
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

เด็กมีพลังความคิดสร�างสรรค�ท่ียิ่งใหญ�เพราะโลกของพวกเขาไม�ได�จํากัดอยู�ที่คําว�าเป#นไป
ไม�ได� แต�เด็กมักมีความกระตือรือร�นท่ีจะลองคิด ลองฝ*น และหาวิธีแก�ไขป*ญหาต�าง ๆ เพื่อสร�าง
สภาพแวดล�อมที่ดีกว�าเดิมอยู�เสมอ การส�งเสริมให�เด็กได�แสดงความคิดอย�างสร�างสรรค� และ
แสดงออกถึงศักยภาพจึงเป#นหนทางที่จะช�วยพัฒนาอนาคตของชาติให�ไปได�ไกลเท�าท่ีพวกเขา
จินตนาการ (ณัฐจรีย� มีชัย, ไทกล�า หมายเจริญและรัชฎาภรณ� แทนป*8น, 2560) ในป*จจุบันกระแสธาร
แห�งเทคโนโลยีที่เชี่ยวกรากกําลังไหลผ�านท่ัวทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ อย�างไม�หยุดยั้ง ความเปลี่ยนแปลง
จากที่แต�เดิมใช�เวลาเน่ินนานกว�าจะเห็นชัด นับวันกลับยิ่งทวีความเร็วแบบติดสปBด คงไม�เกินจริงหาก
จะกล�าวว�า ทุก ๆ นาทีจะเกิดของใหม�ที่เป#นผลพวงจากเทคโนโลยีข้ึน การศึกษาสําหรับนักเรียนในยุค
สมัยท่ีข�อมูลต�าง ๆ เคลื่อนที่ผ�านอากาศท่ีความเร็วแสงสามารถเข�าถึงทุกท่ีในทุกมิติ ด�วยสิ่งท่ีเรียกว�า
สมาร�ทโฟน ถูกหลอมด�วยวัฒนธรรมแห�งข�อมูล ท่ีท�วมท�นเข�าถึงง�าย ในวันนี้การศึกษาจึงไม�สามารถ
ดําเนินตามรูปแบบเดิม ๆ ได�ในทุกมิติ เม่ือแหล�งความรู�และข�อมูลสามารถเข�าถึงได�เพียงปลายคลิก 
(สมรรถพล ตาณพันธ� และกัลยา โกวิทวิสิทธิ์, 2560)  
 ศตวรรษที่ 21 ถือเป#นช�วงเวลาหนึ่งที่ท�าทายความสามารถของมนุษย� มีการรวมกลุ�มกัน
ทางเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก การย�ายฐานทางเศรษฐกิจและการลงทุน ความ
พยายามในการสร�างความม่ันคงทางการเมืองและการปกครองระหว�างประเทศ การเกิดข้ึนของ
ประเทศมหาอํานาจใหม� ๆ หลายภูมิภาค ความก�าวหน�าของวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร�างประชากรและสังคม ล�วนเป#นเร่ืองท่ีเราต�องเผชิญและเตรียม
ตัวรับมือ การศึกษาของประชาชนจะเป#นป*จจัยสําคัญในการสร�างและพัฒนาคนให�ก�าวทันต�อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดังกล�าว (ศศิธารา พิชัยชาญณรงค�, 2556)   

ประเทศไทยกําลังเข�าสู�ยุคแห�งการเปลี่ยนแปลงโดยมีแรงขับเคลื่อนและแนวโน�มสําคัญ 
(Focus and Trend) ทั้งในระดับมหภาค (Macro Level) และระดับจุลภาค (Micro Level) ได�แก� 
แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) การรวมกันเป#นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในตลอด 2 ทศวรรษที่ผ�านมา ประเทศไทยได�ทุ�มเททรัพยากรและงบประมาณให�กับ
การศึกษาเป#นจํานวนมากอย�างต�อเน่ือง ในระดับที่ไม�น�อยกว�าประเทศอ่ืน ๆ รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณการศึกษาท่ีสูงถึงประมาณร�อยละ 20 ของงบประมาณแผ�นดิน แต�ผลผลิตทางการศึกษา 
(Education Output) อยู�ในระดับต่ํากว�าค�าเฉลี่ยของประเทศท่ัวโลกที่ใส�ป*จจัยเข�า (Input) ในระดับ
ใกล�เคียงกัน ซ่ึงผลการประเมินผลนักเรียนร�วมกับนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment: PISA) ประจําปB พ.ศ. 2558 ท่ีจัดโดยองค�การเพื่อความร�วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development: OECD) ปรากฏ
ว�าไทยอยู�อันดับที่ 55 จาก 72 ประเทศ ที่เข�าร�วมประเมินในคร้ังนี้ (วิทยาศาสตร� อันดับท่ี 54 การ
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อ�าน อันดับที่ 57 และคณิตศาสตร� อันดับที่ 54) โดยมีผลการทดสอบลดลงจากการสอบเม่ือปB พ.ศ. 
2555 ในทุกวิชา ส�วนประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสามวิชาสูงสุด 10 อันดับเรียงตามลําดับ ได�แก� 
สิงคโปร� ฮ�องกง-จีน ญี่ปุsน มาเกtา-จีน เอสโตเนีย ไต�หวัน แคนาดา ฟuนแลนด� เกาหลีใต� และ จีน-4 
มณฑล จะเห็นว�า 7 ใน 10 ล�วนเป#นประเทศจากเอเชีย ซ่ึง OECD ต�องการให�นําผลการวิเคราะห�
คะแนน PISA ไปใช�ประโยชน�ในเชิงนโยบายและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในแง�การ
ส�งเสริมคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนากําลังคนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
บทเรียนท่ีสําคัญจาก PISA พ.ศ. 2558 คือ 1) แม�ยากจนก็เก�งได�ถ�าระบบดี 2) ครูต�องพัฒนาการเรียน
การสอนร�วมกัน 3) เวลาเรียนไม�สําคัญเท�าเรียนอย�างไร 4) เรียนด�วยความสุขและมุ�งสู�อนาคต 5) ใน
ไทย นักเรียนหญิงเก�งกว�านักเรียนชายสวนทางโลก 6) ครูใหญ�ครูน�อยสําคัญกว�ารัฐบาลกลางต�อ
ความสําเร็จของผู�เรียน โจทย�สําคัญของ PISA ครั้งต�อไปในปB พ.ศ. 2561 คือเร่ืองความสําคัญในการ
เป#นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ซ่ึงข�อสอบจะเน�นเรื่องการอ�านเป#นหลัก และในปB พ.ศ.     
2564 จะเน�นเร่ืองความคิดสร�างสรรค�และการคิดวิเคราะห� ซ่ึง OECD ได�เริ่มทํางานร�วมกับสํานักงาน
ส�งเสริมสังคมแห�งการเรียนรู�และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และกระทรวงศึกษาธิการแล�ว หากประเทศไทยใช�โอกาสที่ได�เป#นกลุ�มประเทศนํา
ร�องนี้อย�างจริงจัง เราก็จะสามารถก�าวข้ึนมาเป#นหนึ่งในต�นแบบของโลกได�ในอนาคต (ไกรยส        
ภัทราวาท, 2559)  

ประยุทธ� จันทร�โอชา (2559) ให�ทัศนะว�า การศึกษาเป#นหัวใจของชาติเป#นอนาคตของ
ประเทศ การศึกษาเป#นบ�อเกิดของป*ญญา แต�คนยังคงเป#นป*ญหาสําคัญสําหรับคนไทย หากการศึกษา
ไม�สร�างคน ครอบครัวไม�มีเวลา ขาดความอบอุ�น ครูไม�มีกําลังใจในการสอน ไม�มีประสิทธิภาพ เราก็จะ
ได�นักเรียน นักศึกษา หรือผู�ท่ีจบไปเป#นคนที่คิดไม�ทัน ไม�มีวิสัยทัศน� รับมือกับภัยคุกคามท้ังรูปแบบ
เก�าและใหม�ไม�ได� ก�าวไม�ทันตามวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยจะไปอยู�ตรงไหน 
ต�องกลายเป#นประเทศด�อยพัฒนาในโลกใบนี้อยู�ตลอดไป และถอยหลังไปเร่ือย ๆ โดยภาพรวมของ
การศึกษาไทยในป*จจุบันยังเป#นป*ญหามาก โดยเฉพาะภาพสะท�อนคุณภาพของเด็กไทย เป#นความ
จําเป#นเร�งด�วนต�องมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย�างยั่งยืน ในขณะที่ วิจารณ� พานิช (2558) มี
ความเห็นท่ีสอดคล�องกันว�า ประเทศไทยอ�อนแอท่ีระบบการศึกษา ในอดีตถึงป*จจุบันการศึกษาของ
ไทยสร�างผู�ตาม สอนให�เชื่อให�คิดเหมือน ๆ กัน ไม�มีความแตกต�าง สอนแบบท�องจํา และเรียนเพื่อสอบ 
อันเป#นจุดบอดของการศึกษาไทยที่ไม�นําไปสู�เปzาหมายในชีวิต พอโตข้ึนเด็กก็จะไร�เปzาหมาย ไม�ได�
พัฒนาอัตลักษณ�ตัวตน เป#นสาเหตุทําให�เด็กมีพฤติกรรมต�าง ๆ ของวัยรุ�นที่ไม�พึงประสงค� เพราะเด็ก
ไม�ได�รับการพัฒนาจากจุดนี้ เม่ือเขาเติบโตเป#นผู�ใหญ�ออกไปจากสถาบันการศึกษาแล�ว เขาจะเป#นคน
ที่หยุดนิ่ง อยู�กับโลกทัศน�เก�า ๆ พอโลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ก็จะตามไม�ทัน และจะเป#นเหยื่อของ
การเปลี่ยนแปลงเป#นผู�ถูกกระทํา จุดสําคัญท่ีสุดของการบริหารศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คือ “การศึกษา
ต�องสร�างผู�นําให�ได�” ทุกคนต�องเรียนแล�วรู�จริง (Mastery Learning) ซ่ึงหลายปBที่ผ�านมา รัฐบาลใช�
งบประมาณทางการศึกษาเกิดความสูญเปล�าปBละแสนล�านบาท ใช�เงินในการศึกษาอยู�ในกลุ�มสูง แต�
คุณภาพอยู�ในกลุ�มต่ํา  
 การศึกษาในประเทศไทยมี 4 ความท�าทายหลัก ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเศรษฐกิจ คือ 1) โลกได�
เข�าสู�สังคมความรู� (Knowledge Based Society) ผู�นําจะเป#นกลุ�มที่ใช�ความรู�มากข้ึน 2) เร่ืองของ
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การใช�เทคโนโลยีจะเข�ามาทํางานที่ซํ้าซากจําเจแทนคน เช�น ร�านแมคโดนัลด� มีแนวโน�มจะเอา
พนักงานออกหมด แล�วใช�เครื่องจักรแทน เพราะฉะน้ัน เราจะต�องพัฒนาทักษะใหม� ๆ ที่ใช�เครื่องจักร
ทําแทนไม�ได� 3) โครงสร�างองค�กรมีลักษณะเป#นแนวราบมากข้ึน มีลักษณะกระจาย (Distribute) มาก
ข้ึน เนื่องจากการสื่อสารช�วยให�เราสามารถทํางานแนวราบได�มากข้ึน เช�น บริษัท Apple Computer 
Inc. (เกิดข้ึนจากการร�วมกันก�อต้ังของ สตีฟ จ็อบส� และ สตีฟ วอซเนียก) จะเลิกจ�างพนักงานคนไหน
ก็ตามท่ีไม�สามารถตัดสินใจได�ด�วยตนเอง และ 4) ตลาดแรงงานมีการเชื่อมกันและมีการแข�งขันกัน
ระดับโลกมากข้ึนมีส่ิงท่ีเรียกว�าความเสี่ยงในระดับโลก (Global Risk) ซ่ึงเราไม�สามารถใช�สํานึก
ระดับชาติในการจัดการป*ญหาเหล�านี้ได� เช�น วิกฤติการเงินโลก ป*ญหาสิ่งแวดล�อม ป*ญหาเร่ืองโรคภัย
ไข�เจ็บท่ีไประดับโลก ประเทศไทยจึงมีความจําเป#นอย�างยิ่งที่จะต�องสร�างเด็กที่มีสํานึกระดับโลกมาก
ข้ึน (วรพจน� วงศ�กิจรุ�งเรือง, 2558)  
 ในปB พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได�จัดทําแผนยุทธศาสตร�ชาติ (The National Strategic 
Plan) สําหรับระยะ 20 ปB ข�างหน�า (พ.ศ. 2560 – 2579) เป#นแผนยุทธศาสตร�ของชาติที่ได�ทําข้ึนเป#น
คร้ังแรกของประเทศไทย มีวิสัยทัศน�ในการพัฒนาประเทศไปสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน (Stability 
Prosperity Sustainability) น�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป#นเข็มทิศนําทางภายใต�บริบทใหม�ของ
ศตวรรษที่ 21 ทิศทางเชิงกลยุทธ� (Strategic Direction) ที่สําคัญประการหนึ่งคือ ผลักดันให�เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคนในด�านการศึกษาให�มีความรู�ทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อท่ีจะทําให�
องคาพยพท้ังหมดของประเทศรู�ทิศทางที่จะเดินไปสู�อนาคตเดียวกัน ซ่ึงในอดีตประเทศไทยไม�เคยมี
แผนยุทธศาสตร�ชาติ มีแต�แผน 5 ปB ที่อยู�ภายใต�การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ (สมชาย ภคภาสน�วิวัฒน�, 2560) ประกอบกับวาระการพัฒนาของโลกภายหลัง 
พ.ศ. 2558 ที่องค�การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนดต�อเน่ืองจากเปzาหมายการ
พัฒนาแห�งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่ส้ินสุดลงเม่ือเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 70 (The 70th Session of the United 
Nations General Assembly) เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 ณ นครนิวยอร�ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได�รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) 
และเปzาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป#นกรอบทิศทาง
เพื่อให�ประเทศต�าง ๆ นําไปปฏิบัติให�บรรลุผลสําเร็จ ในช�วงระยะเวลา 15 ปB (เดือนกันยายน 2558 – 
สิงหาคม 2573) และเปzาหมายประการหน่ึงของ SDGs คือมุ�งพัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
ประเทศไทยก็ได�นํา SDGs มาบูรณาการเข�าสู�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
(2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปB ด�วยเพื่อเตรียมความพร�อมของทรัพยากรมนุษย� ทั้ง
ความรู� การศึกษา ความชํานาญในวิชาชีพด�านต�าง ๆ และภาษา เพื่อรองรับการพัฒนา การค�า การ
ลงทุน ซ่ึงจะเกิดข้ึนอย�างกว�างขวาง มีการแข�งขันกันมากข้ึน รวมท้ังทันต�อการพัฒนาของประเทศ
เพื่อนบ�าน ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลกที่มีวิวัฒนาการอย�างรวดเร็ว (วสันต� ชวลิตวรกุล, 2560)  
 เพื่อให�สอดรับกับยุทธศาสตร�ชาติกับภารกิจด�านการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได�จัดทําแผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ขับเคลื่อนภายใต�วิสัยทัศน�คนไทยทุกคนได�รับการศึกษา และเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ 
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ดํารงชีวิตอย�างเป#นสุข สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค� 4 ข�อ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให�เป#นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ี
สอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.การศึกษาแห�งชาติ และ
ยุทธศาสตร�ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให�เป#นสังคมแห�งการเรียนรู� และคุณธรรมจริยธรรม รู�รัก
สามัคคี และร�วมมือผนึกกําลังมุ�งสู�การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 4) เพื่อนําประเทศไทยก�าวข�ามกับดักประเทศท่ีมีรายได�ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง โดยวางกรอบดําเนินงาน 4 ระยะ เฟสละ 5 ปB เน�นการขับเคลื่อนแผนเพื่อสร�าง
ความรู�ความเข�าใจให�ทุกภาคส�วนได�ตระหนักถึงความสําคัญ และพร�อมเข�าร�วมในการผลักดันแผนการ
ศึกษาชาติ 20 ปB สู�การปฏิบัติ ท่ีเป#นรูปธรรม สร�างความเชื่อมโยงระหว�างแผนการศึกษาชาติ 
ยุทธศาสตร�ชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ปB (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�  (2559) และการพัฒนาประเทศไทยในช�วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป#น 5 ปBแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปB สู�การปฏิบัติ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 
มีหลักการที่สําคัญคือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2) ยึด “คนเป#นศูนย�กลางการ
พัฒนา” 3) ยึด “วิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปB” 4) ยึด “เปzาหมายอนาคตประเทศไทยปB 
2579” และ 5) ยึด “หลักการนําไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย�างจริงจังใน 5 ปBท่ีต�อยอดไปสู�
ผลสัมฤทธิ์ที่เป#นเปzาหมายระยะยาว” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 ได�กําหนด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร� และยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญประการหน่ึงคือยุทธศาสตร�ท่ี 
1 “การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย�” เพื่อเตรียมคนให�มีทักษะการดํารงชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,  
2559) และกระทรวงศึกษาธิการได�เช่ือมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 กับ
แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมุ�งหวังให�เป#น
แผนแม�บทในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองต�อ
เปzาหมายของการพัฒนาประเทศได� ท้ังมิติความม่ันคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหาร
จัดการภาครัฐอย�างเป#นรูปธรรม โดยเฉพาะอย�างยิ่งการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการศึกษา
ภายในประเทศท่ีจะสร�างและผลักดันให�นักเรียนไทยเติบโตข้ึนพร�อมกับทักษะศตวรรษท่ี 21   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห�งหน่ึงในจังหวัด
ขอนแก�น ตั้งอยู�เลขที่ 23 หมู�ท่ี 16 ถนนมะลิวัลย�-ชุมแพ ตําบลบ�านเป#ด อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัด
ขอนแก�น ในการดําเนินงานตั้งแต�เร่ิมเปuด พ.ศ.2552 จนถึงปB พ.ศ.2559 พบว�ามีจํานวนนักเรียน
ค�อนข�างน�อยเม่ือเทียบกับเกณฑ�ที่วิทยาลัย ได�ขออนุญาตไว�คือ 800 คน โดยพิจารณาจากข�อมูล
จํานวนนักเรียนนักศึกษา 3 ปBย�อนหลัง (2557-2559) มีนักเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ในปB
การศึกษา 2557, 2558 และ 2559 จํานวน 210, 235 และ 361 คน ตามลําดับ แสดงให�เห็นว�า
จํานวนนักเรียนนักศึกษาตั้งแต�เปuดวิทยาลัย มาเป#นเวลา 8 ปB ยังมีจํานวนนักเรียนนักศึกษาไม�ถึง
คร่ึงหนึ่งของเกณฑ�ที่ขออนุญาตไว� นอกจากนี้จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรอง
มาตรฐานการศึกษาด�านการอาชีวศึกษาของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (องค�กรมหาชน) (2558) รอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�
ซ่ึง “ผ�าน” การประเมินระดับคุณภาพดี แต�มีตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการ
ทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” แสดงให�เห็นว�า นักเรียนยังขาดความรู�ความสามารถท่ีจําเป#น
สําหรับศตวรรษท่ี 21 และยังมีทักษะในวิชาชีพไม�ตรงกับความต�องการของสถานประกอบการอันจะ
ส�งผลต�อการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีดี อีกทั้งยังสะท�อนถึงคุณภาพของการบริหาร
สถานศึกษาในการเตรียมนักเรียนให�พร�อมออกสู�ตลาดแรงงานในอนาคตยังไม�มีประสิทธิภาพ  

ถือว�ามีความจําเป#นสูงสุดและเร�งด�วนสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ที่ต�องพัฒนา
คุณภาพนักเรียนโดยการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ให�กับนักเรียนเป#นอันดับแรก เนื่องจากการ
พัฒนาดังกล�าวจะสามารถช�วยแก�ไขป*ญหาตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการ
ทํางาน) ให�มีคุณภาพที่สูงข้ึน และที่สําคัญท่ีสุดคือสามารถตอบสนองต�อปณิธานของผู�ก�อตั้ง/ผู�รับ
ใบอนุญาตท่ีต�องการ “สร�างคนดี คนเก�ง คนเข�มแข็ง สู�สังคม” นําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน� “เป#น
สถาบันเพื่อพัฒนาองค�ความรู�สู�ความเป#นเลิศทางด�านวิชาชีพ ให�ได�มาตรฐานสากล และผลิตผู�เรียนให�
เป#นกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ” สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และนโยบายด�านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (ประยุทธ� จันทร�โอชา, 2559) ในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อแก�ไขป*ญหาการศึกษาของประเทศไทยโดยภาพรวมในป*จจุบันซ่ึงยังเป#นป*ญหามาก โดยเฉพาะ
ภาพสะท�อน “คุณภาพของเด็กไทย” เพื่อเตรียมพร�อมในการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลก
ศตวรรษที่ 21 นักเรียนในวันนี้ถือว�าเป#นกลไกที่สําคัญหน่ึงในการเดินหน�าเข�าสู�สังคมโลกในศตวรรษท่ี 
21  

ผู�วิจัยจึงสนใจและมุ�งที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาให�ตรงตามจุดมุ�งหมาย
ของหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพให�เป#นไปตามมาตรฐานการศึกษาด�านการ
อาชีวศึกษา โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดย
ความร�วมมือของผู�เก่ียวข�องทุกคนและทุกส�วน ซ่ึงระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
(Participatory Action Research) ผู�วิจัยเชื่อว�าจะสามารถแก�ไขป*ญหาดังกล�าวได�ตรงจุด เนื่องจาก
เน�นการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน และเน�นการพัฒนาคน ดังนั้นจึงทําให�บุคลากรเม่ือได�ผ�านการร�วม
ดําเนินการวิจัยด�วยระเบียบวิธีวิจัยน้ีแล�ว จะมีทัศนคติท่ีดีต�อการพัฒนาการนักเรียนให�มีประสิทธิผล 
สอดคล�องกับความคิดเห็นส�วนตัวของผู�วิจัยที่เห็นว�าการแก�ป*ญหาการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักเรียนของวิทยาลัยนั้น จําเป#นต�องได�รับความร�วมมือและการมีส�วนร�วมจากครูและผู�บริหาร
ทุกคนในวิทยาลัย จึงจะเกิดผลสําเร็จ และเป#นวิธีการแก�ไขป*ญหาแบบยั่งยืน สอนให�ทุกคนในองค�การ
คิดเป#น ทําเป#น สามารถแก�ไขป*ญหาได�ด�วยตัวเอง โดยไม�จําเป#นต�องรับคําสั่งจากผู�บริหารแต�เพียงฝsาย
เดียว (บริหารแบบบนลงล�าง) เน่ืองจากทุกคนได�เรียนรู� มีทักษะประสบการณ�จากการเรียนรู�จากการมี
ส�วนร�วมในทุกกระบวนการ และที่สําคัญคือผู�วิจัยต�องการให�เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดประสบการณ�
การเรียนรู�ท้ังในระดับตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และองค�กร และเกิดความรู�ใหม�จากการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให�
เกิดการพัฒนาข้ึนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� และเพื่อนําผลการวิจัยเป#นกรณีศึกษาในการนําไป
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ประยุกต�ใช�กับวิทยาลัยเอกชนแห�งอ่ืน ๆ ในส�วนของปลายทางการจัดการศึกษาเพื่อให�ตอบสนองต�อ
ทิศทางใหม�ในการพัฒนาประเทศ  

1.2 คําถามการวิจัย 
ผลการดาํเนินงานในข้ันตอนต�าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีกําหนดเป#น

อย�างไร? การดําเนินงานนั้น ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�อะไร? 

1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี         คุ

วานันท�ด�วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมใน 4 ประเด็นดังน้ี 
1) ผลการดําเนินงานจากข้ันตอนการเตรียมการ การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การ

สังเกต และการสะท�อนผลใน 2 วงจร  
2) ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ  
3) ผลการเรียนรู� (Learning) จากการปฏิบัติในตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัย 
4) ความรู�ใหม่ที�เกิดขึ �น (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
1) การวิจัยนี้เป#นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ที่มี

ป*ญหานักเรียนยังขาดความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางานที่จําเป#นสําหรับศตวรรษที่ 21 และยังมี
ทักษะในวิชาชีพไม�ตรงกับความต�องการของสถานประกอบการอันจะส�งผลต�อการขาดโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่ดี อีกทั้งยังสะท�อนถึงคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาในการเตรียมนักเรียนให�
พร�อมออกสู�ตลาดแรงงานในอนาคตยังไม�มีประสิทธิภาพ และสามารถช�วยแก�ไขป*ญหาตัวบ�งชี้ที่ 2 
(ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน) ให�มีคุณภาพสูงข้ึน และสามารถตอบสนองต�อ
ปณิธานของผู�ก�อตั้ง/ผู�รับใบอนุญาตที่ต�องการ “สร�างคนดี คนเก�ง คนเข�มแข็ง สู�สังคม” นําไปสู�การ
บรรลุวิสัยทัศน�  “เป#นสถาบันเพื่อพัฒนาองค�ความรู�สู�ความเป#นเลิศทางด�านวิชาชีพ ให�ได�
มาตรฐานสากล และผลิตผู�เรียนให�เป#นกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ”  

2) ระยะเวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมจากข้ันตอนการเตรียมการ และการ
วางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผลใน 2 วงจร ภายในปBการศึกษา 2560 
ระหว�างวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561  
 
1.5 นิยามศัพท&เฉพาะ 

เพื่อให�เกิดความเข�าใจถูกต�องและตรงกันในการวิจัยคร้ังนี้ ผู�วิจัยจึงกําหนดนิยามศัพท�
เฉพาะที่ใช�ในการวิจัยคร้ังน้ี ดังนี้ 

1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) หมายถึง 
วิธีการสืบสวนสอบสวนอย�างเป#นระบบ (Systematic Inquiry) PAR เป#นกระบวนการท่ีเป#นพลวัต
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สําหรับใช�ในการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการออกแบบการ
ปฏิบัติได�มากท่ีสุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะทําการค�นคว�า (Explore) เก่ียวกับป*ญหาในการ
ปฏิบัติ มีจุดมุ�งหมายเพื่อท่ีจะพัฒนาวิธีการแก�ป*ญหา (Solution) ของป*ญหาแต�ละอย�างนั้นให�ได� จะ
เกิดข้ึนในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ท่ีเป#นบริบทเฉพาะ (Specific) เพื่อท่ีจะให�ได�มาซ่ึง
วิธีการแก�ป*ญหาในประเด็นน้ัน ๆ 

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� (Kuvanant Technological College) หมายถึง วิทยาลัย
ที่เป#นกรณีศึกษา ตั้งอยู�ในจังหวัดขอนแก�น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีสภาพป*ญหา
และความต�องการ ตามเกณฑ�ที่ผู�วิจัยกําหนด 

3) ทักษะศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเป#นต�อนักเรียนสําหรับ
การใช�ชีวิตในยุคของโลกยุคดิจิทัล ประกอบด�วยทักษะศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนต�องพึงมี ได�แก� ทักษะ 
3R’s ทักษะ 8C’s ทักษะ 2L’s และ ทักษะอ่ืน ๆ  

4) ทักษะ 3R’s หมายถึง ทักษะการอ�าน (Reading Skills) ทักษะการเขียน (W’Riting 
Skills (ทักษะการเขียน) และทักษะการคํานวณ (A’Rithmetic Skills) 

5) ทักษะ 8C’s หมายถึง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� (Critical Thinking Skills) ทักษะการ
คิดสร� า งสรรค� และนวั ตกรรม  ( Creativity Thinking and Innovation Skills) ทั กษะกา รใ ช�
คอมพิวเตอร�และไอซีที (Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
ทักษะความร�วมมือ (Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ (Career and 
Entrepreneurial Skills) ทักษะวัฒนธรรมข� ามชาติ  (Cross Cultural Skills) และ ทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change Skills) 

6) ทักษะ 2L’s หมายถึง ทักษะการเรียนรู�  (Learning Skills) และทักษะภาวะผู�นํา 
(Leadership Skills)  

7) ทักษะอ่ืน ๆ หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร�น (Curiously) 
8) ผู�เรียน หมายถึง นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
1.6 ประโยชน&ที่คาดว0าจะได2รับ 

ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ จะเป#นประโยชน� ดังนี้ 
1.6.1 ในเชิงวิชาการ 

  1) เป#นการวิจัยท่ีก�อให�เกิดประสบการณ�การเรียนรู�ข้ึน ท้ังในระดับบุคคล กลุ�มบุคคล 
และระดับสถานศึกษา เป#นการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง ตามหลักการเรียนรู�จากการกระทํา 
(Learning by Doing) 
  2) เป#นการวิจัยที่ก�อให�เกิดความรู�ใหม�จากการปฏิบัติของบุคคลและผู�เก่ียวข�องใน
หน�วยงาน ในการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน เป#นความรู�ใหม�ตามทัศนะของ 
Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, and Bucknam (2008) ท่ีกล�าวว�า 
“ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง แต�สามารถนําเอาประเด็นข�อคิด
หรือเหตุการณ�สําคัญท่ีเกิดข้ึนเป#นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ในสถานการณ�อ่ืนที่มีลักษณะ
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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 สําหรับผู�เรียน ในวิทยาลัยแห�งอ่ืน ๆ ได� 
   3) นักวิจัยหรือผู�บริหารสามารถศึกษาเรียนรู�รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร�วมที่ใช�ในการวิจัยคร้ังนี้ มีการวิพากษ�วิจารณ� หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนารูปแบบการวิจัยให�เหมาะสม
ยิ่งข้ึน 

1.6.2 ในด2านการนําไปใช2 
  1) บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�และผู�เก่ียวข�องสามารถนําผลการวิจัยไป
ศึกษาทบทวนและดําเนินการพัฒนาได�อย�างต�อเนื่อง ท้ังด�านทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน 
หรือด�านอ่ืน ๆ เพราะลักษณะท่ีดีประการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม คือ ส�งเสริม
ให�มีการพัฒนาท่ีต�อเนื่องและยั่งยืน 
  2) นักวิจัยหรือนักวิชาการ สามารถศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
เพื่อการพัฒนา ไปประยุกต�ใช�เพื่อออกแบบงานวิจัยของตนเอง หรือนําเอาหลักการใหม�อ่ืน ๆ มาเป#น
ตัวสอดแทรกเพื่อการพัฒนาได� 
  3) บุคลากรหรือผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห�งอ่ืนท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถศึกษาเรียนรู�จากประสบการณ�การทําวิจัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เพื่อ
นําไปประยุกต�ใช� ปรับใช� หรือเลือกใช� ให�เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยของตนเองได� 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข2อง 

 
ในบทน้ีจะเป#นการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห�หลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข�องกับ “การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” ซ่ึง
ผู�วิจัยได�เรียงลําดับการนําเสนอออกเป#น 5 ตอน ดังนี้คือ 1) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร�วมที่ใช�ในการวิจัย 2) ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน ( 21st Century Skills for Students) 
3) การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน 4) บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� จังหวัด
ขอนแก�น และ 5) กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดของการนําเสนอในแต�ละตอน
ดังต�อไปนี้ 

2.1  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส0วนร0วมที่ใช2ในการวิจัย 
 2.1.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส0วนร0วม (Participatory Action Research: PAR) 

 2.1.1.1 ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส0วนร0วม   
ก�อนท่ีจะกล�าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมตามทัศนะของ 

วิโรจน� สารรัตนะ (2561) ท่ีใช�ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผู�วิจัยขอนําเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เป#น
ผลจากการศึกษาของชยานนท� มณเพียรจันทร� (2554) ท่ีกล�าวถึงท่ีแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส�วนร�วมเช�นเดียวกันมากล�าวถึงก�อน เพื่อเป#นข�อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที่ใช�ในการวิจัยในครั้งนี้ว�ามีลักษณะสอดคล�องในทิศทางเดียวกัน  
คื อ  ทั ศน ะขอ ง  Seymour-Rolls & Hughes ( 2 0 00 )  Mills (2007) Quixley (2008) James, 
Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell (2008) และ McTaggart (2010) ตามลํา ดับ ท้ังนี้  
ผู�วิจัยได�รับอนุญาตในการนําเสนอเน้ือหาตามต�นฉบับเดิมท่ีมีปรากฏในหนังสือ “การวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของวิโรจน� สารรัตนะ (2561) ดังนี้ 

 Seymour-Rolls & Hughes (2000) ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร�วมกัน (Collective) โดยมีการสะท�อนผลและมองตัวเองเป#น
หลัก (Self-Reflective) เป#นการสืบสวนสอบสวนโดยผู�ที่มีส�วนร�วม (Participants) ในสถานการณ�
ทางสังคม    นั้น ๆ เพื่อท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให�ดีข้ึน ท้ังในแง�ของความเป#น
เหตุเป#นผล (Rationality) และในแง�ของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช� PAR เป#นหลักจะ
ประกอบด�วยการวิจัยใน 4 ช�วง คือ การสะท�อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ 
(Action) และการสังเกต (Observation) โดยในแต�ละช�วงน้ันจะพึ่งพาซ่ึงกันและกันในลักษณะของ
เกลียวสว�าน (Spiral) หรือวงจร (Cycle) ท้ังนี้ PAR แตกต�างจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) แบบอ่ืน ๆ อีกด�วย เช�น Technical Action Research และ Practical Action 
Research ท่ีไม�ได�ประกอบไปด�วยหลักการเช�นเดียวกับ PAR โดยหลักการเหล�าน้ีประกอบด�วยการมี
ส�วนร�วม (Participation) ความร�วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) 
ความรู� (Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกล�าว เห็นได�
ว�า วิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนแรกจะแตกต�างไปจากแนวคิดของ PAR โดยท่ัวไป คือ แทนท่ีจะ
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เริ่มต�นจากการวางแผน (Planning) แต�กลับเร่ิมต�นท่ีการสะท�อนผล (Reflection) ก�อน เพราะเห็นว�า
กลุ�มท่ีจะเลือกการทําวิจัยแบบ PAR นั้น จะต�องร�วมกันนิยามหัวข�อท่ีเป#นสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือ
คิดว�าเป#นป*ญหาโดยผ�านการสนทนา (Discussion) และการสะท�อนผล (Reflection) ร�วมกันในกลุ�ม
เสียก�อน โดยการร�วมกันพูดคุยถึงป*ญหาท่ีเกิดข้ึน และยอมรับว�าสิ่งน้ันเป#นป*ญหาหรือสิ่งที่กังวลใจ
ร�วมกันแล�วจึงลงมือดําเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต�อไป  
  Mills (2007) ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ การวิธีการ
สืบสวนสอบสวนอย�างเป#นระบบ (Systematic Inquiry) ซ่ึงกระทําโดยครูนักวิจัย (Teacher 
Researcher) ผู�บริหารโรงเรียน (Principal) ที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผู�ที่มี
ส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี
กระทําโดยครูน้ันเป#นการกระทําท่ีเกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงมีกระบวนการในการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ต�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 ทฤษฎีพื้นฐานของการวิชัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบ�งออกเป#น 2 ทฤษฎีหลักคือ  
1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ� (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบปฏิบัติ (Practical Action Research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ�หรือท่ีรู�จักกันดีใน
อีกชื่อหนึ่งว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร�วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) 
เป#นการวิจัยท่ีอิงกับทฤษฎี 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�
อีกรูปแบบหน่ึงเพื่อท่ีจะปรับปรุงการกระทําอย�างเป#นมืออาชีพมากข้ึน และ 4) ความรู�ท่ีได�จาก
กระบวนการวิจัยแบบนี้จะช�วยปลดปล�อย (Liberate) นักศึกษา ครู และผู�บริหาร รวมทั้งจะช�วยสร�าง
เสริมการเรียนรู� การสอน และการกําหนดนโยบายอีกด�วย  
  Quixley (2008) ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพื้นฐาน
แล�วก็คือ การวิจัยแบบการมีส�วนร�วม (Participatory Research) ซ่ึงผลจากการค�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�าการวิจัยในคร้ังนี้คืองานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชน�ของพวกเขา และเป#นสิ่งที่พวกเขา
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งน้ันได� (By Them, for Them and of Them) รวมท้ังสามารถที่จะปรับปรุง
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�วมในการที่จะรวบรวมข�อมูล



11 
 

เก่ียวกับคําถามของตัวเอง 4) เกิดการทํางานในลักษณะของการร�วมมือ ซ่ึงจะช�วยลดข้ันตอนต�าง ๆ 
ให�น�อยลงกว�าเดิม และจะทําให�เกิดการแบ�งป*นอํานาจกันระหว�างผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังหมด          
5) ส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห�อย�างวิพากษ� การประเมิน และการ
บริหารจัดการของตัวเอง 6) สนับสนุนให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเรียนรู�อย�างต�อเน่ืองและเปuดเผย โดยการ
ทดสอบแนวคิดด�านการกระทํา (ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดข้ึนในระหว�างการปฏิบัติงานก็เป#นได�) 
และ 7) มีความต�อเนื่องจนสามารถทําให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตอบคําถามหรือป*ญหาท่ีใหญ�กว�าเดิมได� 
ในปฏิบัติการวิจัย 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
ดําเนินงานในข้ันตอนท่ีผ�านมา เพื่อท่ีจะนําเอาข�อสรุปท่ีได�จากการสะท�อนผลน้ันมาใช�ประกอบการ
วางแผนให�ตรงประเด็น และก็ต�องมองไปที่ข้ันปฏิบัติด�วย ว�าเม่ือมีการวางแผนตามข�อมูลท่ีได�จากการ
สะท�อนผลแล�ว จะนําสิ่งที่ได�จากการวางแผนไปปฏิบัติได�อย�างไรจึงจะไม�หลงประเด็นตามแผนที่ได�วาง
ไว� เป#นต�น 
  James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม (Participatory Action Research: PAR) เป#นกระบวนการที่เป#นพลวัตสําหรับใช�ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ โดยที่ PAR นั้นจะเป#นเคร่ืองมือที่สามารถทําให�เกิดผลลัพธ�ที่ดีข้ึน
ได�ถ�าผู�ที่นําไปใช� เช�น ผู�บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได�ให�ความใส�ใจและร�วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก�ป*ญหาร�วมกัน โดยผลลัพธ�ท่ีได�จาก PAR ต�อนักการศึกษามีดังน้ีคือ 1) ผู�ที่นํา PAR 
ไปปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังว�าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได�โดยใช�การสะท�อนผลเชิง
วิพากษ� (Critical Reflection) 2) PAR จะส�งเสริมการให�เกิดความแม�นในประเด็นท่ีกําลังศึกษาอยู�ซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณ�ได�ว�าจะมีผลดีต�อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซ่ึงหมายความว�า
การกระทําในลักษณะของวงจรซํ้าแล�วซํ้าเล�าจะเกิดการพัฒนาที่ดีข้ึนในที่สุด 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�ประกอบหรือสาเหตุของป*ญหาท่ีมีความเก่ียวข�องกับสภาพเป#นอยู�เดิม (2) การลง
มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อยกระดับสภาพความเป#นอยู�เดิมให�มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและ
ยกระดับสภาพความเป#นอยู�และป*ญหาต�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#นการวิจัย
ที่สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการออกแบบการปฏิบัติได�มากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะ
ทําการค�นคว�า (Explore) เก่ียวกับป*ญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการ
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แก�ป*ญหา (Solution) ของป*ญหาแต�ละอย�างนั้นให�ได� โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คล�ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมข�อมูลด�วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช�วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช�วิธีการทั้งสอง
วิธีรวมเข�าด�วยกัน แต�อย�างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต�างออกไปจากวิธีการวิจัย
แบบผสม เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดข้ึนในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ท่ีเป#น
บริบทเฉพาะ (Specific) เพื่อที่จะให�ได�มาซ่ึงวิธีการแก�ป*ญหาในประเด็นนั้น ๆ ดังน้ันการออกแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป#นกระบวนการท่ีเป#นระบบ (Systematic) ซ่ึงถูกกระทําโดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ 
ในวงการศึกษาเพื่อที่จะทําการรวบรวมข�อมูลมาใช�ในการพัฒนาวิถีทางของการทํางานภายในบริบท
ทางการศึกษาซ่ึงเป#นบริบทเฉพาะตัว รวมท้ังเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการ
เรียนรู�ของผู�เรียน นอกจากน้ี Creswell ยังกล�าวว�าพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เห็นได�
ชัดเจนจะมีอยู� 3 ช�วง (Stage) ด�วยกันคือ ช�วงแรกจะเป#นการวินิจฉัยกระบวนการเพื่อท่ีจะเผชิญหน�า
กับประเด็นทางสังคมในบางประเด็น ช�วงที่สองจะเป#นการย�อนมองการปฏิบัติของตนเอง และมีความ
จําเป#นท่ีจะให�ผู�ปฏิบัติ เช�น ครู ได�เข�ามามีส�วนร�วมเพื่อที่จะให�เขาได�แก�ป*ญหาของตนเอง และช�วงท่ี
สามเป#นการนําเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ซ่ึงเป#นแนวทางท่ีทําให�กลุ�ม
ต�าง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปล�อยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง 
(Own Change) ท้ังน้ี Creswell จะใช�คําว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory 
Action Research: PAR) เพื่อที่จะยกย�องและยอมรับในลักษณะท่ีเป#นธรรมชาติของการมีส�วนร�วม 
(Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางน้ี  
  Creswell ได�สรุปประเด็นหลักในเร่ืองของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที่มี
ความโดดเด�นไว� 6 ประการคือ 1) เป#นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซ่ึงนักวิจัยมีเจตนาท่ี
จะค�นหาถึงความสัมพันธ�ระหว�างป*จเจกบุคคลกับคนอ่ืน ๆ โดยมีจุดประสงค�เพื่อท่ีจะทําความเข�าใจว�า
ความสัมพันธ�กันในสังคมนั้นเกิดข้ึนได�อย�างไรและสามารถท่ีจะมีผลกระทบต�อคนแต�ละคนในสังคมนั้น
ได�อย�างไร 2) เป#นการสืบสวนสอบสวนท่ีเน�นการมีส�วนร�วม (Participatory) หมายความว�าแต�ละคน
จะเกิดความเข�าใจในสิ่งที่ตนทําแล�วเสนอความรู�และความคิดเห็นไปสู�บุคคลอ่ืน รวมทั้งผลักดันให�เกิด
การกระทําร�วมกัน 3) เป#นการวิจัยท่ีใช�หลักของการปฏิบัติ  (Practical) และใช�ความร�วมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณ�ต�องเกิดจากการกระทําของผู�ที่เก่ียวข�อง มีการ
ปฏิบัติเพื่อขยายผลไปสู�ชุมชน หรือสร�างความรู�ให�กับองค�การทางสังคม เพื่อลดความไม�สมเหตุสมผล 
ความล�มเหลว และความไม�ยุติธรรม ในการปฏิบัติ หรือจากปฏิสัมพันธ�ที่ไม�น�าพึงพอใจ 4) เป#น
กระบวนการท่ีทําให�เกิดการปลดปล�อย (Emancipatory) น่ันคือในการดําเนินงานจะไม�มีการบีบ
บังคับ โดยท่ีทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑ�ท่ีไม�มีเหตุผลและโครงสร�างท่ีไม�ยุติธรรมซ่ึงเป#นข�อจํากัดใน
การพัฒนาตนเอง 5) เปzาหมายอีกอย�างหน่ึงของ PAR คือเพื่อท่ีจะช�วยให�แต�ละบุคคลสามารถที่จะ
ปลดปล�อยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับท่ีมีอยู�ไม�ว�าจะเป#นในเรื่องของสื่อ (Media) ภาษา 
(Language) กระบวนการทํางาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ�ระหว�างอํานาจที่มีอยู�ใน
บริบทของการศึกษา 6) เป#นเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเน�นที่การสร�างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ นั่นเพราะลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
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ส�วนร�วมจะสามารถเกิดข้ึนซํ้า ๆ กันได�อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท�อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม 
เพราะเป#นกระบวนการที่มีจุดมุ�งหมายเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงไปสู�การปฏิบัติ 
  McTaggart (2010) เป#นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท�านหนึ่งท่ีได�เสนอสิ่งที่เรียกว�าความเชื่อ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�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�ของตนเอง
อย�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�มท่ีมีป*ญหาหรือความต�องการร�วมกัน 15) เปuดโอกาสให�ผู�มีส�วนร�วมได�ร�วมกันสร�าง
ฐานข�อมูลข้ึนมา (Build Record) และ 16) เปuดโอกาสให�ผู�มีส�วนร�วม (Participant) สามารถที่จะ
แสดงความถูกต�องของการกระทํา(Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย�างเป#นเหตุเป#นผล 
  McTaggart ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) มีความ
ครอบคลุมถึงแนวทางท่ีหลากหลายของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต�ในทุก ๆ แนวทางจะมี
ประเด็นหน่ึงที่คล�ายคลึงกันคือจะเป#นแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงถ�าเรามอง
ในภาพรวมเก่ียวกับแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแล�ว เราอาจจะเข�าใจได�อย�างลึกซ้ึงกว�าเดิมว�า
ผลลัพธ�ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมแบบวิพากษ� (Critical Participatory Action 
Research) ประกอบด�วย 4 ประการคือ 1) เสนอแนวทาง (Provide a Way) ในการตีความเก่ียวกับ
การสืบสวนสอบสวนทางสังคมอย�างหลากหลาย 2) แสดงให�เห็นถึงแนวทางที่เราสามารถจะปฏิบัติได�
โดยการใช�แนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ� 3) แสดงให�เห็นว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นอาจจะถูก
มองว�าเป#นแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมได� 4) ใช�ตัวอย�างจาก
กรณีศึกษาใหม� ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะยกตัวอย�างว�าจะนําแนวคิดของสภาพแวดล�อม
สาธารณะมาใช�ในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได�อย�างไร และเพื่อท่ีจะทําให�เรา
เข�าใจได�ว�าในการปฏิบัตินั้นจะทําอย�างไรจึงจะทําให�เรารู�ว�าการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติน้ันจะ
เกิดข้ึนอีก จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส�วนร�วม (Participatory Action Research: PAR) ท่ี
เป#นวงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท�อนผล (Reflecting) และมีการเริ่มต�นวางแผนใหม�ในลักษณะท่ีเป#นวงจรต�อเนื่อง (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง โดยการใช�แนวทางท่ีเป#นระเบียบเพื่อที่จะทําให�พวกเขามีความสอดคล�อง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู� (Informed) มีความพึง
พอใจ (Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพิ่มมากข้ึน  
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  2.1.1.2 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส0วนร0วมที่ใช2ในการวิจัย 
  การนําเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action 
Research:  PAR) ที่ใช�ในการวิจัยนี้  เพื่อหลีกเลี่ยงการนําเสนอเน้ือหาที่อาจผิดเพี้ยนไปจาก
เจตนารมณ�ของผู�เขียน ผู�วิจัยได�รับอนุญาตให�นําเสนอเน้ือหาตามต�นฉบับท่ีปรากฏในหนังสือ “การ
วิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผู�เขียน คือ วิโรจน� สารรัตนะ แล�ว โดย
วิโรจน� สารรัตนะ (2561) ได�กล�าวถึงการวิจัยในป*จจุบันว�าจําแนกออกได�เป#น 3 ประเภท คือ 1) การ
วิจัยเชิงปริมาณ อิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษ�นิยม (Positivism/Empiricism) เน�น
การศึกษาความสัมพันธ�เชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ อิงกับปรัชญากําหนดนิยม
หรือปรากฏการณ�นิยม (Constructivism/ Phenomenologicalism) เน�นการศึกษาเชิงพรรณนา
เพื่อทําความเข�าใจในสิ่งที่เป#นอยู�และความหมายของสิ่งนั้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎี
สั ง คม เ ชิ ง วิ พ า กษ�  ( Critical Social Theory) และทฤษ ฎีหลั ง ส มั ย ใ หม� นิ ย ม  ( Theories of 
Postmodernism) ท่ีเชื่อเก่ียวกับประสบการณ�ที่มีอยู�จริงของมนุษย� การดึงศักยภาพของมนุษย�
ออกมาใช�ให�เต็มที่ การให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมและความเป#นประชาธิปไตยในการกระทํา 
และการส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวก การมีอํานาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะให�
มีการเปลี่ยนแปลงและไม�เปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงความรู�ท่ีมีอยู�ก�อนกับสารสนเทศท่ีได�รับใหม� การ
เรียนรู�จากประสบการณ�ท้ังท่ีสําเร็จและไม�สําเร็จ การตั้งคําถามและการแสวงหาคําตอบอย�างเป#น
ระบบ ตลอดจนใช�วิธีการพรรณนาถึงสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึน และทําความเข�าใจผลการใช�ตัวสอดแทรกทาง
การศึกษา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพัฒนาข้ึนครั้งแรกในปB ค.ศ. 1952 โดย
นักวิชาการชื่อ Lewin ตามด�วยนักวิชาการคนอ่ืน ๆ อีกหลายท�านในระยะต�อมา เช�น Kolb ในปB ค.ศ.  
1984 และ Carr and Kemmis ในปB ค.ศ. 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) มีแนวคิดท่ีสําคัญ คือ 
ผู�วิจัยมีส�วนร�วมกับผู�ร�วมวิจัยมากข้ึน ไม�นําเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให�ปฏิบัติตาม
แบบแรก แต�จะทําหน�าที่เป#นท่ีปรึกษา 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) ท่ีต�างมีสถานะที่เท�าเทียมกัน (Equally) ในการร�วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ
สะท�อนผล เป#นการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory 
Action Research) หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว�า พาร� (PAR) เป#นชื่อท่ีนักวิชาการส�วนใหญ�นิยมเรียกกันใน
ป*จจุบัน  
 วิโรจน� สารรัตนะ ได�กล�าวว�า มีข�อวิพากษ�เก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) ว�าเป#นการวิจัยแบบบนลงล�าง (Top-Down) ที่ผู�ร�วมวิจัยมีลักษณะ
เป#นผู� ถูกกระทําหรือเป#นผู� ตาม (Passive/Follower) เป#น รูปแบบที่ มีความเป#นอํานาจนิยม 
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เปรียบเทียบได�กับการบริหารท่ีใช�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�งหมายเพื่อการทําความเข�าใจ (Understanding) หรือเพื่อหาความรู�  
(Knowing) ในปรากฏการณ�ต�าง ๆ ที่เป#นอยู� โดยผู�วิจัยมีบทบาทเป#นผู�เชี่ยวชาญ (Expert) ดําเนินการ
วิจัยกับกลุ�มผู�ถูกวิจัย เม่ือได�รับคําตอบแล�วผู�วิจัยก็จะจากไป ทิ้งให�ป*ญหาต�าง ๆ ยังคงปรากฏอยู� ชีวิต
ความเป#นอยู�ของผู�ถูกวิจัยยังคงเป#นเช�นเดิม ไม�ได�รับประโยชน�หรือไม�มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้น ในทางตรงกันข�าม ผู�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�กําหนดป*ญหาหรือความต�องการ 
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเป#นอาหารสําเร็จรูปให�ผู�ปฏิบัตินําไปปฏิบัติ ซ่ึงผลจากการ
บริหารเช�นน้ัน มีข�อวิพากษ�วิจารณ�กันว�า ก�อให�เกิดสภาพการเลี้ยงไม�โตของผู�ปฏิบัติ ทําให�ขาด
ความคิดริเร่ิมสร�างสรรค� ขาดความกระตือรือร�น และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากท่ี
ต�องคอยรับแต�คําสั่ง หรือต�องพึ่งพาความคิดเห็นของผู�ที่อยู�เหนือกว�าอยู�เสมอ ส�งผลให�การบริหารนั้น
ขาดความยั่งยืน ดังจะเห็นได�จากหลายโครงการต�องยุติลงเม่ือผู�บริหารเปลี่ยนไป  
 จากข�อวิพากษ�ในทางลบที่มีต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) ทําให�นักวิจัยให�ความสนใจต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory 
Action Research) มากข้ึน เพราะเป#นการวิจัยแบบล�างข้ึนบน (Bottom-Up) ที่ท้ังผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัย ต�างมีความเท�าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป#นประชาธิปไตยสูง 
ต�างฝsายต�างแสดงบทบาทในการเป#นผู�กระทําหรือเป#นผู�นํา (Active/Leader) ซ่ึงหากนําไป
เปรียบเทียบกับการใช�ทฤษฎีเพื่อการบริหาร ก็เปรียบเทียบได�กับการใช�ทฤษฎี Y หรือทฤษฎี 
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 (Participatory Action Research) ผู�ถูกวิจัยเปลี่ยน
บทบาทจากการเป#นผู�ถูกกระทํา (Passive) เป#นผู�กระทํา (Active) หรือผู�ร�วมกระทํา (Participant) 
หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป#นการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them 
and for Them) กล�าวคือ ผู�ถูกวิจัยจะมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน เป#นท้ังผู�ตัดสินใจ ผู�ปฏิบัติ และผู�ได�รับ
ผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู�วิจัยก็เปลี่ยนไปด�วย จากการเป#นผู�เชี่ยวชาญหรือผู�รู�ดี
จากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป#นผู�ร�วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากน้ันการวิจัยก็ไม�ได�มี
จุดมุ�งหมายเพียงเพื่อทําความเข�าใจหรือเพื่อหาความรู�ในปรากฏการณ�ต�าง ๆ ที่เป#นอยู�เท�านั้น แต�
จะต�องมีการปฏิบัติเพื่อก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค�ด�วย และคาดหวังว�าจะ
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เป#นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเน่ืองจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งท่ีทําจากบทบาทการมีส�วนร�วมใน
ทุกข้ันตอนน้ัน 
 ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เป#นท้ังการทําวิจัย การบริหาร การ
พัฒนา และการทํางานเพื่อการแก�ป*ญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจะร�วมกันวิเคราะห�
สภาพการณ�ที่ต�องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกําหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู�สภาพที่พึง
ประสงค� มีการกําหนดวัตถุประสงค�และวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค�นั้น แล�วนําแผนไปสู�การปฏิบัติ
ในช�วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
แก�ไขเป#นระยะ ๆ และเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล�วมี
ข�อมูลย�อนกลับ จากลักษณะดังกล�าว จึงมีความคล�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#นบทความแปลโดย วาทิต จันทสุริยะวงศ�
เรื่อง “ข�อสังเกตบางประการเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม” ตีพิมพ�ในวารสารสังคม
พัฒนาฉบับท่ี 6 หน�า 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาข้ึนโดย กาญจนา 
แก�วเทพ เขียนเป#นบทความชื่อ “การทํางานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไรและทําอย�างไร” 
ตีพิมพ�ในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หน�า 14-35 เพราะเห็นว�า มีหลักการคล�ายคลึงกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติแบบมีส�วนร�วม น�าจะเป#นประโยชน�ต�อการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อนําไปสู�การทําความเข�าใจ
ในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที่ชัดเจนและเป#นรูปธรรมมากข้ึน ดังนี้ 
 กรณี แ ร ก  ก า ร พัฒ น า เทค โน โล ยี แบ บ มีส� ว น ร� ว ม  (Participatory Technology 
Development: PTD) เป#นกลยุทธ�การพัฒนาท่ีเน�นการช�วยเร�าให�เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีมุ�ง
ชักนําให�การพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดข้ึนในหมู�ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัด
ระเบียบชุมชน (อาจเป#นเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความเชื่อที่ว�า เทคโนโลยีจะต�องมีวิวัฒนาการอัน
เนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจด�วยตัวของประชาชนเองว�าเทคโนโลยีชนิดใดท่ีเหมาะสม
สอดคล�องกับความต�องการของพวกเขาอย�างแท�จริง การพัฒนาเทคโนโยลีแบบมีส�วนร�วมจึงมี
จุดมุ�งหมายที่จะยกระดับจิตสํานึกแห�งการวิเคราะห�วิจารณ�ของชุมชนต�อเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ดํารง
อยู� ว�ามีความเหมาะสมสอดคล�องกับพวกเขาหรือไม� มีพลังความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดค�น
ดัดแปลงเทคโนโลยีได�ด�วยตัวเองอย�างไร โดยอาศัยกระบวนการทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายาม
ดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู� ซ่ึงไม�ค�อยเหมาะสมสอดคล�อง ให�กลายเป#นสิ่งที่เหมาะสมใช�การได�จริง 
(หรือทําให�กะทัดรัดลง) 2) พิทักษ�เทคโนโลยีดั้งเดิมของท�องถ่ิน คิดค�นและปรับปรุงให�ก�าวหน�ายิ่งข้ึน 
3) ทดสอบเทคโนโลยีท่ีได�ชื่อว�ามีความเหมาะสมสําหรับที่อ่ืน ๆ มาแล�ว ท้ังนี้จะได�วัดคุณประโยชน�ว�า
มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม� 4) ใช�การประชุมถกเถียงความรู�ทางด�านเทคนิค ให�การขยาย
ความคิด และเพิ่มพูนจิตสํานึกแห�งการวิเคราะห�วิจารณ�  
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 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วมจะทําให�ชุมชนพึ่งตนเองได�มากข้ึน ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกลง ก�อให�เกิดความริเริ่มสร�างสรรค�ที่จะพัฒนาและดัดแปลง ให�เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมข้ึน 
โดยอาจขจัดแบบที่ไม�เข�าท�าท้ังหลายให�หมดไป ซ่ึงแบบท่ีไม�เข�าท�าน้ัน บางครั้งก็อาจเป#นเทคโนโลยี
ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่นําเข�ามาจากที่อ่ืน สําหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วมน้ี 
ประกอบด�วยข้ันตอนหลัก ๆ 6 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันตอนการแจกแจงชี้ป*ญหาและวิเคราะห�ป*ญหา     2) 
ข้ันตอนการรวบรวมแนวการแก�ป*ญหาท่ีชุมชนรับรู�หรือคิดได�ทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ
แนะนําเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีพอเป#นไปได�สําหรับการแก�ป*ญหามาให�ลองเปรียบเทียบดูด�วย แม�อาจจะ
ไม�ใช�เทคโนโลยีที่มาจากประสบการณ�ของชุมชนเองก็ตาม 3) ข้ันตอนการกระตุ�นให�เกิดการทดลองใน
แนวการแก�ป*ญหาท่ีชุมชนเลือกสรรเอง 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�วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทํางานด�วย
อย�างเต็มท่ีเพื่อทําความคุ�นเคย จนมีฐานะเป#นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะต�องคอยดูดซับกับชุมชน 
ไม�ว�าจะเป#นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต�องการ ความใฝsฝ*นทะเยอทะยาน ตลอดจนป*ญหาต�าง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานท่ีจะต�องทําให�กับชุมชนนั้น ในแต�ละ
ข้ันตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังน้ี คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงชี้ป*ญหา นักพัฒนาต�องเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับป*ญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู� เป#นป*ญหาที่สามารถนําเทคโนโลยีมา
แก�ไขได� โดยประเด็นป*ญหาต�าง ๆ เหล�าน้ันจะถูกนํามาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดท่ี
เห็นว�ามีผลกระทบต�อคนส�วนใหญ�ในชุมชนก็จะถือเป#นประเด็นป*ญหาสําคัญ จากน้ันค�อยค�นหา
ประเด็นป*ญหาสําคัญรองลงไป ข้ันตอนที่ 2 นักพัฒนาต�องพยายามรวบรวมแนวทางการแก�ป*ญหาท่ี
เป#นไปได�ทั้งหมดเท�าที่ผู�คนในชุมชนได�สืบทอดหรือรับรู�กันมา ซ่ึงอาจได�มาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยให�โอกาสแก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก�ป*ญหานั้นด�วยตนเองอย�างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู�นอกเหนือประสบการณ�ความรับรู�ของชุมชนเข�าสู�วงสนทนาด�วย ใน
ระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบน้ันแบบนี้เท�านั้นที่จะช�วยแก�ป*ญหาให�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�างเต็มที่แล�ว ก็ปล�อยให�ชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นว�าเหมาะสม
กับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาต�องกระตุ�นให�มีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือก
ที่ชุมชนเลือกน้ัน โดยพยายามชักจูงชาวบ�านท่ีให�ความสนใจมาพบปะหารือกันอย�างเป#นการเป#นงาน 
เพื่อร�วมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ�งงานความรับผิดชอบออกไป เพื่อให�การ
ทดลองปรากฏผลในช�วงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาต�องคอยอํานวยความสะดวกให�กับชุมชนตาม
ข้ันตอนต�อไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาต�องพยายามทําให�การทดลองดําเนินไปอย�างถูกต�องตาม
หลักการที่ร�วมกันวางไว� แต�พยายามหลีกเลี่ยงการให�ความช�วยเหลือใด ๆ ท่ีได�อย�างง�าย ๆ หรือ
สําเร็จรูปเกินไป ตราบใดที่การทดลองดําเนินต�อไปได� นักพัฒนาคอยให�กําลังใจและกระตุ�นให�เกิดการ
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ประดิษฐ�คิดค�นที่สอดคล�องและปฏิบัติได�จริง ขณะเดียว กันก็บันทึกผลท้ังหมดไว�ให�เป#นระบบ
ประมวลผลข้ึนมาอย�างง�าย ๆ เพื่อให�ทุกคนได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห�หาป*ญหาใน
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�
เม่ือเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแล�ว เป#นต�น เม่ือการทดลองประสบผลสําเร็จ ชาวบ�านมีความพร�อม
และตัดสินใจที่จะนําไปใช�จริงก็จําเป#นต�องอาศัยการวางแผนใหม�อย�างรอบคอบ ข้ันตอนที่ 6 เพื่อให�
การดําเนินงานเป#นไปด�วยดี ระหว�างการดําเนินงานก็ส�งเสริมให�มีการประชุมถกเถียงกันอยู�เป#น    
ระยะ ๆ เพื่อทําให�เทคโนโลยีท่ีนําไปใช�นั้นได�รับการพัฒนาให�ดีข้ึนไปอีก จะเป#นประโยชน�ต�อชุมชน 
ปzองกันไม�ให�เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ�มน�อย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม มีข�อควรคํานึงถึงดังต�อไปนี้ คือ 1) ป*จจัยด�านการ
สะท�อนกลับของป*ญหาจากการดําเนินงาน (Action-Reflection) ซ่ึงจัดในรูปของการถกเถียงอภิปราย
กันเป#นวาระพิเศษหลังจากการดําเนินงานในข้ันตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมน้ีจะช�วยพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให�เกิดความคิดรวบยอด รู�จักจับกฎเกณฑ�ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต�าง ๆ ท่ี
ดําเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ�ด�านต�าง ๆ ด�วยเหตุด�วยผล มีโอกาสพูดกันถึงส่ิงที่อยู�
ในใจของแต�ละคน ไม�ว�าจะเป#นทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมท้ังความรับรู�ที่อาจเพิ่มพูน
ข้ึนหรือชะงักงันจนต�องเก็บไปไตร�ตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล�อย
ตามกันหรือขัดแย�งกัน สิ่งต�าง ๆ เหล�าน้ีจะทําให�ชุมชนเข�าใจถึงภาวะแห�งการรวมพลังทํางานของกลุ�ม 
เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดท่ีควรสนับสนุน สิ่งใดท่ีควรคัดค�าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลัง
การดําเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะช�วยพัฒนาทัศนคติและค�านิยมของชุมชนในด�านความเชื่อม่ันในตนเอง
ให�สูงข้ึน ช�วยลดความคิดท่ีจะพึ่งพาจากภายนอกให�น�อยลง ประสบการณ�ท่ีเกิดข้ึน จะเป#นส�วนหนึ่ง
ของการเรียนรู�ถึงเคร่ืองมือที่จะนํามาใช�แก�ป*ญหาใด ๆ ก�อให�เกิดพลังแห�งความสามารถท่ีจะแก�ป*ญหา
ได�ด�วยตนเอง 2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได�ผลสรุปว�า เทคโนโลยีท่ีมีอยู�เดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม� เทคโนโลยีท่ีนําเข�ามาจากท่ีอ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม� แล�วแต�กรณี ข้ึนอยู�กับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซ่ึงจะมีผลทําให�เทคโนโลยีท่ีไม�เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในที่สุด หากเป#นเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะได�รับการยอมรับและถูกนําไปใช�อย�างกว�างขวางเร่ือยไป 
นั่นคือ ถ�ายิ่งทําให�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชนเกิดข้ึนได�มากเท�าใด ก็จะทําให�เทคโนโลยีท่ีไม�
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเท�านั้น 3) บทบาทของนักพัฒนามีความสําคัญเป#นอย�างยิ่ง หาก
นักพัฒนานั้นอยู�ภายใต�การครอบงําของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช�ผลประโยชน�ของชน
ชั้นนํา ซ่ึงมีลักษณะยัดเหยียด ครอบงํา และการให�บริการทางความรู�ต�อชุมชนมากกว�าการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย�างเสมอภาคกัน อาจจะนําไปสู�การเผยแพร�เทคโนโลยีที่ไม�เหมาะสมออกไปโดยไม�ตั้งใจ
ได� เพราะชาวบ�านมีแนวโน�มท่ีจะเชื่อฟ*งนักพัฒนาเป#นทุนเดิมอยู�แล�ว ดังน้ัน นักพัฒนาจะต�องทําตัวให�
มีบทบาทเป#น "ตัวกระตุ�น" ให�เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ช�วยขจัดลดทอนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของชุมชน และหนุนช�วยทางความคิดสร�างสรรค�ท่ีมีความเป#นไปได�ต�าง ๆ ในการมีส�วน
ร�วมกับชาวบ�านนั้น นักพัฒนาจะต�องให�ความสนใจต�อการตัดสินใจของชุมชนว�า เป#นการตัดสินใจตาม
ความรู�สึกของอารมณ�หรือไม� เพราะบ�อยคร้ังท่ีสิ่งที่ชุมชนต�องการน้ันเป#นเพียงสิ่งที่ต�องการตาม
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ความรู�สึกเท�าน้ัน (Felt Need) มิใช�สิ่งที่ต�องการท่ีแท�จริง (Real Need) ดังนั้นนักพัฒนาจะต�องคอย
กระตุ�นให�ชุมชนขบคิดอยู�เสมอว�า ป*ญหาท่ีแท�จริงคืออะไร อยากได�อะไร 
 กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของ กาญจนา แก�วเทพ ได�ให�
แนวคิดที่น�าสนใจว�า "จะไม�นําเสนอว�าเราคือคําตอบทุกอย�างในการแก�ป*ญหาของการพัฒนา" หรือ 
"เราคือถนนเส�นเดียวที่ตัดตรงไปสู�เปzาหมายแห�งความสําเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกล�าว ทําให�
กรอบความคิดและความเชื่อพื้นฐานบางประการเก่ียวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเม่ือนักพัฒนา
เข�าไปในหมู�บ�าน ส่ิงที่นักพัฒนามีอยู�ในสมองคือ หมู�บ�านท่ีเรากําลังเข�าไปกําลังมีป*ญหา ไม�ว�าจะเป#น
ป*ญหาความยากจน ขาดข�าว มีหน้ีสิน ความเจ็บปsวย แล�วก็จะมีคําถามว�า ชาวบ�านมีป*ญหาอะไร แล�ว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแก�ป*ญหาให� เช�น หากขาดข�าวก็เสนอให�ตั้งธนาคารข�าว เป#นต�น ก็จะ
เปลี่ยนไปเป#นการต้ังคําถามว�าหมู�บ�านมีป*ญหาอะไร เคยแก�ป*ญหาน้ันอย�างไร มีเง่ือนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงทําให�ไม�สามารถแก�ป*ญหานั้นได�อย�างเต็มที่ ชาวบ�านมีอะไรอยู�บ�างแล�วในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู� 
และจะเอามาใช�ประโยชน�ได�อย�างไร ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันแล�วแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเช่ือว�าชาวบ�าน
มีแต�ด�านที่เป#นป*ญหาเท�านั้น ส�วนด�านที่เป#นวิธีแก�ป*ญหานั้นว�างเปล�า ต�องนําเอาจากข�างนอกเข�าไป 
ส�วนแนวคิดใหม�นั้นเชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม�ว�างเปล�า ในน้ันบรรจุด�วยพลังความสามารถ พลัง
ภูมิป*ญญา พลังสร�างสรรค�ท่ีจะแก�ป*ญหาชุมชน  
 การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต�องคํานึงถึงการพัฒนาจากล�างข้ึนบน (Bottom-
Up) ซ่ึงตรงข�ามกับการพัฒนาแบบบนลงล�าง (Top-Down) แต�ลักษณะการพัฒนาแบบล�างข้ึนบนนั้น
มีหลายมิติ คือ มิติแรก เร่ิมด�วยความต�องการว�าจะพัฒนาอะไรน้ันจะต�องถูกกําหนดมาจากฝsายของ
ชาวบ�านเอง โดยนักพัฒนาไม�จําเป#นต�องเตรียมเอาไว�ล�วงหน�าว�าทุกหมู�บ�านต�องมีป*ญหาทาง
เศรษฐกิจ ต�องทําธนาคารข�าวหรือธนาคารปุ�ย หากหมู�บ�านใดมีความสนใจที่จะรวมกลุ�มกันเพื่อร้ือฟ�8น
ธรรมเนียมประเพณีของตนก็ต�องเริ่มต�นจากความต�องการอันน้ัน เพราะลําดับความต�องการบ�งบอกถึง
ระดับความสําคัญของสิ่งที่ชาวบ�านปรารถนาอย�างแท�จริง ซ่ึงอาจไม�ใช�เร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจก็ได� มิติ
ที่สอง การกําหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความต�องการหรือวิธีการแก�ป*ญหา จําเป#นต�องใช�
วิธีการของชาวบ�านด�วยกันจากคําถามที่ว�าแต�ก�อนน้ันชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญป*ญหานั้นอย�างไร
บ�าง ถือว�าความรู�ในการแก�ป*ญหาดังกล�าวเป#นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะต�องไม�โยน
ทิ้งไป มิติที่สาม หลังจากรับรู�ความต�องการของชาวบ�านและได�ศึกษาสํารวจวิธีการแก�ป*ญหาที่เคยมี
อยู�ในวัฒนธรรมชุมชนแล�ว ในข้ันตอนการวางแผนเพื่อแก�ป*ญหาจะต�องใช�วัฒนธรรมชุมชนนั้นเอง เป#น
ตัวตั้งเป#นจุดเริ่มต�น โดยอาจจะประสานกับความรู�ที่นําไปจากภายนอก เช�น แม�ว�าจะจําเป#นต�องทํา
ธนาคารข�าวก็ต�องทํา แต�ธนาคารข�าวในแต�ละชุมชนอาจไม�เหมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแต�ละแห�ง
นั้น เป#นต�น 
 การนําเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วน
ร�วมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากล�าวถึงข�างต�นนี้ ทําให�เกิดภาพความเข�าใจในเร่ือง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส�วนร�วมอย�างเป#นรูปธรรมมากข้ึน สามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�
อย�างเหมาะสมข้ึน โดยเฉพาะการวิจัยในหน�วยงานทางการศึกษา ซ่ึงผู�วิจัยอาจนึกภาพของชาวบ�าน
และชุมชนเป#นภาพของคณะครูอาจารย�และโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบเก�าและแบบใหม�ตามทัศนะของกาญจนา แก�วเทพ กับการแบ�งระดับ
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ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป#นสามระดับในลักษณะที่เป#นเส�นต�อเนื่อง (Continuum) ดังกล�าว
ข�างต�นนั้น อาจนํามาเปรียบเทียบได�ถึงความคล�ายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม� 
โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยู�ก่ึงกลาง ดังภาพประกอบที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม�กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม�กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 

