทํางานตามสิ่งที่ต�องการ โดยการ
เขียนจะแตกต�างกันออกไปเนื่องจากหุ�นยนต,น้ันสามารถใช�โปรแกรมคําสั่งได�หลายรูปแบบ เช�น การวิ่ง
ตามเซ็นเซอร,ด�วยแสง การวิ่งตามคําสั่งชุดโปรแกรมเงื่อนไข และการวิ่งตามคําส่ังด�วยการชน เป�นต�น 
แล�วครูจึงนําสื่อนวัตกรรมหุ�นยนต,ไปจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน ปรากฏว�าครูท่ีเข�าร�วมกิจกรรม จาก
พฤติกรรมเดิมที่สอนตามตําราจึงต�องเตรียมการสอนใหม� ๆ แต�เม่ือครูได�ร�วมกันคิดสื่อนวัตกรรมที่มี
เทคโนโลยีใหม� ๆ นํามาจัดการเรียนรู� ครูได�พัฒนาทักษะเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึนได�ความรู�ใหม� ๆ 
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหุ�นยนต,เป�นการจัดการเรียนรู�เสริมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่แปลกใหม� 
เช�น การเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรูปแบบ เป�นการพัฒนาทักษะการสอนโดยเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยและสามารถพัฒนาปรับปรุงต�อไปได�อีก และสังเกตผลจากผู�เรียนมีความกระตือรือร�นได�มีส�วน
ร�วมในการเรียนรู�ทําให�เกิดทักษะในการเรียนรู�อย�างมาก ผู�เรียนเกิดวินัยในการเรียนเพราะเวลาก�อน
เรียนก็ได�นําหุ�นยนต,ออกมาเรียน เม่ือใช�เสร็จแล�วก็นํามาเก็บเข�าที่ การสังเกตจากผลการเรียน ผลการ
ประเมินดีเยี่ยม ผู�เรียนเกิดการพัฒนาเรียนรู�อย�างต�อเน่ืองปรากฏว�าครูและผู�เรียนได�ประสบการณ,และ
เทคนิคเพิ่มเติมองค,ความรู�ใหม� ดูจากครูทําการประเมินสอบถามจากนักเรียนว�าครูเริ่มมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได�ดีเยี่ยมมากยิ่งข้ึน แตกต�างจากอดีตที่ผ�านมา 

2)  เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการ ผลการสังเกตเม่ือการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สิ้นสุดลง ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ดําเนินการสังเกตผล พบว�า มีการนํากิจกรรมไปดําเนินการ จํานวน 
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3 กิจกรรมคือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ,และสถานท่ี  2) การประกอบหุ�นยนต, และ 3) การเขียน
โปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตามความต�องการ เสร็จเรียบร�อยแล�วโดยมีผลการประเมินการดําเนิน
โครงการ ดังตารางที่ 4.14  ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.14  ผลการประเมินผลสําเร็จโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก  

โครงการที่ 1 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X̅ S.D. 

การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอน
การเรียนรู�เชิงรุก 
(Active Learning) 

1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ,และสถานที่ 4.41 0.50 ดีมาก 
2) การประกอบหุ�นยนต, 4.35 0.49 ดีมาก 
3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตาม
ความต�องการ  

4.59 0.50 ดีมาก 

 ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 4.44 0.50 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 
 

 จากตารางท่ี 4.14  โดยภาพรวม พบว�าผลการประเมินผลสําเร็จโครงการการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าเฉลี่ย 4.44 และ
เม่ือพิจารณาเป�นรายกิจกรรมเรียงจากมากไปหาน�อย ดังน้ี การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตาม
ความต�องการ มีค�าเฉลี่ย 4.59 การจัดหาสื่อ อุปกรณ,และสถานที่ มีค�าเฉลี่ย 4.41  และ การประกอบ
หุ�นยนต, มีค�าเฉล่ีย 4.35    
 โครงการที่  2 ห3องเรียนแห1งศตวรรษที่ 21 การสังเกตผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม แบ�งออกเป�น 2 ระยะ คือ 1) ระหว�างการดําเนินโครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุดการดําเนินการ
โครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี  

1)  ระหว1างการดําเนินโครงการ ซ่ึงโครงการดําเนินการระหว�างวันท่ี 27 กรกฎาคม – 29 
กันยายน 2560 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ดําเนินการสังเกตผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใช�แบบ
ติดตามความก�าวหน�าของโครงการ บันทึกภาคสนาม และแบบรายงานการประชุมที่ผู�ร�วมวิจัยใช�ใน
การวิจัย จากน้ันนํามาประมวลสรุปผลการสังเกตระหว�างดําเนินงาน โดยการประชุมสัมมนาเฉพาะทีม
ผู�สังเกตผลปรากฏว�ามีกิจกรรมท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�วท้ัง 3 กิจกรรม ประกอบด�วย  

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนและเตรียมความพร3อมการจัดการเรียนรู3ห3องเรียน
ศตวรรษที่ 21  โดยกิจกรรมนี้ได�เน�นให�ครูได�ดําเนินการวางแผนที่จะดําเนินกิจกรรมร�วมกัน เป�นการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในการจัดการเรียนรู�ในชั้นเรียนแบบผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง ทุก
ฝ�ายมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน ก�อนเริ่มดําเนินโครงการผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�จัดประชุมหารือเพื่อ
ร�วมกันกําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการให�โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค, โดยทีม 2 ประกอบด�วยครู
กลุ�มแผนกวิชาสามัญ รับผิดชอบวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร, วิชาวิทยาศาสตร, 
วิชาสังคมศึกษาและทักษะชีวิต ครูได�ระดมความคิดพัฒนากระบวนการเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู�
การพัฒนาการสอนที่หลากหลายวิธีการ เพื่อผู�เรียนเกิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ดีข้ึน ครูได�
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ดําเนินการต�าง ๆ ตามข้ันตอนที่ตกลงร�วมกัน ตั้งแต�การจัดประชุมวางแผน การตรวจสอบสภาพ
สถานที่เพื่อปรับปรุงห�องเรียนตามที่ครูแผนกสามัญได�ร�วมกันออกแบบ โดยดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
ห�อง 1202 เป�นห�องภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 และห�อง 1203 เป�นห�องภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 เป�น
ต�นแบบในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนศตวรรษที่ 21 หลังจากนั้นทีม 2 ได�
ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ,ในการจัดตกแต�งห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 โดยมีผู�เรียนไปช�วยเลือก
ซ้ือด�วย ประกอบด�วย ป̀ายไวนิล สื่อการเรียนรู�ประจําห�อง เกมกระตุ�นการเรียนรู� เกมต�ออักษร
ภาษาไทย คําคมชุดมาตรฐาน ทีวี เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร, คอมพิวเตอร, จํานวน 5 เคร่ือง (ได�รับ
บริจาคจาก บริษัท โค�วยู�ฮะมอเตอร, จํากัด) ครูและผู�เรียนช�วยกันทําความสะอาดห�องเรียนภาษาไทย
และห�องเรียนภาษาอังกฤษ ติดตั้งโทรทัศน, และเคร่ืองคอมพิวเตอร, โดยเชิญครูและผู�เรียนต�าง
สาขาวิชามาร�วมปรับปรุงห�องเรียน เช�น ทําความสะอาด ติดตั้งคอมพิวเตอร, ติดตั้งและเดินสาย
โทรทัศน, ทุกคนได�ร�วมกันปรับปรุงและพัฒนาห�องเรียนจนเสร็จเรียบร�อยตามกําหนด ได�สรุปการ
ดําเนินงานและรายงานผลโดยมีจุดมุ�งหมายให�ครูสามารถปฏิบัติการสอนแบบผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง ครู
นําเทคโนโลยีมาช�วยในการจัดการเรียนการสอนและได�พัฒนารูปแบบการสอนที่หลากหลาย หลังจาก
สิ้นสุดในการทํากิจกรรมการปรับปรุงห�องเรียนศตวรรษที่ 21  เสร็จเรียบร�อย ผู�วิจัยได�สังเกตเห็นว�า
ทีม 2 ทุกคนได�มีการระดมความคิดเรื่องรูปแบบการสอนครูจะนําไปพัฒนาทักษะการสอนในห�องเรียน
ศตวรรษที่  21 เช�น ครูจะพูดน�อยลง ให�ผู� เรียนแก�ปWญหามากข้ึน ในการนําเสนอโดยผู�เรียนใช�
ไมโครโฟน  ผู�เรียนต�องเรียนรู�ร�วมกันในมิติท่ีตนเองเก่ียวข�อง การใช�เทคนิครูปแบบการสอนใหม� ๆ ท่ี
หลากหลาย เพื่อให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�นและสนุกสนาน ครูจะสร�างบรรยากาศให�ผู�เรียนได�
พูดคุยอภิปรายในกลุ�มและมีการบริหารจัดการกันในกลุ�ม ผู�เรียนท่ีไม�กล�าพูดก็ต�องออกมาพูดโดยมี
เพื่อนในกลุ�มคอยเชียร,และให�กําลังใจ เป�นรูปแบบสอนใหม� ๆ ที่ครูได�พัฒนาทักษะมากข้ึนในการ
บริหารจัดการชั้นเรียนมาเป�นตัวแบบใช�ในการจัดการเรียนการสอนต�อไป โดยมุ�งหวังท่ีจะพัฒนา
วิชาชีพครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�
และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน) ให�มีระดับคุณภาพดีข้ึนในการประเมินคุณภาพภายนอกในครั้ง
ต�อไป 

กิจกรรมที่ 2 ห3องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21  เป�นกิจกรรมท่ีเน�นให�ครูได�พัฒนา
ทักษะการสอนของครูยุคใหม� ในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน โดยให�ผู�เรียนแบ�งเป�นกลุ�ม แล�วให�ทํา
กิจกรรมร�วมกัน แล�วให�อภิปรายกลุ�ม แล�วให�ออกมานําเสนอหน�าชั้นเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนรู�ในชั้น
เรียนของวิธีนี้ทําให�ผู�เรียนได�ความรู�และสนุกกับการเรียนในบทเป�นอย�างมาก ครูคอยเสริมเติมเต็มอีก
คร้ังหน่ึงเป�นการให�คําแนะนําให�ผู�เรียนคิดเองซ่ึงเป�นเทคนิคของครูยุคใหม�ในการทําหน�าที่เป�น 
Facilitator ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จากกิจกรรมมากท่ีสุดตามศักยภาพของแต�ละคน ครูอนุญาตให�
ผู�เรียนศึกษาความรู�และสืบค�นข�อมูลที่ห�องภาษาไทยนอกชั่วโมงเรียนและเวลาท่ีห�องว�างเว�นจากการ
สอน ด�านบรรยากาศในห�องเรียนเพิ่มปริมาณหนังสืออ�านนอกเวลา เช�น เร่ืองสั้น นวนิยาย บทความ 
จัดโต�ะเป�นวงกลมเพื่อให�ผู�เรียนนั่งเป�นกลุ�ม มีมุมความรู�ที่ทันต�อเหตุการณ,  ครูมีการพัฒนาการสอน
รูปแบบใหม�จากเม่ือก�อนครูบรรยายอย�างเดียว แต�ปWจจุบันผู�เรียนมีส�วนร�วมในการนําเสนอความ
คิดเห็นของตนเองมากข้ึนเป�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างครูกับผู�เรียนเกิดบรรยากาศแห�งการ
เรียนรู�อย�างมีความสุขเกิดความรู�ใหม� ส�วนปWญหาท่ีเกิดข้ึนในช�วงแรก เนื่องจากจํานวนเคร่ือง
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คอมพิวเตอร,มีไม�เพียงพอกับจํานวนผู�เรียน จึงทําให�การสืบค�นข�อมูลมีความล�าช�า โดยครูได�แก�ไข
ปWญหาให�ผู�เรียนสามารถสืบค�นจากโทรศัพท,มือถือได�ด�วยเพิ่มทักษะการเรียนรู�ของผู�เรียน กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู�ในห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 ประสบผลสําเร็จเป�นที่พอใจของครูทุกท�านและ
ผู�เรียนพึงพอใจ โดยผู�วิจัยได�สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู�ร�วมวิจัย ได�มีการเปลี่ยนแปลง มีเทคนิควิธีการ
สอนหลากหลายรูปแบบและ ครูมีการเตรียมการสอนมากข้ึนที่จะต�องจัดการเรียนการสอนภายใน
วิทยาลัยอย�างไรเพื่อให�เกิดความสําเร็จต�อผู�เรียนศตวรรษท่ี 21 ต�อไป 

 กิจกรรมที่ 3 ห3องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 เป�นกิจกรรมที่มุ�งเน�นในการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครู หลังจากที่ได�ออกแบบและ
จัดรูปแบบห�องเรียนใหม� ซ่ึงมีคอมพิวเตอร,ตั้งโต�ะจํานวน 5 ชุด โทรทัศน,ติดผนังด�านหน�าห�องเรียน  
เครื่องขยายเสียง เกมครอสเวิร,ด โปสเตอร,เก่ียวกับภาษาอังกฤษ ในการจัดห�องเรียนให�น�าสนใจคร้ังน้ี
ทําให�ผู� เรียนอยากจะมาเรียนมากข้ึน โดยครูใช�เทคนิคการสอนแบบครูยุคใหม�ท่ีทําหน�าที่เป�น 
Facilitator และ Coach ครูได�กระตุ�นผู�เรียนให�เกิดการเรียนรู� เน�นการจัดการเรียนรู�แบบกลุ�ม ให�
ผู�เรียนเลือกหัวข�อที่ตนเองสนใจนําไปศึกษาข�อมูล มานําเสนอหน�าชั้นเรียน และในบางคาบครูได�พา
ผู�เรียนไปเรียนคําศัพท,ภาษาอังกฤษที่สาขาวิชาช�างยนต, เช�น เรียนคําศัพท,เคร่ืองมืออุปกรณ,ต�าง ๆ 
เก่ียวกับยานยนต, เพื่อให�เด็กจดจําโดยไม�ต�องท�องมาก และผู�เรียนบางส�วนให�ความสนใจในการใช�
ห�องเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียน เช�น ผู�เรียนจะมาเล�นเกม Crosswords กันเป�นกลุ�ม เป�นการ
พัฒนาทักษะด�านการคิดและแก�ปWญหาเฉพาะหน�าเพราะกลุ�มผู�เล�นต�องรู�จักคําศัพท,พอสมควรจึงจะ
เล�นได�ดี และสอดแทรกไว�เป�นกิจกรรมในคาบการเรียนการสอนที่กําหนดให�ครูผู�สอนได�ส�งเสริมให�
ผู� เรียนได� รู�จักคําศัพท,ภาษาอังกฤษต�าง ๆ เพิ่ มมากข้ึน เป�นวิธีหน่ึงที่ทําให�ครูและผู� เรียนได�
ประสบการณ,การสอนและแนวคิดวิธีจัดการเรียนรู�หลากหลายวิธี รวมไปถึงผู�เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ จึงเป�นการกระตุ�นให�ผู�เรียนสายอาชีวศึกษาไม�กลัวการเรียนภาอังกฤษอีกต�อไป 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด�านการสื่อสารของผู�เรียนดีข้ึน สังเกตผลได�โดยผู�เรียนมีความกระตือรือร�นในการ
เข�าเรียน บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะ แย�งกันตอบ เพราะตอบผิดตอบถูกครูก็
ไม�ได�ทําให�ผู� เรียนอายเพื่อน แต�ครูจะคอยอธิบายให�ผู� เรียนหลังจากการตอบของผู� เรียน ครูได�
ประสบการณ,และเทคนิคเพิ่มเติมองค,ความรู�ใหม� ดูจากครูมีการเตรียมการสอนได�ดีเยี่ยมมากยิ่งข้ึน
แตกต�างจากอดีตที่ผ�านมาท่ีครูบรรยายตลอดตั้งแต�ต�นจนจบ  

เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมนี้ดําเนินการระหว�างวันที่ 8
กรกฎาคม –29 กันยายน 2560 เม่ือการดําเนินงานสิ้นสุดลง ผลการสังเกตผลพบว�าได�ดําเนินกิจกรรม
ทั้ง 3 กิจกรรม คือ 1) การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษท่ี 21 2) 
ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 และ 3) ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 4.25 
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ภาพที่ 4.25  กิจกรรมการสังเกตการจัดการเรียนรู�ในห�องเรียนศตวรรษที่ 21 
  
 โดยมีผลประเมินการดําเนินงานโครงการ ดังตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  ผลการประเมินโครงการห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21  

โครงการที่ 2 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X̅ S.D. 

ห�องเรียนแห�ง
ศตวรรษท่ี 21 

1) การวางแผนและเตรียมความพร�อมการ
จัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษท่ี 21 

4.00 0.70 ดีมาก 

2) ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 3.65 0.49 ดี 
3) ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 3.59 0.50 ดี 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 3.69 0.55 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

 
จากตารางท่ี 4.15 โดยภาพรวมพบว�า ผลการดําเนินงาน โครงการห�องเรียนแห�ง

ศตวรรษท่ี 21 อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าคะแนนเฉลี่ย 3.69 และเม่ือพิจารณาเป�นรายกิจกรรมเรียงจาก
มากไปหาน�อย ดังนี้ การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษท่ี 21 มี
ค�าเฉลี่ย 4.00 ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 ค�าเฉลี่ย 3.65 และ ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษ
ที่ 21 ค�าเฉลี่ย 3.59  
 โครงการที่  3 การจัดการเรียนรู3นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ& การสังเกตผลโครงการแบ�ง
ออกเป�น 2 ระยะ คือ 1) ระหว�างการดําเนินโครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการ มี
รายละเอียดดังน้ี 

1)  ระหว1างการดําเนินโครงการ โครงการดําเนินการระหว�างวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 – 
29 กันยายน 2560 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ดําเนินการสังเกตผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการ
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จัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,  โดยใช�เคร่ืองมือในการสังเกตผลคือ แบบติดตามความก�าวหน�า
ของโครงการ และรายงานการประชุมที่ผู�ร�วมวิจัยใช�ในการวิจัย จากนั้นนํามาประมวลสรุปผลการ
สังเกตระหว�างดําเนินงานโดยการประชุมสัมมนาเฉพาะทีมผู�สังเกตผล ทั้ง 3 กิจกรรม ประกอบด�วย 1) 
การวางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง และ 3) การ
ทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, ซ่ึงปรากฏว�ามีกิจกรรมท่ีดําเนินการแล�วเสร็จทั้ง 3 กิจกรรม ได�แก� 

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการจัดการเรียนรู3แบบโครงงาน ทีม 3 ได�ประชุมระดม
สมองออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน เร่ิมต�นโดยครูแนะนําให�ผู�เรียนไปศึกษาว�าจะ
ทํานวัตกรรมอะไรโดยใช�ความรู�พื้นฐานวิชาช�างยนต,ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีเรียนมาท้ังหมด เพื่อ
นํามาคิดในการประดิษฐ,นวัตกรรมออกมาเป�นชิ้นงานจริงและใช�ประโยชน,ได�จริง โดยให�ผู� เรียน
แบ�งกลุ�มกันเอง จับกลุ�ม 2-3 คน ในข้ันตอนนี้ให�เวลา 1 สัปดาห, หรือกลุ�มไหนพร�อมก็เสนอได�เรื่อยๆ 
โดยผู�เรียนสามารถศึกษาค�นคว�าจากยูทูป (Youtube)  กูเก้ิล (Google) และสื่อต�าง ๆ ที่สนใจ แล�ว
นํารูปมาปรึกษาครู ซ่ึงทําหน�าท่ีเป�น Facilitator และ Coach  หลังจากนั้นผู�เรียนมาพบครูพร�อมกับ
ภาพที่สนใจเพื่อคุยกันถึงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ที่ผู�เรียนชอบและต�องการทําสามารถบูรณาการวิชาการ
เข�าไปในโครงงานได� เม่ือครูและผู�เรียนเห็นชอบแล�ว ครูจะให�ผู�เรียนไปคิดต�อว�าทําแล�วจะได�ประโยชน,
อะไร ทําเป�นร�างคร�าว ๆ ยังไม�ได�ยึดติดกับแบบฟอร,ม ให�เวลา 1 สัปดาห, มานําเสนอครูอีกคร้ัง เม่ือครู
อนุมัติแล�วก็ให�ผู�เรียนไปจัดทําเค�าโครงบทที่ 1-3 ประกอบด�วย บทนํา ความเป�นมาของโครงการ 
จุดมุ�งหมายของการศึกษาค�นคว�า สมมุติฐานของการศึกษาค�นคว�า ผลที่คาดว�าจะได�รับ ขอบเขตของ
การศึกษาค�นคว�า เป̀าหมาย และนิยามศัพท,เฉพาะ  หลักทฤษฎีที่เก่ียวข�อง และวิธีการดําเนิน
โครงการ ให�เวลาอีก 2 สัปดาห,  

กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนรู3ให3ผู3เรียนทําจริง โดยผู�เรียนซ้ือวัสดุอุปกรณ, และใช�
วัสดุอุปกรณ,ที่มีอยู�ท่ีวิทยาลัยด�วย ผู�เรียนเร่ิมลงมือทําชิ้นงาน ซ่ึงผู�เรียนในแต�ละกลุ�มยังทําไม�เป�น 
ผู�เรียนทําการลองผิดลองถูกและค�นคว�าทางอินเทอร,เน็ตอย�างมุ�งม่ันตั้งใจรวมทั้งสอบถามครูเพื่อให�
การทําชิ้นงานเป�นไปตามข้ันตอนท่ีถูกต�องและปลอดภัย ครูก็จะคอยช�วยเหลือให�แนะนําในการทํา
ชิ้นงานของแต�ละกลุ�ม รวมถึงการให�กําลังใจในการประดิษฐ,ชิ้นงานอย�างใกล�ชิดตลอดเวลาที่ผู�เรียนลง
มือทํา ทําให�ผู�เรียนทุกกลุ�มเกิดความคิดสร�างสรรค,ในนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ชิ้นงาน ประมาณ 2 
สัปดาห, ครูจะเรียกตรวจชิ้นงาน 1 คร้ัง เพื่อดูความก�าวหน�าของชิ้นงาน จนชิ้นงานของผู�เรียนสําเร็จ
เรียบร�อยพร�อมทําการทดสอบ 

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ& ครูให�ผู�เรียนสาธิตการทํางานของ
ชิ้นงาน โดยมุ�งเน�นให�ผู�เรียนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างเพื่อน ครู และผู�สนใจ ครูให�ผู�เรียนนําเสนอ 
แสดงการสาธิตด�วยตนเอง ผู�เรียนจะต�องประเมินตนเองและได�รับการประเมินจากครู เม่ือผู�เรียน   
แต�ละกลุ�มสาธิตเสร็จ ครูจะตั้งข�อสังเกตและแนะนําวิธีปรับแก�กรณีท่ีชิ้นงานยังมาสมบูรณ, แล�วนํามา
ทดสอบอีกครั้ง ครูจะให�ผู�เรียนทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ประมาณ 2 – 3 ครั้ง หรือจนกว�า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ชิ้นน้ันจะเสร็จสมบูรณ, สามารถใช�งานได�ด�วยความปลอดภัย แล�วครูให�ผู�เรียน
จัดทํารายงานสรุปผลส�งครูพร�อมชิ้นงานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 

2)  เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการผลการสังเกต เม่ือการดําเนินโครงการสิ้นสุดลง ซ่ึง
โครงการ/กิจกรรมนี้ ดําเนินการระหว�างวันท่ี 8 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย
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ได�ดําเนินการสังเกตผล พบว�ามีการนํากิจกรรมไปดําเนินการ จํานวน 3 กิจกรรม คือ 1) การวางแผน
การจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง และ 3) การทดสอบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ,ใช�เคร่ืองมือคือ แบบประเมินโครงการ บันทึกภาคสนาม และผลงาน ภาพถ�าย เม่ือเสร็จ
สิ้นโครงการแล�ว ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ไปสังเกตร�องรอยหลักฐานและสัมภาษณ, ผู�ร�วมวิจัยทุกคน
พร�อมบันทึกภาพ พบว�า วิทยาลัยได�ดําเนินการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู โดยจัดทํา
โครงการการจัดการเรียนรู�นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ, เพื่อให�ครูได�พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู�เชิงรุกโดย
ใช�โครงงานเป�นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตอบสนองต�อผู�เรียนศตวรรษที่ 21 ทําให�ผู�เรียนได�มี
ความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการทํางานโดยลงมือทําจริง ผู�เรียนใช�สื่อเทคโนโลยีส�งเสริมทักษะการคิด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, ท่ีสามารถนําไปใช�ได�จริง และประเมินผลโดยมีวิธีการทดสอบชิ้นงาน และครู
ได�รับประสบการณ,องค,ความรู�ที่เกิดข้ึนกับตนเองและพัฒนาต�อไป  

นอกจากนี้วิทยาลัยยังได�พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให�เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงหลักฐานที่ปรากฏให�
เห็นคือ ชิ้นงานที่ผู�เรียนประดิษฐ,ข้ึนจากความคิดของกลุ�มร�วมกันและสามารถใช�ประโยชน,ได�จริงโดยมี
ครูคอยทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวกและให�คําชี้แนะ และจากการสัมภาษณ,ผู�ร�วมวิจัยเป�นครู 
โดยมีการประเมินผลการดําเนินโครงการตามตารางที่ 4.16 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 4.16  ผลการประเมินผลสําเร็จโครงการการจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,  

โครงการที่ 3 โครงการ 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X̅ S.D. 

การจัดการเรียนรู�
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

การวางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 4.41 0.50 ดีมาก 
การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง 4.35 0.60 ดีมาก 
การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 4.35 0.70 ดีมาก 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 4.38 063 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

จากตารางท่ี 4.16 โดยภาพรวมพบว�าผลการดําเนินการโครงการการจัดการเรียนรู�
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, อยู�ในระดับดีมาก มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.38 และเม่ือพิจารณาเป�นรายกิจกรรม
เรียงจากมากไปหาน�อย ดังนี้ กิจกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบโครงงาน มีค�าเฉล่ีย 
4.41 การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนลงมือทําจริง มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.35 และ การทดสอบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ,  มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.35  

เม่ือกิจกรรมการดําเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 โครงการแล�ว ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ดําเนิน 
การสรุปผลการดําเนินการทั้ง 3 โครงการ ตามตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17  เม่ือดําเนินการครบทั้ง 3 โครงการ สามารถสรุปได�ในภาพรวม ดังนี้  

ลําดับ โครงการ 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1 โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก 
(Active Learning) 

4.44 0.50 ดีมาก 

2 โครงการห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 3.69 0.55 ดี 
3 โครงการการจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 4.38 0.63 ดีมาก 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 4.17 0.56 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

จากตารางที่ 4.17  โดยภาพรวมพบว�าผลการดําเนินการสรุปกิจกรรมทั้ง 3 โครงการอยู�
ในระดับดีมาก มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.17 และเม่ือพิจารณาเป�นรายกิจกรรมเรียงจากมากไปหาน�อย ดังน้ี 
โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) มีค�าเฉล่ีย 4.44 
โครงการจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,  มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.38 และ โครงการห�องเรียนแห�ง
ศตวรรษที่ 21 มีค�าคะแนนเฉล่ีย 3.69  

3)  ขั้นตอนการประเมินผลและสรุป เม่ือการสังเกตการดําเนินโครงการท้ัง 3 โครงการ
เสร็จสิ้นลง คณะผู�รับผิดชอบโครงการท้ัง 3 โครงการ และผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ร�วมกันจัดการ
ประชุมข้ึนในวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เพื่อ
ยืนยันถึงข�อสรุปท่ีได�จากการสังเกตและสอบถามความพึงพอใจในผลท่ีได�รับจากการสังเกตการดําเนิน
โครงการทั้ง 3 โครงการ ซ่ึงผลการขอความเห็นและความพึงพอใจของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยของแต�ละ
โครงการ ปรากฏผลดังน้ี 

ผลจากการนําแผนลงสู�การปฏิบัติทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยต�างเห็นการเรียนรู�ที่เกิดข้ึน
จริงในระดับบุคคล ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค,กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเรียนรู3ระดับบุคคล พบว�า ผู�ร�วมวิจัยแต�ละคนเกิดการเรียนรู�กระบวนการพัฒนา
ทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ด�านทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ด�วยตนเองอย�างจริงจัง ได�ฝ�ก
สังเกตแนวคิดของผู�เรียนและเห็นแนวคิดของตนเอง ค�นพบว�าการจัดการเรียนรู�จากประสบการณ,นั้น
คือกระบวนการสร�างความรู�หรือทักษะด�วยกิจกรรมผ�านประสบการณ,ตรง โดยอาจเรียกได�ว�าเป�น
นวัตกรรมการพัฒนาทักษะครูในรูปแบบใหม�อย�างครบวงจรซ่ึงก�อให�เกิดการเรียนรู�ผ�านการสังเกต 
การสะท�อนการเรียนรู� จากการได�ลงมือปฏิบัติจริง นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย�างมีคุณภาพ 
เป�นกระบวนการที่มุ�งเน�นให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของครูอย�างเป�นรูปธรรมด�วยความ
เชื่อที่ว�าคนจะเรียนรู�ได�ดีท่ีสุดผ�านการลงมือทําลงมือปฏิบัติจริง ก�อให�เกิดประสบการณ,ที่น�าจดจํา เช�น 
การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ไม�ให�เดินตกโต�ะ ถ�าเขียนโปรแกรมผิดหุ�นยนต,จะเดินตกโต�ะทําให�ผู�เรียนได�
ไตร�ตรองและคิดวิเคราะห, การจัดการเรียนรู�แบบโครงการให�ผู�เรียนเข�าใจง�าย ผู�เรียนเกิดความคิด
สร�างสรรค,คิดค�นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ท่ีใช�งานได�จริงในราคาประหยัด การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
เน�นการเรียนรู�ร�วมกันของครูและผู�เรียนทําให�ผู�เรียนรู�สึกว�าได�รับความรักความอบอุ�นจากครู ผู�เรียน
ได�ความรู�โดยไม�ต�องท�องจํามากและสนุกสนานมีความม่ันใจในตนเองจนกระทั่งทําให�ผู�เรียนชื่นชอบ
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และสนใจในการเรียนมากข้ึนและสามารถเรียนรู�ต�อไปได�อีก เช�น ผู�เรียนถ�ายทอดความรู�สู�รุ�นน�อง ครู
ร�วมกันคิด ร�วมกันดําเนินกิจกรรมครบถ�วยในทุกโครงการ ครูได�ประเมินการเรียนการสอนร�วมกัน
ครบถ�วนสมบูรณ, เกิดทักษะการสอนที่หลากหลาย ได�พัฒนาทักษะการเป�นผู�อํานวยความสะดวก และ
ทักษะการเป�นผู�ชี้แนะ กล�าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร�างสรรค,ท่ีมีผลในทางปฏิบัติผ�านการวิเคราะห,
งานร�วมกับเพื่อนครู ร�วมภูมิใจในผลที่งานเกิดข้ึน และกล�าท่ีจะคิดนวัตกรรมเทคนิคการสอนศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อนําความรู�ความสามารถไปสอนผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 สังเกตเห็นได�จากผู�เรียนเกิดระเบียบ
วินัยด�วยตนเองต้ังแต�การมาถึงชั้นเรียนก�อนเวลาเพื่อเตรียมสื่อการเรียนการสอน การตกแต�งห�องเรียน
ร�วมกับครูตระหนักในความเป�นเจ�าของและเก็บรักษาสื่อเม่ือเรียนเสร็จ รู�คุณค�าของการบํารุงรักษาส่ือ
เหมือนเป�นของตนเอง แสดงถึงครูสามารถจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนสามารถจัดการเรียนรู�ด�วยตนเองใน
ระดับพื้นฐาน ผู�เรียนได�เรียนรู�การมีความรับผิดชอบร�วมกัน และครูได�สร�างความแปลกใหม�ให�กับ
ผู�เรียนเม่ือนํากิจกรรมเหล�าน้ีไปประยุกต,ใช�ในการจัดการเรียนรู�อย�างต1อเน่ือง 

การเรียนรู3ระดับกลุ1มบุคคล พบว�า ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ทั้ง 3 ทีมเกิดการเรียนรู�ร�วมกัน
ว�ากลุ�มสามารถคิดค�นสิ่งใหม� ๆ ได�มากกว�าคนเพียงคนเดียวเพราะการทํางานร�วมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู� และมีเป`าหมายร�วมกัน สามารถสร�างแนวคิดใหม� ๆ เพื่อที่จะบรรลุเป`าหมายร�วมกัน การจัด
กิจกรรมให�ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองและลงมือทําจริง เช�น หุ�นยนต, นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 
การเรียนรู�นอกห�องเรียนจะก�อให�เกิดประสบการณ,ตรงกับผู�เรียน และครูสามารถบูรณาการประกอบ
เข�ากับเนื้อหารายวิชาเกิดบรรยากาศแห�งการเรียนรู�ทุกหนทุกแห�ง ผู�เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห, 
การเรียนเป�นกลุ�มก�อให�เกิดความสัมพันธ,อันดีไมตรีจิตต�อกันจากกิจกรรมที่ร�วมกันทํางานทําให�ผู�เรียน
มีความสนิทสนมกันมากข้ึน กล�าคิด กล�าพูด กล�าแสดงออก ในด�านครูเกิดการทํางานเป�นทีม เกิดการ
เรียนรู�จากกันและกันและมีความสัมพันธ,และความเข�าใจอันดีต�อกัน เกิดความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน 
กล�าที่จะเป;ดใจพูดคุยแลกเปล่ียนกันอย�างสร�างสรรค, เพื่อการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในวิชาชีพ
ครูให�ทันสมัยและให�ความร�วมมือร�วมใจซ่ึงกันและกันเป�นอย�างดี 

การเรียนรู3ระดับองค&กร พบว�าเม่ือคุณภาพครูดี ผู�เรียนย�อมมีคุณภาพท่ีดีตามไปด�วย 
ความสําเร็จเกิดข้ึนจากครูท่ีตั้งใจพัฒนาวิชาชีพครูให�ตนเองเก�งข้ึนและมีความสามารถมากข้ึนเรื่อยๆ 
นวัตกรรมในองค,กรจะเกิดข้ึนได�ก็ต�อเม่ือ ผู�นํา ผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข�าใจ
และให�ความสําคัญเพื่อผลักดันให�เกิดการนําไปใช�จริงและสามารถพัฒนาต�อไปให�เป�นวัฒนธรรม
องค,กรของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส�วนร�วมซ่ึงฟWงเสียงทุก
เสียง ทุกความคิดเห็น ในการระดมความคิดในการสร�างไอเดีย (Idea) ใหม� ๆ จากมุมมองท่ี
หลากหลายท่ีฉีกกระบวนการคิดแบบเดิม ๆ อันเป�นเคล็ดลับของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส�วนร�วมประการหน่ึงท่ีไม�ป;ดก้ันความคิดสร�างสรรค,และเป;ดรับทุกไอเดียแม�แต�ความคิดท่ีอาจจะดู
แปลกแหวกแนว หากนํามาปรับใช�อย�างเหมาะสมก็จะเกิดความสําเร็จ และการไม�ยึดติดกับการสอน
แบบเดิม ๆ คือมีความยืดหยุ�นพร�อมที่จะให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนมีส�วนร�วมในการเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ
เพราะเชื่อว�าจะเป�นประสบการณ,และความเชี่ยวชาญสามารถสร�างความแตกต�างทําให�ทุกฝ�ายทํางาน
ร�วมกันได�อย�างสําเร็จผล เม่ือสําเร็จผลในวงจรท่ี 1 แล�วก็ทําต�อเน่ืองต�อไปในวงจรที่  2 ด�วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที่เป;ดกว�างโดยแนวคิดมุ�งเน�นพัฒนาต�นแบบและทดลอง
ใช�จริงพร�อมกับเก็บข�อมูลเพื่อพิสูจน,แนวคิดที่ตั้งไว�ในตอนต�น ท้ังหมดต�องอาศัยการใฝ�รู�ความร�วมมือ
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ร�วมใจลงมือทําจริงและพัฒนาต�อเนื่องที่อยากจะปรับตัวในแบบใหม�จากรูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม 
โดยเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับการสอนแบบครูยุคใหม�ที่เน�นบทบาทการเป�นผู�อํานวยความสะดวกและ
การเป�นผู�ชี้แนะ ครูได�พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลาย ครูได�นําเทคโนโลยีมาจัดการ
เรียนรู� ครูได�พัฒนาทักษะการสอนเชิงลึกและพัฒนาวิชาชีพตนเอง และครูทํางานเป�นทีม เพื่อให�เป�น
ต�นแบบทักษะศตวรรษที่ 21 ของครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ดังภาพท่ี 4.26 

 

  

 
 

ภาพทิ่ 4.26 การประชุมเสนอผลข้ันตอนการสังเกต 
 
ผลจากการปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 4 การสังเกต ทั้ง 3 ข้ันตอนคือ 1) การกําหนดรูปแบบ

และวิธีการ 2) การสังเกตผลและนําเสนอ และ 3) การประเมินและสรุปผล  ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยต�าง
เรียนรู�ร�วมกันว�า กระบวนการสังเกตนั้นจริง ๆ ได�ถูกสอดแทรกไว�เกือบทุกข้ันตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม แต�การสังเกตในข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติจะใช�ระยะเวลาที่ยาวนานกว�า
ข้ันตอนอ่ืน ๆ มีกิจกรรมเกิดข้ึนมากมาย และเป�นกิจกรรมควบคู�ขนานกับทุกโครงการและทุกกิจกรรม 
ดังนั้น ผู�วิจัยจําเป�นต�องบันทึกอนุทินไว�เป�นระยะเพื่อไม�ให�เกิดสภาพสับสน หรือเกิดการทับถมข�อมูล 
และมีการกําหนดรูปแบบการสังเกตผลไว�อย�างชัดเจนก�อนเร่ิมคือ การบันทึกอนุทิน เพื่อให�มีกรอบใน
การบันทึกไม�เช�นน้ัน จะทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยสับสนว�าควรจะบันทึกหัวข�ออะไรบ�าง และอาจทํา
ให�เสียเวลาบันทึกในสิ่งที่ไม�สําคัญ และไม�มีความหมายและประโยชน, ซ่ึงการกําหนดรูปแบบการ
สังเกต ทําได�ด�วยการร�วมกันจัดทําเคร่ืองมือการวิจัย ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ใช�เครื่องมือการวิจัยจํานวน 4 
ฉบับมาใช�ในการสังเกต ดังน้ีคือ 1) แบบบันทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ, 3) แบบรายงาน
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ความก�าวหน�าของโครงการ 4) แบบประเมินโครงการ ดังน้ันเคร่ืองมือการวิจัยควรจะต�องแล�วเสร็จ
อย�างน�อยก�อนข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ ผู�วิจัยได�นําเอาหลักเทคนิคหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช� โดย
ให�ผู�วิจัยทุกคนมีส�วนร�วมและอาศัยคําถามดังน้ี 1) คาดหวังอะไรจากงานน้ี 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง
คืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งท่ียังไม�บรรลุความคาดหวังคืออะไร และ 4) ถ�ามีงานแบบน้ีอีกเราจะ
ปรับปรุงได�บ�างอย�างไร 

1) สิ่งที่คาดหวังจากการดําเนินในข้ันตอนสังเกตผลการปฏิบัติ 
ในข้ันตอนสังเกตผลการปฏิบัตินี้ ผู�ร�วมวิจัยคาดหวังว�าจะสามารถดําเนินกิจกรรมต�างๆ ท่ี

ได�ร�วมกันวางแผนไว� รวม 2 กิจกรรม คือ 1) กําหนดแนวปฏิบัติร�วมกัน และ 2) การนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติให�บรรลุตามวัตถุประสงค,ได�ทุกกิจกรรม 

2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง 
สิ่งที่บรรลุความคาดหวังในกิจกรรมท่ี 1 การกําหนดแนวปฏิบัติร�วมกันนั้นถือว�าบรรลุ

ความคาดหวังเพราะงานทุกอย�างที่ได�ร�วมกันจัดกระทําบรรลุความคาดหวังทุกประการ ไม�ว�าจะเป�น
การทบทวน จัดทีมงาน จัดทีมโครงการ การแต�งตั้งติดตามและประเมินผล และจัดทําเครื่องมือเพื่อใช�
ในการวิจัย ส�วนกิจกรรมท่ี 2 คือ การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ พบว�าการนําโครงการท้ัง 3 ลงสู�การ
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จตามความคาดหวังทุกประการ โดยมีสิ่งยืนยันถึงสภาพความสําเร็จคือผลการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ,ที่ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันจัดทําข้ึน 

3) สิ่งที่ไม1บรรลุความคาดหวัง 
พบว�าในการดําเนินงานทุกกิจกรรม ได�บรรลุความคาดหวังแม�ว�าในบางครั้งอาจมี

อุปสรรคเกิดข้ึนในระหว�างการทํางานบ�าง เช�น บางครั้งอาจมีการเลื่อนระยะเวลาการทํากิจกรรมออก 
เช�น กิจกรรมออกบริการวิชาชีพชุมชน กิจกรรมเดินทางไกลและอยู�ค�ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมแข�งขันกีฬาสีภายใน เป�นต�น แต�ปWญหาและอุปสรรคเหล�าน้ันก็สามารถ
คลี่คลายลงได�ด�วยการร�วมมือปรึกษาหารือและหาทางออกร�วมกันตลอดมา หรือแม�แต�ปWญหาในการ
ระดมความคิดเห็นต�าง ๆ ก็เกิดข้ึนบ�อย ๆ เพราะผู�ร�วมวิจัยมีความรู�พื้นฐานและประสบการณ,ท่ี
แตกต�างกัน แต�ผู�ร�วมวิจัยก็มีวิธีการกระตุ�นให�ทุกคนได�มีโอกาสในการร�วมแสดงความคิดเห็นอย�าง
เต็มที่โดยไม�มีอคติต�อกัน 

4) ข3อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน 
ในการดําเนินงานทุกกิจกรรมล�วนมีปWญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนบ�าง ไม�ว�าจะเป�นในเร่ืองมี