 
นอกจากนั้น วิโรจน� สารรัตนะ ได�สังเคราะห�หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู�วิจัย

จากผลงานของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-
Skerritt (1992); Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); 
Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป#นต�น ได�ข�อสรุป
เป#นหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผู�วิจัย 10 ประการ ไว�สําหรับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส�วนร�วมด�วยดังนี้ 1) หลักการ 10 ประการ มีดังน้ี (1) บริบทเฉพาะ (2) 
ทักษะที่หลากหลาย (3) มุ�งการเปลี่ยนแปลง (4) มุ�งให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล (5) รับฟ*ง
ข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน (6) วิเคราะห� วิพากษ�และประเมินตนเอง (7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเช่ียวชาญและการเป#นผู�มีส�วนได�เสียจากภายในชุมชนเอง (8) เรียนรู�จากการกระทํา ทั้งสําเร็จ
และไม�สําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป#นระบบ (9) การมีบันทึกของผู�ร�วมวิจัยทุกคน เช�น 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายส่ิงที่ปฏิบัติ การ

                                    แบบเดิม                             แบบใหม0 
                                (แบบบนลงล0าง)                   (แบบล0างขึ้นบน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 

แบบเทคนิค 

ผู�วิจัยทําตัวเป#นผู�เชี่ยวชาญ
จากภายนอก ท่ีนําแนวคิด 
นําแผนงานหรือนําโครงการ 
ท่ีตนเองคิดหรือจัดทําขึ้น ไป
ให�ผู�ร�วมวิจัยเป#นผู�ปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 

แบบปฏิบัต ิ

ผู�วิจัยมสี�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 

แบบมีส0วนร0วม 

ผู�วิจัยมีส�วนร�วมในการวิจัยน้ันกับ
ผู�ร�วมวิจัย ในลักษณะเป#นความ
ร�วมมือกัน ท่ีท้ังผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยต�างมีสถานะท่ีเท�าเทียมกัน
ในการร�วมกันคิด ปฏิบัต ิสังเกต
ผล และสะท�อนผล 
 

ภายในชุมชนนี้ว�าง
เปล�า สํารวจพบว�า
ชุมชนมปี*ญหา
นักพัฒนาเทวิธีการ
แก�ป*ญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 
 

ภายในชุมชนนี้ไม�ว�าง
เปล�า มีศักยภาพและพลัง
สร�างสรรค�ในการ
แก�ป*ญหาอยู�แล�ว
นักพัฒนา เริ่มทํางานต�อ
จากที่เขามีอยู� 
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เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ�ทางสังคมและรูปแบบองค�การ การพัฒนาตนเองจากการร�วมในการวิจัย
เป#นต�น 10) นําไปสู�การปฏิบัติหรือการพัฒนาท่ียั่งยืน 2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังนี้ (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
ออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด (5) มีการปรึกษาหารือร�วมกัน และข�อเสนอแนะได�รับการ
เห็นชอบจากทุกฝsาย (6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ�งหมายอ่ืนต�องได�รับการ
อนุญาตก�อน (7) ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏให�เห็นและเปuดโอกาสให�ผู�อ่ืนให�ข�อเสนอแนะได�   
(8) ไม�ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต�อรองก�อนการจัดพิมพ�เผยแพร� 
(9) ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เร่ิมแรกรวมทั้งข�อเสนอแนะและ
ผลประโยชน� (10) ผู�ร�วมการวิจัยต�างมีอิทธิพลต�อการทํางานแต�ผู�ท่ีไม�ประสงค�มีส�วนร�วมต�องได�รับการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส�วนบุคคล 3) บทบาทของผู2วิจัย 10 ประการ มีดังนี้ (1) เป#นครู (2) เป#น
ผู�นํา (3) เป#นผู�ฟ*งท่ีดี (4) เป#นนักวางแผน (5) เป#นนักออกแบบ (6) เป#นนักวิเคราะห� (7) เป#นนัก
สังเคราะห� (8) เป#นนักสังเกตการณ� (9) เป#นนักรายงานผล (10) เป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวก  
 นอกจากนั้น ได�กล�าวถึงว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส�วนร�วมเป#นวิธีการวิจัยภายใต�ทฤษฎี
สังคมเชิงวิพากษ� (Critical Social Theory) เป#นการวิจัยที่ใช�วิธีวิทยาศาสตร�บางส�วน แต�ใช�วิธี
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ระหว�างผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัย มีลักษณะที่นํามาทําความเข�าใจในแนวคิดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ดังนี้ 1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู�แสวงหาออกจาก
ความรู�และความจริง 2) เปzาหมายของการแสวงหาความรู�และความจริงไม�ใช�ตัวความรู�และความจริง
นั้น ๆ แต�คือการนําความรู�และความจริงที่ได�มาไปใช�ในการแก�ป*ญหาและสร�างการเปลี่ยนแปลง      
3) เป#นลักษณะของสํานักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเน�นไม�ได�อยู�ที่ผลลัพธ�แบบตายตัวแต�อยู�ท่ี
องค�ประกอบต�าง ๆ อาทิ วิธีการการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการแสวงหาความรู�และ
ความจริง 4) กระบวนการแสวงหาความรู�และความจริง เริ่มต�นท่ีการตั้งคําถามหรือมองไปที่ป*ญหาท่ี
เกิดข้ึนแล�วจึงสร�างกระบวนการท่ีนําไปสู�การตอบคําถามหรือแก�ป*ญหานั้น ๆ เป#นป*ญหาในเชิงปฏิบัติ 
(Practical Problem) ไม�ใช�ป*ญหาหรือคําถามในเชิงปรัชญา 5) ในกระบวนการแก�ป*ญหานั้นจะเกิด
ป*ญหาหรือคําถามอ่ืน ๆ ข้ึน ผลลัพธ�ของคําถามแรกจะเป#นพื้นฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีสําหรับการ
ตอบคําถามใหม�ท่ีเกิดข้ึน 6) กระบวนการแสวงหาความรู�ไม�ได�มีเปzาหมายในการแสวงหาคําตอบแบบ
เบ็ดเสร็จ หากเป#นกระบวนการเรียนรู�ที่นําไปสู�การแก�ป*ญหาในเชิงปฏิบัติให�ดียิ่งข้ึน และเพื่อนําไปสู�
การแก�ป*ญหาในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงและซับซ�อนยิ่งข้ึน ดังนั้นความรู�ภายใต�วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรู�เพื่อรู�อันจะนําไปสู�การคิดวิธีการแก�ป*ญหาท่ีดียิ่งข้ึน และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม�
ตัดสินสิ่งท่ีตนค�นพบต�อคําถามหรือป*ญหาหนึ่ง ๆ ว�าถูกหรือผิด แต�จะเรียกสิ่งน้ันว�าความจริงชั่วขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งน้ีเพราะเม่ือเวลาผ�านไปและสังคมเปลี่ยนไปคําตอบที่เกิดข้ึน ณ เวลาหนึ่งก็
จะล�าสมัยและไม�ใช�คําตอบสําหรับเวลาใหม�ที่ตามมา 7) กระบวนการตอบคําถามหรือแก�ป*ญหาท่ี
สําคัญเป#นกระบวนการท่ีตั้งอยู�บนการไม�เห็นพ�องร�วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว�า Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเข�าถึงความรู�แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช�นน้ีเป#นวิธีการท่ีให�นักวิจัย 2 กลุ�ม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให�ทั้งสองวิจารณ�ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะทําให�ท้ังสองกลุ�มได�มองเห็น
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ตําแหน�งแห�งที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กล�าวคือท้ังสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน�ที่กํากับ
กระบวนการแสวงหาความ รู�  รวมทั้ งมอง เ ห็นข�อจํ า กัดและจิ ตสํ านึกที่ ผิ ดพลาด (False 
Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเช�นนี้จึงไม�มีจุดส้ินสุด (Endpoint) หากเป#นการ
เรียนรู�กระบวนการในการแก�ไขป*ญหาหรือแสวงหาคําตอบให�ดียิ่งข้ึนไป และด�วยวิธีคิดเช�นนี้เอง ท่ีทํา
ให�นักคิดสํานักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ�เห็นว�ากระบวนการเข�าถึงความรู�นั้นไม�สามารถ
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�และความจริงน้ัน ๆ แสวงหาเชื่อถือ  

ดังน้ันญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ�จึงเป#นญาณวิทยาที่ยืนอยู�บนความเชื่อท่ีว�า
ภาวะของผู�แสวงหาความรู�และความจริงส�งผลต�อความรู�และความจริงนั้น ๆ นอกจากนั้น ในกรณี
กระบวนทัศน�ท่ีเป#นรากฐานการแสวงหาความรู�/ความจริงตามทฤษฎีหลังสมัยใหม�นิยมนั้น มีลักษณะ
สําคัญท่ีนํามาเพื่อทําความเข�าใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ดังนี้ (1) สิ่งที่รับรู�ว�า
เป#นความรู�และความจริงในโลกนี้คือสิ่งที่ถูกประกอบสร�างข้ึนมาด�วยอุดมการณ� และกระบวนการชุด
หนึ่ง ๆ (2) ความรู�ท่ีพึงประสงค�คือความรู�ท่ีมีลักษณะเฉพาะท�องถ่ิน หลากหลาย วิเคราะห�ระดับ
จุลภาคเป#นเร่ืองเล�าในขอบเขตแคบ ๆ เปลี่ยน  โลกทัศน�ต�อความรู�จากวิทยาศาสตร�แบบกลไกของ 
Isaac Newton ที่เห็นว�าจักรวาลมีความคงท่ี เป#นโลกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู�อย�างดี
ที่สุดจึงเป#นความรู�แบบชั่วคราวที่ต�องปรับเปลี่ยนอยู�เสมอ แม�แต�ในวิทยาศาสตร�ธรรมชาติเอง ความรู�
ในยุคหลัง ๆ ก็แสดงให�เห็นชัดว�าความคิดแบบ Isaac Newton ไม�ใช�สิ่งที่ถูกอีกต�อไปแล�ว (3) หลัง
สมัยใหม�ไม�เช่ือเร่ืองภววิทยา ไม�มีสิ่งที่เรียกว�าธรรมชาติของความรู�และความจริง ความรู�และความจริง
ล�วนเป#นส่ิงประกอบสร�างทางสังคมท่ีข้ึนอยู�กับเวลาและสถานที่และอุดมการณ� ที่แตกต�างหลากหลาย 
ดังน้ันภายใต�วิธีคิดนี้ จึงไม�มีกระบวนทัศน�อีกต�อไป ไม�มีความรู� มีแต�ความเป#นจริงท่ีหลากหลาย 
 จากข�อวิพากษ�ต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต�อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู�วิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ� และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม�นิยม ซ่ึงเป#นความเข�าใจพื้นฐานเพื่อความเข�าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วมดังกล�าวข�างต�น วิโรจน� สารรัตนะ (2558) ได�นําเสนอข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม 10 ข้ันตอน (สมมุติมี 2 วงจร หากมีมากกว�าก็เร่ิมต�นวงจรใหม�เหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจน
สิ้นสุด) ดังภาพประกอบท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมตามทัศนะของวิโรจน� สารรัตนะ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพื่อสร�างความคุ�นเคยและเสริมพลังอํานาจเชิง

วิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมสามารถทําได�ในหลายระดับ เช�น ระดับช้ันเรียน ระดับ
ช�วงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แต�การวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมทําในระดับ

คํานึงถึง 10 หลักการของผู2วิจัย 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทักษะที่หลากหลาย 
3.มุ�งการเปลี่ยนแปลง 
4.มุ�งการกระทําเพื่อบรรลุผล 
5.รับฟ*งข�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 
ถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  

- การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบาย
ถึงส่ิงที่ปฏิบัติ  

- การเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธ�ทางสังคมและ
รูปแบบองค�การ  

- การพัฒนาตนเองจากการร�วม
ในการวิจัย 

10.นําไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผู2วิจัย 
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�รับการเห็นชอบจากทุกฝsาย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุ�งหมายอ่ืนต�อง
ได�รับการอนุญาตก�อน 
7.ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให�เหน็และเปuดโอกาสให�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 บทบาทของผู2วิจัย 
เป#นครู  เป#นผู�นํา  เป#นผู�ฟ*งทีด่ี  เป#นนักวางแผน  เป#นนักออกแบบ เป#นนกัวิเคราะห�  เป#นนักสังเคราะห� 

เป#นผู�สังเกตการณ� เป#นนักรายงานผล  เป#นผู�ส�งเสริมสนับสนนุและอํานวยความสะดวก 
 

ผลการวิจัย 
บรรยายถึงปรากฏการณ�การวิจัย และ
นําเสนอผลการเปลี่ยนแปลง ผลการ
เรียนรู� และความรู�ใหม�จากการปฏิบัต ิ

จุดเริม่ต2น 
สร�างความคุ�นเคย 

เสริมพลังด�านวิชาการให�กับผู�ร�วมวิจัย 

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

วางแผน 

ปฏิบตั ิ
 

สังเกต 
 

สะท�อนผล 

วางแผน 

ปฏิบตั ิ
 

สะท�อนผล 

สังเกต 
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โรงเรียน ที่มีป*ญหาท่ีจะต�องแก�ไขหรือพัฒนาอยู�ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข�อมูลเชิงประจักษ�ยืนยัน
หรืออ�างอิง จากนั้นจึงลงพื้นท่ีเพื่อสร�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�ที่ไม�ประสงค�มีส�วนร�วมต�องได�รับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิส�วนบุคคล” 
 การลงพื้นที่เพื่อสร�างความคุ�นเคย ผู�วิจัยควรแสดงบทบาทการเป#น “ผู�ส�งเสริมสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก” รวมท้ังบทบาทอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว� 10 บทบาทดังกล�าวข�างต�น ให�
เหมาะสมกับสถานการณ�และไม�ให�เสียหลักความมีสถานะที่เท�าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ทํางานแบบปuรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม�ควรกําหนดตําแหน�งหรือสถานะใด ๆ ที่จะทําให�
เกิดการแบ�งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท�าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโตtะกลม 
(Round Table) ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส�วนร�วมท่ีนํามากล�าวถึงข�างต�น ท่ี
กล�าวว�า “...ผู�วิจัยจะต�องตระหนักถึงความจําเป#นท่ีจะต�องผนวกตัวเองเข�าเป#นส�วนหน่ึงของชุมชนท่ี
ตนเองทํางานด�วยอย�างเต็มท่ีเพื่อทําความคุ�นเคย จนมีฐานะเป#นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะต�องคอย
ดูดซับกับชุมชน ไม�ว�าจะเป#นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต�องการ ความใฝsฝ*นทะเยอทะยาน 
ตลอดจนป*ญหาต�าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานที่จะต�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�ป*ญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม มุ�งเน�นการแก�ป*ญหา (Problem Solving) ผู�วิจัยควรแสดงบทบาทการเป#นผู�มีส�วน
ร�วม เป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและเป#นผู�อํานวยความสะดวกให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันวิเคราะห�สภาพของ
งานท่ีเป#นป*ญหา เพื่อระบุสภาพท่ีเคยเป#นมา สภาพป*จจุบัน สภาพป*ญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือก
ที่หลากหลายเพื่อการแก�ป*ญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแก�ป*ญหาโดยให�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�ในการพัฒนานั้น เชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนน้ันไม�ว�างเปล�า ในนั้นบรรจุด�วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิป*ญญาและพลังสร�างสรรค�ที่จะแก�ป*ญหาชุมชน” และ “ให�โอกาสแก�ชุมชนท่ีจะ
เสนอแนวทางการแก�ป*ญหาน้ันด�วยตนเองอย�างเต็มท่ี จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู�
นอกเหนือประสบการณ� ความรับรู�ของชุมชนเข�าสู�วงสนทนาด�วย ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ 
แต�จะไม�สรุปว�าแบบนั้นแบบนี้เท�าน้ันท่ีจะช�วยแก�ป*ญหาให�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�ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว�าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หน่ึง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกล�าว ในข้ันตอนการวางแผนควรประกอบด�วยกิจกรรมการ
ทํางาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู�ร�วมวิจัยออกมาให�เต็มที่อาจใช�เวลา 1-2 วัน ให�
พวกเขาได�ร�วมกันระดมสมองคิดอย�างเต็มท่ีโดยอาศัยความรู�และประสบการณ�พื้นฐานที่เขามีและเคย
ทํากันมาเพื่อกําหนดสภาพที่เคยเป#นมา สภาพป*จจุบัน สภาพป*ญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกท่ี
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพื่อแก�ป*ญหา เพื่อจัดทําเป#นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส�วนรวม ที่ประกอบด�วยโครงการจํานวนหนึ่ง และอาจให�แต�ละรายจัดทําแผนพัฒนาส�วนบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ด�วย ก็จะทําให�การแก�ป*ญหามีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน เพราะ
โครงการจํานวนหน่ึงน้ันอาจไม�ครอบคลุมถึงส่ิงที่ควรทําในบางกรณีได� และบางโครงการก็จําเป#นต�องมี
แผนพัฒนาส�วนบุคคลรองรับเพื่อการนําไปปฏิบัติด�วย ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให�แก�ผู�
ร�วมวิจัย อาจใช�เวลา 1-2 วัน โดยผู�วิจัยนําเอาแนวคิดท่ีศึกษาไว�ในบทที่ 2 ไปถ�ายทอดให�ผู�ร�วมวิจัย
ได�รับรู�และเข�าใจถึงแนวทางการแก�ป*ญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน�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�ป*ญหาในเรื่องที่ทําวิจัยอย�างหลากหลาย ระยะที่  3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ�และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมให�มีการบูรณาการความรู�
เชิงวิชาการท่ีได�รับ (ในระยะท่ี 2) เข�ากับสิ่งที่พวกเขาร�วมกันคิดและกําหนดเป#นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส�วนบุคคล (ในระยะท่ี 1) ตามหลักการท่ีว�า “...ทฤษฎีหากไม�นําไปปฏิบัติก็เปล�าประโยชน� 
การปฏิบัติหากไม�มีทฤษฎีมาเสริมด�วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได�ไม�ไกล วนเวียนอยู�แต�วิธีการ  
เดิม ๆ...” กิจกรรมนี้อาจใช�เวลา 1-2 วัน ซ่ึงผลจากการบูรณาการร�วมกัน อาจเป#นอย�างใดอย�างหนึ่ง
ดังนี้ 1) ยืนยันเอาตามสิ่งท่ีพวกเขากําหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม� ยึดเอาตาม
แนวทางวิชาการท่ีผู�วิจัยนําไปถ�ายทอดให� หรือ 3) บูรณาการเข�าด�วยกันระหว�างสิ่งท่ีพวกเขาคิดแต�
แรกและทฤษฎีใหม�ท่ีพวกเขาได�รับเสริมเพิ่มเติมเพื่อกําหนดเป#นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส�วน
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บุคคลใหม�ข้ึนมา โดยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส�วนรวม และแผนพัฒนาส�วนบุคคล 
(Individual Development Plan) มีองค�ประกอบอะไรบ�างข้ึนกับผู�วิจัยและร�วมวิจัยจะร�วมกัน
กําหนด แต�อย�างน�อยควรประกอบด�วยจุดมุ�งหมายและวิธีการ (Ends and Means) ในการแก�ป*ญหา
นั้นว�าจะทําเพื่ออะไร (What) และจะทําอย�างไร (How) 
 แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู�  
(Knowledge Management) ผู�วิจัยจะเป#นเสมือนตัวแทนของคนท่ีมีความรู�เชิงวิชาการหรือความรู�ท่ี
ชัดแจ�ง(Explicit Knowledge) ขณะท่ีผู�ร�วมวิจัยเป#นเสมือนตัวแทนของกลุ�มคนที่มีความรู�จาก
ประสบการณ�ท่ีสะสมมาเป#นความรู�ที่ฝ*งตัว (Tacit Knowledge) จึงเป#นการผสมผสานกับระหว�าง
ความรู�เชิงวิชาการกับความรู�จากประสบการณ� หรืออีกนัยหน่ึงคือการผสมผสานกันระหว�างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป#นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีท่ีได�
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�ประดับงานวิจัยหรือห้ิงพระประจํางานวิจัยท่ีไม�มีการมาเซ�นไหว�เหลียวแลอีก        2) 
ผู�วิจัยจะต�องสร�างทัศนคติที่ดีให�เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัยและผู�เก่ียวข�องว�า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป#นสิ่งที่ไป
ด�วยกันได� ไม�ได�เป#นเส�นขนานท่ีไม�มีวันบรรจบกัน เหมือนกับคําพูดท่ีมักพูดกันว�า “ทฤษฎีจัดปฏิบัติ
ไม�ได� หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป#นต�น ต�องสร�างความตระหนักว�าทฤษฎีจะช�วยย�น
ระยะทางการลองถูกลองผิดให�สั้นลงได� ดังประโยชน�ของทฤษฎีที่กล�าวถึงข�างต�น นอกจากนั้นผู�วิจัย
อาจสร�างแนวคิดให�ผู�ร�วมวิจัยได�เข�าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ�เชิงบวกต�อกันระหว�างการวิจัย 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทําให�เกิดข้ึนได� ก็จะทําให�การ
ดําเนินงานวิจัยเป#นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 3) การนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ต�องเป#นไปหลังจากที่ปล�อยให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันคิดอย�างเต็มท่ีก�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) ที่ฝ*งรากมานาน หรืออาจเป#นเพราะแนวโน�มท่ีจะเชื่อฟ*งผู�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” และตามแนวคิดที่ว�า “…ให�โอกาสแก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก�ป*ญหาน้ันด�วยตนเองอย�าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีอยู�นอกเหนือประสบการณ� ความรับรู�ของชุมชนเข�า
สู�วงสนทนาด�วย ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบนั้นแบบนี้เท�าน้ันท่ีจะช�วย
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แก�ป*ญหาให�ชุมชน จะปล�อยให�ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต�าง ๆ ด�วยตนเอง และยังไม�กล�าว
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) เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู2 และความรู2ใหม0 
ผู�วิจัยยังคงมีบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วม การเป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุน และการเป#นผู�อํานวยความ
สะดวกให�มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส�วนรวม และแผนพัฒนาส�วนบุคคล 
(Individual Development Plan) ที่กําหนดไว�น้ัน โดยมุ�งให�บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด 
ตามหลักการ “มุ�งการเปลี่ยนแปลง และมุ�งให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล”พยายามไม�ให�ความ
ช�วยเหลือใด ๆ ท่ีได�อย�างง�าย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยให�กําลังใจและกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติ
อย�างจริงจัง พิจารณาถึงการใช�ทรัพยากรต�าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ� และการ
จัดการ ในการนําแผนสู�การปฏิบัติ เช�น การจัดทีมงาน การแบ�งงาน การมอบอํานาจหน�าท่ี การ
กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนดเครือข�ายการติดต�อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหว�างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตามผล เป#นต�น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพื่อบันทึกผล
การปฏิบัติ ให�กระทําในทุกข้ันตอนที่ผ�านมา ตั้งแต�ข้ันตอนการเตรียมการ มาจนถึงข้ันตอนการปฏิบัติ 
ไม�ได�หมายถึงการสังเกตเฉพาะในข้ันตอนการปฏิบัติ (Acting) เท�านั้น โดยอาจใช�เทคนิควิธีและ
เคร่ืองมือต�าง ๆ อย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างผสมกันตามสถานการณ�และความเหมาะสม เช�น 
การสังเกตแบบมีส�วนร�วมและการบันทึก การสัมภาษณ�แบบเป#นทางการและไม�เป#นทางการ 
แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เคร่ือง
บันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ เป#นต�น ซ่ึงประเด็นในการสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติน้ัน นอกจากจะ
เป#นเรื่องเก่ียวกับความก�าวหน�า ป*ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ยังเป#นเร่ืองท่ีเก่ียวกับผลท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานในแต�ละข้ันตอนด�วย เป#นผลในเรื่องที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ�ท่ี
คาดหวัง (Change) รวมทั้งการเรียนรู� (Learning) และความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of New 
Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�ม และระดับหน�วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท2อนผล (Reflecting) เพ่ือนําไปสู0การวางแผนในวงจรใหม0 อาจ
นําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช� เป#นเทคนิคการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ�ทํางานในแง�มุมต�าง ๆ เพื่อให�เห็นถึงรายละเอียดของเหตุป*จจัยท้ังภายในภายนอก ซ่ึงทํา
ให�เกิดผลอย�างที่เป#นอยู� ทั้งท่ีสําเร็จหรือไม�สําเร็จ เน�นการระดมสมอง พูดคุย เล�าเรื่อง สังเคราะห� จับ
ประเด็นกระบวนการทํางานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ� หรืออาจกล�าวได�ว�าการถอดบทเรียนมี
จุดมุ�งหมายเพื่อสืบค�นความรู�จากการปฏิบัติงานโดยใช�วิธีการสกัดความรู�และประสบการณ�จากผู�ร�วม
วิจัย พร�อมท้ังบันทึกรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู�และความรู�   
ใหม� ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว�างการปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จหรือไม�สําเร็จ เพื่อเป#นข�อเสนอแนะในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให�บรรลุเปzาหมาย และสามารถเผยแพร�ศึกษาเรียนรู�ได�หรือกล�าวในอีกนัยหนึ่งว�า การ
ถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอย�างออกมาจากบทเรียนที่มีอยู� จากสิ่งท่ีเราทํา 
เพื่อให�ได�งานที่เป#นความสําเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไม�สําเร็จ (Bad Practice) ป*จจัยที่ทําให�
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เกิดความสําเร็จหรือไม�สําเร็จ และแนวทางแก�ไขป*ญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน ซ่ึงการถอดบทเรียน
โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ดังน้ี 1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรู�ระหว�างการปฏิบัติงาน 
ดําเนินการทันทีหลังจากทํากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป#นชุดกิจกรรมก็ดําเนินการหลังจาก
กิจกรรมย�อยเสร็จ และสามารถนําผลการถอดบทเรียนนั้น ๆ ไปใช�ประโยชน�ในการพัฒนาโครงการให�
ประสบความสําเร็จในอนาคต 2) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการท้ังระบบ เป#น
กระบวนการวิเคราะห�การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู�ท่ีลึกซ้ึง และประกอบด�วยรายละเอียด
จํานวนมาก โดยเร่ิมตั้งแต�ความเป#นมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ�เม่ือสิ้นสุด
โครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ต�องใช�การวิเคราะห�เชิงลึก เช�น วิเคราะห�ด�วย SWOT เพื่อ
ศึกษาป*จจัยและเงื่อนไขที่นําไปสู�ผลของการดําเนินโครงการ 
 การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช�น การวิเคราะห�หลังการปฏิบัติ (After Action Review) 
การเล�าเร่ือง (Story Telling) การทําแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ� การใช�แบบสอบถาม 
ซ่ึงอาจใช�หลายวิธีร�วมกันกรณีเทคนิคการวิเคราะห�หลังการปฏิบัติ (After Action Review) ทําทันที
หลังเสร็จกิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหว�างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู�มีส�วนร�วมใน
กิจกรรมทุกคน อาศัยคําถามดังน้ีคาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะ
อะไร ส่ิงที่ยังไม�บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ�ามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงข�อใดบ�าง 
อย�างไร ภายใต�หลักการ 1) เป#นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจน่ังเก�าอ้ีหรือปูเสื่อน่ังในท�าที่สบายที่สุด 2) 
เรียบง�าย แต�มีแบบแผน (สัมพันธ�กัน แต�มีช�องว�างให�กัน) 3) เห็นหน�ากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม 
อุดมการณ� และการพูดคุย) และ 4) เห็นข�อมูลเหมือนกันไปพร�อม ๆ กัน  
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม0 เช�นเดียวกับข้ันตอนที่ 2 ผู�วิจัยควร
เน�นบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วม การเป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�มีการวางแผน 
ให�มีการศึกษาวิเคราะห�สภาพป*จจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุป*ญหา สาเหตุของป*ญหา ทางเลือก
เพื่อการแก�ป*ญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม� โดยนําข�อมูลสารสนเทศท่ีได�จาก
การสะท�อนผลในข้ันตอนที่ 5 มาร�วมพิจารณาด�วย ซ่ึงจะทําให�ได�แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ
แผนพัฒนาส�วนบุคคล (Individual Development Plan) ใหม�ข้ึนมาชุดหนึ่ง ซ่ึงอาจมีบางอย�างทํา
ต�อเนื่อง บางอย�างต�องหยุดไป หรือมีบางอย�างเพิ่มเติมเข�ามา 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือแก2ป�ญหากันใหม0 เช�นเดียวกับข้ันตอนที่ 3 ผู�วิจัย
ควรเน�นบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วมและเป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส�วนบุคคลท่ีกําหนดใหม�นั้น โดยมุ�งให�บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค�ที่กําหนด ให�มีการบันทึกผลการดําเนินงานท้ังของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย และจัดให�มีการ
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป#นระยะ ๆ โดยคํานึงถึงหลักการ ดังกล�าวในข้ันตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพื่อสะท�อนผลกันใหม� เช�นเดียวกับข้ันตอนท่ี 4 
ผู�วิจัยควรเน�นบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วมและเป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�มีการ
สังเกตผลที่เกิดข้ึนจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส�วน
บุคคลที่กําหนดข้ึนใหม�ในข้ันตอนที่ 7  
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 ขั้นตอนที่ 9 การสะท2อนผล (Reflecting) เพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม0 เช�น 
เดียวกับข้ันตอนที่ 5 ผู�วิจัยควรเน�นบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วมและเป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกให�มีการสะท�อนผลมีจุดมุ�งหมายและวิธีดําเนินการตามท่ีกล�าวข้ันตอนที่ 5 
 ขั้นตอนที่ 10 การนําเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 

1. การเล0าเร่ืองจากงานที่ทํา (Stories at Work) ตามความจริงและเป#นกลาง (Factual 
and Neutral Manner) ของแต�ละข้ันตอน จากข้ันตอนท่ี 1 – 9 ว�าทําอะไร ได�ผลเป#นอย�างไรโดย
อาจมีภาพถ�าย ข�อมูล คําสัมภาษณ� หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบให�เห็นชัดเจนข้ึนได� (ไม�ตายตัว 
อาจนําเสนอรูปแบบอ่ืนที่เห็นว�าเหมาะสมกว�า) การนําเสนอผลการวิจัย ผู�วิจัยควรจัดทําเป#นระยะ ๆ 
หรือหลังเสร็จสิ้นการทําวิจัยแต�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 ท้ังที่คาดหวังและไม�คาดหวัง ซ่ึง
ไม�ควรกําหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) และแผนพัฒนาส�วนบุคคล (Individual Development Plan) เท�าน้ัน แต�ควรกําหนด
ความคาดหวังในลักษณะที่เป#นผลกระทบหรือผลลัพธ�ต�อเน่ืองในระดับที่เป#นภาพรวมทั้งสถานศึกษา
ด�วย เนื่องจากเป#นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-wide) เช�น 1) การเปลี่ยนแปลงในคน 
วัฒนธรรมองค�การ และบรรยากาศองค�การ 2) การเปลี่ยนแปลงในโครงสร�างองค�การ 3) การ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการและระบบการทํางาน เป#นต�น หรือ  
อ่ืนๆ แล�วแต�จะกําหนดอย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลายอย�าง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในตัวคนน้ัน ควร
คํานึ ง ถึ งทั้ ง ระดับตั ว บุคคล (Self) ระ ดับกลุ� ม  (Group/Team) และระดับองค�การ  (Entire 
Organization) ด�วย โดยพิจารณาท้ังด�านความรู� ความเข�าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการ
นําไปใช�ประโยชน� นอกจากน้ัน เนื่องจากการดําเนินการใด ๆ ในสถานศึกษา มุ�งไปที่เปzาหมายสุดท�าย 
(Ultimate Goal) คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยส�งผลถึงนักเรียนด�วย จึงควรพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงในนักเรียนด�วยว�ามีอะไรบ�าง 
 3. การเรียนรู2 (Learning) ที่เกิดข้ึนในระดับบุคคล ระดับกลุ�ม และระดับหน�วยงาน เป#น
การเรียนรู�จากการกระทํา (Action Learning) หรือการเรียนรู�เชิงประสบการณ� (Experiential 
Learning) จากการร�วมกันแก�ป*ญหานั้น ๆ ในทุกข้ันตอนจากการวิจัย ว�ามีอะไรบ�าง เน�นการเรียนรู�
เพื่อท่ีจะรู�อันจะนําไปสู�การคิดวิธีการแก�ป*ญหาท่ีดียิ่งข้ึน 
 การเรียนรู�จากการกระทํา (Action Learning) ถือเป#นจุดมุ�งหมายสําคัญจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม หากงานวิจัยไม�มีคําตอบเก่ียวกับการเรียนรู� (Learning) ท่ีเกิดข้ึน มีแต�
คําตอบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระทําน้ันก็เป#นเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติท่ัวไป ที่ทําแล�วทําเลย ผ�านแล�วผ�านเลย ที่แม�จะมีวงจรการทํางานคล�ายคลึงกันก็ตาม 
การเรียนรู�จากการกระทํา (Action Learning) มีพัฒนาการจากช�วงแรกของศตวรรษท่ี 20 John 
Dewey นักการศึกษาชาวอเมริกันซ่ึงเป#นผู�คิดค�นวิธีสอนแบบแก�ป*ญหา และเป#นผู�เสนอแนวคิดที่ว�า 
การเรียนรู�เกิดจากการลงมือกระทําด�วยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดน้ี ได�นําไปสู�ทฤษฎี
การเรียนรู�แบบสร�างสรรค�นิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป#นแนวคิดที่สอดคล�องกับ
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การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซ่ึงในกลุ�มน้ีมีความเชื่อว�า มีวิธีการแสวงหาความรู�และ
คําตอบในสิ่งต�าง ๆ ด�วยหลักการที่ว�าใช�ได�หรือไม� ถ�าใช�ได�ก็คือทําได� หมายความว�า “เป#นความจริง” 
เป#นการคิดท่ีแสวงหาวิธีการกระทํา นํามาใช�ให�เกิดผลตามที่กําหนดไว� (Workability) เป#นประโยชน�
เม่ือนํามาปฏิบัติได�จริงประยุกต�ได�จริง (Adaptability) การเรียนรู�จะเกิดข้ึนเม่ือผู�เรียนได�สร�างความรู�
ที่เป#นของตนเองข้ึนมาจากความรู�ที่มีอยู�เดิมหรือจากความรู�ท่ีรับเข�ามาใหม�ที่เกิดจากความเข�าใจของ
ตนเองและมีส�วนร�วมในการเรียนรู�มากข้ึน (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู�ที่เกิดจากแนวคิดน้ี 
มีอยู�หลายรูปแบบได�แก� เรียนรู�แบบร�วมมือ (Cooperative Learning) เรียนรู�แบบช�วยเหลือกัน 
(Collaborative Learning) เรียนรู�โดยการค�นคว�าอิสระ (Independent Investigation Method) 
รวมท้ังเรียนรู�โดยใช�ป*ญหาเป#นฐาน (Problem-Based Learning)  
 การเรียนรู�จากการกระทําในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมครอบคลุมในทุกรูปแบบ
ของการเรียนรู�ดังกล�าวข�างต�น เพราะเป#นการเรียนรู�ท่ีมีท้ังจากการร�วมมือ จากการช�วยเหลือกัน จาก
การค�นคว�าอย�างเป#นอิสระ และจากการใช�ป*ญหาเป#นฐาน ในการระบุว�าอะไรคือการเรียนรู�จากการ
กระทํา อาจตั้งคําถามว�า ส่ิงท่ีฉันจะทําให�ต�างไปในครั้งหน�าคืออะไร (What will I do differently 
next time?) ในลักษณะเป#นบทเรียนท่ีได�รับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงสิ่งท่ีควรทําหรือไม�ควรทําจากสิ่ง
ที่ทําหรือไม�ทําในคร้ังนี้ เช�น เรียนรู�ว�าหากจัดทําแผนเพื่อแก�ป*ญหาน้ีอีก จะไม�ทําอะไรบางอย�างดังเช�น
ที่ทําในครั้งน้ี แต�จะทําอะไรบางอย�างเนื่องจาก .....” เป#นต�น ทั้งน้ี การเรียนรู�จากการกระทําไม�
หมายถึงความรู�ในส่ิงใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู�.......” จากการท่ีผู�วิจัยได�รับการฝ�กอบรมใหม� เช�น รู�
เทคนิคการวางแผน รู�เทคนิคการทํางานกับคนอ่ืน รู�วิธีการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ เป#นต�น  
 4. ความรู2ใหม0 (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�ตัดสินสิ่งที่ค�นพบต�อวิธีการแก�ป*ญหาท่ีดีป*ญหาหนึ่ง 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�างนักวิจัยท่ีมีความรู�เชิง
ทฤษฎีกับผู�ร�วมวิจัยท่ีมีความรู�เชิงประสบการณ�ในพื้นที่ เพื่อแก�ป*ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนของ
การทํางานหรือโดยภาพรวมทุกข้ันตอน ได�ก�อให�เกิดความรู�ใหม�อะไรที่แตกต�างไปจากทฤษฎีหรือ
แตกต�างไปจากท่ีเคยทํากันมาแต�เดิม เป#นความรู�ใหม�เก่ียวกับวิธีการที่นํามาใช�แก�ป*ญหาเชิงบูรณาการ
ระหว�างทฤษฎีของผู�วิจัยและประสบการณ�ของผู�ร�วมวิจัย ไม�ใช�ความรู�ใหม�เก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
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 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 วิธีการสืบสวนสอบสวน
อย�างเป#นระบบ (Systematic Inquiry) PAR เป#นกระบวนการที่เป#นพลวัตสําหรับใช�ในการพัฒนา
บุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการออกแบบการปฏิบัติได�มากท่ีสุดและดี
ที่สุด โดยท่ีนักวิจัยท่ีปฏิบัติจะทําการค�นคว�า (Explore) เก่ียวกับป*ญหาในการปฏิบัติ มีจุดมุ�งหมาย
เพื่อท่ีจะพัฒนาวิธีการแก�ป*ญหา (Solution) ของป*ญหาแต�ละอย�างนั้นให�ได� จะเกิดข้ึนในประเด็นการ
ปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป#นบริบทเฉพาะ (Specific) เพื่อท่ีจะให�ได�มาซ่ึงวิธีการแก�ป*ญหาใน
ประเด็นนั้น ๆ มีความโดดเด�น 6 ประการคือ 1) เป#นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซ่ึง
นักวิจัยมีเจตนาท่ีจะค�นหาถึงความสัมพันธ�ระหว�างป*จเจกบุคคลกับคนอ่ืน ๆ เพื่อทําความเข�าใจว�า
ความสัมพันธ�กันในสังคมนั้นเกิดข้ึนได�อย�างไรและสามารถท่ีจะมีผลกระทบต�อคนแต�ละคนในสังคมนั้น
ได�อย�างไร 2) เป#นการสืบสวนสอบสวนที่เน�นการมีส�วนร�วม (Participatory) แต�ละคนจะเกิดความ
เข�าใจในสิ่งท่ีตนทําแล�วเสนอความรู�และความคิดเห็นไปสู�บุคคลอ่ืน รวมทั้งผลักดันให�เกิดการกระทํา
ร�วมกัน 3) ใช�หลักของการปฏิบัติ (Practical) และใช�ความร�วมมือ (Collaborative)  4) เป#น
กระบวนการท่ีทําให�เกิดการปลดปล�อย (Emancipatory) จะไม�มีการบีบบังคับ โดยท่ีทุกคนจะมีอิสระ
จากกฎเกณฑ�ท่ีไม�มีเหตุผลและโครงสร�างท่ีไม�ยุติธรรมซ่ึงเป#นข�อจํากัดในการพัฒนาตนเอง  5) ช�วยให�
แต�ละบุคคลสามารถที่จะปลดปล�อยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับที่มีอยู�ไม�ว�าจะเป#นในเร่ือง
ของสื่อ (Media) ภาษา (Language) กระบวนการทํางาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ�
ระหว�างอํานาจท่ีมีอยู�ในบริบทต�าง ๆ และ 6) เป#นเ ร่ืองของการทบทวนตนเอง (Recursive/ 
Reflective/Dialectical) และจะเน�นท่ีการสร�างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ เพราะลักษณะของ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมจะสามารถเกิดข้ึนซํ้า ๆ กันได�อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท�อนกลับ
และเหตุผลที่เหมาะสม มีกรอบแนวคิดอิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ� (Critical Social Theory) และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม�นิยม (Theories of Postmodernism) ท่ีเช่ือเก่ียวกับประสบการณ�ท่ีมีอยู�จริงของ
มนุษย� การดึงศักยภาพของมนุษย�ออกมาใช�ให�เต็มที่ การให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมและความ
เป#นประชาธิปไตยในการกระทํา และการส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวก การมี
อํานาจในการตัดสินใจถึงสิ่งท่ีจะให�มีการเปลี่ยนแปลงและไม�เปลี่ยนแปลง การเช่ือมโยงความรู�ที่มีอยู�
ก�อนกับสารสนเทศท่ีได�รับใหม� การเรียนรู�จากประสบการณ�ท้ังท่ีสําเร็จและไม�สําเร็จ การตั้งคําถาม
และการแสวงหาคําตอบอย�างเป#นระบบ ตลอดจนใช�วิธีการพรรณนาถึงสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึน และทําความ
เข�าใจผลการใช�ตัวสอดแทรกทางการศึกษา โดยมีหลักการหรือลักษณะท่ีสําคัญเพื่อให�การดําเนินงาน
วิจัยเป#นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ผู�วิจัยต�องคํานึงถึง ดังนี้ 