เวลาน�อยบางกิจกรรม เป�นต�น แต�ทุกปWญหาที่เกิดข้ึนผู�ร�วมวิจัยต�างร�วมกันหาทางออกและช�วยกัน
ดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ได�สําเร็จ เหตุที่เป�นเช�นน้ันเพราะผู�ร�วมวิจัยต�างมีความพร�อมหัวใจเดียวกัน มี
ความร�วมมือร�วมใจกัน และความมุ�งม่ันที่จะพัฒนางานของตนได�ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ทุกคน
จะต�องรักษาสิ่งท่ีดีงามนี้เอาไว�ต�อไป 

ข3อสังเกตที่ได3จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกตผล 
ในข้ันตอนสังเกตน้ี มีข�อสังเกตว�าในกิจกรรมการประเมินสภาพการดําเนินงานการพัฒนา

ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นการประเมินโดยผู�วิจัยและทีม
ประเมินด�วยการใช�เคร่ืองมือการวิจัยฉบับท่ี 1 แบบการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู 
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     - ผู�วิจัยสนับสนุน อํานวยความสะดวก 
     - ร�วมกันแบ�งหน�าท่ีรับผิดชอบ 

     - บันทึกการปฏิบัติ 
     - วัดความสาํร็จของโครงการ 

     - การเปล่ียนแปลง 
     - คาดหวังและไม�คาดหวัง 

     - ข�อดี ข�อย�อย ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น 
      เพิ่มเติม แก�ไขการวัดในคร้ังต�อไป 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,เพื่อเปรียบเทียบแสดงผลการดําเนินงานทั้งก�อนและหลังการนํา
โครงการซ่ึงเป�นแผนการปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ ซ่ึงผลการประเมินนี้เป�นไปตามเกณฑ,ที่ผู�ร�วมวิจัยได�
ร�วมกันกําหนดสภาพที่คาดหวังจากการดําเนินงานเอาไว�ทุกประการ จึงแสดงให�เห็นว�า การนํา
แผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติในวงจรที่ 1 ประสบผลสําเร็จ ดังภาพที่ 4.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.27  แสดงการสรุปข้ันตอนการสังเกต 

 
วงจรที่ 1 : ขั้นตอนที่ 5 การสะท3อนผล (Reflecting) 
ในข้ันตอนท่ี 5 การสะท�อนผล ประกอบด�วย 3 กิจกรรมคือ 1) การสังเคราะห,ความรู�    

2) การนําเสนอรายงาน 3) การประเมินและสรุปผล โดยดําเนินการท้ัง 3 กิจกรรม ในวันที่ 13 ตุลาคม 
2560 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, โดยผู�วิจัยได�ยึดถือหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
“หลักการเสวนารับฟWงความคิด ข�อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน วิเคราะห, วิพากษ, 
วิจารณ, และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบ” โดยผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัยได�สะท�อนผลการดําเนินงานที่ร�วมกันดําเนินการกิจกรรมท่ีผ�านมาท้ังหมด เพื่อให�ทราบ
ถึงสิ่งที่ทําสําเร็จ ทําไม�สําเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก�ไข และการเรียนรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน ดูภาพที่ 4.28 

ประชุมก1อนการสังเกต 

สังเกตผล 

บันทึกการสังเกต 

สรุปผลการสังเกต 



155 

 

 

 
 
ภาพที่  4.28  กิจกรรมสะท�อนผล 

 
ทั้งนี้ในการดําเนินกิจกรรมดังกล�าวข�างต�น สามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดงให�เห็นถึง

ลําดับเหตุการณ,และรายละเอียดที่เกิดได�ดังน้ี 
หลังจากสิ้นสุดการดําเนินการปฏิบัติในข้ันตอนการสะท�อนผลการดําเนินงาน ได�ข�อสรุป

เก่ียวกับการฏิบัติงาน 2 ข้ันตอน ดังนี้ คือ ข้ันตอนการสังเคราะห,ความรู� ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน 
และข้ันตอนการประเมินและสรุปผล ดังน้ี 

1) ขั้นตอนสังเคราะห&ความรู3 
ในข้ันตอนน้ีมุ�งหวังให�แต�ละกลุ�มท่ีรับผิดชอบโครงการร�วมกันสรุปผลการดําเนินงาน

ที่ผ�านมาทั้งหมด ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนและข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามโครงการที่ทีมผู�วิจัย
มอบหมายให�เป�นเจ�าภาพรับผิดชอบร�วมกัน และเตรียมนําเสนอที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบ
ต�อไป 

2) ขั้นตอนการนําเสนอรายงาน 
ในข้ันนี้มุ�งหวังให�แต�ละกลุ�มเสนอรายงานท่ีแต�ละกลุ�มได�สรุปในข้ันสังเคราะห,ความรู�

ให�ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองว�า สิ่งที่ทําสําเร็จ หรือสิ่งท่ีทําไม�สําเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก�ไข และ
การเรียนรู�ที่เกิดข้ึน โดยผู�รายงานเรียงลําดับเริ่มจากทีมที่ 1 รายงานโครงการท่ี 1 การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) มี 3 กิจกรรม ประกอบด�วย 1) การจัดหาสื่อ 
อุปกรณ,และสถานที่ 2) การประกอบหุ�นยนต, และ 3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตามความ
ต�องการ  ทีมที่ 2 รายงานโครงการท่ี 2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21 มี 3 กิจกรรม ประกอบด�วย 1) 



156 

 

การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษที่ 21 2) ห�องเรียนภาษาไทย
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 และทีมท่ี 3 รายงานโครงการท่ี 3 การ
จัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, มี 3 กิจกรรม ประกอบด�วย 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู�
แบบโครงงาน 2) การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง  และ 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 
สามารถสรุปผลวิเคราะห,การดําเนินงานและแผนปฏิบัติไปสู�การปฏิบัติ ตามตารางที่ 4.18 

 
ตารางท่ี 4.18  ตารางสรุปผลวิเคราะห,การดําเนินงานแผนปฏิบัติไปสู�การปฏิบัติ ในวงจรที่ 1 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
1. การพัฒนา 
สื่อนวัตกรรม
การสอนการ
เรียนรู�เชิงรุก 
(Active 
Learning)  

1. การจัดหา 
สื่ออุปกรณ,และ
สถานที่  

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง จัดซ้ือหุ�นยนต, ROBO CIRCLE 3S 
จํานวน 4 ตัว และอุปกรณ,อย�างอ่ืน เช�น คอมพิวเตอร, ไขควง 
และคู�มือ ผู�เรียนร�วมกับครู ทําความสะอาดห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร,ชั้น 4 จัดห�องให�เอ้ือต�อการเรียนรู� มีที่นั่งเขียน
โปรแกรม ที่นั่งศึกษาองค,ประกอบหุ�นยนต,/ประกอบหุ�นยนต, มี
พื้นท่ีในห�องสําหรับทดสอบให�หุ�นยนต,ทําตามคําสั่งตามความ
ต�องการ ครูได�พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในการสอนการ
เรียนรู�เชิงรุก ครูเรียนรู�การใช�เทคโนโลยีสืบค�นหาแหล�งจัดซ้ือ
หุ�นยนต, สั่งซ้ือออนไลน,ทํางานเป�นทีม เรียนรู�จากกันและกัน 
ครูสร�างความแปลกใหม�ให�ผู�เรียนตื่นเต�นในสื่อหุ�นยต, ผู�เรียน
ประทับใจที่ได�เตรียมความพร�อมห�องสื่อเรียนรู�ร�วมกับครู 

2. การประกอบ
หุ�นยนต,  

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได�พัฒนาทักษะการศึกษา
ค�นคว�าทางเทคโนโลยีเตรียมการสอนประกอบชิ้นส�วนหุ�นยนต,
มีอะไรบ�างและทํางานอย�างไร ประกอบเข�าหุ�นยนต,ท่ีตําแหน�ง 

  ไหนรวมไปถึงความเรียบร�อยของแผงวงจรไฟฟ`าและความ
สมดุลของหุ�นยนต, แล�วให�ผู�เรียนปฏิบัติจริง ผู�เรียนได�รู�จักวิธี
สร�างและแก�ไขปWญหาเม่ือเกิดข�อผิดพลาดเป�นความรู�เทคโนโลยี
ท่ีมีความทันสมัย และในขณะที่ผู�เรียนลงมือทํา ครูจะคอย
อํานวยความสะดวกและแนะนําความรู�จนผู�เรียนประกอบ
หุ�นยนต,สําเร็จด�วยตนเอง 

3. การเขียน
โปรแกรม
หุ�นยนต,ให�
ทํางานตาม
ความต�องการ 

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได�พัฒนาการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช�จัดการเรียนรู� การติดตั้ง
โปรแกรม I-BOX3 การเขียนโปรแกรม I-BOX3 เพื่อสอน
ผู�เรียนใช�แผ�นซีดีรอมท่ีมาพร�อมกับชุดหุ�นยนต, ให�ผู�เรียนติดตั้ง
ด�วยตนเองในการใช�งาน ให�ผู�เรียนเขียนโปรแกรมคําสั่งเพื่อให�
หุ�นยนต,ทํางานตามความต�องการ ครูให�ผู�เรียนสืบค�นข�อมูลทาง
อินเทอร,เน็ตในการปฏิบัติ ครูทําหน�าท่ีอํานวยความสะดวกและ
เป�นผู�ชี้แนะในระหว�างที่ผู�เรียนเขียนโปรแกรม การนําหุ�นยนต,
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โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
มาสอนเสริมในรายวิชาการเขียนโปรแกรมท่ีมีความแปลกใหม� 
ทําให�ผู�เรียนชื่นชอบและสนใจในการเรียน ผู�เรียนเกิดการ
เรียนรู�จริงเพราะได�ลงมือทําจริง เกิดการคิดวิเคราะห,ระบบงาน
การแก�ปWญหาและสามารถถ�ายทอดสู�รุ�นน�องได� หรือนําความรู�
ไปใช�ได�ในอนาคต 

2. ห� อ ง เ รี ย น
แห�งศตวรรษที่ 
21 

1. การวางแผน
และเตรียม
ความพร�อมการ
จัดการเรียน รู�
ห�องเรียน
ศตวรรษที่ 21 

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได�พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู�หลากหลายวิธีการ ตั้งแต�ประชุมวางแผนร�วมกันคิด 
ร�วมกันปรับปรุงห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 (ห�อง 1202) 
และห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 (ห�อง 1203) จัด
ตกแต�งห�องเรียนด�วย ป`ายไวนิล สื่อการเรียนรู�ประจาํห�อง เกม
กระตุ�นการเรียนรู� เกมต�ออักษรภาษาไทย คําคมชุดมาตรฐาน 
ครอสเวิร,ดภาษาอังกฤษ ติดตั้งทีวี เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร, 
คอมพิวเตอร, ไมโครโฟน เคร่ืองขยายเสียง ครูสรุปร�วมกันใน
การจัดการเรียนรู�ในห�องเรียนศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�ที่เน�นบทบาทการทําหน�าท่ีเป�นผู� 

  อํานวยความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะ โดยให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมใน
การเรียนรู�มากยิ่งข้ึน ครูพูดน�อยลงแต�คอยเสริมเติมเต็ม แบ�ง
ผู�เรียนเป�นกลุ�มให�อภิปรายร�วมกันแล�วออกมานําเสนอหน�าชั้น
โดยใช�ไมโครโฟน การเรียนคําศัพท,ภาษาอังกฤษท่ีสาขาวิชา
ช�างยนต,เพื่อให�ผู�เรียนจําคําศัพท,ได�ไม�ต�องท�องจํา นําเกมต�างๆ
มาสอดแทรกกระตุ�นความสนใจเพื่อให�ผู�เรียนสนุกในการเรียนรู� 

2. ห�องเรียน
ภาษาไทย
ศตวรรษที่ 21  

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได�ถ�ายทอดความรู�โดยใช�เทคนิค
ของครูยุคใหม� ในการเป�น Facilitator และ Coach โดยแบ�ง
ผู�เรียนเป�นกลุ�มให�ทํากิจกรรมร�วมกัน อภิปราย นําเสนอ ครู
คอยเสริมเติมเต็มอีกคร้ังหน่ึงเพื่อให�ผู�เรียนคิดต�อไปได�อีก 
ผู�เรียนได�ความรู�และชื่นชอบในบทเรียนนั้นมากยิ่งข้ึน ครูสอน
แบบผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง มีส�วนร�วมในการเรียนรู�ได�นาํเสนอ
ความคิดเห็นของตนเองมากข้ึน ได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�าง
ครูและผู�เรียนเกิดบรรยากาศแห�งการเรียนรู�อย�างมีความสุข 

3. ห�องเรียน
ภาษาอังกฤษ 
ศตวรรษที่ 21 

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูใช�ส่ืออุปกรณ,ที่ทันสมัยทําให�
ห�องเรียนน�าเรียนมากยิ่งข้ึน มีคอมพิวเตอร,ให�ผู�เรียนสืบค�น
ข�อมูล มีโทรทัศน,ติดผนังด�านหน�าห�องเรียน เคร่ืองขยายเสียง 
เกมครอสเวิร,ด โปสเตอร,ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนรู� ครู
ใช�เทคนิคการเป�น Facilitator และ Coach ให�ผู�เรียนเกิดการ
เรียนรู�จากกิจกรรมมากท่ีสุดตามศักยภาพของแต�ละคน จัดการ
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โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 
เรียนรู�แบบกลุ�ม ครูให�ผู�เรียนเลือกหัวข�อที่สนใจศึกษาค�นคว�า
นํามาเสนอหน�าชั้นเรียน ครูได�พาผู�เรียนไปเรียนรู�คําศัพท,
ภาษาอังกฤษท่ีสาขาวิชาช�างยนต, ทําให�ผู�เรียนจดจําคําศัพท,ได�
โดยไม�ต�องท�องจํามากเหมือนแต�ก�อน ครูมีความสัมพันธ,อันดี
กับครูต�างสาขาวิชาในการการบูรณาการจัดการเรียนรู�  

3. การจัดการ
เรียนรู�
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

1. การวางแผน
การจัดการ
เรียนรู�แบบ
โครงงาน 

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูได�ร�วมคิดกระบวนการจัดการ
เรียนรู�แบบโครงงานมีข้ันตอนที่ทําให�ผู�เรียนเข�าใจง�ายๆ โดยให�
ผู�เรียนแบ�งกลุ�มไปศึกษาว�าจะทํานวัตกรรมอะไรที่ใช�ความรู�
พื้นฐานวิชาช�างยนต,ท่ีเรียนมาเพื่อประดิษฐ,ชิ้นงานออกมาและ  

  ใช�ประโยชน,ได�จริง จากนั้นให�นําภาพที่ต�องการจะทาํมาคุยกับ
ครู เม่ือครูเห็นชอบแล�วก็จะให�ผู�เรียนไปคิดต�อว�าทําแล�วได�
ประโยชน,อะไร และทําเค�าโครงบทท่ี 1-3 บทนํา ทฤษฎีที่
เก่ียวข�องและวิธีการดาํเนินโครงการ  

2. การจัดการ
เรียนรู�ให�ผู�เรียน
ทําจริง 

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนลงมือทํา
ชิ้นงานด�วยตนเอง ซ่ึงผู�เรียนยังทําไม�เป�น ลองผิดลองถูกและ
ค�นคว�าเพิ่มเติม ครูคอยช�วยเหลือให�คําแนะนําและครูทําหน�าท่ี
เป�นผู�อํานวยความสะดวก โดยครูจะเรียกตรวจช้ินงานเรื่อยๆ 
เพื่อดูความก�าวหน�า ครูเติมเต็มความรู�ให�กับผู�เรียน เน�นความ
ปลอดภัยจนกระทั่งผู�เรียนสามารถทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,
เสร็จ ผู�เรียนมองเห็นวิธีคิด การวางแผน และการแก�ไขปWญหา 
ส�งผลให�ความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางานอย�างแท�จริง 

3. การทดสอบ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

สําเร็จบรรลุความคาดหวัง ครูมุ�งเน�นผู�เรียนได�แลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระหว�างเพื่อน ครู และผู�สนใจ ผู�เรียนสาธิตด�วยตนเองว�า
ชิ้นงานสามารถใช�งานได�จริง ครูจะให�คําชี้แนะในการปรับแก�ไข
ประมาณ 2 – 3 ครั้ง โดยเน�นความปลอดภัย จนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ,เสร็จสมบูรณ, และจัดทํารายงานสรุปผลพร�อม
ชิ้นงานผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,  

 
จากตารางที่ 4.18 สรุปผลจากการสะท�อนผลการดําเนินงานตามโครงการท้ัง 3 โครงการ 

ประสบผลสําเร็จบรรลุผลตามเป̀าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวังทั้ง 3 โครงการ คือ  
โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) 

ประกอบด�วย 3 กิจกรรม ได�แก� 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ,และสถานท่ี โดยจัดซ้ือหุ�นยนต, ROBO 
CIRCLE 3S จํานวน 4 ตัว ใช�ในการเรียนการสอนและอุปกรณ,อย�างอ่ืน เช�น คอมพิวเตอร, ไขควง และ
คู�มือ และผู�เรียนมีส�วนร�วมในการทําความสะอาดห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,ชั้น 4 การจัดบรรยากาศ
ให�เอ้ือต�อการเรียนรู� มีท่ีนั่งเขียนโปรแกรม จัดท่ีนั่งศึกษาองค,ประกอบหุ�นยนต,เพื่อประกอบหุ�นยนต, 
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จัดแบ�งส�วนพื้นท่ีว�างเป�นลานเล็ก ๆ ในห�องสําหรับทดสอบให�หุ�นยนต,ทําตามคําสั่งตามความต�องการ 
ครูได�พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในการสอนการเรียนรู�เชิงรุก ครูได�ฝ�กฝนการสืบค�นหาแหล�งจัดซ้ือ
หุ�นยนต,ทางอินเทอร,เน็ต ครูทําการสั่งซ้ือทางออนไลน, ครูมีการทํางานเป�นทีม ครูมีการเรียนรู�จากกัน
และกัน ครูได�สร�างความแปลกใหม�ในการจัดการเรียนรู�โดยใช�สื่อหุ�นยนต,ทําให�ผู�เรียนมีความตื่นเต�นใน
การเรียน ผู�เรียนรู�สึกประทับใจตั้งแต�การได�มีส�วนร�วมกับครูในการเตรียมความพร�อมของห�องเรียน
และบรรยากาศในการเรียนการสอนโดยใช�หุ�นยนต,บูรณาการกับวิชาที่เรียน 2) การประกอบหุ�นยนต, 
ครูได�พัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยีในการเตรียมการสอน การประกอบชิ้นส�วนของหุ�นยนต,ท่ีถูกต�อง
ว�าในการประกอบจะต�องศึกษาว�าอุปกรณ,ทํางานอะไรบ�าง ทํางานอย�างไร การประกอบเข�าหุ�นยนต,ท่ี
ตําแหน�งไหน รวมไปถึงความเรียบร�อยของแผงวงจรไฟฟ`าและความสมดุลย,ของหุ�นยนต, แล�วจึงให�
ผู�เรียนลงมือปฏิบัติจริง ผู�เรียนได�รู�จักวิธีสร�างหุ�นยนต, การแก�ปWญหาเม่ือเกิดข�อผิดพลาด เป�นความรู�
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ในขณะที่ผู�เรียนลงมือทํา ครูจะทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวก และ
เป�นผู�ชี้แนะ เพื่อให�ผู�เรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาต�อไปได�อีก และ 3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,
ให�ทํางานตามความต�องการ ครูได�พัฒนาทักษะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ใน
การสอน ตั้งแต�การเร่ิมต�นติดตั้งโปรแกรม I-BOX3 การเขียนโปรแกรม I-BOX3 ตามข้ันตอนท่ีถูกต�อง 
การสอนผู�เรียนใช�แผ�นซีดีรอมที่มาพร�อมกับชุดหุ�นยนต, โดยให�ผู�เรียนทําการติดตั้งด�วยตนเองในการใช�
งาน ให�ผู�เรียนฝ�กปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคําสั่งเพื่อให�หุ�นยนต,ทํางานตามความต�องการ ครูทําหน�าท่ี
เป�นผู�อํานวยความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะ ครูได�พัฒนาทักษะการสอนเชิงลึกและได�พัฒนาทักษะการ
สอนที่หลากหลาย การนําหุ�นยนต,มาสอนเสริมในรายวิชาการเขียนโปรแกรมที่มีความแปลกใหม� ทํา
ให�ผู�เรียนชื่นชอบและสนใจในการเรียน ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จริงเพราะได�ลงมือทําจริงเกิดการคิด
วิเคราะห,ระบบงานการแก�ปWญหาและสามารถถ�ายทอดสู�รุ�นน�องหรือนําความรู�ไปใช�ได�ในอนาคต  

โครงการท่ี 2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21 ประสบความสําเร็จท้ัง 3 กิจกรรม ได�แก�     
1) การเตรียมความพร�อม ครูร�วมกันออกแบบแนวทางการถ�ายทอดความรู�โดยใช�เทคนิคของครูยุค
ใหม� ในการทําหน�าที่ เป�นผู�อํานวยความสะดวกและเป�นผู� ช้ีแนะ ในการจัดการเรียนรู�ห�องเรียน
ภาษาไทยศตวรรษที่ 21 แล�วแบ�งผู�เรียนเป�นกลุ�ม แล�วให�ทํากิจกรรมร�วมกัน แล�วให�อภิปราย แล�วได�
ออกมานําเสนอ และครูคอยเสริมเติมเต็มอีกคร้ังหนึ่งเพื่อให�ผู�เรียนคิดต�อไปได�อีก ทําให�ผู�เรียนได�
ความรู�และสนุกกับการเรียนในเนื้อหาบทเรียนนั้นมากยิ่งข้ึน จากเดิมท่ีครูบรรยายอย�างเดียวทําให�
ผู�เรียนรู�สึกเบ่ือ เม่ือครูพัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหม�ทําให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในชั้นเรียนมากข้ึนทั้ง
ในการนําเสนองานการแสดงความคิดเห็นของตนเอง เป�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างครูและผู�เรียน 
และระหว�างผู�เรียนและผู�เรียน เกิดบรรยากาศแห�งการเรียนรู�และมีความสุข 2)  ห�องเรียนภาษาไทย
ศตวรรษที่ 21 ครูได�ร�วมกันคิดทักษะใหม� ๆ ในการถ�ายทอดความรู�ของครูยุคใหม� ในบทบาทการเป�น
ผู�อํานวยความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะในการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21 โดยแบ�ง
ผู�เรียนเป�นกลุ�มให�ทํากิจกรรมร�วมกัน ระดมสมองร�วมกัน แล�วได�นําเสนอ และครูจะให�ความรู�ไปด�วย 
ทําให�ผู�เรียนได�เสาะแสวงหาความรู�ด�วยตนเองทําให�เข�าใจสามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน,ได�อีก เม่ือ
ครูพัฒนาทักษะการสอนให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมมากข้ึน ทําให�ผู�เรียนกล�าคิด กล�าพูดและกล�าแสดงออก
ในทางสร�างสรรค, มีความสนุกกับการเรียนและมีความตั้งใจเรียนมากข้ึน และ 3) ห�องเรียน
ภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 ครูได�พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในการสอน โดยใช�สื่ออุปกรณ,ที่ทันสมัย
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ในห�องเรียนทําให�ห�องเรียนน�าเรียนมากยิ่งข้ึน มีการเพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร,สําหรับให�ผู�เรียนสืบค�น
ข�อมูล มีโทรทัศน,ติดผนังด�านหน�าห�องเรียนพร�อมเคร่ืองขยายเสียง มีเกมครอสเวิร,ด มีโปสเตอร,
เก่ียวกับภาษาอังกฤษ ในการห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 ในการดึงดูดความสนใจให�ผู�เรียน
อยากเรียน ครูตกลงร�วมกันในการนําเทคนิคการสอนแบบครูยุคใหม�ในการทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวย
ความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะเพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�จากกิจกรรมให�มากที่สุดตามศักยภาพของแต�
ละคน ครูสอนแบบกลุ�ม ให�ผู�เรียนเลือกหัวข�อท่ีสนใจนําไปศึกษาค�นคว�าเพื่อนํามาเสนอหน�าชั้นเรียน 
นอกเหนือจากการเรียนรู�ในห�องเรียนแล�ว ครูได�พาผู�เรียนไปเรียนคําศัพท,ภาษาอังกฤษที่สาขาวิชา   
อ่ืน ๆ เช�น สาขาช�างยนต, ทําให�ผู�เรียนจดจําคําศัพท,ภาษาอังกฤษได�โดยไม�ต�องท�องจํามากเหมือนแต�
ก�อน ครูมีความสัมพันธ,อันดีระหว�างครูต�างสาขาวิชาเกิดความเข�าใจอันดีต�อกันในการบูรณาการ
จัดการเรียนรู� 

โครงการท่ี 3 การจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, มี 3 กิจกรรม ประสบความสําเร็จ
ทั้ง 3 กิจกรรม ได�แก� 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน ครูได�พัฒนาทักษะการสอนใน
การจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน เริ่มจากให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�มกันเองไปศึกษาว�าจะทํานวัตกรรมอะไรท่ีใช�
ความรู�พื้นฐานวิชาช�างยนต,ที่เรียนมาเพื่อคิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ออกมาและใช�ประโยชน,ได�จริง 
จากนั้นให�นําภาพที่ต�องการจะทํามาคุยกับครู เม่ือครูเห็นชอบแล�วก็จะให�ผู�เรียนไปคิดต�อว�าทําแล�วได�
ประโยชน,อะไร และทําเค�าโครงบทที่ 1-3 บทนํา ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องและวิธีการดําเนินโครงการ 2) การ
จัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนลงมือทํา ครูให�ผู�เรียนลงมือทําชิ้นงานด�วยตนเอง โดยครูทําหน�าที่เป�นผู�อํานวย
ความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะ และครูจะเรียกตรวจชิ้นงานเรื่อย ๆ เพื่อดูความ ก�าวหน�า ครูเติมเต็ม
ความรู�ให�กับผู�เรียนจนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,เสร็จเรียบร�อย ผู�เรียนได�เรียนรู�ผ�านการทําโครงงานแล�ว
จะมองเห็นวิธีคิด การวางแผน ลองผิดลองถูก และแนวทางแก�ไขปWญหาเพื่อผู�เรียนจะได�มีความรู�และ
ทักษะที่จําเป�นในการทํางาน และ 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, ครูมุ�งเน�นให�ผู�เรียนได�
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างเพื่อน ครู และผู�สนใจ โดยครูให�ผู�เรียนฝ�กทักษะการสื่อสารโดยสาธิต
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,และนําเสนอผลงาน เพื่อให�ครูประเมินผลการทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, ครู
ให�คําชี้แนะการทดสอบชิ้นงานปรับแก�จนกระทั่งชิ้นงานเสร็จสมบูรณ, 
 ผลจากการปฏิบัติในข้ันตอนการสะท�อนผล ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยต�างประจักษ,สิ่งที่ได�เรียนรู�
ร�วมกันว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีมีการสะท�อนผลสิ่งที่ได�ลงมือปฏิบัติร�วมกันไปแล�ว 
ถือได�ว�าเป�นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งเน่ืองจากเป�นการรวบรวมข�อมูลจากการสังเกตท้ังหมดมา
สังเคราะห,ร�วมกันถึงสิ่งท่ีทําสําเร็จ ทําไม�สําเร็จ ปWญหาอุปสรรค  สิ่งที่ควรปรับปรุงแก�ไข การ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู�ที่เกิดข้ึน ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ
จริง และผลจากการสังเคราะห,ข�อมูลที่ได�จากข้ันตอนที่ 5 การสะท�อนผลน้ี จะถูกนําไปใช�ในข้ันตอนท่ี 
6 การวางแผนใหม� จนได�ออกมาเป�นแผนปฏิบัติการชุดใหม� หากการปฏิบัติในข้ันตอนการสะท�อนผลน้ี
ไม�ครบถ�วนสมบูรณ,จะส�งผลถึงความครบถ�วนสมบูรณ,ของแผนปฏิบัติการที่จะได�ร�วมกันจัดทําข้ึนใหม�
เช�นกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและสรุปผล สรุปผลจากการสะท�อนผลการดําเนินงานตาม
โครงการทั้ง 3 โครงการ เป�นดังน้ีคือ การดําเนินตามกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการ มีกิจกรรม
รวม 9 กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงค,จํานวน 9 กิจกรรมประกอบด�วย 1) การจัดหาส่ือ 
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อุปกรณ,และสถานที่ 2) การประกอบหุ�นยนต, 3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตาม ความ
ต�องการ 4) การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษท่ี 21 5) ห�องเรียน
ภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 6) ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 7) การวางแผนการจัดการเรียนรู�
แบบโครงงาน 8) การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนลงมือทําจริง และ 9) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 
ดังภาพที่ 4.29 

  

 
 
ภาพที่ 4.29  การสะท�อนผล 
 
 ซ่ึงผลจากการลงมือปฏิบัติพบว�าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกโครงการในภาพรวม
บรรลุความคาดหวัง นําเสนอสรุปข้ันตอนการสะท�อนผล ดังภาพที่  4.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.30 ผลสรุปการสะท�อนผล 
  

วงจรที่ 2 : ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม1 (Re-Planning) 
 โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยร�วมกันดําเนินการ เม่ือวันที่ 19ตุลาคม 2560 ณ ห�องประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ในข้ันตอนการวางแผนใหม� ผู�วิจัยได�ยึดถือหลักการที่สําคัญคือ 
“หลักการทักษะที่หลากหลายในบริบทเฉพาะและหลักการตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และ
การเป�นผู�มีส�วนได�เสีย” โดยการวิเคราะห,สภาพปWจจุบันของการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู 
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,  
 หลังสิ้นสุดการดําเนินงานในข้ันตอนการวางแผนใหม� สรุปได�การนําโครงการจํานวน 3 
โครงการตามแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริงในวงจรท่ี 1 บรรลุวัตถุประสงค,และบรรลุความ
คาดหวังทั้งหมดรวม 9 กิจกรรม จากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�สรุปร�วมกันว�า “ถ�ากิจกรรมที่พวก
เราทําแล�วบรรลุวัตถุประสงค,ท้ัง 9 กิจกรรม พวกเราก็ยังต�องให�มีการดําเนินกิจกรรมในเรื่องต�างๆ 
ต�อไปเพื่อให�เกิดการต�อเนื่อง และควรทํากิจกรรมใหม�อ่ืน ๆ เพิ่มเติม ท้ังน้ีเพราะหลักการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเน�นการพัฒนาในเร่ืองนั้น ๆ ให�ดีข้ึนอย�างต�อเน่ืองเป�นแบบเกลียวสว�าน
ไม�มีท่ีสิ้นสุด” (วิโรจน, สารรัตนะ, 2558) ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�ร�วมกันนําประสบการณ,จากการลง
มือปฏิบัติจริงในวงจรท่ี 1 มาวางแผนใหม�ในวงจรที่ 2 ในโครงการที่ทําสําเร็จน้ัน ได�เพิ่มเติมกิจกรรม
ใหม�ท่ีเน�นการพัฒนาต�อยอดในเร่ืองนั้น ๆ ให�ดี ข้ึนอย�างต�อเน่ืองยั่งยืนไม�มีท่ีสิ้นสุด โดยร�วมกัน

 

ประชุมก1อน
สะท3อนผล 

 

การสะท3อนผล
ความรู3สึก 

 

สรุปการ
สะท3อนผล 

- ผู�วิจัยเป�นผู�มีส�วนร�วมสนับสนุน อํานวยความสะดวก 

- ร�วมกันคิดวิธีการสะท�อนผล 
- ร�วมกันกําหนดประเด็นการสะท�อนผล รับรองผลการสังเกต 

- กระบวนการท่ีทําให�การยอมรับทํางานร�วมกัน วิธีการเรียนรู� 
ความรู�ที่ได�จากความร�วมมือ 
- การรับรอง สําเร็จ ไม�สาํเร็จ 
 
- ข�อดี ข�อด�อย ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็นเพิ่มเติม 

- แก�ไข เพื่อการปฏิบัติการในครั้งต�อไป 
 

การวางแผน
ใหม1 
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วิเคราะห,กิจกรรมเพิ่มเติม “สภาพที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม” จากน้ันผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยได�จัดประชุมเพื่อออกความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกันเพื่อจัดกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมในวงจรที่  2 
จํานวน 3 กิจกรรม โครงการละ 1 กิจกรรม ดังน้ี  

โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) โดยทีม 
1 ได�ร�วมกันออกแบบทักษะการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู�เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสู�ความเป�นเลิศด�าน ICT และเป�นต�นแบบ เป�นเครือข�าย ให�กับวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได�ด�วย จึงร�วมกัน
กําหนดกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมคือกิจกรรม “พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต,” มีวัตถุประสงค,เพื่อส�งเสริมการจัด
กิจกรรมด�าน ICT ให�กับผู�เรียนได�เรียนรู�จากแหล�งเรียนรู�ภายในวิทยาลัยโดยการสร�างกระบวนการ
ทํางานกลุ�มให�เกิดการเรียนรู�ควบคู�การปฏิบัติจริง และเป�นการสร�างความสัมพันธ,ระหว�างผู�เรียนรุ�นพี่ 
ปวส.2 และผู�เรียนรุ�นน�อง ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร,ธุรกิจและผู�ที่สนใจในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,
ทําให�สมาชิกเกิดการเรียนรู�สื่อเทคโนโลยีใหม� ๆ และมีการพัฒนาการเรียนรู�หุ�นยนต,ใหม� ๆ ที่มีความ
ซับซ�อนมากยิ่งข้ึนเนื่องจากในอนาคตหุ�นยนต,จะทํางานแทนคนในหลาย ๆ งาน จะต�องทําการพัฒนา
ผู�เรียนให�ต�อยอดทางความคิดในการเรียนรู�หุ�นยนต,ต�อไปอย�างต�อเน่ืองไม�มีท่ีสิ้นสุด และจะเกิดการ
พัฒนาการใช�สื่อนวัตกรรมอย�างแพร�หลายส�งผลให�ผู� เรียนมีความรู�ความสามารถในการใช�สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน ซ่ึงแสดงถึงการ
พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 สําหรับครูประสบความสําเร็จ ดังภาพที่ 4.31 

 

 
 
ภาพที่ 4.31  การประชุมเพิ่มเติมกิจกรรมใหม� “พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต,” 
 

โครงการที่ 2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21 โดยทีม 2 ได�จัดกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมคือ กิจกรรม   
“ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษท่ี 21” จากการดําเนินการร�วมกันในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน ของ 
ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 และห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 บรรลุเป̀าหมาย ครู
จัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการเรียนรู�มากยิ่งข้ึน ซ่ึงยังคงต�องดําเนินการต�อเน่ืองต�อไปในวงจร
ที่ 2 และปรับเปลี่ยนเติมเต็มอยู�เรื่อยๆ ให�ดีข้ึน เพื่อผู�เรียนสามารถนําไปปรับใช�ในการทํางานในสถาน
ประกอบการ และเป̀าหมายต�อไปคือ “ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21” เนื่องจากปWจจุบันวิทยาลัย
ยังขาดห�องเรียนอีกหลายห�องที่ยังรอการปรับปรุงให�เข�ากับยุคไทยแลนด, 4.0 และจากประสบการณ,
ของครูที่ผ�านมาพบว�าผู�เรียนสายอาชีวะศึกษาจะกลัววิชาคณิตศาสตร,และวิชาวิทยาศาสตร, จึงต�อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให�ผู�เรียนกลับมาชื่นชอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร,และวิชาวิทยาศาสตร,
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โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม� เพิ่มการใช�สื่อและเกมท่ีช�วย
ส�งเสริมการเรียนรู�และให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการจัดการเรียนรู�มากยิ่งข้ึน และครูจัดการเรียนรู�นอก
ห�องเรียนให�กําลังใจผู�เรียนให�มีความเชื่อม่ันในตนเองมุมานะการเรียนให�ประสบความในการศึกษา 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให�สูงข้ึนสามารถนําความรู�วิชาสามัญบูรณาการกับวิชาชีพอ่ืน ๆ ดังภาพที่ 4.32 

 

 
 
ภาพที่ 4.32 การประชุมเพิ่มเติมกิจกรรมใหม� “ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที 21” 

 

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, โดยทีม 3 ได�ประชุมระดมสมองการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู หลังจากท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมใน
วงจรที่ 1 ผู�เรียนได�ลงมือทําจริงได�ฝ�กทักษะการแก�ปWญหา ทักษะการคิด ได�ศึกษาค�นคว�าด�วนตนเอง
ทําให�ผู�เรียนได�พัฒนาความคิดสร�างสรรค,คิดค�นทําชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,จนได�ชิ้นงานท่ีนํามาใช�
ประโยชน,ได�จริง และจากการระดมสมองของทีม 3 สรุปได�ว�าครูจะหาเวทีให�ผู�เรียนได�นําผลงานไป
แสดงให�สังคมภายนอกได�รับรู�และได�พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก�ปWญหา 
ทักษะการใช�เทคโนโลยีและทักษะการทํางานเป�นทีม เพื่อให�ผู�เรียนได�เห็นแนวทางการประยุกต,นํา
ความรู�ไปใช�ในชีวิตจริงประจําวันเกิดเจตคติและเห็นคุณค�าในการเรียนรู�และความภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ดังภาพท่ี 4.33 

 
 

ภาพที่ 4.33 การประชุมเพิ่มเติมกิจกรรม “นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�รียนให�กับ
สังคมภายนอกได�รับรู�” 
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เม่ือได�กําหนดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมใหม� ผู�วิจัยและทีมผู�ร�วมวิจัยได�จัดทําแผนปฏิบัติการข้ึน
ใหม�ร�วมกัน 1 ชุด โดยการรวบรวมเอาโครงการกิจกรรมชุดเดิมมาพิจารณาร�วมกันว�าเราควรที่จะ
แก�ไขส่ิงไหนอย�างไร หรือต�อเติมเสริมแต�งอย�างไร ตลอดท้ังการออกแบบร�วมกันในการจัดกิจกรรม
ใหม�เพิ่มเติม ซ่ึงได�ข�อสรุปในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหม� ดังตารางที่ 4.19 
 

ตารางท่ี 4.19  ผลการนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริงในวงจรที่ 1 และกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมใน
วงจรที่ 2  

ลําดับ โครงการ 
วงจรที่ 1 ผลการนาํแผน 
ปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ 

วงจรที่ 2 การกําหนด       
กิจกรรมใหม�เพิ่มเติม 

1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การสอนการเรียนรู�เชิง
รุก (Active Learning) 

บรรลุความคาดหวัง         
ทั้ง 3 กิจกรรม 

พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, 

2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 
21 

บรรลุความคาดหวัง         
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 
21 

3 การจัดการเรียนรู�
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 

บรรลุความคาดหวัง          
ทั้ง 3 กิจกรรม 

นําเสนอผลงานนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ,ของผู�เรียนให�สังคม
ภายนอกได�รับรู� 

  
 ผลจากการจัดกิจกรรมในข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม�นี้ เป�นข้ันตอนที่ทําให�ผู�วิจัยและผู�
ร�วมวิจัยเกิดกระบวนการทักษะแนวคิดใหม� ในกระบวนการที่ได�ดําเนินการมาแล�วเบื้องต�น จึงทําให�
เกิดการเรียนรู�ร�วมกันเกิดข้ึนเก่ียวกับประสบการณ, ทักษะ ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ตลอดจน
ร�วมกันเสวนาพูดคุยเพื่อให�ประเด็นดังกล�าวสะท�อนผลออกมาในแง�กระบวนการต�าง ๆ ในบางประเด็น
ที่ยังต�องปรับปรุงพัฒนาต�อยอดให�ดียิ่งข้ึนกว�าการปฏิบัติงานในวงจรท่ี 1 เพื่อนํามาเป�นแนวทาง
กําหนดเป�นต�นแบบ “สภาพท่ีคาดหวังจากการการพัฒนาต�อยอด”“การประเมินทางเลือก” 
จนกระทั่งได�มาซ่ึงแผนปฏิบัติการใหม� ดังที่ได�กล�าวมาแล�วในข�างต�น 
 ทั้งน้ีแผนปฏิบัติการชุดใหม�ดังกล�าวเป�นการนําทั้ง 3 โครงการท่ีมีอยู�เดิมมาปฏิบัติใหม�และ
เพิ่มเติมกิจกรรมใหม�โครงการละ 1 กิจกรรม ทั้ง 3 โครงการ เพื่อให�การพัฒนาเป�นไปอย�างต�อเนื่อง
และยั่งยืน โดยโครงการ/กิจกรรมท่ีทําสําเร็จและบรรลุเป`าหมายท้ังหมดก็ให�ดําเนินการต�อไป และ
ดําเนินการกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมไปพร�อม ๆ กัน อีกจํานวน 3 กิจกรรม คือ 1) พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, 
2) ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 และ 3) นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�
สังคมภายนอกได�รับรู� โดยนําข�อมูลมาจากเครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการและผล 
รายงานกิจกรรมที่ทีมประเมินเป�นผู�ประเมินและผ�านความเห็นชอบจากผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกันแล�ว 
 ดังนั้น ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงนํากิจกรรมใหม�เพิ่มเติมไปดําเนินการในโครงการที่ 1 
โครงการท่ี 2 และ โครงการที่ 3 ดังมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.20 
 
 



166 

 

ตารางท่ี 4.20  การกําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมใหม�ในโครงการที่ 1 โครงการท่ี 2 และโครงการที่ 3  
ลําดับ กิจกรรม งบประมาณ  

1 พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, - 
2 ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 10,427 
3 นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�สังคมภายนอกได�รับรู� 7,800 