1. เป#นวิธีการสร�างการมีส�วนร�วมอย�างแท�จริง (Authentic Participation) เป#นความ
ร�วมมือกัน (Collaborative) ทําให�สังคมสามารถวิเคราะห�ตนเองได� (Self-Critical Communities) 
เป#นกระบวนการเรียนรู�อย�างเป#นระบบ (Systematic Learning Process) ทําให�คนมีส�วนร�วมในการ
ที่จะคิดค�นทฤษฎีเก่ียวกับการกระทําของพวกเขาเอง ต�องการให�คนได�ทดสอบการปฏิบัติ (Practices) 
ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข�อสมมติฐาน (Assumptions) ที่เก่ียวข�องกับสังคมของเขา เก่ียวข�องกับ
การจดบันทึกข�อมูล (Keeping Records) ต�องการให�ผู�มีส�วนร�วม (Participants) มองประสบการณ�
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ของตนเองอย�างเป#นรูปธรรม (Objectify) ประกอบการวิเคราะห�เชิงวิพากษ� (Critical Analysis) 
เริ่มต�นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) เริ่มต�นจากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) เริ่มต�นจากการรวมกลุ�ม
เล็ก ๆ (Small Groups) หลาย ๆ กลุ�มท่ีมีป*ญหาหรือความต�องการร�วมกัน เปuดโอกาสให�ผู�มีส�วนร�วม
ได�ร�วมกันสร�างฐานข�อมูลข้ึนมา (Build Record) และสามารถท่ีจะแสดงความถูกต�องของการกระทํา 
(Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย�างเป#นเหตุเป#นผล 

2. ส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders) สะท�อนผลและหาวิธีการท่ีจะปรับปรุง
การบริการให�ดีข้ึน มีส�วนร�วมในการวินิจฉัยคําถาม ตอบคําถาม และตัดสินใจเก่ียวกับการกระทําท่ี
เกิดข้ึน เกิดการทํางานในลักษณะของการร�วมมือ ซ่ึงจะช�วยลดข้ันตอนต�าง ๆ ให�น�อยลงกว�าเดิม เกิด
การแบ�งป*นอํานาจกันระหว�างผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสียทั้งหมด มีความรับผิดชอบในการวิเคราะห�อย�าง
วิพากษ� การประเมิน และการบริหารจัดการของตัวเอง เรียนรู�อย�างต�อเนื่องและเปuดเผย จนสามารถ
ทําให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตอบคําถามหรือป*ญหาที่ใหญ�กว�าเดิมได� ในระหว�างวงจรของ PAR แต�ละ
ข้ันตอน จะต�องมีการมองย�อนไปข�างหลัง (Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต�องมองไปข�างหน�า 
(Look Forward) ด�วยเสมอ เพราะมีความสัมพันธ�และเชื่อมโยงกันไปตลอด  

3. เป#นการวิจัยแบบล�างข้ึนบน ท่ีทั้งผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ต�างมีความเท�าเทียมกัน ในการ
แสดงความคิดเห็น เปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป#นการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวก
เขา (By Them and for Them) ผู�ถูกวิจัยจะมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน เป#นท้ังผู�ตัดสินใจ ผู�ปฏิบัติ และ
ผู�ได�รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู�วิจัยก็เปลี่ยนไปด�วย จากการเป#นผู�เช่ียวชาญ
หรือผู�รู�ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป#นผู�ร�วมวิจัยท่ีเสมอภาคกัน  

4. คํานึงถึงหลักการทํางานวิจัย 10 ประการ คือ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะท่ีหลากหลาย        
3) มุ�งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ�งให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล 5) รับฟ*งข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน 
6) วิเคราะห� วิพากษ�และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป#นผู�มีส�วน
ได�เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู�จากการกระทํา ท้ังสําเร็จและไม�สําเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู�
ร�วมกันอย�างเป#นระบบ 9) การมีบันทึกของผู�ร�วมวิจัยทุกคน เช�น การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ�ทางสังคมและ
รูปแบบองค�การ การพัฒนาตนเองจากการร�วมในการวิจัยเป#นต�น และ 10) นําไปสู�การปฏิบัติหรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. คํานึงถึงจรรยาบรรณของผู�วิจัย 10 ประการ คือ 1) ต�องรับผิดชอบต�อการรักษา
ความลับ 2) การเข�าถึงข�อมูลต�าง ๆ อย�างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ�ที่คาดหวังเกิด
จากการตัดสินใจร�วมกัน 4) ให�ผู�ร�วมวิจัยมีส�วนร�วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มี
การปรึกษาหารือร�วมกัน และข�อเสนอแนะได�รับการเห็นชอบจากทุกฝsาย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ�งหมายอ่ืนต�องได�รับการอนุญาตก�อน 7) ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให�เห็นและเปuดโอกาสให�ผู�อ่ืนให�ข�อเสนอแนะได� 8) ไม�ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืน
โดยขาดการเจรจาต�อรองก�อนการจัดพิมพ�เผยแพร� 9) ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต�เร่ิมแรกรวมทั้งข�อเสนอแนะและผลประโยชน� และ 10) ผู�ร�วมการวิจัยต�างมี
อิทธิพลต�อการทํางานแต�ผู�ที่ไม�ประสงค�มีส�วนร�วมต�องได�รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส�วนบุคคล  
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6. คํานึงถึงบทบาทของผู�วิจัย 10 ประการ คือ 1) เป#นครู 2) เป#นผู�นํา 3) เป#นผู�ฟ*งที่ดี          
4) เป#นนักวางแผน 5) เป#นนักออกแบบ 6) เป#นนักวิเคราะห� 7) เป#นนักสังเคราะห� 8) เป#นนัก
สังเกตการณ� 9) เป#นนักรายงานผล และ 10) เป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  

7. กระบวนการแสวงหาความรู�ความจริงเป#นกระบวนการเรียนรู�ที่นําไปสู�การแก�ป*ญหาใน
เชิงปฏิบัติให�ดียิ่งข้ึน ในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงและซับซ�อนยิ่งข้ึน จึงไม�นิยมตัดสินสิ่งที่ตนค�นพบต�อ
คําถามหรือป*ญหาหนึ่ง ๆ ว�าถูกหรือผิด แต�จะเรียกสิ่งน้ันว�าความจริงชั่วขณะเพราะเม่ือเวลาผ�านไป
และสังคมเปลี่ยนไปคําตอบท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาหนึ่งก็จะล�าสมัยและไม�ใช�คําตอบสําหรับเวลาใหม�ท่ี
ตามมา  

8. ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต� เริ่มแรกรวมท้ัง
ข�อเสนอแนะและผลประโยชน�ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ คํานึงถึงหลักการ “ผู�ท่ีไม�ประสงค�มีส�วนร�วมต�อง
ได�รับการยอม รับและเคารพในสิทธิส�วนบุคคล” 

9. ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการทํางานแบบปuรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม�ควร
กําหนดตําแหน�งหรือสถานะใด ๆ ที่จะทําให�เกิดการแบ�งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท�า
เทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโตtะกลม ผู�วิจัยจะต�องตระหนักถึงความจําเป#นท่ีจะต�องผนวก
ตัวเองเข�าเป#นส�วนหนึ่งของสังคมที่ตนเองทํางานด�วยอย�างเต็มที่เพื่อทําความคุ�นเคย จนมีฐานะเป#น
สมาชิกคนหนึ่ง จะต�องคอยดูดซับท้ังความเป#นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต�องการ ความใฝsฝ*น
ทะเยอทะยาน ตลอดจนป*ญหาต�าง ๆ และรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับงานวิจัย 

10. ผู�วิจัยควรแสดงบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วม เป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและเป#นผู�
อํานวยความสะดวกให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันวิเคราะห�สภาพของงานที่เป#นป*ญหา เพื่อระบุสภาพท่ีเคย
เป#นมา สภาพป*จจุบัน สภาพป*ญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแก�ป*ญหา การ
เลือกทางเลือกเพื่อแก�ป*ญหาโดยให�ผู�ร�วมวิจัยร�วมกันวิเคราะห�และกําหนดประเด็นต�าง ๆ ดังกล�าวตาม
ประสบการณ�และทุนความรู�ที่มีอยู�เดิมของพวกเขาก�อน จากน้ันจึงจะนําเอาแนวคิดเชิงวิชาการท่ี
ผู�วิจัยศึกษาไว�ในบทที่ 2 นําเข�าสู�วงสนทนากับพวกเขา ซ่ึงอาจมีผลให�พวกเขานําเอาแนวคิดเชิง
วิชาการน้ันไปปรับแก�หรือบูรณาการเข�ากับสิ่งท่ีพวกเขาร�วมกันคิดและกําหนดข้ึน ทั้งนี้เป#นไปตาม
หลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให�มีการระเบิดจากภายในก�อน แล�วเสริมด�วยศักยภาพจาก
ภายนอก 

11. ผู�วิจัยต�องมีความรอบรู�และความไวเชิงทฤษฎีต�อการนําไปร�วมเสวนากับผู�ร�วมวิจัย 
และสร�างทัศนคติท่ีดีให�เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัยและผู�เก่ียวข�องว�า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป#นสิ่งที่ไปด�วยกัน
ได� ไม�ได�เป#นเส�นขนานที่ไม�มีวันบรรจบกัน เหมือนกับคําพูดท่ีมักพูดกันว�า “ทฤษฎีจัดปฏิบัติไม�ได� หรือ 
ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป#นต�น ต�องสร�างความตระหนักว�าทฤษฎีจะช�วยย�นระยะ
ทางการลองถูกลองผิดให�สั้นลงได� นอกจากนั้นผู�วิจัยอาจสร�างแนวคิดให�ผู�ร�วมวิจัยได�เข�าใจและ
ตระหนักถึงความสัมพันธ�เชิงบวกต�อกันระหว�างนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทําให�เกิดข้ึนได� 
ก็จะทําให�การดําเนินงานวิจัยเป#นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน การนําเสนอแนวคิด
เชิงวิชาการต�องเป#นไปหลังจากที่ปล�อยให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันคิดอย�างเต็มท่ีก�อน โดยหากนําเสนอ
ก�อน มีแนวโน�มที่ผู�ร�วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช�เลยมีอยู�สูง อาจเป#นเพราะความ
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เคยชินกับการเป#นผู�ถูกกระทํา หรือเป#นผู�ตาม ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู�ล�างที่ฝ*งราก
มานาน  

12. การนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู�วิจัยจะต�องนําเสนอแบบไม�ยัดเหยียด ไม�ชี้นํา 
หรือไม�ให�มีอิทธิพลต�อการนําไปปฏิบัติของผู�ร�วมวิจัย แต�ต�องคํานึงถึงการเป#นทางเลือก การเป#นตัว
เสริม ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบน้ันแบบน้ี ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย จะคิด
เปรียบเทียบทางเลือกต�างๆ ด�วยตนเอง และยังไม�กล�าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให�มากกว�านั้น 
จนกว�าจะมีการถามไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงผู�วิจัยจะต�องคอยให�ข�อมูลอยู� เป#นระยะ ๆ เม่ือเสนอข�อมูล
เปรียบเทียบให�อย�างเต็มที่แล�ว ก็ร�วมกันตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นว�าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
มาชุดหน่ึง…” 

13. การสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ ให�กระทําในทุกข้ันตอน ตั้งแต�ข้ันตอนการ
เตรียมการ มาจนถึงข้ันตอนการปฏิบัติ โดยอาจใช�เทคนิควิธีและเคร่ืองมือต�าง ๆ อย�างใดอย�างหนึ่ง
หรือหลายอย�างผสมกันตามสถานการณ�และความเหมาะสม เช�น การสังเกตแบบมีส�วนร�วมและการ
บันทึก การสัมภาษณ� แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เคร่ืองบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เป#นต�น ซ่ึง
เป#นเร่ืองเก่ียวกับความก�าวหน�า ป*ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ในแต�ละข้ันตอน รวมท้ังการเรียนรู�จากการกระทํา ถือเป#นจุดมุ�งหมายสําคัญจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ถือเป#นแนวคิดท่ีสอดคล�องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 
และความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน (Emerging of New Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�ม และระดับ
หน�วยงาน ความรู�ใหม�จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม กําหนดได�จากการพิจารณาร�วมกัน
ของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยในข้ันตอนการสะท�อนผล  

2.2 ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน  

  ในตอนต�อไปนี้ ผู�วิจัยจะนําเสนอทัศนะเก่ียวกับแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียน เพื่อให�เกิดความรอบรู�ในเชิงทฤษฎี ให�เป#นข�อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ที่ผู�วิจัยจะสามารถ
นําเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือเชิงวิชาการเหล�านี้  ไปใช� เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู� กับความรู� เชิ ง
ประสบการณ�ของผู�ร�วมวิจัย ตามหลักการหนึ่งที่กล�าวถึงในตอนต�นที่ว�า “ผู�วิจัยต�องมีความรอบรู�และ
ความไวเชิงทฤษฎี ต�อการนําไปร�วมเสวนากับผู�ร�วมวิจัย และสร�างทัศนคติท่ีดีให�เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัย
และผู�เก่ียวข�องว�า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป#นสิ่งท่ีไปด�วยกันได� ไม�ได�เป#นเส�นขนานท่ีไม�มีวันบรรจบกัน 
เหมือนกับคําพูดท่ีมักพูดกันว�า ทฤษฎีจัดปฏิบัติไม�ได� หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ เป#น
ต�น ต�องสร�างความตระหนักว�าทฤษฎีจะช�วยย�นระยะทางการลองถูกลองผิดให�สั้นลงได�” โดยมีทัศนะ
ต�าง ๆ ดังนี้ 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21  
 ภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 (The Partnership for 21st Century Learning: P21, 
2002) เป#นองค�กรในสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักคิด นักการศึกษา บริษัทเอกชนชั้นํา 
และหน�วยงานของรัฐ ร�วมกันพัฒนาข้ึน เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับนักเรียนในระบบการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาสําหรับศตวรรษที่ 21 ผู�วิจัยขอนําเอากรอบความคิดน้ีมานําเสนอด�วยเพื่อเป#น



35 
 

กรณีศึกษาว�า สหรัฐอเมริกาเขามีแนวคิดเป#นเช�นน้ี ในงานวิจัยของผู�วิจัยจะนําเอาประเด็นใดมาใช�เป#น
ประโยชน�ได�บ�าง ดังภาพ 2.3 

 
ภาพท่ี 2.3  กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู�ศตวรรษท่ี 21 (Framework for 21st Century Learning) 
ที่มา. จาก https://bit.ly/2xYldUc 

จากภาพ 2.3 กรอบความคิดจะแบ�งเป#นสองส�วน คือ ผลลัพธ�นักเรียน (Students 
Outcomes) ซ่ึงแทนด�วยแถบสายรุ�ง และระบบสนับสนุนสําหรับองค�ประกอบท่ีเป#นผลลัพธ�นักเรียน 
เป#นการอธิบายผลลัพธ�ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ ความรู� ทักษะและความเช่ียวชาญท่ีนักเรียน
ควรจะมีความรอบรู�เพื่อความสําเร็จในการทํางานและชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบด�วย วิชาหลัก
และหัวข�อในศตวรรษที่ 21 (Core Subject – 3Rs and 21st Century Themes)  

  วิชาหลักประกอบด�วย ภาษาอังกฤษ การอ�าน หรือ ศิลปะทางภาษา (English, Reading 
or Language Arts) ภาษาโลก (World Language) ศิลปะ (Arts) คณิตศาสตร� (Mathematics) 
เศรษฐศาสตร� (Economics) วิทยาศาสตร� (Science) ภูมิศาสตร� (Geography) ประวัติศาสตร� 
(History) ระบบการปกครองและหน�าท่ีพลเมือง (Government and Civics)  

  นอกจากวิชาเหล�านี้ สถานศึกษาควรส�งเสริมความเข�าใจในระดับที่สูงข้ึนโดยใช�แนวคิด
สําคัญในศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes) เนื่องจากเชื่อมโยงศาสตร�หลายศาสตร�จากวิชาแกน
ผสมผสานเข�าด�วยกันในลักษณะพหุสาขา (Interdisciplinary Themes) ประกอบด�วย ความตระหนัก
เก่ียวกับโลก (Global Awareness) ความรู�ความสามารถทางการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป#น
เ จ� า ขอ ง กิ จ ก า ร  (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ค ว า ม รู�
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ความสามารถของการเป#นพลเมือง (Civic Literacy) ความรู�ความสามารถด�านสุขภาพ (Health 
Literacy) และความรู�ความสามารถด�านสภาพแวดล�อม (Environmental Literacy) ดังนี้  

  1) ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills - 4Cs) กล�าวคือ
เป#นทักษะในการจําแนกผู�เรียนที่ได�รับการเตรียมความพร�อมในการทํางานท่ีซับซ�อนมากข้ึนออกจาก
ผู�เรียนที่ยังไม�ได�รับการเตรียมความพร�อม ซ่ึงทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรมประกอบด�วย ความคิด
สร�างสรรค�และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย�างมีวิจารณญาณและการ
แก� ป* ญหา  (Critical Thinking and Problem Solving) แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า รและ คว า ม ร� ว ม มื อ 
(Communication and Collaboration)  

  2) ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
Skills) กล�าวคือ โลกป*จจุบันเป#นโลกแห�งข�อมูลข�าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ดังน้ันผู�เรียน
ควรมีทักษะ ความรู�ความสามารถด�านสารสนเทศ (Information Literacy) ความรู�ความสามารถด�าน
สื่ อ  (Media Literacy) แล ะควา มรู� ค ว า มสา มา รถด� า น  ICT (Information Communication 
Technology Literacy)  

  3) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) กล�าวคือ การทํางานและการใช�ชีวิต
ในป*จจุบันมีความสําคัญมากกว�าทักษะการคิดและความรู�ในเนื้อหา เนื่องจากความสามารถในการใช�
ชีวิตและการทํางานที่ซับซ�อนมากข้ึนในยุคแห�งการเปลี่ยนแปลงต�องการให�ความสําคัญกับทักษะชีวิต
และการทํางาน ประกอบด�วย การมีความยืดหยุ�นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and 
Adaptability) ความคิดริเร่ิมและการกํากับตัวเอง (Initiative and Self-Direction) ทักษะสังคมและ
การเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Culture Skills) ผลิตภาพและความรับผิดชอบ 
(Productivity and Accountability) และภาวะผู� นํ า และความ รับ ผิดชอบ (Leadership and 
Responsibility)  

  ส�วนระบบสนับสนุน (Support System) คือระบบที่มีความสําคัญจําเป#นเพื่อทําให�
แน�ใจว�าความรอบรู�ของนักเรียนเก่ียวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพเหมาะสม ต�องอาศัย
ระบบสนับสนุน ได�แก� มาตรฐานศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills Standard) การประเมินทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century Skills Standard) หลักสูตรและการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills Curriculum and Instruction) การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 
21 (21st Century Skills Professional Development) และ สภาพแวดล�อมในการเรียนรู� ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills Learning Environments)  

2.2.2 กรอบความคิด enGauge ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู2เรียนศตวรรษที่ 21 
(enGauge 21st Century Skills for 21st Century Learners, 2003) เป#นกรอบความคิด ที่พัฒนา
มาจากห�องวิจัยการศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือ และกลุ�มเมทิรี (METIRI Group) เม่ือปB ค.ศ. 2003 
เป#นกรอบที่จะสร�างความสําเร็จของนักเรียนในการแข�งขันในชีวิต การเรียนและการทํางานในยุค
ดิจิทัล (Digital Age) ซ่ึงเน�นที่ทักษะและความรู�ตามบริบท ประกอบด�วย  

  1) การรู�หนังสือในยุคเทคโนโลยี (Digital-Age Literacy) การรู�หนังสือต�องขยายกว�างให�
ครอบคลุมความสามารถท่ีจะใช�เทคโนโลยีท่ีจําเป#นต�อการใช�ชีวิตในสังคมฐานความรู�และจะต�อง
ครอบคลุมการรู�หนังสือในมิติของ การรู�หนังสือพื้นฐาน (Basic Literacy) การรู�หนังสือทาง
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วิทยาศาสตร� (Scientific Literacy) การรู�หนังสือทางเศรษฐศาสตร� (Economic Literacy) การรู�
หนังสือทางเทคโนโลยี (Technological Literacy) การรู�หนังสือด�านทัศนศิลป� (Visual Literacy) 
การรู�หนังสือด�านพหุวัฒนธรรม (Multi-Culture Literacy) และความเข�าใจในสังคมโลก (Globak 
Awareness)  

  2) กระบวนการคิดเชิงประดิษฐ�สร�างสรรค� (Inventive Thinking) เป#นความคิดระดับสูง
ประกอบด�วย ความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับความซับซ�อน (Adaptability and Imaging 
Complexity) การกําหนดเปzาหมายของตนเอง (Self – Direction) ความอยากรู� อยากเห็น 
(Curiousity) ความคิดสร�างสรรค� (Creativity) ความกล�าเสี่ยง (Risk-Tasking) ความคิดในระดับสูง
และความมีเหตุผล (Higher-Order Thinking and Sound Reasoning)  

  3) การสื่อสารอย�างมีประสิทธิผล (Effective Communication) ประกอบด�วย การ
ทํา งานเป#นทีม (Teaming and Collaboration) ม นุษย�สัมพันธ�  (Interpersonal Skills) ความ
รับผิดชอบในตนเอง (Personal Responsibility) ความรับผิดชอบต�อสังคมและความเป#นพลเมืองดี 
(Social and Civic Responsibility) การสื่อสารระหว�างบุคคล (Interactive Communication)  

  4) การเพิ่มผลิตผลระดับสูง (High Productivity) ความสามารถที่จะสร�างผลลัพธ�ที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด�วย การจัดลําดับ การวางแผน และการจัดการเพื่อผลลัพธ� (Prioritizing, 
Planning and Managing for Results) การใช�เครื่องมืออย�างมีประสิทธิภาพในโลกแห�งความเป#น
จริง (Effective use of Real – World Tools) ความสามารถท่ีจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงและมี
ความหมาย (Ability to Produce Relevant, High – Quality Products) (North Central Regional 
Educational Laboratory & the Metiri Group, 2003) ดังภาพที่ 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 กรอบความคิด enGauge ทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนศตวรรษท่ี 21 
ที่มา. จาก https://bit.ly/2JBx2FF 
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 2.2.3 องค&ประกอบสําคัญของทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน 
 Trilling and Fadel (2009) ได�เสนอแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนควรพึงมีใน
ศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs x 7Cs โดย 3Rs หมายถึง ทักษะการเรียนรู�ที่ประกอบด�วย การอ�าน (Reading) 
การเขียน (Writing) และ การคํานวณ (Arithmetic) คือการนําทักษะเหล�าน้ีมาเพิ่มความสําเร็จให�กับ
นักเรียน และ 7Cs ประกอบด�วย 1) ทักษะการคิดอย�างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก�ป*ญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะการสร�างสรรค�และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) 3) ทักษะความร�วมมือ การทํางานเป#นทีม และภาวะผู�นํา (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) 4) ทักษะความเข�าใจต�างวัฒนธรรม ต�างกระบวนทัศน� (Cross-
Cultural Understanding) 5 )  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ข� อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ รู� เ ท� า ทั น สื่ อ 
(Communicative, Information and Media Literacy) 6 )  ทั กษ ะคอ มพิ ว เ ต อ ร�  เ ท ค โ น โลยี่
สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and Media Literacy) และ 7) ทักษะอาชีพและทักษะการ
เรียนรู� (Career and Learning Self-Reliance) 
 ในขณะท่ี Hunter (2011) กล�าวถึงทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนว�า เป#นทักษะ
ความสามารถทางอาชีพหรือทักษะที่จําเป#นมี 6 ประเภท คือ 1) ความสามารถทางคณิตศาสตร� 
(Numeracy) 2) การสื่อสาร (Communication) 3) การคิดวิเคราะห� (Critical Thinking) และการ
แก� ป*ญหา  (Problem Solving) 4) ส� ว น บุคคล  (Personal) 5) คว า มสั มพั น ธ� ร ะหว� า งบุ คคล 
(Interpersonal) และ 6) การจัดการข�อมูล (Information Management) เทคโนโลยีและระบบ
ข�อมูล 
 James and James (2004 cite in Mitchell et al. 2010) กล�าวถึงทักษะแห�งศตวรรษท่ี 
21 ว�าหมายถึงคุณลักษณะท่ีแต�ละบุคคลสามารถนําไปสู�การทํางาน ได�แก� 1) ทักษะการทํางานเป#น
กลุ� ม  (Teamwork Skills) 2) ทั กษ ะกา ร ส่ื อส า ร  (Communication Skills) 3) ทั กษ ะผู� นํ า  
(Leadership Skills) 4) ทักษะบริการลูกค�า (Customer Service Skills) และ 5) ทักษะแก�ป*ญหา 
(Problem Solving Skills) 
 Wagner (2008) ให�ความสําคัญของทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน ดังนี้คือ         1) 
ทักษะการคิดสร�างสรรค�และการแก�ป*ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะ
การทํางานร�วมกันผ�านเครือข�ายและการนําผู� อ่ืนโดยอิทธิพล (Collaboration Across Networks 
and Leading by Influence) 3) ทักษะความคล�องแคล� วและสามารถปรับตั ว  (Agility and 
Adaptability) 4) ทักษะการริเริ่ม และการเป#นผู�ประกอบการ กล�าคิดกล�าทํา (Initiative and 
Entrepreneurship) 5) ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิผล (Effective Oral 
and Written Communication) 6) ทักษะการเข�าถึงและการวิเคราะห�สารสนเทศ (Access and 
Analyzing Information) และ 7) ทักษะความเป#นผู�อยากรู�อยากเห็นและมีจินตนาการ (Curiousity 
and Imagination) 
 Chapman (2010) ได�นําเสนอทักษะที่สําคัญในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนไว�  7 
ประการ คือ 1) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� หรือการคิดอย�างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
สามารถคิดวิเคราะห�และสังเคราะห�ความสัมพันธ�เชื่อมโยงของระบบต�าง ๆ 2) ทักษะการแก�ป*ญหา 
(Problem Solving) 3) ทักษะการคิดสร�างสรรค� (Creativity) การคิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่ม            
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4) ทักษะการสื่อสาร (Communication) 5) ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัยส�วนตน (Character) 
สามารถเข�าใจตนเอง ปฏิบัติตนอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให�เกียรติและเคารพผู�อ่ืน และเป#น
พลเมืองดี 6) ทักษะการเป#นผู�นํา (Leadership) สามารถสร�างแรงจูงใจและนํากลุ�มคนให�ไปสู�
เปzาหมายที่ต�องการ และ 7) ทักษะการยอมรับพันธะ (Commitment) ความสามารถในการพัฒนา
เปzาหมายของชีวิตเพื่อความดีที่ยิ่งใหญ�ข้ึน 
 วิจารณ� พานิช (2556) ได�กล�าวถึงทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 ว�าสามารถแจกแจงออกได�เป#น 
3Rs + 8Cs + 2Ls ดั งนี้  3Rs หมายถึง Reading, ‘Riting, ‘Rithmetic + 21st Century Themes 
และ 8Cs หมายถึง 1) ทักษะด�านการคิดอย�างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก�ป*ญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะด�านการสร�างสรรค� และนวัตกรรม (Creativity & 
Innovation) 3) ทักษะด�านความร�วมมือ การทํางานเป#นทีม และภาวะผู�นํา (Collaboration, 
Teamwork & Leadership)  4) ทักษะด�านความเข�าใจต�างวัฒนธรรม ต�างกระบวนทัศน� (Cross-
cultural Understanding) 5) ทักษะด�านการสื่อสารสารสนเทศและรู�เท�าทันสื่อ (Communication, 
Information & Media Literacy) (2-3 ภาษา) 6) ทักษะด�านคอมพิวเตอร� และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (Computing & Media Literacy) 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู� (Career & 
Learning Self-Reliance) และ 8) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) และ 2Ls หมายถึง Learning 
Skills (ทักษะการเรียนรู�) และ Leadership Skills (ทักษะภาวะผู�นํา) 
 พิมพันธ� เดชะคุปต� และพเยาว� ยินดีสุข (2558)  ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับทักษะศตวรรษท่ี 21 
ของเด็กไทย = E (4R + 7C) ดังนี้ E = Ethical Person (ผู�มีคุณธรรมจริยธรรม) จะต�องเป#นผู�ที่ มี
คุณธรรมจริยธรรม เป#นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลกที่มีคุณภาพ ด�วยทักษะ 2 กลุ�ม
ดังต�อไปนี้คือกลุ�ม 4R ประกอบด�วย อ�าน (Read) เขียน (Write) คิดคํานวณและการใช�เหตุผล 
(Arithmatics and Reasoning) และกลุ�ม 7C ประกอบด�วย ทักษะหลัก ดังนี้ 1) ทักษะการแก�ป*ญหา
อย�างสร�างสรรค� (Creative Problem Solving Skills) คือ ความสามารถของผู�มีป*ญญาในการค�นคว�า 
การแก�ป*ญหาและผลิตงานเชิงสร�างสรรค� 2) ทักษะการคิดอย�างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking 
Skills ) คือ ความชํานาญในการคิดวิเคราะห�ในเหตุการณ�ของกิจกรรมชีวิตประจําวัน และชีวิตการ
ทํางาน 3) ทักษะการทํางานอย�างร�วมพลัง (Collaborative Skills) คือ ความเชี่ยวชาญในการทํางาน
เป#นเป#นทีม แบบรวมพลังทําให�งานสําเร็จอย�างมีความสุข เป#นการสร�างความเป#นผู�นํา 4) ทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skills) คือ ทักษะการสื่อสารอย�างมีคุณภาพ 5) ทักษะการใช�คอมพิวเตอร� 
(Computing Skills) คือ ความเชี่ยวชาญในการใช�คอมพิวเตอร� เป#นเคร่ืองมือในการค�นหาความรู� 
ตลอดจนใช�เพื่อการออกแบบและผลิตเชิงนวัตกรรม 6) ทักษะอาชีพและทักษะการใช�ชีวิต (Career 
and Life Skills) คือ เชี่ยวชาญในอาชีพที่สนใจและถนัด การมีอาชีพทําให�ชีวิตมีความสุข และใช�ชีวิต
อย�างมีคุณภาพ 7) ทักษะการใช�ชีวิตในวัฒนธรรมข�ามชาติ (Cross-Cultureal Skills) คือ ทักษะการ
ใช�ชีวิตทั้งในระดับท�องถ่ิน (Local) ชาติ (Nation) อาเซียน (ASEAN และระดับโลก (Global) 
 ไพฑูรย� สินลารัตน� (2558) ได�เสนอทักษะของนักเรียนสําหรับประเทศไทยให�สอดคล�องกับ
บริบททางสังคมสู�ศตวรรษที่ 21 แยกเป#น 7 กลุ�มหลักดังนี้ 1) ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการ
ประเมิน (Critical Thinking and Evaluation) ต�องรู�จักคิดวิเคราะห�และประเมินสิ่งที่เห็นและรู�โดยมี
การไตร�ตรอง 2) ทักษะการคิดวิเคราะห�และสังเคราะห� (Analysis and Synthesis) สามารถวิเคราะห�
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แยกแยะประเด็นและมุมมองต�าง ๆ อย�างหลากหลายและมีคุณภาพ 3) ทักษะการคิดสร�างสรรค�และมี
จินตนาการ (Creativity and Imagination) ต�องมีความคิดสร�างสรรค� มีจินตนาการไปในอนาคต 
นําไปสู�การสร�างสรรค�ใหม� ๆ ให�แก�โลก 4) ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม (Productivity and 
Innovation) การพัฒนาผลผลิตใหม� ๆ ที่มีคุณภาพสูงท่ีจะแข�งกับโลกได� 5) ทักษะการเปลี่ยนแปลง
และแก�ป*ญหา (Change and Problem Solving) ทักษะน้ีสําคัญมากข้ึนอย�างมากสังคมโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา 6) ทักษะการสื่อสารและความม่ันใจในตนเอง (Communication and 
Self-Confidence) การสื่อสารโดยเทคโนโลยี และมีความม่ันใจในสิ่งท่ีเราคิดและทําอย�างเพียงพอ   
7) ทักษะทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Ethics and Responsibility) ต�องยึดม่ันในคุณธรรมและ
มีความรับผิดชอบเพื่อสร�างนักเรียนให�มีคุณค�ากับสังคมอย�างแท�จริง 
 สํานักงานส�งเสริมสังคมแห�งการเรียนรู�และคุณภาพเยาวชน (สสค.) (2558) ได�สรุปทักษะ
สําคัญท่ีนักเรียนควรมีในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 4C ดังน้ี 3R ประกอบด�วย การอ�าน (Reading) 
การเขียน (Writing และการคํานวณ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด�วย การคิดอย�างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การร�วมมือ (Collaboration) และ ความคิด
สร�างสรรค� (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด�านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการด�านการศึกษาแบบใหม� 
 จากกรอบความคิดทักษะการเรียนรู�ศตวรรษท่ี21 และกรอบความคิด enGauge ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทัศนะเก่ียวกับองค�ประกอบสําคัญของทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนของนักวิชาการดังกล�าวข�างต�น ผู�วิจัยขอกําหนดเป#นกรอบแนวคิดใน
ลักษณะที่เป#นนิยามเฉพาะของทักษะศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) และ นิยามเฉพาะของ  แต�
ละกลุ�มทักษะต�าง ๆ ดังน้ี ดูภาพ 2.5 ประกอบ 

1)  ทักษะศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเป#นต�อนักเรียน
สําหรับการใช�ชีวิตในยุคของโลกยุคดิจิทัล ประกอบด�วยทักษะศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนต�องพึงมี ได�แก� 
กลุ�มทักษะ 3R’s กลุ�มทักษะ 8C’s กลุ�มทักษะ 2L’s และกลุ�มทักษะอ่ืน ๆ  

2)  กลุ�มทักษะ 3R’s หมายถึง ทักษะการอ�าน (Reading Skills) ทักษะการเขียน 
(W’Riting Skills (ทักษะการเขียน) และทักษะการคํานวณ (A’Rithmetic Skills) 

3)  กลุ�มทักษะ 8C’s หมายถึง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� (Critical Thinking Skills) 
ทักษะการคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) ทักษะการใช�
คอมพิวเตอร�และไอซีที (Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
ทักษะความร�วมมือ (Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ (Career and 
Entrepreneurial Skills) ทักษะวัฒนธรรมข� ามชาติ  ( Cross Cultural Skills) และทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change Skills) 

4)  กลุ�มทักษะ 2L’s หมายถึง ทักษะการเรียนรู� (Learning Skills) และทักษะภาวะ
ผู�นํา (Leadership Skills)  

5)  กลุ�มทักษะอ่ืน ๆ หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร�น 
(Curiously) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5  กรอบแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน  

8c’s 

ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ
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(Reading) 

การเขียน 
(W)Riting 
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การสื่อสาร 
(Communication) 

อาชีพและการเป�นผู2ประกอบการ 
(Career & Entrepreneurial) 

ความร0วมมือ 
(Collaboration) 

2L’s 

การเรียนรู2 
(Learning) ภาวะผู2นาํ 

(Leadership) 

การเปลี่ยนแปลง 
(Change) 

การคิดเชิงสร2างสรรค&และ
นวัตกรรม 

(Creativity Thinking 
and Innovation) 

วัฒนธรรมข2ามชาติ 
(Cross-Cultural) 

การคิดเชิงวิพากษ& 
(Critical Thinking) 

การคํานวณ 
(A)Arithmetic  

อื่นๆ 

ความกระตือรือร2น 
(Curiously) 

คุณธรรมจริยธรรม 
(Ethical) 
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2.3 การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน   

 จากผลการศึกษาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนที่ผู�วิจัยนําเสนอข�างต�น และสรุปเป#น
องค�ประกอบสําคัญได� 4 กลุ�ม คือ กลุ0มทักษะ 3R’s ประกอบด�วย ทักษะการอ�าน (Reading Skills) 
ทักษะการเขียน (Writing Skills) และทักษะการคํานวณ (Arithmetics Skills) กลุ0มทักษะ 8C’s 
ประกอบด�วย 1) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� (Critical Thinking Skills) 2) ทักษะการคิดเชิงสร�างสรรค�
และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) 3) ทักษะการใช�คอมพิวเตอร�และ  
ไอซีที (Computing and ICT Skills) 4) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 5) ทักษะความ
ร� วมมือ (Collaboration Skills)  6 )  ทักษะอาชีพและการเป#น ผู�ประกอบการ (Career and 
Entrepreneurial Skills) 7) ทักษะวัฒนธรรมข�ามชาติ (Cross Cultural Skills) และ ทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change Skills)  กลุ0มทักษะ 2L’s ประกอบด�วย ทักษะการเรียนรู� (Learning Skills) 
และ ทักษะภาวะผู�นํา (Leadership Skills) และกลุ0มทักษะอ่ืน ๆ ประกอบด�วย คุณธรรมจริยธรรม 
(Ethical) และความกระตือรือร�น (Curiously) น้ัน ผู�วิจัยของนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาใน   
แต�ละทักษะของแต�ละกลุ�มทักษะโดยสังเขป ดังน้ี 

2.3.1 การพัฒนากลุ0มทักษะ 3R’s คือ ทักษะการอ�าน (Reading Skills) ทักษะการเขียน 
(Writing Skills) และทักษะการคํานวณ (Arithmetic Skills)  

การพัฒนาทักษะการอ0าน (Reading Skills) สําหรับประเทศไทยการอ�านเป#น
วาระแห�งชาติ โดยกําหนดให�วันที่  2 เมษายน ของทุกปB เป#นวันรักการอ�าน และกําหนดให�มี
คณะกรรมการส�งเสริมการอ�านเพื่อสร�างสังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิต เป#นกลไกขับเคลื่อนการ
ส�งเสริมการอ�านให�เกิดเป#นรูปธรรม ซ่ึง ฉวีวรรณ คูหาภินันท� (2542) ศึกษาพบว�า การอ�านมี
ความสําคัญต�อชีวิตมนุษย�ช�วยให�เกิดการเรียนรู�ตลอดชีวิตซ่ึงมีอยู�ในทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
ในขณะที่ สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย� (2540) กล�าวว�า การอ�านเป#นเครื่องมือที่ใช�ในการเสาะแสวงหา
ความรู� การฝ�กฝนการอ�านอย�างสมํ่าเสมอจะช�วยให�เกิดความชํานาญและมีความรู�กว�างขวางด�วย และ 
กานต�มณี ศักดิ์เจริญ (2546) กล�าวว�า การอ�านเป#นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต ผู�ใดมีความสามารถใน
การอ�านหนังสือเป#นพิเศษ มักจะมีโอกาสเจริญก�าวหน�าในอาชีพและในชีวิต  สรุปได�ว�า การอ�านเป#น
ทักษะพื้นฐานที่จําเป#นในการเรียนรู�ช�วยพัฒนาความคิด สติป*ญญา จริยธรรมให�คนในสังคม และสร�าง
ประชากรท่ีมีคุณภาพและสังคมท่ีมีความเจริญอย�างแท�จริง มีแนวทางการพัฒนาดังที่ พิมพ�พันธ�   
เดชะคุปต� และพเยาว� ยินดีสุข (2558) ให�แนวทางไว� ดังนี้ 1) ทักษะการอ�าน คือ กระบวนการนําเอา
ข�อมูลกลับมาใช�และเข�าใจสารท่ีเป#นลายลักษณ�ทางภาษา 2) ประเภทของการอ�าน ข้ึนอยู�กับ
วัตถุประสงค� เช�น การอ�านเฉพาะเจาะจง เป#นการอ�านชื่อบุคคลหรือร�านค�าในสมุดโทรศัพท� เป#นต�น
ซ่ึงจะต�องปฏิบัติดังนี้ ผู�อ�านค�นหารายชื่อโดยการอ�านอย�างรวดเร็ว รู�ว�าค�นหาชื่ออะไร (คําสําคัญ) และ
ไม�จําเป#นต�องอ�านสิ่งที่ไม�ได�ค�นหา การอ�านเพื่อจับใจความสําคัญ ให�ตรวจสอบความเก่ียวข�องของ
เนื้อหาและติดตามเนื้อหา อ�านเพลิดเพลิน ไม�ต�องใช�สมาธิมาก อ�านเพื่อระบุประเภทของการอ�าน เพื่อ
เข�าใจเนื้อหาอย�างลึกซ้ึง โดยสํารวจ ต้ังคําถาม และอ�านอย�างละเอียด นึกจํา และทบทวน 3) สิ่งท่ีใช�
ฝ�กทักษะการอ�าน ได�แก� หนังสือ ตําราไวยากรณ� นิตยสาร โฮมเพจทางอินเทอร�เน็ต นวนิยาย ฯลฯ      
4) รายการตรวจสอบการอ�านเพื่อความเข�าใจ ได�แก� ก�อนอ�านให�อ�านคร�าว ๆ ตั้งวัตถุประสงค�ในการ
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อ�าน ขณะอ�านพิจารณาองค�ประกอบของเน้ือหา ตีความหมาย และหลังอ�านให�ถอดความและทําผัง
ความคิด 

การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skills) ทักษะการเขียนเป#นทักษะท่ีสําคัญและ
ค�อนข�างยาก ต�องอาศัยความรู� และข�อมูลต�าง ๆ จากทักษะการฟ*ง การดู การพูด และการอ�านเป#น
พื้นฐาน แล�วถ�ายทอดความรู� ความคิด หรืออารมณ� ออกมาเป#นภาษาเขียน ให�ผู�อ�านเข�าใจตามความ
ประสงค�ของผู�เขียนได�อย�างถูกต�อง  ซ่ึง อรรัตน� รัตนสกล (2545) กล�าวว�า การเขียน คือการถ�ายทอด
ความรู� ความคิด จินตนาการและประสบการณ�ต�าง ๆ ออกมาโดยใช�สัญลักษณ�หรือตัวอักษร เป#น
เครื่องมือที่ใช�กระตุ�นให�เกิดกระบวนการทางความคิด ในการนําความรู�ความจําเดิมมาใช�ถ�ายทอดเป#น
ตัวอักษรที่สามารถสื่อความให�ผู�อ�านเข�าใจได�อย�างชัดเจน มีแนวทางการพัฒนาดังท่ี พิมพ�พันธ�    เดชะ
คุปต� และพเยาว� ยินดีสุข (2558) ให�แนวทาง คือ การเรียบเรียงความคิดหรือความรู�สึกออกมาเป#น
ภาษาโดยเขียนผ�านสื่อหลากหลายประเภทดังนี้ 1) ประเภทของการเขียน ได�แก� การเขียนเล�าเรื่อง 
เพื่อบอกเล�าประสบการณ�หรือเรื่องราวจากความจริง การเขียนอธิบาย เพื่อสื่ออธิบายข�อมูลท่ียากต�อ
ความเข�าใจของผู�อ�าน และการเขียนชวนเชื่อเพื่อให�ผู�อ�านคล�อยตาม 2) องค�ประกอบของการเขียน 
ประกอบด�วย ประโยคหลัก ซ่ึงจะบอกว�าเก่ียวข�องกับอะไร ประโยคสนับสนุน รายละเอียดเพิ่มเติม
สนับสนุนประโยคหลัก และ ประโยคสรุป กล�าวถึงความสําคัญของเร่ืองท่ีเขียน  

การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ (Arithmetics Skills)  เป#นทักษะเก่ียวกับการ
คํานวณได�แก� เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลัส ฯลฯ ซ่ึงเก่ียวพันกับ ปริมาณ ขนาด รูปร�างและ
ความสัมพันธ�โดยที่ใช�จํานวนเลขและสัญลักษณ�เป#นเครื่องช�วยในการเรียนรู� มีนักคณิตศาสตร�ได�
กล�าวถึงการสอนไว�ดังนี้ 1) ให�นักเรียนมีความพร�อมก�อนที่จะสอน 2) สอนจากสิ่งท่ีเด็กมีประสบการณ�
หรือได�พบเห็นอยู�เสมอ 3) สอนให�เข�าใจความสัมพันธ�ระหว�าง ส�วนย�อยกับส�วนย�อย และส�วนย�อยกับ
ส�วนใหญ� 4) สอนจากง�ายไปหายาก 5) สอนให�เข�าใจในหลักการและรู�วิธีที่จะใช�หลักการสอน ฝ�กทําซํ้า
และทบทวนอยู�เสมอ 6) ต�องให�เรียนรู�จากรูปธรรมไปสู�นามธรรม 7) ให�กําลังใจแก�เด็กเพื่อให�เกิดความ
มานะพยายาม ควรคํานึงถึงความถนัดของเด็กที่ควรได�รับการสนับสนุนเป#นพิเศษ 8) การใช�อุปกรณ� 
ได�แก� อุปกรณ�การสอนสําเร็จรูป และ อุปกรณ�สอนที่ประดิษฐ� 9) การใช�อุปกรณ�การสอนนั้นจะต�อง
พิจารณาข้ันตอนการใช� ตั้งแต�การเลือกอุปกรณ�การสอนให�เหมาะ การเตรียมครูต�องวางแผนในการ
เตรียมตัวล�วงหน�าเพื่อการใช�อุปกรณ�การสอนนั้นจะไม�มีป*ญหาในขณะใช� การแสดงซ่ึงเป#นข้ันท่ีสําคัญ
ที่สุด เพราะเป#นข้ันที่นําอุปกรณ�มาสอนมาใช�กับผู�เรียนให�เรียนบทเรียนอย�างเข�าใจและการติดตามผล
เพื่อจะได�ทราบผลการใช�อุปกรณ�การสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค�ตามที่ต้ังไว� (สุรชัย ขวัญเมือง, 2522) 

2.3.2 การพัฒนากลุ0มทักษะ 8C’s คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� (Critical Thinking 
Skills) ทักษะการคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) ทักษะ
การใช�คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) ทักษะความร�วมมือ (Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป#น
ผู�ประกอบการ (Career and Entrepreneurial Skills) ทักษะวัฒนธรรมข�ามชาติ (Cross Cultural 
Skills) และทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change Skills) 
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การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ& (Critical Thinking Skills) Ennis (1985) ได�
อธิบายแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดเชิงวิพากษ� คือ การนิยาม การตัดสินใจข�อมูล และ การอ�างอิง
ในการแก�ป*ญหาและการสรุปอย�างสมเหตุสมผล ซ่ึง ทิศนา แขมมณี (2544) ได�อธิบายกระบวนการคิด
เชิงวิพากษ� ซ่ึงมีวิธีคิดดังนี้คือ 1) ต้ังเปzาหมายในการคิด 2) ระบุประเด็นในการคิด   3) ประมวลข�อมูล
ทั้งทางด�านข�อเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นที่คิดทางกว�าง ลึก และไกล 4) วิเคราะห� 
จําแนกแยกแยะหมวดหมู�ของข�อมูลและเลือกข�อมูลท่ีจะนํามาใช� 5) ประเมินข�อมูลท่ีใช�ในแง�ความ
ถูกต�อง ความเพียงพอ และความน�าเชื่อถือ 6) ใช�หลักเหตุผลในการพิจารณาข�อมูล เพื่อแสวงหา
ทางเลือกหรือคําตอบท่ีสมเหตุสมผลตามข�อท่ีมี 7) เลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลท่ีจะ
ตามมาและคุณค�าหรือความหมายที่แท�จริงของสิ่งน้ัน 8) ช่ังน้ําหนักผลได�ผลเสีย คุณโทษในระยะสั้น
ระยะยาว  9) ไตร�ตรอง ทบทวนกลับไปมาให�รอบคอบ และ 10) ประเมินทางเลือกและทุกความเห็น
เก่ียวกับประเด็นที่คิด 

การพัฒนาทักษะการคิดสร2างสรรค&และนวัตกรรม (Creative Thinking and 
Innovation Skills)  Guilford and Hoepfner (1971) ไ ด� ศึ กษ า องค� ป ระกอบของคว าม คิ ด
สร�างสรรค�เพิ่มเติมว�ามีองค�ประกอบอย�างน�อย 8 องค�ประกอบ คือ 1) ความคิดริเร่ิม (Originality)    
2) ความคิดคล�องตัว (Fluency) 3) ความคิดยืดหยุ�น (Flexibility) 4) ความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 5) ความคิดไวต�อป*ญหา (Sensitivity) 6) การให�นิยามใหม� (Redefinition) 7) ความ
ซึมซาบ (Penetration) และ 8) การทํานาย (Prediction) มีนักวิชาการหลายท�านให�ข�อแนะนําในการ
ส�งเสริมความคิดสร�างสรรค� ดังน้ี 1) จัดบรรยากาศในห�องเรียนให�นักเรียนรู�สึกเป#นอิสระไม�ถูกควบคุม
โดยระเบียบวินัย เม่ือนักเรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจ ย�อมทําให�เกิดความคิดสร�างสรรค� 2) 
ส�งเสริมให�นักเรียนถาม และให�ความสนใจต�อคําถามแปลก ๆ ของนักเรียน ในการตอบคําถามอย�างมี
ชีวิตชีวา และควรกระตุ�นให�นักเรียนได�วิเคราะห� ค�นหาหรือพิสูจน�คําตอบ ซ่ึงจะนําไปสู�การคิด
สร�างสรรค� 3) ส�งเสริมให�นักเรียนตอบคําถามชนิดปลายเปuดท่ีมีความหมาย ไม�มีคําตอบท่ีแน�นอน
ตายตัว คําถามลักษณะนี้จะสนับสนุนให�นักเรียนค�นคว�าหาความรู�หาข�อมูลจากแหล�งต�าง ๆ มากข้ึน 
4) สนับสนุนให�นักเรียนเรียนรู�มากข้ึน โดยให�ข�อมูลข�าวสารท่ีจะกระตุ�นให�นักเรียนมีความสนใจท่ีจะ
เรียนรู�เพิ่มเติมด�วยตนเอง ชื่นชมนักเรียนที่พยายามเรียนรู�ด�วยตนเอง เป#นการให�กําลังใจและผลักดัน
ให�นักเรียนริเร่ิมในกิจกรรมการเรียนรู�ด�วยตนเองอย�างอิสระ 6) ส�งเสริมให�นักเรียนใช�จินตนาการของ
ตนเองและยกย�องชมเชยเม่ือนักเรียนมีจินตนาการท่ีแปลกกว�าผู�อ่ืน และเป#นประโยชน�ต�อสังคม และ 
7) ส�งเสริมกระบวนการคิดสร�างสรรค� โดยยั่วยุให�นักเรียนหาความสัมพันธ�ระหว�างข�อมูล ในรูปแบบท่ี
แปลกใหม�จากเดิม ให�คิดวิธีแก�ป*ญหาใหม� ๆ และมีความกล�าเสี่ยงทางสติป*ญญา  

การพัฒนาทักษะนวัตกรรม เนาวนิตย� สงคราม (2557) ได�ให�นิยามของ นวัตกรรม 
ว�า หมายถึง องค�ความรู�ใหม�ที่ไม�เคยปรากฏมาก�อน หรือเป#นผลงานท่ีมีอยู�แล�วแต�นํามาปรับปรุงหรือ
พัฒนาและได�ผลดี มีแนวทางการพัฒนาแบ�งออกเป#นข้ันตอนต�าง ๆ  ดังนื้ (1) การเตรียมความพร�อม
สําหรับการสร�างนวัตกรรม เป#นข้ันปฐมนิเทศท่ีผู�เรียนจะได�เตรียมตัวก�อนการดําเนินการสร�างผลงาน
นวัตกรรม (2) การสร�างแรงจูงใจ เป#นวิธีการที่จะทําให�บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีความเต็มใจในการใช�
ความพยายามในการทํางานให�สําเร็จลุล�วงไป (3) การสร�างความไว�วางใจ เป#นลักษณะของความ
คาดหวังของบุคคลที่มีต�อการแสดงออกของบุคคลอ่ืนว�ามีความน�าเชื่อถือได�และไม�ก�อความเสียหาย
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หากบุคคลผู�นั้นได�บอกหรือกระทําสิ่งท่ีเป#นส�วนบุคคลเช�นความรู�เทคนิคต�าง ๆ ความไว�วางใจเป#นสิ่งท่ี
สําคัญเพราะจะช�วยให�สมาชิกในทีมไม�ปuดบังข�อมูลที่จําเป#นต�อการสร�างผลงานนวัตกรรม (4) การให�
ความหมายและตัวอย�างนวัตกรรม การให�คําจํากัดความ และนิยามแก�บุคคลที่ยังไม�เข�าใจใน
ความหมายของคําว�านวัตกรรม ยังไม�สามารถมองเห็นภาพของนวัตกรรมได�อย�างชัดเจน เนื่องจาก
ประสบการณ�ในการทํางานน�อย การบอกความหมายและการยกตัวอย�างรถประจําจึงเป#นสิ่งที่ควรทํา
อย�างยิ่ง เป#นการนําทางให�บุคคลที่ยังไม�เข�าใจ คาดเดาสิ่งที่เป#นนวัตกรรมไม�ได�สามารถมองนวัตกรรม
ให�เป#นรูปธรรมมากข้ึน (5) การให�ผู�เรียนนําเสนอตัวอย�างนวัตกรรม เป#นสิ่งที่ช�วยย้ําเตือนถึงความ
เข�าใจของผู�เรียนว�ามีความเข�าใจในความหมายของนวัตกรรมมากข้ึนโดยให�ยกตัวอย�างนวัตกรรมและ
นํามาเสนอ (6) การดําเนินการสร�างผลงานนวัตกรรม ให�ผู�เรียนได�ดําเนินการตามแผนท่ีได�วางไว�โดย
เป#นการสร�างตัวต�นแบบตามแนวคิดท่ีได�คิดไว�ในทีมโดยผลงานที่สร�างข้ึนจะมีลักษณะผลงาน
นวัตกรรม (7) การทดลองใช�ผลงานนวัตกรรม การนําผลงานนวัตกรรมไปทดลองใช�กับกลุ�มเปzาหมาย
ของผลงานนั้นนั้นเพื่อทดสอบสมมุติฐาน (8) การนําเสนอผลงานนวัตกรรม เป#นการนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมให�ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�เรียนรวมทั้งผู�ท่ีสนใจได�เข�าฟ*งและให�คะแนนผลงานนวัตกรรม การจัด
กิจกรรมการนําเสนอผลงานนวัตกรรม สมาชิกในแต�ละทีมนําผลงานนวัตกรรมนําเสนอหน�าชั้นเรียน 
สมาชิกในแต�ละทีมรายงานกระบวนการทํางานโดยจัดทําเป#นรูปเล�มโครงงาน ผู�สอนกล�าวยกย�อง
ผู�เรียนแต�ละทีมเพื่อสร�างกําลังใจในการพัฒนาผลงานต�อไป สมาชิกในแต�ละทีมร�วมกันสรุปสิ่งที่ได�
เรียนรู�ร�วมกันให�ข�อคิดเห็น (After Action Review) สมาชิกในทีมร�วมกันเขียนสะท�อนความรู�สึกหลัง
ทํากิจกรรม (Reflection) (9) การประเมินผล เป#นข้ันตอนหลังจากที่ทีมได�นําเสนอผลงานนวัตกรรม
และนําส�งรูปเล�มโดยการประเมิน จะประเมินร�วมกันจากผู�เชี่ยวชาญ ทีมอ่ืน ๆ และทีมตนเอง การจัด
กิจกรรม การประเมินผล ผู�เชี่ยวชาญและสมาชิกในทีมอ่ืนร�วมกันประเมินผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ�
ที่ได�ต้ังไว�และให�คําแนะนําในผลงานนวัตกรรมนั้น ๆ  