 รวมเงิน (หน�วย: บาท)  18,227 
  

ตารางที่ 4.20  ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในข้ันตอนท่ี 6 การวางแผนใหม�พบว�า การจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลตามที่คาดหวัง ท้ังน้ีอาจเป�นเพราะผู�ร�วมวิจัยทุกคนต�างมีประสบการณ,ใน
การวิเคราะห,สภาพของงานที่ต�องการพัฒนา หรือต�องการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีประสบการณ,ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการมาแล�วเบ้ืองต�น ในวงจรที่ 1 
 ผลจากการจัดกิจกรรมในข้ันตอนท่ี 6 การวางแผนใหม�นี้ ทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเกิดการ
เรียนรู�ร�วมกันเก่ียวกับประสบการณ,ในการนําเสนอสภาพปWญหาอุปสรรคเล็ก ๆ น�อย ๆ ระหว�างการ
ดําเนินงานท่ีพบและแก�ปWญหาสําเร็จบรรลุเป̀าหมายตามท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติในวงจรที่ 1 เพื่อ
นํามากําหนดเป�น “สภาพท่ีคาดหวังจากการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาต�อยอดอย�างต�อเนื่อง” 
จนกระทั่งได�มาซ่ึงแผนปฏิบัติการชุดใหม� ดังที่ได�กล�าวมาแล�วในข�างต�น 
 ข3อสังเกตที่ได3จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผนใหม1 ผลจากการลงมือปฏิบัติ
ในข้ันตอนการวางแผนใหม�พบว�าสาเหตุที่ทําให�การดําเนินงานในข้ันตอนน้ีประสบผลสําเร็จเป�น
เพราะว�าผู�ร�วมวิจัยต�างมีความรู�และประสบการณ,ในการทํางานวงจรแรกมาแล�ว รวมทั้งเกิด
ความคุ�นเคยระหว�างผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยด�วยกัน จึงทําให�ทุกคนต�างกล�าท่ีจะพูด กล�าแสดงความ
คิดเห็น และมีส�วนร�วมในการทํางานอย�างกระตือรือร�นเข�มแข็งมากข้ึน 
 วงจรที่ 2 : ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม1 (Re-Acting)  
 ในข้ันตอนการปฏิบัติใหม� โดยดําเนินการระหว�างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 28
กุมภาพันธ, 2561 ผู�วิจัยได�ยึดถือหลักการที่สําคัญคือ “หลักการมุ�งการเปลี่ยนแปลงและมุ�งให�เกิดการ
กระทําเพื่อให�บรรลุผลและหลักการรับฟWงความคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัย การวิเคราะห,วิพากษ,และการ
ประเมินตนเองตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบ” การดําเนินการในข้ันตอนที่ 7  
การปฏิบัติใหม�น้ีเป�นการดําเนินการวิจัยในวงรอบที่ 2 ซ่ึงได�ดําเนินการหลังจากผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�
กําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมใหม� โดยนําเอากิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู เพื่อให�ครูพัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหม�เน�นผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง และ
ครูได�ฝ�กปฏิบัติทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม� ในการทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวกและ
การเป�นผู�ช้ีแนะอย�างเป�นรูปธรรมนําไปสู�การบรรลุวัตถุประสงค,ของโครงการ โดยผู�วิจัยดําเนินการ
ส�งเสริมสนับสนุนอํานวยความสะดวกให�กับผู�เรียนในการฝ�กปฏิบัติ หลังสิ้นสุดการดําเนินงานใน
ข้ันตอนการปฏิบัติใหม�ได�ข�อสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติ 2) 
ปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การประเมินและสรุปผลทั้งนี้ในการดําเนินการกิจกรรมดังกล�าวข�างต�น
สามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดงให�เห็นถึงลําดับเหตุการณ,และรายละเอียดท่ีเกิดได�ดังนี้ 
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1)  ขั้นตอนการกําหนดแนวปฏิบัติ ได�กําหนดจัดข้ึนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
15.00 – 16.30 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ในข้ันตอนนี้มุ�งหวังให�มีการระบุวิธีการ
ดําเนินการปฏิบัติโครงการกิจกรรมตามข้ันที่ 6 การวางแผนใหม�เพื่อให�การปฏิบัติบรรลุจุดมุ�งหมาย
ของข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม� โดยวิธีการระดมสมอง เสวนา แสดงความคิดเห็น ส�งเสริมกําลังใจให�
กันและกัน เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติร�วมกันดังนี้ (1) จัดประชุมอย�างไม�เป�นทางการสร�างพลังแรงจูงใจ
เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดการเรียนรู�ในกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนแก�ผู�ร�วมวิจัย (2) สร�าง
ข�อตกลงร�วมกันแนวทางปฏิบัติกิจกรรมร�วมกัน และ (3) นําแผนปฏิบัติการให�เห็นผลท่ีเกิดข้ึนใหม�ท่ี
ชัดเจนตรงกันโดยก�อนเริ่มการประชุมผู�วิจัยได�นําสับปะรดจากจังหวัดเลยมามอบให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคน
เพื่อสร�างสีสันในการดําเนินงานต�อไป ดังภาพท่ี 4.34 

 
 
 

     
 

     
 
ภาพที่ 4.34 ผู�วิจัยมอบสับปะรดให�กับผู�ร�วมวิจัยก�อนประชุมระดมสมองข้ันตอนการปฏิบัติใหม� 
 

กิจกรรมนี้เริ่มต�นโดยผู�วิจัยได�เชิญคณะครูผู�ร�วมวิจัย ตลอดทั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ผู�จัดการ และผู�อํานวยการ ร�วมกันประชุมแบบไม�เป�นทางการ เพื่อท่ีจะกระตุ�นคณะผู�ร�วม
วิจัย โดยเชิญทุกท�านแสดงความคิดเห็นและความรู�สึกเพื่อร�วมฟWงความคิดเห็นของทุกท�าน โดยผู�วิจัย
ได�กล�าวถึงวัตถุประสงค,ของการเชิญเข�าร�วมประชุมในครั้งนี้แล�วเสริมกระตุ�น 

“ความสําเร็จของวงจรที่ 1 เกิดข้ึนจากการผสมผสานความคิดของครูผู�ร�วมวิจัยแล�วลง
มือทําด�วยความกระตือรือร�นในทุกวิถีทางเพื่อผลักดันโครงการทั้ง 3 โครงการให�เป�นผลสําเร็จสําคัญ
มาก ตอนเริ่มทําวิจัยทีมงานมีความคิดว�างานเยอะแยะ ทั้งภาระงานสอน ภาระงานอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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แต�เม่ือเราได�ประชุมวางแผนแบ�งทีม เรียนรู� สะท�อนผล คุยกัน สังเกตแล�วค�อยมาประเมิน บันทึกสิ่งท่ี
เราทํา เก็บข�อมูล แล�วมาน่ังถอดบทเรียนร�วมกัน ทําให�เราได�เรียนรู�ว�า เราทําอะไรได�ดีบ�าง ทําอย�างไร
ถึงดี ท่ีเราวางแผนว�าดี แต�พอไปใช�จริง ๆ มันไม�ดี มันมีปWญหา มันมีอุปสรรค แล�วเราช�วยกันคิดต�อเรา
จะหาแนวทางแก�ปWญหาตรงนี้ได�อย�างไร น่ีคือสิ่งที่เราได�เรียนรู�จากการทําวิจัย ทําให�เราทุ�มเททํางาน
ให�โครงการบรรลุเป`าหมายตามท่ีตั้งไว�ร�วมกันเสร็จเรียบร�อยแล�วเราได�ทําการทบทวนการปฏิบัติงานท่ี
ผ�านมาในวงจรที่ 1 และร�วมกันวางแผนการปฏิบัติใหม�ในวงจรที่ 2 ซ่ึงเราต�างก็มีความคิดว�าการ
ทํางานทุกวันนี้ไม�มีสูตรสําเร็จให�ดําเนินรอยตาม การอ�านความสําเร็จของผู�อ่ืนทําได�เพียงแค�เรียนรู�
แนวคิดนํามาจุดประกายความคิดในตัวเราเท�าน้ัน ในศตวรรษท่ี 21 ครูต�องสามารถสร�างสรรค,
วิทยาลัยให�มีเอกลักษณ,ท่ีชัดเจนด�วยการหม่ันเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง และการเรียนรู�ท่ีจะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดคือความเต็มใจและยินดีในการค�นหาวิธีการเรียนรู�แบบใหม� ๆ ดังท่ีเราได�ดําเนินการโครงการ 
3 โครงการในวงรอบแรกด�วยการปฏิบัติจริงแล�วหาความรู�เพิ่มเติมผ�านการสังเกต การวิเคราะห, การ
เรียนรู�ระหว�างกันและกัน การได�ยินได�ฟWงเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ หรือการเรียนรู�ผ�านวิธีการอ่ืน ๆ ซ่ึงถือ
เป�นกระบวนการที่เริ่มต�นข้ึนตั้งแต�เราเริ่มทําวิจัย ร�วมกันคิด ร�วมกันทํา และกําลังดําเนินไปอย�าง
ต�อเนื่องได�มุมมองที่กว�างข้ึนได�ข�อสรุปในสิ่งนั้นร�วมกันนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติที่ดีข้ึนท่ี
เราทุกคนมีส�วนร�วมและกําลังจะดําเนินการในวงจรท่ี 2 ต�อไป ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�อยู�ใกล�ชิดกัน 
ได�พูดคุยกันตลอดการดําเนินการในวงจรที่ 1 ทุกคนมีความรู�สึกว�าอบอุ�นท่ีได�อยู�ร�วมกัน” 

จากนั้นผู�วิจัยได�สร�างแรงบันดาลใจในลักษณะขอความร�วมมือซ่ึงกันและกันเพื่อให�เกิด
แรงศรัทธาขับเคล่ือนกิจกรรมน้ัน ๆ ร�วมกันต�อไป 

2)  ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม ข้ันตอนน้ีมุ�งหวังให�ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมเดิมท่ี
วางแผนร�วมกันไว� และผลการปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมคือ 1) พี่สอนน�องเล�น
หุ�นยนต, 2) ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษท่ี 21 และ 3) นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของ
ผู�เรียนให�กับสังคมภายนอกได�รับรู� ผู�ร�วมวิจัยและทีมแกนนําได�นํากิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมไปสู�การ
ปฏิบัติใหม�โดยกําหนดให�มีกิจกรรมต�าง ๆ ใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติร�วมกันรวม 3 กิจกรรม คือ 1) 
การจัดทีมงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 2) การพิจารณาแต�งตั้งทีมรับผิดชอบติดตามกิจกรรมและ
ประเมินโครงการ 3) พิจารณาทบทวนแก�ไขเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 4) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ
ใหม� ซ่ึงแต�ละกิจกรรมดังกล�าวสามารถนํามาสรุปเป�นภาพรวมของการปฏิบัติการดําเนินการได�ดังนี้ 

2.1) การจัดทีมงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป�นกิจกรรมที่ผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยได�ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทีมงานโครงการเพื่อร�วมกันนําโครงการที่ได�ร�วมกันจัดกระทํา
ใหม�น้ีไปพิจารณาเพื่อนําไปสู�การปฏิบัติซ่ึงได�ข�อตกลงร�วมกันว�าในข้ันตอนการปฏิบัติใหม�คือการนําทั้ง 
3 โครงการที่เคยได�ลงมือปฏิบัติไปแล�วในวงจรที่ 1 มาดําเนินการต�อยอดเพื่อให�เกิดความต�อเนื่องและ
ยั่งยืน ท้ังน้ีให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนยึดถือแนวทางการจัดทีมงานในรูปแบบเดิมดังท่ีเคยได�ทําไว�แล�ว และให�
มีการปรับปรุงแก�ไขและทบทวนการปฏิบัติให�ดีข้ึนกว�าเดิมจากการปฏิบัติท่ีผ�านมาในคร้ังนี้แล�วและให�
เสร็จให�ทันตามกําหนดเวลาในวงจรท่ี 2 ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2.2) การพิจารณาแต�งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ ได�ข�อสรุปร�วมกันว�า
ให�ใช�ทีมงานชุดเดิมซ่ึงประกอบด�วยทีมแกนนําท้ัง 3 โครงการท่ีได�ดําเนินการตั้งไว�แล�ว จากนั้นผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันวางแผนในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงได�ข�อสรุปร�วมกันว�าจะมีการ
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ดําเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว�างดําเนินการ และระยะที่ 2 เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานหรือ
โครงการ 

2.3) เกณฑ,การพิจารณาเคร่ืองมือในการวิจัย ผู�วิจัยนําเอาเคร่ืองมือท้ัง 5 ฉบับ ที่ได�
จากการจัดกระทําร�วมกันในข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ คือ ฉบับที่ 1 แบบบันทึกการประชุม ฉบับท่ี 2 
แบบสัมภาษณ, ฉบับท่ี 3 แบบประเมินการพัฒนาการทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ฉบับที่ 4 แบบ
รายงานความก�าวหน�าของโครงการ ฉบับที่  แบบประเมินโครงการ มานําเสนอให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกัน
ทบทวนว�าจะมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรอีก หรือไม�ก�อนนําไปใช� ซ่ึงได�ข�อสรุป
ร�วมกันว�าให�นําเอาเคร่ืองมือการวิจัยท้ัง 5 ฉบับน้ีไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลได�โดยไม�ต�องมีการ
ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีก เพราะดีอยู�แล�ว 

2.4) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม�ผลจากการจัดกิจกรรมนําแผนลงสู�การปฏิบัติ
ใหม�เพื่อเป�นการกําหนดภารกิจแนวทางปฏิบัติกิจกรรมใหม�ร�วมกัน ทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�เกิดสิ่ง
ที่เรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบของการเรียนรู� เกิดการอยากรู�อยากเห็นอยากทราบสิ่งท่ีตนได�ร�วมกัน
สร�างพัฒนากิจกรรมร�วมกัน ในการนําแผนลงสู�การปฏิบัติในข้ันตอนที่ 7 น้ีคือ การปฏิบัติใหม� โดยการ
นําเอาข�อมูลเดิมที่ได�จากกระบวนการพิจารณาร�วมกันในข้ันตอนที่ 3 มาประกอบการพิจารณาในการ
ทบทวนแก�ไขปรับปรุงเพื่อให�การนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ ให�เกิดบรรลุเป̀าหมายสําเร็จผล ได�
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในข้ันตอนต�อไป ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยในแต�ละทีมท่ีได�แบ�ง
กิจกรรม โครงการท่ีรับผิดชอบ ได�มีการนําแผนการปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติใหม�ในวงจรที่ 2 นี้ในช�วง
ระหว�างดําเนินการ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ, 2561 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning)  
โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการสําเร็จแล�วก็ดําเนินการต�อไปตามปกติ และกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมจํานวน 1 
กิจกรรม ในวงจรที่ 2 ที่นําสู�การปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมพ่ีสอนน3องเล1นหุ1นยนต& โดยครูจัดกระบวนการเรียนรู�แบบผู�เรียนเป�น
ศูนย,กลาง มุ�งม่ันท่ีจะทําให�ผู�เรียนประสบความสําเร็จ ครูได�พัฒนาทักษะการทําหน�าที่ครูยุคใหม�นําส่ือ
นวัตกรรมหุ�นยนต,มาใช�ในการจัดการเรียนรู�เชิงรุก จุดท่ีครูนํามาสอนเป�นจุดเร่ิมต�นของการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ให�กับผู�เรียน ครูอยากให�ผู�เรียนลงมือทําโดยในระหว�างวันที่ 9 ธันวาคม 2560 – 
24 ธันวาคม 2561 ครูและผู�เรียนระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ จํานวน 2 คน คือ นาย
ปราโมทย, โคตรดง และนายอาทิตย, จรุงกัน ร�วมกันวางแผนเตรียมความพร�อมจัดกิจกรรมพี่สอนน�อง
เล�นหุ�นยนต, และรับสมัครรุ�นน�องที่สนใจเข�าร�วมกิจกรรมได� จํานวน 23 คน ได�แก� นายวีระวัฒน,  ยง
ปWดชา นางสาวพรทิภา  จันดา นายอนุรักษ,  พีระภาค นายนภัสกร  อินทศรี นางสาวป;ยวรรณ  ศรี
คุณ นางสาวอนุสริน  ช�วยศรี นายภานุพงษ,  จาริชานนท, นางสาวปาริชาติ  ไชยอินทร, นางสาว
กนกวรรณ  โตสวัสด์ิ นางสาวสุพิชชา  ทุเสนะ นางสาวรุจิรา  กําหยุก นางสาวญาณิศา  บุญเลิศ 
นางสาวชไมพร  ศรศักดา นายณัฐพล  โอดพิมพ, นายเกียรติพงษ,  สมวงษ,ษา นายเล็ก  ชุมแวงวาปo 
นางสาวชนาภัทร  พลโคตร นางสาวสุกัญญา  พรมทองมี นางสาวศุภรัสม์ิ  น�อยรถ นางสาวจุฑามาศ  
อุดม นางสาวชลรดา  ปล�อยยิ้ม นางสาวสุกัญญา  โคตรหนองป;ง และ นายอนุวัฒน,  เคล�าโนนคร�อ 
และเม่ือถึงวันนัดหมาย ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 12.00น. ณ สถานที่จัดกิจกรรม ลาน
อเนกประสงค, อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, โดยผู�เรียนระดับชั้น ปวส.2 ได�มีการเตรียม



170 

 

เนื้อหาภาคทฤษฎีที่จะใช�สอนการประกอบหุ�นยนต,และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นไว� เน้ือหามีตาม
หัวข�อดังนี้คือ 1) แนะนํา ROBO CIRCLE 2) ทําไมต�องเรียนรู�หุ�นยนต,และแนะนําหุ�นยนต,รูปแบบ
ต�างๆ 3) ชิ้นส�วนของหุ�นยนต, 4) โปรแกรมที่ใช�ในการเขียนโปรแกรมหุ�นยนต, โปรแกรม LOGO 
BLOCK และ CRIKET LOGO และ 5) โปรแกรมพื้นฐาน เช�น การเคลื่อนท่ี ไป-กลับ การเคลื่อนที่เป�น
วงกลม การเคลื่อนที่ไม�ให�ตกโต�ะ เป�นต�น หลังจากนั้นผู�เรียนระดับ ปวส.2 และผู�เรียนระดับ ปวช.1 
ได�ร�วมกันลงมือปฏิบัติการจริงด�วยตนเอง โดยมีครูทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะ
คอยให�ความรู�เพิ่มเติมให�กับผู�เรียนท้ังหมดอย�างเป�นระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 4.35 

  

  

       

      
ภาพที่ 4.35 กิจกรรมพี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, ในวงจรที่ 2 

โครงการที่ 2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมที่ดําเนินการสําเร็จแล�วก็
ดําเนินการต�อไปตามปกติ และกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมจํานวน 1 กิจกรรม ในวงจรท่ี 2 ท่ีนําสู�การปฏิบัติ 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

กิจกรรมห3องเรียนคณิต-วิทย&ศตวรรษที่ 21 โดยครูได�ทบทวนแนวคิดและแนว
ปฏิบัติการสร�างสภาพแวดล�อมและการจัดการเรียนรู�ที่เหมาะสมกับผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให�สอดคล�องกับยุคสมัยในห�องเรียนคณิตศาสตร,-วิทยาศาสตร,ซ่ึงในอดีตที่เน�น
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ครูเป�นศูนย,กลาง สื่อ และบรรยากาศที่ไม�เอ้ืออํานวยต�อการจัดการเรียนรู� โดยทีม 3 ได�จัดเตรียมสื่อ
และอุปกรณ,การเรียนการสอนสําหรับห�องเรียนคณิตศาสตร,-วิทยาศาสตร, ประกอบด�วย โต�ะ
คอมพิวเตอร, เครื่องคอมพิวเตอร, เพื่อการค�นคว�าของผู�เรียน จํานวน 2 ชุด TP-LINK WIRELESS USB 
เกมเอแม็ทมัธยม กระดานไม�แบบหมุน กระดานเล็ก โต�ะญี่ปุ�น 2 ตัว เบาะรองนั่ง เก�าอ้ีขาคู� ฟ;วเจอร,
บอร,ดขนาดใหญ� เสื่อน้ํามัน เทปกาวย�น เทปใส เทปกาวผ�า เทปกาวโฟม กุญแจ ตัวยู ปลั๊ก ป̀าย
สติ๊กเกอร,ติดฟ;วเจอร, โดยทีม 2 และผู�เรียนร�วมกันออกแบบจัดตกแต�งห�องปฏิบัติการคณิตศาสตร,-
วิทยาศาสตร, ในปWจจุบันมีส่ือและบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยต�อการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 โดยครู
พัฒนาการสอนรูปแบบใหม�ให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็นของตนเองมากข้ึนเป�นการ
เรียนรู�ระหว�างครูกับผู�เรียนเก่ียวกับเหตุการณ,ของสังคมโลกปWจจุบัน การนําความรู�ทฤษฎีใหม� ๆ ไป
ปรับใช�ในอนาคตของการทํางานในสถานประกอบการ ครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให�ผู�เรียนมีความ
กระตือรือร�นในการเรียนรู�จากการเล�นเกมเอแม็ทมัธยม (A-Math) ในการเพิ่มทักษะในการคิดคํานวณ 
บวก ลบ คูณ หาร และสมการ นอกจากการจัดการเรียนรู�ในห�องเรียนแล�วครูยังได�จัดการเรียนรู�นอก
ห�องเรียนโดยจัดการเรียนรู�การทดลองทางวิทยาศาสตร,ที่ลานอเนกประสงค,ด�วย และครูผู�สอนได�
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู�ทักษะศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 4.36 
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ภาพที่ 4.36 กิจกรรมห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษท่ี 21 ในวงจรที่ 2 
 

โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู3นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ& โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ
สําเร็จแล�วก็ดําเนินการต�อไปตามปกติ และกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมจํานวน 1 กิจกรรม ในวงจรที่ 2 ท่ี
นําสู�การปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมนําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&ของผู3เรียนให3กับสังคมภายนอกได3
รับรู3 โดยครูได�พัฒนาทักษะในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�ท่ีเน�นบทบาทการเป�นผู�อํานวยความสะดวกและ
การเป�นผู�ชี้แนะและการทํางานเป�นทีม โดยทีม 3 จัดประชุมระดมความคิดการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 
21 สําหรับครู ในการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน ต�อยอดจากวงรอบที่ 1 โดยในวงรอบท่ี 2 ทีม 3 ผู�
ร�วมวิจัยและผู�วิจัยได�เรียนเชิญคุณครูทุกท�านประชุมวางแผนร�วมกันเนื่องจากเป�นกิจกรรมที่จัด
ภายนอกวิทยาลัยในวันท่ี 23 กุมภาพันธ, 2561 ซ่ึงจะมีครู นักเรียน และชุมชนบ�านม�วง เข�ามาร�วม
งานตลาดนัดวิชาการประมาณ 1,000 คน ในงานนี้มีโรงเรียนและวิทยาลัยอ่ืน ๆ อีก 8 แห�งมา
ประชาสัมพันธ,สถานศึกษาในงานแต�ไม�ได�แสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, สรุปผลการประชุมครูได�
แบ�งหน�าที่ความรับผิดชอบดังนี้ ครูสาขาวิชาช�างยนต, รับผิดชอบฝ�กทักษะการสาธิตนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ,ให�กับผู�เรียนเจ�าของผลงาน ครูและผู�เรียนสาชาวิชาอ่ืน ๆ รับผิดชอบการจัดสถานท่ีกอง
อํานวยการ การจัดเตรียมเคร่ืองเสียงและบันทึกภาพ การจัดเตรียมเต็นท,แสดงผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, การจัดเตรียมอาหารว�างเคร่ืองด่ืม การจัดหาของท่ีระลึกสําหรับผู�เข�าเยี่ยมชมผลงาน โดย
มีจุดมุ�งหมายเพื่อให�ครูได�พัฒนาทักษะการเป�นผู�อํานวยความสะดวกและเป�นโค�ชและการทํางานเป�น
ทีม ได�เรียนรู�จากกันและกัน มีความสัมพันธ,และความเข�าใจอันดีต�อกัน และผู�เรียนได�พัฒนาทักษะ
การทํางานเป�นทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก�ปWญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช�ชีวิต การจัด
กิจกรรมนําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับสังคมภายนอกได�รับรู� ประสบ
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ความสําเร็จบรรลุเป`าหมาย ได�รับความสนใจจากชุมชนบ�านม�วง ครู และผู�เรียนจากโรงเรียนต�าง ๆ 
เข�าเยี่ยมชมการนําเสนอผลงานของของผู�เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,จํานวนมาก ดังภาพที่ 4.37 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.37 นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับสังคมภายนอกได�รับรู�  
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จากการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับสังคมภายนอกได�รับรู� มีผู�เข�าร�วมงาน ชุมชนบ�านม�วง ครู และ
นักเรียน รวมจํานวน 1.022 คน ทีม 3 ได�ทําการประเมินโครงการโดยแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด
พบว�า ความพึงพอใจในภาพรวมต�อการจัดโครงการนําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียน
ให�กับสังคมภายนอกได�รับรู�มีค�าความพึงพอใจอยู�ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.55 (ดีมาก) เม่ือแยกเป�น
หัวข�อพบว�า 3 อันดับแรกท่ีมีค�าคะแนนเฉล่ียสูงสุด ได�แก� 1) กิจกรรมในคร้ังนี้มีความเหมาะสมที่ควร
จะดําเนินการต�อไปในปoต�อไป มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.73 (ดีมาก)  2) นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค,ท่ีจะเสนอและผลิตผลงานด�วยความรู�ของตนเอง มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.65 (ดีมาก) และ      
3) นักเรียน นักศึกษา สามารถนําเสนอผลการค�นคว�าและสร�างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ให�สังคมได�รับรู� 
รวมทั้งการประยุกต,ไปใช�ในชีวิตประจําวัน มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.64 (ดีมาก) และมีข�อเสนอแนะคือ 
สถานท่ีกลางเต็นท,แสดงผลงานนักเรียนอยู�ห�างจากปลั๊กไฟ อีกท้ังวันท่ีแสดงผลงานฝนตก จึงควรจัด
แสดงผลงานในหอประชุม 

ผลจากการนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม�น้ี ทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยโดยเฉพาะ ผู�บริหาร 
วิทยาลัย ครู และ ผู�เรียน เกิดการเรียนรู�ร�วมกันว�าผู�ร�วมวิจัยแต�ละคนต�างได�นําเอาประสบการณ,   
ต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวเองและบุคคลอ่ืนมีความคิดที่ริเริ่มสร�างสรรค,หลากหลายความคิด สุดท�ายก็ลง
เอยกันอย�างมีเหตุผลพร�อมด�วยพลังความมุ�งม่ัน แม�การจัดการเรียนรู�อาจมีข�อผิดพลาดบางประการท่ี
เกิดข้ึน เช�น เต�นท,แสดงผลงานผู�เรียนอยู�ห�างจากปลั๊กไฟ เป�นต�น อย�างไรก็ตามนําข�อผิดพลาดมาปรับ
เติมเสริมแต�งให�ดีข้ึนและยังจัดกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมต�อยอดต�อเน่ือง โดยผู�วิจัยได�สังเกตในการประชุม
ทุกครั้ง ผู�ร�วมวิจัยได�เสนอข�อคิดที่หลากหลาย ต�อเติม ผสมผสาน ไม�เหมือนในการประชุมครั้งก�อนมี
การทําวิจัยร�วมกัน แต�นี้เป�นการประชุมเสนอความคิดเห็นท่ีท�าทายความรู�ของแต�ละท�านผสมผสาน
กัน และเต็มกําลังความสามารถของแต�ละบุคคลและโดยเฉพาะการให�กําลังใจซ่ึงกันและกัน ตลอดถึง
การเป;ดโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นส�วนตัวก็จะทําให�เราทราบความรู�สึกการทํางานของเพื่อน
ร�วมงานที่มีความกระตือรือร�น จนถึงให�งานบรรลุเป̀าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 

3) ข้ันสรุปผลการดําเนินการ 
ได�กําหนดจัดข้ึนในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ข้ันสรุปผลการดําเนินงานจากการดําเนินการ

ในข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ดําเนินการร�วมกัน ในข้ันการกําหนดแนวปฏิบัติ
และข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมเป�นไปตามท่ีกําหนดไว�ในโครงการท้ังกิจกรรมของโครงการ ท่ี
ดําเนินการได�บรรลุวัตถุประสงค,ในวงรอบท่ี 1 และการดําเนินการในกิจกรรมเพิ่มเติมใหม�ในการวิจัย
ในวงรอบท่ี 2 การดําเนินการเป�นไปตามแผนที่วางไว�ทุกประการและส�งผลให�กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การใหม�บรรลุวัตถุประสงค, 

ข3อสังเกตที่ได3จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติใหม1 แม�ว�าการดําเนินกิจกรรม
ในวงจรแรกส�งผลให�วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,บรรลุตามสภาพที่คาดหวังในการดําเนินกิจกรรมแล�ว 
ก็ตาม แต�เพื่อให�เกิดความต�อเน่ืองและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�ร�วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการใหม�และกําหนดกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมทั้ง 3 โครงการ เกิดจากผู�ร�วมวิจัยทุกคนมี
ความคิดต�อยอดและอยากที่จะพัฒนาโครงการต�าง ๆ ให�ก�าวหน�ายิ่ง ๆ ข้ึนไป โดยครูได�มีโอกาสจัด
กิจกรรมแปลก ๆ ใหม� ๆ ที่ไม�เคยได�ทํามาก�อน จึงเกิดความรู�สึกตื่นเต�นและสนุกที่ได�ร�วมกันทํา
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กิจกรรมระหว�างครูด�วยกันและระหว�างผู�เรียน ผู�วิจัยได�นําเอาโครงการเหล�านี้ลงสู�การปฏิบัติการใหม�
ในวงจรที่ 2 โดยหวังว�าโครงการต�าง ๆ เหล�าน้ีจะช�วยพัฒนาคุณภาพของครูและส�งผลให�ค�าคะแนนใน
การประเมินคุณภาพผู�เรียนในระดับต�าง ๆ สูงข้ึน 

วงจรที่ 2 : ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม1 (Re-Observing) 
ในข้ันตอนน้ีผู�วิจัยได�ยึดถือหลักการท่ีสําคัญคือ “หลักการการสังเกตผลที่เกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติจริง” จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใหม� โดยมีการดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 1) การ
กําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การประเมินและ
สรุปผล ซ่ึงมีระยะเวลาการสังเกตระหว�างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ, 2561 ทั้งนี้ใน
การดําเนินการกิจกรรมดังกล�าวข�างต�นสามารถนํามาบรรยายเพื่อสดงให�เห็นถึงลําดับเหตุการณ,และ
รายละเอียดที่เกิดข้ึนได�ข�อสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน คือ 

1) การกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล ดําเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
โดยการสังเกตในข้ันตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม� ของการวิจัยในวงรอบที่ 2 นี้ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�
ร�วมกันดําเนินการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� ซ่ึง
คณะผู�รับผิดชอบโครงการเป�นผู�ดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จของโครงการท่ี
กําหนดไว�ระหว�างผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ข�อสรุปเก่ียวกับเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใช�ในการ
สังเกตในข้ันตอนท่ี 8 การสังเกตใหม� ซ่ึงสรุปได�ดังตารางท่ี 4.21 

 
 
 

ตารางท่ี 4.21  การกําหนดวิธีการและเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช�ในการสังเกตผลข้ันตอนการปฏิบัติใหม� 
ฉบับที่ เครื่องมือการวิจัย วัตถุประสงค,ในการนําไปใช� ช�วงเวลาที่ใช�งาน 

1 แบบบันทึกการประชุม ใช�สําหรับบันทึกการประชุม ระหว�างดําเนินการ 
หลังดําเนินการ 

2 แบบสัมภาษณ, ใช�สัมภาษณ,ทีมแกนนําเก่ียวกับผล
การดําเนินงานข้ันตอนต�าง ๆ 

หลังดําเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับครู 

ใช�ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนาการดาํเนินงานและ
ใช�สําหรับเป�น Guide Line นําไปสู� 
Action Plan 

ก�อนดําเนินการและ    
หลังดําเนินการ 

4 แบบบันทึกการสังเกต
ความก�าวหน�าของ
โครงการ 

ใช�สําหรับติดตามและตรวจสอบ
ความก�าวหน�าในการดาํเนินงาน
โครงการ 

ระหว�างดําเนินการ 

5 แบบประเมินโครงการ ใช�ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการตามวัตถุประสงค,และ
เป`าหมายที่ได�กําหนดไว�หลังการ
ดําเนินโครงการเสร็จส้ิน 

หลังดําเนินการ 
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จากตารางท่ี 4.21 การกําหนดเทคนิควิธีการและเครื่องมือเพื่อใช�ในการวิจัยในการ
สังเกตผล ข้ันตอนในการปฏิบัติใหม� พบว�าผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนดเคร่ืองมือต�างๆ ดังนี้ คือ ใช�การ
สังเกตแบบมีส�วนร�วมและการบันทึกการสัมภาษณ,แบบไม�เป�นทางการ การบันทึกภาคสนาม สําหรับ
ทุกกิจกรรมในข้ันตอนการปฏิบัติโดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเป�นผู�ใช�เคร่ืองมือดังกล�าว นอกจากน้ียังมี
การใช�เคร่ืองมือการวิจัยรวม 5 ฉบับ โดยใช�ในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันจัดทํา ดังปรากฏ
ในตารางข�างต�น 

2) ข้ันตอนการสังเกตและนําเสนอรายงาน ทีมสังเกตดําเนินการสังเกตระหว�าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ, 2561 โดยนําเสนอในส�วนของรายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ โดยผู�รับผิดชอบโครงการท้ัง 3 ทีม เป�นผู�ดําเนินการสังเกตการนําแผนปฏิบัติ
การลงสู�การปฏิบัติใหม�ท้ัง 3 โครงการ ซ่ึงในการสังเกตแต�ละโครงการแบ�งออกเป�น 2 ระยะ คือ       
1) ระหว�างกําลังดําเนินการโครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุดการดําเนินการโครงการ ผลการประเมิน
โครงการแต�ละโครงการเป�นดังน้ี 

โครงการที่  1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู3เชิงรุก (Active 
Learning) ประกอบด�วย 4 กิจกรรมคือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ,และสถานที่ 2) การประกอบ
หุ�นยนต, 3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตามความต�องการ และ 4) พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต,  
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�สังเกตจากท่ีได�นําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติใหม� ในข้ันตอนที่ 7 ทีม
ผู�วิจัยได�ดําเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล�าว ตั้งแต�เริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1- 4 ปรากฏว�าสําเร็จ
บรรลุเป̀าหมายที่ตั้งไว� ผู�ร�วมวิจัยสังเกตผลการดําเนินกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมคือกิจกรรมพี่สอนน�องเล�น
หุ�นยนต, โดยผู�เรียนระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร, จํานวน 2 คน ได�มีการเตรียมเนื้อหา
ภาคทฤษฎีที่จะใช�สอนการประกอบหุ�นยนต,และการเขียนโปรแกรมไว�เบื้องต�นแล�ว และมีการนัด
หมายรุ�นน�องระดับ ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ จํานวน 23 คน ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค, 
อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เพื่อจัดกิจกรรมพี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, โดยมีครูเป�นผู�อํานวย
ความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะ เริ่มจากผู�ร�วมกิจกรรมมาพร�อมกันแล�ว รุ�นพี่ได�ฉายโปรเจ็คเตอร, อธิบาย
โครงสร�างท้ังหมด นําหุ�นยนต,มาให�ดู แนะนําข้ันตอนการสร�างชิ้นส�วน หน�าที่ชิ้นส�วน ส�วนประกอบ
ต�าง ๆ การเขียนโปรแกรม การอัพโหลดโปรแกรม แล�วให�รุ�นน�องได�ฝ�กฝนปฏิบัติเป�นกลุ�มโดยรุ�นพี่และ
ครูเป�นผู�อํานวยความสะดวกและสอน ตอนที่รุ�นพี่เข�าไปสอนรุ�นน�องสังเกตเห็นว�าผู�เรียนชายให�ความ
สนใจหุ�นยนต,มาก ระหว�างที่รุ�นน�องฝ�กประกอบหุ�นยนต, สังเกตเห็นว�าพอคนท่ีหนึ่งทําได�ก็จะบอกหรือ
สอนอีกคนหน่ึงท่ียังทําไม�ได�โดยสอนจากตัวอย�าง ทําให�การสื่อสารเข�าใจกัน การจัดกิจกรรมสําเร็จ
บรรลุเป̀าหมาย  ผลการประเมินโครงการแต�ละโครงการจากการสัมภาษณ,รุ�นพี่และรุ�นน�องมีความพึง
พอใจและมีแนวคิดท่ีอยากจะศึกษาต�อไปเร่ือย ๆ ไม�อยากให�โครงการหยุดนิ่ง  ผู�เรียนมีความพึงพอใจ
ในการร�วมกิจกรรม จากการบันทึกอนุทินของครูที่การสัมภาษณ,ผู�เรียนที่เข�าร�วมกิจกรรม ดังนี้   

“นายณัฐพล  โอดพิมพ, ปวช. 1/5 : ได�เรียนรู�สิ่งใหม� ๆ ท่ีนํามาโดยอาจารย, และรุ�น
พี่ ทําให�เห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม� ๆ ทําให�มีแนวคิดท่ีอยากจะศึกษาต�อไปเร่ือย ๆ อีก เป�นแรง
บันดาลใจให�สร�างสิ่งใหม� ๆ ข้ึนมา” 
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“นายวีระวัฒน,  ยงปWดชา ปวช. 1/5 : รู�สึกดีมาก ที่ได�ลงมือประกอบหุ�นยนต,ด�วย
ตนเองเพราะเป�นสิ่งที่ชอบอยู�แล�ว ทําให�ได�รู�ถึงการสร�างตั้งแต�ตอนแรก จนไปถึงการเขียนโปรแกรม
เพื่อทําให�หุ�นยนต,เคล่ือนที่ได� มันเป�นสิ่งที่ดีมากเลยครับ” 

“นายนภัสกร  อินทศรี ปวช. 1/5 : รู�สึกดีครับ เพราะได�รู�จักภาษาคอมพิวเตอร, ท่ี
ทําให�หุ�นยนต,เดินได�” 

“นางสาวกนกวรรณ โตสวัสดิ์ ปวช. 1/5: รู�สึกดีค�ะ ได�เห็นสิ่งท่ีแปลกใหม� สิ่งท่ียังไม�
มีในวิทยาลัย และอยากให�มีเพิ่มข้ึนมากกว�านี้ค�ะ” 

“นายอาทิตย,  จรุงกัน : ความรู�สึกเม่ือได�สอนเรื่องหุ�นยนต,รู�สึกดีมากครับ เพราะได�
ถ�ายทอดสิ่งท่ีเรารู� ให�กับรุ�นน�องที่ยังไม�รู� เพื่อที่จะได�นําไปพัฒนาต�อข�างหน�าอีก กิจกรรมหุ�นยนต,จะ
ไม�ได�หยุดนิ่งอยู�กับที่” 

“นายปราโมทย,  โคตรดง ความรู�สึกเม่ือได�สอนเรื่องหุ�นยนต,รู�สึกดีครับ เพราะเราได�
กล�าแสดงออก ได�นําความรู�มาบอกต�อ ให�รุ�นน�องได�เข�าใจมากกว�าเดิม และอีกทั้งเรายังได�พัฒนา
ความรู�ของเราไปอีกด�วย” (ครูผู�สอน : บันทึกอนุทิน) 

 
โครงการที่ 2 ห3องเรียนแห1งศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด�วย 4 กิจกรรม คือ 1) การ

วางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียนศตวรรษที่ 21 2) ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21    
3) ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 และ 4) ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 ผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยได�สังเกตจากที่ได�นําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติใหม� ในข้ันตอนท่ี 7 ตั้งแต�เร่ิมลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมท่ี 1- 4 ปรากฏว�าสําเร็จบรรลุเป`าหมายที่ตั้งไว� ผู�ร�วมวิจัยเห็นด�วยและพีงพอใจต�อผลการ
ดําเนินกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมคือ กิจกรรมห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติวงจรท่ี 2 
จากการสังเกตพบว�า ครูได�มีการคุยกันในกลุ�มวิชาสามัญหารือแบ�งหน�าที่กันในแผนกวิชาอย�างชัดเจน
เหมาะสม อันจักส�งผลเพื่อตอบสนองความต�องการของผู�เรียนท่ีคิดว�าวิชาคณิตศาสตร, และวิชา
วิทยาศาสตร, มีความยากและไม�น�าสนใจ แต�เม่ือครูและผู�เรียนร�วมกันปรับปรุงห�องเรียน มีสื่อ 
อุปกรณ, ครุภัณฑ, ตอบสนองกับการเรียน บทเรียน และเกมท่ีช�วยเสริมสร�างศักยภาพ ผู�เรียนเร่ิมให�
ความสนใจในการเข�าเรียน จากเดิมเข�าเรียนสายจํานวนมากซ่ึงครูผู�สอนต�องให�ผู�เข�าเรียนสายไปวิ่ง
รอบสนามเป�นประจํา แต�เม่ือผู�เรียนมีส�วนร�วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมผู�เรียน
เปลี่ยนไปมากคือ มาเข�าชั้นเรียนตรงเวลาพร�อมเพรียงมากข้ึนและอยากมาใช�ห�องเรียนมากข้ึน ผู�เรียน
ช�วยกันนําต�นไม�แขวนเล็ก ๆ มาประดับท่ีหน�าต�างทุกบานในห�องวิทยาศาสตร,ให�เกิดระบบนิเวศในห�อง
วิทยาศาสตร,ตามจินตนาการ และผู�เรียนได�ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน,มากข้ึน ในช�วงแรกจะมีเพียง
ผู�เรียนสาขาช�างยนต,และสาขาวิชาคอมพิวเตอร,ท่ีให�ความสนใจมาใช�ห�องเรียนนอกเวลา เม่ือครูได�
พัฒนารูปแบบการสอนให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมมากข้ึน ผู�เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู� เช�น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู�วิชาวิทยาศาสตร,ที่ลานอเนกประสงค,ทําให�ผู�เรียนชื่นชอบสามารถกระตุ�นให�เกิด
กําลังใจในการเรียนรู�เพื่อให�ประสบความสําเร็จในการเรียนผู�เรียนจะเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและ
พยายามทํางานให�สําเร็จ และในวิชาคณิตศาสตร, ครูจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�นใน
การเรียนรู�จากการเล�นเกม A-Math สามารถเล�นเป�นทีม ช�วยกันคิดและแก�ปWญหาไปพร�อม ๆ กัน ทํา
ให�เกิดการเรียนรู�สมการใหม� ๆ เพิ่มทักษะในการคิดคํานวณบวก ลบ คูณ หาร และสมการ ซ่ึงทั้ง 4 
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กิจกรรม ได�ส�งเสริมให�ครูได�พัฒนาทักษะการสอนท่ีหลากหลายในการสร�างความสนใจให�กับผู�เรียน 
สังเกตได�จากครูและผู�เรียน เล�นเกมด�วยกัน ช�วยสร�างเจตคติที่ดีต�อการเรียน และการมาวิทยาลัย
เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เข�าใจ มีผู�เรียนสนใจอยากเข�ามาใช�ห�องเรียนมากข้ึนด�วยการบอกต�อ เป�นการ
พัฒนาผู�เรียนให�มีทักษะศตวรรษท่ี 21 เพิ่มข้ึน ครูได�พัฒนารูปแบบห�องเรียนให�เป�นห�องเรียนท่ีผู�เรียน
สามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง 