การพัฒนาทักษะการใช2คอมพิวเตอร&และไอซีที (Computing and ICT Skills) 
ICT ย�อมาจาก Information and Communication Technology แปลว�า เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวข�องกับข�าวสารข�อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต�การสร�าง 
การนํามาวิเคราะห�หรือประมวลผล การรับและส�งข�อมูล การจัดเก็บและการนําไปใช�งานใหม� 
เทคโนโลยีเหล�านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร� ซ่ึงประกอบด�วยส�วนอุปกรณ� (Hardware) ส�วนคําสั่ง 
(Software) และส�วนข�อมูล (Data) และระบบการสื่อสารต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป#นโทรศัพท� ระบบสื่อสาร
ข�อมูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือสื่อสารใด ๆ ท้ังมีสายและไร�สาย (ความหมายตามที่ให�ไว�ในแผนแม�บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549) ในโลกแห�งความรู� (World 
Knowledge) ซ่ึงผู�เรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือแม�กระทั่งจะเรียนรู�กับใครก็
ได�ตามความสนใจของแต�ละคน จึงเกิดความยืดหยุ�นในการเรียนรู�มากข้ึน แนวทางการพัฒนาทักษะ
การใช�คอมพิวเตอร�และ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู�มีหลากหลายรูปแบบ ได�แก� การเรียนการสอนบน
อินเทอร�เน็ตและเวิลด�ไวด�เว็บ การส�งการสอนทางไกลด�วยการส�งสัญญาณผ�านดาวเทียม การเรียนการ
สอนโดยการประชุมทางไกลด�วยวีดีทัศน� บทเรียนลักษณะข�อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ บันทึก
ข�อมูลและสารสนเทศด�วยซีดีและดีวีดี การเรียนการสอนด�วยเทคโนโลยีไร�สาย การศึกษาเชิงลึกด�วย
เทคโนโลยีความเป#นจริงเสมือน ฯลฯ (เนาวนิตย� สงคราม, 2554) 
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การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) การสื่อสาร หมายถึง การ
ถ�ายทอดข�อมูลข�าวสารจากบุคคลฝsายหน่ึงท่ีเรียกว�า “ผู�ส�งสาร (Sender)” ส�ง “สาร (Message)” ไป
ยังบุคคลอีกฝsายหนึ่งที่เรียกว�า “ผู�รับสาร (Reciever)” โดยผ�าน “ช�องทางการสื่อสาร (Channel)” 
โดยเรียกสั้น ๆ ว�า SMCR หลักสําคัญในการสื่อสารนั้น ต�องมีองค�ประกอบ 7 ประการ คือ 1) ความ
น�าเชื่อถือ (Credibility) ในเร่ืองของผู�ให�ข�าวสาร แหล�งข�าว เพื่อให�เกิดความม่ันใจ หรือเต็มใจรับฟ*ง
ข�าวสารนั้น 2) ความเหมาะสม (Context) ความสําคัญอยู�ท่ีท�าที ท�าทางภาษา คําพูดที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมสังคม หมู�ชน หรือสภาพแวดล�อมน้ัน ๆ 3) เนื้อหาสาระ (Content) จะต�องมีความหมาย
สําหรับผู�รับ มีสาระประโยชน� 4) บ�อยและสมํ่าเสมอต�อเนื่องกัน (Continuity and Consistency) 
หรือมีการย้ําหรือซํ้าเพื่อเตือนความทรงจําและมีความเสมอต�นเสมอปลาย 5) ช�องทางข�าวสาร 
(Channels) ข�าวสารจะเผยแพร�ได�ดีน้ันจะต�องส�งให�ถูกช�องทางของการส่ือสารนั้น ๆ ควรเลือก
ช�องทางท่ีได�ผลเร็วที่สุด 6) ความสามารถของผู�รับข�าวสาร (Capability of Audience) ซ่ึงข้ึนอยู�กับ
ป*จจัยหลายอย�าง เช�น สถานที่ โอกาสอํานวย นิสัย ความรู� พื้นฐานท่ีจะช�วยให�เข�าใจ เป#นต�น 7) ความ
แจ�มแจ�งของข�าวสาร (Clarity) ข�าวสารต�องง�าย ใช�ภาษาท่ีผู�รับเข�าใจ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
ดังนี้ “พูดให�เป#น” การคิดก�อนพูด การใคร�ครวญไตร�ตรองให�ละเอียดถ่ีถ�วน ก�อนจะพูด มีสติในการ
พูด เป#นไปในทางสร�างสรรค�ก�อประโยชน� และ พูดอย�างสุภาพอ�อนโยน “ฟ*งให�เป#น” คือ ต้ังใจฟ*ง ทํา
ความเข�าใจกับเรื่องที่ฟ*ง โดยไม�แทรก ไม�ขัดจังหวะ “อ�านให�เป#น” เพื่อการเรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพ 
และนําไปใช�ในชีวิตจริง “เขียนให�เป#น” การเขียนเป#นการแสดงความรู� ความคิด ความต�องการ เป#น
ลายลักษณ�อักษร เพื่อให�ผู�รับสารสามารถอ�านได�เข�าใจ ด�วยรูปแบบต�าง ๆ (ปuยาพร    หวังมหาพร, 
2555) 

การพัฒนาทักษะความร0วมมือ (Collaboration Skills) ปuยาพร หวังมหาพร (2555) 
กล�าวว�าความร�วมมือเกิดจากปฏิสัมพันธ�ระหว�างองค�การทั้งความสัมพันธ�ที่เป#นทางการและไม�เป#น
ทางการโดยการเจรจา การทําความตกลง การบริหารข�อตกลงร�วมกัน และ Agranoff and McGuire 
(2003) กล�าวว�า ความร�วมมือหมายถึงการกระทํากิจกรรมใด ๆ ในลักษณะของการมีส�วนร�วม ริเริ่ม 
ประสานงาน ช�วยเหลือ ส�งเสริม สนับสนุนซ่ึงกันและกันเพื่อให�บรรลุจุดมุ�งหมายในกิจกรรมน้ัน ๆ เป#น
กระบวนการที่กระตุ�นให�องค�การต�าง ๆ หันมาปฏิบัติงานร�วมกัน เพื่อให�งานประสบความสําเร็จด�วย
ศักยภาพขององค�การเพียงองค�การเดียว ซ่ึงภายใต�บริบทของการสร�างความร�วมมือ ต�องมีการสร�าง
การเรียนรู�ร�วมกัน และท่ีสําคัญท่ีสุดบทบาทของผู�เล�นแต�ละคน หรือองค�การแต�ละองค�การล�วนเป#นไป
ในลักษณะของการเป#นพันธมิตร (Partners) ไม�ใช�เป#นไปในลักษณะของผู�บังคับบัญชา (Superior) 
และ ผู�ใต�บังคับบัญชา (Subordinate) ซ่ึงจากกระบวนการความร�วมมือดังกล�าว หากสรุปมิติของ
กระบวนการร�วมมือ จะประกอบด�วย มิติด�านการปกครองหรือด�านโครงสร�าง ได�แก� การกาหนดกฎ
ระเบียบ การเจรจา การตัดสินใจ การสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพ การสร�างพันธะสัญญา มิติดังกล�าว
เป#นจุดเริ่มต�นท่ีทําให�การบริหารเกิดข้ึนตามมา และมิติด�านการบริหารหรือกระบวนการ ได�แก� การ
วางแผน การกําหนดเปzาหมาย การสนับสนุนด�านการเงิน การสนับสนุนด�านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
การสร�างแนวปฏิบัติ การอํานวยความสะดวกต�าง ๆ การจัดการความขัดแย�งและการประเมินผล 

การพัฒนาทักษะอาชีพและการเป�นผู2ประกอบการ (Career and Entrepreneurial 
Skills)  ตามมุมมองของ ณัฎฐพันธ� เขจรนันท� (2541) กล�าวว�า อาชีพหมายถึงงานท่ีบุคคลกระทําโดย
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ใช�ความรู�ทักษะและความสามารถของตนเพื่อให�สามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมอย�างมีความสุข เป#น
ประสบการณ�ในการทํางานหรือลําดับของตําแหน�งซ่ึงบุคคลดํารงอยู�ภายในช�วงชีวิตของบุคคลในสาย
อาชีพเดิมตั้งแต�เร่ิมต�นจนเกษียณอายุ เช�น อาชีพแพทย� พยาบาล นักวิทยาศาสตร� ช�างไฟฟzา ช�างไม� 
ชาวนา ชาวสวน พ�อค�า ครู นักบัญชี นักบริหาร เป#นต�น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพตามความ
เหมาะสม ข้ึนอยู�กับทัศนคติ พฤติกรรม สิ่งแวดล�อม และสถานการณ�ของแต�ละคนข้ึนอยู�กับพื้นฐาน
ของความสนใจและความถนัดของบุคคล การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป#นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู�
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลซ่ึงมีจุดมุ�งหมายในชีวิตที่ต�างกัน การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มี 4 ประเภท คือ 1) การฝ�กทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาด�านอาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น เพื่อสนองความต�องการของผู�เรียน ให�มีความรู�และทักษะพื้นฐานในการอาชีพ 2) การเข�าสู�
อาชีพ เป#นการพัฒนากลุ�มเปzาหมายให�สามารถคิด วิเคราะห� แลกเปลี่ยนเรียนรู�และพัฒนาตนเองเพื่อ
เข�าสู�อาชีพ 3) กลุ�มพัฒนาอาชีพ เป#นการส�งเสริมความรู�และประสบการณ�แก�กลุ�มที่มีอาชีพประเภท
เดียวกัน ให�สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข�าสู�การจําหน�ายมีรายได�ยิ่งขึ้น และ 4) การ
พัฒนาด�วยเทคโนโลยี เป#นการให�ความรู�แก�กลุ�มเปzาหมายเฉพาะที่ต�องการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
พัฒนาอาชีพและศักยภาพแก�ตนเอง ส�วนการเป�นผู2ประกอบการ คือ ผู�ท่ีเห็นโอกาสทางธุรกิจและ
ยอมรับความเสี่ยงในการเร่ิมต�นธุรกิจเป#นการเอาผลประโยชน�จากโอกาสและความคิด (Coulter, 
1997) แนวทางการพัฒนาการเป�นผู2ประกอบการ โดยการพัฒนาตนเองให�มีแบบอย�างบุคลิกภาพ
ของผู�ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ และจากการศึกษาบุคลิกภาพของผู�ประกอบการที่ประสบ
ผลสําเร็จเพื่อเป#นแบบอย�างในการพัฒนาตนเอง ดังท่ี Scarborough and Zimmerer (2003) ได�สรุป
บุคลิกภาพของผู�ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จดังน้ี 1) รับผิดชอบต�อการกระทําของตนเอง     2) 
เชื่อม่ันในความสามารถและต�องการความสําเร็จมากกว�าเงินตรา 3) มีทักษะด�านการจัดการและชอบ
ความเส่ียงในระดับปานกลาง 4) มีพลังงานสูงเพื่อทุ�มเทในการทํางานและไม�ย�อท�อต�อทุกสถานการณ� 
5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน  

การพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรมข2ามชาติ (Cross-Cultural Skills) คือทักษะที่เน�น
ความเข�าใจในกลุ�มคนในหลากหลายชาติพันธ� ด�านความเข�าใจต�างวัฒนธรรมต�างกระบวนทัศน� ซ่ึง
ตามทัศนะของ จําลักษณ� ขุนพลแก�ว (2556) กล�าวว�า บุคคลท่ีสามารถทํางานร�วมกับชาวต�างชาติ 
หรือทํางานยังต�างประเทศให�ได�ผลงานดี ควรพัฒนาตนเองดังน้ี 1) มีความรู� ความเข�าใจในมิติทาง
วัฒนธรรมท่ีแตกต�าง ยอมรับความหลากหลาย และมีทัศนคติที่เป#นบวกต�อท้ังวัฒนธรรมของตนเอง 
และของเพื่อนร�วมงานจากชาติอ่ืน 2) มีความสามารถทางภาษาต�าง ๆ อย�างน�อย 2 ภาษา (หาก
สามารถสื่อสารได�หลายภาษายิ่งดี) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่เราต�องทํางาน
ด�วย โดยเฉพาะภาษาของประเทศในอาเซียนด�วยกัน ถ�าสามารถจดจําคําทักทาย มารยาทของแต�ละ
ประเทศท่ีไปพบปะ ก็จะช�วยเพิ่มเสน�ห�และความประทับใจเม่ือแรกเจอได�เป#นอย�างดี 3) ยืดหยุ�น 
ปรับตัวได�ในสถานการณ�ที่แตกต�าง ไม�ยึดติดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจนเกินไป และชอบแสวงหาความรู�ใน
สิ่งแปลก ๆ ใหม� ๆ 4) พร�อมเดินทางท้ังต�างจังหวัดและต�างประเทศ มีความอดทนกับการเดินทาง
ระยะเวลานาน ๆ อยู�ตามลําพังได� สามารถช�วยเหลือตนเองหรือพึ่งตนเองได� 5) มีสุขภาพร�างกายท่ี
แข็งแรง ไม�มีโรคประจําตัวท่ีรุนแรงจนเป#นอุปสรรคในการเดินทางไกล ๆ และมีสุขภาพจิตที่ดี เผชิญ
กับอุปสรรคต�าง ๆ ได�อย�างมีสติ 6) มีความรู� หรือความสามารถพิเศษเก่ียวกับวัฒนธรรมประจําชาติ 
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อาทิ การปรุงอาหารประจําชาติ ร�องเพลง ศิลปะการแสดง สถานที่สําคัญ สถานท่ีท�องเที่ยว 
ประวัติศาสตร� และความรู�ท่ัวไป เพื่อใช�ในการแลกเปลี่ยนบทสนทนา ทําให�สร�างความคุ�นเคยและ
กระชับมิตรได�เร็วข้ึน 

การพัฒนาทักษะการเปล่ียนแปลง (Change Skills) ในปB พ.ศ. 2563 ถูกคาดการณ�
กันว�าจะเป#นปBแห�งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ� เพราะเป#นปBแห�งการบรรจบกันของความหลากหลาย
ในด�านแรงงานและความก�าวหน�าในระบบเทคโนโลยี การสื่อสาร และอินเทอร�เน็ต สร�างให�เกิด
สิ่งประดิษฐ�ที่ส�งผลกระทบกับวิถีชัวิตของผู�คนบนโลกแบบท่ีไม�เคยมีมาก�อน หรือในภาษาอังกฤษเรียก
กันว�า Disruption ไม�ว�าจะมาจากความก�าวหน�าของผลผลิตท่ีเป#นป*ญญาประดิษฐ� (Artificial 
Intelligence) หรือเทคโนโลยีการเงินที่มีสกุลเงินไอทีแบบ Bitcoin หรือโปรแกรมประมวลวิเคราะห�
ข�อมูลดิจิทัลท่ีทรงประสิทธิภาพแบบ Blockchain หรือจะเป#นอุตสาหกรรมหุ�นยนต� กลุ�มพลังงาน
ทดแทนยุคใหม� อุปกรณ�วิทยาศาสตร�ยุคใหม� การสื่อสารและการค�าบนพื้นที่ดิจิทัลและไอที ท่ี
ประสิทธิภาพสูงยิ่ง รวมทั้งการพัฒนาภาพพิมพ� 3 มิติ เป#นต�น การพัฒนาการเตรียมความพร�อมสู�การ
เปลี่ยนแปลงจึงจําเป#นต�องคิดค�นนวัตกรรมใหม� ๆ รวมไปถึงวิธีที่องค�กรปฏิบัติและจูงใจพนักงานใน
การเตรียมพร�อมผู�นําและวิธีบริหารจัดการธุรกิจด�วย ผู�นํามีความเข�าใจให�ความสําคัญผลักดันเพื่อให�
เกิดการนําไปใช�จริงและการสร�างให�เป#นนวัตกรรมองค�กร (อริญญา เถลิงศรี, 2561) สอดคล�องกับ 
แจ็ค  มินทร� อิงค�ธเนศ (2560) กล�าวว�า การอยู�ในสังคมที่มีพลวัตสูงเช�นน้ี ไม�มีอะไรดีไปกว�าการสร�าง
ภูมิคุ�มกันจากภายในตัวเราเอง รวมถึงอยู�ร�วมกับความเปลี่ยนแปลงได�อย�างผสมกลมกลืน ไม�ว�าจะเป#น
คนรุ�นใหม� หรือจะเป#นผู�บริหารในองค�กร ก็จําเป#นต�องใช�หลักคิดนี้เหมือน ๆ กัน คือ ข�อแรก ต�องมี
ความสุขในสิ่งที่ทําอยู� หากชอบก็ย�อมทําให�กระหายที่จะเรียนรู�สิ่งใหม� ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู�ให�ตัวเอง
ตลอดเวลา 2) มองเห็นอุปสรรคเป#นโอกาสที่จะได�พิสูจน�ฝBมือและได�ท�าทายตัวเอง เพราะรู�ว�าอุปสรรค
เหล�านั้นเป#นของคู�กับคนเก�งและมีความสําเร็จรออยู�ข�างหน�า 3) อาสาเสนอตัวทําส่ิงใหม� ๆ ก็ย�อมมี
ทีมงานที่พร�อมปรับตัวรู�เปzาหมายใหม�เสมอ 4) อย�าให�การทํางานต�องอะลุ�มอล�วยไปตามเสียงส�วนใหญ�
ทั้งหมด อาจเป#นความอันตรายที่ทุกคนมองข�ามความเห็นต�าง 5) ตระหนักว�าไม�มีงานใดสําเร็จได�โดย
ไร�อุปสรรคเพราะจะทําให�เราเตรียมพร�อมรับมือกับทุกป*ญหาที่อาจเกิดข้ึน 6) ให�โอกาสกับ
ข�อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได� ไม�ว�าจะเป#นตัวเอง เพื่อนร�วมงาน ลูกน�องทุกคน ก็มีโอกาสทํางาน
ผิดพลาดได�เหมือน ๆ กัน จึงจําเป#นต�องวิเคราะห�จุดอ�อนจุดแข็งของแต�ละคนเพื่อปzองกันการใช�คนไม�
ตรงกับงานก�อนเป#นอันดับแรก เม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนก็ต�องมีการทบทวนข้ันตอนท้ังหมดให�
ถูกต�อง 7) ต�องหาความท�าทายใหม� ๆ เสมอซ่ึงจะทําให�เราพัฒนาตัวเองได�อย�างต�อเน่ืองและมีทักษะ
ใหม� ๆ เพิ่มข้ึนตลอดเวลา 8) อย�าปล�อยให�สมาร�ตดีไวซ�ทําให�เราเสียสมาธิ เพราะบางคร้ังทําให�เราต�อง
เสียสมาธิไปจากงานสําคัญ ๆ ได�โดยไม�รู�ตัว และ 9) ต�องมีเปzาหมายในการทํางานที่ชัดเจน เพราะสิ่งท่ี
เราทํามีค�าเสมอและผลงานย�อมตกอยู�กับองค�กร และยิ่งทํามากผลสุดท�ายก็ตกอยู�กับเศรษฐกิจของ
ประทศท่ีจะเติบโตตามไปด�วยเช�นกัน 
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2.3.3 การพัฒนากลุ0มทักษะ 2L’s ประกอบด�วย ทักษะการเรียนรู� (Learning Skills) 
และ ทักษะภาวะผู�นํา (Leadership Skills)  

การพัฒนาทักษะการเรียนรู2 (Learning Skills) จากรายงานการวิจัยเร่ือง 
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พิณสุดา 
สิริธรังศรี, 2555) กล�าวถึง คณะกรรมาธิการนานาชาติว�าด�วยการศึกษาในศตวรรษท่ี 20 ขององค�การ 
UNESCO ปB ค.ศ. 1996 ได�รายงานว�า “การเรียนรู�ตลอดชีวิต” เป#นกุญแจสําคัญที่ใช�สําหรับเปuดเข�าสู�
ศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว โดยได�ให�ความสําคัญกับสี่เสาหลักท่ี
เป#นรากฐานของการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 นี้ ได�แก� 1) การเรียนเพื่อรู� (Learning to Know) 2) การ
เรียนรู�เพื่อการปฏิบัติ (Learning to Do) 3) การเรียนรู�ท่ีจะอยู�ร�วมกันในสังคม (Learning to Live 
Together) และ 4) การเรียนเพื่อชีวิต (Learning to Be) จึงกล�าวได�ว�าทักษะการเรียนรู�ของบุคคลใน
ศตวรรษท่ี 21 เป#นการแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยเน�นการพัฒนาองค�ความรู�ของบุคคล 
พัฒนาทักษะชีวิตตลอดจนความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลที่เก่ียวข�องกับการ
ดํารงชีวิตเพื่อบุคคลจะได�นําสิ่งท่ีได�รับการพัฒนานี้ไปปรับใช�อย�างถูกต�องและเหมาะสมกับสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงในยุคป*จจุบัน วิธีพัฒนาตนเองให�เป#นบุคคลแห�งการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้    
1) พัฒนาบุคลิกภาพตนเองให�เป#นคนกระฉับกระเฉง กระตือรือร�น โดยแสวงหาความรู�ใหม� ๆ         2) 
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนรู� (Basic Skills) ประกอบด�วย ทักษะการฟ*ง ทักษะการถาม ทักษะ
การอ�าน ทักษะการคิด ทักษะการเขียน และทักษะการลงมือปฏิบัติ 3) พัฒนาทักษะด�านการเรียนรู�
และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เป#นทักษะที่เน�นด�านความคิดสร�างสรรค� การคิด
เชิงวิพากษ� การคิดวิเคราะห� การทํางานร�วมกัน มุ�งเน�นให�เกิดความรู�ความสามารถ และแก�ป*ญหาการ
สื่อสาร การสร�างความร�วมมือ และนวัตกรรม จะเป#นตัวกําหนดความพร�อมในการก�าวสู�โลกการ
ทํางานและสังคมที่มีความซับซ�อนมากข้ึนในสภาวะป*จจุบัน 4) พัฒนาทักษะด�านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ศึกษาวิธีการในการใช�สื่อและเทคโนโลยี 
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศต�าง ๆ มาใช�ให�เกิดประโยชน�ต�อการเรียนรู�ให�ได�มากที่สุด 5) พัฒนา
ทักษะด�านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) มุ�งเน�นให�มีความสามารถในการยืดหยุ�นและ
ปรับตัวได�ต�อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีสัมพันธภาพที่ดีต�อคนอ่ืน มีศักยภาพและมีความสามารถใน
การเป#นผู�ผลิตท่ีสามารถตรวจสอบได� ตลอดจนมีความเป#นผู�นําเป#นแบบอย�างที่ดี มีความสามารถใน
การแก�ป*ญหา สามารถประสานงานได�ดี และมีความรับผิดชอบในหน�าท่ีที่ได�รับมอบหมายอย�างดีที่สุด 
6) พัฒนาทักษะทางป*ญญา (Cognitive Skills) คือการเป#นคนใฝsรู�ให�เป#นคนมีความคิด มีวิจารณญาณ
เวลาฟ*งอะไรก็รู�จักวิเคราะห� รู�จักสรุป รู�จักนําเอาสิ่งดี ๆ มาใช�ให�เป#นประโยชน�อย�างสมเหตุผล 7) 
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาโดยเฉพาะภาษาสากลที่ใช� คือ ภาษาอังกฤษ เพราะสามารถใช�ใน
การติดต�อสื่อสารได�ในทุกประเทศในโลก  

การพัฒนาทักษะภาวะผู2นํา (Leadership Skills) ในศตวรรษท่ี 21 นี้ได�มีการ
ค�นคว�าวิจัยแนวคิดเชิงผู�นําสมัยใหม� เช�น แนวคิดภาวะผู�นําเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) 
แนวคิดภาวะผู�นําเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ทฤษฎีภาวะผู�นําในตัวเอง (Self-Leadership 
Theory) และแนวคิดภาวะผู�นําเชิงผู�นําที่แท�จริง (Authentic Leadership) จะเห็นได�ว�า การ
เปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัฒนารูปแบบของภาวะผู�นําเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเข�าสู�เชิงจิตวิญญาณ
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มากข้ึน เนื่องจากความเชื่อท่ีว�า "มนุษย�มีศักยภาพท่ีซ�อนอยู�จริง" การพัฒนาภาวะผู�นําในป*จจุบันมี 5 
แนวทางคือ กระบวนการฝ�กอบรม (Training) กระบวนการโค�ช (Coaching) กระบวนการให�
คําปรึกษา (Consulting) กระบวนการการเป#นพี่เลี้ยง (Mentoring) และกระบวนการเจริญสติ 
(Mindfulness Practice) ซ่ึงกระบวนการพัฒนากับภาวะผู�นํานั้น ไม�ได�สําคัญว�าจะได�ผู�นําแบบใดแต�
สําคัญว�า เม่ือสร�างให�เกิดภาวะผู�นําแบบใดข้ึนมาแล�ว ตัวเขาเองได�เห็นศักยภาพตัวเองหรือไม� เกิด
ความตระหนักรู�ว�าตัวเองเป#นผู�นําได�อย�างที่ไม�ต�องมีคนมา การพัฒนาภาวะผู�นําด�วยการใช�การรับรู�
ด�วยตนเอง และการสร�างวินัยในตนเอง (Development Through Self-Awareness and Self-
Discipline) การพัฒนาภาวะผู�นําด�วยการใช�การรับรู�ด�วยตนเอง และการสร�างวินัย การพัฒนาภาวะ
ผู�นําด�วยการให�การศึกษา และโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู�นํา (พูนฤดี สุวรรณพันธุ�, 2550) 

การพัฒนาทักษะภาวะผู�นําด�วยกระบวนการ “ผู�นําในตัวฉัน” (The Leader in 
Me) ของ Steven R. Covey โดย Covey (1998) นักจิตวิทยาผู�เขียนหนังสือ The 7 Habits of 
Highly Effective People ได�กล�าวว�า “การพัฒนาทักษะแห�งศควรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน” หรือ 
“ทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน” สร�างได�โดยการนํากระบวนการ The Leader in Me ตามหลักการ 7 
อุปนิสัยของผู�มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habit of Highly Effective People) โดย 3 อุปนิสัยแรก 
ได�แก� การสร�างภาวะผู�นําในตนเอง อุปนิสัยที่ 4-6 เน�นพัฒนาทักษะของการแก�ไขป*ญหา การสื่อสาร 
และ การทํางานกับผู�อ่ืน และอุปนิสัยที่ 7 จะช�วยเติมพลังชีวิตทั้งในด�านร�างกาย จิตใจ ความคิด และ
จิตวิญญาณ เม่ือ 7 อุปนิสัยนี้กลายเป#นนิสัยของนักเรียนแล�ว ก็จะเกิดเป#นทักษะชีวิตที่พร�อมสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 และประเทศไทยยุค 4.0 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1  หลักการ 7 อุปนิสัยของผู�มีประสิทธิผลสูง  

อุปนิสัย หลักการ พฤติกรรมและภาษาที่ใช� 
Be Proactive 
บี โปรแอคทีฟ 

- การริเร่ิม ต�องเป#นฝsาย
เร่ิมต�นทําก�อน 

- ความรับผิดชอบต�อ
หน�าท่ีและผลลัพธ� 

- การเลือก 

- ฉันคือผู�กําหนดการกระทํา ความคิด
และอารมณ� ของตนเอง 

- ฉันรับผิดชอบต�อผลลัพธ�และไม�
กล�าวโทษผู�อ่ืน 

Begin with the End 
in Mind เริ่มต�นด�วย
จุดมุ�งหมายในใจ  

- วิสัยทัศน� 
- การวางแผน 
- จุดมุ�งหมาย 

- ฉันตั้งเปzาหมายและรู�วิธีทําให�สําเร็จ 
- ฉันทําสิ่งสําคัญและสร�างความ

เปลี่ยนแปลง 
Put First Things First  
ทําตามลาํดับ
ความสาํคัญ 

 

- การจัดลําดับ
ความสาํคัญ 

- การมีวินัย 

- ฉันใช�เวลากับสิ่งสาํคัญที่สุด และไม�
เสียเวลากับสิ่งสาํคัญน�อยกว�า  

- ฉันจัดลําดับความสาํคัญ จัดตารางชีวิต 
และทําตามอย�างมีวินัย 

Think Win-Win  
คิดแบบ ชนะ/ชนะ  

- ความเห็นอกเห็นใจ 
- ผลประโยชน�ร�วมกัน 
- ความยุติธรรม 

- ฉันคิดถึงใจเขาใจเรา 
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อุปนิสัย หลักการ พฤติกรรมและภาษาที่ใช� 
- ฉันสร�างความสัมพันธ�ที่ดีกับผู�อ่ืนด�วย

ความใจกว�าง กล�าวขอโทษเม่ือทําผิด 
และรักษาคําม่ันสัญญา 

Seek First to 
Understand, Then to 
be Understood  
เข�าใจคนอ่ืนก�อนจะให�
คนอ่ืนเข�าใจเรา  

- การให�เกียรติ 
- เข�าใจซ่ึงกันและกัน 

- ฉันพยายามเข�าใจสิ่งต�าง ๆ จากมุมมอง
ของผู�อ่ืน 

- ฉันตั้งใจฟ*งความคิดเห็นของผู�อ่ืนโดยไม�
ขัดจังหวะ 

Synergy  
ผนึกพลังประสานความ
ต�าง  

- ความสร�างสรรค� 
- ความร�วมมือ 
- ความหลากหลาย 
- ความอ�อนน�อม 

- ฉันเข�ากับผู�อ่ืนได� แม�เราจะแตกต�างกัน 
- ฉันรักการทํางานเป#นทีม เพราะ

ความคิดที่หลากหลายและยอมสร�าง
ทางออกท่ีดีกว�า 

- ฉันเห็นคุณค�าของความแตกต�าง 
Sharpen the Saw  
ลับเลื่อยให�คม 

- การเติมพลัง 
- การพัฒนาอย�าง

ต�อเนื่อง 
- สุขภาพ 
- สมดุลชีวิต 

- ฉันดูแลตัวเองเป#นอย�างดี ด�วยการกิน
อาหารที่มีประโยชน� ออกกําลังกาย 
พักผ�อนเพียงพอ มีความสุขกับ
ครอบครัวและเพื่อน 

- ฉันเรียนรู�ได�ทุกที่ ทุกเวลา ไม�เฉพาะแค�
ในโรงเรียน 

 
เทคนิคหมวก 6 ใบเพื่อการพัฒนาทักษะนวัตกรรม  
ในประเด็นการพัฒนาทักษะนวัตกรรมที่กล�าวถึงข�างต�น ผู�วิจัยมีความสนใจใน

เทคนิคหมวก 6 ใบว�าจะใช�เป#นกรอบความคิดเพื่อให�การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในคร้ังน้ี
ได�ผลดียิ่งข้ึน จึงขอนําเอารายละเอียดของเทคนิคหมวก 6 ใบมานําเสนอเพิ่มเติมไว�ตรงน้ี 

พิสิษฐ� จงนิมิตสถาพร (2558) ได�ศึกษาทัศนะการจัดระบบความคิดของ Edward 
de Bono ผู�เชี่ยวชาญเร่ืองการจัดระบบความคิด ดังนี้ ความคิดมีหลายรูปแบบ แต�เวลาเราคิดเรื่อง
อะไรสักอย�างเรามักจะใช�ทุกความคิดพร�อมกัน ด�วยเหตุนี้ ความคิดซ่ึงโดดเด�นที่สุดตามบุคลิกลักษณะ
ของเราจะมีบทบาทเหนือความคิดอ่ืน จึงทําการแยกความคิดออกมาเป#น 6 แบบ และใช�หมวก 6 สี
แทนความคิดแต�ละอย�าง วิธีการนี้เรียกว�า หมวกคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) 

 



52 
 

 
 
ภาพที่ 2.6 ประโยชน�ของเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ 
ที่มา. จาก http://www.pisitzhong.com/ 
 

หลักการสําคัญคือ เราจะใช�ความคิดแต�ละประเภท ทีละอย�าง เหมือนกับว�าเราเป#น
วาทยากร กําลังควบคุมวงดนตรีออเคสตรา แล�วเราสั่งให�เคร่ืองดนตรีแยกกันเล�นทีละชิ้น ไม�เล�นพร�อม
กัน ซ่ึงจะทําให�เราได�ยินเสียงเคร่ืองดนตรีแต�ละชิ้นได�ชัดข้ึน ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six 
Thinking Hats) กับความคิด 6 แบบ มีองค�ประกอบ ดังภาพท่ี 2.7  

 

 

ภาพที่ 2.7 ทฤษฎีหมวก 6 ใบ กลยุทธ�เพื่อการตัดสินใจ 
ที่มา. จาก http://gotoknow.org/blog/bussaya9/386135  
 
  หมวกสีน้ําเงิน ควบคุมความคิดท้ังหมด กําหนดขอบเขตป*ญหา 
  หมวกสีขาว โฟกัสไปที่ข�อมูล ซ่ึงเป#นข�อเท็จจริง 
  หมวกสีแดง คิดตามสัญชาติญาณ โดยใช�อารมณ� ความรู�สึก 
  หมวกสีเหลือง คิดในแง�บวก 
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  หมวกสีเขียว คิดสร�างสรรค� คิดหาไอเดียแปลกใหม� หลุดโลก 
  หมวกสีดํา คิดแบบเป#นเหตุเป#นผลมองไปท่ีป*ญหาและอุปสรรคเพื่อปzองกัน 

 หมวก 6 ใบ ใช�คิดให�รอบคอบ สีน้ําเงิน กําหนดขอบ เขตป*ญหา สีขาวเน�น ข�อเท็จจริง ทุก
คราวครา แดงแสดงว�า ใช�อารมณ�มา ตัดสินใจ หมวกสีเหลือง คิดแต�เร่ือง ท่ีเป#นบวก เขียวไม�เข�าพวก 
คิดต�าง อย�างสร�างสรรค� หมวกสีดํา ย้ําเหตุผล เพื่อปzองกัน สวมทุกวัน ท้ัง 6 ใบ ได�ป*ญญา  

ตัวอย�างผลสําเร็จของหมวก 6 ใบ ของ บริษัท สแตทออยล� (Statoil) ในนอร�เวย� มีป*ญหา
เรื่องการขุดเจาะน้ํามันทําให�มีต�นทุนเพิ่มข้ึนถึงวันละหนึ่งแสนเหรียญ แต�เม่ือนําเทคนิคหมวก 6 ใบ ไป
ใช�ในการประชุม เพียงแค� 12 นาที ก็สามารถแก�ไขป*ญหาได�โดยที่ต�นทุนหนึ่งแสนเหรียญลดลงจนเป#น
ศูนย� นอกจากสแตทออยล� แล�ว ก็ยังมีบริษัทยักษ�ใหญ�ระดับโลก อีกหลายแห�งท่ีนําเทคนิคหมวก 6 ใบ
ไปใช� เช�น IBM , NASA , BP , DuPont , Shell , Federal Express เป#นต�น เหตุผลท่ีเทคนิคหมวก 6 
ใบ ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเป#นเพราะ 1) การที่ทุกคนโฟกัสไปยังแต�ละเร่ืองในทิศทางเดียวกัน 
จะช�วยเพิ่มพลังความคิด 2) ลดเวลาที่ใช�ในการประชุมร�วมกัน เนื่องจากทุกคนจะคิดไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงไม�เสียเวลาไปกับการได�เถียงที่เกิดจากการมองคนละมุม ลดอัตตา ที่ก�อให�เกิดความขัดแย�ง 

สรุปโดยสาระสําคัญ เทคนิคหมวกคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือ เทคนิคการคิดอย�าง
มีระบบ คิดอย�างมีโฟกัส จําแนกความคิดออกเป#นด�าน ๆ และคิดอย�างมีคุณภาพ เพื่อช�วยจัดระเบียบ
การคิด ทําให�การคิดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป#นทักษะช�วยดึงเอาความรู�และประสบการณ�ของผู�คิดมา
ใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดอย�างเหมาะสมกับสถานการณ�ทักษะความคิดจึงมีความสําคัญท่ีสุด คือ  

   1) สมาชิกในทีมใช�เทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ในการค�นหาแนวทางการต�อยอดหัวข�อท่ี
ตนสนใจให�เกิดเป#นโครงการที่สามารถผลิตผลงานนวัตกรรมออกมาได�โดยการสร�างแนวคิดนวัตกรรม
โดยผู�เรียนแต�ละทีมดําเนินการตามเทคนิคดังกล�าว 

   2) สมาชิกในทีมช�วยกันคัดเลือกบุคคลที่จะคอยช�วยให�กิจกรรมดําเนินไปอย�าง
ราบรื่นและเป#นผู�ที่เข�าใจการใช�เทคนิคหมวกคิด 6 ใบได�ดีที่สุด (หมวกสีฟzา)  

   3) สมาชิกในทีมร�วมกันแสดงความคิดเห็นโดยนําเสนอข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกับป*ญหา
ที่ทีมเลือกโดยไม�อคติหรือลําเอียง ให�บอกแต�ข�อมูลและไม�มีการแสดงความคิดเห็น (หมวกสีขาว)  

   4) สมาชิกในทีมร�วมแสดงข�อดี จุดเด�นของหัวข�อเร่ืองท่ีทีมเลือก (หมวกสีเหลือง)  
   5) สมาชิกในทีมร�วมกันแสดงความคิดเห็นถึงด�านลบ ข�อด�อย ข�อผิดพลาด และ

เหตุผลในการปฏิเสธที่จะไม�ยอมรับหัวข�อที่เสนอ (หมวกสีดํา)  
ในที่น้ีต�องพิจารณาถึงความเป#นนวัตกรรมว�าสิ่งที่จะสร�างออกมาเพื่อให�เป#นผลงานน้ันเป#น

นวัตกรรมหรือไม� ผู�ท่ีทําหน�าที่สวมหมวกสีฟzาต�องสังเกตว�า หากมีการโต�แย�งหรือโต�เถียงกันท่ีอาจจะ
ก�อให�เกิดการทะเลาะหรือความรุนแรง ถ�าหากเป#นเช�นนั้นควรขอให�สมาชิกในทีมเปลี่ยนเร่ือง (เปลี่ยน
หมวก) สมาชิกในทีมร�วมกันคิดสร�างสรรค�หัวข�อท่ีเสนอ สมาชิกในทีมสามารถแสดงความรู�สึกได�ถึง
แนวคิดนวัตกรรมที่เพื่อนนําเสนอโดยอาจไม�ต�องมีเหตุผลประกอบ (หมวกสีแดง) เน่ืองจากว�าการ
แสดงความรู�สึกของตนเองออกมาสามารถทําให�ผู�นั้นเรียบเรียงความคิดและเข�าใจในความต�องการ
ของตนได�ดีข้ึนและสามารถสร�างความคิดของตนเองข้ึนมาได� สมาชิกในทีมร�วมกันสรุปถึงหัวข�อท่ี
สนใจท่ีจะสร�างผลงานนวัตกรรมที่ไม�เคยมีมาก�อน ผู�เรียนร�วมกันเสนอหัวข�อที่สนใจและขอคําปรึกษา
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จากผู�สอนเป#นผู�ให�คําแนะนํา ผู�สอนกล�าวยกย�องผู�เรียนในแต�ละทีมเพื่อการสร�างกําลังใจในการพัฒนา
ผลงานต�อไป สมาชิกในแต�ละทีมร�วมกันสรุปสิ่งที่ได�เรียนรู�และให�ข�อคิดเห็น (After Action Review) 
สมาชิกในทีมร�วมกันเขียนสะท�อนความรู�สึกหลังจากทํากิจกรรม (Reflection)  

การวางแผนสร�างนวัตกรรม เป#นการวางแผนการทํางานโดยผู�เรียนจะได�มีหลักการและ
แนวทางในการดําเนินงานอย�างเป#นระบบโดยมีหัวข�อที่จัดเจนในการทํางาน ดําเนินการดังนี้คือ 
สมาชิกในทีมร�วมกันเขียนโครงการตามหัวข�อ ชื่อโครงการ ผู�จัดทําโครงงาน อาจารย�ที่ปรึกษา
โครงการ ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ เป#นข�อความที่ชี้ให�เห็นถึงความสมเหตุสมผลในการทําโครงการน้ี
โดยสามารถอ�างอิงทฤษฎี หลักการหรือสภาพการณ�ป*จจุบัน สมมุติฐาน วัตถุประสงค� ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน แหล�งท่ีศึกษาควรระบุแหล�งค�นคว�าด�วยว�าจะได�ข�อมูลสารสนเทศน้ันมาจากที่ใดบ�าง วัสดุ
อุปกรณ� บอกชื่อและเครื่องมือท่ีต�องการใช�ในการสร�างผลงานและชิ้นงานน้ัน ๆ งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ รูปแบบชิ้นงาน และประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ ผู�สอนกล�าวยกย�องผู�เรียนแต�ละ
ทีมเพื่อเป#นการสร�างกําลังใจในการพัฒนาผลงาน สมาชิกแต�ละทีมร�วมกันสรุปสิ่งท่ีได�เรียนรู�ร�วมกันให�
ข�อคิดเห็น (After Action Review) สมาชิกร�วมกันเขียนสะท�อนความรู�สึกหลังจากการทํากิจกรรมใน
ข้ันตอนน้ี (Reflection) การดําเนินการสร�างผลงานนวัตกรรม ให�ผู�เรียนได�ดําเนินการตามแผนที่ได�
วางไว�โดยเป#นการสร�างตัวต�นแบบตามแนวคิดที่ได�คิดไว�ในทีมโดยผลงานที่สร�างข้ึนจะมีลักษณะ
ผลงานนวัตกรรมซ่ึงต�องอาศัยองค�ประกอบที่สําคัญได�แก� ภาวะผู�นํา เพราะผู�เรียนย�อมต�องเป#นผู�นํา
และผู�ตามที่ดีและฝ�กทักษะการแก�ป*ญหาการทํางานอย�างมีระบบรวมทั้งยังสามารถให�ผู�เรียนได�เรียนรู�
จากประสบการณ�ตรงอีกด�วย 

การจัดกิจกรรมการดําเนินการสร�างผลงานนวัตกรรม สมาชิกในทีมเข�าใจถึงภาวะผู�นําโดยมี
การศึกษาทําความเข�าใจและสร�างข�อตกลงในการทํางานร�วมกัน สมาชิกในทีมแบ�งหน�าที่การ
รับผิดชอบในการศึกษาค�นคว�าหาข�อมูลโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร�างผลงานนวัตกรรมท่ี
สมบูรณ�ที่สุด และสอบถามผู�รู�หรือผู�เชี่ยวชาญ สมาชิกในทีมสร�างต�นแบบนวัตกรรม และเม่ือเสร็จสิ้น
นําชิ้นงานท่ีได�มาวิเคราะห�หาข�อบกพร�องและปรับปรุงแก�ไข ในระยะน้ีอาจารย�ท่ีปรึกษาจะคอยให�
คําแนะนํา ผู�สอนกล�าวยกย�องผู�เรียนในแต�ละทีมเพื่อสร�างกําลังใจในการพัฒนาผลงานต�อไป สมาชิก
ในแต�ละทีมร�วมกันสรุปสิ่งท่ีได�เรียนรู�และให�ข�อคิดเห็น (After Action Review) สมาชิกในทีมร�วมกัน
เขียนสะท�อนความรู�สึกหลังจากการทํากิจกรรม (Reflection)  

การนําเสนอผลงานนวัตกรรม เป#นการนําเสนอผลงานนวัตกรรมให�ผู�ทรงคุณวุฒิผู�เรียน
รวมท้ังผู�ที่สนใจได�เค�าฟ*งและให�คะแนนผลงานนวัตกรรม การจัดกิจกรรมการนําเสนอผลงาน
นวัตกรรม สมาชิกในแต�ละทีมนําผลงานนวัตกรรมนําเสนอหน�าชั้นเรียน สมาชิกในแต�ละทีมรายงาน
กระบวนการทํางานโดยจัดทําเป#นรูปเล�มโครงงาน ผู�สอนกล�าวยกย�องผู�เรียนแต�ละทีมเพื่อสร�าง
กําลังใจในการพัฒนาผลงานต�อไป สมาชิกในแต�ละทีมร�วมกันสรุปสิ่งที่ได�เรียนรู�ร�วมกันให�ข�อคิดเห็น 
(After Action Review) สมาชิกในทีมร�วมกันเขียนสะท�อนความรู�สึกหลังทํากิจกรรม (Reflection) 
การประเมินผล เป#นข้ันตอนหลังจากที่ทีมได�นําเสนอผลงานนวัตกรรมและนําส�งรูปเล�มโดยการ
ประเมิน จะประเมินร�วมกันจากผู�เชี่ยวชาญ ทีมอ่ืน ๆ และทีมตนเอง การจัดกิจกรรม การประเมินผล 
ผู�เชี่ยวชาญและสมาชิกในทีมอ่ืนร�วมกันประเมินผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ�ที่ได�ต้ังไว�และให�คําแนะนํา
ในผลงานนวัตกรรมน้ัน ๆ ผู�สอนกล�าวยกย�องผู�เรียนในแต�ละทีมเพื่อสร�างกําลังใจในการพัฒนาผลงาน
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ต�อไป สมาชิกในแต�ละทีมร�วมกันสรุปสิ่งที่ได�เรียนรู�และร�วมกันให�ข�อคิดเห็น (After Action Review) 
สมาชิกในทีมร�วมกันเขียนสะท�อนความรู�สึกหลังจากการทํากิจกรรม (Reflection) สมาชิกนําผลงาน
นวัตกรรมออกเผยแพร�  
 

2.4 บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& จังหวัดขอนแก0น 
 2.4.1 ประวัติสถานศึกษา 
 ประวัติจากความสําเร็จของ บริษัท โค�วยู�ฮะมอเตอร� จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจยานยนต� ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และกรุงเทพฯ มาเป#นเวลา 60 ปB ของ ดร.วิญ�ู- มาลิน คุวานันท� ผู�ก�อตั้ง
กลุ�มบริษัทโค�วยู�ฮะ ท�านทั้งสองเล็งเห็นว�าการศึกษาสามารถเป#นวิชาชีพติดตัวและเป#นสินทรัพย�ที่ล้ําค�า
ที่สุดเป#นภูมิป*ญญาท่ีนําไปประกอบสัมมาอาชีพได�ตลอดกาล จึงได�มอบหมายให� นายจิรวุฒิ คุวานันท� 
บุตรชายคนโต จัดตั้งโรงเรียนข้ึน และได�รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว�า “โรงเรียนคุวานันท�” 
โดยนายจิรวุฒิ คุวานันท� ผู�ก�อตั้ง/ผู�รับใบอนุญาต ได�ออกแบบสเก็ตภาพโลโก�โรงเรียนคุวานันท�ด�วยตนเอง 
ดังภาพท่ี 2.8 

 

ภาพที่ 2.8 ภาพสเก็ตโลโก�โรงเรียนคุวานันท� โดย นายจิรวุฒิ คุวานันท� 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เปuดสอนหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาทั้งแผนกบริหารธุรกิจและ
ช�างอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ต�อมาในวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได�เปลี่ยนชื่อ เป#น “วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” เพื่อให�
สอดคล�องกับยุคแห�งการเปลี่ยนแปลง  

 2.4.2 บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� จัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2552 เดิมชื่อ “โรงเรียนคุวานันท�” ตั้งอยู�
เลขที่ 23 หมู�ที่ 16 ถนนมะลิวัลย�-ชุมแพ ตําบลบ�านเป#ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น ได�รับใบอนุญาต
เลขที่ ขก. 11/2552 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เจ�าของผู�ก�อตั้งและผู�รับใบอนุญาต คือ นาย
จิรวุฒิ คุวานันท� ผู�อํานวยการคนแรก คือ นางสาวอาริยา ธีรธวัช และ ผู�จัดการ/นายทะเบียน คือนาย
สุวิทย� คุวานันท� ต้ังอยู�บนเน้ือที่ 19 ไร� ทางไปสนามบินขอนแก�น เม่ือผ�านทางยกระดับบายพาสมา
เล็กน�อยจะมาถึงที่หน�าวิทยาลัยพอดี มีเสาธงชาติไทยขนาดใหญ�เป#นอัตลักษณ�ของวิทยาลัยที่ว�า “เสา
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ธงสูงเด�น เน�นคุณธรรม นําสู�สังคม” ประตูทางเข�าเป#นศิลปะรูปทรงญี่ปุsน สวยงามร�มรื่น ประกอบด�วย
อาคารคอนกรีต 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง อาคารฝ�กปฏิบัติการช�างยนต� 3 หลัง สื่ออุปกรณ�การสอนตาม
เกณฑ�มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีสนามฟุตบอล โรงอาหาร สนามกีฬา ฯลฯ เปuดทําการสอน 
วันจันทร� ถึงวันศุกร� เวลา 08.30-15.30 น.  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการส�งเสริม
การ ศึกษา เอกชน (Office of The Private Education Commission) กระทรวง ศึกษาธิการ 
(Monistry of Education) โดยควบคุมและดูแลผ�านกลุ�มงานส�งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ขอนแก�น (Khonkaen Primary Educational 
Service Area 1) ต�อมาในวันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2559 พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา หัวหน�าคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ ใช�อํานาจตามมาตรา 44 โอนอํานาจการกํากับดูแล โรงเรียนอาชีวศึกษาของ
เอกชน สังกัดคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน ไปอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของ สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทย บริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข�าด�วยกันเพื่อให�การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิด
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน มีผลวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2560 และมีความร�วมมือและ
การประสานงานระหว�างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนด�วยกันผ�านทางสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนแห�งประเทศไทย (The Federation of Private Vocational College of Thailand) ได�รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปBอย�างมีคุณภาพ มีกองทุนเงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา 
มีทุนการศึกษาสําหรับผู�เรียนดี มีความประพฤติดี จากผู�รับใบอนุญาต เปuดสอนตามหลักสูตรของกรม
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาขาที่เปuดทําการเรียนการสอน ดังนี้คือ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม  

- สาขาวิชาช�างยนต� 
 ประเภทวิชาพานิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญช ี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต� 
 ประเภทวิชาพานิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญช ี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร� 
- สาขาวิชาการขายและการตลาด 
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 2.4.3 บริบทเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เปuดดําเนินการในปBแรก พ.ศ. 2552 ขณะน้ันยังไม�เป#นท่ีรู�จัก
ในวงการการศึกษามากนัก ต�อมาปB พ.ศ. 2553 ได�เชิญผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษามาเป#นผู�อํานวยการ
เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ให�เป#นมาตรฐานมากยิ่งข้ึน โดยมีนโยบายที่สําคัญประการหนึ่ง
คือเน�นคุณภาพมากกว�าปริมาณนักเรียน และให�อิสระทางความคิดในการบริหารงานอย�างเต็มที่และ 
ผู�ก�อตั้งได�สนับสนุนงบประมาณอย�างเต็มที่ ในเวลาต�อมาอีก 3 ปB (พ.ศ.2553-2555) การบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยี่คุวานันท� ไม�มีความก�าวหน�าเท�าที่ควรประกอบกับผู�อํานวยการมีความประสงค�ขอ
ลาออก จึงได�เชิญทีมผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกรุงเทพฯ เข�ามาบริหารในปB 
พ.ศ. 2556 และภายในระยะเวลาไม�ถึงหนึ่งปBก็ขอลาออก ทําให�ผู�ก�อตั้งมีความรู�สึกหนักใจเป#นอย�าง
มาก จึงได�ตัดสินใจเข�ามาบริหารงานด�วยตนเองพร�อมทีมงานจนถึงป*จจุบัน  
 วิสัยทัศน�ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� “เป#นสถาบันเพื่อพัฒนาองค�ความรู�สู�ความเป#น
เลิศทางด�านวิชาชีพให�ได�มาตรฐานสากล และผลิตบุคลากรให�เป#นกําลังสําคัญของการพัฒนา
ประเทศชาติ" หัวใจสําคัญคือ “สร�างคนดี คนเก�ง คนเข�มแข็ง สู�สังคม” ดังนั้น เพื่อพัฒนานักเรียนใน
ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 นักเรียนจะต�องมีทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะสามารถนําพาสังคมและ
ประเทศชาติให�ยั่งยืนได�ในโลกยุคดิจิทัล จึงทําให�ผู�วิจัยสนใจและมุ�งท่ีจะพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักเรียน โดยความร�วมมือของผู�เก่ียวข�องทุกคนและทุกส�วน  

2.5 กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 

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

1. สร�างการมีส�วนร�วมอย�างแท�จริง (Authentic Participation)  
2. ส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders) สะท�อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงให�

ดีข้ึน  
3. วิจัยแบบล�างข้ึนบน (Bottom-Up) ท่ีทั้งผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ต�างมีความเท�าเทียมกันใน

การแสดงความคิดเห็น  
4. คํานึงถึงหลักการทํางานวิจัย 10 ประการ  
5. คํานึงถึงจรรยาบรรณของผู�วิจัย 10 ประการ  
6. คํานึงถึงบทบาทของผู�วิจัย 10 ประการ  
7. การแสวงหาความรู�ความจริงเป#นกระบวนการเรียนรู�ที่นําไปสู�การแก�ป*ญหาในเชิงปฏิบัติ

ให�ดียิ่งข้ึน  
8. แสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เร่ิมแรก รวมท้ังข�อเสนอแนะและ

ผลประโยชน�ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ  
9. หลีกเลี่ยงรูปแบบการทํางานแบบปuรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา  
10. ผู�วิจัยแสดงบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วม เป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและเป#นผู�อํานวย

ความสะดวกให�ผู�ร�วมวิจัย  
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11. ผู�วิจัยต�องมีความรอบรู�และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต�อการ
นําไปร�วมเสวนากับผู�ร�วมวิจัย และสร�างทัศนคติท่ีดีให�เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัยและผู�เก่ียวข�อง 

12. การนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู�วิจัยจะต�องนําเสนอแบบไม�ยัดเยียด ไม�ชี้นํา  
13. การสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ ให�กระทําในทุกข้ันตอน  