โครงการที่  3 การจัดการเรียนรู3นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&  ประกอบไปด�วย 4 
กิจกรรม คือ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน  2) การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง   
3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, และ 4) นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับ
สังคมภายนอกได�รับรู�  โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดนี้ได�ปฏิบัติบรรลุเป`าหมายทั้งหมดแล�วท้ัง 3 
กิจกรรมในวงจรท่ี 1 และในการปฏิบัติวงจรท่ี 2 ได�ยึดกิจกรรมและวิธีการดําเนินงานการปฏิบัติดังเดิม
และเพิ่มเติมกิจกรรมใหม�อีกจํานวน 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมนําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของ
ผู�เรียนให�กับสังคมภายนอกได�รับรู�  จากการสังเกตพบว�าทีม 3 ได�มีการวางแผนร�วมกันแบ�งหน�าท่ี
ความรับผิดชอบ โดยก�อนวันจัดงานหน่ึงวันคณะครูและผู�เรียนมีการออกไปสํารวจสถานท่ีจริงพบว�า
สถานท่ีมีความชื้นแฉะเนื่องจากช�วงนั้นเป�นช�วงฝนตก ครูได�ปรึกษากับผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านม�วง 
ท�านชิดเมธา ทาสมบูรณ, เพื่อที่จะหาทางแก�ไขเผื่อวันจัดงานฝนตก จากนั้นครูและผู�เรียนได�ร�วมกัน
วางแผนเรื่องจะทําอย�างไรให�ผู�เข�าร�วมงานสนใจเข�าชมเต็นท,แสดงผลงานของวิทยาลัย จะจัดวางพื้นท่ี
อย�างไร จะติดป`ายจุดไหน จะมีโต�ะเก�าอ้ีก่ีตัว อาหารว�าง รางวัล มีอะไรบ�าง ถ�าฝนตกจะแก�ปWญหา
อย�างไร เม่ือหาวิธีแก�ไขและประชุมเสร็จ ทีมงานก็เร่ิมเตรียมสถานที่และทําตามแผนที่วางไว� หลังจาก
นั้นทีมงานกลับวิทยาลัยไปประชุมร�วมกับครูท่ีรับผิดชอบหน�าที่ต�าง ๆ ว�าต�องเตรียมอะไรเพิ่มเติมบ�าง 
และทีมผู�เรียนได�จัดประชุมทีมระหว�างผู�เรียนด�วยกันเก่ียวกับงานว�าต�องทําแบบไหน สําหรับครูสาชา
วิชาช�างยนต,ได�ทําการฝ�กซ�อมผู�เรียนก�อนนําผลงานไปสาธิต โดยครูให�คําแนะนําก�อนแล�วให�ผู�เรียน
ซ�อมให�ดูกลุ�มละ 30 นาที เสร็จแล�วครูจะตั้งข�อสังเกตให�ผู�เรียนแล�วให�ผู�เรียนไปซ�อมการนําเสนอใน
กลุ�มของตนเอง สังเกตเห็นว�าผู�เรียนสาขาช�างยนต,ถ�ามีการฝ�กฝนการนําเสนอก็สามารถสื่อสารได�ดี 
จากการสังเกตทีมงานอ่ืน ๆ  มีความร�วมมือร�วมใจในการเตรียมงานดีมาก เม่ือถึงวันแสดงผลงานตอน
เช�าคณะครูและผู�เรียนท่ีเข�าร�วมโครงการช�วยกันยกของข้ึนรถออกเดินทาง เม่ือถึงโรงเรียนบ�านม�วง
ผู�เรียนได�ช�วยกัน เร่ิมจากกางเต็นท,  จัดระเบียบการวางโต�ะหน�าขาว เก�าอ้ี ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ, และ
อ่ืน ๆ ให�ถูกตามตําแหน�งท่ีได�ร�วมกันวางแผนไว� โดยมีคณะครูเป�นผู�อํานวยความสะดวก ครูบางท�าน
ให�คําปรึกษากับผู�เรียนที่จะสาธิตนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ,ก�อนที่จะปล�อยให�ผู�เรียนได�นําเสนอผลงาน ครู
บางท�านได�แนะนําผู�เรียนในเรื่องการแต�งกายและมารยาทในการพูดคุย ผู�เรียนได�ประจําจุดตามหน�าท่ี
ที่คุยกันในท่ีประชุม เช�น การเดินเข�าไปคุยกับน�อง ๆ โรงเรียนต�าง ๆ เพื่อให�น�อง ๆ สนใจรู�จักวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, แล�วน�อง ๆ ก็ได�เข�าร�วมกิจกรรมท่ีผู�เรียนจัดข้ึน เช�น เล�นเกมเตะฟุตบอล เกมตอบ
คําถาม บรรยากาศในงานมีการทดลองชิ้นงานให�ดูน�าสนใจมากข้ึน มีนักเรียน ครู และ ชุมชนบ�านม�วง 
เข�าเยี่ยมชมและสัมผัสนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, ทําให�เห็นว�าครูมีการเตรียมการสอนที่มีคุณภาพ ผู�เรียน
สามารถสร�างสรรค,สิ่งประดิษฐ,จากอุปกรณ,หรือวัสดุต�าง ๆ ออกมาใช�ได�จริง สังเกตว�าผู�เรียนทุกคนดู
ภูมิใจกับผลงานตนเองมาก มีการนําเสนองานหลากหลายแบบ เม่ือเสร็จงานทีมผู�เรียนต�างช�วยกันเก็บ
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ของตนเอง และช�วยครูเก็บของกลับวิทยาลัย ซ่ึงท้ัง 4 กิจกรรม ได�ส�งเสริมให�ครูได�พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู�แบบโครงงานให�กับผู�เรียนสู�การปฏิบัติจริง บรรลุวัตถุประสงค,ตามที่คาดหวังไว�    

3) ขั้นประเมินและสรุปผล 
ผู�ร�วมวิจัยประชุมเพื่อร�วมกันประเมินและสรุปผลในวันท่ี 26 กุมภาพันธ, 2561 เม่ือ

การสังเกตผลการดําเนินการปฏิบัติโครงการทั้ง 3 โครงการ เสร็จสิ้นลงแล�ว ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ใน
ทีมโครงการได�ร�วมกันประชุม เสวนา พูดคุยแลกกเปลี่ยนแนวความคิดร�วมกัน สรุปผล เพื่อร�วมกัน
ประเมินผลส่ิงที่เกิด และได�เรียนรู�ใหม�อะไร ร�วมกันสรุปผลการสังเกตผลโดยการใช�เคร่ืองมือการวิจัย
ฉบับที่ 5 แบบติดตามโครงการ ตามที่ได�นําเสนอไว�แล�วในข้ันตอนที่ 4 การสังเกต จะเสนอเฉพาะสิ่งท่ี
เห็นพบเจอ เพิ่มเติมและผลแตกต�างจากที่เสนอไว�แล�ว ในข้ันตอนในวงจรที่ 1 และการปฏิบัติในวงจร
ที่ 2 โดยได�นําเสนอผลการสังเกตของผู�วิจัยและร�วมวิจัยในการประเมินผลเห็นชอบด�วย หรือไม�เห็น
ด�วยและความพึงพอใจ ตามกิจกรรมของแต�ละโครงการ ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
ผลการดําเนินการนําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติใหม� ดังตารางที่ 4.22 

 
ตารางท่ี 4.22  ผลการดําเนินการนําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติใหม� 
กิจกรรม รายการกิจกรรม X̅ S.D. แปลผล 

1 พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, 4.41 0.50 ดีมาก 
2 ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 3.53 0.51 ดี 
3 นําเสนอผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับ

สังคมภายนอกได�รับรู� 
4.41 0.71 ดีมาก 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 4.11 0.57 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

สรุปจากตารางท่ี 4.22  โดยภาพรวมพบว�า ผลการดําเนินการนําแผนปฏิบัติการใหม�
ลงสู�การปฏิบัติใหม� สําหรับกิจกรรมใหม�เพิ่มเติม อยู�ในระดับ“ดีมาก” มีค�าเฉลี่ย 4.11 คะแนน และ
เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ เรียงจากมากไปหาน�อยดังน้ี พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, มีค�าเฉลี่ย 4.41 นําเสนอ
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับสังคมภายนอกได�รับรู� มีค�าเฉลี่ย 4.41 และ ห�องเรียน
คณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 มีค�าเฉลี่ย 3.53   

การสะท3อนผลการดําเนินงาน ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมให�มีการจัดกิจกรรมสะท�อน
ผลการดําเนินงานข้ึนในวันที่ 28 กุมภาพันธ, 2561 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, โดย
การนําเอาผลการบันทึกการสังเกตผลในข้ันตอนการปฏิบัติใหม�ท้ังหมด ท้ังท่ีเป�นผลการบันทึกจากการ
สังเกตแบบมีส�วนร�วม สัมภาษณ,แบบไม�เป�นทางการ บันทึกอนุทิน ที่ได�นําไปใช� นํามาเสนอเพื่อให�
อภิปรายร�วมกัน เพื่อให�ได�ข�อมูลที่ถูกต�องและเพื่อการรับรู�ร�วมกัน ซ่ึงผู�วิจัยได�นําเทคนิคหลังการปฏิบัติ 
(After Action Review: AAR) มาใช�โดยให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนมีส�วนร�วมและอาศัยคําถามดังต�อไปน้ี    
1) คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ 2) สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งท่ียังไม�บรรลุ
ความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถ�ามีงานแบบนี้อีกเราจะปรับปรุงข�อใดบ�าง อย�างไรท้ังน้ี
ผลจากการนําเอาเทคนิคการวิเคราะห,หลังการปฏิบัติมาใช�ในการสะท�อนผลการดําเนิน งานของ
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ข้ันตอนการปฏิบัติใหม�ทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติร�วมกัน และ 2) การนําแผน
ลงสู�การปฏิบัติ สามารถสรุปได�ดังน้ี 

1)  สิ่งท่ีคาดหวังจากการดําเนินงานในข้ันตอนการปฏิบัติคือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติ
ร�วมกันมีความคาดหวังว�าจะได�แนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการร�วมกันและได�เครื่องมือการวิจัยเพื่อ
ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ มีความคาดหวังว�าเม่ือ
นําโครงการลงสู�การปฏิบัติแล�วจะสามารถแก�ปWญหาหรือพัฒนางานน้ันๆ ให�อยู�ในระดับ “ดี”ข้ึนไป 

2)  สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง คือ การดําเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมนี้ เป�นไปตามความ
คาดหวังทุกกิจกรรม โดย 1) ได�แนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการร�วมกันและได�เครื่องมือการวิจัยเพื่อ
ใช�ในการรวบรวมข�อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) ได�นําโครงการลงสู�การปฏิบัติซ่ึงจากการดําเนินงาน
พบว�าอยู�ในภาพรวมอยู�ในระดับ “ดีมาก” และ “ดี” 

3)  สิ่งท่ียังไม�บรรลุความคาดหวัง ไม�มีกิจกรรมใดที่ไม�บรรลุความคาดหวัง 
4)  ข�อเสนอแนะในการปฏิบัติพบว�า ผู�ร�วมวิจัยได�ให�ข�อเสนอแนะว�าในการปฏิบัติงาน  

ใด ๆ ก็ตาม ถ�าหากจะให�บรรลุวัตถุประสงค,ได�อย�างมีประสิทธิภาพจะต�องมีการบริหารจัดการที่ดีและ
ที่สําคัญจะต�องอาศัยการมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องให�มากที่สุดจึงจะทําให�งานนั้นๆ สําเร็จสมบูรณ,ลงได� 

ข3อสังเกตจากการลงมือปฏิบัติในข้ันตอนการสังเกตผลใหม1 ในข้ันตอนน้ีได�มีการ
นําเสนอผลการประเมินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ซ่ึง
จะเห็นได�ว�ากิจกรรมแต�ละกิจกรรมนั้น จะมีค�าเฉลี่ยท่ีดีถึงดีมากบ�งบอกให�เห็นถึงการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในการสอนได�มีการพัฒนาไปในทางที่มีคุณภาพมากข้ึน โดยผ�านเกณฑ,การ
ประเมินระดับ “ดี”ข้ึนไป 

 วงจรที่ 2 : ข้ันตอนที่ 9 การสะท3อนผลใหม1 (Re-Reflecting) 
 ในข้ันตอนการสะท�อนผลใหม�ดําเนินการในวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 -16.30 

น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ผู�วิจัยยังคงยึดถือหลักการที่สําคัญคือ “หลักการรับฟWง
ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ระดมความคิดจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน วิเคราะห, วิจารณ, วิพากษ, และประเมิน
ตนเอง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบ” โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�สะท�อน
ผลการดําเนินงานกิจกรรมที่ผ�านมาท้ังหมดโดยใช�แนวคิดและแนวปฏิบัติ เช�นเดียวกับการดําเนินการ
ในข้ันตอนท่ี 5 การสะท�อนผล ท่ีมีการปฏิบัติงานเป�น 3 ข้ันตอน คือ 1) การสังเคราะห,ความรู� 2) การ
นําเสนอรายงาน และ 3) การประเมินและสรุปผลที่ได� หลังจากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยนําข�อสรุป
ดังกล�าวมาดําเนินการสะท�อนผลการบรรลุวัตถุประสงค,ของโครงการ ซ่ึงในข้ันตอนที่ 9 การสะท�อนผล
ใหม�นี้ ผู�วิจัยได�นําเสนอการสะท�อนผลการดําเนินงานตามโครงการและการสะท�อนผลการพัฒนา
ทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย การดําเนินงานในข้ันตอนการ
สะท�อนผลนี้ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ดําเนินการพิจารณาผลท่ีได�จากการสังเกต ทั้งผลการดําเนินการ
ตามโครงการและผลการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม โดยนําข�อมูลต�าง ๆ ที่ผู�วิจัยได�
ดําเนินการสังเกตมาวิเคราะห, แปลผล และสรุปร�วมกัน กิจกรรมการสะท�อนผลนี้ได�ดําเนินการประชุม
ในเชิงวิชาการในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ซ่ึงการดําเนินการ
ในข้ันตอนน้ีมีผลดังน้ี 
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1)  ขั้นตอนการสังเคราะห&ความรู3 ในข้ันนี้มุ�งหวังให�แต�ละกลุ�มร�วมกันสรุปผลการ
ดําเนินงาน กลั่นกรอง ทบทวนสิ่งท่ีผ�านมาทั้งหมดของกลุ�มย�อยตนเอง โดยให�แต�ละกลุ�มได�น่ังประชุม
พูดคุยถึงผลการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย สรุปผลการดําเนินการโครงการ ร�วมสรุปผลการ
เรียนรู�ท่ีเกิดข้ึนและข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก�ไข 

2)  การนําเสนอรายงาน เป�นข้ันตอนการนําเสนอผลการสังเกตต�อท่ีประชุมรวมทั้ง
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย เพื่อให�ที่ประชุมได�พิจารณาร�วมกันว�าผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมน้ัน บรรลุ
เป`าหมายหรือยัง ดําเนินการได�สําเร็จหรือไม�สําเร็จ โครงการใดหรือประเด็นใดท่ีดําเนินการยังไม�
สําเร็จ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยก็จะนําไปเป�นโจทย,ของการวิจัยในครั้งต�อไป ดังตารางที่  4.23 

 
ตารางท่ี 4.23  การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรมใหม�เพิ่มเติมที่นําสู�การปฏิบัติ 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม ผลการดาํเนินงาน 

1 พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, บรรลุผลตามที่คาดหวัง 
2 ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 บรรลุผลตามที่คาดหวัง 
3 นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับสังคม

ภายนอกได�รับรู� 
บรรลุผลตามที่คาดหวัง 

  
 สรุปผลโครงการ/กิจกรรมใหม�เพิ่มเติมลงสู�การปฏิบัติในวงจรท่ี 2 ผลการดําเนินการปรากฏ
ว�ามีการดําเนินกิจกรรมใหม�เพิ่มเติม 3 กิจกรรม ประกอบไปด�วย 1) พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, 2) 
ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 และ 3) นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�สังคม
ภายนอกได�รับรู� ซ่ึงปรากฏว�าบรรลุผลตามท่ีคาดหวังทั้ง 3 กิจกรรมดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24  ผลการประเมินความพึงพอใจในผลการดําเนินกิจกรรมใหม�เพิ่มเติม ในวงจรที่ 2 
กิจกรรม รายการกิจกรรม X̅ S.D. แปลผล 

1 พี่สอนน�องเล�นหุ�นยนต, 4.41 0.50 ดีมาก 
2 ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21 3.53 0.51 ดี 
3 นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับสังคม

ภายนอกได�รับรู� 
4.41 0.71 ดีมาก 

 ผลรวมค�าคะแนนเฉล่ีย 4.11 0.57 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

 ตารางท่ี 4.24 โดยภาพรวมพบว�าผลการดําเนินการนําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การ
ปฏิบัติอยู�ในระดับดีมาก มีค�าเฉลี่ย 4.11 และเม่ือพิจารณาเป�นรายข�อเรียงจากมากไปหาน�อยดังนี้ พี่
สอนน�องเล�นหุ�นยนต,มีค�าเฉลี่ย 4.41 นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�กับสังคม
ภายนอกได�รับรู�มีค�าเฉลี่ยคะแนน 4.41 และ ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษที่ 21มีค�าเฉลี่ย 3.53  

3) ขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล การประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานใน
วงจรที่ 2 ดําเนินการในวันท่ี 12 มีนาคม 2561 ผู�วิจัยและทีมประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ได�จัดการ
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ประชุมผู�ร�วมวิจัยข้ึน ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เวลา 15.00-16.30 เพื่อนําเสนอผล
การประเมินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,  หลังนํา
แผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจนแล�วเสร็จในวงจรที่ 2 ซ่ึงทางผู�วิจัยและทีมประเมิน (แกนนํา) ให�ผู�
ร�วมวิจัยได�รับทราบและลงมติให�ความเห็นชอบ สรุปได�ดังตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25  ผลการประเมินสภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      คุวานันท, หลังจากนําแผนลงสู�การปฏิบัติ ในวงจรที่ 2 

รายการประเมิน จํานวนคน X̅ S.D. แปลผล 
ครูมีทักษะใหม�ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�ท่ีเน�นบทบาท
การทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะ 

17 3.88 0.69 ดี 

ครูมีทักษะการสอนท่ีหลากหลายมีแบบการสอนท่ีเพียง
พอท่ีจะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 

17 3.82 0.80 ดี 

ครูได�นําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� 17 4.06 0.82 ดีมาก 
ครูมีความรู�ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย�าง 
ต�อเน่ือง 

17 3.82 0.52 ดี 

ครูทํางานเป�นทีม เรียนรู�จากกันและกัน และมีความสัมพันธ,
และมีความเข�าใจอันดีต�อกัน  

17 4.00 0.50 ดีมาก 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 17 3.92 0.67 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

จากตารางท่ี 4.25 โดยภาพรวมพบว�าสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, หลังจากนําแผนลงสู�การปฏิบัติ วงจรท่ี 2 ทุกด�าน อยู�ในระดับ ดี มีค�าเฉลี่ย 3.92 
และเม่ือพิจารณาเป�นรายข�อเรียงจากมากไปหาน�อยดังน้ี ครูได�นําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียน
การสอนมีค�าเฉลี่ย 4.06 ครูทํางานเป�นทีม เรียนรู�จากกันและกัน และมีความสัมพันธ,และมีความ
เข�าใจอันดีต�อกัน ค�าเฉลี่ย 4.00 ครูมีทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�ท่ีเน�นบทบาทการทํา
หน�าที่เป�นผู�อํานวยความสะดวกและเป�นผู�ช้ีแนะมีค�าเฉลี่ย 3.88 ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายมี
แบบการสอนที่เพียงพอที่จะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 มีค�าเฉลี่ย 3.82 และ ครูมีความรู�ใน
การสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ย  3.82  ตามลําดับ เม่ือนําการประเมิน
และเปรียบเทียบสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.26  สภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,หลัง           
นําแผนลงสู�การปฏิบัติ 

ลําดับ รายการประเมิน 
ก�อนปฏิบัติ แปลผล หลังปฏิบัติ 

แปลผล 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 ครูมีทักษะใหม�ๆ ในการทําหน�าท่ี
ครูยุคใหม�ที่เน�นบทบาทการเป�นผู�
อํานวยความสะดวกและเป�นผู�
ชี้แนะ 

2.82 0.52 พอใช� 3.88 0.69 ดี 

2 ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายมี
แบบการสอนที่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 

2.88 0.60 พอใช� 3.82 0.80 ดี 

3 ครูได�นําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
จัดการเรียนรู� 

2.88 0.60 พอใช� 4.06 0.82 ดีมาก 

4 ครูมีความรู�ในการสอนเชิงลึกและมี
การพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

2.65 0.70 พอใช� 3.82 0.52 ดี 

5 ครูทํางานเป�นทีม เรียนรู�จากกัน
และกัน และมีความสัมพันธ,และมี
ความเข�าใจอันดีต�อกัน  

2.24 0.56 พอใช� 4.00 0.50 ดีมาก 

 ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 2.69 0.60 พอใช� 3.92 0.67 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 
 ซ่ึงผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
“ก�อนนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริง” เปรียบเทียบกับ “หลังจากการนําแผนปฏิบัติการลงสู�
การปฏิบัติจริง” น้ัน ได�รับการพัฒนาเป�นที่น�าพึงพอใจของคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ครู
ได�รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด�านการสอนการเรียนรู�เชิงรุก ครูมีทักษะใหม�ๆ ในการทําหน�าท่ี
ครูยุคใหม�ท่ีเน�นบทบาทการทําหน�าที่เป�นผู�อํานวยความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะ ครูมีทักษะการสอนท่ี
หลากหลายมีแบบการสอนที่เพียงพอที่จะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูได�นําเทคโนโลยีมาใช�
ในการจัดการเรียนรู� ครูมีความรู�ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง ครูทํางานเป�น
ทีม เรียนรู�จากกันและกัน และมีความสัมพันธ,และมีความเข�าใจอันดีต�อกันมากข้ึน ทําให�วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,ได�พัฒนาทักษะครูให�มีคุณภาพท่ีมุ�งเน�นพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะท่ี
จําเป�นในการทํางาน ซ่ึงได�รับการพัฒนาและแก�ไขปWญหาบรรลุความคาดหวังที่กําหนดไว�ในแผนปฏิบัติ
การ 
 จากน้ันผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�นําเอาหลักเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Learned) มา
ใช�ในการทบทวนประสบการณ,การนําโครงการที่ผ�านมาในแง�มุมต�าง ๆ เพื่อให�เห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปWจจัยทั้งภายในและภายนอกซ่ึงทําให�เกิดผลอย�างที่เป�นอยู�ท้ังท่ีสําเร็จหรือไม�สําเร็จ ซ่ึงก�อนการ
ถอดบทเรียน ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนดประเด็นในการถอดบทเรียนดังน้ี 1) โครงการท่ีทํา
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ไปแล�วนั้นคืออะไร 2) การนําโครงการลงสู�การปฏิบัติประสบผลสําเร็จหรือไม� 3) มีกิจกรรมใดบ�างท่ี
ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 4) มีกิจกรรมใดบ�างที่ไม�ประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 5) หากจะ
ดําเนินการโครงการน้ันต�อไปอีกจะทําอย�างไร และ 6) ความพึงพอใจต�อผลของโครงการนั้นเป�น
อย�างไร จากนั้นจึงได�เร่ิมกระบวนการถอดบทเรียน โดยให�ผู�ร�วมวิจัยออกมาเล�าประสบการณ,จากการ
ปฏิบัติงานของตนเองท่ีผ�านมา ให�กลุ�มผู�ร�วมวิจัยรับทราบร�วมกันภายใต�ประเด็นคําถาม 6 ข�อ ดังกล�าว
ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังตารางท่ี 4.27 
 

ตารางท่ี 4.27  การถอดบทเรียนในข้ันตอนการสะท�อนผลใหม� 
ประเด็นคําถาม ข�อสรุป ข�อสังเกต 

1. โครงการที่ทําไปแล�วน้ันคือ
อะไร 

1. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การสอนการเรียนรู�เชิงรุก 
(Active Learning)  
2. โครงการห�องเรียนแห�ง
ศตวรรษที่ 21  
3. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,  

- ทุกโครงการบรรลุผลสําเร็จ
ต าม ที่ ค าด ห วั งด� ว ย ค วา ม
ร�วมมือร�วมใจจากผู�ร�วมวิจัย
ทุกคน 

2. การนําโครงการลงสู�การ
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จหรือไม� 

- ประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง
โดยผลการประเมินผ�านเกณฑ,
การประเมินในระดับ “ดี” ข้ึนไป 

- สาเหตุ ท่ีประสบผลสําเร็จ
เพราะเป�นการดําเนินงานท่ี
ต�อเน่ืองและได�รับความร�วมมือ
เป�นอย�างดี 

3. มีกิจกรรมใดบ�างที่ประสบ
ผลสําเร็จ เพราะอะไร 

- ประสบผลสําเร็จทุกกิจกรรม - เกิดความร�วมมือของผู�ร�วม
วิจัยและผู�เก่ียวข�อง 

4. มีกิจกรรมใดบ�างที่ไม�
ประสบผลสาํเร็จ เพราะอะไร 

- ไม�มี - ไม� พ บ ว� า มี กิ จ ก ร รม ท่ี ไม�
ประสบความสําเร็จ 

5. หากจะดําเนินการโครงการ
นั้นต�อไปอีกจะทําอย�างไร 

- ใช�หลักการทํางานเดิมและ
แนวคิดใหม�เข�ามาเสริม 

- ควรมีการส�งต�อรุ�นต�อรุ�นและ
การบริหารทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธิภาพและต�อเนื่อง 

6. ความพึงพอใจต�อตนเอง
ของโครงการน้ันเป�นอย�างไร 

- ทุกฝ�ายเกิดความพึงพอใจ - ได�จากข�อมูลในการสอบถาม
แ ล ะ สั ม ภ า ษ ณ, ทุ ก ฝ� า ย ท่ี
เก่ียวข�อง 

 
ทั้งนี้ในช�วงสุดท�ายของกิจกรรมสะท�อนผล ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันจัดให�มีการ

สังเกตและบันทึกการจัดกิจกรรมการสะท�อนผลว�าทําอะไร และได�ผลอย�างไร ดังสรุปในตารางท่ี 4.28 
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  ตารางท่ี 4.28  ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในข้ันตอนการสะท�อนผลใหม� 
กิจกรรม ผลการปฏิบัติ ข�อสังเกต 

การสรุปผลการปฏิบัติย�อนหลังตั้งแต�
ข้ันตอนการวางแผนใหม� ข้ันตอนการ
ปฏิบัติใหม� และข้ันตอนการสงัเกต
ใหม� 

บรรลุผลสาํเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

- ทุกคนมีประสบการณ,จากการดําเนิน 
งานในวงจรที่ 1 จึงทําให�มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึนและอยากจะพัฒนา                                                                                              
ให�มีความก�าวหน�าอย�างต�อเน่ือง 
 

การถอดบทเรียน (Lesson 
Learned) เก่ียวกับการนําโครงการ
ลงสู�การปฏิบัติ 

บรรลุผลสาํเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

- ทุกคนสามารถร�วมกันถอดบทเรียน
เก่ียวกับการนําโครงการลงสู�การปฏิบัติ
ได�อย�างคล�องแคล�วและมีความชํานาญ
ในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

 
จากตารางที่ 4.28 ผลจากการจัดกิจกรรมการสังเกต ในข้ันตอนการสะท�อนผลใหม�พบว�า 

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง โดยมีข�อสังเกตว�าสาเหตุที่ทํางานให�ทุก
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค,ได�น้ัน เป�นเพราะทุกคนมีประสบการณ,จากการดําเนินงานในวงจรท่ี 1 จึง
ทําให�มีทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน รวมทั้งทุกคนยังสามารถร�วมกันถอดบทเรียนเก่ียวกับการนํา
โครงการลงสู�การปฏิบัติได�อย�างคล�องแคล�วและมีความชํานาญในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

วงจรที่ 2 : ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion)  
ข้ันตอนน้ีผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ร�วมกันจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson 

Learned) โดยมีการนัดหมายประชุมกันในวันท่ี 15 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 – 16.30 ณ ห�อง
ประชุมอาคารปฏิบัติการช�างยนต, วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มีวัตถุประสงค,เพื่อร�วมกันทบทวนการ
ทํางานร�วมกันที่ผ�านมา และร�วมกันยืนยันสรุปประสบการณ,การดําเนินงานตามข้ันตอนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมทั้ง 10 ข้ันตอน ผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�และความรู�ใหม�จากการ
ปฏิบัติ โดยมีเอกสาร รูปภาพ ผลการวิเคราะห,ข�อมูลต�าง ๆ มาร�วมในการวิพากษ,เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานให�ตรงตามความเป�นจริงและเป�นกลางที่สุดซ่ึงสามารถสรุปได�ดังต�อไปนี้ 

ผลการดําเนินงานตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย
ได�สรุปร�วมกันเก่ียวกับผลการพัฒนาการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุ
วานันท, ตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ทั้ง 10 ข้ันตอนสามารถสรุปได�ดังตารางท่ี 
4.29 
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ตารางท่ี 4.29  สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมข้ันตอนที่ 1-10 
ข้ันตอนที่ กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน 

1.  การเตรียม การ 
(Preparation) 

1) การสร�างมิตรภาพและการ
แลก เปลี่ยนเรียนรู� 
2) การเสริมพลังความรู�ให�กับ
ผู�ร�วมวิจัย 
3) การสร�างแผนที่การทํางาน 
(Road Map) 
4) การประเมินและสรุปผล 
 

ผู�ร�วมวิจัยให�ความร�วมมือและตอบรับเข�า
ร�วมงานวิจัยด�วยความสมัครใจ 17 คน 
และได�จัดอบรมการเสริมพลังความรู�ให�กับ
ผู�ร�วมวิจัยเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เทคนิคการสังเกตและการถอดบทเรียน 
ได�ปฏิทินเพื่อการดําเนินงานวิจัยเพื่อใช�
เป�นแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย 

2. การวางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะห,สภาพ 
2) กําหนดปWญหาและทําความ
เข�าใจปWญหา 
3 ) การถ�ายทอดแนวคิดในบท
ท่ี 2 ให�ผู�ร�วมวิจัย 
4) การจัดทาํแผนปฏิบัติการ  
5) การสรุปผลดําเนินงาน 

สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการ
แก�ปWญหาจํานวน 3 โครงการ คือ 
1. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
สอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning)  
2. โครงการห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21  
3. โครงการการจัดการเรียนรู�นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

3. การปฏิบัติ 
(Acting) 

1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
งานร�วมกัน 
2) การประเมินสภาพการ
ดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�
การปฏิบัติ 
3) การนาํแผนลงสู�การปฏิบัต ิ
4) การประเมินและสรุปผล 

ได�ที ม งาน โครงการ ท่ี รับผิ ดชอบการ
ดําเนินงานในแต�ละโครงการพร�อมทีม
ติดตามและประเมิน ผลได�เคร่ืองมือการ
วิจัย 5 ฉบับ คือ แบบบันทึกการประชุม 
แบบสัมภาษณ, แบบประเมินสภาพทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู แบบบันทึกการ
สังเกต และแบบประเมินโครงการ  และ
สรุปผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษ
ที่  21 สําหรับครู ก�อนนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ ซ่ึงแต�ละโครงการมีผลการประเมิน
อยู�ในระดับพอใช� และนําโครงการท้ัง 3 
โครงการลงสู�การปฏิบัติจริง 

 2) การสังเกตผล 
3) การประเมินผลและสรุปผล 

การสังเกตได�อย�างมีประสิทธิภาพการ
สะท�อนผลการดําเนิน งานทําให�ผู�ร�วมวิจัย
ทราบถึงความก�าวหน�าโครงการ แบ�งปWน
ประสบการณ,ในการทํางานร�วมกัน ผลการ
ดําเนินงานโครงการ 3 โครงการ รวม 9 
กิจกรรม ประสบความสําเร็จทุกกิจกรรม 

5. การสะท�อนผล 1) การสังเคราะห,ความรู� บรรลุตามวัตถุประสงค,เกิดการแลกเปลี่ยน
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(Reflecting) 2) การนาํเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

เ รี ย น รู� แ ล ะ ไ ด� เ ห็ น ถึ ง ส ภ า พ ก า ร
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู�และความรู�ใหม�ที่
เกิดจากการลงมือปฏิบัติทั้ งในระดับตัว
บุคคล ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค,กร 

6. การวางแผนใหม�               
(Re-Planning) 

นําเสนอรายงานวิเคราะห,และ
วิพากษ, ประเมินปWญหาและ
การพัฒนาต�อยอดที่ต�องการ
พร�อมวางแผนปฏิบัติการใหม� 

บรรลุตามวัตถุประสงค,ได�แผนปฏิบัติการ
ชุดใหม� โดยเพิ่มเติมกิจกรรมใหม� โครงการ
ละ 1  กิจกรรม  ทั้ ง  3  โครงการ เพื่ อ
นํ า ไป ใช� ในการพัฒ นางาน ให� มีความ
ต�อเน่ืองและยั่งยืน 

7. การปฏิบัติใหม� 
(Re-Acting) 

1) การกําหนดแนวปฏิบัติ 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค,ผลจากการนํา
โครงการลงสู�การปฏิบัติใหม�ในวงจรที่ 2 
ทําให�ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, มี
ทักษะศตวรรษที่  21 สามารถพัฒนา
ผู� เรียนในศตวรรษที่  21 และสามารถ
พัฒนาระดับคุณภาพไว�ในเกณฑ,ระดับ 
“ดี” ส�งผลให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน 

8. การสังเกตใหม�       
(Re-Observing) 

1) กําหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตและรายงานผล 
3) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค,ผู�ร�วมวิจัยและทีม
ประเมินมีความรู�ความเข�าใจในเทคนิค
วิธีการสังเกต การบันทึกผลการสังเกตและ
การสะท�อนผลของการดําเนินงานทําให�ผู�
ร�วมวิจัยได�ทราบถึงความก�าวหน�าในการ 

  ทํางานและได�แบ�งปWนประสบการณ,ในการ
ทํางานร�วมกันงานบรรลุเป̀าหมายประสบ
ความสาํเร็จทั้ง 3 โครงการ 

9. การสะท�อนผล
ใหม� 
 (Re-Reflecting) 

การสังเคราะห,ความรู� การ
นําเสนอรายงาน และการ
ประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค,เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ย น รู� แ ล ะ ไ ด� เ ห็ น ถึ ง ส ภ า พ ก า ร
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�ที่
จากการลงปฏิบัติ ทั้งในระดับตัวบุคคล 
กลุ�มบุคคล และระดับองค,กร 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร�วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ,การทํางานที่
ผ�านมา 

ได�บทสรุปจากการยืนยันของผู�ร�วมวิจัย 
ประกอบ ด�วยผลการดํา เนินงานตาม
กระบวน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม ผลการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�
และความรู�ใหม�จากการปฏิบัติ 
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จากตารางท่ี 4.29 การสรุปผลการดําเนินงานข้ันตอนท่ี 1-10 พบว�าผลการดําเนินงาน
โดยภาพรวมถือว�าประสบผลสําเร็จทุกข้ันตอน ตั้งแต�ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ข้ันตอนที่ 2 การ
วางแผน ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต ข้ันตอนที่ 5 การสะท�อนผล ข้ันตอนท่ี 6 
การวางแผนใหม� ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม� ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม� ข้ันตอนท่ี 9 การสะท�อนผล
ใหม� และ ข้ันตอนที่ 10 การสรุปผล 

จากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันดําเนินการถอดบทเรียนจากการดําเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที่ผ�านมา เพื่อสะท�อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
โดยยึดหลักการมีส�วนร�วมและการเรียนรู�ร�วมกัน ใช�การประชุมเชิงวิชาการเป�นเวทีการสะท�อนผลและ
ถอดบทเรียนจากผลการดําเนินงานที่ผ�านมาเพื่อหาข�อสรุปในประเด็นต�าง ๆ ดังนี้คือ 1) ผลการ
เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 2) การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง และ 3) องค,ความรู�ที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริง หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสะท�อนผลและถอดบทเรียนจากผลการดําเนินงานที่ผ�านมาได�
เสร็จสิ้นลง ผู�วิจัยได�สรุปผลดังน้ี 
 
4.2 ผลการเปล่ียนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ  
 ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ จําแนกเป�น 2 ลักษณะ คือ ผลการเปลี่ยนแปลงตามท่ี
คาดหวัง และผลการเปลี่ยนแปลงท่ีไม�คาดหวัง  
 4.2.1 ผลการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง จําแนกออกเป�น 2 ระดับคือ 1) ผลการ
เปลี่ยนแปลงในระดับที่เป�นภาพรวมของวิทยาลัย และ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมใน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
   4.2.1.1 ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป�นภาพรวมของวิทยาลัย 
   ผลการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังจากการดําเนินงาน ตั้งแต�ข้ันตอนท่ี 1 - 10 
สามารถสรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังในระดับภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ดังน้ี 
ก�อนดําเนินการวิจัย การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 ผ�านการประเมินระดับดี แต�มีตัวบ�งชี้ 2 
(ผู� เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง’” แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูจะต�องได�รับการพัฒนาให�มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน หลัง
ดําเนินการวิจัย โดยภาพรวมพบว�าสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู หลังจากนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติในวงจรที่ 2 ทุกด�านอยู�ในระดับ “ดี” (X̅=3.92) และเม่ือพิจารณารายข�อจากมากไปหาน�อย 
ดังน้ี ครูได�นําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู�อยู�ในระดับดีมาก (X̅=4.06) ครูทํางานเป�นทีมอยู�ใน
ระดับดีมาก (X̅=4.00)  ครูมีทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าที่ครูยุคใหม�อยู�ในระดับดี (X̅=3.88) ครูได�
พัฒนาทักษะการสอนท่ีหลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 อยู�ในระดับดี 
(X̅=3.82) และครูมีทักษะการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาวิชาชีพอย�างต�อเนื่องอยู�ในระดับดี (X̅=3.82) 
บรรลุความคาดหวัง ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมีความพึงพอใจในคุณภาพของครูที่ได�รับการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน และสุดท�ายวิทยาลัยมีความพีงพอใจในการ
แก�ปWญหาของครูและได�พัฒนาครูผู�สอนทําให�วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,มีครูคนเดิมที่เก�งข้ึนและมี
ศักยภาพมากข้ึนจํานวนมาก   
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   4.2.1.2 ผลการเปล่ียนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
   ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนดสภาพท่ีคาดหวังจากการแก�ปWญหา โดยมี
ความเห็นร�วมกันว�ามีการเปล่ียนแปลงในทุกกิจกรรมในแต�ละโครงการของแผนปฏิบัติการท่ีประสบ
ผลสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค, ท้ังน้ีหลังจากผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�นําแผนปฏิบัติการลงสู�การ
ปฏิบัติจนแล�วเสร็จทุกโครงการ สามารถสรุปผลสําเร็จได�ดังตารางที่ 4.30 
 

 

ตารางท่ี 4.30  สรุปผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
1. การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการ
สอนการเรียนรู�
เชิงรุก (Active 
Learning) 

1) การจัดหา
สื่อ อุปกรณ,
และสถานท่ี 

4.41 0.50 จัดซ้ือหุ�นยนต, ROBO CIRCLE 3S จํานวน 
4 ตัว ใช�เป�นสื่อในการสอนและอุปกรณ,อ่ืน 
เช�น ไขควง และคู�มือ ผู�เรียนมีส�วนร�วมใน
การทําความสะอาดห�องคอมพิวเตอร,ชั้น 4 
จัดห�องการเรียนรู�มีที่นั่งเขียนโปรแกรม ท่ีนั่ง
ศึ กษ าองค,ป ระกอบ หุ� น ยนต, ประกอบ
หุ�นยนต, มีลานเล็ก ๆ สําหรับทดสอบให�
หุ�นยนต,ทําตามคําสั่ง  ครูได�นําเทคโนโลยีมา
ใช�ในการจัดการเรียนรู� ครูได�สร�างความ
แปลกใหม�ทําให�ผู�เรียนมีความต่ืนเต�นในสื่อ
หุ�นยนต,และคิดวิเคราะห,ต�อยอด 