 เม่ือผนวกเข�ากับนานาทัศนะของนักวิชาการเก่ียวกับทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จําเป#นต�อ
นักเรียนสําหรับการใช�ชีวิตในยุคของโลกดิจิทัล ประกอบด�วยทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่นักเรียนต�องพึงมี 
ได�แก� ทักษะ 3R’s ทักษะ 8C’s ทักษะ 2L’s และทักษะอ่ืน ๆ โดย (1) กลุ�มทักษะ 3R’s หมายถึง 
ทักษะการอ�าน (Reading Skills) ทักษะการเขียน (W’Riting Skills (ทักษะการเขียน) และทักษะการ
คํานวณ (A’Rithmetic Skills) (2) กลุ�มทักษะ 8C’s หมายถึง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� (Critical 
Thinking Skills) ทักษะการคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation 
Skills) ทักษะการใช�คอมพิวเตอร�และไอซีที (Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) ทักษะความร�วมมือ (Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป#น
ผู�ประกอบการ (Career and Entrepreneurial Skills) ทักษะวัฒนธรรมข�ามชาติ (Cross Cultural 
Skills) และทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change Skills) (3) กลุ�มทักษะ 2L’s หมายถึง ทักษะการเรียนรู� 
(Learning Skills) และทักษะภาวะผู�นํา (Leadership Skills) และ (4) กลุ�มทักษะอ่ืน ๆ หมายถึง 
คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร�น (Curiously) ผนวกกับบริบทของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� ท่ีต�องการแก�ไขด�วยกระบวนการการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย ได�ก�อให�เกิด
กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยด�วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เพื่อให�บรรลุผลใน
วัตถุประสงค�ของการวิจัยที่กล�าวถึงในบทท่ี 1 ว�า (1) เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานในข้ันตอนต�าง ๆ 
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีกําหนด (2) เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ�
การเรียนรู�ที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และหน�วยงาน และองค�ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีดําเนินเป#น 2 วงจร ในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนที่ 2 ปBการศึกษา 
2560 ผู�วิจัยขอเสนอเป#นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยดังแสดงภาพประกอบที่ 2.9 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยค ร้ัง น้ี เป#นการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action 
Research : PAR) ที่ มี รูปแบบเน�นความเป#นศาสตร� เชิ งวิพากษ�  (Critical Science) นํ า เสนอ
ผลการวิจัยอิงกับแนวคิดเชิงวิพากษ� (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบท้ังข�อมูล สถิติ 
ภาพถ�าย เอกสาร หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งท่ีได�ร�วมกันคิด ร�วมกันปฏิบัติ ร�วมกันสังเกตผล และร�วมกันสะท�อน
ผลการเปลี่ยนแปลง ท้ังท่ีสําเร็จและไม�สําเร็จ และประสบการณ�การเรียนรู�ที่เกิดข้ึนท้ังในระดับตัว
บุคคล ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค�การ โดยยึดถือหลักการและแนวคิดที่กําหนดไว�ในบทที่ 2 ดังนี้ 

1. สร�างการมีส�วนร�วมอย�างแท�จริง (Authentic Participation)  
2. ส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders) สะท�อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงให�

ดีข้ึน  
3. วิจัยแบบล�างข้ึนบน (Bottom-Up) ท่ีทั้งผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ต�างมีความเท�าเทียมกันใน

การแสดงความคิดเห็น  
4. คํานึงถึงหลักการทํางานวิจัย 10 ประการ  
5. คํานึงถึงจรรยาบรรณของผู�วิจัย 10 ประการ  
6. คํานึงถึงบทบาทของผู�วิจัย 10 ประการ  
7. การแสวงหาความรู�ความจริงเป#นกระบวนการเรียนรู�ที่นําไปสู�การแก�ป*ญหาในเชิงปฏิบัติ

ให�ดียิ่งข้ึน  
8. แสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เร่ิมแรก รวมท้ังข�อเสนอแนะและ

ผลประโยชน�ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ  
9. หลีกเลี่ยงรูปแบบการทํางานแบบปuรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา  
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�วมวิจัยและสร�างทัศนคติท่ีดีให�เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัยและผู�เก่ียวข�อง 
12. การนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู�วิจัยจะต�องนําเสนอแบบไม�ยัดเยียด ไม�ชี้นํา  
13. การสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ ให�กระทําในทุกข้ันตอน  

 ผนวกเข�ากับนานาทัศนะของนักวิชาการเก่ียวกับทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จําเป#นต�อนักเรียน
สําหรับการใช�ชีวิตในยุคของโลกดิจิทัล ประกอบด�วยทักษะศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนต�องพึงมี ได�แก� 
ทักษะ 3R’s ทักษะ 8C’s ทักษะ 2L’s และทักษะอ่ืน ๆ โดย (1) ทักษะ 3R’s หมายถึง ทักษะการอ�าน 
(Reading Skills) ทักษะการเขียน (W’Riting Skills และทักษะการคํานวณ (A’Rithmetic Skills) (2) 
ทักษะ 8C’s หมายถึง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� (Critical Thinking Skills) ทักษะการคิดสร�างสรรค�
และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) ทักษะการใช�คอมพิวเตอร�และไอซีที 
(Computing and ICT Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะความร�วมมือ 
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(Collaboration Skills) ทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ (Career and Entrepreneurial 
Skills) ทักษะวัฒนธรรมข�ามชาติ (Cross Cultural Skills) และทักษะการเปล่ียนแปลง (Change 
Skills) (3) ทักษะ 2L’s หมายถึง ทักษะการเรียนรู�  (Learning Skills) และทักษะภาวะผู�นํา  
(Leadership Skills) และทักษะอ่ืน ๆ หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร�น 
(Curiously) และผนวกกับบริบทของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ที่ต�องการแก�ไขด�วยกระบวนการ
การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย ได�ก�อให�เกิดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยด�วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม มีวิธีดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ดังนี้ 
 
3.1 พ้ืนที่ที่ดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเรื่อง “การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” เป#นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-Wide) ท่ีได�มาโดย
การเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 2 ประการคือ 1) เป#นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความประสงค�เข�า
ร�วมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนด�วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม โดยได�รับ
อนุญาตจากผู�รับใบอนุญาตและคณะกรรมการสถานศึกษา 2) เป#นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ผู�วิจัย
ทํางานอยู� จึงมีความสะดวกและความเป#นไปได�ต�อการท่ีจะเข�าไปเก็บข�อมูลในการสังเกต การ
สัมภาษณ� และการบันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมท่ีดําเนินการ สามารถเข�าไปปฏิบัติงานภาคสนาม
ได�ตลอดระยะเวลาที่จะทําการวิจัย 
 
3.2 ผู2ร0วมวิจัยและบทบาทของผู2ร0วมวิจัย 
 3.2.1 ผู2ร0วมวิจัย เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมนี้เป#นการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� อีกท้ังเป#นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ผู�วิจัยจึงได�กําหนดผู�ร�วมวิจัย (Research Participants) เป#นผู�บริหารและครู เฉพาะภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� จํานวน 17 คน 
 
 3.2.2 บทบาทของผู2ร0วมวิจัย ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมีบทบาทโดยยึดถือแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ที่ วิโรจน� สารรัตนะ (2558) พัฒนาข้ึนทั้ง 10 ข้ันตอน ใน 2 วงจร 
 
3.3 ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มี 2 วงจร 10 ข้ันตอน ในปBการศึกษา 2560 ระหว�างภาคเรียนท่ี 1 ปB
การศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2 ปBการศึกษา 2560 ได�ดําเนินการในแต�ละข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) แบ�งออกเป#น 2 ระยะ โดยแต�ละระยะ
ประกอบด�วย กิจกรรมต�าง ๆ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมต�อ
ผู�ร�วมวิจัยให�รับรู�และเข�าใจ ในเดือน มิถุนายน 2560 เพื่อให�การตัดสินใจเข�าร�วมวิจัยเป#นไปด�วยความ
สมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว�า “ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต�เริ่มแรก 
รวมทั้งข�อเสนอแนะและผลประโยชน�ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยทราบ” และคํานึงถึงหลักการ “ผู�ที่ไม�ประสงค�มี
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ส�วนร�วมต�องได�รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส�วนบุคคล” รวมทั้งชี้แจงถึงหลักการ 13 ประการท่ี
ผู�วิจัยกําหนดไว�ในกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย และการแสดงบทบาทของวิจัยว�า ในการดําเนินการวิจัย 
ผู�วิจัยจะแสดงบทบาทการเป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก รวมท้ังบทบาทอ่ืน ๆ 
ตามที่กําหนดไว� 10 บทบาทของระเบียบวิธีวิจัย ให�เหมาะสมกับสถานการณ�และไม�ให�เสียหลักความมี
สถานะท่ีเท�าเทียมกัน หลีกเลี่ยงรูปแบบการทํางานแบบปuรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ในการ
วิจัยไม�กําหนดตําแหน�งหรือสถานะใด ๆ ที่จะทําให�เกิดการแบ�งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาค
เท�าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโตtะกลม (Round Table)  

 ระยะที่ 2 การเสริมพลังความรู�เบ้ืองต�นสําหรับการวิจัย ในเร่ืองต�าง ๆ โดยการจัด
สัมมนา เป#นเวลา 3 วัน ในเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้ (1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
(2) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนําแผนสู�การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล (3) เทคนิคการ
สังเกตและการบันทึกข�อมูล (4) เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และในวันสุดท�ายของ
การสัมมนา ร�วมกันดําเนิน 2 กิจกรรมดังน้ี (1) จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน มีวัตถุประสงค�เพื่อ 
“ทบทวนแผนการดําเนินงานวิจัยที่ผู�วิจัยกําหนดในบทที่ 3” เป#นแนวทางในการดําเนินการวิจัย
ร�วมกันท้ัง 10 ข้ันตอน และ (2) ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมในระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 ของข้ันตอน
การเตรียมการ 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ด�วยการจัดสัมมนา ดําเนินการในเดือน 
กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1) กิจกรรมการดึงศักยภาพของผู�ร�วมวิจัยออกมาให�เต็มที่ ให�ผู�ร�วมวิจัยร�วมกันระดม
สมองคิดอย�างเต็มที่โดยอาศัยความรู�และประสบการณ�พื้นฐานท่ีมีและเคยทํากันมาเพื่อหาคําตอบว�า 
“หากต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ต�องพัฒนา
ทักษะด�านใดบ�าง แต�ละทักษะนั้นมีแนวทางในการพัฒนาได�อย�างไร?” โดยให�มีการสรุปผลและ
นําเสนอผลการระดมสมองเพื่อเป#นส�วนหน่ึงของรายงานการวิจัยด�วย เพื่อให�เป#นไปตามหลักการที่ว�า 
“ผู�ร�วมวิจัยถือเป#นสายธารประสบการณ� ที่มีความรู�และประสบการณ�ท่ีสะสมมา ไม�ได�เป#นแก�วท่ีว�าง
เปล�า แต�มีศักยภาพมีภูมิความรู�ในตนเอง”  

2) กิจกรรมผู�วิจัยนําเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก�ผู�ร�วมวิจัย เป#นเนื้อหาที่ผู�วิจัยได�ศึกษา 
รวบรวม และเรียบเรียงเป#นวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยในบทท่ี 2 เป#นเน้ือหาที่ให�คําตอบในเชิง
ทฤษฎีต�อคําถามในทํานองเดียวกันว�า “หากต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ต�องพัฒนาทักษะด�านใดบ�าง แต�ละทักษะนั้นมีแนวทางในการพัฒนาได�
อย�างไร?” โดยดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อให�เป#นไปตามหลักการที่ว�า “ผู�วิจัยถือ
เป#นสายธารวิชาการ ท่ีมีความรู�และความไวเชิงทฤษฎี” ดังนั้น กิจกรรมนี้ ผู�วิจัยจะสร�างทัศนคติที่ดีให�
เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัยว�า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป#นสิ่งที่ไปด�วยกันได� ไม�ได�เป#นเส�นขนานท่ีไม�มีวันบรรจบ
กัน ให�เกิดความตระหนักว�าทฤษฎีจะช�วยย�นระยะทางการลองถูกลองผิดให�สั้นลงได� และสร�างแนวคิด
ให�ผู�ร�วมวิจัยได�เข�าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ�เชิงบวกต�อกันระหว�างการวิจัย ทฤษฎี และการ
ปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว�าหากทําให�เกิดข้ึนได� ก็จะทําให�การดําเนินงานวิจัย
เป#นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
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3) กิจกรรมการบรรจบกันของธารสองสาย สายประสบการณ�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�างหน่ึงดังนี้ 1) ยืนยันเอาตามส่ิงที่ผู�ร�วมวิจัยกําหนดในกิจกรรมข�อ 1 หรือ 
2) เปลี่ยนความคิดใหม� ยึดเอาตามแนวทางวิชาการที่ผู�วิจัยนําไปถ�ายทอดให� หรือ 3) บูรณาการเข�า
ด�วยกันระหว�างสิ่งที่พวกเขาคิดแต�แรกและทฤษฎีใหม�ท่ีพวกเขาได�รับเสริมเพิ่มเติมเพื่อกําหนดเป#น
แผนปฏิบัติการ ที่มีองค�ประกอบดังนี้ (1) สภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนท่ีเคย
เป#นมา (2) สภาพป*จจุบัน (3) สภาพป*ญหา (4) สภาพท่ีคาดหวัง (5) ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
แก�ป*ญหาหรือเพื่อบรรลุสภาพท่ีคาดหวัง (6) ทางเลือกท่ีคัดสรรเพื่อแก�ป*ญหาหรือเพื่อบรรลุสภาพท่ี
คาดหวัง (7) รายละเอียดของโครงการเพื่อการปฏิบัติ 

ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) โดยผู�วิจัยยังคงมีบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วม การ
เป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุน และการเป#นผู�อํานวยความสะดวก ให�มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ�ง
ให�บรรลุผลในโครงการท่ีกําหนดไว�จากข้ันตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุ�งการเปล่ียนแปลง และมุ�งให�เกิด
การกระทําเพื่อบรรลุผล” พยายามไม�ให�ความช�วยเหลือใด ๆ ที่ได�อย�างง�าย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป 
คอยให�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 การจัดระบบการติดตามผล เป#นต�น โดยดําเนินการใน
ระหว�างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ประกอบด�วย 3 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมจัดทําเครื่องมือในการวิจัย มีวัตถุประสงค�เพื่อร�วมกันจัดทําเครื่องมือใน
การวิจัยเพื่อใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการปฏิบัติงาน  

2) กิจกรรมประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 เป#นทักษะตามตัวบ�งชี้ที่กําหนดสําหรับ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ก�อนนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค�เพื่อใช�
เป#นข�อมูลเปรียบเทียบกับข�อมูลการดําเนินงานในระยะต�อไป  

3) กิจกรรมนําโครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค�เพื่อ
ร�วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีได�จากการจัดกระทําร�วมกัน  

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เป#นการสังเกตเก่ียวกับความก�าวหน�า 
ป*ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานในแต�ละข้ันตอน ในเรื่อง
ที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�ม และ
ระดับหน�วยงาน โดยดําเนินการในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ประกอบด�วย 2 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวัตถุประสงค�เพื่อร�วมกันกําหนด
รูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของการดําเนินงานที่คาดหวังและไม�คาดหวัง จุดเด�น จุดบกพร�อง 
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และข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก�ไขดําเนินโครงการ/กิจกรรม และร�วมกันสรุปสิ่งท่ีกระทําสําเร็จ 
ไม�สําเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก�ไข และการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึน  

2) กิจกรรมการสังเกตผลและรายงานผล โดยใช�รูปแบบและวิธีการสังเกตตามท่ี
ร�วมกันกําหนดในกิจกรรมข�อ 1  

ขั้นตอนที่ 5 การสะท2อนผล (Reflecting) โดยนําเอาเทคนิคการถอดบทเรียน มา
ใช�เป#นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ�การทํางานในแง�มุมต�าง ๆ เพื่อให�เห็นถึงรายละเอียด
ของเหตุป*จจัยทั้งภายในภายนอก ซ่ึงทําให�เกิดผลอย�างที่เป#นอยู�ทั้งท่ีสําเร็จหรือไม�สําเร็จ เน�นการระดม
สมอง พูดคุย เล�าเร่ือง สังเคราะห� จับประเด็นกระบวนการทํางานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ� เป#น
การสืบค�นความรู�จากการปฏิบัติงานโดยใช�วิธีการสกัดความรู�และประสบการณ�จากผู�ร�วมวิจัย พร�อม
ทั้งบันทึกรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู� และความรู�ใหม� ๆ ท่ี
เกิดข้ึนระหว�างการปฏิบัติงานท้ังที่สําเร็จหรือไม�สําเร็จ เพื่อเป#นข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให�บรรลุเปzาหมายและสามารถเผยแพร�ศึกษาเรียนรู�ได� ดําเนินการในเดือนตุลาคม 2560  

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม0 (Re-Planning) ในวงจรใหม� โดยดําเนินการใน
เดือนตุลาคม 2560 ประกอบด�วย 2 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค�เพื่อทบทวนข�อมูลการดําเนินงาน
ในทุกข้ันตอนที่ผ�านมา พร�อมทั้งให�นําเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความก�าวหน�าในการพัฒนา
ตามผลการประเมินทั้งก�อนและหลังการนําโครงการสู�การปฏิบัติ เพื่อชี้ให�เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ตามตัวชี้วัดท่ีผู�วิจัยและผู�
ร�วมวิจัยได�ร�วมพัฒนาข้ึน รวมท้ังนําเสนอให�เห็นถึงสิ่งท่ีบรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไม�บรรลุความ
คาดหวัง  

2) กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการใหม� มีวัตถุประสงค�เพื่อนําทางเลือกท่ีผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันประเมิน นํามาจัดทําแผนปฏิบัติการใหม�  

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม0 (Re-Acting) เพื่อแก�ป*ญหากันใหม� โดยดําเนินการใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ� 2561 ประกอบด�วย 2 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมกําหนดแนวปฏิบัติร�วมกันใหม� มีวัตถุประสงค�เพื่อร�วมกันวางแนว
ปฏิบัติเพื่อให�แผนปฏิบัติการใหม�บรรลุตามจุดมุ�งหมาย และเพื่อร�วมกันพิจารณาทบทวนแก�ไข
เครื่องมือการวิจัยเพื่อใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการปฏิบัติงานใหม�  

2) กิจกรรมการนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม� มีวัตถุประสงค�เพื่อร�วมกันลงมือปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการใหม�ท่ีได�จากการจัดทําร�วมกัน  

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เช�นเดียวกับข้ันตอนท่ี 4 คือ เป#นการสังเกต
เก่ียวกับความก�าวหน�า ป*ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ในแต�ละข้ันตอน เป#นผลในเรื่องที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึน ใน
ระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�ม และระดับหน�วยงาน โดยดําเนินการในเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ�  
2561 ประกอบด�วยการดําเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  

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

2) กิจกรรมการสังเกตผล และรายงานผล โดยใช�รูปแบบและวิธีการสังเกตตามท่ี
ร�วมกันกําหนดในกิจกรรมข�อ 1  

ขั้นตอนที่ 9 การสะท2อนผล (Reflecting) เช�นเดียวกับข้ันตอนท่ี 5 คือ นําเอา
เทคนิคการถอดบทเรียนมาใช� เป#นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ�การทํางานในแง�มุม   
ต�าง ๆ เพื่อให�เห็นถึงรายละเอียดของเหตุป*จจัยท้ังภายในภายนอก ซ่ึงทําให�เกิดผลอย�างท่ีเป#นอยู�ท้ังท่ี
สําเร็จหรือไม�สําเร็จ เน�นการระดมสมอง พูดคุย เล�าเร่ือง สังเคราะห� จับประเด็นกระบวนการทํางาน
เชิงบทเรียนหรือประสบการณ� เป#นการสืบค�นความรู�จากการปฏิบัติงานโดยใช�วิธีการสกัดความรู�และ
ประสบการณ�จากผู�ร�วมวิจัย พร�อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้ันตอนและผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู� 
และความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนท้ังที่สําเร็จหรือไม�สําเร็จ เพื่อเป#นข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให�บรรลุเปzาหมาย และสามารถเผยแพร�ศึกษาเรียนรู�ได� โดยดําเนินการในเดือนมีนาคม 2561  

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล โดยดําเนินการในเดือน มีนาคม 2561 มี 2 กิจกรรม คือ  
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนศึกษาทบทวนผลการ

ดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 6 – 9  
2) กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อ (1) สรุปผลการวิจัยใน

ข้ันตอนท่ี 1 – 9 และ (2) หาข�อสรุปในประเด็นท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�จากการปฏิบัติ และ
องค�ความรู�จากการปฏิบัติ  

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

ตารางท่ี 3.1  แสดงข้ันตอน กิจกรรม และเวลาดาํเนินการวจิัย 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปBการศึกษา 2560 

วงจรท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปuด วงจรท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
1) ชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติ  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร�วมต�อผู�ร�วมวิจัยให�รับรู�และเข�าใจ 
2) การเสริมพลังความรู�เบ้ืองต�น
สําหรับการวิจัย 
3) จัดทําปฏิบัติทินการทํางานวิจัย 
4) ถอดบทเรียนการในขั้นตอนการ
เตรียมการ 

          

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน 
1) การดึงศักยภาพของผู�ร�วมวิจัย
ออกมาให�เต็มท่ี 
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ตารางท่ี 3.1  (ต�อ) 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปBการศึกษา 2560 

วงจรท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปuด วงจรท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2) ผู�วิจัยนําเสนอเน้ือหาเชิงทฤษฎี
แก�ผู�ร�วมวิจัย 
3)การบรรจบกันของธารสองสาย 
สายประสบการณ�และสายวชิาการ 
4) การจัดทําแผนปฏิบติัการ 
5) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติ 
1) การกําหนดแนวทางปฏิบัต ิ
2) การประเมินสภาพการดําเนินงาน
ก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบติั 
3) การนําโครงการท่ีกําหนดใน
แผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติ 
4) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

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

          

ขั้นตอนท่ี 5 การสะท�อนผล 
1) กิจกรรมการถอดบทเรียน 
2) การนําเสนอรายงาน 
3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

          

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

          

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� 
1) กําหนดแนวปฏิบติัร�วมกันใหม� 
2) การนําแผนลงสู�การปฏิบติัใหม� 
3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 3.1  (ต�อ) 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปBการศึกษา 2560 

วงจรท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปuด วงจรท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม� 
1) การกําหนดรูปแบบและวิธีการ
สังเกต 
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 เคร่ืองมือที่ใช2ในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู�วิจัยได�กําหนดเคร่ืองมือเพื่อใช�ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซ่ึงจําแนกเป#น 3 กลุ�ม ดังน้ี 1) แบบสังเกต (Observation) 2) แบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-
Depth Interview) และเป#นแบบสัมภาษณ�กลุ�ม (Focus Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือ
บันทึก (Examing/Record) เช�น บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field 
Notes)  
 
3.5 การเก็บรวบรวมข2อมูล 
 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยต�างมีบทบาทหน�าท่ีในการเก็บรวบรวมข�อมูล ในส�วนที่เก่ียวข�องกับ
ตนเอง โดยเร่ิมจากการปฏิบัติภาคสนามในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ในปBงบประมาณ 2560 แบ�ง
ออกเป#น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบ�งเวลาในการปฏิบัติงานเป#นตาราง กําหนดวันและ
เดือน เพื่อให�เห็นสภาพข�อเท็จจริงทั้งในส�วนที่เห็นชัดและแฝงเร�นจากข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม ท้ัง 10 ข้ันตอน โดยใช�เครื่องมือที่หลากหลายดังกล�าวในหัวข�อที่ 4 
 
3.6 การวิเคราะห&ข2อมูล 
 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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1)  จัดทําข�อมูลให�เป#นหมวดหมู�ต�าง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค�ของการวิจัยเป#น
หลักในการแบ�งปรากฏการณ�และหาความถ่ีของปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึน โดยแบ�งสถานการณ�ออกเป#น 
6 สถานการณ� 

2)  การกระทํา (Acts) คือ การใช�ชีวิตประจําวัน การกระทําหรือพฤติกรรมต�าง ๆ ของ
บุคลากรที่ใช�ในการวิจัย 

3)  กิจกรรม (Activities) คือ การกระทํา หรือพฤติกรรมท่ีเป#นกระบวนการที่มีข้ันตอน
และมีลักษณะต�อเนื่อง 

4)  ความหมาย (Meaning) คือคําอธิบายของบุคคลเก่ียวกับการกระทําหรือกิจกรรม
เพื่อทราบโลกทัศน� ความเชื่อ ทัศนคติของชุมชน 

5)  ความสัมพันธ� (Relationship) คือความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลในชุมชนท่ีเก่ียวข�อง 
จะได�ทราบความสัมพันธ� ความขัดแย�ง ความเก่ียวข�องกับบุคลากร 

6)  การมีส�วนร�วมในกิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคล การให�ความ
ร�วมมือ และยอมเป#นส�วนของโครงสร�างกิจกรรมบริการ พร�อมจะเป#นพวกเดียวกัน จะทราบความ
ขัดแย�งและความราบรื่นได�ชัดเจน 

7)  สภาพสังคม (Setting) คือภาพทุกแง�ทุกมุมท่ีสามารถบันทึกจากภาคสนามเก่ียวกับ
กิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 

8)  จัดแบ�งข�อมูลจากการบันทึกภาคสนามของการวิจัยในส�วนท่ีเป#นข�อความแบบ
พรรณนาเหตุการณ�เก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 

9)  การวิเคราะห�ข�อมูล ทําให�เป#นสภาพป*จจุบันจากข�อความพรรณนาเหตุการณ�
เก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม โดยนํารายงานการ
วิเคราะห�ข�อมูลของวัตถุประสงค�ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมที่วิเคราะห�แล�ว ไปให�
บุคลากรท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบช�วยยืนยันตรวจแก�ไขผลการวิเคราะห� และให�คําแนะนําเพื่อปรับปรุง
รายงานให�ถูกต�องสมบูรณ�มากข้ึน การตรวจสอบข�อมูลจะใช�บุคลากรหลายคนในเหตุการณ�ของ
กิจกรรม ส�วนการวิเคราะห�ข�อมูลที่เป#นเชิงปริมาณ ผู�วิจัยก็ใช�ค�าสถิติพื้นฐานคือ ค�าร�อยละ และ
ค�าเฉลี่ย เพื่อให�เป#นข�อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเปzาหมาย หรือแสดงให�เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 
3.7 การเขียนรายงานการวิจัย 
 เขียนและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ� (Critical Approach) 
แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข�อมูล สถิติ ภาพถ�าย เอกสารหรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได�ร�วมกันคิด ร�วมกัน
ปฏิบัติ ร�วมกันสังเกตผล และร�วมกันสะท�อนผลว�า ได�ผลเป#นอย�างไร ทั้งที่สําเร็จและไม�สําเร็จ เกิด
ประสบการณ�การเรียนรู� หรือมีทฤษฎีใหม� หรือองค�ความรู�ใหม�อะไรข้ึนมาบ�างจากการปฏิบัติทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัย มีข�อเสนอแนะอะไร และอย�างไรสําหรับบุคคลอ่ืน หรือ
หน�วยงานอ่ืน ท่ีต�องการจะพัฒนาหรือแก�ไขป*ญหานั้น ๆ ดังนั้นการนําเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะเป#น
การพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ� (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 
ข้ันตอน โดยในช�วงแรกของแต�ละข้ันตอน จะนําเสนอเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะการเล�าเร่ือง 
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(Story Telling) ตามความเป#นจริงและเป#นกลาง (Factual and Neutral Manner) การเปลี่ยนแปลง
จากการปฏิบัติจริงประสบการณ�การเรียนรู�จากการปฏิบัติและองค�ความรู�จากการปฏิบัติจริง 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” ได�ดําเนินการในช�วงปB พ.ศ. 2560 - 2561 โดยท่ี
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันดําเนินการรวม 2 วงจร 10 ข้ันตอนเริ่มจากข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
(Preparation) เม่ือเดือนมิถุนายน 2560 และสิ้นสุดการดําเนินการในข้ันตอนที่ 10 การสรุปผล 
(Conclusion) ในเดือนมีนาคม 2561 รวมระยะเวลาในการดําเนินการ จํานวน 10 เดือน แสดงลําดับ
ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ดังภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ลําดับข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

 
ท้ังน้ีการสรุปผลการวิจัยจะเป#นการนําเสนอผลการปฏิบัติจริงท้ัง 2 วงจร 10 ข้ันตอน โดย

ใช�แนวคิดของ วิโรจน� สารรัตนะ (2558) ซ่ึงเป#นการนําเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ� 
(Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข�อมูล สถิติ ภาพถ�าย คําให�สัมภาษณ� บทบันทึกจาก
การสังเกต บทวิเคราะห�ข�อมูลหรือหลักฐานอ่ืน ๆ มาแสดงประกอบการเล�าเรื่องเหตุการณ�ใน   แต�ละ
ข้ันตอนเพื่อให�มีความชัดเจนและมองเห็นเป#นรูปธรรม ถึงสิ่งที่ได�ร�วมกันคิด ร�วมกันปฏิบัติ ร�วมกัน

 
การวางแผน (Planning) 
กรกฎาคม 2560 

การปฏิบัติ (Acting) 
กรกฎาคม-กันยายน 2560 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 

(Reflecting)  
ตุลาคม 2560 

ขั้นตอนท่ี 5 การสะท�อนผล ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล 
(Observing) 
กรกฎาคม –กันยายน 2560 

 
การวางแผนใหม�  (Re-
Planning) ตุลาคม 2560 

การปฏิบัตใิหม�(Re-Acting) 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ�2561 

ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนท่ี 7 

ขั้นตอนท่ี 9  
การสะท�อนผลใหม�  
(Re-Reflecting)  
 มีนาคม 2561 
 

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ 

(Observing) 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ� 
2561 
 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) มีนาคม 2561 

วงจรที่ 1 

วงจรที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) มิถุนายน 2560 
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สังเกตผล และร�วมกันสะท�อนผลนั้นว�าได�ผลเป#นอย�างไร ทั้งที่สําเร็จและไม�สําเร็จ ทํากันอย�างไร ทําไม
เป#นเช�นน้ัน เกิดการเรียนรู�หรือความรู�ใหม�อะไรข้ึนมาบ�างจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ�ม
บุคคล และระดับองค�การ มีข�อเสนอแนะอะไรและอย�างไรสําหรับบุคคลอ่ืนหรือหน�วยงานอ่ืนท่ี
ต�องการจะพัฒนาหรือแก�ป*ญหางานน้ัน ๆ 
 ดังน้ัน ผลการวิจัยจะมีลักษณะเป#นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ� (Critical 
Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ข้ันตอน ซ่ึงในแต�ละข้ันตอนจะนําเสนอเหตุการณ�ท่ี
เกิดข้ึนในลักษณะการเล�าเร่ือง (Story Telling) ตามความเป#นจริงและเป#นกลาง (Factural and 
Neutral Manner) ของแต�ละข้ันตอน ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ผล
การเรียนรู�จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) และความรู�ใหม� (New Knowledge) จากการปฏิบัติ
ที่เกิดข้ึน ตามแนวคิดของ Mills (2007) ตามลําดับดังน้ี 
 
4.1 การปฏิบัติจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
 วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation)  
 ในข้ันตอนการเตรียมการ มีกิจกรรมและการดําเนินงานแบ�งออกเป#น 4 กิจกรรมคือ        
1) การสร�างความเป#นกันเองกับผู�ร�วมวิจัย 2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย 3) การจัดทํา
ปฏิทินการทํางาน และ 4) การประเมินและสรุปผล โดยท้ัง 4 กิจกรรม มีระยะเวลาดําเนินการในเดือน
มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2560 ดังตารางที่ 4.1  

ตารางท่ี 4.1  การดําเนินงานข้ันตอนการเตรียมการ  
ลําดับ            กิจกรรม วัตถุประสงค� หลักการ/แนวคิดที่ยึดถือ 

1 การสร�าง
ความเป#น
กันเองกับผู�
ร�วมวิจัย 

1) เสริมความคุ�นเคย
เป#นกันเองแบบ
เพื่อนร�วมงาน 

2) ส�งเสริมความเป#นผู�
ร�วมวิจัย 

แนวคิด “...ผู�วิจัยจะต�องตระหนักถึงความ
จําเป#นที่จะต�องผนวกตัวเองเข�าเป#นส�วนหนึ่ง
ของชุมชนที่ตนเองทํางานอยู�ด�วยอย�างเต็มที่
เพื่อสร�างความคุ�น เคยจนมีฐานะเป#นสมาชิก
คนหนึ่งของชุมชนจะต�องคอยดูดซับกับ 

   ชุมชนไม�ว�าจะเป#นทางวัฒนธรรม ลักษณะ
นิสัย ความต�องการ ความใฝsฝ*นทะเยอ 
ทะยานตลอดจนป*ญหาต�าง ๆ ของชุมชนและ
รวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ที่จะเก่ียวพันโดยตรงกับ
งานที่จะต�องทําให�กับชุมชนน้ัน...”  

2 การเสริมพลัง
ความรู�ให�กับผู�
ร�วมวิจัย 

1) สร�างความรู�ความ
เข�าใจและเทคนิค
เก่ียวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมี

หลักการ “ผู�วิจัยต�องแสดงให�ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต�เริ่มแรก
รวมท้ังข�อเสนอแนะและผล ประโยชน�ให�แก�ผู�
ร�วมวิจัยทราบ” 
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ส�วนร�วม เพื่อนําไป 
ใช�ในการดําเนินงาน 

3 การจัดทํา
ปฏิทินการ
ดําเนินงาน 

1) เป#นแนวทางในการ
ดําเนินการวจิัยทั้ง 
10 ข้ันตอน 

หลักการ “รับฟ*งข�อคิดเห็นจากผู�ร�วม
ประเมิน” และเกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกัน
อย�างเป#นระบบ 

4 การประเมิน
และสรุปผล 

1) สรุปผลการทํา
กิจกรรมร�วมกันของ
ข้ันตอนที่ 1 

จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกัน 
ทุกฝsายและข�อเสนอแนะได�รับการเห็นชอบ
จากทุกฝsาย 

 
 ทั้งนี้ในการดําเนินการดังกล�าวข�างต�นสามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดงให�เห็นถึงลําดับ
เหตุการณ�และรายละเอียด รวมทั้งผลลัพธ�ที่เกิดข้ึนได�ดังต�อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การสร�างความเป#นกันเองกับผู�ร�วมวิจัย โดยดําเนินการในวันที่ 12 มิถุนายน 
2560 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เวลา 10.30 - 12.00 น. มีวัตถุประสงค�เพื่อสร�าง
ความคุ�นเคยเป#นกันเองแบบเพื่อนร�วมงาน และส�งเสริมความร�วมมือในการดําเนินการวิจัย โดยมี
แนวคิดที่ยึดถือคือ “…ผู�วิจัยต�องตระหนักถึงความจําเป#นที่จะต�องผนวกตัวเองเข�าเป#นส�วนหนึ่งของ
ชุมชนท่ีตนเองทํางานด�วยอย�างเต็มที่เพื่อทําความคุ�นเคยจนมีฐานะเป#นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน 
จะต�องคอยดูดซับกับชุมชนไม�ว�าจะเป#นทางวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต�องการ ความใฝsฝ*น
ทะเยอทะยานตลอดจนป*ญหาต�าง ๆ ของชุมชนและรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ท่ีจะเก่ียวพันโดยตรงกับงาน
ที่จะต�องทําให�กับชุมชนนั้น...” โดยผู�วิจัยได�พบปะพูดคุยกับผู�ร�วมวิจัยถึงโครงการวิจัยที่จะร�วมกัน
ดําเนินการ ซ่ึงทุกคนได�แสดงความคิดเห็นร�วมกันเป#นอย�างดี และผู�วิจัยได�นําเสนอเค�าโครงดุษฎีนิพนธ�
ของผู�วิจัยต�อผู�ร�วมวิจัยได�รับฟ*ง พร�อมท้ังเปuดโอกาสให�ผู�ร�วมวิจัยได�ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับการวิจัย ซ่ึงส�งผลต�อการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ซ่ึงทุกคนผู�ร�วม
วิจัยทั้ง 17 คน ก็ยืนยันที่จะร�วมวิจัยด�วยกันต�อไป บรรยากาศเป#นแบบยิ้มแย�มแจ�ม ผู�วิจัยจึงกล�าว
ขอบคุณผู�ร�วมวิจัยและเชิญผู�ร�วมวิจัยทุกคนรับประทานอาหารกลางวันร�วมกัน ณ โรงอาหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� 
 กิจกรรมที่ 2 การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย โดยได�จัดอบรม 3 วัน ดําเนินการใน
วันท่ี 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห�องสไมล�รูม วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มีวัตถุประสงค�เพื่อสร�าง
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคเก่ียวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อนําไปใช�ในการดําเนินการวิจัย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได�   
รับเกียรติจากท�านผู�ช�วยศาตราจารย� ดร.ไพศาล สุวรรณน�อย มาเป#นอาจารย�วิทยากร เพื่อเตรียม
ความพร�อมให�กับผู�ร�วมวิจัยในเร่ืองต�าง ๆ ดังนี้คือ 1) เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนํา
แผนสู�การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 2) เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข�อมูลจากการสังเกต และ       
3) เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน มีผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเข�ารับการอบรมครบทุกคน ซ่ึง
วิทยากรให�ผู�เข�ารับการอบรมทุกคนนําโนtตบุtคมาด�วย โดยวิทยากรส�งเมลล�เนื้อหาประกอบการ
บรรยายล�วงหน�าวันต�อวันให�เก็บไว�ในโนtตบุtคสําหรับใช�ในการอบรม และเนื่องจากว�าในวันวันท่ี 5 - 7 
กรกฎาคม 2560 ทางวิทยาลัยมีการเรียนการสอนตามปกติ ดังน้ัน จึงได�จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ให�กับผู�เรียนท้ังวิทยาลัยในโครงการ “อาสาสร�างสรรค� สามัคคีสร�างพลัง” ณ.ห�องประชุมใหญ� อาคาร
ปฏิบัติการช�างยนต� วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดย คุณสมใจ มะเสนา กรรมการบริหารวิทยาลัย มี
ความยินดีรับเป#นผู�ดําเนินการให� เพื่อที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจะได�มีเวลาเสริมพลังความรู�และเตรียม
ความพร�อมเบื้องต�นในการทํางานวิจัยได�อย�างเต็มท่ี ดังภาพท่ี 4.2 

 

 

ภาพที่ 4.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรให�กับผู�เรียน วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 
 

การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 วันแรกของการอบรม 
เรื่อง “เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการและการนําแผนสู�การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล” เริ่มต�นโดยท�าน
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ไพศาล สุวรรณน�อย ท�านวิทยากรได�กล�าวนําว�า “พวกเราโชคดีมากๆ ที่ได�มี
โอกาสท่ีจะได�พัฒนาสมรรถนะพวกเราเองในฐานะที่เราเป#นครู ไม�ว�าจะระดับไหนก็ตามเราจะต�อง
พัฒนาตลอดเวลา ในฐานะท่ีเป#นครูที่จะต�องพัฒนาในศาสตร�ของการศึกษา โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการ
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พัฒนาการเรียนการสอนตรงน้ีที่เป#นอาชีพหลักของครู” แล�ววิทยากรอธิบายว�ากระบวนการวิจัยและ
การพัฒนาการเรียนการสอนมีเปzาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียนนั้น เราควรมีความพร�อมอะไรบ�าง 
แล�วหลังจากที่เราเตรียมความพร�อมของเราเสร็จแล�วเราก็จะได�เอาความรู�ศักยภาพไปใช�ได�เลย การ
ฝ�กปฏิบัติ ใน 3 วันนี้ต�องการให�ได�อะไรบ�าง ก็คือ 1) หลังจากท่ีทํากิจกรรมวันน้ีแล�วควรจะต�องสรุป
สาระสําคัญของเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และนําแผนสู�การปฏิบัติได� 2) สามารถ
สังเกตและบันทึกข�อมูลได� สามารถวิเคราะห�เพื่อตีความและสรุปผลจากการสงัเกตได� และ             3) 
สามารถใช�เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อสรุปผลการสังเกตได� 
 หัวข�อการอบรมในวันนี้ “เทคนิคการวางแผนและการนําแผนลงสู�การปฏิบัติอย�างมี
ประสิทธิผล” วิทยากรให�เปuดไฟล�เอกสารแล�วให�แต�ละคนศึกษาเนื้อหาในเอกสารตามท่ีกําหนด เพื่อให�
สรุปสาระสําคัญในประเด็นต�อไปนี้คือ  

1) การทําแผนปฏิบัติการมีความสําคัญต�อการปฏิบัติงานอย�างไร เพราะเหตุใด  
2) สรุปให�ได�ว�าข้ันตอนการทําแผนปฏิบัติการ มีข้ันตอนที่สําคัญอะไรบ�าง แต�ละข้ันตอน

ต�องดําเนินการอย�างไร และเพื่อให�ได�อะไร  
3) การเสนอโครงการ กิจกรรม ท่ีเสนอในแผนปฏิบัติการ ควรดําเนินการอย�างไร  
ท�านอาจารย�วิทยากรให�ใช�เวลาอ�านประมาณ 10 นาที โดยให�เวลาอ�านแบบสรุป

สาระสําคัญของตนเองให�ได�ก�อน แล�วจะให�เวลาในการอภิปรายกลุ�มเพื่อท่ีจะสรุป 3 ประเด็นนี้อีก 15 
นาที รวมแล�วประมาณ 25 นาที และในขณะท่ีอ�านไปอภิปรายไป ถ�ามีประเด็นป*ญหาอะไรก็ยกมือ 
วิทยากรจะเข�าไปดู โดยได�แบ�งกลุ�มออกเป#น 3 กลุ�ม และเม่ือได�เวลาท่ีกําหนดแล�ววิทยากรก็ให�แต�ละ
กลุ�มอภิปรายแต�ละประเด็น เม่ือกลุ�มแรกนําเสนอเสร็จ ก็ให�กลุ�มอ่ืนๆ เสริมหรือเติมเต็ม โดยวิทยากร
ให�ความรู�ไปด�วย พร�อมทั้งตอบคําถามเน้ือหา ท้ังฝ�กปฏิบัติ บรรยากาศเต็มไปด�วยความสุขและความรู�  

สรุปว�าจุดเร่ิมต�นของการจัดทําแผนที่ดีก็คือการตอบคําถามที่สําคัญ 4 ข�อ ให�ได�ครบและ
สมบูรณ� ซ่ึงได�แก�  

1) ป*จจุบันเราอยู� ณ จุดไหน ซ่ึงเคร่ืองมือที่น�าจะตอบคําถามนี้ได�ดีคือ การวิเคราะห�จุด
แข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค หรือท่ีรู�จักกันว�า SWOT Analysis  

2) เราต�องการไปสู�จุดไหน คือการกําหนดวิสัยทัศน�และทิศทางขององค�กร  
3) เราจะไปสู�จุดนั้นได�อย�างไร คือการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�  
4) เราจะต�องทําหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ�างเพื่อไปถึงจุดนั้น คือการแปลงยุทธศาสตร�

ไปสู�การปฏิบัติ  
ผลจากการได�ฝ�กปฏิบัติข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ทําให�ทุกคนได�เรียนรู�ว�าเรา

วางแผนเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน จากแผนเราก็ไปปฏิบัติ เสร็จแล�วก็เอาผลจากการสังเกตมา
สะท�อนผลเป#นวงรอบไปเรื่อย ๆ ตรงนี้เป#นกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) จะทําอย�างไรให�ทุกคนเข�ามามีส�วนร�วมกันทุกข้ันตอนเกิดตัวแบบหน่ึงของ Action 
Research เรียกว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) คือ
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ร�วมกันวางแผน ร�วมกันคิด ร�วมกันทํา ร�วมกันสังเกต และร�วมกันสะท�อนผล เป#น
กระบวนการท่ีดีและเป#นข�อเด�นท่ีเน�นการมีส�วนร�วมเพื่อนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
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 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป#นวันที่สองของการอบรม เป#นเรื่อง “เทคนิคการสังเกตและการ
บันทึกข�อมูลจากการสังเกต” วิทยากรให�ดูแบบฟอร�มให�สังเกตและบันทึกรวบรวมข�อมูล ในช�อง 
“บันทึกผลการสังเกตภาพ” โดยวิทยากรฉายภาพให�ดูทีละภาพ จํานวน 5 ภาพ แล�วให�ทุกคนบันทึก
ผลการสังเกตภาพอย�างละเอียด เรียงตามลําดับ เม่ือทุกคนบันทึกเสร็จแล�ว วิทยากรจะกลับมาที่ภาพ
ที่ 1 แล�วเรียกชื่อผู�จดบันทึกอ�านสิ่งที่ได�บันทึกไว� ภาพละ2-3 คนไม�ซํ้ากัน และให�ความรู�เรื่องการ
บันทึกผลและการสังเกตไปพร�อม ๆ กันจนครบทุกภาพ ซ่ึงสรุปได�ว�าป*จจัยที่ส�งผลต�อการสังเกตและ
บันทึกข�อมูลจากการสังเกตมี 4 ป*จจัยคือ  

1) ประสบการณ� มีประสบการณ�มากน�อยแค�ไหนในการสังเกต ถ�ามีประสบการณ�มาก 
ก็มีทักษะในการสังเกตมาก และบันทึกข�อมูลได�มาก  

2) วัตถุประสงค�ในการสังเกต เหตุการณ�เดียวกัน ปรากฏการณ�เดียวกัน ภาพเดียวกัน 
ถ�าเรามีวัตถุประสงค�ในการศึกษาแตกต�างกันข�อมูลในการสังเกตย�อมแตกต�างกัน  

3) เครื่องมือที่ใช�ในการบันทึกข�อมูล ต�องทราบวัตถุประสงค�ในการสังเกตเพื่อท่ีจะเลือก
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการบันทึกผลการสังเกต  

4) การวางแผน ก�อนที่จะไปทําอะไรก็ตามจะต�องมีการเตรียมการ ต�องมีการวางแผน
ก�อนท่ีจะไปสังเกต  

ต�อจากน้ันวิทยากรได�ให�ทุกคนบันทึกความรู�สึกหรืออารมณ�หรือความคิดเก่ียวกับอะไร 
ในแบบฟอร�ม เดิมในช�อง “การตีความ/สรุปความ” ทั้ง 5 ภาพเดิมอีกครั้งหนึ่ง แล�วให�ผู�เข�าอบรมอ�าน
ให�ฟ*งภาพละ 2-3 คน โดยวิทยากรได�อธิบายให�ความรู�ไปด�วย ซ่ึงป*จจัยที่งผลต�อการตีความ/สรุปความ
ที่ได�จากการสังเกตมี 3 ประการคือ  

1) ประสบการณ�  
2) ต�องมีหลักการและกรอบแนวคิดทฤษฎี  
3) การรวบรวมข�อมูลต�องครบถ�วนมากพอและเหมาะสมตรงกับสิ่งที่ต�องการจะศึกษา 
กิจกรรมท่ีวิทยากรจัดให�ในวันน้ีสะท�อนให�เกิดการเรียนรู�สามารถใช�เป#นรูปแบบในการ

จัดการชั้นเรียนได� กล�าวคือ วิทยากรไม�ได�บรรยายเนื้อหา แต�พาพวกเราทํากิจกรรม แล�วกิจกรรมนั้นก็
เป#นการเรียนรู�จากการใช�คําถามของวิทยากร ให�เวลาหาคําตอบและคิดคําตอบ ทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยได�รับการพัฒนา และถ�าครูสอนแบบนี้ผู�เรียนจะได�พัฒนาจะได�วิเคราะห�การตอบแต�ละคําถามได�
คิด นอกจากนั้นยังได�ทํางานเป#นกลุ�ม การทํางานเป#นกลุ�มได�ฝ�กการมีส�วนร�วม ความรับผิดชอบ การ
ทํางานเป#นทีม การอภิปราย กิจกรรมน้ีเราจะได�หลากหลายดีกว�าครูมายืนสอน 

สําหรับกิจกรรมในช�วงบ�าย วิทยากรให�ทํากิจกรรมการสังเกตการเรียนรู�ในชั้นเรียน 
(Classroom Observation) โดยมอบหมายให�ผู�อบรมไปสังเกตและบันทึกข�อมูล เป#นการฝ�กการ
สังเกตสถานการณ�จริงในการทํากิจกรรมของผู�เรียนในโครงการ “อาสาสร�างสรรค� สามัคคีสร�างพลัง” 
ที่ห�องประชุม B104 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยให�เวลาแต�ละกลุ�มวางแผนการสังเกตชั้นเรียน 
กําหนดวัตถุประสงค�การสังเกตชั้นเรียน สังเกตอะไรบ�าง เตรียมเคร่ืองมือและเตรียมความพร�อมให�
เสร็จเรียบร�อย แล�วก็ให�ทุกคนไปเข�าชั้นสังเกตและบันทึกผลให�ได�ข�อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนจริง 
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง แล�วกลับมาที่ห�องสไมล�รูม นําข�อมูลนั้นมาดูก�อนว�าตรงไหนที่ยังไม�ชัดเจนไม�
สมบูรณ� ให�นั่งคุยกันในกลุ�ม เรียกว�าเป#นการเตรียมข�อมูลก�อนการวิเคราะห� ทั้งข�อมูลเชิงปริมาณและ
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เชิงคุณภาพที่ไปบันทึกมาจากการสังเกต ให�เวลาตรงน้ีอีก 10 นาที ในการคุยความชัดเจนก�อนที่จะให�
แต�ละกลุ�มนําเสนอผลการบันทึกข�อมูลจากการสังเกตชั้นเรียน และนําเอาข�อมูลท่ีไปสังเกตช้ันเรียนมา
ได�มาตีความ สรุปความโดยใช�เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน ดังภาพที่ 4.3 

 

 
 
ภาพที่ 4.3 กิจกรรมสังเกตการเรียนรู�ในชั้นเรียน  
 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วันสุดท�ายของการอบรม เร่ือง “เทคนิคการระดมสมองและการ
ถอดบทเรียน” วิทยากรกล�าวว�า “การถอดบทเรียนคือ การที่บอกว�าแต�ละคนไปทําอะไรมา ไหนมา
เล�าให�ฟ*งซิ สิ่งท่ีตัวเองทําน้ันน�ะ มันเป#นอย�างไร มันประสบความสําเร็จตามเปzาหมายได�เนื่องมาจาก
อะไรบ�าง ตามแนวคิดทฤษฎีอะไรมาตีความอย�างเช�นสมมุติว�าเราจะให�นักเรียนเกิดในเรื่องของอาชีพ 
ซ่ึงเราพยายามใช�รูปแบบการเรียนรู�ของวิชาแบบนี้จะทําให�เด็กคิดวิเคราะห�ได�ต�องมีป*จจัยอะไรบ�าง
จากที่ได�ลงมือทําแล�วค�นพบ เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราบอกว�า Lesson Lerand คือ บทเรียน หรือ สิ่งที่ได�
จากการเรียนรู�”  

วิทยากรให�แต�ละคนศึกษาสื่อการเรียนรู�ในหัวข�อต�อไปนี้คือ การถอดบทเรียน (Lesson 
Learned) เทคนิคการถอดบทเรียน 4 เทคนิค ได�แก� เทคนิคการทบทวนระหว�างปฏิบัติ (After 
Action Review Technique: AAR) เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติ (Retrospective Technique) 
เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการทํางาน (Performance Measurement: PM) เทคนิคแผนท่ี
ผลลัพธ� (Outcome Mapping: OM) โดยให�ทุกคนศึกษาด�วยตนเองก�อนให�เข�ากลุ�มอภิปรายกัน
เพื่อที่จะได�สรุปองค�ความรู�ที่ได�เรียนรู�จากการอ�านและการศึกษาด�วยตนเองแล�วให�แต�ละกลุ�มสรุป
เสร็จเรียบร�อยให�นําเสนอทีละหัวข�อเรียงตามลําดับและวิทยากรก็ได�สอดแทรกความรู�ไปด�วย เม่ือทุก
คนทําความเข�าใจกระบวนการถอดบทเรียนแล�ว วิทยากรได�มอบหมายให�แต�ละกลุ�มเตรียมถอด
บทเรียนจากข�อมูลที่ได�ไปสังเกตโครงการ “อาสาสร�างสรรค� สามัคคีสร�างพลัง” ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2560 และให�แต�ละกลุ�มมอบหมายหน�าที่สมาชิกในกลุ�มว�าใครจะเป#นผู�อํานวยกระบวนการ ใครจะเป#น
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ผู�นําอภิปราย คนอ่ืนก็เป#นร�วมอภิปราย และใครจะเป#นเลขานุการ กําหนดวัตถุประสงค�ให�ชัดเจน ให�
ถอดบทเรียนจากการสังเกตและสรุปออกมาให�ได�ตามประเด็นของแต�ละกลุ�ม จากนั้นแต�ละกลุ�ม    
ค�อย ๆ คุยกัน ในบรรยากาศเป#นแบบสบาย ๆ  

หลังจากนั้นวิทยากรให�ท้ัง 3 กลุ�มนําเสนอเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันและให�จับประเด็น
ให�ได�ว�าแต�ละหัวข�อเชื่อมโยงกับลักษณะของการเขียนรายงานอย�างไร ให�ฝ�กคิดว�าแต�ละกลุ�มนําเสนอ
อะไร จากผลการนําเสนอของทั้ง 3 กลุ�ม เม่ือฟ*งจบแล�ววิทยากรได�ชี้ให�เห็นว�าการนําเสนอของแต�ละ
กลุ�มสังเกตได�ละเอียดดีมากแต�เน้ือหาที่นําเสนอไม�มีสาระสําคัญของวัตถุประสงค�ที่แต�ละกลุ�มตั้งเอาไว� 
ซ่ึงท้ัง 3 กลุ�มจะถอดบทเรียนและเขียนรายงานผลการทํางานของกลุ�มเอง ดังนั้นเม่ือทุกคนได�เรียนรู�
แล�ว วิทยากรจึงให�เวลาอีก 30 นาทีในการปรับปรุงงานของแต�ละกลุ�มใหม�ให�ตรงตามวัตถุประสงค� 
และเขียนรายงานการถอดบทเรียนใหม�ให�ตรงตามวัตถุประสงค�ที่แต�ละกลุ�มตั้งไว� แล�วส่ือสารโดยวาจา
ให�เพื่อนสมาชิกในกลุ�มให�เข�าใจว�าเหตุการณืเชื่อมโยงสอดคล�องกันหรือไม� แล�วนึกภาพเหตุการณ�
ตามที่เราสังเกตว�ามีความสอดคล�องกัน  

สรุปได�ว�าหัวใจของการถอดบทเรียนคือการสรุปผลจากการสังเกต ชั้นเรียนว�าเราควรจะ
บันทึกสิ่งที่เกิดข้ึนท้ังหมดก�อนอย�าไปเสียเวลาคิดตีความ สิ่งที่เห็นคืออะไรบันทึกมาให�หมด เพื่อเอามา
ใช�ในการวิเคราะห� สรุปอะไรได�บ�างในประเด็นที่เราสนใจจะศึกษา อะไรท่ีไม�เก่ียวกับประเด็นเราไม�
ต�องไปสนใจ เหตุการณ�เร่ืองราวเดียวกันแต�ศึกษาคนละประเด็นก็สรุปคนละประเด็น 
 วิทยากรถามว�า “จากการที่เราทํากิจกรรมใน 3 วันนี้เราได�เรียนรู�อะไรบ�างที่เป#นประโยชน�
มากเลยและสิ่งท่ีผมพบพวกเราทํากันดีมาก โชคดีมากท่ีทําให�ผมมองเห็นและยืนยันได�ว�า การที่เรจะ
จัดการเรีนรู�ได�ดีมันต�องใช�เวลา ความอดทนของนักวิจัย ใครมีอย�างอ่ืนไมtสิ่งที่เราได�เรียนรู�และมันจะ
เป#นประโยชน�กับเรา”  
 ครูประสิทธิ์ “สําหรับสิ่งที่ได�เรียนรู�ก็คือว�า บางทีเราจะหลุดกรอบออกไปจากวัตถุประสงค�
หลัก อาจจะเป#นด�วยสภาพแวดล�อม อาจจะเป#นด�วยบรรยากาศในนั้น อาจจะเป#นเพราะว�าคนท่ี
ทีมงานหลงประเด็น ตอนแรกจะไปดูพฤติกรรมของนักเรียนแต�เอาไปเอามากลายเป#นวิเคราะห�
วิทยากรแทน เพราะวิทยากรจัดรูปแบบผิด แต�ความจริงเราต�องมาดูว�า ประเด็นหลักคือ เราไปดู
พฤติกรรมของเด็ก ในการที่เค�ามีส�วนร�วมขนาดไหน ถึงแม�ว�าเค�าจะจัดรูปแบบใดก็แล�วแต� แต�เราต�อง
ไปดูว�าเด็กต�องมีส�วนร�วมมากน�อยเพียงไร และ ทํายังไงให�มีส�วนร�วม ครับ” 
 ผู�วิจัย “ทีมงานรู�สึกว�า เยอะมากจัง ผมก็เลยบอกว�าจริง ๆ แล�ว ท้ังหมดท่ีอาจารย�ไพศาล
มาสอนอนาคตท้ังหมดเลย เพราะฉะนั้นอย�าไปงง แล�วเราจะรู�สึกแล�วว�า ตํารามันเยอะแยะนี่ก็แค�นี้นะ 
และถ�าเผ่ือตําราอ่ืนอีกล�ะ เยอะไปหมด อย�าเพิ่งตกใจมีของดี ๆ เยอะในท่ีเราสามารถพัฒนาได� วันน้ี
อาจารย�มาสอนสะท�อนให�เราเห็นว�าถ�าเรามีการจัดกลุ�ม เรียนรู� สะท�อนผล และกลับมาตอนก�อนเรา
ยังย่ําอยู�กับที่เยอะ ๆ อย�าเพิ่งไปวิจารณ� อย�าเพิ่งไปประเมิน ให�ดูในความเป#นจริง ขณะที่เราสังเกตว�า
มันคืออะไร แล�วค�อยมาประเมิน แล�วค�อยมาว�ากันครับ” 
 ผศ.ดร.ไพศาล “การท่ีเราทําวิจัยในลักษณะของ Action Research แล�วเราได�ไปสังเกต
จริง ๆ หรือว�าถ�าเราทําเอง เราเป#นคนจัดการเรียนรู�แล�วก็บันทึกสิ่งที่เราทํา ขณะเดียวกันผู�ร�วมวิจัยคน
อ่ืน ๆ ก็ได�ช�วยกันสังเกต และเก็บข�อมูลมา และเสร็จแล�วก็มานั่งถอดบทเรียนร�วมกัน แล�วเราก็จะได�
เรียนรู�ว�า เราทําอะไรได�ดีบ�าง ทําอย�างไรถึงดี ที่เราวางแผน เราคิดว�าดี แต�พอไปใช�จริงมันไม�ดี มันมี
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ป*ญหา มันมีอุปสรรค แล�วเราก็ช�วยกันคิดต�อ เราจะหาแนวทางแก�ป*ญหาตรงน้ียังไง น่ีคือสิ่งท่ีเรากําลัง
เรียนรู�จากการทําวิจัย Action Research” 
 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�าหากเรานําวิธีนี้ไปจัดการในชั้นเรียนของเรา ก็จะทําให�
นักเรียนของเราได�ความรู�และก็สนุกกับการเรียนในบทนั้นมากยิ่งข้ึน ซ่ึงก็ต�องถือเป#นแบบอย�าง ก็ต�อง
ขอขอบคุณคุณใหญ� และก็คุณจู ที่ได�ให�เราได�มีโอกาส ได�รับความรู�จากอาจารย�” 
 ผศ.ดร.ไพศาล กล�าวต�อไปว�า “จําได�ไมtว�า ช�วงแรกที่ให�เราเขียนรายงาน และ สรุป การ
ถอดบทเรียน ช�วงแรกเป#นยังไง หลงทิศหลงทาง พอหลงทิศหลงทางปุ¡บ ผมก็จะให�กลับไปปรับปรุง 
แต�การ ที่จะให�ไปแก�ไขปรับปรุงนั้นผมจะต�องชี้ประเด็นให�ดูก�อนว�า มันหลงทิศหลงทางตรงไหนมัน
ควรจะเป#น อย�างไร พอทุกคนเข�าใจก็จะกลับไปปรับปรุงที่น้ีเข�าใจแล�วยังว�า การถอดบทเรียน การ
เขียนรายงาน การเผยแพร� ควรจะทํายังไง เข�าใจหรือยัง เข�าใจแล�ว เหตุการณ�นี้เราได�เรียนรู�อะไร 
Lesson Leraned อะไร และตรงนี้อยากให�เรายึดถือเวลาสอนนักเรียนด�วย”  
 ครูกวินทร� “ก�อนอ่ืนนะครับก็ขอขอบคุณคุณจิรวุฒิ ผู�รับใบอนุญาตและก็คุณอาริยาที่จัด
กิจกรรมดี ๆ ให�กับคณะครูครับ ใน 3 วันน้ี สิ่งแรกท่ีได�รับเลยก็คือ การสังเกต ส�วนมากเรามักจะตี 
ความมากกว�า และอีกเร่ืองหนึ่งก็คือ การพา ก็คือ ทุกคนต�องมีส�วนร�วมนะครับ ต�อไปน้ีในการทําอะไร
ก็แล�วแต� เราก็จะให�ระดมสมองแล�วก็มีการวางแผนร�วมกัน ปฏิบัติแล�วเราก็จะร�วมกันเพื่อท่ีจะไปสู�
เปzาหมายของวิทยาลัยฯ และก็จะพัฒนาให�วิทยาลัยฯ ของเราเป#นหนึ่งในขอนแก�นให�ได� สําหรับผมก็
ขอขอบคุณท�านอาจารย� ขอบคุณครับผม” 
 ศิริรัตน� “ส�วนของหนูนะคะ ในการอบรม 3 วันนี้ หนูได�ความรู�เยอะเลยนะคะ จากท่ีเราไม�
เคยทําแบบนี้นะคะ เราได�เรียนรู�ในเรื่องของการถอดบทเรียน 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
หวังว�าท�านผู�บริหารจะมีโอกาสให�เราได�พัฒนา แต�ขอเป#นช�วงปuดเทอม เราจะได�รับความรู�เพิ่มเติมข้ึน
อีกเยอะ และเราจะนํามาใช�ในการพัฒนานักเรียนอย�างมีคุณภาพ”  
 ผศ.ดร.ไพศาล “เป#นความคิดที่อยากให�พวกเราคิดอย�างนี้ ชีวิตการทํางานมันต�องเรียนรู�
พัฒนาตนเองตลอดเวลาทุกวัน วันนี้ผมก็ยังต�องเรียนรู�เรื่องอะไรใหม�ๆ เราต�องเรียนรู�หมดอยู�ตลอด 
เวลา เราต�องตามให�ทัน ไม�ใช�ตามเทคโนโลยีเฉยๆ องค�ความรู�ที่เก่ียวข�องกับการทํางานต�องตามให�ทัน 
คิดว�าเราคงจะได�เห็นแนวทางแล�วล�ะว�าเราจะทํางานร�วมกันอย�างไร” อาจารย�ได�ฝากข�อคิดที่สําคัญอัน 
มีคุณค�ายิ่งให�กับผู�ร�วมวิจัยก�อนปuดการอบรม ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพท่ี 4.4 การอบรมเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัยวันท่ี 5 - 7 กรกฎาคม 2560 
 
 กิจกรรมที่ 3 การจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ. ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มีวัตถุประสงค�
เพื่อเป#นแนวทางในการดําเนินการวิจัยทั้ง 10 ข้ันตอน ยึดถือหลักการ “รับฟ*งข�อคิดเห็นจากผู�ร�วม
ประเมิน” เพื่อให�ได�แผนที่การทํางานที่เกิดจากความคิดเห็นของแต�ละบุคคล โดยกิจกรรมนี้เร่ิมต�น
จากผู�วิจัยทําการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” ให�แก�ผู�ร�วมวิจัยได�รับรู�
ร�วมกันก�อนที่จะมีการระดมสมองเพื่อร�วมกันจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน ที่จะใช�เป#นแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล�าวทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ปฏิทินการ
ดําเนินงาน มาจํานวน 1 ชุด โดยประกอบด�วยรายละเอียดดัง ตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  การจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. การเตรียมการ 
(Preparation) 

(1) การสร�างความเป#นกันเองกับผู�ร�วมวิจัย
เพื่อสร�างมิตรภาพ 
(2) การเสริมพลังความรู�เบ้ืองต�นให�กับผู�ร�วม
วิจัย 
(3) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพื่อใช�
เป#นแนวทางตลอดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานการทํางานวิจัย 
(4) การประเมินและสรุปผล 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2560 

2. การวางแผน 
(Planning) 

(1) การวิเคราะห�สภาพ การร�วมคิดและ
วางแผน 
(2) กําหนดป*ญหาและการทาํความเข�าใจ
ป*ญหา 
(3) การถ�ายทอดแนวคิดในบทที่ 2 ให�ผู�ร�วม
วิจัย การบรรจบกันของสองสายธาร สาย
ประสบการณ� และสายวชิาการ 
(4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) 
(5) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม 2560 

3. การปฏิบัติการ 
(Acting) 

(1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
(2) การประเมินก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 
(3) การนาํแผนลงสู�การปฏิบัติ 
(4) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม-กันยายน 
2560 

4. การสังเกตผล 
(Observing) 

(1) การกําหนดรูปแบบและวิธีการ 
(2) การสังกตและการนาํเสนอ 
(3) การประเมินและสรุปผล 

กรกฎาคม-กันยายน 
2560 

5. การสะท�อนผล 
(Reflecting) 

(1) การสังเคราะห�ความรู� 
(2) การนาํเสนอรายงาน 
(3) การประเมินและสรุปผล 
(4) การสังเคราะห�ความรู� 

ตุลาคม 2560 

6. การวางแผนใหม� 
(Re-Planning) 

(1) การสร�างขวัญและกําลังใจ 
(2) การกําหนดแนวทางแก�ไขป*ญหา 
(3) การจัดทําแผนปฏิบัติการใหม� 
(4) การประเมินและสรุปผล 

ตุลาคม 2560 
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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�อนผลใหม�  
(Re-Reflecting) 

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

มีนาคม 2561 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

ร�วมกันทบทวนและสรุปประสบการณ�การ
ทํางานท่ีผ�านมา 

มีนาคม 2561 

 
 กิจกรรมที่ 4 การประเมินและสรุปผล โดยจัดประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 
10.00-11.30 ณ. ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มีวัตถุประสงค�เพื่อสรุปผลการทํากิจกรรม
ร�วมกันของข้ันตอนที่ 1 โดยยึดจรรยาบรรณที่ว�า “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝsายและข�อเสนอแนะ
ได�รับการเห็นชอบจากทุกฝsาย” ในการจัดประชุมการสะท�อนผลการดําเนินงานนี้เพื่อเป#นการทบทวน
วิธีการดําเนินงานที่ผ�านมาตั้งแต� การสร�างความเป#นกันเองกับผู�ร�วมวิจัย การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�
ร�วมวิจัย และการจัดทําปฏิทินการดําเนิงาน ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�นําเอาผลจากการสังเกต บันทึก
การประชุม และเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ซ่ึงเก็บข�อมูลภาพและข�อมูลเสียง มานําเสนอเพื่อให�ผู�ร�วมวิจัย
ได�อภิปรายร�วมกันเพื่อให�ได�ข�อมูลที่ถูกต�องที่ทุกคนรับรู�ร�วมกัน  

ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยยังได�นําเอาเทคนิคการวิเคราะห�หลังการปฏิบัติ (After Action Review: 
AAR) มาใช�โดยอาศัยข�อคําถามในการถอดบทเรียน ดังนี้ 1) สิ่งที่คาดหวังจากการดําเนินงานในคร้ังน้ี
คืออะไร 2) ผลท่ีเกิดข้ึนบรรลุความคาดหวังหรือไม� เพราะอะไร 3) การเรียนรู�ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
คืออะไร 4) ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนในครั้งนี้คืออะไร และ 5) ข�อเสนอแนะในการปฏิบัติคร้ังต�อไปควรทํา
อย�างไร ภายใต�หลักการคือ 1) เป#นกันเองสบาย ๆ อาจยืนหรือนั่งเป#นวงกลม 2) ให�เกียรติทุกความคิด
เห็นและเข�าใจกัน 3) เห็นหน�ากันทุกคนและยิ้มเพื่อโลกท่ีสดใส และ 4) เห็นข�อมูลเหมือนกันไป   
พร�อม ๆ กัน สามารถตรวจสอบหรือสอบถามและเพิ่มเติมได�  

ผลจากการดําเนินกิจกรรมสามารถสรุปออกมาได� 4 ด�าน ดังนี้คือ 1) ความเป#นกันเอง มีน้ําใจ 
มีอารมณ�ดี ยิ้มแย�มแจ�มใสเป#นนิตย�ท่ีพากันเดินไปข�างหน�าอย�างมีอุดมการณ� 2) โชว�ศักยภาพและ
ประสบการณ�ที่มีอยู�ในตัวแต�ละบุคคลให�แก�วิทยาลัยเพราะว�าทุกอย�างพัฒนาได� 3) ทุกคนมองเห็น
ความสําคัญในเร่ืองท่ีจะดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 4) ทําปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อเป#นกรอบเวลา
ดําเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงได�ตลอดเวลาข้ึนอยู�กับ
สถานการณ�และตัวผู�ร�วมวิจัยทุกคน ได�ข�อสรุปร�วมกัน ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  สรุปผลการดําเนินงานของข้ันตอนการเตรียมการ 
ข้ันตอน ผลการดาํเนินงาน 

1. ก า ร ส ร� า ง
คว า ม เป# น กั น 
เ อ ง กั บ ผู� ร� ว ม
วิจัย 

- ผู�วิจัยต�องเป#นผู�ฟ*งที่ดีเก็บรายละเอียดใส�ใจทุกคําพูดของผู�ร�วมวิจัยเพื่อนํามา
อํานวยความสะดวกให�ผู�ร�วมวิจัยให�มากที่สุด ความเข�าใจที่ดีระหว�างครู 
ผู�บริหาร และผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการดําเนินการวิจัย ก�อให�เกิดความสนิทสนม
เป#นกันเองเกิดทัศนะคติท่ีดีต�องานวิจัยและความเข�าใจอันดีในสิ่งท่ีจะพัฒนา
ร�วมกันเป#นรากฐานที่สําคัญสําหรับความสําเร็จในการพัฒนา 
- ความสําคัญของการวิจัยและของนักวิจัย ผู�วิจัยได�ให�ความรู� การนําเสนอ 

 ตัวอย�างงานวิจัยท่ีประสบความสําเร็จ พบว�าผู�ร�วมวิจัยทุกคนเห็นความสําคัญ
และมีความกระตือรือล�นท่ีจะแก�ไขป*ญหาและพัฒนางานของวิทยาลัยร�วมกัน 

2. การเสริม
พลังความรู�ให� 
กับผู�ร�วมวิจัย 

ผู�ร�วมวิจัยเกิดความตระหนักและมองเห็นความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 โดยผู�ร�วมวิจัยได�แสดงความคิดเห็นตามประสบการณ�เดิมที่มีก�อน 
แล�วผู�วิจัยค�อยสอดแทรกเนื้อหาบางอย�างเพิ่มเติมเข�าไปทําให�ผู�ร�วมวิจัยเกิด
ความภูมิใจกระตือรือล�นในการทํางานมากกว�าท่ีจะชี้แนะให�ทําตาม  

3. การจัดทํา
ปฏิทินการ
ทํางาน 

เป#นกิจกรรมท่ีผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันจัดทําข้ึนหลังจากที่ทุกคนมีความรู�
และความเข�าใจเก่ียวกับกรอบแนวคิดและแนวทางในการดําเนินการวิจัยใน
เบ้ืองต�นแล�ว โดยกรอบแนวคิดที่ได�ร�วมกันจัดทําข้ึน สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลังได� 

 
 ผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผล เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
ทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการทํางานร�วมกัน ซ่ึงเป#นการช�วย
ปzองกันและแก�ไขป*ญหาที่อาจจะเกิดข้ึนต�อไปได� ก�อให�เกิดความสัมพันธ�ในการทํางานที่ดีระหว�าง
ผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัย และระหว�างผู�ร�วมวิจัยกับผู�ร�วมวิจัยด�วยกันเองมากข้ึน และเกิดการเรียนรู�ว�าการ
อยู�ในชุมชนเดียวกันหากไม�ร�วมแสดงความคิดเห็นก็ไม�ก�อให�เกิดการพัฒนา ดังน้ันเม่ือมีการประชุมก็
ควรมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อให�เกิดการต�อยอดแนวความคิดที่เพิ่มมากข้ึน สรุปผลการดําเนินการ
ในข้ันตอนการเตรียมการ ดังแผนภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5 สรุปผลการดําเนินการในข้ันตอนการเตรียมการ 
 

วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning)  
 ในข้ันตอนการวางแผน มีการดําเนินกิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห�สภาพ
ป*ญหา มีวัตถุประสงค�เพื่อวิเคราะห�สภาพที่เคยเป#นมา สภาพป*จจุบัน 2) กําหนดป*ญหาและทําความ
เข�าใจป*ญหาเพื่อกําหนดป*ญหาที่จะดําเนินการพัฒนา 3) การถ�ายทอดแนวคิดในบทท่ี 2 ให�กับผู�ร�วม
วิจัย มีวัตถุประสงค�เพื่อให�ผู�ร�วมวิจัยได�รับรู�เข�าใจถึงแนวทางการแก�ป*ญหาในเชิงทฤษฎี และช�วยให�ผู�
ร�วมวิจัยตัดสินใจและมองภาพได� ชัดเจนข้ึน 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มี
วัตถุประสงค�เพื่อวางแผนในการดําเนินงานข้ันตอนต�าง ๆ และ 5) การสรุปผลการดําเนินงาน มี
วัตถุประสงค�เพื่อสรุปผลการทํากิจกรรมร�ววมกันของข้ันตอนที่ 2 โดยทั้ง 5 กิจกรรม มีการดําเนินการ
ในเดือน กรกฎาคม 2560 การดําเนินงานข้ันตอนการวางแผน สรุปได�ดังตารางท่ี 4.4 
 
 

 
 
 
 

การให2ผู2ร0วมวิจัยเกิด
ความเป�นกันเองและมี

สัมพันธ&ที่ดีแก0กนั 
 

ผู2ร0วมวิจัยมีความรู2และ
ทักษะเบื้องต2น 

 

มีแผนดําเนินงาน
สําหรับใช2เป�นแนวทาง
ในการดําเนินการวิจัย 

 

1. สร2างความเป�น
กันเองกับผู2ร0วมวิจัย 

 

2. การเสริมพลัง
ความรู2ให2ผู2ร0วมวิจัย 
 

3. การจัดทําปฏิทิน
การทํางาน 

 

4. การประเมินและสรุปผล 
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ตารางท่ี 4.4  การดําเนินงานในข้ันตอนการวางแผน  
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค� หลักการท่ียึดถือ 

1 การวิเคราะห�
สภาพป*ญหา 

- วิเคราะห�สภาพท่ี
เคยเป#นมา สภาพ
ป*จจุบัน 

“ดึงศักยภาพจากภายในหรือให�มีการระเบิดจาก
ภายใน (Inside-Out) ก�อน...” “ตระหนักใน
ศักยภาพความเชี่ยวชาญ และการเป#นผู�มีส�วนได�
เสียจากภายในชุมชนเอง” และ “แนวคิดใหม�ใน
การพัฒนานั้น เชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนน้ันไม�
ว�างเปล�า ในนั้นบรรจุด�วยพลังความสามารถ พลัง
ภูมิป*ญญา และพลังสร�างสรรค�ท่ีจะแก�ป*ญหา
ชุมชน” และ “…ให�โอกาสแก�ชุมชนท่ีจะเสนอ
แนวทางการแก�ป*ญหานั้นด�วยตนเองอย�างเต็มที่
...” 

2 กําหนดป*ญหา
และทําความ
เข�าใจป*ญหา 

- กําหนดป*ญหาที่จะ
ดําเนินการพัฒนา 

3 การถ�ายทอด
แนวคิดในบทท่ี 
2 ให�ผู�ร�วมวิจัย 

- เพื่อให�ผู�ร�วมวิจัยได� 
รับรู�เข�าใจเข�าถึงแนว
ทางการแก�ป*ญหาใน
เชิงทฤษฎีและช�วยให�
ผู�ร�วมวิจัยตัดสินใจ
และมองภาพได�
ชัดเจนข้ึน 

ทฤษฎี “..ช�วยชี้นําการตัดสินใจ ช�วยให�มองภาพ
องค�การได�ชัดเจนข้ึน ช�วยให�ตระหนักถึงสภาพ 
แวดล�อมขององค�การ ช�วยเป#นแหล�งของความ 
คิดใหม� ช�วยกําหนดกรอบของปรากฏการณ�ที่มี
ความสัมพันธ�กัน ช�วยจาํแนกแยกแยะ
ปรากฏการณ� ช�วยสร�างสิ่งใหม� ๆ ช�วยทํานาย
ปรากฏการณ�” 

4 การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  

-แบ�งกลุ�มการทํางาน
และจัดทําแผนปฏิบัติ
การที่จะใช�เป#นแนว 
ทางในการพัฒนางาน 

- แนวคิดที่ว�า “…ให�โอกาสแก�ชุมชนที่จะเสนอ
แนวทางการแก�ป*ญหานั้นด�วยตนเองอย�างเต็มที่ 
จากน้ันนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู�
นอกเหนือประสบการณ�ความรับรู�ของชุมชนเข�าสู�
วงสนทนาด�วย ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบ   
ง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบนัน้แบบนี้เท�านั้นจะ
ช�วยแก�ป*ญหาให�ชุมชน จะปล�อยให�ชุมชนคิด
เปรียบเทียบทางเลือกต�าง ๆ ด�วยตนเอง และยัง
ไม�กล�าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให�มากกว�านั้น 
จนกว�าจะมีการถามไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนา
จะต�องคอยให�ข�อมูลอยู�เป#นระยะ ๆ เม่ือเสนอ 

5 การประเมิน
และสรุปผล 

สรุปผลการทาํ
กิจกรรมร�วมกันของ
ข้ันตอนท่ี 2 

   ข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�างเต็มที่แล�ว ก็ปล�อยให�
ชุมชนเป#นผู�ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว�า
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหน่ึง...”  
- จรรยาบรรณ “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝsาย
และข�อเสนอแนะได�รับการเห็นชอบจากทุกฝsาย” 
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ท้ังนี้ในการดําเนินการดังกล�าวข�างต�นสามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดงให�เห็นถึงลําดับ
เหตุการณ�และรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน ได�ดังต�อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห&สภาพป�ญหา โดยจัดประชุมข้ึนในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
เวลา 10.00-11.30 น. ณ. ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มีวัตถุประสงค�เพื่อวิเคราะห�สภาพ
ที่เคยเป#นมา สภาพป*จจุบัน และกําหนดสภาพที่คาดหวังจากการแก�ป*ญหา โดยผู�วิจัยได�เปuดโอกาสให�
ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันวิเคราะห�สภาพงานที่ต�องการพัฒนาหรือต�องการเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุ “สภาพท่ี
เคยเป#นมา” “สภาพในป*จจุบัน” “สภาพป*ญหาที่สําคัญ” “สภาพที่คาดหวังจากการแก�ป*ญหา” 
“ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแก�ป*ญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก� 
ป*ญหา”  

กิจกรรมน้ียึดแนวคิดและหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให�มีการระเบิดจากภายใน 
(Inside-Out) ก�อน แล�วเสริมด�วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” และตามหลักการท่ีว�า 
“ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป#นผู�มีส�วนได�เสียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเชื่อท่ีว�า “แนวคิดใหม�ในการพัฒนานั้นเชื่อว�าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม�ว�างเปล�า ในน้ันบรรจุด�วย
พลังความสามารถ พลังภูมิป*ญญา และพลังสร�างสรรค�ท่ีจะแก�ป*ญหาชุมชน” และ “…ให�โอกาสแก�
ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก�ป*ญหานั้นด�วยตนเองอย�างเต็มที่...” และผลท่ีได�จากการดําเนินการใน
กิจกรรมนี้คือ การสรุปสภาพและป*ญหาการดําเนินงานทุกมิติ และประเด็นป*ญหาท่ีต�องการพัฒนา
และแนวทางแก�ไขป*ญหา 
 สภาพที่เคยเป#นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�เดิมชื่อ 
“โรงเรียนคุวานันท�” ได�รับอนุญาตจัดตั้งเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ผู�ก�อตั้งและผู� รับ
ใบอนุญาตคือคุณจิรวุฒิ คุวานันท� และเป#นผู�สเก็ตออกแบบโลโก�ด�วยตนเอง ดังภาพท่ี 4.6 

 

 
ภาพที่ 4.6 ภาพสเก็ตโลโก�โรงเรียนคุวานันท� โดยผู�ก�อตั้งคุณจิรวุฒิ คุวานันท� 

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& เปuดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม สาขาช�างยนต� และสาขาเทคนิค
ยานยนต� และประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาการขายและ
สาขาการตลาด ต�อมาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ได�เปล่ียนชื่อเป#น “วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” มี
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เสาธงชาติไทยสูงใหญ�เป#นอัตลักษณ�ของวิทยาลัย “เสาธงสูงเด�น เน�นคุณธรรม นําสู�สังคม” ประตู
ทางเข�าเป#นศิลปะรูปทรงญี่ปุsน ภูมิทัศน�ภายในสวยงามร�มร่ืน ประกอบด�วยอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 
จํานวน 1 หลัง และ อาคารฝ�กปฏิบัติการช�างยนต� จํานวน 3 หลัง พร�อมอุปกรณ�การเรียนการสอน
สาขาวิชาต�าง ๆ ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน อาคารโรงอาหาร 
สนามกีฬา และมุมอินเตอร�เน็ต ให� กับผู�เรียนในยามพักผ�อน ดังภาพท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นสถานศึกษาเอกชน สังกัดคณะกรรมการส�งเสริม
กา ร ศึกษา เอกชน  (Office of the Private Education Commission) กระทรวง ศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) ควบคุมดูแลผ�านกลุ�มงานส�งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ขอนแก�น (Khonkaen Primary Educational Service Area 1) 
ต�อมาเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ� 2559 พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา หัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ใช�อํานาจตามมาตรา 44 โอนอํานาจการกํากับดูแล วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน ให�ไปอยู�
ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทย ควบรวมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข�าด�วยกัน เพื่อให�การปฏิรูปการศึกษาและการบริหาร
ราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน มีผลในวันท่ี 13 
กุมภาพันธ� 2559 โดยได�รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปBอย�างมีคุณภาพ มี
กองทุนเงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา มีทุนการศึกษาจากผู�รับใบอนุญาต วิสัยทัศน�ของวิทยาลัยเทคโนโลยี   
คุวานันท� “เป#นสถาบันเพื่อพัฒนาองค�ความรู�สู�ความเป#นเลิศทางด�านวิชาชีพ ให�ได�มาตรฐานสากล 
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และผลิตบุคลากรให�เป#นกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ" ปรัชญาวิทยาลัย “สร�างคนดี คนเก�ง 
คนเข�มแข็งสู�สังคม”  
 สภาพป�จจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& ป*จจุบันมีผู�บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด�วย ผู�บริหารและครู รวม 17 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน และ
ระดับปริญญาตรี 14 คน อายุระหว�าง 24 - 40 ปB มีประสบการณ�การสอนระหว�าง 2 - 20 ปB ครู    แต�
ละคนมีช่ัวโมงสอนเฉลี่ย 22 ชั่วโมง/สัปดาห�/คน วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนส�งเสริมให�ครูทุกคน
ได�รับการพัฒนาวิชาชีพอย�างต�อเน่ืองสมํ่าเสมอทุกปB นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ีบัญชีและการเงิน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เจ�าหน�าที่ทะเบียน
และวัดผล 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท นักการภารโรง 1 คน นักการแม�บ�าน 1 คน และ
เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 3 คน รวมครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 คน มีจํานวนนักเรียนในปB
การศึกษา 2557 ปB 2558 และปB 2559 จํานวน 210 คน 235 คน และ 361 คน ตามลําดับ  

สภาพป�ญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด�านการอาชีวศึกษาของสํานีกงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค�กรมหาชน) (สมศ.) รอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในปB 2558 วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท�ผ�านการประเมินระดับคุณภาพดี แต�ตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ี
จําเป#นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�องปรับปรุง” หมายถึง ผู�เรียนขาดความเข�าใจในสิ่งท่ีเรียนรู�
และไม�สามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ได� ประกอบด�วย ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก�ป*ญหา ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ซ่ึงเป#นทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษที่ 21 ในการประกอบอาชีพและ
การทํางานอันจะส�งผลต�อความก�าวหน�าในอนาคต สะท�อนถึงคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาและ
คุณภาพของครูในการเตรียมผู�เรียนก�อนออกสู�ตลาดแรงงานยังไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงสําคัญและความจําเป#นอย�างยิ่งที่จะต�อง
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ให�กับผู�เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู�เรียนให�สูงข้ึน โดยการพัฒนาครู
ให�สามารถจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs + 8Cs + 2Ls + อ่ืน ๆ 
ประกอบด�วย 3Rs คือ ทักษะการอ�าน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) ทักษะการคํานวณ 
(Arithmetic) 8Cs คือ ทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ (Career and Entrepreneurial) 
ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� (Critical Thinking) ทักษะการคิด
สร�างสรรค�และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation) ทักษะการใช�คอมพิวเตอร�และ
เทคโนโลยี (Computer and Information Communication Technology) ทักษะความร�วมมือ 
(Collaboration) ทักษะวัฒนธรรมข�ามชาติ (Cross-Cultural) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) 
2Ls คือทักษะการเรียนรู�  (Learning) ทักษะภาวะผู�นํา (Leadership) และทักษะอ่ืน ๆ ได�แก� 
คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือร�น (Curiously)  

กิจกรรมที่ 2 การกําหนดป�ญหาและทําความเข2าใจป�ญหา ดําเนินการในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยหลังจากการประชุมระดมสมองเพื่อ
ศึกษาสภาพป*จจุบันป*ญหาและความต�องการในการพัฒนาเสร็จสิ้นลงพบว�าผลที่ได�จากการดําเนินการ 
เป#นไปตามท่ีกําหนดไว�ในข้ันตอนการวางแผนคือ ได�แผนผังมโนมติสรุปสภาพและป*ญหาการดําเนิน 
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งานทุกมิติ และได�ประเด็นป*ญหาที่ต�องการพัฒนาและแนวทางแก�ไขป*ญหา ในข้ันตอนนี้มีจุดมุ�งหมาย
เพื่อท่ีจะให�ผู�ร�วมวิจัยมีความสนใจมองเห็นป*ญหาของวิทยาลัยที่เกิดข้ึน สามารถกําหนดป*ญหา ทํา
เข�าใจความจําเป#นท่ีต�องแก�ไขป*ญหา พร�อมอธิบายถึงส่ิงต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องรอบตัวกับป*ญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในวิทยาลัยว�าทําไมผู�เรียนขาดความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน และครูต�องปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป#นอย�างไร เพื่อที่จะให�สอดคล�องกับการที่จะต�องแก�ไขกับป*ญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยผู�วิจัยเรียนเชิญผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได�เล�าถึงป*ญหาที่ประสบใน
ป*จจุบันให�ท่ีประชุมรับฟ*งร�วมกัน เพื่อให�เกิดภาพท่ีชัดเจนและมองเห็นสิ่งท่ีเป#นป*ญหา ดังภาพท่ี 4.8 

 
ภาพท่ี 4.8 การประชุมการกําหนดป*ญหาและทําความเข�าใจป*ญหา 

 สรุปจากการประชุมของผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได�ชี้ให�เห็นถึงป*ญหาของ
วิทยาลัยที่ผ�านมาว�า วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเรามีป*ญหาที่สําคัญ ๆ คือ เรื่องการประกันคุณภาพภาย 
นอก ป*ญหาผู�เรียนขาดความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน ป*ญหาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให�สอดรับกับโลกยุคศตวรรษท่ี 21 หลังจากการประชุมระดมสมองของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ท่ี
ประชุมได�มีแนวคิดร�วมกันว�าต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให�กับผู�เรียน 3Rs 8Cs 2Ls ดังนี้  

- 3Rs คือทักษะการอ�าน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) ทักษะการคํานวณ 
(Arithmetic)   
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- 8Cs คือ ทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ (Career and Entrepreneurial) 
ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ� (Critical Thinking) ทักษะการคิด
สร� า งสรรค�และนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation) ทักษะคอมพิว เตอร�และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Communication Technology) ทักษะ
ความร�วมมือ (Collaboration) ทักษะวัฒนธรรมข�ามชาติ  (Cross-Cultural) และทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change)  

- 2Ls คือทักษะการเรียนรู� (Learning) และทักษะภาวะผู�นํา (Leadership) นอกจากนี้ยัง
มีทักษะอ่ืน ๆ ได�แก� คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) และความกระตือรือล�น (Curiously)   

ซ่ึงสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปB (พ.ศ. 2560-2579) ด�านการศึกษากําหนดให�
ผู�เรียนมีคุณลักษณะ เก�ง ดี รับผิดชอบ ล�วนแล�วแต�เป#นทักษะท่ีจําเป#นในศตวรรษที่ 21 ดังกล�าว
ข�างต�น โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยตกลงต�องการร�วมกันว�าจะพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน
ด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ (Career and Entrepreneurial) จะทําให�ผู�เรียนมีความเข�าใจ
ในสิ่งท่ีเรียนรู�และสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ได� ประกอบด�วย 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก�ป*ญหา ความสามารถใน
การใช�ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ด�วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม ใช�โครงการ/กิจกรรม เป#นตัวสอดแทรกหลัก หลังจากดําเนินการพัฒนาแล�ว วิทยาลัยจะต�อง
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4 (พ.ศ. 2559 – 2563) ตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และ
ทักษะที่จําเป#นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ดี” ข้ึนไป เน่ืองจากในแต�ละประเด็นล�วนแล�วแต�
เก่ียวข�องกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5  การจัดป*ญหาที่ต�องการพัฒนาผู�เรียน 

ตัวบ�งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2 ผู�เรียนมีความรู�และ
ทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน 

ทักษะในการสื่อสาร ต�องปรับปรุง 
ทักษะในการคิด 
ทักษะในการแก�ป*ญหา 
ทักษะในการใช�ทักษะชีวิต 
ทักษะในการใช�เทคโนโลยี 

  
กิจกรรมที่ 3 การถ0ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีในบทที่ 2 ให2ผู2ร0วมวิจัย มีวัตถุประสงค�เพื่อให�

ผู�ร�วมวิจัยได�รับรู�เข�าใจถึงแนวทางการแก�ป*ญหาในเชิงทฤษฎีและช�วยให�ผู�ร�วมวิจัยตัดสินใจและมอง
ภาพได�ชัดข้ึน โดยจัดข้ึนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� โดยผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดในบทที่ 2 ถ�ายทอดให�ผู�ร�วมวิจัย โดยยึดหลักการ   
“…ให�โอกาสแก�ชุมชนที่จะเสนอแนวทางแก�ไขป*ญหาน้ันด�วยตนเองอย�างเต็มที่ จากน้ันนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู�นอกเหนือประสบการณ�ความรับรู�ของชุมชนเข�าสู�วงสนทนาด�วย ใน
ระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบน้ันแบบน้ีเท�านั้นที่จะช�วยแก�ป*ญหา ปล�อยให�
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ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต�าง ๆ ด�วยตนเองและยังไม�กล�าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให�
มากกว�านั้นจนกว�าจะมีการถามไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนาจะต�องคอยให�ข�อมูลอยู�เป#นระยะ ๆ เม่ือเสนอ
ข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�างเต็มท่ีแล�ว ก็ปล�อยให�ชุมชนเป#นผู�ตัดสินใจเลือกทคโนโลยีท่ีเห็นว�าเหมาะสม
กับตนเองมากท่ีสุดมาชุดหนึ่ง...” หลังจากนั้นได�ปล�อยให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันคิด วิเคราะห� ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข�อมูลจากที่เคยทําไว�ในการประเมินประเด็นป*ญหาท่ีต�องการพัฒนาน้ี ที่ประชุม
ได�แสดงความคิดเห็นอย�างหลากหลายถึงประเด็นหัวข�อที่จะนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และ
ได�ร�วมกันพิจารณาประเด็นป*ญหาท่ีได�สรุปไว�ในคราวประชุมระดมสมองการศึกษาสภาพป*จจุบัน
ป*ญหาและความต�องการในการพัฒนา ซ่ึงล�วนแล�วแต�เป#นทักษะท่ีจําเป#นและสําคัญ จากการร�วมกัน
อภิปรายของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยว�า อันนี้ก็สําคัญ อันน้ันก็สําคัญ เราจะทําไปพร�อมทุกอย�างไม�ได� เรา
ต�องเลือกทําทีละอย�าง เราจะทําอะไรก�อนน่ีคือเรียงลําดับความสําคัญ ถ�าเราทําหลายอย�างพร�อม ๆ 
กัน คนทําก็ทําไม�ไหว ผู�เรียนก็รับไม�ไหว ค�อย ๆ ทยอยทํา เร่ิมจากป*ญหาเร�งด�วนที่เราจะแก�ไขตัวบ�งชี้
ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน) “ต�องปรับปรุง”  

หลังจากที่ประชุมระดมสมองแล�วได�ข�อสรุปว�า ความจําเป#นเร�งด�วนและสําคัญอันดับแรกคือ
ต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให�กับผู�เรียน ในด�านทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ 
(Career and Entrepreneurial) เนื่องจากทักษะนี้เป#นพื้นฐานของหลาย ๆ ทักษะ สามารถบูรณา
การไปสู�การพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ได� เพราะได�พัฒนาในเร่ืองของ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก�ป*ญหา ทักษะการใช�เทคโนโลยี และทักษะการใช�ทักษะชีวิต มีการกําหนดเปzาหมายคุณภาพ
ผู�เรียนท่ีชัดเจนและครูเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู�และพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามตัวชี้วัดท่ี
ร�วมกันกําหนด เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนให�มีทักษะศตวรรษที่ 21 สูงข้ึน 

 ทางเลือกที่หลากหลายในการแก2ป�ญหา เม่ือผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนด “สภาพท่ี
คาดหวังจากการแก�ป*ญหา” แล�วได�มีการนําเอาสภาพป*ญหาที่ได�จากการวิเคราะห�ร�วมกันมาระบุ 
“ทางเลือกที่หลากหลายในการแก�ป*ญหา” โดยการร�วมกันวิเคราะห�สภาพป*ญหาในแต�ละด�านว�าจะใช�
ทางเลือกใดในการแก�ป*ญหา และผลที่ได�จากการดําเนินการในกิจกรรมนี้คือ เกิดแผนผังมโนมติสรุป
สภาพและป*ญหาการดําเนินงานทุกมิติ และประเด็นป*ญหาที่ต�องการพัฒนาและแนวทางแก�ไขป*ญหา
ร�วมกัน ดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6  สรุปสภาพป*ญหาที่สําคัญและทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแก�ป*ญหา 

สภาพป*ญหา 
ทางเลือกที่หลากหลาย 

เพื่อแก�ป*ญหา 
ทางเลือกท่ีเลือก 

เพื่อปฏิบัติการแก�ป*ญหา 
1. ผู�เรียนขาดทักษะในการ

สื่อสาร 
2. ผู�เรียนขาดทักษะในการคิด 
3. ผู�เรียนขาดทักษะในการ

แก�ป*ญหา 
4. ผู�เรียนขาดทักษะในการใช�

ชีวิต 
5. ผู�เรียนขาดทักษะในการใช�

เทคโนโลยี 

1. กิจกรรมศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร 

2. กิจกรรมศูนย�บริการยาน
ยนต� 
3. กิจกรรมเดินตามรอยพ�อ 

สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ด
นางฟzา 

4. กิจกรรมแคมป�การเรียนรู�
ทักษะศตวรรษที่ 21  

5. กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป� 

1. กิจกรรมศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร 

2. กิจกรรมศูนย�บริการยาน
ยนต� 

3. กิจกรรมเดินตามรอยพ�อ 
สานต�อที่พ�อทํา ปลูกเห็ด
นางฟzา 

 
สภาพที่คาดหวังจากการแก2ป�ญหา หลังจากที่ได�ดําเนินการวิเคราะห�สภาพของงานท่ี

ต�องการพัฒนาหรือต�องการเปล่ียนแปลงโดยเริ่มจากการระบุและวิเคราะห� “สภาพที่เป#นมา” “สภาพ
ป*จจุบัน” “สภาพป*ญหา” ดังข�างต�นแล�วนั้น ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนด “สภาพที่คาดหวัง
จากการแก�ป*ญหา” โดยได�มีความเห็นร�วมกันว�า สภาพที่คาดหวังการลงมือปฏิบัติการเพื่อแก�ป*ญหา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�คือ “โดยภาพรวมคาดหวังว�าผู�เรียนจะมีคุณภาพมากข้ึนตามเกณฑ�
การประเมินท่ีผู�ร�วมวิจัยกําหนดข้ึน” ซ่ึงสรุปได�ดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7  เกณฑ�การประเมินสําหรับวัดสภาพท่ีคาดหวังจากการแก�ป*ญหา 

ระดับคําแนน แปลความหมาย 
4.00 – 5.00 ดีมาก 
3.00 – 3.99 ดี 
2.00 – 2.99 พอใช� 
1.01 – 2.00 ควรปรับปรุง 

0 – 1.00 ควรปรับปรุงด�วน 
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โดยมีสภาพที่คาดหวังจากการพัฒนา ดังภาพที่ 4.9 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 4.9 สภาพท่ีคาดหวังจากการแก�ป*ญหา 

กิจกรรมที่ 4 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จัดข้ึนในวันที่ 19 กรกฎาคม 
2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มีวัตถุประสงค�เพื่อประเมิน
ประเด็นป*ญหาท่ีต�องการพัฒนาการจัดทําโครงการ การกําหนดแนวทางข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
ของโครงการ ผลท่ีได�จากการดําเนินการในกิจกรรมน้ีคือ ได�รับทราบป*ญหาที่ต�องการพัฒนาคือ
ต�องการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียน ในด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให�สอดคล�องกับยุคศตวรรษท่ี 21 ให�ได�มาตรฐานและองค�
ความรู�เกิด ซ่ึงท่ีประชุมได�แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายด�วยเหตุผลต�าง ๆ นานา พร�อมอภิปราย
เสวนาหาเหตุผลหลากหลายความคิดเห็นท้ังหมดมาสนับสนุน เพื่อให�โครงการ/กิจกรรมดังกล�าวได�
ดําเนินการแก�ไขได�รับการพัฒนา 

จากนั้นที่ประชุมก็ร�วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล�องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ด�านอาชีพ
และการเป#นผู�ประกอบการ จํานวน 3 โครงการ เพื่อแก�ป*ญหาและบรรลุสภาพที่คาดหวังตาม
มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยร�วมกันกําหนดข้ึน คือ 

           โครงการที่ 1 โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
           โครงการที่ 2 โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� 
           โครงการที่ 3 โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา 

 
จากนั้นแต�ละทีมก็ลงมือเขียนแผนปฏิบัติการ การดําเนินโครงการ มีส�วนประกอบที่สําคัญ

คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค� เปzาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินงาน สถานท่ี
ดําเนินงาน งบประมาณ ผู�รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดว�าจะได�รับ และวิธีการประเมินผลโครงการ 
โดยมีรายละเอียดแต�ละโครงการ ดังนี้ 

 

ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู2เรียน 
ด2านอาชีพและการเป�นผู2ประกอบการ 

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร 
พัฒนาทักษะในการคิด 
พัฒนาทักษะในการแก�ป*ญหา 
พัฒนาทักษะในการใช�ทักษะชวีิต 
พัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลย ี

 

สภาพที่คาดหวัง
จากการแก2ป�ญหา 

 

ผู2เรียนมีความรู2 
และทักษะที่จําเป�น 

ในการทํางาน 
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โครงการที่ 1 ศูนย&ฝvกอาชีพร2านถ0ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ 

หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เปuดสอนในสายอาชีพสาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ มุ�งเน�นให�
ผู�เรียนมีทักษะสามารถนําความรู�นั้นไปประยุกต�ใช�ในอาชีพในอนาคตได� แต�ท่ีผ�านมาผู�เรียนได�เรียนรู�
ในทางทฤษฎีซ่ึงผู�เรียนยังขาดความรู�ความสามารถท่ีจําเป#นสําหรับศตวรรษที่ 21 และยังมีทักษใน
วิชาชีพไม�ตรงกับความต�องการของสถานประกอบการเนื่องจากผู�เรียนยังไม�ได�เรียนการปฏิบัติงานจริง  
 สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ จึงได�ทําโครงการจัดตั้งศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสารข้ึนโดยศูนย�
แห�งนี้จะให�ผู�เรียนในสาขาคอมพิวเตอร�และสาขาอ่ืนท่ีสนใจเข�ามาเป#นส�วนในการขับเคลื่อนและดูแล
พร�อมท้ังเป#นศูนย�ฝ�กการใช�เครื่องใช�สํานักงานต�าง ๆ เช�น การใช�เทคโนโลยีสํานักงาน การพิมพ�
เอกสาร การออกแบบงานด�านกราฟuก และงานอ่ืน ๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอร� มุ�งเน�นให�นักเรียนมีความรู�
ทักษะอาชีพคุณธรรมและความเป#นผู�นํา จัดการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป#นสําคัญให�นักเรียนกล�าคิด 
กล�าทํา กล�าแสดงออก และมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน ดังน้ันผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�
ร�วมกันเสนอกิจกรรมซ่ึงประกอบไปด�วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน 
2) การเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร และ 3) การเปuดบริการ  
วัตถุประสงค& 

1. เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางานในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจในส่ิงที่เรียนรู�และนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในการประกอบอาชีพ 
3. เพื่อให�ผู�เรียนสามารถหารายได�ระหว�างเรียน 
4. เพื่อให�ผู�เรียนใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� 

เปwาหมาย 
 ผู�เรียนสาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจและผู�เรียนที่เข�าร�วมเป#นสมาชิกในศูนย�ฝ�กอาชีพสามารถ
ทํางานได�จริง แก�ป*ญหาเฉพาะหน�าได� นําความรู�ท่ีเรียนมาประยุกต�ใช�ในงาน มีความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ยกระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะ
ที่จําเป#นในการทํางาน) มีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป จากระดับคะแนนที่คณะผู�ร�วม
วิจัยได�กําหนดไว� 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

กค. 2560 สค.2560 กย.2560 
1 การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน    
2 การเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร    
3 การเปuดบริการ    

สถานที่ดําเนินการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ห�องชั้น 2 
 



94 
 

งบประมาณ 
 งบประมาณของศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ จํานวน 42,820 
บาท เพื่อเป#นค�าใช�จ�ายในการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม งบประมาณ (หน�วย : 
บาท) 

การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน - 
การจัดเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 42,820 
การเปuดบริการ - 

รวมเงิน 42,820 
ผู2รับผิดชอบโครงการ 
         ทีมท่ี 1 ประกอบด�วย 

1.  นายไพวัลย� เข็มมี หัวหน�าทีม 
2.  นางสาวปuยะพร สิทธิโคตร รองหัวหน�าทีม 
3.  นางสาวสมประสงค�  ข�อยุ�น ทีมงาน 

ผลที่คาดว0าจะได2รับ 
1. ผู�เรียนเกิดทักษะและมีความรู�ที่จําเป#นในการทํางานในศตวรรษที่ 21 
2. ผู�เรียนเข�าใจในสิ่งท่ีเรียนรู�และนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในการประกอบอาชีพ 
3. ผู�เรียนมีรายได�ระหว�างเรียนโดยสามารถเรียนแล�วทํางานด�วยได� 
4. นักเรียนรู�จักบริหารจัดการด�านเวลา 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ใช�แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ� และแบบประเมินโครงการ 
 

โครงการที่ 2 ศูนย&บริการยานยนต& สาขาช0างยนต& 

หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�เปuดสอนในสายอาชีพเก่ียวกับยานยนต�มุ�งเน�นให�ผู�เรียนมี
ความรู�และทักษะสามารถนําไปใช�ประโยชน�ในอาชีพในอนาคตได� เช�น การซ�อมและการบํารุง รักษา
รถจักรยานยนต� รถยนต� และงานอ่ืน ๆ เก่ียวกับยานยนต� แต�ที่ผ�านมาผู�เรียนได�เรียนรู�ในทางทฤษฎีซ่ึง
ผู�เรียนยังขาดความรู�และทักษะในสําหรับศตวรราท่ี 21 และยังมีทักษะที่จําเป#นในการทํางานไม�
เพียงพอกับความต�องการของสถานประกอบการเนื่องจากผู�เรียนยังฝ�กปฏิบัติไม�เพียงพอ 
 สาขาช�างยนต� จึงได�ทําโครงการจัดตั้งศูนย�บริการยานยนต�ข้ึน โดยศูนย�แห�งนี้จะให�ผู�เรียน
ในสาขางานเข�ามาเป#นส�วนในการขับเคลื่อนและดูแลพร�อมท้ังเป#นศูนย�ฝ�กการเรียนรู�บริการยานยนต� 
ให�กับลูกค�าภายในและภายนอกวิทยาลัยก�อนออกทํางานจริง ดังนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�ร�วมกัน
เสนอกิจกรรมซ่ึงประกอบ ด�วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� 2) การ
เตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� และ 3) การทดสอบบริการยานยนต�  
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วัตถุประสงค& 
 1. เพื่อพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางานโดยปฏิบัติงานจริง  

2. เพื่อให�แผนกวิชาช�างยนต� ได�มีศูนย�การเรียนรู�ด�านประสบการณ�จริงในการพัฒนาความรู�
และทักษะการทํางานสาขาวิชาช�างยนต�ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปwาหมาย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ยกระดับคุณภาพตัวชี้วัดท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ี
จําเป#นในการทํางาน) มีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป จากระดับคะแนนท่ีคณะผู�ร�วม
วิจัยได�กําหนดไว� 
กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ก.ค. 2560 ส.ค.2560 ก.ย.2560 
1 การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต�    
2 การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต�    
3 การทดสอบบริการศูนย�บริการยานยนต�    

 
งบประมาณ  
 งบประมาณของศูนย�บริการยานยนต�ลูกค�าภายในและภายนอกวิทยาลัย มีดังน้ี 

กิจกรรม งบประมาณ (หน�วย : บาท) 
การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� 51,750 
การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� 
การทดสอบบริการศูนย�บริการยานยนต� - 

รวมเงิน 51,750 
ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ทีมท่ี 2 ประกอบด�วย 

1. นายชัยอนันต� วูดเล�ย�จูเนียร� หัวหน�าทีม 
2. นายวัชรพล ชลเดช  รองหัวหน�าทีม 
3. นายไพรัตน� วันไชย�  ทีมงาน 
4. นายกวินทร� ฉิมนาคพันธ� ทีมงาน 
5. นายกฤษณะ พูลกลาง ทีมงาน 

ผลที่คาดว0าจะได2รับ 
 1. ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางานโดยปฏิบัติงานจริง  

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มีแหล�งเรียนรู�ศูนย�บริการยานยนต�ในการฝ�กประสบการณ�
และทักษะการทํางานให�กับผู�เรียนสาขาช�างยนต�ท่ีมีประสิทธิภาพ 
วิธีการประเมินโครงการ 

ใช�แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ� และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ0อ สานต0อที่พ0อทํา ปลูกเห็ดนางฟwา 

หลักการและเหตุผล  
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� สถานศึกษาที่มุ�งเน�นให�นักเรียนเป#นคนดี คนเก�ง สามารถยืน

หยัดอยู�ในสังคมได�อย�างมีคุณภาพ และใช�ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บนพื้นฐานของทางสายกลาง คํานึงถึง
ความประมาณ ความมีเหตุผล การสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว ซ่ึงวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ได�เห็น
ความสําคัญของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู�สถานศึกษา เพื่อสร�างความตระหนักให�แก�บุคลากร 
ผู�เรียน ชุมชน ในการดํารงอยู� และปฏิบัติตนให�ดําเนินไปในทางสายกลางเพื่อให�ก�าวทันต�อโลกาภิวัตน� 
โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู�ชุมชน ให�ฝ*งรากลึกภายในตนเองอย�างยั่งยืนตลอดไป 

จึงได�จัดทําโครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�องานท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา ข้ึนภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�และบ�านของนักเรียน เพื่อส�งเสริมให�ผู�เรียนดํารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเป#นการสร�างรายได�ให�แก�ผู�เรียน โดยการปลูกเห็ดนางฟzา เป#นการฝ�กให�
ผู�เรียนได�มีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน ประกอบด�วยทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแก�ป*ญหา ทักษะการใช�ชีวิต และทักษะการใช�เทคโนโลยี ผ�านการปลูกเห็ดนางฟzาโดยมี
ความเข�าใจในเรื่องการดูแลรักษา การปฏิบัติในการเพาะเห็ด การเก็บผลผลิต ซ่ึงเป#นวิธีการเรียนรู�โดย
ฝ�กปฏิบัติจริง ฝ�กให�นักเรียนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค�าของงานอาชีพที่สุจริต เพื่อเป#นแนวทางใน
การนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือรายได�เสริมและยังเกิดความภาคภูมิใจกับผลผลิตได�รับผลผลิต
จากการปฏิบัติจริง ดังนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�ร�วมกันเสนอกิจกรรม ซ่ึงประกอบปด�วย 3 
กิจกรรม ดังนี้ 1) การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด และ 3) การจําหน�ายเห็ด 
วัตถุประสงค&  

1. เพื่อให�ครูได�บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงความรู�สู�การปฏิบัติจริงเกิด
ทักษะการเป#นผู�ประกอบการ 

2. เพื่อให�ผู�เรียนเห็นคุณค�าของงานอาชีพท่ีสุจริต เป#นแนวทางในการนําไปพัฒนาการ
ประกอบอาชีพหรือสร�างรายได�เสริม 

3. เพื่อให�ผู�เรียนน�อมนําแนวทางพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงสู�ชีวิตจริง 

เปwาหมาย  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ยกระดับคุณภาพตัวชี้วัดท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ี
จําเป#นในการทํางาน) มีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป จากระดับคะแนนที่คณะผู�วิจัย
ได�กําหนดไว� 
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กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ก.ค. 2560 ส.ค.2560 ก.ย.2560 
1 การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด    
2 การปลูกเห็ด    
3 การจําหน�ายเห็ด    

 
งบประมาณ 

 กิจกรรม งบประมาณ (หน�วย : บาท) 
การศึกษาดูงานและการสร�างโรงเรือนเห็ด 30,700 
การปลูกเห็ด 
การจําหน�ายเห็ด 

รวมเงิน 30,700 
ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ทีมท่ี 3 ประกอบด�วย 

1. ประสิทธิ์  แสงอรุณ หัวหน�าทีม 
2. นายจิรวุฒิ คุวานันท� รองหัวหน�าทีม 
3. นางสาวปuยะพร สิทธิโคตร ทีมงาน 