2) การ
ประกอบ
หุ�นยนต, 

4.35 0.49 ครูได�พัฒนาทักษะการค�นคว�าทางเทคโนโลยี
ในการเตรียมการสอนการประกอบชิ้นส�วน
ของหุ�นยนต,ว�าชิ้นส� วนหุ�นยนต,ทํ างาน
อะไรบ�าง ทํางานอย�างไร ประกอบเข�า
หุ�นยนต, ท่ีตํ าแหน� งไหนรวมไป ถึงความ
เรียบร�อยของแผงวงจรไฟฟ` าและความ
สมดุลของหุ�นยนต, แล�วจึงให�ผู�เรียนลงมือทํา 
ผู�เรียนได�รู�จักวิธีสร�างหุ�นยนต,และแก�ปWญหา
เม่ือเกิดข�อผิดพลาด และในขณะที่ผู�เรียนลง
มือทํา ครูจะคอยอํานวยความสะดวกและ
เป�นผู�ชี้แนะเพื่อให�ผู�เรียนประกอบหุ�นยนต,
ด�วยวิธีการที่ถูกต�องและสําเร็จ 

3) การเขียน
โปรแกรม
หุ�นยนต,ให�
ทํางานตาม

4.59 0.50 ครูได�พัฒนาทักษะการติดตั้งโปรแกรม I-
BOX3 การเขียนโปรแกรม I-BOX3 การอัพ
โหลดโปรแกรม เพื่ อสอนผู� เรียนใช�แผ�น
ซีดีรอมท่ีมาพร�อมกับชุดหุ�นยนต,ให�ผู�เรียน
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โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
ความต�องการ ทําการติดตั้งด�วยตนเองในการใช�งาน ให� 

    ผู�เรียนเขียนโปรแกรมคําสั่งเพื่อให�หุ�นยนต,
ทํางานตามความต�องการ ครูทําหน�าท่ีเป�นผู�
อํานวยความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะในการ
เขียนโปรแกรมของผู� เรียน เป� นการนํ า
หุ�นยนต,มาสอนเสริมในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมที่มีความแปลกใหม� ทําให�ผู�เรียน
ชื่นชอบและสนใจในการเรียน ผู�เรียนเกิด
การเรียนรู�จริงเพราะได�ลงมือทําจริง เกิด
การคิดวิเคราะห,ระบบงานการแก�ปWญหา
และนําความรู�ไปใช�ได�ในอนาคต 

4) พี่สอนน�อง
เล�นหุ�นยนต, 

4.41 0.50 รุ�นพี่ ปวส.2 นัดหมายรุ�นน�องปวช.1 ณ ลาน
อ เน ก ป ระส งค,  เ ร่ิ ม โด ย รุ� น พี่ แ น ะ นํ า
โครงสร�างภาพรวมหุ�นยนต, ROBO CIRCLE 
ทําไมต�องเรียนรู�หุ�นยนต, แนะนําหุ�นยนต,
รู ป แบ บ ต� า ง  ๆ  ช้ิ น ส� ว น ข อ ง หุ� น ยน ต, 
โปรแกรมท่ีใช�ในการเขียนคําสั่งหุ�นยนต, 
โปรแกรม LOGO BLOCK และ CRICKET 
LOGO โปรแกรมพื้นฐาน เช�น การเคลื่อนที่
ไป-กลับ การเคลื่ อนที่ เป�นวงกลม การ
เคลื่อนท่ีไม�ให�ตกโต�ะ เป�นต�น แล�วให�รุ�นน�อง
แบ�งกลุ�มลงมือประกอบหุ�นยนต,ด�วยตนเอง 
การเขียนโปรแกรมคําสั่งหุ�นยนต, โดยมีรุ�นพี่
คอยแนะนําจนกระท่ังรุ�นน�องทําสําเร็จ 

2. ห�องเรียนแห�ง
ศตวรรษท่ี 21 

1) การ
วางแผนและ
เตรียมความ
พร�อมการ
จัดการเรียนรู� 

4.00 0.70 ครูได�พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู�
หลากหลายวิธีการ ประชุมวางแผนร�วมกัน
คิด ร�วม กันตกแต� งห�องเรียนภาษาไทย
ศตวรรษที่ 21 และห�องเรียนภาษาอังกฤษ
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด�วย ป̀ายสื่อการ  

 ห�องเรียน
ศตวรรษที่ 21 

  เรียนรู�ประจําห�อง เกมกระตุ�นการเรียนรู� 
เกมต�ออักษรภาษา ไทย คําคมชุดมาตรฐาน 
ครอสเวิร,ดภาษา อังกฤษ ติดตั้งทีวี เคร่ือง
ฉายโปรเจ็คเตอร,และคอมพิวเตอร,เพื่อให�
ผู�เรียนได�สืบค�นข�อมูล ครูสอนโดยใช�เทคนิค
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การเรียนรู�เชิงรุกแบบผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง  

2) ห�องเรียน
ภาษาไทย
ศตวรรษที่ 21 

3.65 0.49 ครู ได� ร� วม กัน คิดร�วม กันออกแบบแนว
ทางการถ�ายทอดความรู�โดยใช�เทคนิคของ
ครูยุคใหม� ในการทําหน�าท่ีเป�นผู� อํานวย
ความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะในการจัดการ
เรียนรู�ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 
โดยแบ�งผู� เรียนเป�นกลุ�ม ให�ทํากิจกรรม
ร�วมกัน แล�วได�อภิปรายกลุ�ม แล�วให�ออกมา
นําเสนอ และครูคอยเสริมเติมเต็มอีกคร้ัง
หนึ่ งเพื่ อให�ผู� เรียนคิดต�อไปได� อีก ทําให�
ผู� เรียนได�ความรู�และสนุกกับการเรียนใน
บทเรียนนั้นมากยิ่งข้ึน จากเดิมที่ครูบรรยาย
อย�างเดียวทําให�ผู� เรียนรู�สึกเบื่อ เม่ือครู
พัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหม�และให�
ผู�เรียนมีส�วนร�วมมากข้ึน กล�าที่จะนําเสนอ
ความคิดเห็นของตนเอง เป�นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระหว�างครูและผู�เรียนและระหว�าง
ผู� เรียนกับผู� เรียนเกิดการเรียน รู�อย� างมี
ความสุข 

3) ห�องเรียน
ภาษาอังกฤษ
ศตวรรษที่ 21 

3.59 0.50 ครูได�พัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 ในการ
สอนโดยเพิ่มสื่ออุปกรณ, ทําให�ห�องเรียนน�า
เรียนมากยิ่งข้ึน มีคอมพิวเตอร,สําหรับสืบค�น
ข�อมูล มีโทรทัศน,ติดผนังด�านหน�าห�องเรียน  

    เคร่ืองขยายเสียง เกมครอสเวิร,ด โปสเตอร,
ภาษาอังกฤษ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบ
กลุ�มให�ผู�เรียนนําหัวข�อไปศึกษาค�นคว�าใน
กลุ�มแล�วมานําเสนอหน�าชั้นเรียน ครูสอน
คําศัพท,ภาษาอังกฤษที่สาขาช�างยนต, ผู�เรียน
จดจําคําศัพท, ได� โดยไม�ต�องท�องจํามาก
เหมือนแต�ก�อน ครูพัฒนาทักษะการสอนที่
หลากหลายเกิดการบูรณาการจัดการเรียนรู�
กับแผนกวิชาต�าง ๆ 

4) ห�องเรียน
คณิต-วิทย,

3.53 0.51 ครูสร�างสภาพแวดล�อมการจัดการเรียนรู�ที่
เหมาะสมในห�องเรียนคณิต-วิทย, ซ่ึงในอดีต
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ศตวรรษที่ 21 ท่ีเน�นครูเป�นศูนย,กลาง สื่อ และบรรยากาศ

ท่ีไม�เอ้ือ อํานวยต�อการจัดการเรียนรู� โดยได�
เพิ่ม เคร่ืองคอมพิวเตอร, เพื่อการค�นคว�า
ขอ งผู� เ รี ย น  2  ชุ ด  TP-LINK WIRELESS 
USB เกมเอแม็ทมัธยม กระดานไม�แบบหมุน 
กระดานเล็ก โต�ะญ่ีปุ�น เบาะรองนั่ง เก�าอ้ีขา
คู� ฟ;วเจอร,บอร,ดขนาดใหญ� เสื่อน้ํามัน วัสดุ
ต�าง ๆ จัดตกแต�งห�องปฏิบัติการคณิต-วิทย, 
ครูพัฒนาการสอนโดยให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมใน
การเสนอความคิดเห็นของตนเอง เป�นการ
เรียน รู� ระห ว� า งค รู กั บ ผู� เรี ยน เก่ี ย ว กั บ
เหตุการณ,ของสังคมโลกปWจจุบัน นําความรู�
ทฤษฎีใหม�ๆ ไปปรับใช�ในอนาคตของการ
ทํางานในสถานประกอบการ ครูจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�น
ในการเรียนรู�จากการเล�นเกมเอแม็ทมัธยม
เพิ่มทักษะในการคิดคํานวณ บวก ลบ คูณ  

    หาร และสมการ และครูได�จัดการเรียนรู�
ก า รท ด ล อ งท า งวิ ท ย า ศ าส ต ร, ท่ี ล า น
อเนกประสงค, และให�กําลังใจผู�เรียนทําให�
ผู� เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองมุมานะให�
ประสบความสําเร็จในการเรียน  

3. การจัดการ
เรียนรู�นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

1) การ
วางแผนการ
จัดการเรียนรู�
แบบโครงงาน 

4.41 0.50 ครูได�พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 
ในการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน ครู
ร�วมกันคิดกระบวนการจัดการเรียนรู�ให�
ผู�เรียนเข�าใจง�าย ให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�มไปศึกษา
ว�าจะทํานวัตกรรมอะไรท่ีใช�ความรู�พื้นฐาน
วิชาช�างยนต,ท่ีเรียนมาประดิษฐ,ชิ้นงานให�ใช�
ประโยชน,ได�จริง แล�วให�นําภาพที่ต�องการ
จะทํามาคุยกับครูและเม่ือครูเห็นชอบแล�วก็
จะให�ผู�เรียนไปคิดต�อว�าทําแล�วได�ประโยชน,
อะไร และทําเค�าโครงบทที่  1-3 บทนํา 
ท ฤษ ฎี ที่ เ ก่ี ย วข� อ งแล ะวิ ธี ก า ร ดํ า เนิ น
โครงการ  
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2) การจัดการ
เรียนรู�ให�
ผู�เรียนทําจริง 

4.35 0.60 ครูพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ใน
การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําชิ้นงานด�วย
ตนเอง ซ่ึงในคร้ังแรกผู�เรียนจะยังทําไม�เป�น 
ครูจะให�ผู�เรียนหัดทําก�อนลองผิดลองถูก ครู
จะคอยให�ความรู�ไปเร่ือย ๆ และเรียกตรวจ
ชิ้นงานเพื่อดูความก�าวหน�าแล�วเติมเต็มจน
ชิ้นงานของผู� เรียนสําเร็จ การท่ีผู�เรียนได�
เรียนรู�ด�วยการลงมือทําส�งผลให�ผู� เรียน
มองเห็นวิธีคิด วางแผน การแก�ไขปWญหาเพื่อ
ผู�เรียนจะได�มีความรู�และทักษะที่จําเป�นใน
การทํางานในอนาคต 

 3) การ
ทดสอบ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

4.35 0.70 ครูพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 การจัดการ
เรียนรู�แบบโครงงาน ครูร�วมกันประเมิน
ชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียน ให�
ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะการสื่อสารการสาธิต
สิ่งประดิษฐ, ครูให�คําชี้แนะในการปรับแก� 2 
-3 ครั้ง จนช้ินงานเสร็จสมบูรณ,ใช�งานได�จริง
โดยเน�นความปลอดภัย และให�ผู� เรียนทํา
รายงานสรุปผลพร�อมผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

4) นําเสนอผล 
งานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ,
ของผู�เรียน
ให�กับสังคม
ภายนอกได�
รับรู� 

4.41 0.71 ครูประชุมวางแผนร�วมกันในการจัดกิจกรรม
นําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของ
ผู�เรียน ในงานตลาดนัดวิชาการท่ีโรงเรียน
บ�านม�วง มีผู�มาร�วมงานประมาณ 1,000 คน 
ครูได�แบ�งหน�าที่ความรับผิดชอบดังนี้  ครู
สาขาวิชาช�างยนต,ฝ�กสอนการสาธิตให�กับ
ผู� เรียนเจ�าของผลงาน ครูสาชาวิชาอ่ืน
รับผิดชอบการจัดสถานที่กองอํานวยการ 
เตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภาพ เตรียม
เต็ นท, แสดงผลงาน  เตรียมอาหารว� า ง
เคร่ืองดื่ม จัดหาของที่ระลึกสําหรับผู�เข�า
เยี่ยมชมผลงาน การจัดกิจกรรมประสบ
ความสําเร็จ ได�รับความสนใจจากชุมชน ครู 
และผู�เรียนจากโรงเรียนต�างๆ เข�าเยี่ยมชม
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การนําเสนอผลงานของของผู�เรียนจํานวน
มาก  

หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 
 จากตารางท่ี 4.30 สรุปได�ว�า ผลการดําเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ 12 กิจกรรม พบว�า
สําเร็จและบรรลุตามเป̀าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวังทั้งหมดคือ 1) โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) 2) โครงการห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 และ 3) 
โครงการการจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 
 4.2.2 ผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม1คาดหวัง  
 จากผลการวิจัย พบว�า ก�อนดําเนินการวิจัย สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูจํานวน
ไม�น�อยใช�ตนเองเป�นท่ีตั้งและเป�นศูนย,กลางของการเรียนการสอน และสอนตามความเข�าใจของ
ตนเองมากกว�าการให�ผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง มีผลเสียคือผู�เรียนจํานวนมากไม�สามารถเข�าถึงความรู�และ
เกิดความไม�เข�าใจที่ทําให�ไม�สามารถนําความรู�ไปประยุกต,ใช�ได� จึงเป�นเหตุผลให�ตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมี
ความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน) มีระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” ทางวิทยาลัยต�องเร�ง
ส�งเสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู เพื่อให�ครูสามารถจัดการเรียนรู�ตอบสนองต�อความ
หลากหลายของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 ตลอดถึงผู�เก่ียวข�องต�องแก�ปWญหาร�วมกัน 
 หลังดําเนินการวิจัย พบว�า ครูมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อพัฒนาวิทยาลัย และ
เชื่อว�าทุกอย�างพัฒนาได�จากการทํางานเป�นทีมที่มาระดมความคิดด�วยกันเป�นส่ิงที่ดีมาก ครูเกิดทักษะ
ศตวรรษที่ 21 หลากหลายประการ ครูต�องเตรียมความพร�อมในเรื่องที่จะสอนให�แม�นยําเพราะจะได�มี
การถ�ายทอดและแนะนําได�อย�างลึกซ้ึง ครูจะสอนเด็กให�คิด ให�เด็กถามเองตอบเอง ทําไมถึงคิดอย�าง
นั้น ให�เด็กหาเหตุผล ทําไม ทําไม และทําไม และชื่นชมเด็กที่กล�าตอบ แล�วครูจะสรุปทีหลังเป�นการ
เรียนรู�ร�วมกันโดยครูเป�น Facilitator ครูได�สร�างแรงบันดาลใจการเรียนรู�ให�กับเด็ก ให�เด็กเรียนรู�ว�า
เด็กหาคําตอบได�เอง โดยครูเป�นคนประคับประคอง ครูปรับตัวเองให�ทันสมัยอยู�ตลอดเวลาเพื่อให�ทัน
ต�อยุคไทยแลนด, 4.0 ครูเป;ดใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยการนําความรู�ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ในการจัดการเรียนการสอน  
 นอกจากนั้น ในการพัฒนาตนเองให�เป�นครูในศตวรรษท่ี 21 ครูอยากอบรมในหลายสถานท่ี
หลากหลายรูปแบบเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีสมัยใหม�
ความก�าวหน�าด�านการศึกษาต�าง ๆ ในการวิจัยคร้ังนี้ทําให�ครูได�รับความรู� ความเข�าใจมากข้ึน จาก
การเข�าอบรมการเสริมพลังความรู�ในการวิจัย และได�นํามาใช�ในห�องเรียนโดยการ สังเกต ทดสอบ 
และหาวิธีการในการจัดระเบียบการเรียนการสอนทั้งในเชิงทักษะความรู�พฤติกรรม เจตคติของผู�เรียน 
ทําให�ผู�เรียนมีทักษะในการปฏิบัติสายอาชีพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงตรงกับอาชีวะสร�างชาติ และสามารถนํา
ผลการวิจัยมาดูแลผู�เรียน แก�ปWญหาที่เกิดข้ึน ทําให�การวิจัยประสบผลสําเร็จในทุกภาคเรียนต�อ ๆ ไป 
เพื่อผู�เรียน เพื่อผู�สอน เพื่อผู�ปกครอง และเพื่อกําลังสําคัญของประเทศต�อไป ส�งผลให�วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,มีครูที่มีคุณภาพและมีศักยภาพจํานวนมาก เกิดประโยชน,ต�อวิทยาลัยสามารถผลิต
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ผู�เรียนท่ีมีคุณภาพออกสู�สังคม ครูได�พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู�ตามแนวทางที่เน�นผู�เรียนเป�น
ศูนย,กลาง จากกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ครูร�วมกันคิด ร�วมกันทํา นับว�าเป�นสิ่งสําคัญยิ่งต�อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการนํานวัตกรรมต�าง ๆ มาใช�ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู� เข�าใจในสิ่งที่ต�องการ นับว�าเป�นอีกก�าวหน่ึงของการพัฒนา
คุณภาพครู เกิดประโยชน,โดยตรงต�อผู�สอนให�มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนในเร่ืองเทคนิคการสอนแนวใหม�
เพื่อเป�นครูผู�สอนในยุคศตวรรษที่ 21 
 
4.3  ผลการเรียนรู3 (Learning)  จากการปฏิบัติ  
 จากการดําเนินงานตั้งแต�ข้ันตอนท่ี 1 - 10 สามารถสรุปผลการเรียนรู� (Learning) การ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ ได�ดังนี้ 
 1) ผู3วิจัย ได�เรียนรู�ว�าการทํางานวิจัยทําให�ได�ค�นพบเรื่องราวดี ๆ มากมาย ท่ีเราไม�เคย
มองเห็น หรือมองผ�าน ๆ ไป มองเห็นคุณค�าภาพรวมของของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ในมุมมองท่ี
หลากหลายกว�างข้ึน ได�เรียนรู�ว�ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ทําให�ผู�วิจัยมีการ
เข�าใจปWญหาอย�างลึกซ้ึง ผ�านการเฝ`าสังเกตอย�างพินิจพิเคราะห, ตั้งคําถาม เพื่อนําไปสู�การกําหนด
โจทย,นวัตกรรมที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงผู�ร�วมงานและคุณค�าที่เกิดข้ึน แนวคิดหรือไอเดีย (Idea) ที่ได�เป�น
ผลลัพธ,จากการระดมสมองในทีม ซ่ึงประกอบไปด�วยบุคลากรท่ีมีมุมมอง ทักษะ และความเชี่ยวชาญท่ี
แตกต�างกันภายใต�วัฒนธรรมที่เป;ดกว�าง โดยต�องอาศัย Mindset ของการใฝ�รู� ความร�วมมือ และเป;ด
กว�างท่ีจะช�วยตอบโจทย,ปWญหาสําคัญเป�นการสร�างสรรค,อย�างแท�จริง เห็นคุณค�าในความรู�
ประสบการณ,ที่จะเป�นฐานสําคัญในการคิดค�นงานใหม�  ๆ ได�อีกมากมาย เรียนรู�การพัฒนา
กระบวนการคิดอย�างเป�นระบบ รู�จักการตั้งคําถาม และวิธีหาคําตอบที่มีตรรกะเชื่อถือได� และนําไปใช�
ประโยชน,ได�นํามาเป�นต�นแบบขององค,ความรู�และกระบวนการของการทํางานพัฒนา เรียนรู�หลักการ
สร�างการมีส�วนร�วมโดยการเคารพความคิดเห็นของทุกคน ให�เกียรติสมาชิกที่จะอภิปรายร�วมกัน ให�
เกียรติในความคิด ในการท่ีจะแสดงออกเพื่อให�ทุกคนเป;ดใจ พยายามทําให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนเป�นผู�ให�
ข�อมูลที่สําคัญ เกิดความเข�าใจท่ีดีต�อกันระหว�างผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัย ส�งผลให�เกิดความไว�วางใจซ่ึงกัน
และกันในสิ่งท่ีทุกคนจะร�วมกันดําเนินกิจกรรม และได�รับความร�วมมือจากสมาชิกในองค,กรด�วยความ
เต็มใจและจริงใจ การเตรียมการในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย ผู�วิจัยจะถามตัวเองว�าเราได�เรียน
อะไรบ�าง เราได�พัฒนาอะไรบ�าง เราต�องปรับปรุงอะไรบ�าง เราทําอะไรดีแล�ว เราทําอะไรยังไม�ดี แล�ว
จะทําให�ดีได�อย�างไร เป�นการเรียนรู�เพื่อพัฒนาตนเองก�อนที่จะไปเป�นผู�อํานวยความสะดวกในฐานะ
เป�นผู�วิจัย และไม�ได�จบแค�การทําวิจัยให�เสร็จ แต�ต�องสานต�อไป คิดต�อไปว�าจะทําอะไรได�ดีข้ึนอีกใน
อนาคต 
 2) ผู3ร1วมวิจัย ได�เรียนรู�ว�า ถ�าครูคิดและสอนแบบเดิม ๆ ก็ไปไม�รอด เพราะเด็กจะรู�สึกเบ่ือ
เร็วมาก ครูต�องเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอนใหม� ครูต�องต้ังใจนําเสนอข�อมูล แง�คิด หวังสร�างเป�น
แรงบันดาลใจให�กับเด็ก ให�เด็กก�าวไปสู�ความแข็งแกร�งเพราะองค,ความรู�ไม�ได�อยู�ที่ครูอีกต�อไป แต�อยู�
ในโลกอินเทอร,เน็ตซ่ึงมีความน�าตื่นตาตื่นใจมากกว�า การเรียนรู�จากการทําโครงการต�าง ๆ เป�นเสนห,
สําคัญประการหนึ่ง คือมีเร่ืองสดใหม�ให�ได�เรียนรู�อยู�ตลอดเวลา การร�วมมือกันวางแผนการสอน และ
สังเกตการสอนโดยเน�นสังเกตแนวคิดของนักเรียน พร�อมจะสร�างโอกาสใหม� ๆ ในช�องทางการพัฒนา
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งานได�เสมอ ทั้งหมดนี้ล�วนเป�นการเพิ่มพูนความรู�และประสบการณ,ท่ีหลากหลาย ซ่ึงยิ่งส่ังสมได�มาก
ข้ึนก็ยิ่งเพิ่มค�าให�ครูในระยะยาว เพราะในเวลานี้เราต�องหาจุดเปลี่ยนเพื่อเข�าสู�การจัดการเรียนรู�
ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล เพราะคนรุ�นใหม�คือพลเมืองโลก ครูมีอิสระและคิดสร�างสรรค,ในการ
พัฒนานวัตกรรมการสอนในการแนะแนวทางการใช�เทคโนโลยีต�าง ๆ ให�เด็กก�าวทันความเปลี่ยนแปลง
ต�าง ๆ ในยุคดิจิทัลก็เป�นประเด็นสําคัญท่ีระบบการศึกษาของวิทยาลัยต�องให�ความสําคัญ เพื่อให�ครูดึง
ศักยภาพของเด็กออกมาใช�ได�อย�างเต็มที่  
 3) ผู3เรียน ได�เรียนรู�วิธีการสอนของครูที่เน�นการเรียนรู�เชิงรุก ในการทํากิจกรรมทุกคนได�มี
โอกาสแสดงออกเต็มเปo¤ยมไปด�วยความสามารถที่พร�อมจะเป�นผู�นําในอนาคต พร�อมท้ังสามารถ
ถ�ายทอดองค,ความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน อีกทั้งยอมเปลี่ยนแปลงวิถีบางอย�างท่ีคุ�นชินและ
แทนที่ด�วยวิธีการใหม� ที่สามารถผลักดันศักยภาพได�อย�างเต็มที่ ผู�เรียนได�เรียนเพื่อรู� (Learn to 
Learn) ไม�ได�ถูกตัดสินว�าเรียนเก�งหรือเรียนไม�เก�ง หากผู�เรียนได�เรียนรู�แล�วทําเป�นก็ไปถึงความสําเร็จ
และเม่ือสําเร็จแล�วก็จะทําต�อ เรียนรู�ว�าผู�คิดค�นนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ,ไม�อาจใช�มุมมองในฐานะนัก
ประดิษฐ,หรือนักคิดแต�เพียงด�านเดียว แต�ต�องมองในมุมผู�ใช�ประโยชน,ให�รอบด�านว�าผลงานของตัวเอง
นั้นตอบโจทย,ความต�องการของลูกค�าอย�างไรบ�าง และต�องมองหาผู�ที่จะเข�ามาเติมเต็มให�นวัตกรรม
ของเราได�ด�วย เรียนรู�ว�าทักษะการคิดสามารถดึงเอาความรู�มาใช�ให�เกิดประโยชน,ได�เหมาะสมกับ
สถานการณ,มากท่ีสุด  
 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ได�เรียนรู�ว�า การพัฒนาครูโดยใช�กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมต�องเชื่อมโยงเข�าสู�ระบบภาพใหญ�ของวิทยาลัย และที่สําคัญผู�บริหารต�อง
จริงจังและจริงใจส�งเสริมและสนับสนุนช�วยให�การดําเนินงานสําเร็จ และการพัฒนาให�ครูและบุคลากร
กลายเป�นขุมพลังในการเติบโตของวิทยาลัย มีพลังต�อการเปลี่ยนแปลงร�วมขับเคลื่อนไปด�วยกัน อีกทั้ง
เป�นการเปลี่ยนมุมมองให�กับครูและบุคลากรทําให�องค,กรมีมุมมองแตกต�างไปจากเดิม เป�นการกระตุ�น
ให�ทุกคนมองไปไกลกว�าท่ีเคยมองทะลุกฎเกณฑ,เดิม ๆ ท่ีเป�นตัวป;ดก้ันความสําเร็จ ซ่ึงจะสามารถเป;ด
พื้นท่ีใหม�ให�กับความคิดท่ีเคยทําสิ่งไหนก็ทําสิ่งน้ันตลอดไม�เคยเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงรูปแบบ 
หรือกลยุทธ,การดําเนินการ ประจักษ,ว�าการทํางานให�ประสบผลสําเร็จอยู�ที่การให�ความสําคัญกับทีม 
“เม่ือทุกคนเข�าใจว�าทุกคนในวิทยาลัยคือทีมเดียวกัน ก็จะไม�ต�องบอกว�าใครต�องทําอะไรบ�าง เพราะ
ทุกคนจะคิดว�าพวกเขาจะทําอะไรได�บ�าง เพื่อให�วิทยาลัยเติบโตอย�างมีเสถียรภาพภายใต�ความยั่งยืน”  
ทุกคนคือฟWนเฟ�องสําคัญท่ีจะขาดซ่ึงกันและกันไม�ได� คนทุกคนจะทํางานได�ดีข้ึนเม่ือรู�สึกว�าได�รับความ
ไว�วางใจ เพื่อสร�างมาตรฐานการเรียนการสอนท่ีดีสู�คุณค�าท่ีสูงของเยาวชนไทย “ครูที่มีศักยภาพ” 
เป�นปWจจัยสําคัญของระบบการศึกษาท่ีจะช�วยสร�างฐานความรู�บ�มเพาะแนวคิดผู�เรียนเชื่อมโยงให�เท�า
ทันโลกและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และต�องเข�าใจการมองภาพอนาคตว�าจุดเดิมที่เคยผ�านมาอาจ
ไม�สามารถใช�ได�อีกต�อไป 
 
4.4 ความรู3ใหม1ที่เกิดขึ้น (New Knowledge) 
 ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนเป�นความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ที่มี
จุดมุ�งหมายเพื่อแก�ปWญหาให�เกิดการเปลี่ยนแปลงด�วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่ กําหนดเป�นการ
เฉพาะเจาะจง (Purposive) ด�วยวงจรแบบเกลียวสว�าน (Spiral Cycle) ของกิจกรรมการวางแผน 
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การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผล จึงเป�นความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนในบริบทเฉพาะ (Specified 
Context) ท่ีไม�อาจจะนําไปใช�อ�างอิงได�เหมือนการวิจัยเชิงปริมาณ จึงมีข�อจํากัดในการนําไปอ�างอิง
แบบท่ัวไป แต�สามารถจะนําไปเพื่อเป�นกรณีศึกษา เพื่อการประยุกต,ใช�ได� ดังทัศนะของ Coghlan 
and Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz and Bucknam (2008) ที่กล�าวว�า “ผลการวิจัย
เชิงปฏิบัติการมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง แต�สามารถนําเอาประเด็นข�อคิดหรือ
เหตุการณ,สําคัญที่เกิดข้ึนเป�นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ในสถานการณ,อ่ืนท่ีมีลักษณะคล�ายคลึง
กันหรือท่ีกําลังมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได�”  
 ดังนั้น ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยในคร้ังนี้ จึงเป�นความรู�ใหม�ในบริบทเฉพาะที่เป�นผล
จากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นความรู�ใหม�ท่ีเกิดจากการบูรณาการของ
องค,ประกอบต�าง ๆ เหล�านี้ คือ (1) จุดมุ�งหมายของการวิจัย (2) หลักการท่ีใช�ในการวิจัย 13 ประการ
ที่ผู�วิจัยกําหนดในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 (3) หลักการในการดําเนินกิจกรรมในข้ันตอนต�าง ๆ ตามท่ี
กําหนดในแต�ละข้ันตอนของการวิจัยในบทที่ 3 และได�กล�าวถึงในแต�ละข้ันตอนหรือแต�ละกิจกรรมใน
บทที่ 4 (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และข้ันตอนในการวิจัย 10 ข้ันตอนตามท่ีกําหนดในบทท่ี 3 และ 
(5) โครงการและกิจกรรมในแต�ละโครงการ 3 โครงการท่ีผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจํานวน 17 ราย กําหนด
ข้ึนเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการแก�ปWญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ในการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงเม่ือ
ปฏิบัติแล�วได�ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีคาดหวัง ดังนี้  
  โครงการที่ 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) มี
กิจกรรม 4 กิจกรรม ประสบความสําเร็จท้ัง 4 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ,และสถานท่ี     
2) การประกอบหุ�นยนต, 3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตามความต�องการ และ 4) พี่สอน
น�องเล�นหุ�นยนต, 
  โครงการที่ 2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 มีกิจกรรมการดําเนินการ 4 กิจกรรม ประสบ
ความสําเร็จทั้ง 4 กิจกรรมคือ 1) การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียน
ศตวรรษที่ 21 2) ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 3) ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 และ 4) 
ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษท่ี 21 
  โครงการที่  3 การจัดการเรียนรู�นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ, มีกิจกรรมที่ดําเนินการ 4 
กิจกรรม ประสบความสําเร็จท้ัง 4 กิจกรรม คือ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 2) 
การจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, และ 4) นําเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�สังคมภายนอกได�รับรู� 
 สําหรับวงจรการวิจัย 2 วงจร และข้ันตอนในการวิจัย 10 ข้ันตอนตามที่กําหนดในบทท่ี 3 
ผู�วิจัยขอนํามาแสดงรายละเอียดโดยสังเขป มีดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การสร�าง
มิตรภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู� 2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย 3) การสร�างแผนที่การทํางาน 
(Road Map) และ 4) การประเมินและสรุปผล 
  ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห,
สภาพ 2) กําหนดปWญหาและทําความเข�าใจปWญหา 3) การถ�ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการ
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พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ให�ผู�ร�วมวิจัย 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ และ 5) การสรุปผล
การดําเนินงาน 
  ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติร�วม 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 3) การนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ และ 4) การสรุปผลการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) กําหนดรูปแบบ
และวิธีการ 2) การสังเกตผล และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนท่ี 5 การสะท�อนผล (Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การ
สังเคราะห,ความรู� 2) การนําเสนอรายงาน และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนท่ี 6 การวางแผนใหม� (Re-Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือนําเสนอ
รายงานวิเคราะห,และวิพากษ, ประเมินปWญหาที่ต�องการแก�ไขหรือพัฒนา พร�อมวางแผนปฏิบัติการใหม� 
  ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม� (Re-Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การกําหนด
แนวปฏิบัติ 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม� (Re-Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) กําหนด
รูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
  ข้ันตอนท่ี 9 การสะท�อนผลใหม� (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือการ
สังเคราะห,ความรู� การนําเสนอรายงานการประเมินและสรุปผล 
  ข้ันตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือร�วมกันทบทวน
และสรุปประสบการณ,การทํางานท่ีผ�านมา 
 ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการใน 5 องค,ประกอบดังกล�าว ผู�วิจัยขอนํากําหนดชื่อ
เรียกว�า “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู: กรณีประสบผลสําเร็จในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันทA” ดังแสดงในภาพท่ี 4.38 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 หลักการ 13 ประการใน 2 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วม 

 
 

กิจกรรมใน 3 
โครงการเพื่อ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับครู

ในวิทยาลัย
เทคโนโลยี      
คุวานนัท& ที่

ผู3วิจัยและผู3ร1วม
วิจัยกําหนด 

โครงการพัฒนาสื่อนวตักรรมการสอนการเรียนรู3เชิงรุก (Active learning) 
มีกจิกรรมการดําเนินการ 4 กิจกรรม คือ  (1) การจัดหาสื่ออุปกรณ&และสถานที่  
(2) การประกอบหุ1นยนต& (3) การเขียนโปรแกรมหุ1นยนต&ให3ทํางานตามความ
ต3องการ (4) พี่สอนน3องเล1นหุ1นยนต& 

 

 

 

โดยการ
ดําเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ขั้นตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีส1วน

ร1วม 

โครงการห3องเรียนแห1งศตวรรษที่ 21 มีกจิกรรมการดําเนินการ 4 กิจกรรม คือ   
(1) การวางแผนและเตรียมความพร3อมการจัดการเรียนรู3ห3องเรียนศตวรรษที่ 21  
(2) ห3องเรียนภาษาไทย ศตวรรษที่ 21  (3) ห3องเรียนภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21  
(4) ห3องเรียน คณิต-วิทย&ศาสตร& ศตวรรษที่ 21 

โครงการการจัดการเรียนรู3นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&  มีกจิกรรมการดําเนินการ 4 
กิจกรรม คือ  (1) การวางแผนการจัดการเรียนรู3แบบโครงงาน  (2) การจัดการ
เรียนรู3ให3ผู3เรียนทําจริง  (3)การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&  (4) นําเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&ให3กับสังคมภายนอกได3รับรู3 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1.1 การสร3างมิตรภาพ 
1.2 การเสริมพลังความรู3 
1.3 การสร3างแผนที่การ
ทํางาน (Roadmap) 
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุ1งหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 สําหรับครูในวิทยาลัย

เทคโนโลยีคุวานันท& โดยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วน
ร1วมระหว1างผู3วิจัยและผู3ร1วม

วิจัย 17 คน 

ขั้นตอนที่ 10 การ
สรุปผล 
ส1งผลต1อความสําเร็จเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งที่
คาดหวังและไม1คาดหวัง
ก1อให3เกิดการเรียนรู3ทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ1มบุคคล 

และระดบัองค์กร 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท3อน
ผลใหม1 
9.1 สังเคราะห&ความรู3 
9.2 การนําเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรุปผล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ 
3.1 กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ 
3.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
3.3ประเมินผลและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเกต 
4.1 การกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การนําเสนอรายงาน 
4.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท3อนผล 
5.1 การสังเคราะห&
ความรู3 
5.2 การนําเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม1 
6.1 การนําเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะห&และวิพากษ& 
6.3 ประเมินป�ญหาที่
ต3องการแก3ไขหรือพัฒนา 
6.4 แผนปฏิบัติการใหม1 
6.5 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม1 
7.1 กําหนดแนวทางปฏบิัติ 
7.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม1 
8.1 สังเคราะห&ความรู3 
8.2 การนําเสนอ
รายงาน 
8.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 การวิเคราะห&สภาพ 
2.2 การกําหนดป�ญหา 
2.3 การถ1ายทอดแนวคิดใน
บทที่ 2 ให3ผู3ร1วมวิจัย 
2.4 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
2.5 การประเมินและสรุปผล 

ภาพที่ 4.38 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู: กรณีประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข3อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” มีวัตถุประสงค,การวิจัยเพื่อ
ศึกษาผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ด�วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมใน 4 ประเด็นดังนี้ (1) ผลการดําเนินงานจากข้ันตอนการเตรียมการ และ
การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผลใน 2 วงจร (2) ผลการเปลี่ยนแปลง 
(Change) จากการปฏิบัติ (3) ผลการเรียนรู� (Learning) จากการปฏิบัติ ในตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และ
วิทยาลัย (4) ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, เป�นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-Wide) ดําเนินการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะ 2 ประการคือ ประการท่ีหน่ึง เป�นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มี
ความประสงค,เข�าร�วมพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ด�วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร�วม และประการที่สอง เป�นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนท่ีผู�วิจัยทํางานอยู�จึงมีความสะดวกและความ
เป�นไปได�ต�อการท่ีจะเข�าไปเก็บข�อมูล ในการสังเกต การสัมภาษณ, และการบันทึกภาพหรือเสียง ใน
กิจกรรมที่ดําเนินการ สามารถเข�าไปปฏิบัติงานภาคสนามได�ตลอดระยะเวลาที่จะทําการวิจัย ซ่ึงผล
จากการเลือกสถานที่ท่ีจะดําเนินการวิจัยคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ตําบลบ�านเป�ด อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก�น 
 ผู�วิจัยได�กําหนดผู�ร�วมวิจัย (Research Participants) เป�นผู�บริหารและครูของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, จํานวน 17 คน (รายชื่อในภาคผนวก) โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมีบทบาทมีสถานะ
ที่เท�าเทียมในการร�วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท�อนผล ของการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ข้ันตอน 
 ในการวิจัยผู�วิจัยได�กําหนดเครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) 
ซ่ึงจําแนกเป�น 3 กลุ�มดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation Form) มี 1 ฉบับคือ เครื่องมือการวิจัยฉบับ
ที่ 4 แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ,เชิงลึก (In-Depth Interview)       
3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Record) เช�น บันทึกอนุทิน (Journal) เครื่องบันทึกเสียง
และบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม 
(Field Notes) มี 4 ฉบับคือ เคร่ืองมือการวิจัยฉบับท่ี 1 แบบบันทึกการประชุม เคร่ืองมือการวิจัย 
ฉบับท่ี 3 แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, และ
เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 5 แบบประเมินโครงการ 
 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,นี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยโดยใช�ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของวิโรจน, สารรัตนะ (2558) 
ที่มีวงจรการปฏิบัติของกิจกรรมการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) การ
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สะท�อนผล (Reflect) จํานวน 2 วงจร มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยท้ังก�อนและหลังการดําเนินงานใน 
2 วงจร ดังกล�าวเป�น 10 ข้ันตอน ดังน้ี  (1) การเตรียมการ (Preparation) (2) การวางแผน 
(Planning) (3) การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การสะท�อนผล (Reflecting) 
(6) การวางแผนใหม� (Re-Planning) (7) การปฏิบัติใหม� (Re-Acting) (8) การสังเกตผลใหม� (Re-
Observing) (9) การสะท� อนผลใหม�  (Re-Reflecting) (10 ) การส รุปผล (Conclusion) ดั ง มี
ผลการวิจัยที่สรุปได�ดังต�อไปนี้ตามลําดับ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1  ผลการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1-10 
          ผลจากการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ดําเนินการมา
ตั้งแต�ในข้ันตอนที่ 1 เป�นต�นมา ทําให�ได�มาซ่ึงข�อสรุปผลร�วมกันเก่ียวกับผลการดําเนินงาน พร�อมทั้ง
แสดงความเห็นรับรองในที่ประชุมพร�อมกันของผู�ร�วมวิจัยในข้ันตอนที่ 1-10 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมข้ันตอนที่ 1-10 
ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 

ข้ันตอนที่ 1 การ
เตรียมการ 
(Preparation) 

1) การสร�างมิตรภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� 
2) การเสริมพลังความรู�
ให�กับผู�ร�วมวิจัย 
3) การสร�างแผนที่การ
ทํางาน (Road Map) 
4) การประเมินและ
สรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค, ได�รับความร�วมมือและ
ตอบรับเข�าร�วมงานวิจัยด�วยความสมัครใจ ได�จัด
อบรมเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัยเก่ียวกับ
การป ฏิ บั ติ การแบบ มีส� วน ร� วม  การจั ดทํ า
แผนปฏิบัติการ เทคนิคการสังเกตและการถอด
บทเรียน และได�ปฏิทินเพื่อการดําเนินงานวิจัย
เพื่อใช�เป�นแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 การ
วางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะห,สภาพ 
2) กําหนดปWญหาและทํา
ความเข�าใจปWญหา 

บรรลุวัตถุประสงค, สามารถจัดทําแผนแผนปฏิบัติ
การเพื่อการแก�ไขปWญหาและพัฒนางาน จํานวน 3 
โครงการ คือ 

 3 ) การถ�ายทอดแนวคิด
ในบทท่ี 2 ให�ผู�ร�วมวิจัย 
4) การจัดทาํแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) 
5) การสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการ
เรียนรู�เชิงรุก (Acting Learning) 
2. โครงการห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 
3. โครงการจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, 

ข้ันตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ (Acting) 

1) การกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานร�วมกัน 
2) การประเมินสภาพการ
ดําเนินงานก�อนนําแผนลง
สู�การปฏิบัติ 

บรรลุตามวัตถุประสงค, ได�ทีมงานที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานในแต�ละโครงการพร�อมทีมติดตามและ
ประเมินผล ได�เคร่ืองมือการวจิัย 5 ฉบับ สําหรับ
ใช�ในการดําเนินการวิจัย 
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ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 
3) การนาํแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ 
4) การประเมินและ
สรุปผล 

ข้ันตอนที่ 4 การ
สังเกต 
(Observing) 

1) การกําหนดรูปแบบและ
วิธีการ 
2) การสังเกตผล 
3) การประเมินผลและ
สรุปผล 

ผู�ร�วมวิจัยและทีมประเมินมีความเข�าใจในเทคนิค
วิธีการสังเกตผลและใช�เครื่องมือในการสังเกตได�
อย� า ง มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  การสะท� อน ผลกา ร
ดําเนินงาน ทําให�ผู�ร�วมวิจัยทราบถึงความก�าวหน�า
โครงการ และได�แบ�งปWนประสบการณ,ในการ
ทํางานร�วมกัน 

ข้ันตอนที่ 5 การ
สะท�อนผล 
(Reflecting) 

1) การสังเคราะห,ความรู� 
2) การนาํเสนอรายงาน 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค, มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ได�
เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�และ
ความรู�ใหม�ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 

ข้ันตอนที่ 6 การ
วางแผนใหม� 
(Re-Planning) 

นําเสนอรายงานวิเคราะห,
แ ล ะ วิ พ าก ษ,  ป ระ เมิ น
ปWญหาที่ต�องการแก�ไขหรือ
พัฒนาพร�อมวางแผน 

บรรลุตามวัตถุประสงค, ได�แผนปฏิบัติการชุดใหม�
เพื่อนําไปใช�ในการพัฒนางานให�มีความต�อเน่ือง
และยั่งยืน 

 ปฏิบัติการใหม�  
ข้ันตอนที่ 7 การ
ปฏิบัติใหม�      
(Re-Acting) 

1) การกําหนดแนวปฏิบัติ 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค, ผลจากการนําโครงการลง
สู�การปฏิบัติใหม� ในวงจรที่ 2 ทําให�ครูวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, มีทักษะศตวรรษท่ี 21 เพิ่ม
มากข้ึน สามารถพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และ
ทักษะที่จําเป�นในการทํางาน และรักษาระดับ
คุณภาพไว�ในเกณฑ,ระดับ “ดี” ข้ึนไป ส�งผลให�
ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน 

ข้ันตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม�       
(Re-Observing) 

1) กําหนดรูปแบบและ
วิธีการ 
2) การสังเกตและรายงาน
ผล 
3) การประเมินและ
สรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค, ผู�ร�วมวิจัยและทีมประเมิน
มีความรู�ความเข�าใจในเทคนิคและวิธีการสังเกต
ผลและสามารถใช�เคร่ืองมือในการสังเกตได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ และได�แบ�งปWนประสบการณ,ในการ
ทํางาร�วมกัน 

ข้ันตอนที่ 9 การ
สะท�อนผลใหม� 
(Re-Reflecting) 

สั ง เคราะห, ความ รู�  การ
นําเสนอรายงานประเมิน
และสรุปผล 

บรรลุตามวัต ถุประสงค,  เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู�และได�เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู� และความรู�ใหม�ที่ได�จากการลงมือปฏิบัติ 
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ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 
ท้ังในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�มบุคคล และระดับ
องค,กร 

ข้ันตอนที่ 10   
การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร�วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ,การทํางานที่
ผ�านมา 

ได�บทส รุปจากการยืนยันของผู� ร�วมวิจัย ซ่ึ ง
ป ระก อบ ด� ว ย ผ ล ก ารดํ า เนิ น งาน  ผ ล กา ร
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�จากการ
ปฏิบัติ 

 
5.1.2  ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 

ข�อสรุปที่ได�จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเร่ือง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” 
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติน้ัน พบว�า มีผลการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ทั้งที่เป�นผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง และ ผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม�คาดหวังดังน้ี 

1) ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 
      สําหรับผลการเปลี่ยนแปลงตามท่ีคาดหวัง ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนด
ความคาดหวังการเปล่ียนแปลงเป�น 2 ระดับคือ 1) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เป�นภาพรวมของวิทยาลัย 
และ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

1.1) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เป�นภาพรวมของวิทยาลัย 
      ผลการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังจากการดําเนินงาน ตั้งแต�ข้ันตอน
ที่ 1-10 สามารถสรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในระดับภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
ดังน้ี ก�อนดําเนินการวิจัย ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ�านการประเมินคุณภาพในระดับ
ดี แต�มีตัวบ�งชี้ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง’” 
แสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูจะต�องได�รับการพัฒนาให�มีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน หลังดําเนินการวิจัย โดยภาพรวมพบว�าสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ทุกด�าน อยู�ใน
ระดับ “ดี” (X̅=3.92) และเม่ือพิจารณารายข�อจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ครูได�นําเทคโนโลยีมาใช�ใน
การจัดการเรียนรู�อยู�ในระดับดีมาก (X̅=4.06) ครูทํางานเป�นทีมอยู�ในระดับดีมาก (X̅=4.00)  ครูมี
ทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�อยู�ในระดับดี (X̅=3.88) ครูได�พัฒนาทักษะการสอนท่ี
หลากหลายมีแบบการสอนที่เพียงพอท่ีจะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 อยู�ในระดับดี (X̅=3.82) 
และครูมีทักษะการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาวิชาชีพอย�างต�อเนื่องอยู�ในระดับดี (X̅=3.82) บรรลุ
ความคาดหวัง ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมีความพึงพอใจในคุณภาพของครูท่ีได�รับการพัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน และสุดท�ายวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการแก�ปWญหา
ของครูและได�พัฒนาครูผู�สอนทําให�วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,มีครูคนเดิมท่ีเก�งข้ึนและมีศักยภาพ
มากข้ึนจํานวนมาก     

1.2) ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
  ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนด “สภาพท่ีคาดหวังจากการ

แก�ปWญหา” โดยมีความเห็นร�วมกันว�าสภาพที่คาดหวังจากการแก�ปWญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยี       
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คุวานันท, คือ ทุกกิจกรรมในแต�ละโครงการของแผนปฏิบัติการประสบผลสําเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค, โดยการอาศัยเกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 
คะแนนข้ึนไป ทั้งนี้หลังจากผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�นําแผนสู�การปฏิบัติจนแล�วเสร็จทุกโครงการ 
สามารถสรุปผลได�ดังตารางที่ 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2  ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
1. การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการ
สอนการเรียนรู�
เชิงรุก (Active 
Learning) 

1) การจัดหาสื่อ 
อุปกรณ,และ
สถานท่ี 

4.41 0.50 บรรลุความคาดหวัง ได�จัดซ้ือหุ�นยนต, 
ROBO CIRCLE 3S 4 ตัว ใช�เป�นสื่อในการ
สอนและอุปกรณ,อ่ืน เช�น ไขควง และคู�มือ 
ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการทําความสะอาด
ห� อ งคอมพิ ว เตอร,ชั้ น  4  จั ด น่ั ง เขี ยน
โป รแกรม  ที่ นั่ ง ศึ กษ าองค, ป ระกอบ
หุ�นยนต,/ประกอบหุ�นยนต, มีลานเล็ก ๆ 
สํ าหรับทดสอบ ให� หุ� นยนต,  ค รู ได� นํ า
เทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนรู� สร�าง
ความแปลกใหม� ผู�เรียนมีความตื่นเต�นใน
สื่อหุ�นยนต,และคิดวิเคราะห,ต�อยอด 

2) การประกอบ
หุ�นยนต, 

4.35 0.49 บรรลุความคาดหวัง ครูได�ค�นคว�าทาง
เทคโนโลยีในการเตรียมการสอนการ
ประกอบชิ้นส�วนของหุ�นยนต,ว�าชิ้นส�วน
หุ�นยนต,ทํางานอะไรบ�าง ประกอบเข�า
หุ�นยนต,ท่ีตําแหน�งไหน ความเรียบร�อย
ของแผงวงจรไฟฟ`าและความสมดุลของ
หุ�นยนต, แล�วจึงให�ผู�เรียนลงมือทํา ผู�เรียน
ได�รู�จักวิธีสร�างหุ�นยนต, และแก�ปWญหาเม่ือ
เกิดข�อผิดพลาด และในขณะท่ีผู�เรียนลง
มือทํา ครูจะคอยอํานวยความสะดวกและ
เป�นผู�ชี้แนะเพื่อให�ผู�เรียนประกอบหุ�นยนต,
ด�วยวิธีการที่ถูกต�องและประกอบหุ�นยนต,
จนสําเร็จ 

3) การเขียน
โปรแกรม 

4.59 0.50 บรรลุความคาดหวัง ครูได�พัฒนาทักษะ
การติดตั้งโปรแกรม I-BOX3 การเขียน 
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ตารางท่ี 5.2  (ต�อ)  

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
 หุ�นยนต,ให�

ทํางานตาม
ความต�องการ 

  โปรแกรม I-BOX3 การอัพโหลดโปรแกรม 
เพื่อสอนผู�เรียนใช�แผ�นซีดีรอมที่มาพร�อม
กับชุดหุ�นยนต,ให�ผู�เรียนทําการติดต้ังด�วย
ตน เองในการใช� งาน  ให� ผู� เรียน เขียน
โปรแกรมคําสั่งเพื่อให�หุ�นยนต,ทํางานตาม
ความต�องการ ครูทําหน�าที่เป�นผู�อํานวย
ความสะดวกและเป�นผู�ชี้แนะในการเขียน
โปรแกรมของผู�เรียนเป�นการนําหุ�นยนต,มา
สอนเสริมในรายวิชาการเขียนโปรแกรมที่
มีความแปลกใหม� ทําให�ผู� เรียนชื่นชอบ
และสนใจในการเรียน ผู� เรียนเกิดการ
เรียนรู�จริงเพราะได�ลงมือทําจริง เกิดการ
คิดวิเคราะห,ระบบงานการแก�ปWญหาและ
นําความรู�ไปใช�ได�ในอนาคต 

4) พี่สอนน�อง
เล�นหุ�นยนต, 

4.41 0.50 บรรลุความคาดหวัง รุ�นพี่  ปวส. 2 นัด
หมายรุ�นน�อง ปวช. 1 พบกัน ณ ลาน
อ เนกประสงค,  เ ร่ิม โดย รุ� นพี่ แนะนํ า
โค ร งส ร� า งภ าพ รว ม หุ� น ยน ต,  ROBO 
CIRCLE ทําไมต�องเรียนรู�หุ�นยนต, แนะนํา
หุ� น ยนต, รูป แบ บต� า ง ๆ  ชิ้ น ส� วนของ
หุ�นยนต, โปรแกรมที่ใช�ในการเขียนคําสั่ง
หุ�นยนต, โปรแกรม LOGO BLOCK และ 
CRICKET LOGO โปรแกรมพื้นฐาน เช�น 
การเคลื่อนท่ีไป-กลับ การเคลื่อนที่ เป�น
วงกลม การเคลื่อนที่ไม�ให�ตกโต�ะ เป�นต�น 
แล�วให� รุ�นน�องแบ�งกลุ�มลงมือประกอบ
หุ�นยนต,ด�วยตนเอง การเขียนโปรแกรม
คําสั่งหุ�นยนต, โดยมีรุ�นพี่คอยแนะนํา 
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ตารางท่ี 5.2  (ต�อ)  

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
    จนกระท่ังรุ�นน�องทําสําเร็จ 
2. ห�องเรียนแห�ง
ศตวรรษท่ี 21 

1) การวางแผน
และเตรียม
ความพร�อมการ
จัดการเรียนรู�
ห�องเรียน
ศตวรรษที่ 21 

4.00 0.70 บ ร รลุ ค ว าม ค า ด ห วั ง  ค รู ได� พั ฒ น า
กระบวนการจัดการเรียนรู�หลากหลาย
วิธี ก าร  ป ระชุ ม วา งแผน  ร� วม กัน คิด 
ร�วม กันตกแต� ง ห� อ งเรียนภาษ าไทย
ศตวรรษ ท่ี  21 และห� องเรียนภาษ า 
อังกฤษศตวรรษที่ 21 ประกอบด�วย ป`าย
สื่อการเรียนรู�ประจําห�อง เกมกระตุ�นการ
เรียนรู� เกมต�ออักษรภาษาไทย คําคมชุด
มาตรฐาน ครอสเวิร,ดภาษาอังกฤษ ติดตั้ง
ที วี  เค รื่ อ ง ฉ า ย โป ร เจ็ ค เต อ ร, แ ล ะ
คอมพิวเตอร,เพื่อให�ผู�เรียนได�สืบค�นข�อมูล 
ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช�เทคนิค
การเรียนรู�เชิงรุกแบบผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง  

2) ห�องเรียน
ภาษาไทย
ศตวรรษที่ 21 

3.65 0.49 บรรลุความคาดหวัง ครูได�ร�วมกันคิด
ร�วมกันออกแบบแนวทางการถ�ายทอด
ความรู�โดยใช�เทคนิคของครูยุคใหม� ในการ
ทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวกและ
เป�นผู�ชี้แนะในการจัดการเรียนรู�ห�องเรียน
ภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 โดยแบ�งผู�เรียน
เป�นกลุ�ม ให�ทํากิจกรรมร�วมกัน แล�วได�
อภิปรายกลุ�ม แล�วให�ออกมานําเสนอ และ
ครูคอยเสริมเติมเต็มอีกคร้ังหน่ึงเพื่อให�
ผู� เรียนคิดต�อไปได� อีก ทํ าให�ผู� เ รียนได�
ความรู�และสนุกกับการเรียนในบทเรียน
นั้นมากยิ่งข้ึน จากเดิมท่ีครูบรรยายอย�าง
เดียวทําให�ผู�เรียนรู�สึกเบ่ือ เม่ือครูพัฒนา
ทักษะการสอนรูปแบบใหม�และให�ผู�เรียนมี 
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ตารางท่ี 5.2  (ต�อ)  

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
    ส�วนร�วมมากข้ึน กล�าที่จะนําเสนอความ

คิดเห็นของตนเอง เป�นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระหว�างครูและผู�เรียนและระหว�าง
ผู� เรียนกับผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย�างมี
ความสุข 

3) ห�องเรียน
ภาษาอังกฤษ
ศตวรรษที่ 21 

3.59 0.50 บรรลุความคาดหวัง ครูได�พัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่  21 ในการสอนโดยเพิ่มสื่อ
อุปกรณ, ทําให�ห�องเรียนน�าเรียนมากยิ่งข้ึน 
มีคอมพิ วเตอร,สํ าหรับสืบค�นข�อมูล มี
โทรทัศน,ติดผนังด�านหน�าห�องเรียน เคร่ือง
ขยายเสียง เกมครอสเวิร,ด  โปสเตอร,
เก่ียวกับภาษาอังกฤษ ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�แบบกลุ�ม ให� ผู� เรียนนําหัวข�อไป
ศึกษาค�นคว�าในกลุ�มแล�วมานําเสนอหน�า
ชั้ น เรียน  ครู ได� จัดการเรียนรู� คํ า ศัพท,
ภาษาอังกฤษที่สาขาวิชาช�างยนต, ผู�เรียน
จดจําคําศัพท,ได�โดยไม�ต�องท�องจํามาก
เหมือนแต�ก�อน ครูพัฒนาทักษะการสอนที่
หลากหลายและมีความสัมพันธ,อันดีกับครู
ต�างสาขาวิชาเกิดการบูรณาการจัดการ
เรียนรู� 

4) ห�องเรียน
คณิต-วิทย,
ศตวรรษที่ 21 

3.53 0.51 บ ร ร ลุ ค ว า ม ค า ด ห วั ง  ค รู ไ ด� ส ร� า ง
สภาพแวดล� อมการจัดการเรียน รู� ใน
ห�องเรียนคณิต-วิทย, ซ่ึงในอดีตท่ีเน�นครู
เป�นศูนย,กลาง สื่อและบรรยากาศที่ไม�
เอ้ืออํานวยต�อการจัดการเรียนรู� จึงได�เพิ่ม
เครื่องคอมพิวเตอร, เพื่อการค�นคว�าของ
ผู�เรียน 2 ชุด TP-LINK WIRELESS USB 
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ตารางท่ี 5.2  (ต�อ) 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
    เกมเอแม็ทมัธยม กระดานไม�แบบหมุน 

กระดานเล็ก โต�ะญี่ปุ�น เบาะรองนั่ง เก�าอ้ี
ขาคู� ฟ;วเจอร,บอร,ด เสื่อนํ้ามัน วัสดุต�าง ๆ 
จัดตกแต�งห�อง ปฏิบัติการคณิต-วิทย, ครู
พัฒนาการสอนโดยให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมใน
การเสนอความคิดเห็นของตนเอง เป�นการ
เรียน รู� ระหว�างครู กับผู� เรียน เก่ี ยว กับ
เหตุ การณ, ของสั งคมโลกปW จจุ บัน  นํ า
ความรู�ทฤษฎีใหม� ๆ ไปปรับใช� ในการ
ทํ างาน ในสถานประกอบการ ค รูจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให�ผู� เรียนมีความ
กระตือรือร�นในการเรียนรู�จากการเล�นเกม
เอแม็ทมัธยมเพิ่มทักษะในการคิดคํานวณ 
บวก ลบ คูณ หาร และสมการ และครูได�
จัดการเรียนรู�การทดลองทางวิทยาศาสตร,
ที่ลานอเนกประสงค, และให�กําลังใจผู�เรียน
ทําให�ผู�เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองและ
เกิดความมุมานะให�ประสบความสําเร็จใน
การเรียน 

3. การจัดการ
เรียนรู�นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

1) การวางแผน
การจัดการ
เรียนรู�แบบ
โครงงาน 

4.41 0.50 บรรลุความคาดหวัง ครูได�พัฒนาทักษะ
การสอนศตวรรษท่ี 21 ในการจัดการ
เรี ยน รู� แบ บ โครงงาน  ค รูร� วม กัน คิ ด
กระบวนการจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนเข�าใจ
ง�าย ให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�มไปศึกษาว�าจะทํา
นวัตกรรมอะไรท่ีใช�ความรู�พื้นฐานวิชาช�าง
ยนต,ที่ เรียนมาประ ดิษฐ,ชิ้ น งาน ให� ใช�
ประโยชน,ได�จริง แล�วให�นําภาพที่ต�องการ
จะทํามาคุยกับครูและเม่ือครูเห็นชอบแล�ว 
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ตารางท่ี 5.2  (ต�อ)  

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
    ก็ จะ ให� ผู� เรียน ไป คิดต� อ ว� า ทํ าแล� ว ได�

ประโยชน,อะไร และทําเค�าโครงบทท่ี 1-3 
บทนํา ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องและวิธีการดําเนิน
โครงการ 

 2) การจัดการ
เรียนรู�ให�ผู�เรียน
ทําจริง 

4.35 0.60 บรรลุความคาดหวัง ครูพัฒนาทักษะการ
สอนศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู�ให�
ผู�เรียนทําช้ินงานด�วยตนเอง ซ่ึงในครั้งแรก
ผู�เรียนจะยังทําไม�เป�น ครูจะให�ผู�เรียนหัด
ทํ าก�อนลองผิดลองถูก ค รูจะคอยให�
ความรู�ไปเร่ือย ๆ และเรียกตรวจชิ้นงาน
เพื่อดูความก�าวหน�าแล�วเติมเต็มจนชิ้นงาน
ของผู�เรียนสําเร็จ การท่ีผู�เรียนได�เรียนรู�
ด�วยการลงมือทําส�งผลให�ผู�เรียนมองเห็น
วิธี คิด  วางแผน การแก� ไขปWญหาเพื่ อ
ผู�เรียนจะได�มีความรู�และทักษะที่จําเป�นใน
การทํางานในอนาคต 

3) การทดสอบ
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ, 

4.35 0.70 บรรลุความคาดหวัง ครูพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่  21 การจัดการเรียนรู�แบบ
โครงงาน ค รูร�วม กันประ เมินชิ้ น งาน
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ,ของผู� เรียน  ให�
ผู� เรียนได�พัฒนาทักษะการสื่อสารการ
สาธิตสิ่งประดิษฐ, ครูให�คําชี้แนะในการ
ปรับแก� 2-3 คร้ัง จนชิ้นงานเสร็จสมบูรณ,
ใช�งานได�จริงโดยเน�นความปลอดภัย และ
ให�ผู�เรียนทํารายงานสรุปผลพร�อมผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,  

4) นําเสนอผล 
งานนวัตกรรม 

4.41 0.71 บรรลุความคาดหวัง ครูประชมุวางแผน
ร�วมกันในการจัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน 
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ตารางท่ี 5.2  (ต�อ)  

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
 สิ่งประดิษฐ,ของ

ผู�เรียนให�กับ
สังคมภายนอก
ได�รับรู� 

  นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ,ของผู�เรียน ในงาน
ตลาดนัดวิชาการที่โรงเรียนบ�านม�วง มีผู�
มาร�วมงานประมาณ 1,000 คน ครูได�แบ�ง
หน�าท่ีความรับผิดชอบดังน้ี ครูสาขาวิชา
ช�างยนต,ฝ�กสอนการสาธิตให�กับผู� เรียน
เจ�าของผลงาน ครูและผู�เรียนสาชาวิชาอ่ืน
รับผิดชอบการจัดสถานที่กองอํานวยการ 
เตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภาพ เตรียม
เต็นท,แสดงผลงาน เตรียมอาหารว�าง
เครื่องดื่ม จัดหาของที่ระลึกสําหรับผู�เข�า
เยี่ยมชมผลงาน การจัดกิจกรรมประสบ
ความสําเร็จ ได�รับความสนใจจากชุมชน 
ครู และผู� เรียนจากโรงเรียนต�าง ๆ เข�า
เยี่ยมชมการนําเสนอผลงานของผู� เรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,จํานวนมาก 

หมายเหตุ เกณฑ,คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม1คาดหวัง 
จากการดําเนินงานต้ังแต�ข้ันตอนท่ี 1-10 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ไม�คาดหวัง

ในระดับต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติได� ดังน้ี ก�อนดําเนินการวิจัย สภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูจํานวนไม�น�อยใช�ตนเองเป�นท่ีตั้งและเป�นศูนย,กลางของการเรียนการสอน และสอนตามความ
เข�าใจของตนเอง มีผลเสียคือผู�เรียนไม�สามารถเข�าถึงความรู�และเกิดความไม�เข�าใจท่ีทําให�ไม�สามารถ
นําความรู�ไปประยุกต,ใช�ได� จึงเป�นเหตุผลให�ตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการ
ทํางาน) มีระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” ทางวิทยาลัยต�องส�งเสริมและพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
สําหรับครูเพื่อให�สามารถจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 หลังดําเนินการวิจัย ครูได�รับการ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ครูมีศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ครูได�ส�งมอบคุณค�าการสอนที่มี
คุณภาพโดยนํากระบวนการในการคิดที่ให�ความสําคัญกับเด็กผ�านโครงการที่เหมาะสมมาให�เด็ก
สร�างสรรค,นวัตกรรมต�าง ๆ ครูได�คิดค�นและออกแบบโครงการนวัตกรรมท่ีมีเด็กเป�นศูนย,กลาง (Child 
Center) โดยคํานึงถึงธรรมชาติของเด็ก เพื่อตอบโจทย,และพัฒนาการจัดการเรียนรู� เป�นแนวทางใน
การพัฒนาอย�างสร�างสรรค,และมีประสิทธิภาพ ครูได�คิดนอกกรอบ (Out of the Box) ในการทํางาน
โดยไม�รู�ตัวเพราะเวลาทํางานหัวสมองของครูจะออกแบบและหาคําตอบและหนทางแก�ไขให�กับแต�ละ
ปWญหาได� ครูต�องพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดตามสถานการณ,ที่เปลี่ยนแปลงไป และที่สําคัญคือจะ
เป;ดรับการเรียนรู�จากแหล�งข�อมูลต�าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงข�อมูลและแรงบันดาลใจที่หลากหลาย
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เพื่อนําไปสู�การสร�างสรรค,ได� ครูอาจจะสามารถสร�างไอเดียแปลกใหม�ท่ีส�งผลกระทบและสามารถนํา
ความคิดเหล�าน้ีไปปฏิบัติใช�ได�จริงในมิติต�าง ๆ ในอนาคต เพื่อพัฒนาวิทยาลัย  

ในการพัฒนาตนเองให�เป�นครูในศตวรรษท่ี 21 สิ่งสําคัญไม�ใช�การที่ครู รู�เยอะ รู�มาก 
แต�คือการ “เป;ดใจ” ท่ีจะรับรู�ในสิ่งที่ตรงประเด็นและนําความคิดมาปฏิบัติได�จริง ครูเริ่มรู�จักตัวเอง
และเข�าใจบริบทแวดล�อมของโลกการศึกษา ด�วยการเป;ดหู เป;ดตา พร�อมเป;ดใจยอมรับความจริงทุก
ด�าน เพราะการรู�ตัวตนและเข�าใจบริบทแวดล�อมอย�างถ�องแท�จะทําให�ครูกําหนดทิศทางในการพัฒนา
วิชาชีพได�อย�างถูกต�อง เม่ือบวกกับมีเป`าหมายชัดเจน ความสําเร็จก็เกิดข้ึน ส�งผลให�วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,มีครูที่มีคุณภาพและมีศักยภาพจํานวนมาก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตและสามารถผลิตคนท่ีมีศักยภาพที่แท�จริง 

5.1.3 ผลการเรียนรู3 (Learning) จากการปฏิบัติในระดับบุคคล กลุ�มบุคคล และ
วิทยาลัย 

  1) ผู3วิจัย ได�เรียนรู�ว�าการทํางานวิจัย ทําให�ได�ค�นพบเรื่องราวดี ๆ มากมาย ท่ี
เราไม�เคยมองเห็น หรือมองผ�าน ๆ ไป มองเห็นคุณค�าภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ใน
มุมมองท่ีหลากหลายกว�างข้ึน เห็นคุณค�าในความรู�ประสบการณ,ที่จะเป�นฐานสําคัญในการคิดค�นงาน
ใหม� ๆ ได�อีกมากมาย กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมทําให�ผู�วิจัยมีการเข�าใจปWญหา
อย�างลึกซ้ึง ผ�านการเฝ`าสังเกตอย�างพินิจพิเคราะห, ตั้งคําถาม เพื่อนําไปสู�การกําหนดโจทย,นวัตกรรมท่ี
ชัดเจนโดยคํานึงถึงผู�ร�วมวิจัยและคุณค�าท่ีเกิดข้ึน แนวคิดหรือไอเดีย (Idea) ที่ได� เป�นผลลัพธ,จากการ
ระดมสมองในทีม ซ่ึงประกอบไปด�วยบุคลากรท่ีมีมุมมอง ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ที่แตกต�างกัน 
ภายใต�วัฒนธรรมท่ีเป;ดกว�าง โดยต�องอาศัย Mindset ของการใฝ�รู� ความร�วมมือ และเป;ดกว�าง ท่ีจะ
ช�วยตอบโจทย,ปWญหาสําคัญ เป�นการสร�างสรรค,อย�างแท�จริง เรียนรู�การพัฒนากระบวนการคิดอย�าง
เป�นระบบ รู�จักการตั้งคําถาม และวิธีหาคําตอบที่มีตรรกะเชื่อถือได�และนําไปใช�ประโยชน,ได�นํามาเป�น
ต�นแบบขององค,ความรู� และกระบวนการของการทํางานพัฒนา เรียนรู�หลักการการสร�างการมีส�วน
ร�วม โดยการเคารพความคิดเห็นของทุกคน ให�เกียรติสมาชิกที่จะอภิปรายร�วมกัน ให�เกียรติใน
ความคิด ให�เกียรติในการท่ีจะแสดงออกเพื่อให�ทุกคนเป;ดใจ พยายามทําให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนเป�นผู�ให�
ข�อมูลที่สําคัญ เกิดความเข�าใจที่ดีต�อกันระหว�างผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัยส�งผลให�เกิดความไว�วางใจซ่ึงกัน
และกันในสิ่งท่ีทุกคนจะร�วมกันดําเนินกิจกรรมและได�รับความร�วมมือจากสมาชิกในองค,กรด�วยความ
เต็มใจและจริงใจ การเตรียมการในทุกข้ันตอนของการทําวิจัยผู�วิจัยจะถามตัวเองว�าเราได�เรียน
อะไรบ�าง เราได�พัฒนาอะไรบ�าง เราต�องปรับปรุงอะไรบ�าง เราทําอะไรดีแล�ว เราทําอะไรยังไม�ดี แล�ว
จะทําให�ดีได�อย�างไรเป�นการเรียนรู�เพื่อพัฒนาตนเองก�อนท่ีจะไปเป�นผู�อํานวยความสะดวกในฐานะ
เป�นผู�วิจัย และไม�ได�จบแค�การทําวิจัยให�เสร็จ แต�ต�องสานต�อไป คิดต�อไปว�าจะทําอะไรได�ดีข้ึนอีกใน
อนาคต 

2) ผู3ร1วมวิจัย ได�เรียนรู�ว�า ถ�าครูคิดและสอนแบบเดิม ๆ ก็ไปไม�รอดเพราะเด็กจะ
รู�สึกเบื่อเร็วมาก ดังนั้นครูต�องเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอนใหม� ครูต�องตั้งใจนําเสนอข�อมูล แง�คิด 
หวังสร�างเป�นแรงบันดาลใจให�กับเด็ก ให�เด็กก�าวไปสู�ความแข็งแกร�ง เพราะองค,ความรู�ไม�ได�อยู�ท่ีครูอีก
ต�อไปแล�ว แต�อยู�ในโลกอินเทอร,เน็ตซ่ึงมีความน�าตื่นตาตื่นใจมากกว�า การเรียนรู�จากการทําโครงการ
ต�าง ๆ เป�นเสน�ห,สําคัญประการหน่ึง คือมีเร่ืองสดใหม�ให�ได�เรียนรู�อยู�ตลอดเวลา การร�วมมือร�วมกัน
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วางแผนการสอน และสังเกตการสอน โดยเน�นการสังเกตแนวคิดของนักเรียน พร�อมจะสร�างโอกาส
ใหม� ๆ ในช�องทางการพัฒนางานได�เสมอ ทั้งหมดนี้ล�วนเป�นการเพิ่มพูนความรู�และประสบการณ,ท่ี
หลากหลาย ซ่ึงยิ่งส่ังสมได�มากข้ึนก็ยิ่งเพิ่มค�าให�ครูในระยะยาว เพราะในเวลาน้ีเราต�องหาจุดเปลี่ยน
เพื่อเข�าสู�การจัดการเรียนรู�ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล เพราะคนรุ�นใหม�คือพลเมืองโลก ครูมีอิสระ
และคิดสร�างสรรค,ในการพัฒนานวัตกรรมการสอนในการแนะแนวทางการใช�เทคโนโลยีต�าง ๆ ให�เด็ก
ก�าวทันความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ในยุคดิจิทัล  ก็เป�นประเด็นสําคัญที่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยต�อง
ให�ความสําคัญ เพื่อให�ครูดึงศักยภาพของเด็กออกมาใช�ได�อย�างเต็มท่ี  

3) ผู3เรียน ได�เรียนรู�วิธีการสอนที่เน�นการเรียนรู�เชิงรุก ในการทํากิจกรรมทุกคนได�มี
โอกาสแสดงออกเต็มเปo¤ยมไปด�วยความสามารถที่พร�อมจะเป�นผู�นําในอนาคต พร�อมท้ังสามารถ
ถ�ายทอดองค,ความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน อีกทั้งยอมเปลี่ยนแปลงวิถีบางอย�างท่ีคุ�นชินและ
แทนที่ด�วยวิธีการใหม� ที่สามารถผลักดันศักยภาพได�อย�างเต็มที่ ผู�เรียนได�เรียนเพื่อรู� (Learn to 
Learn) ไม�ได�ถูกตัดสินว�าเรียนเก�ง หรือเรียนไม�เก�ง หากผู�เรียนได�เรียนรู�แล�วทําเป�น ก็ไปถึงความสําเร็จ 
และเม่ือสําเร็จก็จะทําต�อ เรียนรู�ว�าผู�คิดค�นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ไม�อาจใช�มุมมองในฐานะนักประดิษฐ,
หรือนักคิดแต�เพียงด�านเดียว แต�ต�องมองในมุมผู�ใช�ประโยชน,ให�รอบด�านว�าผลงานของตัวเองนั้นตอบ
โจทย,ความต�องการของลูกค�าอย�างไรบ�าง และต�องมองหาผู�ท่ีจะเข�ามาเติมเต็มให�นวัตกรรมของเราได�
ด�วย เรียนรู�ว�าทักษะการคิดสามารถดึงเอาความรู�มาใช�ให�เกิดประโยชน,ได�เหมาะสมกับสถานการณ,
มากที่สุด  

4) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& ได�เรียนรู�ว�า การพัฒนาครูโดยใช�กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมต�องเชื่อมโยงเข�าสู�ระบบภาพใหญ�ของวิทยาลัย และที่สําคัญผู�บริหารต�อง
จริงจังและจริงใจส�งเสริมและสนับสนุนช�วยให�การดําเนินงานสําเร็จ และการพัฒนาให�ครูและบุคลากร
กลายเป�นขุมพลังในการเติบโตของวิทยาลัย มีพลังต�อการเปลี่ยนแปลงร�วมขับเคลื่อนไปด�วยกัน อีกทั้ง
เป�นการเปลี่ยนมุมมองให�กับครูและบุคลากรทําให�องค,กรมีมุมมองแตกต�างไปจากเดิม เป�นการกระตุ�น
ให�ทุกคนมองไปไกลกว�าท่ีเคยมองทะลุกฎเกณฑ,เดิม ๆ ท่ีเป�นตัวป;ดก้ันความสําเร็จ ซ่ึงจะสามารถเป;ด
พื้นท่ีใหม�ให�กับความคิดที่เคยทําสิ่งไหนก็ทําสิ่งน้ันตลอดไม�เคยเปลี่ยนแปลง หรือพลิกแพลงรูปแบบ 
หรือกลยุทธ,การดําเนินการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ได�ประจักษ,ว�าการทํางานให�ประสบ
ผลสําเร็จอยู�ท่ีให�ความสําคัญกับทีม “เม่ือทุกคนเข�าใจว�าทุกคนในวิทยาลัยคือทีมเดียวกัน ก็จะไม�ต�อง
บอกว�าใครต�องทําอะไรบ�าง เพราะทุกคนจะคิดว�าพวกเขาจะทําอะไรได�บ�าง เพื่อให�วิทยาลัยเติบโต
อย�างมีเสถียรภาพภายใต�ความยั่งยืน” ทุกคนคือฟWนเฟ�องสําคัญท่ีจะขาดซ่ึงกันและกันไม�ได� คนทุกคน
จะทํางานได�ดีข้ึนเม่ือรู�สึกว�าได�รับความไว�วางใจ เพื่อสร�างมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีสู�คุณค�าที่สูง
ของเยาวชนไทย “ครูท่ีมีศักยภาพ” เป�นปWจจัยสําคัญของระบบการศึกษาท่ีจะช�วยสร�างฐานความรู� 
บ�มเพาะแนวคิดผู�เรียนเชื่อมโยงให�เท�าทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทุกคนต�องเข�าใจ
การมองภาพอนาคตว�าจุดเดิมที่เคยผ�านมาอาจไม�สามารถใช�ได�อีกต�อไป 
 5.1.4 ความรู3ใหม1ที่เกิดขึ้น (New Knowledge)  
 ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนเป�นความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ที่มี
จุดมุ�งหมายเพื่อแก�ปWญหาให�เกิดการเปลี่ยนแปลงด�วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่ กําหนดเป�นการ
เฉพาะเจาะจง (Purposive) ด�วยวงจรแบบเกลียวสว�าน (Spiral Cycle) ของกิจกรรมการวางแผน 
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การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผล จึงเป�นความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนในบริบทเฉพาะ (Specified 
Context) ท่ีไม�อาจจะนําไปใช�อ�างอิงได�เหมือนการวิจัยเชิงปริมาณ จึงมีข�อจํากัดในการนําไปอ�างอิง
แบบทั่วไป แต�สามารถจะนําไปเพื่อเป�นกรณีศึกษาเพื่อการประยุกต,ใช�ได� ดังทัศนะของ Coghlan and 
Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz and Bucknam (2008) ที่กล�าวว�า “ผลการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง แต�สามารถนําเอาประเด็นข�อคิดหรือเหตุการณ,
สําคัญท่ีเกิดข้ึนเป�นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ในสถานการณ,อ่ืนที่มีลักษณะคล�ายคลึงกันหรือท่ี
กําลังมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได�”  
 ดังนั้น ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยในคร้ังนี้ จึงเป�นความรู�ใหม�ในบริบทเฉพาะที่เป�นผล
จากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นความรู�ใหม�ท่ีเกิดจากการบูรณาการของ
องค,ประกอบต�าง ๆ เหล�านี้ คือ (1) จุดมุ�งหมายของการวิจัย (2) หลักการท่ีใช�ในการวิจัย 13 ประการ
ที่ผู�วิจัยกําหนดในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 (3) หลักการในการดําเนินกิจกรรมในข้ันตอนต�าง ๆ ตามท่ี
กําหนดในแต�ละข้ันตอนของการวิจัยในบทที่ 3 และได�กล�าวถึงในแต�ละข้ันตอนหรือแต�ละกิจกรรมใน
บทที่ 4 (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และข้ันตอนในการวิจัย 10 ข้ันตอนตามท่ีกําหนดในบทท่ี 3 และ 
(5) โครงการและกิจกรรมในแต�ละโครงการ 3 โครงการท่ีผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจํานวน 17 ราย กําหนด
ข้ึนเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการแก�ปWญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ในการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงเม่ือ
ปฏิบัติแล�วได�ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีคาดหวัง ดังนี้  
 โครงการท่ี 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) มี
กิจกรรม 4 กิจกรรม ประสบความสําเร็จท้ัง 4 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ,และสถานท่ี      
2) การประกอบหุ�นยนต, 3) การเขียนโปรแกรมหุ�นยนต,ให�ทํางานตามความต�องการ และ 4) พี่สอน
น�องเล�นหุ�นยนต, 
 โครงการท่ี 2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษท่ี 21 มีกิจกรรมการดําเนินการ 4 กิจกรรม ประสบ
ความสําเร็จทั้ง 4 กิจกรรมคือ 1) การวางแผนและเตรียมความพร�อมการจัดการเรียนรู�ห�องเรียน
ศตวรรษที่ 21 2) ห�องเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 3) ห�องเรียนภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 และ 4) 
ห�องเรียนคณิต-วิทย,ศตวรรษท่ี 21 
 โครงการท่ี 3 การจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, มีกิจกรรมที่ดําเนินการ 4 กิจกรรม 
ประสบความสําเร็จท้ัง 4 กิจกรรม คือ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 2) การจัดการ
เรียนรู�ให�ผู�เรียนทําจริง 3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, และ 4) นําเสนอผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ,ของผู�เรียนให�สังคมภายนอกได�รับรู� 
 สําหรับวงจรการวิจัย 2 วงจร และข้ันตอนในการวิจัย 10 ข้ันตอนตามที่กําหนดในบทท่ี 3 
ผู�วิจัยขอนํามาแสดงรายละเอียดโดยสังเขป มีดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การสร�าง
มิตรภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู� 2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย 3) การสร�างแผนที่การทํางาน 
(Road Map) และ 4) การประเมินและสรุปผล 
 ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห,สภาพ 
2) กําหนดปWญหาและทําความเข�าใจปWญหา 3) การถ�ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา
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ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ให�ผู�ร�วมวิจัย 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ และ 5) การสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติร�วม 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 3) การนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ และ 4) การสรุปผลการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) กําหนดรูปแบบและ
วิธีการ 2) การสังเกตผล และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนที่ 5 การสะท�อนผล (Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การสังเคราะห,
ความรู� 2) การนําเสนอรายงาน และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี 6 การวางแผนใหม� (Re-Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือนําเสนอ
รายงานวิเคราะห,และวิพากษ,ประเมินปWญหาท่ีต�องการแก�ไขหรือพัฒนา พร�อมวางแผนปฏิบัติการใหม� 
 ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม� (Re-Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การกําหนดแนว
ปฏิบัติ 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม� (Re-Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) กําหนด
รูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี 9 การสะท�อนผลใหม� (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือการ
สังเคราะห,ความรู� การนําเสนอรายงานการประเมินและสรุปผล 
 ข้ันตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือร�วมกันทบทวนและ
สรุปประสบการณ,การทํางานท่ีผ�านมา 
 ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการใน 5 องค,ประกอบดังกล�าว ผู�วิจัยขอนํากําหนดชื่อ
เรียกว�า “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู: กรณีประสบผลสําเร็จในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันทA” ดังแสดงในภาพท่ี 5.1 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

หลักการ 13 ประการใน 2 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วม 

 
 

กิจกรรมใน 3 
โครงการเพื่อ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ที่ 21สําหรับครู

ในวิทยาลัย
เทคโนโลยี      
คุวานนัท& ที่

ผู3วิจัยและผู3ร1วม
วิจัยกําหนด 

โครงการพัฒนาสื่อนวตักรรมการสอนการเรียนรู3เชิงรุก (Active learning) 
มีกจิกรรมการดําเนินการ 4 กิจกรรม คือ  (1) การจัดหาสื่ออุปกรณ&และสถานที่  
(2) การประกอบหุ1นยนต& (3) การเขียนโปรแกรมหุ1นยนต&ให3ทํางานตามความ
ต3องการ (4) พี่สอนน3องเล1นหุ1นยนต& 

 

 

โดยการ
ดําเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ขั้นตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีส1วน

ร1วม 

โครงการห3องเรียนแห1งศตวรรษที่ 21 มีกจิกรรมการดําเนินการ 4 กิจกรรม คือ  (1) 
การวางแผนและเตรียมความพร3อมการจัดการเรียนรู3ห3องเรียนศตวรรษที่ 21     
(2) ห3องเรียนภาษาไทย ศตวรรษที่ 21  (3) ห3องเรียนภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21  
(4) ห3องเรียน คณิต-วิทย&ศาสตร& ศตวรรษที่ 21 

 โครงการการจัดการเรียนรู3นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&  มีกจิกรรมการดําเนินการ 4 
กิจกรรม คือ  (1) การวางแผนการจัดการเรียนรู3แบบโครงงาน  (2) การจัดการ
เรียนรู3ให3ผู3เรียนทําจริง  (3)การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&  (4) นําเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&ให3กับสังคมภายนอกได3รับรู3 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1.1 การสร3างมิตรภาพ 
1.2 การเสริมพลังความรู3 
1.3 การสร3างแผนที่การ
ทํางาน (Roadmap) 
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุ1งหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 สําหรับครูในวิทยาลัย

เทคโนโลยีคุวานันท& โดยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วน
ร1วมระหว1างผู3วิจัยและผู3ร1วม

วิจัย 17 คน 

ขั้นตอนที่ 10 การ
สรุปผล 
ส1งผลต1อความสําเร็จเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งที่
คาดหวังและไม1คาดหวัง
ก1อให3เกิดการเรียนรู3ทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ1มบุคคล 

และระดบัองค์กร 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท3อน
ผลใหม1 
9.1 สังเคราะห&ความรู3 
9.2 การนําเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรุปผล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ 
3.1 กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ 
3.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
3.3ประเมินผลและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเกต 
4.1 การกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การนําเสนอรายงาน 
4.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท3อนผล 
5.1 การสังเคราะห&
ความรู3 
5.2 การนําเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม1 
6.1 การนําเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะห&และวิพากษ& 
6.3 ประเมินป�ญหาที่
ต3องการแก3ไขหรือพัฒนา 
6.4 แผนปฏิบัติการใหม1 
6.5 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม1 
7.1 กําหนดแนวทางปฏบิัติ 
7.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม1 
8.1 สังเคราะห&ความรู3 
8.2 การนําเสนอ
รายงาน 
8.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 การวิเคราะห&สภาพ 
2.2 การกําหนดป�ญหา 
2.3 การถ1ายทอดแนวคิดใน
บทที่ 2 ให3ผู3ร1วมวิจัย 
2.4 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
2.5 การประเมินและสรุปผล 

ภาพที่ 5.1 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับคร:ู กรณีประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, 
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5.2  การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ อภิปรายในประเด็นจากวัตถุประสงค,การวิจัยรวม 4 
ประเด็น ประกอบด�วย ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง (Change) การเรียนรู� (Learning) และ
ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ (New Knowledge) ตามลําดับดังนี้ 
 5.2.1  ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม มีการดําเนินงานผลการ
ดําเนินงานตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม บรรลุวัตถุประสงค,ทุกข้ันตอน และ
บรรลุผลสําเร็จตามเกณฑ,ที่กําหนดไว� โดยผู�ร�วมวิจัยมีส�วนร�วมดําเนินการในทุกข้ันตอนของการวิจัย 
ผู�วิจัยเป�นเพียงฝ�ายอํานวยความสะดวกและคอยกระตุ�นให�เกิดการคิดและลงมือปฏิบัติ สอดคล�องกับ
ทัศนะของ วิโรจน, สารรัตนะ (2558) ท่ีกล�าวไว�ว�า ผู�วิจัยควรแสดงบทบาทการเป�นผู�ส�งเสริมสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก และเป�นผู�ลงมือกระทําด�วยตนเองทั้งหมด สร�างการมีส�วนร�วมเป�นเจ�าของ
และผลสําเร็จร�วมกันตามความเชื่อ “แนวคิดใหม�ในการพัฒนานั้นเชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม�วาง
เปล�า ในน้ันบรรจุด�วยพลังความสามารถ พลังภูมิปWญญาและพลังสร�างสรรค,ท่ีจะแก�ปWญหาชุมชน” 
และ “…ให�โอกาสแก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางแก�ปWญหานั้นด�วยตนเองอย�างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่อยู�นอกเหนือประสบการณ, ความรับรู�ของชุมชนเข�าสู�วงสนทนาด�วย ใน
ระยะแรกๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบน้ัน แบบนี้เท�านั้น ท่ีจะช�วยแก�ปWญหาให�ชุมชน 
จะปล�อยให�ชุมชนคอดเปรียบเทียบทางเลือกต�างๆ ด�วยตนเองและยังไม�กล�าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน 
ๆ ให�มากกว�านั้น จนกว�าจะมีการถามไถ�เพ่ิมเติม ซ่ึงนักพัฒนาจะต�องคอยให�ข�อมูลเป�นระยะ ๆ เม่ือ
เสนอข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�างเต็มที่แล�ว ก็ปล�อยให�ชุมชนเป�นผู�ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีท่ีเห็นว�า
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด...” 