ผลที่คาดว0าจะได2รับ 
1. ครูสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงความรู�นําไปสู�การปฏิบัติจริง 
2. ผู�เรียนเห็นคุณค�าของงานอาชพีสามารถนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือสร�างรายได�

เสริม 
3. ผู�เรียนน�อมนําแนวทางพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปสู�ชีวิตจริง   

วิธีการประเมินโครงการ 
 ใช�แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ� และแบบประเมินโครงการ 
 
 กิจกรรมที่ 5 การประเมินและสรุปผล จัดข้ึนในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. 
ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นข้ันตอนการประเมินและสรุปผลการดําเนินการใน
ข้ันตอนการวางแผนท้ังหมด กล�าวโดยสรุปในข้ันตอนการวางแผน มีจุดหมายในการดําเนินการ เพื่อให�
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ร�วมกันดําเนินการศึกษา เสวนา ร�วมกันคิด และวิเคราะห� สภาพที่เคยเป#นมา 
สภาพป*จจุบัน สภาพป*ญหาอุปสรรค สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลายในการแก�ป*ญหา ในการ
พัฒนาของวิทยาลัยท่ีผ�านมา ตลอดทั้งการประเมินเพื่อกําหนดประเด็นป*ญหาที่ต�อง การปรับปรุง
แก�ไขหรือพัฒนา และการจัดทําแผนปฏิบัติเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เพื่อพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน ในด�านทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ  
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ผลการดําเนินการในข้ันตอนน้ี ทําให�วิทยาลัยมีข�อมูลสารสนเทศที่ประกอบด�วยสภาพท่ีเคย
เป#นมา สภาพป*จจุบันและสภาพความคาดหวัง สภาพป*ญหาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน การ
เรียง ลําดับป*ญหาความสําคัญ และมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการแก�ป*ญหาหรือกิจกรรม
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน ด�านทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ เพื่อนําสู�
การปฏิบัติลําดับต�อไป ท้ังน้ีกระบวนการที่ได�มาซ่ึงโครงการทั้ง 3 โครงการ ที่จะใช�เป#นแผนปฏิบัติการ 
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปเป#นภาพแนวคิดได� ดังแผนภาพท่ี 4.10 
 

 สภาพที่เคยเป�นมา สภาพป�จจุบนั สภาพป�ญหา  
   
  สภาพที่คาดหวังจากการแก�ป*ญหา  
 ทางเลือกที่หลากหลาย การประเมิน และเลือกทางเลือก  
   
  แผนปฏิบัติการที่ได2 3 โครงการ  
 1. โครงการศูนย&ฝvกอาชีพร2านถ0ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ 

2. โครงการศูนย&บริการยานยนต& สาขาช0างยนต& 
3. โครงการ เดินตามรอยพ0อ สานต0องานท่ีพ0อทํา ปลูกเห็ดนางฟwา 

 

 
ภาพที่ 4.10 ลําดับข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 
ข2อสังเกตที่ได2จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน ผลจากการลงมือปฏิบัติในข้ัน 

ตอนการวางแผนนี้ ประสบผลสําเร็จเป#นเพราะในการดําเนินการในแต�ละกิจกรรมนั้น ผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยได�ร�วมกันลงมือปฏิบัติงานภายใต�กิจกรรมที่ร�วมกันกําหนดข้ึน โดยอาศัยของหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเป#นกรอบแนวคิดหลัก เสริมด�วยแนวคิดนักวิชาการทั้งในและต�างประเทศ
ตามระบุไว� รวมท้ังได�ใช�หลักการแนวคิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยซ่ึง
เป#นตัวสอดแทรกเสริมในกระบวนการวิจัยการทํางานทุกข้ันตอน จึงส�งผลให�การลงมือปฏิบัติในแต�ละ
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค�ดังที่ได�คาดหวังไว� อีกทั้งข�อมูลที่จากการลงมือปฏิบัติในแต�ละกิจกรรมย�อย
ล�วนเป#นข�อมูลที่มีความน�าเชื่อถือเพราะได�จากหลายแหล�ง ท้ังที่เป#นเอกสาร จากคําบอกเล�าของบุคคล
ที่มีความรู� ความชํานาญในด�านน้ัน ๆ โดยเฉพาะ จึงได�มาซ่ึงแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ท่ีคาด
ว�าจะสามารถนําไปใช�ในการแก�ป*ญหาและพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนและยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ได�อย�างแท�จริงในข้ันตอนต�อไป  

วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) 
 ในข้ันตอนการปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรม 4 กิจกรรมคือ 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ร�วม 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ และ 3) การนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ โดยท้ัง 3 กิจกรรมมีการดําเนินการระหว�าง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 
2 เดือนเศษ โดยผู�วิจัยได�ยึดถือหลักการที่สําคัญคือ “หลักการมุ�งเพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงและมุ�ง
เพื่อให�เกิดการกระทําเพื่อให�บรรลุผล” โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยดําเนินการส�งเสริมสนับสนุนอํานวย
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ความสะดวกในการปฏิบัติ เพื่อจะได�ทราบว�าโครงการนั้น ๆ เม่ือได�ดําเนินการเสร็จก็จริง มีป*ญหา
อุปสรรคอะไรบ�าง แก�ไขกันอย�างไร มีข�อดี ข�อเสียอย�างไร กับโครงการกิจกรรมนั้น ๆ และอะไรบ�าง
บรรลุตามวัตถุประสงค� หรือไม�อย�างไร เกิดการเรียนรู�ใหม�อย�างไร กับผู�ร�วมวิจัย โดยมีการกําหนดแผน
ในการดําเนินกิจกรรม ดังตารางท่ี 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8  ตารางการดําเนินงานข้ันตอนการปฏิบัติ 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค� แนวคิดที่ยึดถือ 

1 การกําหนดแนว 
ทางปฏิบัติร�วม 

- ร�วมกันกําหนดเครื่องมือ
ท่ีจะใช�ในการวิจัย 
- ร�วมกันวางแนวปฏิบัติ
เพื่อให�งานบรรลุเปzาหมาย 

“การเป#นผู�มีส�วนร�วมและเป#นผู�
ส�งเสริมสนับสนุนและการอํานวย
ความสะดวกให�มีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
พยายามไม�ให�ความช�วยเหลือใด ๆ ท่ี
ได�อย�างง�าย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป 
คอยให�กําลังใจและกระตุ�นให�เกิดการ
ปฏิบัติอย�างจริงจัง” 

2 การประเมินสภาพ
การดําเนินงาน
ก�อนนําแผนลงสู�
การปฏิบัติ 

เก็บรวบรวมข�อมูลก�อน
การนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติสําหรับไว�
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานเม่ือเสร็จสิ้น
การวิจัย 

หลักการ “มุ�งการเปลี่ยนแปลงและมุ�ง
ให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล’ 

3 การนํ า แผนลงสู�
การปฏิบัติ 

แก�ไขป*ญหาการดําเนิน 
งานพัฒนาการเรียนรู�และ
ผลสัมฤทธิ์ให�ดีข้ึน 

หลักการ “มุ�งการเปลี่ยนแปลงและมุ�ง
ให�เกิดการกระทําเพื่อบรรลุผล’ 

โดยมีรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่  1 การกําหนดแนวทางปฏิบัติร0วม มีการดําเนินกิจกรรมเม่ือวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มี
วัตถุประสงค�เพื่อร�วมกันกําหนดเครื่องมือที่จะใช�ในการวิจัยและร�วมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อให�งาน
บรรลุเปzาหมาย โดยยึดหลักการท่ีว�า “การเป#นผู�มีส�วนร�วมและเป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและการอํานวย
ความสะดวกให�มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ พยายามไม�ให�ความช�วยเหลือใด ๆ ท่ีได�อย�างง�าย ๆ 
หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยให�กําลังใจและกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติอย�างจริงจัง” เป#นการประชุมระดม
สมอง เสวนา และสรุปเป#นแนวทางปฏิบัติร�วมกัน เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงร�วมกัน โดยผู�วิจัยและผู�
ร�วมวิจัยมีความเห็นร�วมกันมอบหมายให�แต�ละกลุ�มเป#นผู�ดําเนินการรับผิดชอบหลัก ในการดําเนิน
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กิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการที่ร�วมกันกําหนดข้ึน เพื่อแก�ไขป*ญหาโดยได�อธิบายกําหนด
แนวทางคือ 

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

1.2  ให�ผู�รับผิดชอบโครงการเป#นผู�นําในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ โดยเรียกว�าหัวหน�าทีม 
1.3  ให�มีการพบปะพูดคุยกันระหว�างผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเก่ียวกับการดําเนินการใน

กิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการในทุกสัปดาห�นั้น ๆ หลังจากนั้นได�ดําเนินการแบ�งผู�รับผิดชอบออก ดังนี้ 
  ทีมที่ 1 รับผิดชอบ โครงการท่ี 1 ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

 ทีมที่ 2 รับผิดชอบ โครงการท่ี 2 ศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� 
ทีมที่ 3 รับผิดชอบ โครงการท่ี 3 เดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา 

นอกจากน้ีเพื่อให�เกิดการประสานงานการดําเนินงานกิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิผล 
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงมีความเห็นร�วมกันให�แต�งตั้งตัวแทนทั้ง 3 กลุ�ม เป#นผู�ประเมินโครงการ โดย
โครงการ 1 โครงการ ให�มีผู�ประเมินโครงการ จํานวน 1 คน เพื่อติดตามและประเมินการนําแผน
ดําเนินงานไปสู�การปฏิบัติ ดังตารางที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9  สรุปทีมนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 

ทีมที ่ สมาชิก รับผิดชอบ หัวหน2าทีม/ผู2ประเมินโครงการ 
1 1. นายไพวัลย� เข็มมี 

2. นางสาวปuยะพร สิทธโิคตร 
3. นางสาวสมประสงค� ข�อยุ�น 

โครงการที่ 1 นายไพวัลย� เข็มมี 
 

2 1. นายชัยอนันต� วูดเล�ย�จูเนียร� 
2 .นายวัชรพล ชลเดช 
3. นายไพรัตน� วันไชย� 
4. นายกวินทร� ฉิมนาคพันธ� 
5. นายกฤษณะ พูลกลาง 

โครงการที่ 2 นายชัยอนันต� วูดเล�ย�จูเนียร� 

3 1. นายประสิทธิ์ แสงอรุณ 
2. นายจิรวุฒิ คุวานันท� 
3. นางสาวปuยะพร สิทธโิคตร 

โครงการที่ 3 นายประสิทธิ ์แสงอรุณ 
 

 
โดยหัวหน�าทีมท่ีได�รับแต�งตั้งทุกคนมีบทบาทหน�าท่ีในการประสานการดําเนินงานทั้ง 3 

โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว�ภายในทีมหรือเชื่อมโยงกับกลุ�มอ่ืน และงานอ่ืนที่ทีมผู�วิจัยมอบหมาย ส�วน
ผู�ประเมินโครงการมีหน�าที่ในการสังเกตการณ�การดําเนินโครงการและกิจกรรมในขณะเดียวกันก็ช�วย
ดําเนินโครงการร�วมกับทีมด�วย 

 จากนั้นเป#นการกําหนดเคร่ืองมือการวิจัยที่ใช�ในการสังเกต มีวัตถุประสงค�เพื่อร�วมกัน
กําหนดเทคนิคและเครื่องมือที่จะใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการดําเนินงานในระยะต�าง ๆ โดยมี
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การทบทวนเทคนิคและเคร่ืองมือการวิจัย ตามท่ีได�รับจากการอบรมและลองปฏิบัติในข้ันตอนที่ 1 
โดยมีการอภิปรายกันว�าแต�ละข้ันตอนจะใช�เครื่องมือวิจัยอะไรบ�าง มีประเด็นคําถามอะไร โดยอาศัย
คําถามวิจัยเป#นแนวทางในการจัดทําเคร่ืองมือการวิจัย และมีการแบ�งกลุ�มกันพร�อมมอบหมายให�   แต�
ละกลุ�มออกแบบเครื่องมือวิจัย ในที่สุดสรุปเทคนิคและเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 5 ฉบับ 
ประกอบด�วย แบบบันทึกการประชุม (เครื่องมือฉบับท่ี 1) แบบสัมภาษณ� (เคร่ืองมือฉบับที่ 2) แบบ
ประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียน (เครื่องมือฉบับที่ 3) แบบรายงานความก�าวหน�า
ของโครงการ (เคร่ืองมือฉบับที่ 4) และ แบบประเมินโครงการ (เครื่องมือฉบับท่ี 5) โดยเครื่องมือวิจัย
ทั้ง 5 ฉบับ สรุปได�ดังตารางที่ 4.10 

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

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

หลังดําเนินการ 
2 แบบสัมภาษณ� ใช�สัมภาษณ�ทีมแกนนําเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานข้ันตอนต�าง ๆ 
หลังดําเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับผู�เรียน 

ใช�ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนาการและใช�สําหรับเป#น Guide 
Line นําไปสู� Action Plan 

ก�อนดําเนิน  
หลังดําเนินการ 

4 แบบบันทึกการสังเกต
ความก�าวหน�าโครงการ 

ใช�สําหรับติดตามและตรวจสอบ
ความก�าวหน�าในการดาํเนินงานโครงการ 

ระหว�างดําเนินการ 

5 แบบประเมินโครงการ ใช�ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ
ตามวัตถุประสงค�และเปzาหมายท่ีได�
กําหนดไว�หลังการดําเนินโครงการเสร็จ
สิ้น 

หลังดําเนินการ 

 
เม่ือได�จัดทําเคร่ืองมือการวิจัยเสร็จเรียบร�อยแล�ว ผู�วิจัยได�ให�ข�อคิดเก่ียวกับคําแนะนําที่ท�าน

รองศาสตราจารย� ดร.วิโรจน� สารรัตนะ ได�เคยแนะนําไว�เก่ียวกับผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมไว�ดังนี้ “เคร่ืองมือที่จัดทําข้ึนไม�ต�องให�ใครมาเป#นผู�เชี่ยวชาญตรวจ
อะไรอีกเพราะเป#นเคร่ืองมือท่ีทํากันข้ึนของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยทุกคน หากให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจ หาก
เขาแก�ไขก็จะไม�ตรงตามเจตนารมณ�ของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยทุกคน” (วิโรจน� สารรัตนะ, 2558)  
 หลังจากนั้นผู�วิจัยจึงได�หยิบยกข�อความดังกล�าวมาอธิบายพร�อมกับยกตัวอย�างการจัดทํา
เคร่ืองมือจากโครงการในแผนปฏิบัติการจริง เพื่อให�ผู�ร�วมวิจัยเห็นภาพและสามารถนําเอาหลักการ
ดังกล�าวลงสู�การปฏิบัติจริงได� โดยผู�ร�วมวิจัยได�ตกลงกันว�าจะไม�ส�งเอกสารให�ผู�เชี่ยวชาญทําการตรวจ
เนื่องจากว�าเป#นเครื่องมือที่จัดทําข้ึนตามแนวคิดและความเห็นของทีมงานวิจัยหากให�ผู�เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอาจทําให�เกิดการไขว�เขวและไม�ตรงประเด็นตามท่ีผู�ร�วมวิจัยจะดําเนินการพัฒนา ดังภาพท่ี 
4.11 
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  ภาพที่ 4.11 การกําหนดแนวทางปฏิบัติร�วมกัน 
 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู2เรียน ก�อนนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ จัดข้ึนวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มี
วัตถุประสงค�เพื่อศึกษาสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ก�อน
นําแผนลงสู�การปฏิบัติ โดยทีมประเมินทั้ง 3 คน เป#นผู�แจกแบบประเมินให�กับทีมของตนเองได�ทําการ
ประเมินสภาพตามความเป#นจริงในป*จจุบัน จากนั้นทําการเก็บรวบรวมนํามาวิเคราะห�ข�อมูลจากการ
ใช�เครื่องมือดังกล�าว สรุปได� ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  ผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ของผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�                 

ก�อนนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ 

ลําดับ รายการประเมิน X̅ S.D. แปลผล 
1 ผู�เรียนมีทักษะในการสื่อสาร 2.35 0.81 พอใช� 
2 ผู�เรียนมีทักษะในการคิด 2.38 0.81 พอใช� 
3 ผู�เรียนมีทักษะในการแก�ป*ญหา 2.59 0.60 พอใช� 
4 ผู�เรียนมีทักษะในการใช�ทักษะชีวิต 3.06 0.69 ดี 
5 ผู�เรียนมีทักษะในการใช�เทคโนโลยี 2.47 0.70 พอใช� 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 2.57 0.73 พอใช� 
หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว� คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
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จากตารางท่ี 4.11 ผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� ก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ พบว�าคะแนนสรุปทุกด�านอยู�ในระดับ “พอใช�” 
(X̅=2.57) เม่ือพิจารณารายข�อเรียงจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ผู�เรียนมีทักษะในการใช�ชีวิตมีคะแนนอยู�
ในระดับดี (X̅=3.06) ผู�เรียนมีทักษะในการแก�ป*ญหามีคะแนนอยู�ในระดับพอใช� (X̅=2.59) ผู�เรียนมี
ทักษะในการใช�เทคโนโลยีมีคะแนนอยู�ในระดับพอใช� (X̅=2.47) ผู�เรียนมีทักษะในการคิดมีคะแนนอยู�
ในระดับพอใช� (X̅=2.38) และผู�เรียนมีทักษะในการสื่อสารมีคะแนนอยู�ในระดับพอใช� (X̅=2.19) 

กิจกรรมที่ 3 การนําแผนลงสู0การปฏิบัติ ดําเนินการในช�วงระหว�างวันที่ 25 กรกฎาคม -  
29 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค�เพื่อนําแผนปฏิบัติการที่เป#นโครงการจํานวน 3 โครงการท่ีกําหนด
ไว�ไปสู�การปฏิบัติตามกิจกรรม โดยท้ัง 3 ทีม มีการนําโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว�ตาม
แผนปฏิบัติการไปสู�การปฏิบัติ ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินงานแต�ละโครงการของแต�ละทีมงาน
โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการที่ 1 ศูนย&ฝvกอาชีพร2านถ0ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ รับผิดชอบโดยทีม 
1 มีกิจกรรมจํานวน 3 กิจกรรมคือ 1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมห�องศูนย�
ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร และ 3) การเปuดบริการ โดยในแต�ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการ
ดําเนินงานดังต�อไปน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมให2ความรู2ก0อนการปฏิบัติงาน จัดข้ึนในระหว�างวันที่ 26 กรกฎาคม 
- 4 สิงหาคม 2560 โดยทีม 1 ได�ใช�กระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน ด�านอาชีพ
และการเป#นผู�ประกอบการ โดยการอบรมความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน ในการอบรมความรู�ให�กับผู�เรียน
ในโครงการท้ัง 20 คน มีการอบรมหลายด�านด�วยกัน แบ�งเป#นในแต�ละด�านดังต�อไปนี้  

1.1 การอบรมเร่ืองการใช�เคร่ืองใช�สํานักงานแต�ละประเภท เช�น คอมพิวเตอร� เคร่ือง 
Printer & Copy เคร่ืองเคลือบบัตร และวัสดุท่ีใช�ในสํานักงาน 

1.1.1 คอมพิวเตอร� อบรมเก่ียวกับการใช�งานท่ีถูกวิธีข้ันตอน และโปรแกรมที่ปฏิบัติงาน
ข�างต�นเพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�นํามาใช�ในการดําเนินโครงการโดยไม�เกิดข�อผิดพลาดและการแก�ไข
ป*ญหาเฉพาะหน�าพร�อมทั้งการบํารุงรักษาหลังการใช�งานในแต�ละคร้ัง 

 1.1.2 เคร่ืองพิมพ�และสําเนา (Printer & Copy) ซ่ึงเคร่ืองพิมพ� (Printer) มี 2 เคร่ืองคือ
เครื่องที่ใช�ในการพิมพ�สี และพิมพ�ขาวดํา เคร่ืองท่ีใช�ในการพิมพ�สีสามารถที่จะทําการถ�ายเอกสารโดย
เนื้อหานั้นจะเน�นเรื่องการใช�งาน การเติมหมึก การลดความผิดพลาดในการพิมพ� และการสําเนา 
(Copy) อีกท้ังเทคนิคและข�อสังเกตในการใส�กระดาษให�ถูกวิธี เพื่อเป#นการลดปริมาณการพิมพ� และ
สําเนาท่ีผิดพลาด 

 1.1.3 เคร่ืองเคลือบบัตร เน�นในเร่ืองการใช�งานและความปลอดภัย เนื่องจากเครื่องน้ี
เม่ือใช�งานจะมีความร�อนอาจเป#นอันตรายได� จึงทําการเน�นในเรื่องความปลอดภัยเป#นพิเศษ การใช�
งานท่ีถูกวิธีต�องทําอย�างไรถึงจะได�งานที่ตรงตามความต�องการของลูกค�า 

1.2 การอบรมเร่ืองวัสดุสํานักงาน เช�น  
1.2.1 เคร่ืองเย็บกระดาษขนาดเล็ก-ใหญ� การใส�ลวดเย็บกระดาษที่ถูกวิธี การแก�ป*ญหา

ของเคร่ืองเย็บกระดาษเม่ือเกิดป*ญหาหรือผิดพลาด และการบํารุงรักษาหลังการใช�งาน 
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1.2.2 แท�นตัดกระดาษ การวัดและการสอดกระดาษในการตัดให�ถูกต�องและข�อควร
ระวัง ความปลอดภัยในการใช�งานเน่ืองจากเครื่องนี้มีความคมและถ�าใช�ไม�ถูกต�องอาจเกิดอุบัติเหตุได�
จึงต�องเน�นถึงความปลอดภัยเป#นพิเศษ 

 1.2.3 วัสดุอ่ืน ๆ ในเร่ืองของความประหยัด และการระมัดระวังในการใช�วัสดุต�าง ๆ 
ไม�ให�สิ้นเปลือง 

1.3 อบรมด�านการบริการ เร่ืองการยิ้ม ไหว� ทักทาย มารยาทต�าง ๆ พร�อมกับการควบคุม
เร่ืองของอารมณ�ในการทํางาน อีกท้ังยังต�องรู�จักความมีวินัย ความซ่ือสัตย� มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การที่รับผิดชอบ 

1.4 การทําบัญชี รายรับ รายจ�าย ต�าง ๆ และอ่ืน ๆ ทางด�านของงานบัญชี  

 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมห2องศูนย&ฝvกอาชีพร2านถ0ายเอกสาร ดําเนินการในระหว�างวันที่   
7 – 15 สิงหาคม 2560 โดยทีม 1 ต�างได�แสดงความคิดเห็นโดยยึดถือตามวัตถุประสงค�ที่ได�ตั้งไว�
ร�วมกันเป#นหัวข�อในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ในการเตรียมความพร�อมด�านสถานที่ได�ใช�ห�อง
เซิร�ฟเวอร� (Sercver Room) ชั้น 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ซ่ึงลักษณะของห�องแบ�งเป#นสอง
ส�วน ส�วนด�านในเป#นห�องเก็บเซิร�ฟเวอร�มีประตูปuด และส�วนด�านถัดออกมาเป#นห�องว�างรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ�า มีประตูอยู�ตรงกลาง ทีม 1 และผู�เรียนที่เข�าร�วมโครงการจึงได�ช�วยกันทําความสะอาด
และออกแบบร�านพร�อมทั้งการเดินสาย สัญญาณอินเทอร�เน็ต (Internet) ให�ครอบคลุมท้ังห�อง ดัง
ภาพท่ี 4.12 

 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.12 แผนผังห�องศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร 

 

จากการออกแบบมีการใช�แครื่องคอมพิวเตอร�ท้ังหมด 3 ชุด และมีการเชื่อมโยงสัญญาณ
อินเทอร�เน็ต และมีการ Share (แบ�งส�วน) เครื่องพิมพ� (Printer) ให�สามารถสั่งพิมพ�งานได�ทุกเคร่ือง 
เครื่องคอมพิวเตอร� (Computer) เครื่องท่ี 1 จะเป#นส�วนของเคาน�เตอร� (Counter) เก็บเงิน และ
บริการพิมพ�งานด�วน เคร่ืองคอมพิวเตอร�เคร่ืองท่ี 2 และ เคร่ืองคอมพิวเตอร�เครื่องที่ 3 มีสําหรับแก�ไข
งานก�อนทําการพิมพ�สําหรับผู� เรียนท่ีงานไม�สมบูรณ� การสั่งพิมพ�ก็สามารถสั่งพิมพ�จากเครื่อง
คอมพิวเตอร�เคร่ืองท่ี 2 และ เคร่ืองคอมพิวเตอร�เคร่ืองท่ี 3 ได�โดยไม�ต�องสําเนา (Copy) มายังเคร่ือง

ประตู 

 

โต{ะเข2าเล0ม อุปกรณ& ชัน้วางสนิค2า 

คอมฯ 3 คอมฯ 2 คอมฯ1 

Printer 
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คอมพิวเตอร�เครื่องท่ี 1 อีก ท้ังพร�อมจุดจําหน�ายสินค�า อุปกรณ�การเรียนต�าง ๆ เช�น เครื่องเขียน 
กระดาษ อุปกรณ�การเข�าเล�มรายงานต�าง ๆ ในส�วนด�านหลัง ดังภาพท่ี 4.13 

 

 
ภาพที่ 4.13 วัสดุอุปกรณ�ที่ได�ทําการจัดซ้ือภายในร�านถ�ายเอกสาร 

  

ผู�เรียนที่มีหน�าที่รับผิดชอบทําบัญชีได�เรียนรู�การจัดทํารายการสินค�า จํานวน ราคาขาย 
ต�นทุน กําไร/ชิ้น เพื่อเป#นหลักฐานในการทํางบรายได�รายจ�าย ดังมีรายการต�อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.12  รายการสินค�า ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 
 

ลําดับ รายการสินค�า จํานวนรับ ต�นทุน ราคาขาย กําไร/ชิ้น 
1 ปากกานํ้าเงิน YOYA 50 2.98 5 2.02 
2 น้ํายาลบคําผิด YOYA 12 16.58 20 3.42 
3 กระดาษการ�ดลายหิมะ A4 150G 50 1.5 3 1.5 
4 กาวลาเท็กหลอด 35 CC 24 7.87 10 2.13 
5 น้ํายาลบคําผิด ELFEN 12 10.41 15 4.59 
6 ดินสอไม� STUDY (ไม�มียางลบ) 24 2.87 5 2.13 
7 ปากกา QUANTUM DUO 50 3.38 6 2.62 
8 กบเหลาดินสอ 72 0.95 2 1.05 
9 ดินสอ QUANTUM 2B 24 2.87 5 2.13 
10 กระดาษการ�ดสี 110 G A4 400 0.72 2 1.28 
11 สันรูด 10 มม. 30 5.5 7 1.5 
12 ไม�บรรทัดพลาสติก 72 4.1 5 0.9 
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ลําดับ รายการสินค�า จํานวนรับ ต�นทุน ราคาขาย กําไร/ชิ้น 
13 ยางลบ 48 1.85 5 3.15 
14 เทปผ�าแกนเล็ก 36 มม. 24 14 15 1 
15 ปกรายงาน PVC ใส 50 1.94 3 1.06 
16 ปากกาแดง Lancer 50 2.78 5 2.22 
17 คัตเตอร� ELFEN 12 5.75 7 1.25 
18 ไส�แฟzม 11S 500 0.85 2 1.15 
19 สมุดรายงานปกสีฟzา A4 18 10.8 13 2.2 
20 กระดาษหอมพิมพ�ลาย 180 G 150 2.78 3 0.22 
21 ดินสอ ALLIGATOR 2B 50 2.78 5 2.22 
22 สันรูด 3 มม. 60 2.6 5 2.4 
23 ปากกา YOYA 50 2.98 5 2.02 
24 กระดาษ A4 70G  1000 0.13 1 0.87 
25 ซอง CD 200 0.4 2 1.6 
26 CD 50 3.3 5 1.7 
27 DVD 50 3.6 7 3.4 
28 กระดาษ PHOTO 200 1.9 5 3.1 
29 พลาสติกเคลือบ ONE 100 3.55 5 1.45 
30 กระดาษหอม A4 50 2.4 3 0.6 
31 กระดาษแฟนซี 50 1.6 3 1.4 

 
กิจกรรมย�อยสุดท�าย ทีม 1 ได�ให�ผู�เรียนทําการซ�อมบํารุงคอมพิวเตอร� (ประยุกต�เนื้อหาท่ี

เรียนมาใช�ในการซ�อมบํารุง) โดยดําเนินในระหว�างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 เนื่องจากในการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร�ในร�านถ�ายเอกสารมีเพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร�เครื่องที่ 1 ที่จัดซ้ือใหม� ส�วนเคร่ือง
คอมพิวเตอร�เคร่ืองท่ี 2 และเครื่องคอมพิวเตอร�เคร่ืองท่ี 3 เป#นเคร่ืองท่ีทําการซ�อมบํารุงจากเครื่องที่
ชํารุดท่ีไม�ได�มีการซ�อมบํารุง จึงได�นํามาประกอบและตรวจสอบว�าอุปกรณ�ตัวใดมีป*ญหา และให�ผู�เรียน
ทําการซ�อมบํารุง จนสามารถนํามาใช�งานได�ตามปกติ ดังภาพที่ 4.14 

   
 
ภาพท่ี 4.14 ผู�เรียนซ�อมบํารุงคอมพิวเตอร�  
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กิจกรรมที่ 3 การเป}ดบริการ โดยทีม 1 และผู�เรียน ได�ดําเนินการในระหว�างวันท่ี 21 
สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2560 วัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน ด�าน
อาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ เป#นกระบวนการเรียนรู�ที่มุ�งให�ครูและผู�เรียนได�ร�วมกันทํากิจกรรม
โดยทุกฝsายมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 เร่ิมจากการวางแผนการตลาด โดยทีม 1 และผู�เรียนร�วมกันระดมสมองวิเคราะห�
การตลาดว�าในป*จจุบันมีความต�องการใช�บริการถ�ายเอกสารพิมพ�งานจํานวนมาก และด�วยจํานวนของ 
ผู�เรียนมีมาก จึงทําให�ร�านถ�ายเอกสารพิมพ�งานที่มีอยู�ป*จจุบันไม�เพียงพอกับความต�องการ จึงมีการจัด 
ตั้งศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสารเพื่อตอบสนองลูกค�าภายในวิทยาลัยก�อน และในอนาคตจะย�ายศูนย� 
ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสารไปตั้งที่ด�านหน�าวิทยาลัย ในการให�บริการลูกค�าภายนอกวิทยาลัย และเพิ่ม
การบริการ เช�น ออกแบบและทําปzายไวนิล เป#นต�น โดยระยแรกเริ่มจากการบริการผู�เรียน ได�แก�           
1) การถ�ายเอกสาร 2) รับพิมพ�งาน สี - ขาวดํา 3) เข�าเล�ม เคลือบบัตร และ 4) จัดจําหน�ายกระดาษ
หน�าปก แผ�น CD ฯลฯ เพื่อตอบสนองลูกค�าให�มากข้ึน ศูนย�ฝ�กอาชีพกําหนดเปzาหมายทางการตลาด
ใกล�เคียงกับคู�แข�งในทางตรง เช�น ร�านถ�ายเอกสารนอกวิทยาลัย กําหนดกลุ�มเปzาหมาย นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย� บุคลากร ประชาชนทั่วไป ไม�จํากัดเพศ และอายุ ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร
เน�นกลยุทธ�สินค�าและบริการดังน้ีคือ 1) การถ�ายเอกสาร คุณภาพคมชัด 2) การพิมพ�งานคุณภาพทั้งสี
และขาวดํา 3) การรับพิมพ�งาน พิมพ�รายงาน เอกสารทางวิชาการ ราคา 8 บาท/หน�า 4) คุณภาพการ
บริการรวดเร็วฉับไวประทับใจราคาย�อมเยา และ 5) การบริการ บริการส�งถึงท่ี (Delivery) หรือการ
รับบริการจากโทรศัพท� สําหรับกลยุทธ�ด�านราคาคือ 1) จะตั้งราคาให�ถูกกว�าคู�แข�งเล็กน�อย และมีการ
ตั้งราคาเม่ือมีการใช�บริการจํานวนมาก ๆ 2) โปรโมชั่นของการใช�บริการ ได�แก� ถ�ายเอกสารครบ 50 
บาท/คร้ัง ฟรี 5 บาท/ครั้ง พิมพ�งานครบ 400 บาท/คร้ัง รับส�วนลดทันที 10 %/ครั้ง และ เข�าเล�ม
รายงานครบ 5 เล�ม/คร้ัง ฟรี 1 เล�ม และร�วมกันออกแบบแผนการผลิตสินค�าและบริการ ดังนี้                  
1) กระบวนการผลิต ได�แก� รับออเดอร� หาข�อมูล เรียบเรียงเนื้อหา จัดเรียงข�อมูล ตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐาน พิมพ�/ถ�ายเอกสาร และส�งงานให�ลูกค�า 2) ป*จจัยการผลิต ได�แก� กระดาษ เอ 4 
กระดาษปกรายงาน ที่เย็บกระดาษ (MAX) ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ� หมึกสีดํา หมึกสี 
คอมพิวเตอร� เคร่ืองถ�ายเอกสาร กรรไกร คัดเตอร� เคร่ืองตัดกระดาษ ปลั๊กไฟ ชั้นวางของ สันรายงาน 
อุปกรณ�เคร่ืองเขียนต�าง ๆ สติกเกอร�ใส ข้ีผึ้งนับกระดาษ แผนซีดี ปกใส ท่ีหนีบกระดาษ และเคร่ือง
เคลือบบัตร จากนั้นทีม 1 ร�วมกับ ผู�เรียน ระดับ ปวช. 2 - 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ และ ผู�เรียน
ระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี รวมจํานวน 20 คน ได�ประชุมระดมสมองอีกคร้ังออกแบบหน�าท่ี
ความรับผิดชอบงานด�านต�าง ๆ และแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบให�กับผู�เรียนตามความสนใจ ดังน้ี 

หน�าท่ีรับผิดชอบ ด�านที่ 1 งานด�านการบริการจําหน�ายสินค�า บริการพิมพ�งาน จัดเรียง
สินค�า มีหน�าที่ในการจัดเรียงสินค�า จําหน�ายสินค�า รับบริการพิมพ�งาน ถ�ายเอกสาร เข�าเล�มรายงาน 
โดยรับผิดชอบจํานวน 10 คน ได�แก� นางสาวสาวิตรี ลาภเหลือ นางสาวภารดา พรหมมณี นางสาว  
พาฝ*น ผองจันทร� นางสาวกฤษณา ฟองกระสา นางสาวสุชาดา ผัดพรม นายประภากร บุญรุ�ง นางสาว
นิตยา สนธิ์น�อย นางสาววรรณวิไล จันทร�ท�าจีน นายกมลราษฎร� โพธิราชา และนางสาว  ดารารัตน� 
ทาบุเรศ 
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หน�าท่ีรับผิดชอบ ด�านท่ี 2 งานด�านการเงินและบัญชี รับผิดชอบจํานวน 3 คน ได�แก� 
นางสาววันเพ็ญ แก�วดวงเล็ก นางสาววาสิกา ขอนปง และนางสาวไอรดา พวงเพชร 

หน�าที่รับผิดชอบ ด�านท่ี 3 งานท่ัวไปและการซ�อมบํารุง รับผิดชอบโดย นายศักดิ์นรินทร� 
จําปาหอม นายภูธเนศ แฝงฤทธิ์หลง นายศิริมงคล สิงหมใน นายภัทรพล ไล�ขาม นายคเณศวร พลตรี 
นายธนกฤษ หมู�บ�านม�วง และนายนเรนฤทธิ์ สีดาเพ็ง 

ในช�วงท�ายของการประชุมระดมสมอง ทีม 1 และผู�เรียน ได�ข�อสรุปในการกําหนดเวลา  
เปuด - ปuด ทําการของศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร เนื่องจากครูมีภารกิจสอนและผู�เรียนก็ต�องเรียน
ตามตารางการเรียนการสอน สรุปเวลาทําการ จันทร� - ศุกร� เปuดบริการ 3 ช�วง คือ เวลา 07.00 – 
08.30น. เวลา 11.45 - 13.00 น. และเวลา 15.00 – 16.30 น. กรณีเร�งด�วน ให�ติดต�อครูทีม 1 ได�ทุก
ท�าน จากนั้นได�ร�วมกันคิดในการประชาสัมพันธ�การเปuดบริการของศูนย�บริการร�านถ�ายเอกสาร โดย
ประชาสัมพันธ�ทางเฟสบุtค (Facebook) ของครูและผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� พร�อมกับ
แจ�งวันเปuดทําการในวันที่ 14 กันยายน 2560  

การเปuดทําการในวันแรก ลูกค�าผู�เรียนมาใช�บริการจํานวนมากเกินความคาดหมาย ท้ังการ
ถ�ายเอกสาร พิมพ�งาน เข�าเล�ม เคลือบบัตร และซ้ือสินค�าด�วย ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสารมีรายการ
สินค�าจําหน�าย ได�แก� ปากกา น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ สรุปรายรับ-รายจ�าย ทุกวัน กระทบกับเงินสด แล�ว
นําเงินฝากที่ครูหัวหน�าทีม 1  

กล�าวโดยสรุป การดําเนินโครงการการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน โดยการพัฒนา
ทักษะด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ เพื่อให�ผู�เรียนเกิดทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก�ป*ญหา ทักษะการใช�ชีวิต และทักษะการใช�เทคโนโลยี ในการเรียนรู�รอบตัว เพื่อกระตุ�นให�ครู
และผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ที่วิทยาลัยใช�ในการเรียนการสอนและเหมาะสมอย�างยิ่ง โดยดําเนินการตาม
กระบวนข้ันตอนให�ทุกคนมีส�วนร�วมเพื่อให�บรรลุเปzาหมายได� การกระทํากิจกรรมโครงการครั้งนี้ได�
ดําเนินการเป#นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการและสอดคล�องกับการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� บรรลุตามกระบวนการเปzาหมายที่วางไว�ทุกประการ  

โครงการที่ 2 ศูนย&บริการยานยนต& สาขาช0างยนต& เป#นการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีมุ�ง
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�เรียน ครูได�พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ควบคู�กับผู�เรียนโดยให�ผู�เรียนได�ลงมือ
ปฏิบัติจริงจากศูนย�บริการยานยนต� โดยการพัฒนาทักษะด�านอาชพีและการเป#นผู�ประกอบการ เข�ามา
มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนสามารถนําวิธีการเรียนรู�ไปใช�ในชีวิตจริงได� โดยทุกฝsายมีส�วน
ร�วมในทุกข้ันตอน เพื่อพัฒนาตัวบ�งชี้ที่ 2 ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน โดยก�อนท่ี
จะเร่ิมดําเนินโครงการ ผู�วิจัยและทีมที่ 2 ได�จัดประชุมหารือเพื่อร�วมกันกําหนดกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการให�โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค� ซ่ึงโครงการประกอบไปด�วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การ
ปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� 2) การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� และ 3) การทดสอบ
บริการยานยนต� โดยในแต�ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังต�อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การปรับภูมิทัศน&ศูนย&บริการยานยนต& จัดข้ึนในวันที่ 26 กรกฎาคม - 31 
สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้คือ  
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ข้ันที่ 1 ประชุมวางแผน โดยทีม 2 ได�ประชุมหารือเพื่อเสนอป*ญหาที่พบและได�ร�วมกันสรุป
ประเด็นป*ญหาท่ีพบจัดทํารายละเอียดเพื่อดําเนินการตรวจสอบสภาพสถานที่เพื่อทําเป#นศูนย�การ
เรียนรู�การบริการยานยนต� ดําเนินงานตามแผน ดําเนินการปรับปรุงศูนย�ปฏิบัติการแผนกวิชาช�างยนต� 
ใช�อาคารหลังท่ี 3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นศูนย�การเรียนรู�การบริการยานยนต� โดย
ออกแบบให�มีพื้นที่รับรถ พื้นท่ีส�งมอบรถ พื้นที่ซ�อมรถ ที่พักลูกค�า ห�องเคร่ืองมือและอะไหล� ห�องพัก
ครู ห�องเรียน โรงงานช�างยนต� และห�องน้ํา ตามแผนผังแบบศูนย�บริการช�างยนต� ดังภาพที่ 4.15 

 

 
 
ภาพที่ 4.15 แผนภาพผังศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� 

 
ข้ันที่ 2 จัดกลุ�มรับผิดชอบงาน โดยทีม 2 จัดแบ�งกลุ�มรับผิดชอบการดําเนินงานออกเป#น    

2 กลุ�ม เพื่อความคล�องตัวในการทํากิจกรรม คือ กลุ�มท่ี 1 ครูชัยอนันต� วูดเล�ย�จูเนียร� และ ครูวัชรพล 
ชลเดช ทําหน�าที่เป#นผู�อํานวยความสะดวกและให�คําชี้แนะนักศึกษาระดับ ปวส.2 และ กลุ�มท่ี 2      
ครูไพรัตน� วันไชย� และครูกฤษณะ พูลกลาง ทําหน�าที่เป#นผู�อํานวยความสะดวกและให�คําชี้แนะ
นักเรียนระดับ ปวช.3 ดังภาพที่ 4.16 
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ภาพท่ี 4.16 การประชุมจัดแบ�งกลุ�มรับผิดชอบการดําเนินงาน 

ข้ันที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� แผนกวิชาช�างยนต� โดยทีม 2 และผู�เรียน 
ช�วยกันทําความสะอาดบริเวณสถานที่เพื่อให�มีความกลมกลืน สวยงาม สะอาดและเป#นระเบียบ ทาสี
ภายนอก ทาสีภายใน ทาสีพื้นที่ของศูนย�บริการ แบ�งเป#นส�วนของศูนย�บริการยานยนต�สําหรับบริการ
ลูกค�า ปลูกดอกไม�หน�าปzายแผนกวิชาช�างยนต� ระยะเวลาในการปรับปรุงภูมิทัศน�มีการซอยการ
ดําเนินงานเป#นระยะ ๆ เน่ืองจากภาระหน�าท่ีงานประจํามีมาก หลังจากทําการปรับปรุงภูมิทัศน�แล�ว
ทําให�ศูนย�บริการยานยนต�มีความสะอาดเรียบร�อยข้ึน สภาพบรรยากาศเป#นไปในทางที่ดี สร�างความ
เป#นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาผู�เรียนออกสู�ตลาดแรงงาน ดังภาพท่ี 4.17 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร2อมศูนย&บริการยานยนต& โดยดําเนินการในวันท่ี 1 – 15 
กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี ้
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ข้ันที่ 1 การจัดซ้ืออะไหล�และวัสดุอุปกรณ�สําหรับใช�ในการบริการยานยนต� ดําเนินการใน
วันที่ 1 - 8 กันยายน 2560 โดยทีม 2 ได�ร�วมกันสรุปรายการอะไหล�และวัสดุอุปกรณ�ที่จําเป#นสําคัญๆ 
จัดทํารายละเอียดรายการเสร็จเรียบร�อย ได�ให�ครูไพรัตน� วันไชย� และครูชัยอนันต� วูดเล�ย�จูเนียร� ไป
ดําเนินการจัดซ้ือและได�อะไหล�และวัสดุอุปกรณ�เป#นท่ีเรียบร�อยแล�ว ทีม 2 และผู�เรียนช�วยกันจัดทํา 
สตtอคควบคุมและจัดเก็บไว�ที่ห�องสตtอค เพื่อให�ศูนย�บริการยานยนต�มีความพร�อมในการปฏิบัติงาน
บริการลูกค�า ดังภาพที่ 4.18 และ รายการอะไหล�และวัวดุอุปกรณ�ที่จัดซ้ือ ดังตารางที่ 4.13  

 

 
 
ภาพท่ี 4.18 อะไหล�และวัสดุอุปกรณ�ที่จัดซ้ือ 
 
ตารางที่ 4.13  รายการอะไหล�และวัสดุอุปกรณ�ท่ีจัดซ้ือ  

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา/หน�วย รวมเงิน 
1 น้ํามันเคร่ือง ปตท 10W30CF4 5 แกลลอน 850 4,250 
2 น้ํามันเคร่ือง ปตท 15W40CF4 5 แกลลอน 650 3,250 
3 ไส�กรองเครื่องยนต�เบนซิน 12 ลูก 200 2,400 
4 ไส�กรองเครื่องยนต�ดีเซล 12 ลูก 190 2,280 
5 จารบีลูกป�นล�อ 5 กระป�อง 130 650 
6 น้ํามันเบรค D3 5 กระป�อง 90 450 
7 น้ํามันเกียร�ออโต� DTTT 12 แกลลอน 180 2,160 
8 น้ํามันเกียร�ออโต� VVTL 4 แกลลอน 1,200 4,800 
9 น้ํามันเกียร�ธรรมดา 90 WG24 5 แกลลอน 850 4,250 
10 น้ํามันเฟ�องท�ายธรรมดา 90 WGL5 5 แกลลอน 800 4,000 
11 ใส�กรองน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซิน 8 ลูก 800 6,400 
12 ใส�กรองน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล 8 ลูก 350 2,800 
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ลําดับ รายการ จํานวน ราคา/หน�วย รวมเงิน 
13 หลอดไฟหน�า 10 หลอด 120 1,200 
14 หลอดไฟเบรค 20 หลอด 30 600 
15 หลอดไฟหรี่ท�าย 20 หลอด 30 600 
16 เครื่องมือคลายกรองชุด 1 ชุด 4,000 4,000 
17 นํ้ามันครอบจักรวาล 3 กระป�อง 120 360 
18 ผ�าทราย 1 ห�อ 450 450 
19 กระดาษทราย 1 ห�อ 450 450 
20 ประเก็นอ�างเครื่อง 2 หลอด 100 200 
21 ไฟส�องสว�าง 2 ดวง 250 500 
22 ประเก็นนtอตปล�อย 30 ตัว 10 300 
23 พัดลมโรงงาน 2 ตัว 2,700 5,400 

รวมเงิน (หน�วย : บาท)   51,750 
 
ข้ันที่ 2 การตรวจสอบศูนย�บริการยานยนต�ให�มีความพร�อมในการปฏิบัติงาน ดําเนินการใน

วันท่ี 11 – 14 กันยายน 2560 โดยทีม 2 และผู�เรียน ได�ทําการตรวจสอบอุปกรณ�และการดูแลรักษา
รักษาให�ครบพร�อมท่ีจะใช�งานและเก็บทําความสะอาดไว�ที่เดิมโดยให�เป#นระเบียบ พยายามศึกษาการ
ใช�เคร่ืองมือประเภทต�าง ๆ และชนิดของอะไหล�วัสดุอุปกรณ� จากยูทูป (Youtube) เพื่อเตรียมความ
พร�อมในด�านการบริการ อะไหล� วัสดุอุปกรณ� และวัสดุจําพวกเคมีพันธ� เนื่องจากวัสดุมีความ
หลากหลาย ต�องพร�อมให�บริการแก�ผู�มาใช�งานและเกิดความรวดเร็ว  

ข้ันที่ 3 การประชาสัมพันธ� โดยทีม 2 ได�ประชุมวางแผนประชาสมัพันธ� ในวันท่ี             15 
กันยายน 2560 ณ ห�องพักครู อาคารปฏิบัติการช�างยนต� ทีม 2 ได�ร�วมกันคิดรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ�ในเฟสบุtคภายในวิทยาลัย กําหนดวันเปuดบริการให�ลูกค�าภายในวิทยาลัย วันที่          
20 กันยายน 2560 เป#นต�นไป โดยครูวัชรพล ชลเดช อาสา เป#นผู�ดําเนินการ และได�ดําเนินการเสร็จ
เรียบร�อยหลังการประชุม 

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบ การบริการยานยนต& ดําเนินการในระหว�างวันที่ 18 – 29 
กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ทีม 2 จัดประชุมเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการให�กับผู�เรียนท่ีจะเข�าทํางานใน
ศูนย�บริการยานยนต� ในวันท่ี 18 กันยนยน 2560 โดยเรียนเชิญคุณสมใจ มะเสนา ผู�จัดการฝsายพัฒนา
และฝ�กอบรมบุคลากรด�านบริการหลังการขาย จาก บริษัท โค�วยู�ฮะมอเตอร� จํากัด สํานักงานใหญ�
ขอนแก�น มาเป#นวิทยากรให�ความรู� ข้ันตอน เทคนิค วิธีการบริการยานยนต� มารยาทและการแต�งกาย 
โดยเฉพาะวิธีการใช�เคร่ืองมืออุปกรณ�อย�างถูกวิธีและปลอดภัย โดยจัดอบรม ในวันที่ 19 สิงหาคม 
2560 โดยครูชัยอนันต� วูtดเล�ย�จูเนียร� ได�ประสานงานเป#นท่ีเรียบร�อย  

ข้ันที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให�กับผู�เรียนท่ีจะเข�าทํางานในศูนย�บริการยานยนต� วันท่ี 
19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย�บริการยานต� วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดย
วิทยากรได�เน�นการให�ความรู�ในการใช�เคร่ืองมือชนิดต�าง ๆ รวมถึงกระบวนการทํางานตั้งแต�ลูกค�านํา
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รถเข�ามาจนถึงซ�อมเสร็จ แล�วหลังจากนั้นได�ฝ�กซ�อมบทบาทสมมุติ (Role Play) โดยจําลองเหตุการณ�
โดยให�ครูเป#นลูกค�าขับรถเข�ามารับบริการ แล�วให�ผู�เรียนเป#นผู�ให�บริการ เกิดบรรยากาศของการเรียนรู�
ร�วมกัน และวิทยากรมีการสรุปประเด็นในการเรียนรู�ในกระบวนการงานซ�อมท่ีสําคัญ ทําให�ผู�เรียนเกิด
ความรู� ความเข�าใจ และทัศนะคติถูกต�องเหมาะสม 

ข้ันที่ 3 การทดสอบบริการยานยนต� มีรถยนต�เข�ารับบริการ จํานวน 3 คัน เป#นลูกค�าภายใน
วิทยาลัย จํานวน 2 คัน และลูกค�าภายนอกวิทยาลัย (เพื่อนของครูไพรัตน� วันไชย�) จํานวน 1 คัน โดย
รถที่เข�ารับบริการทั้ง 3 คัน ทางศูนย�บริการยานยนต�เก็บเงินเฉพาะค�าอะไหล�เท�านั้น ฟรีค�าแรง ดัง
ภาพที่ 4.19  

 

 
ภาพที่ 4.19 การทดสอบบริการยานยนต� 

และรายงานการทดสอบบริการศูนย�บริการยานยนต� ดังตารางท่ี  4.14 

ตารางท่ี 4.14  รายงานการทดสอบบริการศูนย�บริการยานยนต�  

วันท่ีซ�อม รายการซ�อม ค�าอะไหล� 
(หน�วย : บาท) 

ลูกค�า หัวหน�าชุดช�างซ�อม 

10 ตค. 2560 เปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง 
เปลี่ยนไส�กรอง 

790 ณัฐริกา อ�อนศิลา 
 

กฤษณะ พูลกลาง/
ผู�เรียน 

20 ตค. 2560 เปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง 
เปลี่ยนไส�กรอง 

790 อรทัย เชิมชัยภูมิ วัชรพล ชลเดช/
ผู�เรียน 

3 พย. 2560 เปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง 
เปลี่ยนไส�กรอง 

790 ชนิดาภา บริสุทธิ์ ไพรัตน� วันไชย�/
ผู�เรียน 
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สรุปผลการทดสอบการให�บริการยานยนต� โดยทีม 2 และผู�เรียนได�ร�วมกันประเมินผลและ
วิเคราะห�ผลการทดสอบบริการยานยนต� สรุปได�ดังน้ี มีรถเข�ารับบริการจํานวน 3 คัน เป#นรถของครูใน
วิทยาลัย 2 คัน คือ ครูณัฐริกา อ�อนศิลา และ ครูพัชราภรณ� ลาคํา และลูกค�าภายนอกวิทยาลัยคือ 
คุณอรทัย เชิมชัยภูมิ เพื่อนของครูไพรัตน� วันไชย� รถท้ัง 3 คัน เข�ามาทําการบํารุงรักษาเปลี่ยน
น้ํามันเครื่องและไส�กรอง คิดเงินค�าอะไหล�คันละ 790 บาท ฟรีค�าแรง ลูกค�าทั้ง 3 คน ชําระเงินสด 
และผู�เรียนนําเงินสดส�งให�ครูหัวหน�าทีม 2 เก็บรักษา ในกิจกรรมนี้ ครูและผู�เรียนได�มีส�วนร�วมในการ
ลงมือซ�อมจริงได�เรียนรู�จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) รถท่ีเข�ารับบริการทั้ง 3 คัน ใช�เวลาใน
การซ�อมประมาณ 1 ชั่วโมง/คัน เสร็จตามกําหนด ได�รับคําชมจากลูกค�าว�าบริการดี 

โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ0อ สานต0อที่พ0อทํา ปลูกเห็ดนางฟwา รับผิดชอบโดยทีม 3 มี
กิจกรรมจํานวน 3 กิจกรรม คือ 1) การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด และ      3) 
การจําหน�ายเห็ด โดยมีการประชุมระดมสมองเพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมร�วมกัน เพื่อส�งเสริม
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน ในด�านทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ เพื่อ ให�
ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน โดยแต�ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดําเนินงาน
ดัง ต�อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและสร2างโรงเรือนเห็ด ประกอบด�วย 2 กิจกรรมย�อยคือ     
1) การศึกษาดูงาน และ 2) สร�างโรงเรือนเห็ด มีรายละเอียดการทํากิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมย�อยที่ 1 การศึกษาดูงาน เริ่มโครงการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยหัวหน�า 
ทีม 3 ครูประสิทธิ์ แสงอรุณ และผู�เรียนที่เข�าร�วมโครงการ เดินทางไปที่ฟาร�มเห็ดบ�านโนนชัย เป#น
ฟาร�มท่ีผลิตและจําหน�ายก�อนเห็ด เลขที่ 55/47 ถนนราษฎร�คนึง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น เพื่อ
ศึกษาดูงานการปลูกเห็ด ครูและผู�เรียนแต�ละคนได�กระจายไปเรียนรู�วิธีการปลูกเห็ดกับผู�ปลูกเห็ดใน
ฟาร�มเห็ดด�วยตนเองตลอดจนพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับชาวบ�านที่มาทํางานในฟาร�มเห็ดถึง
ข้ันตอนเทคนิค วิธีการต�าง ๆ ในการปลูกเห็ด เม่ือผู�เรียนศึกษาดูงานครบถ�วนแล�ว หัวหน�าทีม 3 ได�ซื้อ
ก�อนเห็ดนางฟzา จํานวน 2,000 ก�อน ราคาก�อนละ 7 บาท รวม 14,000 บาท และนํากลับมาพักไว�ท่ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เพื่อรอให�เชื้อเห็ดเต็มก�อน ดังภาพที่ 4.20 
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ภาพท่ี 4.20 การศึกษาดูงานการปลูกเห็ด 
 