ผลการวิจัยดังกล�าวสะท�อนให�เห็นว�า สภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,ที่มีปWญหา ครูจํานวนไม�น�อยใช�ตนเองเป�นที่ตั้งและเป�นศูนย,กลางของการเรียนการ
สอน และสอนตามความเข�าใจของตนเองมากกว�าผู�เรียนเป�นศูนย,กลาง เม่ือเป�นดังนี้ ผู�เรียนโดยมาก
จึงเรียนจากการจดจําและยึดเนื้อหาท่ีผู�สอนเป�นผู�นําเสนอเท�านั้น ไม�ได�พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
การค�นคว�า มีผลเสียคือผู�เรียนจํานวนมากไม�สามารถเข�าถึงความรู�และเกิดความไม�เข�าใจท่ีทําให�ไม�
สามารถนําความรู�ไปประยุกต,ใช�ได�กับการทํางานในชีวิตจริงได� จึงเป�นเหตุผลให�ตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมี
ความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน) มีระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” ทางวิทยาลัยมีความจําเป�น
เร�งด�วนต�องพัฒนาคุณภาพของครู โดยใช�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ในการพัฒนา
ทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เพื่อให�ครูมีทักษะศตวรรษท่ี 21 
สามารถนําความรู�มาจัดการเรียนการสอนให�สามารถตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 ได� ผู�ก�อต้ัง
วิทยาลัยคือ นายจิรวุฒิ คุวานันท, ตระหนักว�าคุณภาพของครูคือหัวใจของการบริหารสถานศึกษา และ
มีนโยบายในการพัฒนาครูสู�ครูมืออาชีพ สอดคล�องกับทัศนะของ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป� (2559) 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได�น�อมนําพระราชกระแสฯ เรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ท่ี 9 สู�การปฏิบัติตอนหนึ่งว�า “ต�องพัฒนาครูก�อนให�พร�อมท่ีจะสอนเด็กให�ได�ผลตามท่ีต�องการ จึงต�อง
คัดเลือกครูและพัฒนาครู” สอดคล�องกับแนวคิดทฤษฎีในการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีว�า 
“คุณภาพของครูช�วยให�นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึนอย�างมีนัย สําคัญ” (อัมมาร สยามวาลา, 2555) 
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การเพ่ิมทักษะครูจะเป�นการเพิ่มขีดความสามารถของการจัดการศึกษา ความท�าท�ายของการศึกษา
ไทยวันน้ีถูกมองว�า มีความล�าหลัง ไม�ทันสมัย และไม�สามารถผลิตคนท่ีมีศักยภาพอย�างแท�จริง มี
บัณฑิตและมหาบัณฑิตล�นตลาด และที่น�ากลัวไปกว�านี้คือล�วนแล�วแต�เป�นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพตํ่ากว�า
มาตรฐานที่ควรจะเป�นเพราะระบบการศึกษาไม�ได�พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ,โลก
อย�างแท�จริง ขณะเดียวกันประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเชี่ยวชาญที่ตอบโจทย,ภาคอุตสาหกรรมจาก
ระบบการศึกษาอาชีวะ วิทยาลัยต�องวางรากฐานมาตรฐานของตนเองใหม�และสนับสนุนการพัฒนา
ครูผู�สอนที่ตอบโจทย,สังคมและการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ ให�ครูผู�สอนได�พัฒนา
สมรรถนะของตนเองอย�างต�อเนื่อง ท้ังเชิงวิชาการ ภาษา และองค,ความรู�การวิจัยและพัฒนา เป�นต�น 
รวมถึงส�งเสริมภาวะผู�นําศตวรรษที่ 21 ของครูผู�สอน สอดคล�องกับบทความของ วิโรจน, สารรัตนะ
และคณะ (2561) เร่ือง ภาวะผู�นําสําหรับศตวรรษที่ 21 (Leadership for the 21st Century) ตีพิมพ,
ในวารสารศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 1 หน�า 261-271 สะท�อนถึงกระบวนทัศน,ภาวะ
ผู�นําสําหรับศตวรรษี่ 21 ที่มีพ้ืนฐานความคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเพื่ออนาคตที่ดีกว�า และ
ความสําคัญของท้ังการจัดการและภาวะผู�นําว�าเป�นของคู�กัน ต�างต�องจับมือกัน (Hand in Hand) 
สอดคล�องกับทัศนะของ ชัยวัฒน, สุทธิรัตน, (2558) กล�าวว�า ในศตวรรษที่ 21 ครูต�องมีทักษะการสอน
ท่ีน�าสนใจและทําให�ผู� เรียนเกิดการเรียนรู�จนบรรลุวัตถุประสงค,ของการเรียนรู� ได�แก� การจัด
สภาพแวดล�อมที่ปลอดภัยให�แก�ผู�เรียน การเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ การสอนให�เกิดความคิดระดับสูง
จากกิจกรรมท่ีท�าทาย การพูดน�อยฟWงมาก ครูควรให�นักเรียนได�พูดคุยอภิปรายร�วมกันในผลที่เกิดข้ึน
และยอมรับในผลท่ีเกิดข้ึนน้ัน และให�ถือว�าแม�จะล�มเหลวก็เป�นการเรียนรู�และใช�ความล�มเหลวนั้นเป�น
แรงผลักดันให�เขามีความมุมานะพยายามเพ่ือหาหนทางแห�งความสําเร็จให�ได�ต�อไป สอดคล�องกับ
ทัศนะของ พิมพ,พันธ, เดชะคุปต, และพเยาว, ยินดีสุข (2559) กล�าวถึงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับครูในด�านมโนทัศน,การเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ว�าเป�นแนวการสอน (Teaching 
Approach) ที่ครูสามารถนําไปพัฒนาหรือเสริมทักษะผู�เรียนที่จําเป�นในศตวรรษที่ 21 โดยมีปรัชญา 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�ที่สนับสนุน ได�แก� ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่
เน�นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) เน�นผู�เรียนสร�าง
ความรู�ด�วยตนเอง (Actively Construct Their Knowledge) และทฤษฎีการเรียนรู�แบบร�วมมือ 
(Cooperative Learning) เน�นการเรียนรู�ร�วมมือกันของผู�เรียนที่มีเป`าหมายในการทํางานเดียวกัน   
สอดคล�องกับ พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต) (2548) กล�าวถึงพุทธลีลาในการสอนว�า การสอน
ของพระพุทธเจ�าแต�ละคร้ังจะดําเนินไปอย�างสําเร็จผลดี โดยมีองค,ประกอบที่เป�นคุณลักษณะ 4 
ประการ (The Buddha's Style or Manner of Teaching) คือ 1) สันทัสสนา (ชี้แจงให�เห็นชัด คือ 
จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจําแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให�ชัดเจน จนผู�ฟWงเข�าใจแจ�มแจ�ง เห็น
จริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา (Elucidation and Verification) 2) สมาทปนา (ชวนใจให�อยาก
รับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนําหรือบรรยายให�ซาบซ้ึงในคุณค�า มองเห็น
ความสําคัญท่ีจะต�องฝ�กฝนบําเพ็ญ จนใจยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ (Incitement to 
Take upon Oneself, Inspiration Towards the Goal) 3) สมุตเตชนา (เร�าใจให�อาจหาญแกล�ว
กล�า คือ ปลุกเร�าใจให�กระตือรือร�น เกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขัน ม่ันใจที่จะทําให�สําเร็จจงได� สู�
งาน ไม�หว่ันระย�อไม�กลัวเหนื่อย ไม�กลัวยาก (Urging, Encouragement, Animation, Filling with 
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Enthusiasm) และ 4) สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจให�สดชื่นร�าเริง คือ บํารุงจิตให�แช�มชื่นเบิกบาน 
โดยชี้ให�เห็นผลดีหรือคุณประโยชน,ที่จะได�รับและทางท่ีจะก�าวหน�าบรรลุผลสําเร็จย่ิงข้ึนไป ทําให�ผู�ฟWง
มีความหวังและร�าเริงเบิกบานใจ (Gladdening, Exhilaration, Filling with Delight and Joy) 
 ส�วนท่ีสะท�อนจากสภาพปWญหาด�านครูผู�สอนนั้น ครูยังขาดทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าท่ีครู
ยุคใหม�ท่ีเน�นบทบาทการเป�นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และการเป�นผู�ชี้แนะ (Coaching) 
ครูขาดทักษะการสอนท่ีหลากหลายไม�เพียงพอที่จะตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 ครูขาดทักษะใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ในการจัดการเรียนรู� ครูขาดทักษะในการสอนเชิงลึก
และการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง และครูขาดการทํางานเป�นทีม สอดคล�องกับทัศนะของ 
Simmons (2012) ที่กล�าวว�า ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 (Teacher Skills on 21st Century) เป�น
ศตวรรษท่ีเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส,ได�ง�าย ต�องการอะไรมากกว�าการเข�าถึงทฤษฎีเบื้องต�นทาง
การศึกษาและการจัดชั้นเรียน ครูต�องทํางานอย�างร�วมมือกับผู�อ่ืนเพ่ือนําเทคโนโลยีใหม�เข�าสู�ชั้นเรียนมี 
7 ทักษะ คือ การบริหารจัดการห�องเรียน (Classroom Management) การจัดบทเรียนให�สอดคล�อง
กับชี วิตจริง (Making Content Relevant) การคิดเชิงวิพากษ,  (Critical Thinking) เทคโนโลยี 
(Technology) ความเป�นสากล (Globalization) ความร�วมมือ (Collaboration) และการพัฒนา
วิชาชีพ (Professional Development) สอดคล�องกับทัศนะของ Bazzano (2011) ที่กล�าวว�า ครูใน
ศตวรรษที่ 21 จะต�องเปลี่ยนตัวเองเป�นผู�กระทํา (Active) เพ่ือเป�นเส�นทางสู�การเป�นผู�เรียนตลอดชีวิต 
(Lifelong Learner) มีการเข�าถึงสารสนเทศได�อย�างหลากหลายสามารถท่ีจะสร�างเครือข�ายทีม กับ
ผู�เรียนอ่ืน ที่มีความสนใจตรงกัน โดยไม�คํานึงถึง วัย สถานที่ หรือ ประสบการณ, และบทบาทการเป�น
พ่ีเลี้ยง ผู�แนะนํา โค�ช (Coach) ผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือท่ีปรึกษาทั้งในและนอก
สถาบันการศึกษา รวมทั้งการริเร่ิมระบบนิเวศน,การเรียนรู�แบบไม�มีชั้นเรียน (Classless Learning 
Ecosystem) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปWญหาสําคัญคือคุณภาพของครูผู�สอนต�องได�รับการพัฒนาให�มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อเร�งปW�นผู�เรียนให�โดดเด�นได�ใช�พลังความคิดสร�างสรรค,สิ่งใหม� ๆ ได�อย�างเต็มที่ 
ในการยกระดับตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการทํางาน) จากระดับคุณภาพ 
“ต�องปรับปรุง”  ให�มีคุณภาพระดับ “ดี” ข้ึนไป ทั้งนี้เนื่องจากผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมุ�งหวังให�วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท, เป�นวิทยาลัยท่ีมีตัวบ�งชี้ท่ีมีระดับคุณภาพ “ดี” ข้ึนไป ทุกตัวบ�งชี้ ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่เป�นการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. การประเมินทางเลือกเพ่ือแก�ปWญหาโดยการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันวิเคราะห,ประเมินข�อคิดเห็น 
ประเด็นต�าง ๆ ในการรวบรวมสิ่งท่ีต�องการแก�ไขโดยการยึดแนวทาง ทางเลือก วิธีการแก�ไข โดยจัดทํา
เป�นแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ คือ โครงการท่ี 1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก 
(Active Learning) โครงการที่ 2 ห�องเรียนแห�งศตวรรษที่ 21 และ โครงการที่ 3 การจัดการเรียนรู�
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, นั้น มีเหตุผลหลักท่ีสําคัญคือผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมุ�งหวังให�วิทยาลัยเทคโนโลยี  
คุวานันท, ได�มีการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในด�านการสอน (Teaching Skills) ให�มี
ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวะศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีตัวกระตุ�นคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ให�ครูทุกคนคิดการใหญ�ด�วย
การสร�างความฝWนที่ทําให�เราฮึกเหิมและมีแรงปรารถนาท่ีจะสร�างฝWนให�กลายเป�นจริงให�สําเร็จ 
จําเป�นต�องกําหนดเป`าหมายเอาไว�อย�างเป�นข้ันเป�นตอน โดยเป`าหมายนั้นต�องไม�ใหญ�เกินตัวจนหมด
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กําลังที่จะทําให�เป�นจริงได� ซ่ึงแก�ได�โดยซอยให�เป�นเป`าหมายเล็ก ๆ หลาย ๆ ส�วน ที่นํามาประกอบ
รวมกันได�ในภายหลัง ทําให�เรามีโอกาสทําให�ถึงเป`าหมายได�ง�ายข้ึนทีละน�อย ๆ แต�เป`าน้ันก็ต�อง
สอดคล�องกับแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงหากทําได�อย�างสมํ่าเสมอก็ย่ิงทําให�เรา
สะสมความม่ันใจได�มากข้ึนทีละน�อย ๆ จนไปถึงเป`าหมายสุดท�ายได�โดยไม�รู�ตัว การฝWนใหญ�จึงควร
เร่ิมต�นด�วยก�าวเล็ก ๆ สอดคล�องกับทัศนะของ McTaggart (2010) ได�เสนอถึงความเชื่อของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที่ต�องคํานึงถึงข�อหนึ่งว�า “เริ่มต�นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) เร่ิมต�น
จากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) เร่ิมต�นจากการรวมกลุ�มเล็ก ๆ (Small Groups) หลาย ๆ กลุ�มที่มี
ปWญหาหรือความต�องการร�วมกัน” ในการดําเนินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู เพื่อทําให�
เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู�ในระดับบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัย และความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติ เป�นแนวทางใหม�ในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 น้ี 
 5.2.2  ผลการเปล่ียนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยที่พบว�า การจัดกิจกรรมต�าง ๆ ใน 3 โครงการที่บรรลุผลสําเร็จตามที่
คาดหวังทุกกิจกรรม ทั้งวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 โดยผลการประเมินได�คะแนนเฉลี่ยสูงกว�าเกณฑ,ที่
กําหนดระดับ 3.00 ขึ้นไปทุกกิจกรรม และสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูทุกด�านอยู�ในระดับดี  
ได�ก�อให�เกิดผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ คือ ครูได�รับการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ครูมี
ทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม� เม่ือก�อนครูบรรยายอย�างเดียว (Lecturer) แต�ปWจจุบัน ครูให�
ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการนําเสนอความคิดเห็นของตนเองมากข้ึน ครูได�ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป�น 
Facilitator และเป�น Coach ผ�านกิจกรรมการเรียนรู�โดยให�ผู� เรียนฝ�กปฏิบัติ และเดิมห�องเรียน
ธรรมดาจะมีแต�กระดานและโต�ะเลคเชอร, ไม�มีสื่อการเรียนการสอนใด ๆ ในห�องเรียน บรรยากาศการ
เรียนการสอนไม�น�าสนใจเท�าที่ควร ผู�เรียนไม�เกิดการกระตุ�นที่จะเรียนรู� หลังจากที่ได�ออกแบบห�อง
และจัดรูปแบบห�องเรียนใหม� ครูใช�ทักษะปฏิบัติการสอนทําให�เป�นเร่ืองสนุก ทําอย�างไรให�เด็กอยากรู� 
อยากเรียน อยากเห็น บรรยากาศการเรียนการสอนมีชีวิตมากข้ึนกว�าเดิม ซ่ึงมีคอมพิวเตอร,ตั้งโต�ะให�
ผู�เรียนสืบค�นข�อมูล โทรทัศน, เคร่ืองขยายเสียง เกมกระตุ�นการเรียนรู� โปสเตอร, ทําให�ผู�เรียนอยาก
เรียนรู�และสามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง (Self-Study) โดยค�นคว�าจากคอมพิวเตอร,หรือสื่อต�าง ๆ ที่มีใน
ห�องเรียน ผู�เรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศห�องเรียนศตวรรษที่ 21 ช�วยส�งเสริมการเรียนรู�และ
สร�างความสนใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน และครูปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู�ด�วยกิจกรรมสนุกสนาน
น�าสนใจครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด นอกจากน้ีในห�องเรียนยังจัดมุมวิชาการต�าง ๆ การจัดป`ายนิเทศ 
การตกแต�งห�องเรียนด�วยผลงานของผู� เรียน ครูกระตุ�นให� กําลังใจผู� เรียนและผู� เรียนมีความ
กระตือรือร�นในการเรียนรู� เช�น การเล�นเกม A-Math มีความสนุกสนานท่ีได�เล�นเป�นทีม ช�วยกันคิด 
และแก�ปWญหาไปพร�อมกัน เพ่ิมทักษะในการคิดคํานวณ บวก ลบ คูณ หารและสมการ ได�ความรู�ใหม�
จากการศึกษารูปภาพในห�องเรียน ครูเตรียมการสอนมากข้ึนและวางแผนให�ผู�เรียนสนใจและอยากมา
ใช�ห�องเรียนศตวรรษที่ 21 มากข้ึน ครูให�ผู�เรียนค�นคว�าใช�เวลาว�างนอกเหนือจากเวลาเรียนเป�นการ
พัฒนาผู�เรียนในการเรียนรู�สิ่งต�าง ๆ ได�ด�วยตนเองอย�างจริงจัง (Self-Learner) สภาพดังกล�าว
สอดคล�องกับทัศนะของ Flamand (2013) เก่ียวกับบทบาทของครูในศตวรรษท่ี 21 ว�า ต�องสอนให�
ผู�เรียนค�นคว�าทางอินเทอร,เน็ต เพ่ือการเป;ดกว�างแสวงหาข�อมูลใหม� ๆ มาพัฒนาวิธีการสอนแบบเก�า 
เป`าหมายทางการศึกษาเป�นเร่ืองการพัฒนาผู�เรียนให�เป�นนักคิดเชิงวิพากษ, การเรียนรู�ตลอดชีวิตที่มี
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ความรับผิดชอบต�อสังคมซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป�นตัวช�วยอํานวยความสะดวกต�อกระบวนการ
เรียนรู� เช�น เครือข�ายสังคมออนไลน, เป�นต�น และต�องเน�นการกระทํา ครูจะต�องเตรียมผู�เรียนเพื่อเข�าสู�
โลกที่เป�นจริงทําให�นักเรียนตระหนักถึงพลังท่ีสามารถจะสร�างสิ่งใหม� ๆ ให�กับโลกได� ครูจะไม�ทํา
หน�าที่เพียงการถ�ายทอดความรู� แต�จะต�องสร�างจิตสํานึกความเป�นพลเมืองของโลกและกระตุ�นให�พวก
เขามีส�วนร�วมอย�างแข็งขัน สอดคล�องกับทัศนะของ ธงชัย สิทธิภรณ, (2556) กล�าวว�า การพัฒนาการ
สอนแบบสอนให�น�อย เรียนให�มาก (Teach Less, Learn More) เป�นแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมุ�งให�
ครูมีบทบาทการสอนให�ผู�เรียนมีความคิดมากกว�ามีความรู�จากการท�องจํา ภายใต�วิสัยทัศน,ในการ
พัฒนาระบบการศึกษาท่ีต�องการให�ทุกโรงเรียนจัดการศึกษาให�ผู�เรียนเป�นนักคิด (Thinking School) 
และต�องการให�ผู�เรียนมีความรู�เกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร�างสรรค, (Learning 
Nation) เพิ่มมากข้ึน นําไปประยุกต,ในชีวิตจริงได� มุ�งเน�นการเตรียมความพร�อมในการใช�ชีวิตของ
ผู�เรียน ซ่ึงต�องการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือการเพิ่มปฏิสัมพันธ,ในชั้นเรียนระหว�างผู�สอนกับ
ผู�เรียน ให�ผู�เรียนได�แสดงความคิดของตนเอง ครูสอนให�น�อยเพราะถ�าครูสอนเม่ือไหร�เด็กจะไม�เรียนรู�
เลย ครูกล�าออกนอกกรอบคิดค�นลองสอนสิ่งใหม� ๆ เพื่อจะได�เรียนรู�สิ่งใหม� ๆ ที่อยู�นอกกรอบ
ความคิดเดิม ๆ ครูสร�างบรรยากาศให�สดใสกระตุ�นผู�เรียนให�ต่ืนตลอดเวลา ซ่ึงจากผลสัมฤทธ์ิของ
ผู�เรียนดีข้ึน แสดงว�าครูมีการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 มีมุมมองความคิดท่ีแตกต�างหลากหลายไป
ในทางท่ีดีข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน นี่คือโอกาสดีที่ ครูมีโอกาสและได�พัฒนาตนเองให�ก�าวทัน
ศตวรรษที่ 21  

ในกรณีของผลการเปลี่ยนแปลงท่ีไม�คาดหวัง ท่ีพบว�า หลังดําเนินการวิจัย ครูได�
เตรียมความพร�อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไว�ล�วงหน�า และเป�นการเตรียมครู สร�างระบบและ
วัฒนธรรมวิทยาลัยที่เข�มแข็ง ครูได�รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ครูมีประสิทธิภาพและทํางานมี
ประสิทธิผลตามเป̀าประสงค,ที่ต้ังไว� จึงถือว�าเป�นการเสริมสร�าง “กําลังใจ” และ “ความผูกพัน” ใน
วิทยาลัย ผนวกกับ “กําลังความคิด” ที่ครูทุกคนได�ร�วมกันวางกลยุทธ,ต�าง ๆ คิดวิธีการหรือแนวทาง
ปฏิบัติออกมา และ “ลงมือกระทํา”ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให�ทันกับสถานการณ,เสมอ ร�วมแรง
ร�วมใจเพื่อความสําเร็จและย่ังยืนของวิทยาลัย และเชื่อว�าทุกอย�างพัฒนาได�จากการทํางานเป�นทีม
ท่ีมาระดมความคิดด�วยกันเป�นสิ่งที่ดีมาก เกิดเป�นวัฒนธรรมองค,กรท่ีเน�นสร�างองค,กรให�เข�มแข็งจาก
ข�างในก�อน ในการเตรียมความพร�อมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพครูในวิทยาลัยสร�างระบบและ
วัฒนธรรมที่เข�มแข็งก�อน สอดคล�องกับกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมตามทัศนะ
ของ วิโรจน, สารรัตนะ (2558) เป�นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให�มีการระเบิดจาก
ภายใน (Inside-Out) ก�อน แล�วเสริมศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” ซ่ึงไม�ว�าจะเจอกับ
สถานการณ,ท่ีอาจเกิดข้ึนอย�างไม�คาดคิดก็จะสามารถดําเนินการต�อไปได�เพราะวิทยาลัยมีรากฐานหรือ
เสาเข็มท่ีแข็งแกร�งและม่ันคงแล�วนั่นเอง ดังกรณีโครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�
เชิงรุก (Active Learning) ครูได�สร�างความแปลกใหม�ทําให�ผู�เรียนมีความต่ืนเต�นในการเรียนรู�หุ�นยนต, 
ผู�เรียนรู�สึกประทับใจท่ีได�ร�วมกับครู เริ่มต้ังแต�การเตรียมห�องเรียนรู� การประกอบหุ�นยนต, การเขียน
โปรแกรมหุ�นยนต,ทําตามคําสั่ง ผู�เรียนชื่นใจเพราะได�ลงมือทําจริง ผู�เรียนได�ทักษะการสังเกต เช�น ถ�า
เราเขียนให�เลี้ยวซ�ายแต�หุ�นยนต,เลี้ยวขวาผิดตอนไหน การเขียนโปรแกรมไม�ให�หุ�นยนต,เดินตกโต�ะ ทํา
ให�ผู�เรียนได�ไตร�ตรองและคิดวิเคราะห,ล�วงหน�าว�าเราจะทํายังไงต�อ ได�กระบวนการแก�ปWญหา ถ�าเราใส�
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โปรแกรมผิดมันก็ไม�ว่ิง ผู�เรียนสามารถถ�ายทอดสู�รุ�นน�อง จนกระทั่งรุ�นน�องทําสําเร็จ ปรากฏว�าครูก็
ต่ืนเต�นและผู�เรียนก็ตื่นเต�น จุดท่ีครูนํามาสอนเนื่องจากว�าในอนาคตใช�หุ�นยนต,แทนคนในหลาย ๆ งาน 
เด็กต�องเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ครูจะต�องพัฒนาผู�เรียนให�ต�อยอดทางความคิดในการเรียนรู�หุ�นยนต,
ต�อเนื่องต�อไปไม�สิ้นสุด และถ�าครูเข�มแข็งก็เป;ดสาขาวิชาใหม�ได� เป�นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือทําเป�นอีกหน่ึงวิชาใหม�ได� หรือประยุกต,กับวิชาการเขียนโปรแกรมหุ�นยนต, และจัดทํา
เป�นชมรมเข�ามาศึกษาเป�นตัวแกนหลักก�อน เพื่อนําเข�าสู�บทเรียนจากชมรมท่ีเราสอน จัดห�องโชว,
ผลงานโดยติดต้ังคอมพิวเตอร, 3-4 เครื่อง โต�ะเก�าอ้ีนั่งประกอบหุ�นยนต, เสร็จแล�วนั่งเขียนโปรแกรม 
และในการปรับปรุงห�องเรียนศตวรรษที่ 21 ครูและผู�เรียนต�างสาขาวิชาได�มาช�วยเหลือกันในการ
ติดต้ังโทรทัศน, เคร่ืองขยายเสียง การเดินสายอินเทอร,เน็ต การติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร, และการ
จัดการเรียนรู�วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิต-วิทย, นอกห�องเรียน ทําให�ผู�เรียนเกิดการ
เรียนรู�อย�างมีความสุข และครูได�พัฒนาทักษะการเป�น Facilitator ผู�เรียนมีบทบาทมากข้ึน เช�น การ
สอนภาษาอังกฤษท่ีแผนกช�างยนต, ผู�เรียนสามารถจดจําคําศัพท,ได�โดยไม�ต�องท�องจํา หรือการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร,ที่ลานอเนกประสงค,ทําให�ผู�เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองเกิดความมุมานะทําให�สําเร็จ 
และครูได�บูรณาการจัดการเรียนรู�ร�วมกัน และการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ,ให�สังคมภายนอกได�รับรู� 
จากการประเมินโครงการแบบสอบถามนักเรียน ครู และชุมชนบ�านม�วง มีความพึงพอใจต�อภาพรวม
การนําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,มีความเหมาะสมที่ควรจะดําเนินการในปoต�อไป ผู�เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค,ที่จะเสนอผลงานความรู�ของตนเองดีมาก และผลงานการค�นคว�าและสร�าง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,นําไปประยุกต,ใช�ในชีวิตประจําวันดีมาก ทําให�เห็นว�า “ครูมีการเตรียมการสอน
ท่ีมีคุณภาพ” ผู�เรียนสามารถสร�างสรรค,สิ่งประดิษฐ,จากอุปกรณ,หรือวัสดุต�างๆ ออกมาใช�ได�จริง ครู
และผู�เรียนภูมิใจกับผลงานตนเอง คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชื่นชมท่ีครูร�วมกันต้ังใจพัฒนา
วิชาชีพครูให�ตนเองเก�งข้ึน ด�วยเคล็ดลับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ซ่ึงรับฟWงเสียง
ทุกความคิดเห็นในความคิดสร�างไอเดียใหม� ๆ จากมุมมองท่ีหลากหลายท่ีฉีกกระบวนการแบบเดิม ๆ 
ท่ีไม�ป;ดความคิดสร�างสรรค,และเป;ดกับทุกไอเดีย แม�แต�ความคิดที่อาจจะดูแปลกแหวกแนวนํามาปรับ
ใช�อย�างเหมาะสมก็จะเกิดความสําเร็จ และมีความยืดหยุ�นพร�อมที่จะให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนมีส�วนร�วมใน
การเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอเพราะเชื่อว�าประสบการณ,และความเชี่ยวชาญสามารถสร�างความแตกต�าง
ทําให�ทุกฝ�ายทํางานร�วมกันได�อย�างสําเร็จผล โดยแนวคิดมุ�งเน�นพัฒนาต�นแบบและทดลองใช�จริง 
ท้ังหมดอาศัยความร�วมมือร�วมใจและลงมือทําจริง มีความเข�าใจให�ความสําคัญเพ่ือผลักดันให�เกิดการ
นําไปใช�จริงสามารถพัฒนาต�อเป�นวัฒนธรรมองค,กรได� ปรากฏการณ,การเปลี่ยนแปลงท่ีไม�คาดหวังที่
เกิดข้ึนดังกล�าว สอดคล�องกับทัศนะของ สมชาย ภคภาสวิวัฒน, (2558) กล�าวว�า “การพัฒนาระบบ
ความคิดในมนุษย,เก่ียวข�องอย�างมีนัยสําคัญต�อศักยภาพการแข�งขันทางด�านเศรษฐกิจโลก ย่ิงโลก
เปลี่ยนแปลงเร็วเท�าใด มนุษย,ก็ย่ิงต�องปรับระบบความคิดของตนให�ทันมากข้ึนเท�านั้น เพราะฉะนั้น 
ผมว�าอย�าเพิ่งไปคิดเร่ืองการจะปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานอะไรเลย เอาแค�เร่ืองของคนก็พอแล�ว ถ�าเรา
ปรับระบบความคิดของคนได�ทัน ทุกอย�างจะกลายเป�น “คําตอบ” ของท้ังหมด จุดเร่ิมต�นของการที่
จะปรับคนให�เก�ง เป�นคนท่ีรู�เท�าทันคน รู�เขารู�เรานั้น ผมพยายามสอนลูกศิษย,เสมอให�เป�นนักคิด คือ 
Strategic Thinking นักคิดเชิงกลยุทธ,” สอดคล�องกับทัศนะของ เกษม วัฒนชัย (2555) กล�าวว�า 
ปWจจัยสําคัญที่จะทําให�การจัดการศึกษาเป�นการศึกษาที่ดีน้ัน ต�องประกอบด�วย 1) ครูดีมีคุณภาพ เป�น
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ครูท่ีได�รับแรงบันดาลใจที่อยากเป�นครู 2) ปฏิสัมพันธ,ระหว�างครูกับนักเรียนในห�องเรียน และ 3) 
สภาพแวดล�อมที่เหมาะสมในการเรียนรู� ซ่ึงในประเทศฟ;นแลนด,ทําท้ังหมด โดยส�งเสริมค�านิยมครูเป�น
อาชีพที่มีเกียรติทําให�เด็กเลือกอาชีพครูเป�นอาชีพอันดับ 1 พร�อมกับมีการพัฒนาครูจบใหม�ไปฝ�กงาน
กับครูผู�เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาให�ครูมีคุณภาพ สอดคล�องกับ ประเสริฐ เอ่ียมรุ�งโรจน, (2555) ที่กล�าวว�า 
“อย�าใช�ชีวิตอยู�บนความคิดของคนอ่ืน กล�าคิดบนความเป�นตัวของตัวเอง แล�วลงมือทํา ไม�ใช�ตรรกะ
เป�นตัวนําทางชีวิต แต�ใช�ความคิดสร�างสรรค,เป�นประภาคารชีวิต” สอดคล�องกับ กระแส ชนะวงศ, 
(2559) กล�าวว�า อาชีพครูและภาวะผู�นําเป�นสิ่งที่จะต�องมาควบคู�กัน จะต�องอาศัยความรัก ความ
เสียสละ ทุ�มเททั้งกายและใจเพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน การจะเป�นผู�นําท่ีดีได�นั้นท�าน
บอกว�าเราต�องรู�จักบันได 3 ข้ันคือ 1) สร�างคุณค�าให�กับคนอ่ืน คือ มองหาคุณค�าในตัวของผู� อ่ืน 
มองเห็นความสามารถของเขาเพ่ือที่เราจะได�นําเขาได� เราต�องรู�เหตุผล อารมณ,และใส�ใจความรู�สึกของ
เขาด�วย 2) สร�างคุณค�าให�กับงาน คือ ทํางานท่ีได�รับมอบหมายอย�างเต็มความสามารถ และทํางานให�
ออกมาอย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 3) สร�างคุณค�าให�กับตนเอง คือ เรียนรู�อย�างต�อเนื่อง การอ�าน
หนังสือคือการสร�างคุณค�าให�กับเราได�มากท่ีสุด และการที่เราจะประสบความสําเร็จได�นั้น ในทัศนะ
คติของท�านข้ึนอยู�กับเง่ือนไขความสําเร็จ 4 เสาหลักคือ 1) มีความขยัน จะทําให�เรามีคุณค�า 2) มี
ความประหยัด ไม�ใช�ความตระหนี่แต�เป�นการไม�ทําให�เกิดความสูญเปล�า 3) ศึกษาหาความรู�เพิ่มเติม
ตลอดเวลา 4) เป�นคนที่เข�ากับคนอ่ืนได�ดี เป�นสิ่งท่ีสําคัญที่สุด  และคนที่ประสบความสําเร็จมักใช�
ภาวะผู�นํา 80% ควบคู�ไปกับใช�ความรู�อีก 20% “Teaching is hard work because it is heart 
work”  สรุปแล�วภาวะผู�นําคือความรัก ครูจะต�องมีความรัก ในที่น้ีคือรักที่จะเป�นผู�ให�ทั้งความรู�และ
ความคิด ท�านบอกว�า สําหรับภาวะผู�นําของครูนั้น ครูจะต�องเป�นแบบอย�างที่ดีและเชื่อม่ันในสิ่งที่ทํา 
เพ่ือให�ผู�ตามอย�างนักเรียนเชื่อใจและไว�ใจที่จะให�ครูนําเขาไปถึงฝW¤งฝWนได� 
 5.2.3  ผลการเรียนรู3 (Learning) จากการปฏิบัติ 
          จากผลการวิจัยที่พบว�า ระดับบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัย เกิดการเรียนรู�จาก
การปฏิบัติจริง ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�รับการพัฒนาท้ังความรู�และประสบการณ,ท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของวิทยาลัย สอดคล�องกับศักยภาพบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัย ประกอบกับฐานะของผู�วิจัยและ
ผู�ร�วมวิจัยต�างมีความเท�าเทียมกันจึงทําให�เกิดการเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบท้ังการคิด การปฏิบัติ 
การสังเกต และการสะท�อนผล วิถีในการทํางานที่ สร�างใจ สื่อใจ ได�ใจ จึงทําให�เกิดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป`าหมายของการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท,ประสบความสําเร็จ ครูนําความรู�ความสามารถไปพัฒนาผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 ให�มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและยกระดับตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป�นในการ
ทํางาน) ได�รับการพัฒนาไว�ล�วงหน�าในเกณฑ,ระดับคุณภาพดี ที่เกิดจากทั้ง 3 โครงการ ส�งผลให� ครู 
นักเรียน และวิทยาลัย ได�รับประโยชน,และมีคุณภาพอันเป�นผลจากการพัฒนา ผู3วิจัย เรียนรู�ว�าการ
ทํางานวิจัยทําให�ค�นพบเรื่องราวดี ๆ มากมายท่ีเราไม�เคยมองเห็นหรือมองผ�าน ๆ ไป คุณค�าในความรู�   
ประสบการณ, ท่ีจะเป�นฐานสําคัญในการคิดค�นงานใหม� ๆ ได�อีกมากมาย กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมทําให�เข�าใจปWญหาอย�างลึกซ้ึงผ�านการเฝ`าสังเกตอย�างวิเคราะห, ต้ังคําถาม 
เพ่ือนําไปสู�การกําหนดโจทย,นวัตกรรมที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงผู�ร�วมวิจัยและคุณค�าท่ีเกิดข้ึน แนวคิด
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หรือไอเดีย (Idea) ที่ได� เป�นผลจากการระดมสมองในทีม ซ่ึงประกอบไปด�วยบุคลากรที่มีมุมมอง 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญท่ีแตกต�างกันภายใต�วัฒนธรรมท่ีเป;ดกว�าง โดยต�องอาศัย Mindset ของ
การใฝ�รู� ความร�วมมือ และเป;ดกว�างที่จะช�วยตอบโจทย,ปWญหาสําคัญเป�นการสร�างสรรค,อย�างแท�จริง 
โดยการเคารพความคิดเห็นของทุกคน ให�เกียรติสมาชิกท่ีจะอภิปรายร�วมกัน ให�เกียรติในความคิด ให�
เกียรติในการที่จะแสดงออกเพื่อให�ทุกคนเป;ดใจ พยายามทําให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนเป�นผู�ให�ข�อมูลท่ีสําคัญ 
เกิดความเข�าใจกันและเกิดความไว�วางใจซ่ึงกันและกันในสิ่งที่ทุกคนจะร�วมกันดําเนินกิจกรรม และ
ได�รับความร�วมมือจากสมาชิกในองค,กรด�วยความเต็มใจและจริงใจ และไม�ได�จบแค�การทําวิจัยให�เสร็จ
แต�ต�องสานต�อไป คิดต�อไปว�าจะทําอะไรได�ดีข้ึนอีกในอนาคต สอดคล�องกับทัศนะของ แจ็ค มินทร, 
อิงค,ธเนศ (2558) กล�าวว�า ความกระตือรือร�นจึงสําคัญมากเพราะการตอบรับความรับผิดชอบใด ๆ ก็
ตาม ทําให�เราต�องพยายามทุกวิถีทางเพ่ือผลักดันงานนั้นให�สําเร็จ ซ่ึงเป�นการเสริมสร�างนิสัย การกัด
ไม�ปล�อย คือทุ�มเททํางานในทุกทางเพื่อให�องค,กรไปถึงเป`าหมาย แต�การเอาจริงเอาจังมากเกินไปอาจ
กลายเป�นการ Aggressive หรือเด็ดขาดเกินไป จนไม�มีความยืดหยุ�นในการทํางาน หรือนําไปสู�การ
ไม�ให�เกียรติผู�อ่ืน ผู�นําที่ดีจึงต�องหม่ันทบทวนตัวเองอยู�เสมอเพื่อหาสมดุลในการทํางานให�เหมาะสม   
สอดคล�องกับทัศนะของ จักรพันธ, จันทรัศมี (2557) กล�าวว�า “หากต�องการเป�นนักฟWงชั้นเซียน การ
ฟWงด�วยหูอาจไม�พอ ต�องฟWงด�วยตาและฟWงด�วยใจ จึงจะได�ยินในสิ่งที่เขาไม�ได�พูดออกมา” ผู3ร1วมวิจัย   
เรียนรู�ว�า ถ�าครูคิดและสอนแบบเดิม ๆ ก็ไปไม�รอดเพราะเด็กจะรู�สึกเบื่อเร็วมาก ดังนั้นครูต�องเปลี่ยน
ความคิดและวิธีการสอนใหม� ครูต�องต้ังใจนําเสนอข�อมูล แง�คิด หวังสร�างเป�นแรงบันดาลใจให�กับเด็ก 
ให�เด็กก�าวไปสู�ความแข็งแกร�ง เพราะองค,ความรู�ไม�ได�อยู�ที่ครูอีกต�อไปแล�ว แต�อยู�ในโลกอินเทอร,เน็ต
ซ่ึงมีความน�าต่ืนตาต่ืนใจมากกว�า การเรียนรู�จากการทําโครงการเป�นเสน�ห,สําคัญประการหน่ึงคือมี
เร่ืองสดใสให�ได�เรียนรู�อยู�ตลอดเวลา การร�วมมือกันวางแผนการสอน สังเกตการสอน สังเกตแนวคิด
ของผู�เรียน พร�อมจะสร�างโอกาสใหม� ๆ ในช�องทางการพัฒนางานได�เสมอ ทั้งหมดนี้ล�วนเป�นการ
เพ่ิมพูนความรู�และประสบการณ,ท่ีหลากหลาย ซ่ึงย่ิงสั่งสมได�มากก็ย่ิงเพ่ิมค�าให�ครูในระยะยาวเพราะ
ในเวลานี้เราต�องหาจุดเปลี่ยนเพ่ือเข�าสู�การจัดการเรียนรู�ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล เพราะคนรุ�น
ใหม�คือพลเมืองโลก ประเด็นสําคัญที่ระบบการศึกษาของวิทยาลัยต�องให�ความสําคัญเพื่อให�ครูดึง
ศักยภาพเด็กออกมาใช�ได�อย�างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ ไพฑูรย, สินลารัตน, และคณะ 
(2557) กล�าวว�า ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ต�องสอนให�เด็กเติบโตตามศักยภาพและสร�างผลงาน
ใหม� ๆ โลกอนาคตจะเป�นโลกของการสร�างผลิตภัณฑ,ใหม� ๆ ครูต�องรู�และเข�าใจเทคโนโลยีใหม� ๆ 
บูรณาการความรู�เข�ากับการเรียนการสอน และต�องมีความคิดวิเคราะห,สร�างสรรค,และต�องคิดอะไร
ใหม� ๆ และครูต�องเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร�วมกับผู�บริหาร
มาก ข้ึน  สอดคล�องกับทั ศนะของ สุ ทั ศน,  เอกา  (2559) กล� าวว� า  ครูแห� งศตวรรษที่  21 
(Characteristics of the 21st Century Teachers) ต�องมีวิสัยทัศน,ความเป�นครู (Visionary) และ
วิธีการของคนอ่ืนแล�วนํามาบูรณาการตลอดหลักสูตรเชื่อมโยงเสริมสร�างการเรียนรู�ใหม�ให�คุ�มค�าใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ และยังได�ใช�ประโยชน,จากสาขาวิชาอ่ืนเพื่อเสริมสร�างการเรียนรู�ของนักเรียน และต�อง
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มองเห็นศักยภาพในเครื่องมือและเทคโนโลยีเครือข�ายแล�วนํามาปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมเพื่อนําไปใช�
ในการจัดการเรียนรู�ตามความจํา เป�นและต�องการของนักเรียน  ครู เป�นนั กร�วม มือ (The 
Collaborator) ในการทํางานร�วมกันเพ่ือยกระดับและสร�างความประทับใจแก�ผู�เรียน มีการแบ�งปWนให�
การช�วยเหลือ มีการปรับตัวและประดิษฐ,สร�างสรรค, ครูมีบทบาทในการเป�นผู� ดําเนินรายการ 
(Moderator) ผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) สร�างรูปแบบสนทนาไปที่การอภิปรายและการนํา 
โดยทําเป�นตัวอย�าง ใช�สื่ออิเล็คทรอนิกส,ท่ีช�วยให�นักเรียนซ่ึงปกติจะเงียบ ข้ีอาย หรือโดดเรียนหันกลับ
เข�ามาร�วมในการอภิปรายและแสดงเหตุผล ครูสามารถเข�าไปมีส�วนร�วมในชุมชนออนไลน, ทําให�การ
ทํางานของนักเรียนอยู�ภายใต�การอนุญาตการยินยอมให�ครูเข�าถึงเนื้อหาได�และไม�มีค�าใช�จ�ายใด ๆ ใน
การใช�ทรัพยากรทางการศึกษาอิสระ (Open Educational Resource) เป�นตัวอย�างที่ดีของแหล�ง
เรียนรู�ที่สร�างข้ึนภายใต�สัญลักษณ,ที่มีการสร�างสรรค,ร�วมกัน สอดคล�องกับ อปริหานิยธรรม 7 เร่ือง
หม่ันประชุมกันเนืองนิตย& การอยู�ร�วมกันเป�นหมู�คณะ ต�องมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อความ
เจริญรุ�งเรืองของหมู�ชนนั้น อน่ึง ผู�เข�าร�วมประชุมต�องแสดงความคิดเห็นอย�างสุจริตและตรงไปตรงมา 
คิดเห็นที่เป�นประโยชน,ต�อส�วนรวมอย�างแท�จริง ควรเข�าประชุมโดยพร�อมเพรียงกัน ต�องตรงต�อเวลา 
คําว�า “ความพร�อมเพรียง” ในหลักธรรมท่ีได�กล�าวมานี้ ก็คือความสามัคคีนั่นเอง ดังพุทธภาษิตที่ว�า 
สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฒิสาธิกา ความพร�อมเพรียงของหมู�ชนท้ังปวง ย�อมยังความเจริญให�
สําเร็จ (เว็บไซต,พุทธะ, 2552) ผู3เรียน เรียนรู�ในการทํากิจกรรมที่ทุกคนได�แสดงออกเต็มเปo¤ยมไปด�วย
ความสามารถที่พร�อมจะเป�นผู�นําในอนาคต พร�อมท้ังสามารถถ�ายทอดองค,ความรู�และทักษะท่ีจําเป�น
ในการทํางาน อีกท้ังยอมเปลี่ยนแปลงวิถีบางอย�างที่คุ�นชินและแทนที่ด�วยวิธีการใหม�ท่ีสามารถผลักดัน
ศักยภาพได�อย�างเต็มที่ ผู�เรียนได�เรียนเพ่ือรู� (Learn to Learn) ไม�ได�ถูกตัดสินว�าเรียนเก�ง หรือเรียน
ไม�เก�ง หากผู�เรียนได�เรียนรู�แล�วทําเป�นก็ไปถึงความสําเร็จ และเม่ือสําเร็จก็จะทําต�อ เรียนรู�ว�าผู�คิดค�น
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,ไม�อาจใช�มุมมองในฐานะนักประดิษฐ,หรือนักคิดแต�เพียงด�านเดียว แต�ต�องมอง
ในมุมผู�ใช�ประโยชน,ให�รอบด�านว�าผลงานของตัวเองน้ันตอบโจทย,ความต�องการของลูกค�าอย�างไรบ�าง 
และต�องมองหาผู�ที่จะเข�ามาเติมเต็มนวัตกรรมของเราได�ด�วย เรียนรู�ว�าทักษะการคิดสามารถดึงเอา
ความรู�มาใช�ให�เกิดประโยชน,ได�เหมาะสมกับสถานการณ,มากที่สุด สอดคล�องกับทัศนะของ วิภา 
ตัณฑุลพงษ, (2557) กล�าวว�า การพัฒนาคนยุคใหม� ครูต�องมีทักษะการขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานนักเรียน 
(Self-Direction Reflection and Assessment) ทีมงานครูที่มีคุณภาพจะต�องสะท�อนการทํางาน
ร�วมกันต้ังแต�การวางเป̀าหมาย การวางแผน การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู� และการวัดประเมินผลที่
ขับเคลื่อนบนพื้นฐานความต�องการของผู�เรียนและตรงกับความต�องการของการพัฒนาวิชาชีพครู 
ทีมงานครูวิชาชีพต�องได�รับการสนับสนุนเชิงบวก (Strong Leadership Support) จากผู�นําท่ีสร�าง
บรรยากาศที่เป;ดโอกาสและเชื่อว�าพลังการทํางานเป�นทีมจะพัฒนางานสอนและเป�นการเชื่อมต�อ
โดยตรงกับความต�องการของนักเรียน มีทักษะในการประเมินผลกระบวนการคิดสร�างสรรค, 
(Authentic Assessment) การประเมินผลน้ันต�องมีคุณค�าต�อผู� เรียนและเป�นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาการสอนของทีมงานครูและนักเรียนให�มีส�วนร�วมในการประเมินคุณภาพของครูผู�สอน การ
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สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหลังจากเด็กได�เรียนรู�ในกิจกรรมต�าง ๆ มีเกณฑ,ท่ีจะให�เด็ก
สามารถเรียนรู�ว�าจะปรับปรุงวิธีคิดหรือผลงานของเขาได�อย�างไร และมีทักษะการให�คําแนะนําและพา
ทํา  (Coaching and Mentoring) การบ ริหาร จั ดการความ รู� และบ ริหารจั ดการห� อ งเรียน 
(Knowledge Management) ให�เป�นสังคมฐานความรู� เพื่อให�การดําเนินการพัฒนางานวิชาการและ
คุณภาพผู�เรียนให�ประสบความสําเร็จ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เรียนรู�การพัฒนาครูโดยใช�
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมต�องเชื่อมโยงเข�าสู�ระบบภาพใหญ� และท่ีสําคัญผู�บริหาร
ต�องจริงจังและจริงใจส�งเสริมและสนับสนุนช�วยให�การดําเนินงานสําเร็จ และการพัฒนาครูและ
บุคลากรกลายเป�นขุมพลังในการเติบโตของวิทยาลัย มีพลังต�อการเปลี่ยนแปลงร�วมขับเคลื่อนไป
ด�วยกัน อีกท้ังเป�นการเปลี่ยนมุมมองให�กับครูและบุคลากรมีมุมมองแตกต�างไปจากเดิม เป�นการ
กระตุ�นให�ทุกคนมองไปไกลกว�าที่เคยมองทะลุกฎเกณฑ,เดิม ๆ ที่เป�นตัวป;ดก้ันความสําเร็จ ซ่ึงจะ
สามารถเป;ดพ้ืนท่ีใหม�ให�กับความคิดที่เคยทําสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นตลอดไม�เคยเปลี่ยนแปลง หรือพลิก
แพลงรูปแบบหรือกลยุทธ,การดําเนินงาน และประจักษ,ว�าการทํางานให�ประสบผลสําเร็จอยู�ที่ให�
ความสําคัญกับทีม “เม่ือทุกคนเข�าใจว�าทุกคนในวิทยาลัยคือทีมเดียวกัน ก็จะไม�ต�องบอกว�าใครต�องทํา
อะไรบ�าง เพราะทุกคนจะคิดว�าพวกเขาจะทําอะไรได�บ�าง เพื่อให�วิทยาลัยเติบโตอย�างมีเสถียรภาพ
ภายใต�ความย่ังยืน”  ทุกคนคือฟWนเฟ�องที่สําคัญท่ีจะขาดซ่ึงกันและกันไม�ได� คนทุกคนจะทํางานได�ดี
ข้ึนเม่ือรู�สึกว�าได�รับความไว�วางใจ เพ่ือสร�างมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีสู�คุณค�าที่สูงของเยาวชน
ไทย “ครูที่มีศักยภาพ” เป�นปWจจัยสําคัญของระบบการศึกษาที่จะช�วยสร�างฐานความรู�บ�มเพาะแนวคิด
ผู�เรียนเชื่อมโยงให�เท�าทันโลกและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และทุกคนต�องเข�าใจการมองภาพ
อนาคตว�าจุดเดิมที่เคยผ�านมาอาจไม�สามารถใช�ได�อีกต�อไป 

 5.2.4  ความรู3ใหม1 (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
จากผลการวิจัยที่พบว�าความรู�ใหม�ที่ผู�วิจัยกําหนดชื่อเรียกว�า “โมเดลการพัฒนา

ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู: กรณีประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” เป�นความรู�
ใหม�ในบริบทเฉพาะที่เป�นผลจากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, เป�นความรู�ใหม�ที่
เกิดจากการบูรณาการขององค,ประกอบต�าง ๆ เหล�าน้ี คือ (1) จุดมุ�งหมายของการวิจัย (2) หลักการที่
ใช�ในการวิจัย 13 ประการที่ผู�วิจัยกําหนดในบทท่ี 2 และบทที่ 3 (3) หลักการในการดําเนินกิจกรรมใน
ข้ันตอนต�าง ๆ ตามที่กําหนดในแต�ละข้ันตอนของการวิจัยในบทที่ 3 และได�กล�าวถึงในแต�ละข้ันตอน
หรือแต�ละกิจกรรมในบทที่ 4 (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และข้ันตอนในการวิจัย 10 ข้ันตอนตามที่
กําหนดในบทที่ 3 และ (5) โครงการและกิจกรรมในแต�ละโครงการ 3 โครงการที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย
จํานวน 17 คน กําหนดข้ึนเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการแก�ปWญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ใน
การวิจัยในครั้งน้ี ซ่ึงเม่ือปฏิบัติแล�วได�ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีคาดหวัง ถือเป�นความรู�ใหม�
ตามทัศนะของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and Bucknam 
(2008) ท่ีกล�าวว�า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง แต�สามารถ
นําเอาประเด็นข�อคิด หรือเหตุการณ,สําคัญที่ เกิดข้ึนเป�นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ใน
สถานการณ,อ่ืนที่มีลักษณะคล�ายคลึงกันหรือท่ีกําลังมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได�” 
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เป�นความรู�ใหม�ที่เป�นข�อคิดเตือนใจสําหรับผู�จะนําความรู�ใหม�นี้ไปประยุกต,ใช�หรือปรับใช�ว�า ควร
คํานึงถึงองค,ประกอบในเรื่องหลักการ วงจร และข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม
เป�นพ้ืนฐานว�าอาจมีส�วนใดเพ่ิมเติม หรืออาจมีส�วนใดตัดลดลง ข้ึนกับเหตุผลและความเหมาะสม
เฉพาะแห�ง  ส�วนโครงการและกิจกรรมเพื่อการปฏิบัตินั้นเป�นส�วนท่ีเป�นไปตามลักษณะเฉพาะของ  
แต�ละแห�งเช�นเดียวกัน อาจกําหนดเหมือนกันหรือไม�เหมือนกัน เพราะปWญหาที่เกิดข้ึนอาจไม�
เหมือนกัน หรือปWญหาเดียวกันแต�แนวทางการแก�ปWญหาอาจแตกต�างกัน แต�สําหรับวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท,ที่ผู�วิจัยปฏิบัติงานอยู�น้ีจะยังคงยึดถือองค,ประกอบทั้ง 5 ประการดังกล�าวต�อไป
อย�างไม�สิ้นสุด อาจมีการปรับเปรียบก็ในโครงการและกิจกรรมที่อาจมีความหลากหลายหรือเพิ่มเติม
ข้ึนอีก ตามทัศนะของ James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ที่ ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action  Research: PAR) เป�นกระบวนการที่เป�นพลวัต
สําหรับใช�ในการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ เป�นเคร่ืองมือท่ีสามารถทําให�เกิดผลลัพธ,ที่ดีข้ึน
ได�ถ�าผู�ที่นําไปใช�เพ่ือแก�ปWญหาร�วมกัน โดยผลลัพธ,ที่ได�จาก PAR ต�อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู�ที่นํา 
PAR ไปปฏิบัติสามารถท่ีจะคาดหวังว�าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได�โดยใช�การสะท�อนผล
เชิงวิพากษ, (Critical Reflection) 2) PAR จะส�งเสริมการให�เกิดความแม�นในประเด็นท่ีกําลังศึกษาอยู�
ซ่ึงจะมีผลในระยะยาว ที่คาดการณ,ได�ว�าจะมีผลดีต�อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซ่ึง
หมายความว�า การกระทําในลักษณะของวงจรซํ้าแล�วซํ้าเล�า จะเกิดการพัฒนาที่ ดี ข้ึนในท่ีสุด          
3) การศึกษาโดยใช�หลักการของ PAR จะช�วยพัฒนาความชํานาญของคนในระดับท�องถ่ิน และ       
4) หลักการของ PAR จะช�วยทําให�ผู�ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพิ่มข้ึนและมีพลังในการทํางานมากย่ิงข้ึน
ต้ังแต�ข้ันแรกของการเริ่มต�นโครงการ ตามกระบวนการของ PAR ท่ีประกอบด�วย 4 ข้ันตอนคือ      
(1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป�นการวินิจฉัยหาองค,ประกอบ หรือสาเหตุของปWญหาท่ีมีความเก่ียวข�อง
กับสภาพเป�นอยู�เดิม (2) การลงมือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อยกระดับสภาพความเป�นอยู�
เดิมให�มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและยกระดับสภาพความเป�นอยู�และปWญหาต�าง ๆ ให�เป�นไปในทางที่ดีข้ึน 
(3) การวัดผล (Measure) เป�นข้ันตอนการวัดผลลัพธ,ของการกระทําและพยายามท่ีจะทํางาน
เพ่ือที่จะให�ผลลัพธ,นั้นเป�นผลดีต�อผู�เรียน (4) การสะท�อนผล (Reflection) เป�นขั้นตอนการสะท�อนผล
ของกระบวนการดําเนินงานและการระดมสมองเก่ียวกับสถานการณ,และข้ันตอนที่เพิ่มข้ึนกับผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสีย (Stakeholders) คนอ่ืน ๆ และสอดคล�องกับ Creswell (2008) ที่ให�ทัศนะว�า การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป�นการวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต,ใช�ในการออกแบบการปฏิบัติ
ได�มากที่สุดและดีท่ีสุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะทําการค�นคว�า (Explore) เก่ียวกับปWญหาในการปฏิบัติ 
โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการแก�ปWญหา (Solution) ของปWญหาแต�ละอย�างนั้นให�ได� โดยที่
การวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ันจะมีความคล�ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 
Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะอาศัยการรวบรวมข�อมูลด�วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช�
วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช�วิธีการท้ังสองวิธีรวมเข�าด�วยกัน แต�อย�างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะมีความแตกต�างออกไปจากวิธีการวิจัยแบบผสม เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดข้ึนในประเด็น
การปฏิบัติ (Practical Issue) ท่ีเป�นบริบทเฉพาะ (Specific) เพื่อที่จะให�ได�มาซ่ึงวิธีการแก�ปWญหาใน
ประเด็นนั้น  ๆ ดังนั้นการออกแบบการวิจัย เชิงปฏิบั ติการจึงเป�นกระบวนการที่ เป�นระบบ 
(Systematic) ซ่ึงถูกกระทําโดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ ในวงการศึกษาเพ่ือที่จะทําการรวบรวมข�อมูลมา
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ใช�ในการพัฒนาวิถีทางของการทํางานภายในบริบททางการศึกษาซ่ึงเป�นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้ง
เพ่ือที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน  
 
5.3 ข3อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข3อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) จากผลการวิจัยที่พบว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่  21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,  ประสบความสําเร็จและบรรลุผล
วัตถุประสงค, อันดับแรกท่ีควรให�ความสําคัญ คือ ทัศนคติและวิสัยทัศน,ของผู�วิจัยเอง คือการใช�
หลักการสร�างการมีส�วนร�วมและยึดหลักการที่ว�ามนุษย,ทุกคนมีความเป�นมนุษย,เท�า ๆ กัน ต�องเคารพ
และต�องประพฤติกับเขาเหมือนกับที่อยากให�เขาปฏิบัติกับเรา ถ�าต�องการความสําเร็จต�องทําให�
ทีมงานสําเร็จก�อน โดยผนวกตัวเราเองเข�าเป�นส�วนหนึ่งของทีมงาน เม่ือเขาทําสําเร็จเขาก็จะต้ังใจ
ทํางานและนําเราไปสู�ความสําเร็จ เราจึงได�ความสําเร็จตามมา   

2) จากผลการวิจัยท่ีพบว�าการนําสื่อนวัตกรรมหุ�นยนต,มาสอนประสบผลสําเร็จ จุด
ประกายให�ครูต�องไปเรียนรู�มาก�อนที่จะเอามาสอนเด็ก เพราะในอนาคตใช�หุ�นยนต,แทนคน และจุดที่
เอามาสอนเป�นจุดเร่ิมต�นของการพัฒนาให�รู�หน�าที่ของชิ้นส�วนและกระบวนการทํางานของหุ�นยนต, 
และครูอยากให�ผู�เรียนลงมือทําจนสําเร็จ และบรรลุเป̀าหมายเชิงประจักษ,ในวงจรที่ 1 ผู�เรียนสามารถ
สั่งหุ�นยนต,ได� และในวงจรที่ 2 รุ�นพ่ีสอนรุ�นน�องเล�นหุ�นยนต, ประสบความสําเร็จรุ�นน�องสนใจมากได�
เห็นสิ่งใหม� ๆ แปลก ๆ ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ควรส�งเสริมและสนับสนุนให�ครูผู�สอนมี
โอกาสได�ไปเข�าร�วมอบรมการใช�งานหุ�นยนต,และการสอนหุ�นยนต,ที่เป�นแหล�งเรียนรู�ที่ครูต�องเรียนรู�ใน
ศตวรรษท่ี 21 และถ�าสาขาคอมพิวเตอร,เข�มแข็งก็เป;ดสาขาใหม�เพ่ิมคือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสามารถทําให�เป�นหนึ่งวิชาใหม�ได�โดยประยุกต,กับวิชาการเขียนโปรแกรมหุ�นยนต, 
และครูสามารถจัดทําเป�นชมรมหุ�นยนต,ให�รุ�นพ่ีเป�นตัวแกนหลักให�น�อง ๆ เข�ามาศึกษาเพ่ือนําเข�าสู�
บทเรียนจากชมรมที่สอนหุ�นยนต, โดยลงทุนคอมพิวเตอร, 3 -4 ตัว ประกอบเสร็จนั่งเขียนโปรแกรม 
และทําห�องโชว,ผลงาน 

3) จากผลการวิจัยที่พบว�ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม�คาดหวังเกิดข้ึนโดยครูได�รับการ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ครูมีศักยภาพและมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ครูเกิดทักษะศตวรรษที่ 21 
หลากหลายประการ ครูต�องเตรียมความพร�อมในเรื่องที่จะสอนให�แม�นยําเพราะจะได�มีการถ�ายทอด
และแนะนําได�อย�างลึกซ้ึง ครูได�สร�างแรงบันดาลใจการเรียนรู�ให�กับเด็กให�เด็กเรียนรู�ว�าเด็กหาคําตอบ
ได�เองโดยครูเป�นคนประคับประคอง ครูปรับตัวเองให�ทันสมัยอยู�ตลอดเวลาเพื่อให�ทันต�อยุคไทยแลนด, 
4.0 ครูเป;ดใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยการนําความรู�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช�ในการจัดการการสอนในการพัฒนาตนเองให�เป�นครูในศตวรรษท่ี 21 ครูมีการ
เตรียมการสอนที่มีคุณภาพ ผู�เรียนสามารถสร�างสรรค,สิ่งประดิษฐ,จากอุปกรณ,หรือวัสดุต�าง ๆ ออกมา
ใช�ได�จริง ทําให�ครูและผู�เรียนภูมิใจกับผลงานตนเอง ครูไม�ยึดติดกับการสอนแบบเดิม ๆ มีความ
ยืดหยุ�นพร�อมที่จะให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนมีส�วนร�วมในการเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอเพราะเชื่อว�าประสบการณ,
และความเชี่ยวชาญสามารถสร�างความแตกต�างทําให�ทุกฝ�ายทํางานร�วมกันได�อย�างสําเร็จผล ผู�วิจัยมี
ข�อเสนอแนะว�า ครูและผู�เรียนจําเป�นต�องได�รับการสนับสนุนเพื่อให�สามารถเติบโตได�อย�างเข�มแข็ง
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พร�อมเพ่ิมศักยภาพในโลก เช�นเดียวกับการปลูกต�นไม� อุปมาเหมือนหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม การให�ความช�วยเหลือเพื่อสนับสนุนทรัพยากรก็คือการใส�ปุ�ยเพียงอย�างเดียวแล�วก็รอวัน
ต�นไม�เติบใหญ�ออกดอกออกผลคงเป�นไปไม�ได� จะต�องให�กําลังใจมีการดูแลเอาใจใส�ด�วยการรดนํ้า
พรวนดินสมํ่าเสมอ ที่สําคัญคือจะต�องมีภูมิคุ�มกันเพื่อให�ต�นไม�ดํารงอยู�ได�ระยะยาว 

4) จากผลการวิจัยที่พบว�า ผู�วิจัย ครู ผู�บริหารวิทยาลัย ผู�ร�วมวิจัย และบุคคลใน
วิทยาลัย เกิดการเรียนรู�หลายประการ อันเป�นผลจากการความเท�าเทียมกันในการวิจัยจึงทําให�เกิด
การเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป�นระบบทั้งการคิด การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผล จึงทําให�เกิด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรลุเป`าหมายของการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,ประสบความสําเร็จ ครูนําความรู�ความสามารถไปพัฒนาผู�เรียนใน
ศตวรรษที่ 21  ให�มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนและยกระดับให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป�น
ในการทํางานในเกณฑ,ระดับคุณภาพดี  ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะว�า การทํางานร�วมกันในองค,กรเพ่ือตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงให�ได�อย�างราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งท่ีจะขาดไม�ได�คือการสร�าง
ผู�นําและคนในองค,กรให�มีความรู�ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ซ่ึงจะเป�นตัวช�วย
อย�างดีในการนําพาองค,กรให�ก�าวหน�าต�อไปในยุคศตวรรษที่ 21 

5) จากผลการวิจัยที่ก�อให�เกิดความรู�ใหม�เป�น “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 สําหรับครู: กรณีประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท,” โดยเป�นการดําเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 2 วงจร 10 ข้ันตอน ยึดหลักการสําคัญ 13 ประการ และดําเนินงานใน 3 
โครงการ คือ โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรู�เชิงรุก โครงการห�องเรียนแห�ง
ศตวรรษที่ 21 และโครงการการจัดการเรียนรู�นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ, รายละเอียดดังกล�าวมาแล�วนั้น
ถือเป�นความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนเฉพาะบริบท ไม�อาจอ�างอิงว�าเม่ือทําสําเร็จ ณ ที่แห�งนี้แล�ว จะนําไปทําในที่
อ่ืนแล�วสําเร็จตาม แต�ผู�ที่สนใจก็สามารถจะศึกษาการดําเนินงานในงานวิจัยนี้เป�นกรณีศึกษาท่ีอาจ
นําไปเป�นกรณีตัวอย�างหรือการประยุกต,ใช�ได� 

 
5.3.2 ข3อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต1อไป 

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ควรดําเนินการทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 สําหรับครูในทักษะต�าง ๆ ต�อไป ได�แก� ทักษะการใช�
เทคโนโลยี การบริหารจัดการชั้นเรียน การประเมินตามสภาพจริง การพัฒนาวิชาชีพ และทักษะอ่ืน ๆ  

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ควรส�งเสริมให�บุคลากรนํากระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ไปใช�ในการทําวิจัยในระดับห�องเรียนเพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง
และย่ังยืน 

3) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, ควรส�งเสริมให�บุคลากรทางการศึกษามีการทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เพื่อพัฒนาในงานต�าง ๆ ของวิทยาลัย เช�น งานบริหารทั่วไป งาน
ทะเบียนและวัดผล งานปกครอง เป�นต�น 
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แบบบันทึกการประชุม 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 
ครั้งที่........../......................... 

วันท่ี................................ เวลา.......................................... 
ณ........................................................................ 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู�ไม�เข�าร�วมประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ�งให�ทราบ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล�ว 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ  
................................................................................................................................................................ 
 
(ลงชื่อ)...............................................................ผู�บันทึกการประชุม 
       (………..…….…………………….………) 
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แบบสัมภาษณ& 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 
คําช้ีแจง 

แบบสัมภาษณ,ฉบบันี้ ใช�สําหรับสัมภาษณ,ครูหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการ ขั้นตอนการเตรียมการ การ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และขั้นตอนการสะท�อนผล โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อศึกษาปรากฏการณ,ของ
การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�จากการกระทํา และความรู�ใหม�ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

ข้ันนํา 
 1. ผู�สัมภาษณ,แนะนําตนเอง 

  2. แจ�งวัตถุประสงค,ในการสัมภาษณ, ขออนุญาตเร่ิมการสัมภาษณ,และบันทึกเสียง โดย
ขอให�ผู�ถูกสัมภาษณ,แสดงความคิดเห็น และข�อเท็จจริงอย�างอิสระเพื่อประโยชน,ต�อการดําเนินงาน 

 
ข้ันการสัมภาษณ& 

ผู�สัมภาษณ,เลือกใช�คําถาม จากการวิจัยเป�นหลักและจะปรับให�เหมาะสมกับผู�ให�สัมภาษณ, 
 

คําถามการสัมภาษณ& 
 1. ท�านคิดว�าการดําเนินงานในข้ันตอน..........มีปรากฏการณ,การปฏิบัติอะไรเกิดข้ึนและ
อย�างไร 

  2. ท�านคิดว�า ผลการดําเนินการที่เกิดขึ้น เป�นไปตามสภาพที่คาดหวังหรือไม� อย�างไร 
  3. ท�านคิดว�า จากการดําเนินการส�งผลให�กิด ประสบการณ, การเรียนรู� ในระดับต�าง ๆ เป�น

อย�างไร 1) ระดับบุคคล 2) ระดับกลุ�มบุคคล 3) ระดับวิทยาลัย 
  4. ท�านคิดว�า การการดําเนินการในข้ันตอนน้ีเกิดองค,ความรู�อะไรบ�าง 
 

ข้ันสรุปผลการสัมภาษณ& 
 ผู�สัมภาษณ,สรุปผลการสัมภาษณ, และสอบถามผู�ถูกสัมภาษณ,ว�าถูกต�องตามที่ให�สัมภาษณ,
หรือไม� หรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม� จากนั้นผู�สัมภาษณ,กล�าวขอบคุณผู�ถูกสัมภาษณ,/ป;ดการสัมภาษณ, 
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แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับคร ู
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 
_____________________________________________________________________ 
คําชี้แจง 
แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู ฉบับน้ี ใช�สําหรับการประเมินทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู 
ก�อน – หลัง ดําเนินงาน โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือใช�ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
สําหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, และใช�สําหรับเป�น Guide Line นําไปสู�แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ใช� Likert Scale เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 
 พึงพอใจมาก 4 คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

 พึงพอใจน�อย 2 คะแนน 
 พึงพอใจน�อยที่สุด 1 คะแนน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ครูมีทักษะใหม� ๆ ในการทําหน�าท่ีครูยุคใหม�ท่ีเน�นบทบาทการทํา
หน�าท่ีเป�นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และการเป�นผู�ชี้แนะ 
(Coaching) 

     

2. ครูมีทักษะการสอนท่ีหลากหลาย มีแบบการสอนท่ีเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 

     

3. ครูนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช�ในการจัดการเรียนรู�      

4. ครูมีความรู�ในการสอนเชิงลึกและมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเน่ือง      

5. ครูทํางานเป�นทีม เรียนรู�จากกันและกัน และมีความสัมพันธ,และมี
ความเข�าใจอันดีต�อกัน 

     

 
ข�อเสนอแนะ................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการสังเกตความก3าวหน3าของโครงการ 

การวิจัยเรื่อง การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับครู 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยคีวุานันท& 

คําชี้แจง 

แบบบันทึกการสังเกตความก�าวหน�าของโครงการฉบับนี้ ใช�สําหรับทีมแกนนําเพื่อบันทึกผลการดําเนิน งาน
โดยมีจุดมุ�งหมายเพิ่อติดตามและตรวจสอบความก�าวหน�าในการดําเนินงานโครงการเป�นระยะ ๆ โดยการ
บันทึกตามสภาพจริงที่พบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน 
เช�น บันทึกการดําเนินงาน ภาพประกอบ และ ท่ีแสดงให�เห็นถึงวิธีการดําเนินงาน รวมทั้งใช�วิธีการสังเกต 
และการสัมภาษณ,เพ่ิมเติมเพ่ือให�การบันทึกมีความสมบูรณ,มากยิ่งขึ้น 

ก�อนทําการบันทกึ ผู�บันทึกทําการบันทึกข�อมูล ดังนี ้

วัน/เดือน/ปo ทีบ่ันทกึ วันที่........เดือน......................พ.ศ.................ระหว�างเวลา............................... 

ชื่อผู�บันทกึ
.......................................................................................................................................................... 

บันทกึผลการดําเนินงาน 

ส�วนที่ 1 : ข�อมูลเบือ้งต�นเกี่ยวกบัโครงการ 

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

ระยะเวลาโครงการ เร่ิมวันที่......เดือน...............พ.ศ.................ถึง วันที่.........เดือน..............พ.ศ................... 

ชื่อผู�รบัผิดชอบโครงการ
......................................................................................................................................................................  

รายละเอียดแต�ละกิจกรรม (ชื่อกิจกรรม  ระยะเวลากิจกรรม) 

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

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

 

ส�วนที่ 2 : บันทึกความก�าวหน�าของแต�ละกิจกรรม 

2.1) ความก�าวหน�าของแต�ละกจิกรรมในโครงการเป�นอย�างไร? (ประมาณเป�นร�อยละของปริมาณงานแล�ว
เสร็จจริง) 

เครื่องมือการวิจัยฉบับที่ 4 
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..........................................................................................................................................................................

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

2.2) ประเมินสถานการณ,ของแต�ละกจิกรรมในโครงการเป�นอย�างไร? เป�นไปตามแผน หรือ ล�าช�ากว�าแผน? 
ปWญหา หรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้นมีหรือไม�?  และแนวทางการปรับปรุงแก�ไขคืออะไร? 

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

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

2.3) การดําเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเป`าหมายที่กําหนดไว�หรือไม�?  อย�างไร?  

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

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

ส�วนที่ 3 : บันทึกความก�าวหน�าภาพรวมโครงการ 

3.1) ความก�าวหน�าภาพรวมของทั้งโครงการเป�นอย�างไร? ยังคงเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาหรือไม�?  กรณีไม�ทัน
กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแก�ไข ?  (คาดการณ,เป�นร�อยละของปริมาณงานแล�วเสร็จ) 

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

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

3.2)  ปWญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมของการดําเนินงานโครงการมีหรือไม�? อย�างไร ? มีสาเหตุมา
จากอะไร? 

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

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

3.3)  การใช�ทรัพยากรทางการบริหารต�าง ๆ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ,และการจัดการในการนําแผนปฏิบัติ
การสู�การปฏิบัตไิด�ผลเป�นอย�างไร? มีสิ่งใดที่ต�องปรบัปรุงแก�ไขหรือไม�? 

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

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

. 

ส�วนที่ 4 : สรุปผลการดําเนินการโครงการระหว�างการดําเนินการ 

งบประมาณทีก่ําหนดไว�.......................................................บาท 

ใช�ไปแล�ว..............................................................................บาท 

คงเหลือ………………………………………………………….…………..บาท 
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ส1วนท่ี 5 : สรุปผลการประเมิน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินการ ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติ 
การสังเกต และ การสะท�อนผล โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือศึกษาปรากฏการณ,ของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู�จากการกระทํา และ ความรู�ใหม�ท่ีเกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
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แบบประเมินโครงการ 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส1วนร1วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 
คําช้ีแจง 

แบบประเมินโครงการน้ีใช�สําหรับทีมแกนนําเพื่อบันทึกผลการประเมินสภาพการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุด
โครงการโดยมีจุดมุ�งหมายเพือ่สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค,และ
เป`าหมายที่ได�กําหนดไว�โดยให�มีการบันทึกและประเมินตามสภาพจริงท่ีพบเห็นจากการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน เช�น บนทึกการดําเนินงานภาพประกอบและ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงให�เห็นถึงวิธีการดําเนินงานรวมทั้งการใช�วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ,เพ่ิมเติม
เพ่ือให�การประเมินมีความสมบูรณ,มากย่ิงข้ึน 

ก1อนทําการบันทึก ผู3บันทึกทาํการบันทึกข3อมูล ดังน้ี 

วัน/เดือน/ปo ท่ีบันทึก วันท่ี ......เดือน.....................พ.ศ...................ระหว�างเวลา.................................. 

ชื่อผู�บันทึก
............................................................................................................................................................. 

บันทึกผลการประเมิน 
ส1วนที่ 1 : ข3อมูลเบื้องต3นเก่ียวกับโครงการ 
โครงการที่........ชื่อโครงการ
............................................................................................................................................................. 
ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันท่ี....เดือน....................พ.ศ..........ถึงวันท่ี.....เดือน..................พ.ศ................ 
ชื่อผู�รับผิดชอบโครงการ
................................................................................................................................................................  
รายละเอียดแต�ละกิจกรรม (ชื่อกิจกรรม และ ระยะเวลากิจกรรม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส1วนที่ 2 : บันทึกผลการดําเนินโครงการ 
2.1) โครงการบรรลุตามเป`าหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม�? อย�างไร?  
................................................................................................................................................................ 
2.2) วิธีการและกิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการตามที่ได�วางแผนไว�ได�ดาํเนินครบถ�วนสมบูรณ,หรือไม�? 
อย�างไร? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหลังจากการนําโครงการไปปฏิบัติเป�นอย�างไร? ทั้งในระดับตัวบุคคล  
ระดับกลุ�มบุคคล  และระดับองค,กร (วิทยาลัย) 

เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 5 
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................................................................................................................................................................ 
 
2.4) ปWญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนมีหรือไม�? อย�างไร? กรณีมีได�ใช�แนวทางแก�ไขปWญหาเหล�านั้น
อย�างไร? 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………….… 
2.5) การใช�ทรัพยากรต�าง ๆ ทางการบริหารต�าง ๆ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ, และการจัดการในการ
นําแผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติได�ผลเป�นอย�างไร? มีสิ่งใดที่ต�องปรับปรุงแก�ไขหรือไม�? 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
2.6) “การเรียนรู�”  และ “ความรู�ใหม�” ที่ได�หลังจากการนําโครงการไปปฏิบัติเป�นอย�างไร? ทั้งใน
ระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�มบุคคล  และระดับองค,กร (วิทยาลัย) 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
ส1วนที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานโครงการระหว1างการดาํเนินการ 
งบประมาณที่กําหนดไว�..........................................................บาท 
เกิน (ตํ่า) กว�างบประมาณ จํานวน..........................................บาท 
เหตุผล
............................................................................................................................................................... 
ส1วนที่ 4 : สรุปผลการประเมิน 
4.1)  จุดเด�นโครงการ 
................................................................................................................................................................ 
4.2)  จุดอ�อนโครงการ 
............................................................................................................................................................... 
4.3)  จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................... 
4.4)  สรุป (เขียนความเรียง) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู3ร1วมวิจัย 
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รายชื่อผู3ร1วมวิจัย 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลย่ีคุวานันท& 

1 กวินทร& ฉิมนาคพันธ& ผู3อํานวยการ 

2 วัชรพล ชลเดช หัวหน3าแผนกวิชาช1างยนต& 

3 ไพรัตน& วันไชย& ครูช1างยนต& 

4 ชัยอนันต& วูดเล1ย&จูเนียร& ครูช1างยนต& 

5 กฤษณะ พูลกลาง ครูช1างยนต& 

6 สุทิน สมสมัย ฝvายประกันคุณภาพ/ครูบัญชี 

7 ศิริรัตน& พันแก3ว ฝvายบริหารงานทั่วไป/ครูบัญชี 

8 ชนิดาภา บริสุทธิ์ ครูบัญชี 

9 ปxยะพร สิทธิโคตร หัวหน3าแผนกวิชาคอมพิวเตอร&/ครูคอมพิวเตอร& 

10 ไพวัลย& เข็มมี ฝvายวิชาการ/ครูคอมพิวเตอร& 

11 สมประสงค& ข3อยุ1น ครูคอมพิวเตอร& 

12 วันชัยศิริ พลหาญ ครูการตลาด 

13 ณัฐริกา อ1อนศิลา หัวหน3าแผนกวิชาสามัญ/ครูภาษาไทย 

14 ประสิทธิ์ แสงอรุณ ฝvายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ครูพละศึกษา 

15 พัชราภรณ& ลาคํา ครูคณิตศาสตร&และวิทยาศาสตร& 

16 ธนวัฒน& แสนคําวงษ& ครูภาษาอังกฤษ 

17 จุฑารัตน& โนนศรีโคตร ครูภาษาอังกฤษ 
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ประวัติผู3วิจัย 

 

ชื่อ สกุล :  นางสาวอาริยา  ธีรธวัช 

วัน เดือน ปoเกิด 

ชาติภูมิ 

:  วันศุกร,ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2501 

:  ขอนแก�น 

ท่ีอยู�ปWจจุบัน :  9/1602 หมู�ที่ 11 ต.เมืองเก�า อ.เมืองขอนแก�น จ.ขอนแก�น 40000 

:  E-mail. ariya@kuva.ac.th 

:  Tel. Mobile 081 262 5498 

:  ID. Line ariyatheerathavat 

การศึกษา :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญช ี
:  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา 

หน�าที่การงานปWจจุบัน :  ผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท, อ.เมืองขอนแก�น จ.ขอนแก�น 
   กรรมการ บริษัท โค�วยู�ฮะมอเตอร,  จํากัด อ.เมืองขอนแก�น จ.ขอนแก�น 

 