 กิจกรรมย�อยท่ี 2 การสร�างโรงเรือนเห็ด ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยใช�ทําเล
สถานท่ีริมทางเดินระหว�างอาคารเรียน 4 ชั้น กับอาคารปฏิบัติการแผนกช�างยนต� บริเวณตรงข�าม 
สระน้ําก�อนถึงอาคารปฏิบัติการสาขาช�างยนต� เริ่มดําเนินการในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 หัวหน�า   
ทีม 3 ครูประสิทธิ์ แสงอรุณ และนายบุญมา ทะศรี นักการพ�อบ�าน ได�ไปจัดซ้ืออุปกรณ�การทํา
โรงเรือนเห็ดขนาดความกว�าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร และความสูง 3.5 เมตร ประกอบด�วย      ไพ
หญ�าคา ไม�ยูคาลิปตัส ไม�ไผ� ผ�าแสลนดํา ตะแกรงเหล็ก ตะปู เชือก และลวด หลังจากนั้นนาย    บุญ
มา ทะศรี ร�วมกับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช�างยนต� จํานวน 2 คน ชื่อ นายสุรศักดิ์ แสงสว�าง และ 
นายปริญญา ทองยศ ช�วยกันสร�างโรงเรือนเห็ด เร่ิมจากการขุดหลุม 6 หลุม ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลาง
ของหลุม 6 นิ้ว หลุมลึกครึ่งเมตร ใช�อุปกรณ�เครื่องมือท่ีวิทยาลัยมีอยู�แล�ว ตั้งเสาไม�  ยูคาลิปตัส กว�าง
เกือบเท�าหลุม จํานวน 6 เสา ความยาว 6 เมตร ระหว�างเสา 3 เมตร เพื่อทําเป#น     2 ห�อง ความ
กว�าง 4 เมตร และความสูง 3.50 เมตร แล�วนําไม�ยูคาลิปตัสรัดคอตรึงมุมท้ังหมด เสร็จงานสําหรับวัน
แรก และวันต�อมา วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายบุญมา ทะสี นายสุรศักดิ์ แสงสว�าง และ นายปริญญา 
ทองยศ นัดหมายกันเวลา 08.30 เพื่อทําการข้ึนหลังคา โดยเอาไม�แปพาด เอาหญ�าคาข้ึนวางหลังคา
ทั้งหมด (แปคือส�วนหน่ึงของโครงสร�างหลังคาทําหน�าที่สําคัญเป#นคานรับน้ําหนักหรือรองรับแผ�น
หลังคา) และข้ันตอนสุด ท�ายคือใส�ประตู ก็ได�โรงเรือนเห็ดสําหรับโครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ี
พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา ใช�เวลาสร�างโรงเรือนเห็ด 2 วัน ซ่ึงนักเรียนท้ัง 2 คน “ได�เรียนรู�ว�าได�ช�วยนาย
บุญมา ทะศรี ทําโรงเรือนเห็ดเป#น โดยทําตามที่นายบุญมา ทะสี บอกให�ทําในข้ันตอนต�าง ๆ นักเรียน
ทั้งสองคนได�รับรู�ในส่ิงที่ไม�เคยคิดมาก�อนจะได�ทําโรงเรือนเห็ดเป#น” ดังภาพท่ี 4.21 

 

    
ภาพที่ 4.21 การสร�างโรงเรือนเห็ด 
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กิจกรรมที่ 2 การปลูกเห็ด โดยดําเนินการในระหว�างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 – 29 
กันยายน 2560 ประกอบด�วย 2 กิจกรรมย�อยคือ 1) ปลูกเห็ดท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� และ     
2) ปลูกเห็ดที่บ�านของนักเรียน มีรายละเอียดการทํากิจกรรมดังนี้ 

2.1 ปลูกเห็ดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& นักเรียนท่ีเข�าร�วมโครงการ สมาชิก 7 คน
ได�แก� นางสาวศศิวิมล ศรีอุ�ม นางสาวจันประภา เกตุเมฆ นางสาวพนิดา ศรีรักษา นางสาวเนตรนภา 
ธรรมโคตร นางสาวพรนุภา ขาวหยวก นางสาววรัญญา จงกลรัตน� และนางสาว วรัชญา บุญโต รับ
เห็ด จํานวน 1,200 ก�อน หลังจากท่ีได�โรงเรือนเห็ดแล�ว ผู�เรียนที่เข�าร�วมโครงการนําก�อนเห็ดที่พักไว�
ทะยอยนําเข�าโรงเรือนเห็ดเรียงเป#นชั้น ๆ แล�วเปuดปากเชื้อเห็ดออก เร่ิมรดน้ําก�อนเห็ด ผู�เรียนแบ�ง
หน�าท่ีรับผิดชอบกันเอง หน�าที่ตรงที่หนักหน�อยคนก็จะเยอะช�วยกันตักนํ้าท่ีสระตรงข�ามโรงเห็ดอย�าง
น�อย 3 – 5 คน หรือถ�าวันใดต�องรดน้ํามากก็ช�วยกันทุกคนและชวนเพื่อน ๆ ช�างยนต�มาช�วยตักน้ําข้ึน
จากสระน้ํา แต�ในหน�าท่ีเบา ๆ ก็จะใช�คนน�อย 1-2 คน เช�น เก็บเห็ด เก็บเช�าและเย็น ผลัดเวรกันในแต�
ละวัน และเวรรดนํ้าก�อนเห็ดเช�าและเย็น การแก�ป*ญหาการรดนํ้าเห็ดในวันเสาร� - อาทิตย� นักเรียนไม�
มีรถเดินทางมาวิทยาลัย ก็จะฝากครูประสิทธิ์ แสงอรุณ หัวหน�าทีม 3 มารดน้ําก�อนเห็ดให� โดยผู�เรียน
จะทําหน�าที่ไม�ประจําในแต�ละวัน บางวันเพื่อนไม�มา คนไม�ครบ ก็ต�องคอยช�วยกัน และมีแผนกทํา
บัญชี 1 คน สําหรับการเก็บเงิน และทําบัญชีรับ-จ�าย  

ในการปลูกเห็ด โดยนําก�อนเห็ดเรียงเก็บไว�ในโรงเรือนเป#นชั้น ๆ ก�อนแล�ว เปuดฝาเห็ดออก
เริ่มแคะส�วนที่เป#นเชื้ออยู�ปากก�อนเห็ดออก แล�วรดน้ําเช�าและเย็น และรอเวลาเห็ดออก ใน ช�วงแรก
เห็ดออกสวย เก็บได�จํานวนมาก แต�มาช�วงหน�าหนาว เห็ดเริ่มออกไม�สวยเป#นสีเหลืองไม�บาน เห็ดออก
ดอกช�า ซ่ึงนักเรียนได�ประชุมระดมสมองและสืบค�นในอินเทอร�เน็ต พบว�าให�นํา M150 มาผสมนํ้า
ธรรมดาในอัตราส�วน M150 จํานวน 1 ขวด ต�อนํ้า 20 ลิตร แล�วนําไปฉีดเพื่อเร�งดอก และได�ลองทําดู
ก็สามารถเร�งดอกได�ดีข้ึน สําหรับอุปกรณ�ที่ต�องติดตัวคือ ช�อน เพราะเม่ือดึงโคนเห็ดแล�วต�องใช�ช�อน
คว�านเอาของเก�าออกเพื่อให�เชื้อเห็ดตัวใหม�เกิดข้ึนมา โคนเห็ดที่เราดึงไม�ออกต�องใช�แคะเพื่อให�เชื้อ
เห็ดตัวใหม�เกิดใหม�เร็วข้ึน โรงเรือนเห็ดจะมีการเปuดประตูทิ้งไว�ตอนเช�าหลังรดนํ้า เพื่อให�อากาศ
ถ�ายเท อุปกรณ�รดนํ้าจะมีบัวรดน้ํา และน้ําที่ใช�มี 2 ชนิดคือ น้ําในบ�อ และน้ําในถังน้ําที่ใส�นําประปา
ทิ้งไว�ประมาณ 1 สัปดาห� ผสม M150 และในส�วนของการรดน้ําคือ เช�า 12 ถัง และ เย็น 12 ถัง มีบัว 
4 อัน จึงต�องเดิน 3 รอบ ดังภาพที่ 4.22 
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ภาพ 4.22 การปลูกเห็ดที่โรงเรือนเห็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 

2.2 ปลูกเห็ดที่บ2านของผู2เรียน ผู�เรียนที่เข�าร�วมโครงการมีสมาชิก 5 คนได�แก� นางสาว
วรรณวิไล ท�าจีน นายแสงเทียน ดากํ่า นางสาวหัทยา แคนม่ัน นางสาวจารุวรรณ ทองบ�านทุ�ม และ
นางสาวพรทิพย� แก�วลือ 

2.2.1 นางสาววรรณวิไล ท�าจีน รับเห็ด จํานวน 280 ก�อน ปลูกท่ีบ�าน เลขที่ 107 หมู�ท่ี 
6 บ�านคําหญ�าแดง อําเภอบ�านฝาง จังหวัดขอนแก�น โดยครูประสิทธิ์ แสงอรุณ นําเห็ดไปส�งที่บ�าน 
หลังจากน้ันคุณตาเป#นผู�ทําโรงเรือนเห็ดให� เม่ือโรงเรือนเห็ดเสร็จเรียบร�อย ผู�เรียนก็จัดเรียงเห็ดกับคุณ
ตา รดนํ้าเช�าเย็น โดยใช�ข้ันนํ้าตักน้ํารดจากข�างบน และระหว�างชั้นเห็ดจะมีช�องให�รดน้ํา ช�วงเวลารด
น้ํา ช�วงเช�า 5 - 6 โมงเช�า ใช�เวลา 5 – 10 นาที และช�วงเย็นบ�าย 5 – 6 โมงเย็น ทุกวัน บางวันก็ลืม 
แต�ได�เรียนรู�ว�าเห็ดชอบความเย็น หลังจากนั้นอีก 7 วัน เปuดปากถุงเห็ด และ อีก 5 - 6 วัน เห็ดก็เริ่ม
ออกดอกเล็ก ๆ แค� 1 – 2 วันก็สามารถเก็บเห็ดได�  

2.2.2 นางสาวแสงเทียน ดากํ่า และนางสาวหัทยา แคนม่ัน บ�านอยู�ใกล�กันจึงร�วมกัน
ปลูกเห็ด รับเห็ด จํานวน 255 ก�อน ใช�สถานท่ีปลูกเห็ดท่ีบ�านของนางสาวหัทยา แคนม่ัน เลขท่ี 63 
หมู�ที่ 13 บ�านหนองหอยเทพเทวัญ ตําบลจระเข� อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น โดยครูประสิทธิ์นํา
เห็ดไปส�งที่บ�านของนางสาวหัทยา แคนม่ัน ซ่ึงมีโรงเก็บของเดิมมีหลังคา มีชั้นไม� จึงได�ดัดแปลงทําเป#น
โรงเห็ด ใช�แสลนสีดําคลุมรอบ ๆ ให�มิดชิดเป#นห�อง แล�วผู�เรียนทั้งสองคนก็ได�ช�วยกันเรียงเห็ดเป#น   
ชั้น ๆ รอเชื้อเห็ดเต็มเปuดฝาเห็ดออก เร่ิมรดน้ําเห็ด ต�องดูแลเห็ดทุกเช�าเย็น เอาใจใส� ถ�าไม�ดูแลเอาใจ
ใส�เห็ดจะแห�งไม�สมบูรณ� รอเวลาเห็ดออก 

2.2.3 นางสาวจารุวรรณ ทองบ�านทุ�ม และนางสาวพรทิพย� แก�วลือ บ�าน อยู�ใกล�กันจึง
ร�วมกันปลูกเห็ด รับเห็ด จํานวน 265 ก�อน ใช�สถานท่ีปลูกเห็ดที่บ�านนางสาวจารุวรรณ ทองบ�านทุ�ม 
เลขที่ 102 หมู�ที่ 1 บ�านแดงใหญ� ตําบลแดงใหญ� อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น โดยครูประสิทธิ์นําเห็ด
ไปส�งที่บ�าน และคุณลุงของนางสาวจารุวรรณ ทองบ�านทุ�ม ได�ทําโรงเรือนไม�ไผ�ให� ตั้งอยู�ที่คอกวัวเก�า
เสร็จเรียบร�อยแล�วผู�เรียนทั้งสองคนก็ได�เรียงเห็ดช�วยกันเสร็จปuดประตูไว� หม่ันดูว�าเชื้อเห็ดเต็มก�อนคือ
ขาว ๆ เต็มก�อน แล�วแกะฝาออก ใช�บัวรดนํ้าจากข�างบนจะไหลลงมาข�างล�าง รดน้ําเช�าเย็น อีกสอง
สัปดาห�เห็ดเริ่มออกดอกเล็ก ๆ และอีก 2 วันก็เก็บขายได� นักเรียนท้ังสองคนได�เรียนรู�ว�าเห็ดจะออก
ดอกดีเม่ือหม่ันรดน้ําและเห็ดไม�ชอบร�อน  กิจกรรมการปลูกเห็ดท่ีบ�านของผู�เรียน ดังภาพ 4.23 
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ภาพที่ 4.23 การปลูกเห็ดท่ีบ�านของผู�เรียน 

 
กิจกรรมที่ 3 การจําหน0ายเห็ด ประกอบด�วย 2 กิจกรรมย�อย คือ 1) การจําหน�ายเห็ดปลูก

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� และ 2) การจําหน�ายเห็ดปลูกท่ีบ�านของผู�เรียน มีรายละเอียดการทํา
กิจกรรมดังนี้ 

3.1 การจําหน�ายเห็ดปลูกที่วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ผู�เรียนจะนําเห็ดไปจําหน�ายใน
กิโลกรัมละ 60 บาท ให�กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พ�อค�าแม�ค�าท่ีโรงอาหารซ้ือไปประกอบ
อาหาร สําหรับลูกค�าภายนอก จําหน�ายให�กับร�านส�มตําหน�าปากทางเข�าบ�านเป#ด และพนักงาน บริษัท 
โค�วยู�ฮะมอเตอร� จํากัด ลูกค�าภายนอกจําหน�ายราคากิโลกรัมละ 80 บาท โดยบรรจุถุงแบ�งเป#นถุงละ 
2-3 ขีด ขายถุงละ 20 บาท ผลิตผลที่ได�จําหน�ายหมดทุกวันรับออเดอร�ล�วงหน�าจํานวนมากไม�เพียงพอ
กับความต�องการของลูกค�า ผู�วิจัยได�ซื้อเห็ดนางฟzาจากโครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา ปลูก
เห็ดนางฟzา แล�วให�ผู�เรียน “ประกอบอาหารเมนูเห็ด” ได�แก� เห็ดทอด เห็ดน่ึงพร�อมน้ําจิ้ม ผัดเห็ด ยํา
เห็ด และแกงเห็ด เลี้ยงผู�ร�วมวิจัยทุกคน ดังภาพที่ 4.24 
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ภาพที่ 4.24 การจําหน�ายเห็ดท่ีปลูกท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 

 ด�านการประชาสัมพันธ� ให� กับลูกค�าภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี คุวานันท� ผู� เรียน
ประชาสัมพันธ�ผ�านเฟสบุtค ดังภาพที่ 4.25 

  
ภาพที่ 4.25 การประชาสัมพนัธ�การจาํหน�ายเห็ดในเฟสบุtค 

3.2 การจําหน�ายเห็ดปลูกที่บ�านของผู�เรียน ดังรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
3.2.1 นางสาววรรณวิไล ท�าจีน บ�านคําหญ�าแดง เน่ืองจากที่บ�านเปuดขายอาหารสด

และกับข�าว จึงจําหน�ายหน�าบ�าน โดยจําหน�ายถุงละ 20 บาท (2.5 ขีด) และมีชาวบ�านมาซ้ือไป
ประกอบอาหาร ขายหมดทุกวัน ดังภาพที่ 4.26 
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ภาพท่ี 4.26 การจําหน�ายเห็ดปลูกที่บ�านของวรรณวิไล ท�าจนี 

 
3.2.2 นายแสงเทียน ดากํ่า และนางสาวหัทยา แคนม่ัน บ�านหนองหอยเทพเทวัญ 

ทําการจําหน�ายภายในหมู�บ�าน โดยนายแสงเทียน ดากํ่า การป*¥นจักรยานไปขาย และนางสาวหัทยา 
แคนม่ัน ตั้งโตtะขายบริเวณหน�าบ�านมีชาวบ�านซ้ือไปประกอบอาหาร ผู�เรียนท้ังสองคนจําหน�ายเห็ด
หมดทุกวัน ดังภาพที่ 4.27 

 

 
ภาพท่ี 4.27 การจําหน�ายเห็ดปลูกที่บ�านของแสงเทียน ดากํ่า และหัทยา แคนม่ัน 

3.2.3 นางสาวจารุวรรณ ทองบ�านทุ�ม และนางสาวพรทิพย� แก�วลือ บ�านแดงใหญ� 
ทําการจําหน�ายภายในหมู�บ�านชาวบ�านจะมาซ้ือที่บ�านไปประกอบอาหารบ�านนางสาว จารุวรรณ ทอง
บ�านทุ�ม และในช�วงที่ผลิตเห็ดออกเยอะจะนําไปฝากคุณปzาจําหน�ายท่ีตลาด ดังภาพที่ 4.27 

   

ภาพท่ี 4.27 การจําหน�ายเห็ดปลูกที่บ�านของจารุวรรณ ทองบ�านทุ�ม และพรทิพย� แก�วลอื 
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 กล�าวโดยสรุปการดําเนินงานของกิจกรรมของทั้ง 3 โครงการเป#นไปบรรลุตามจุดประสงค� 
เปzาหมายและตัวชี้วัดโครงการท้ังสิ้น โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนด�าน
อาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�มีความเห็นร�วมกันกําหนดให�ใช�วิธีการ
ประเมินตามสภาพจริงและการสัมภาษณ�กลุ�ม พบว�าผลการดําเนินงานในข้ัน ตอนที่ 3 การปฏิบัติ 
(Acting) ได�บรรลุผลในการนําแผนปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติ สําหรับโครงการ/กิจกรรมที่ได�
ดําเนินงานจะอยู�ในวงจรที่ 1 ช�วงเวลาภาคเรียนที่ 1 ปBการศึกษา 2560 คือ 1) โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพ
ร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ ประกอบไปด�วยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน 3 กิจกรรม 
คือ (1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน (2) การเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร และ 
(3) การเปuดบริการ 2) โครงการศูนย�บริการยานยนต� แผนกช�างยนต� ประกอบไปด�วยกิจกรรมและผล
การดําเนินงาน 3 กิจกรรมคือ (1) การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� (2) การเตรียมความพร�อม
ศูนย�บริการยานยนต� และ (3) การทดสอบบริการยานยนต� และ 3) โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อ
ที่พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา ประกอบไปด�วยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน 3 กิจกรรม คือ              (1) 
การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด และ (3) การจําหน�ายเห็ด วิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท�ได�เร่ิมดําเนินการตั้งแต� เปuดภาคเรียนท่ี 1 ปBการศึกษา 2560  

วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing)  
ในข้ันตอนการสังเกต ผู�วิจัยได�ยึดหลักการที่สําคัญที่นําไปสู�กระบวนการที่ปฏิบัติ คือ 

“หลักการสังเกตผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริง” โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยสังเกตผลที่เกิดข้ึนจริงท้ังท่ี
คาดหวังและไม�คาดหวังและสิ่งท่ีได�จากการเรียนรู�ใหม�อะไรบ�าง และได�เกิดองค�ความรู�ใหม�อะไรบ�าง 
ได�ข�อสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 3 ข้ันตอน คือ 1) กําหนดรูปแบบและวิธีการ โดยดําเนินการในวันท่ี 
26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 2) การสังเกตและเสนอรายงาน โดยทีมแกนนํา
รับผิดชอบ จะสังเกตการณ�ดําเนินโครงการตามที่ได�รับมอบหมาย พร�อมทั้งมีการบันทึกผลการสังเกต 
และทําสรุปร�วมกัน ซ่ึงมีระยะเวลาการสังเกตระหว�างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 – 29 กันยายน 2560 
และเสนอรายงานผลต�อที่ประชุม และ 3) การประเมินและสรุปผล โดยดําเนินการในวันท่ี 9 ตุลาคม 
2560 กิจกรรมมีการดําเนินการดังตารางที่ 4.15 

ตาราง 4.15  การดําเนินงานข้ันตอนการสังเกต 

ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค� แนวคิดท่ียึดถือ 
1 กําหนดรูปแบบและ

วิธีการ 
เพื่อกําหนดแนวทาง 
การสังเกตร�วมกัน 

รับฟ*งข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน มี
การปรึกษารือกัน ข�อเสนอแนะได�รับการ
เห็นชอบจากทุกฝsาย 

2 การสังเกตและเสนอ
รายงาน 

เพื่อร�วมกันสรุปผล
การสังเกตการนํา
แผนสู�การปฏิบัติ 

“การบันทึกผลการดําเนินงานจากการ
ปฏิบัติจริง” และยึด 10 หลักการวิจัย 10 
จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผู�วิจัย 
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3 การประเมินผลและ
สรุปผล 

เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานข้ันตอน
ที่ 4 

รับฟ*งข�อคิดเห็นจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน มี
การปรึกษาหารือ ข�อเสนอแนะได�รับการ
เห็นชอบจากทุกฝsาย 

 
สําหรับรายละเอียดการดําเนินงานในแต�ละกิจกรรม มีดังต�อไปนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 กําหนดรูปแบบและวิธีการ โดยดําเนินการในวันที่ 26 สิงหาคม 2560           
ณ ห�องประชุมวิทยาลัยทคโนโลยีคุวานันท� มีวัตถุประสงค�เพื่อมุ�งหวังให�ได�รูปแบบและวิธีการสังเกตผล
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยก�อนกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล ผู�วิจัยได�อธิบายวิธีการ
ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการให�ที่ประชุมได�รับฟ*งและซักถามจนเป#นที่เข�าใจ จากนั้นผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมประชุมปฏิบัติการกําหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการ
ดําเนินงานท่ีคาดหวังและไม�คาดหวัง เพื่อให�พบจุดเด�น จุดบกพร�อง ของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ และ
ข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และเพื่อร�วมกันสรุปสิ่งที่ทํา
สําเร็จ ไม�สําเร็จ มีสิ่งท่ีควรปรับปรุงแก�ไข และการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนในสิ่งท่ีพบของโครงการ/กิจกรรม 
โดยใช�เคร่ืองมือในการสังเกตผล ซ่ึงประกอบด�วย บันทึกภาคสนาม (Field Note) บันทึกอนุทิน แบบ
รายงานความก�าวหน�าของโครงการ และบันทึกการประชุม  
  ทั้งนี้ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�นําเอาเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยต�าง ๆ ท่ีเกิดจากการระดม
ความคิดเห็นและจัดกระทําร�วมกันมาวิเคราะห� เพื่อจัดทําข�อสรุปเก่ียวกับเทคนิคและเครื่องมือการ
วิจัยที่จะใช�ในการสังเกตผลการดําเนินงาน ซ่ึงสรุปได�ดังตารางท่ี 4.16 

ตารางท่ี 4.16  การกําหนดเทคนิควิธีการและเคร่ืองมือเพื่อใช�ในการสังเกตผลข้ันตอนการปฏิบัติ 

ฉบับท่ี เคร่ืองมือในการสังเกต กิจกรรมท่ีทําการสังเกต ผู�ใช�เคร่ืองมือ 
1 แบบบันทึกการประชุม ตลอดระยะทําการวิจัย ผู�รับมอบหมาย 
2 แบบประเมินสภาพทักษะ

ศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน 
ก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ ทีมประเมินโครงการ 

3 แบบรายงานความก�าวหน�า
โครงการ 

ระหว�างการนําโครงการไปสู�การ
ปฏิบัติ 

ผู�วิจัยและทีมวิจัย 

4 แบบสัมภาษณ�เชิงลึก เม่ือส้ินสุดโครงการ ผู�วิจัย 
5 แบบประเมินโครวงการ เม่ือส้ินสุดโครงการ ผู�วิจัยและทีมวิจัย 

  
 กิจกรรมที่ 2 การสังเกตและเสนอรายงาน โดยดําเนินการในระหว�างวันที่ 27 กรกฎาคม  
– 29 กันยายน 2560 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันดําเนินการ โดยผู�รับผิดชอบสังเกตโครงการ ท้ัง 3 
ทีม ดําเนินการสังเกตการนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริงท้ัง 3 โครงการ ซ่ึงในการสังเกตแต�ละ
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการน้ันแบ�งออกได� 2 ระยะ คือ 1) ระหว�างการดําเนินโครงการ โดยใช�
เคร่ืองมือฉบับที่ 4 แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการ 
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และมีการสรุปผลพร�อมเสนอรายงานผลการสังเกต มุ�งหวังให�มีการรายงานผลความพึงพอใจที่มีต�อ
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังมีรายละเอียดในแต�ละโครงการ ดังน้ี 

โครงการที่ 1 ศูนย&ฝvกอาชีพร2านถ0ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ การสังเกตผลการ
ดําเนินโครงการ แบ�งออกเป#น 2 ระยะคือ 1) ระหว�างการดําเนินโครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุดการ
ดําเนินโครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ระหว�างการดําเนินโครงการ ซ่ึงโครงการกิจกรรมดําเนินการระหว�างเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2560 ดําเนินการสังเกตผลโดยการประชุมสัมมนาเฉพาะทีมผู�สังเกต มีความก�าวหน�า
โครงการในภาพรวมเดินไปตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว� มีกิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล�ว 3 
กิจกรรม ประกอบด�วย 

1.1  การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน  
โดยกิจกรรมนี้ได�เน�นให�ผู�เรียนให�มีความรู�ก�อนการปฏิบัติงานจริง โดยได�อบรมผู�เรียน

ก�อนการปฏิบัติงานในด�าน การใช�เคร่ืองใช�สํานักงานแต�ละประเภท ได�แก� เคร่ืองคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�และสําเนา เครื่องเคลือบบัตร และวัสดุที่ใช�ในสํานักงาน ในการใช�งานให�ถูกวิธีและข้ันตอน 
เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�นํามาใช�ในการดําเนินโครงการโดยไม�เกิดข�อผิดพลาดและสามารถแก�ไขป*ญหา
เฉพาะหน�า การบํารุงรักษาหลังใช�งาน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติ โดยยึด
การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียน ด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ ผลการสังเกต
ผู�เรียนท่ีเข�าร�วมโครงการมีพฤติกรรมเปลี่ยนจากเดิมคือ ก�อนที่ไม�มีการอบรมความรู�ก�อนการ
ปฏิบัติงาน ผู�เรียนไม�ได�คํานึงถึงความปลอดภัยในการใช�งานเคร่ืองใช�สํานักงาน หรือข้ันตอนการใช�งาน
ที่ถูกวิธี หรือวิธีการบํารุงรักษาหลังการใช�งาน หรือการใช�วัสดุอย�างระมัดระวังเพื่อความประหยัด 
สังเกตพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีความกระตือรือร�น มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตบริการ มี
การเข�าปฏิบัติงานตามตารางทําการทุกครั้ง และได�ปฏิบัติงานตามท่ีได�รับการอบรมความรู�มาสู�
กระบวนการเรียนการสอนในกิจกรรม ได�เป#นอย�างดีเยี่ยมจนทําให�เป#นท่ีน�าพอใจของครูและผู�เรียน 
นอกจากนี้มีการอบรมด�านการบริการ เรื่องการยิ้ม ไหว� ทักทาย มารยาทต�าง ๆ พร�อมกับการควบคุม
เรื่องของอารมณ�ในการทํางาน อีกท้ังยังต�องรู�จักความมีวินัย ความซ่ือสัตย� มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การรับผิดชอบ และการทําบัญชีรายรับ รายจ�ายต�าง ๆ    

1.2  กิจกรรมการเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร  
เป#นกิจกรรมที่เน�นให�ผู�เรียนและครูได�ทํากิจกรรมร�วมกันและผู�เรียนได�พัฒนาทักษะ

อาชีพและการเป#นผู�ประกอบการเพื่อให�เกิดกระบวนทักษะในการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
แก�ป*ญหา ทักษะการใช�ชีวิต และทักษะการใช�เทคโนโลยี กิจกรรมครั้งนี้ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกัน
คิด ร�วมกันทํา โดยให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�มกันเอง โดยครูเป#นผู�อํานวยความสะดวกให�กับผู�เรียน โดยเป#นไป
ตามข้ันตอนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ ก�อนการปฏิบัติได�
สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู�เรียนมีลักษณะตื่นเต�น ดูผลจากการแก�ป*ญหาหน�างานในการสื่อสารกับ
ลูกค�าเน่ืองจากเทคโนโลยีมีความล�าช�า การพูดคุยกับลูกค�าที่ไม�เคยรู�จักมาก�อน การให�ความช�วยเหลือ
ลูกค�า มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร รู�จักบริหารเวลา แตกต�าง
จากแต�ก�อนท่ีไม�เคยทํางานเคยรับคําส่ังจึงจะปฏิบัติ ผลปรากฏว�าผู�เรียนมีความรู�และทักษะในการ
ทํางาน มีความเข�าใจและสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในการทํางานได�ดีเยี่ยม และผล
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สะท�อนจากการสอบถามของผู�เรียนและครูว�าดีมากเพราะช�วยให�เกิดกระบวนการเรียนรู�เชิงลึกทําให�
เก�งข้ึนกว�าการเรียนทฤษฎีโดยมิได�งมือปฏิบัติ 

1.3  การเปuดบริการ  
เป#นกิจกรรมที่ฝ�กให�ผู�เรียนได�ฝ�กปฏิบัติจริง เพื่อให�เกิดความรู�และทักษะที่จําเป#นในการ

ทํางานโดยกิจกรรมน้ีได�เน�นให�ผู�เรียนปฏิบัติในเวลาว�างตามเวลาทําการของศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�าย
เอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ โดยยึดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน ด�านอาชีพและ
การเป#นผู�ประกอบการ เพื่อให�เกิดกระบวนทักษะในการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก�ป*ญหา 
ทักษะการใช�ชีวิต และทักษะการใช�เทคโนโลยี กิจกรรมครั้งนี้ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันคิด 
ร�วมกันทํา โดยให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�มกันเอง ครูเป#นผู�อํานวยความสะดวกและเป#นผู�ชี้แนะ ก�อนการปฏิบัติ
ได�สังเกตเห็นพฤติกรรมของผู�เรียนมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร�นในการทํางาน “มีพลังกลุ�ม” ดูผลจาก
การไปช�วยครูเลือกซ้ือของ การทําความสะอาดห�อง การจัดศูนย�ฝ�กอาชีพเป#นไปอย�างรวดเร็วทัน
เหตุการณ� ในระหว�างการทํางานก็หยอกล�อกันอย�างมีความสุขที่ได�เรียนรู�ในสิ่งท่ีไม�เคยทํามาก�อน 
แตกต�างจากแต�ก�อนที่ ไม�กล�าคิด ไม�กล�าพูดอธิบาย ความคิดยังติดขัดไม�คล�องในการทํางานร�วมกับครู
แต�คิดว�ายังทําได�ดีกว�าน้ี หรือความรอบคอบอาจยังไม�ถึง แต�เม่ือได�รับความไว�วางใจจากครูและเพื่อน
ก็สามารถทํางานได�ดีข้ึน เกิดความเกิดความรับผิดชอบ ผลปรากฏว�าผู�เรียนมีความรู�และทักษะในการ
ทํางาน มีความเข�าใจและสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในชีวิตประจําวันและการทํางาน 
ผลสะท�อนจากการสอบถามของผู�เรียนและครูว�าดีมากเพราะช�วยให�เกิดประสบการณ�และเกิดแนวคิด
ใหม� ๆ และเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 

1.4 การดําเนินกิจกรรมในคร้ังนี้ โดยกิจกรรมจะปฏิบัติในคาบว�างของผู�เรียน หลังจากท่ี
ผู�เรียนได�เข�าร�วมกิจกรรมในคร้ังนี้ ปรากฏว�าผู�เรียนท่ีเข�าร�วมกิจกรรม จากพฤติกรรมที่ใช�เวลาว�างใน
การดูโทรศัพท�มือถือ หรือไม�รู�ว�าจะใช�เวลาว�างทําอะไรดี กลับมีความกระตือรือร�น มีความรับผิดชอบ 
ทํางานได�หลากหลายในหน�างาน ได�ใช�ความรู�ท่ีอบรมก�อนการปฏิบัติมาใช�ได�จริง ผู�เรียนมาวิทยาลัยแต�
เช�า จนเป#นที่น�าพอใจอย�างดีเยี่ยม สังเกตผลได�จากผลการเรียน ผลการประเมินดีเยี่ยม เกิดการพัฒนา
เรียนรู�อย�างต�อเน่ือง ปรากฏว�าครูและผู�เรียนได�ประสบการณ�และเทคนิคเพิ่มเติมองค�ความรู�ใหม� จาก
ครูทําการประเมินสอบถามจากผู�เรียนว�าผู�เรียนเริ่มพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แก�ป*ญหา ทักษะการใช�ชีวิต และทักษะการใช�เทคโนโลยี ได�ดีมากยิ่งข้ีน แตกต�างจากอดีตที่ผ�านมา 

2. เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ ผลการสังเกตเม่ือการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สิ้นสุดลง ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ดําเนินการสังเกตผล พบว�า มีการนํากิจกรรมไปดําเนินการ จํานวน 
3 กิจกรรมคือ 1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�าย
เอกสาร และ 3) การเปuดบริการ เสร็จเรียบร�อยแล�ว โดยมีผลการประเมินการดําเนินโครงการ ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.17  ผลการประเมินโครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

โครงการท่ี 1 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน แปลผล 

X̅ S.D. แปลผล 
ศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร สาขา
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน  4.24 0.66 ดีมาก 
2) การเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�าย
เอกสาร  

4.32 0.45 ดีมาก 

3) การเปuดบริการ  4.58 0.68 ดีมาก 
ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 4.38 0.59 ดีมาก 

 

หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

 จากตารางท่ี 4.17 โดยภาพรวม พบว�าผลการประเมินผลสําเร็จโครงการศูนย�ฝ�กวิชาชีพ
ร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าเฉลี่ย 4.38 และเม่ือพิจารณาเป#น
รายกิจกรรมเรียงจากมากไปหาน�อย ดังนี้ กิจกรรมการเปuดบริการ อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าเฉล่ีย 
4.58 กิจกรรมการเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าเฉลี่ย 4.32 
และ กิจกรรมการอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าเฉลี่ย 4.24 

โครงการที่ 2 ศูนย&บริการยานยนต& สาขาช0างยนต& การสังเกตผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม แบ�งออกเป#น 2 ระยะ คือ 1) ระหว�างการดําเนินโครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุดการดําเนิน
โครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี  

1. ระหว0างดําเนินโครงการ ซ่ึงโครงการดําเนินการระหว�างวันที่ 26 กรกฎาคม – 29
กันยายน 2560 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ดําเนินการสังเกตผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใช�แบบ
ติดตามความก�าวหน�าของโครงการ บันทึกภาคสนาม และแบบรายงานการประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�องในการ
ประเมินระหว�างดําเนินการ ซ่ึงปรากฎผลว�า มีกิจกรรมท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�วทั้ง 3 โครงการ 
ได�แก� การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� มีความก�าวหน�าโครงการเดินไปตามแผนปฏิบัติการท่ี
กําหนด โดยทีม 2 มีการประชุมวางแผน จัดกลุ�มรับผิดชอบงาน ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบ และ
สรุปการดําเนินงาน ในข้ันตอนการดําเนินงานการปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการ มีการแบ�งส�วนพื้นที่ของ
ศูนย�บริการยานยนต� ทาสีภายนอก ทาสีภายใน ทาสีพื้นท่ีของศูนย�บริการ ภาพรวมการปรับภูมิทัศน�
ทําสําเร็จเรียบร�อย  

2. เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการ เม่ือการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม สิ้นสุดลง 
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ดําเนินการสังเกตผล พบว�า วิทยาลัยได�ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร�อย
โดยใช�เครื่องมือ คือแบบประเมินผลสําเร็จโครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาวิชาช�างยนต� บันทึกผล
การสังเกตและผลงาน ภาพถ�าย เม่ือเสร็จสิ้นโครงการแล�ว ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ไปสังเกตร�องรอย
หลักฐาน และสัมภาษณ� ผู�ร�วมวิจัยทุกคนพร�อมบันทึกภาพ พบว�า วิทยาลัย ได�จัดทําโครงการ/
กิจกรรมให�เหมาะสมกับผู�เรียนและสภาพของครูผู�สอน มีการจัดกิจกรรมโดยผู�เรียนร�วมกับครูลงมือ
ปฏิบัติจริง ได�พัฒนาทักษะการเรียนรู�อย�างหลากหลายสนองตอบต�อความสนใจของผู�เรียน ให�ได�รับ
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การส�งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ โดยการเรียนรู�แบบ
ฝ�กปฏิบัติ ส�งเสริมให�ครูได�จัดการเรียนรู�แบบเน�นผู�เรียนเป#นศูนย�กลาง บูรณาการส�งเสริมทักษะการฝ�ก
อาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ การเปuดศูนย�บริการยานยนต�เป#นแหล�งเรียนรู� และประเมินผล โดย
มีวิธีการคือการประเมินความพึงพอใจของผู�เรียน ซ่ึงหลักฐานที่ปรากฏให�ทีมสังเกตพบเห็น ได�แก� 
สภาพความพร�อมของศูนย�บริการ เครื่องมืออุปกรณ� อะไหล�และวัสดุอุปกรณ� สต็อคควบคุมสินค�า 
ความพร�อมในการดําเนินการของผู�เรียนและครู รายงานการประชุม ใบสั่งซ�อม เอกสารการวัดและ
ประเมินผล และจากการสัมภาษณ�ผู�ร�วมวิจัยเป#นครู โดยมีผลการประเมินการดําเนินโครงการ ดัง
ตารางท่ี 4.18 ดังน้ี 

ตารางท่ี 4.18  ผลการประเมินผลสําเร็จโครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาวชิาช�างยนต� 

โครงการท่ี 2 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X̅ S.D. 

ศูนย�บริการยานยนต� 
สาขาวิชาช�างยนต� 
 

1) การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� 4.06 0.65 ดีมาก 
2) การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� 3.71 0.68 ดี 
3) การทดสอบบริการยานยนต� 4.06 0.74 ดีมาก 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 3.94 0.69 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

 จากตารางที่ 4.18 โดยภาพรวมพบว�า ผลการดําเนินการโครงการศูนย�บริการยานยนต� 
สาขา วิชาช�างยนต� อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.94 และเม่ือพิจารณาเป#นรายกิจกรรมเรียงจากมาก
ไปหาน�อย ดังน้ี กิจกรรมการปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าคะแนน
เฉลี่ย 4.06 กิจกรรมการทดสอบบริการยานยนต� อยู�ในระดับ “ดีมาก” ค�าคะแนนเฉลี่ย 4.06 และ 
กิจกรรมการเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� อยู�ในระดับ “ดี” ค�าคะแนนเฉลี่ย 3.71  

โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ0อ สานต0อที่พ0อทํา ปลูกเห็ดนางฟwา การสังเกตผลโครงการ 
แบ�งออกเป#น 2 ระยะ คือ 1) ระหว�างการดําเนินโครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ระหว0างการดําเนนโครงการ ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมน้ีดําเนินการระหว�างวันท่ี 25 
กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 ดําเนินการสังเกตผลโครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา ปลูก
เห็ดนางฟzา โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ 
โดยใช�เครื่องมือในการสังเกตผล คือ แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ และรายงานการประชุม
ที่ผู�ร�วมวิจัยใช�ในการวิจัย จากนั้นนํามาประมวลสรุปผลการสังเกตระหว�างดําเนินงาน โดยการ
ประชุมสัมมนา เฉพาะทีมผู�สังเกตผลปรากฏดังน้ี วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มีกิจกรรมท่ีดําเนิน การ
เสร็จสิ้นแล�ว 3 กิจกรรม ประกอบด�วย 1) การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด และ 
3) การจําหน�ายเห็ด ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ดําเนินการวางแผนที่จะดําเนินกิจกรรมร�วมกัน โดยชี้แจง
ให�ผู�ร�วมวิจัยได�รับทราบร�วมกันในการดําเนินกิจกรรมคร้ังนี้ แบ�งทีมดําเนินการเพื่อให�โครงการบรรลุ
เปzาหมายท่ีกําหนดไว�อย�างชัดเจน โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา โดยครู
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ได�เพื่อฝ�กให�ผู�เรียนทํากิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบ การ เป#น
กิจกรรมท่ีฝ�กให�ผู�เรียนได�พัฒนาความรู�และทักษะท่ีมีความจําเป#นในการทํางาน กิจกรรมที่ฝ�กให�
นักเรียนได�แสดงออกในด�านความคิดริเร่ิม วางแผนผลงานของตนเอง มีความสุขกับงานของตนเอง  

2. เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการ เม่ือการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม สิ้นสุดลง 
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ดําเนินการสังเกตผล พบว�า วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ได�ดําเนินการจัด
กิจกรรมเสร็จเรียบร�อยแล�วโดยใช�เครื่องมือ คือแบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน บันทึกภาคสนามและ
ผลงาน/ภาพถ�าย เม่ือเสร็จสิ้นโครงการแล�ว ผู�วิจัยและร�วมวิจัย ได�ไปสังเกตร�องรอยหลักฐาน และ
สัมภาษณ�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนพร�อมบันทึกภาพ พบว�า วิทยาลัยได�ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�แสดงความสามารถ 
แสวงหาความรู�ที่เกิดข้ึนกับตัวนักเรียนและครูผู�สอน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนอย�างหลากหลาย
ให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติด�วยตนเองสนองตอบต�อความสนใจของผู�เรียน ครูได�ส�งเสริมให�นักเรียนได�
ค�นคว�าหาความรู�คําตอบ ทั้งในห�องเรียนและทางออนไลน� เพื่อให�ผู�เรียนได�ประสบการณ� องค�ความรู�ท่ี
เกิดข้ึนกับตนเอง และพัฒนาการต�อไป นอกจากนี้วิทยาลัยยังได�พัฒนาแหล�งเรียนรู�ในวิทยาลัยให�เพิ่ม
มากข้ึน ซ่ึงหลักฐานที่ปรากฏให�ทีมสังเกตพบเห็น ส�งเสริมในเรื่องการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต�ใช�ในสถานศึกษา โดยมีผลประเมินการดําเนินงานโครงการ ดังตารางที่ 4.19 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.19  ผลการประเมินผลสําเร็จโครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา 

โครงการท่ี 3 รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X ̅ S.D. 

เดินตามรอยพ�อ  
สานต�อที่พ�อทํา  
ปลูกเห็ดนางฟzา 

1) กิจกรรมศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด 4.29 0.68 ดีมาก 
2) การปลูกเห็ด 4.53 0.51 ดีมาก 
3) การจาํหน�ายเห็ด 4.55 0.47 ดีมาก 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 4.45 0.63 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

 
จากตารางท่ี 4.19 โดยภาพรวมพบว�า ผลการดําเนินงานโครงการ เดินตามรอยพ�อ สานต�อ

ที่พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.45 และเม่ือพิจารณาเป#นราย
กิจกรรมเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ดังนี้ กิจกรรมการจําหน�ายเห็ด อยู�ในระดับ “ดีมาก” ค�า
คะแนนเฉลี่ย 4.55 กิจกรรมการปลูกเห็ด อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.53 และ กิจกรรม
การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด อยู�ในระดับ “ดีมาก” ค�าคะแนนเฉลี่ย 4.29  

เม่ือกิจกรรม การดําเนินการได�ดําเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 โครงการแล�ว ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย 
ได�ดําเนินการสรุปผลการดําเนินการ ตามตารางที่ 4.20 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.20  เม่ือดําเนินการครบทั้ง 3 โครงการ สามารถสรุปได�ในภาพรวม ดังนี ้

ลําดับ โครงการ 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X ̅ S.D. 

1 ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 4.38 0.59 ดีมาก 
2 ศูนย�บริการยานยนต� สาขาวิชาช�างยนต� 3.94 0.69 ดี 
3 เดินตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา 4.45 0.63 ดีมาก 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 4.25 0.62 ดีมาก 
หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

 
จากตารางที่ 4.20 โดยภาพรวมพบว�าผลการดําเนินการสรุปกิจกรรมทั้ง 3 โครงการ อยู�ใน

ระดับ “ดีมาก” มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.25 และเม่ือพิจารณารายโครงการ เรียงจากมากไปหาน�อยดังน้ี 
โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าคะแนนเฉลี่ย 
4.45 โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�า
คะแนนเฉลี่ย 4.38 และ โครงการศูนย�บริการยานยนต� แผนกช�างยนต� อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าคะแนน
เฉลี่ย 3.94  

3. ข้ันตอนการประเมินผลและสรุป เม่ือการสังเกตการดําเนินโครงการท้ัง 3 โครงการเสร็จ
สิ้นลง ทีมผู�รับผิดชอบโครงการทั้ง 3 โครงการ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�ร�วมกันจัดการประชุมข้ึนใน
วันท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เพื่อยืนยันถึงข�อสรุป
ที่ได�จากการสังเกตและสอบถามความพึงพอใจ ผลที่ได�รับจากการสังเกตการดําเนินโครงการทั้ง 3 
โครงการซ่ึงผลการขอความเห็นและความพึงพอใจของผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยของแต�ละโครงการ 
ปรากฏผลดังนี้ 

ผลจากการนําแผนลงสู�การปฏิบัติทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยต�างเห็นการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค�กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การเรียนรู�ระดับบุคคล พบว�า ผู�ร�วมวิจัยแต�ละคน เกิดทักษะในการสื่อสาร ทักษะใน
การคิด ทักษะในการแก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ทักษะชีวิต และทักษะการใช�เทคโนโลยี เกิด
กระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในตัวผู�เรียน การแสดงความคิดเห็นท่ีมีผลในทางปฏิบัติผ�าน
การวิเคราะห�งานร�วมกับการได�เป#นผู�ร�วมคิด ร�วมทํา แสดงความคิดเห็น ในการเรียนรู�ผ�านหลาย
ช�องทาง ร�วมภูมิใจในผลที่งานเกิดข้ึน และผู�ร�วมวิจัยกล�าทึ่จะคิดงานอ่ืน เชื่อมโยงงานอย�างต�อเนื่อง
เป#นระบบ จะเห็นได�จากการเรียนรู�ท่ีพัฒนาเปลี่ยนไป การวัดและการประเมินผลที่หลากหลายสร�าง
ความแปลกใหม�ให�นักเรียนเม่ือนํากิจกรรมเหล�านี้นําไปประยุกต�ใช�ในการจัดการเรียนการสอน 

2) การเรียนรู�ระดับกลุ�มบุคคล พบว�า ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเกิดความสัมพันธ�อันดี   
ไมตรีจิต เกิดความซาบซ้ึงซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทําร�วมกันในทีม มีความสนิทสนมกัน
มากข้ึน ทุกคนกล�าแสดงออก กล�าพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให�ความร�วมมือร�วมใจซ่ึงกัน
และกันเป#นอย�างดี 
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3) การเรียนรู�ระดับองค�กร พบว�า โดยภาพรวมทัศนะคติ หรือรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม โดยการบรรยาย โดยเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับการสอนแบบให�ผู�เรียนได�ฝ�ก
ปฏิบัติ มีความแตกต�างกัน โดยท่ีวิทยาลัยได�รับการพัฒนาประยุกต�เพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู�
โดยยึดแนวใหม� โดยการใช�แหล�งเรียนรู�ในวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผู�เรียนให�มีทักษะอาชีพในการเป#น
ผู�ประกอบการในศูนย�ฝ�กอาชีพต�าง ๆ   

ผลจากการปฏิบัติในข้ันตอนที่ 4 การสังเกต ท้ัง 3 ข้ันตอนคือ 1) การกําหนดรูปแบบ
และวิธีการดําเนินการปฏิบัติงาน 2) การสังเกตผลและเสนอรายงาน และ 3) การประเมินและสรุปผล 
ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยต�างเรียนรู�ร�วมกันว�า กระบวนการสังเกตน้ันจริง ๆ ได�ถูกสอดแทรกไว�เกือบทุก
ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม แต�การสังเกตในข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติจะใช�
ระยะเวลาท่ียาวนานกว�าข้ันตอนอ่ืน ๆ มีกิจกรรมเกิดข้ึนมากมาย และเป#นกิจกรรมควบคู�ขนานกับทุก
โครงการและทุกกิจกรรม ดังน้ัน ผู�วิจัยจําเป#นต�องบันทึกอนุทิน ไว�เป#นระยะเพื่อไม�ให�กิดสภาพสับสน 
หรือเกิดการทับถมข�อมูล และมีการกําหนดรูปแบบการสังเกตผลไว�อย�างชัดเจนก�อนเร่ิมคือ การบันทึก
อนุทิน เพื่อให�มีกรอบในการบันทึกไม�เช�นนั้น จะทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยสับสนว�าควรจะบันทึก
หัวข�ออะไรบ�าง และอาจทําให�เสียเวลาบันทึกในสิ่งท่ีไม�สําคัญ และไม�มีความหมายและประโยชน� ซ่ึง
การกําหนดรูปแบบการสังเกต ทําได�ด�วยการร�วมกันจัดทําเครื่องมือการวิจัย ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ใช�
เคร่ืองมือการวิจัยจํานวน 4 ฉบับมาใช�ในการสังเกต ดังนี้คือ 1) แบบบันทึกการประชุม  2) แบบ
สัมภาษณ� 3) แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ และ4) แบบประเมินโครงการ ดังนั้นเคร่ืองมือ
การวิจัยควรจะต�องแล�วเสร็จอย�างน�อยก�อนข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ ดังภาพที่ 4.28 

 

 

 

ภาพที่ 4.28 กิจกรรมสะท�อนผลในข้ันตอนการสังเกต 

ท้ังน้ีผู�วิจัยได�นําเอาหลักเทคนิคหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) มาใช�โดยให�
ผู�วิจัยทุกคนมีส�วนร�วมและอาศัยคําถามดังนี้ 1) คาดหวังอะไรจากงานน้ี 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง
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คืออะไร เพราะอะไร 3) สิ่งที่ยังไม�บรรลุความคาดหวังคืออะไร และ 4) ถ�ามีงานแบบนี้อีกเราจะ
ปรับปรุงได�บ�างอย�างไร 

1. สิ่งที่คาดหวังจากการดําเนินการในข้ันตอนสังเกตผลการปฏิบัติ ในข้ันตอนสังเกตผล
การปฏิบัตินี้ ผู�ร�วมวิจัยคาดหวังว�าจะสามารถดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ที่ได�ร�วมกันวางแผนไว� รวม       2 
กิจกรรม คือ 1) กําหนดแนวปฏิบัติร�วมกัน และ 2) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค�ได�ทุกกิจกรรม 

2. สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวังในกิจกรรมที่ 1 การกําหนดแนว
ปฏิบัติร�วมกันนั้น ถือว�าบรรลุความคาดหวังเพราะงานทุกอย�างที่ได�ร�วมกันจัดกระทําบรรลุความ
คาดหวังทุกประการ ไม�ว�าจะเป#นการทบทวน จัดทีมงาน จัดทีมโครงการ การแต�งต้ังติดตามและ
ประเมินผล และจัดทําเครื่องมือเพื่อใช�ในการวิจัย ส�วนกิจกรรมที่ 2 คือ การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 
พบว�าการนําโครงการท้ัง 3 ลงสู�การปฏิบัติประสบผลสําเร็จตามความคาดหวังทุกประการ โดยมีสิ่ง
ยืนยันถึงสภาพความสําเร็จคือผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ�ท่ีผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันจัดทําข้ึน 

3. สิ่งที่ไม0บรรลุความคาดหวัง พบว�าในการดําเนินงานทุกกิจกรรม ได�บรรลุความคาดหวัง
แม�ว�าในบางคร้ังอาจมีอุปสรรคเกิดข้ึนในระหว�างการทํางานบ�าง เช�น บางคร้ังอาจมีการเลื่อน
ระยะเวลาการทํากิจกรรมออก เนื่องจากมีงานกิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ หลากหลายสําหรับ
ผู�เรียนที่ตรงกัน แต�ป*ญหาและอุปสรรคเหล�านั้นก็สามารถคลี่คลายลงได�ด�วยการร�วมมือปรึกษาหารือ
และหาทางออกร�วมกันตลอดมา หรือแม�แต�ป*ญหาในการระดมความคิดเห็นต�าง ๆ ก็เกิดข้ึนบ�อย ๆ
เพราะผู�ร�วมวิจัยมีความรู�พื้นฐานและประสบการณ�ที่แตกต�างกัน แต�ผู�ร�วมวิจัยก็มีวิธีการกระตุ�นให�ทุก
คนได�มีโอกาสในการร�วมแสดงความคิดเห็นอย�างเต็มที่โดยไม�มีอคติต�อกัน 

4. ข2อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน ในการดําเนินงานทุกกิจกรรมล�วนมีป*ญหาและ
อุปสรรคเกิดข้ึนบ�าง ไม�ว�าจะเป#นในเร่ืองมีเวลาน�อยบางกิจกรรม เป#นต�น แต�ทุกป*ญหาที่เกิดข้ึนผู�ร�วม
วิจัยต�างร�วมกันหาทางออกและช�วยกันดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ได�สําเร็จ เหตุที่เป#นเช�นนั้นเพราะผู�ร�วม
วิจัยต�างมีความพร�อมหัวใจเดียวกัน มีความร�วมมือร�วมใจกัน และความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนางานของตน 
ได�ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ทุกคนจะต�องรักษาสิ่งท่ีดีงามนี้เอาไว�ต�อไป 

ข2อสังเกตที่ได2จากการลงมือปฏิบัติในข้ันตอนการสังเกตผล  
ในข้ันตอนสังเกตน้ีมีข�อสังเกตว�าในกิจกรรมการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ

ผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นการประเมินโดยผู�วิจัยและทีมประเมินด�วยการใช�เคร่ืองมือ
การวิจัยฉบับที่ 3 แบบการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี   
คุวานันท� เพื่อเปรียบเทียบแสดงผลการดําเนินงานท้ังก�อนและหลังการนําโครงการซ่ึงเป#นแผนการ
ปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ ซ่ึงผลการประเมินนี้เป#นไปตามเกณฑ�ท่ีผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนดสภาพท่ี
คาดหวังจากการดําเนินงานเอาไว�ทุกประการ จึงแสดงให�เห็นว�า การนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ
ในวงจรที่ 1 ประสบผลสําเร็จ ดังภาพที่ 4.29 
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ประชุมก0อนการสังเกต 
ผู�วิจัยสนับสนุน อํานวยความสะดวก ร�วมกันแบ�งหน�าท่ีรับผิดชอบ 

 
สังเกตผล 

บันทึกการปฏิบัติ วัดความสาํเร็จของโครงการ 
 

บันทึกการสังเกต 
การเปลี่ยนแปลง คาดหวังและไม�คาดหวัง 

 
สรุปผลการสังเกต 

ข2อดี ข2อย0อย ข2อเสนอแนะ ข2อคิดเห็นเพ่ิมเติม แก2ไขการวัดในคร้ังต0อไป 
 

ภาพที่ 4.29 แสดงสรุปข้ันตอนการสังเกตผล 
 

วงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 5 การสะท2อนผล (Reflecting) 
ในข้ันตอนท่ี 5 การสะท�อนผล ประกอบด�วย 3 กิจกรรมคือ 1) การสังเคราะห�ความรู�      2) 

การนําเสนอรายงาน 3) การประเมินและสรุปผล โดยดําเนินการท้ัง 3 กิจกรรม ในวันท่ี 11 ตุลาคม 
2560 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยผู�วิจัยได�ยึดถือหลักการที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
“หลักการเสวนารับฟ*งความคิด ข�อคิดเห็น แนวทางปฏิบัติจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน วิเคราะห� วิพากษ� 
วิจารณ� และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป#นระบบ” โดยผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัยได�สะท�อนผลการดําเนินงานที่ร�วมกันดําเนินการกิจกรรมผ�านมาท้ังหมด เพื่อให�ทราบถึง
สิ่งท่ีทําสําเร็จ ทําไม�สําเร็จ สิ่งท่ีควรปรับปรุงแก�ไข และการเรียนรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน ดังภาพที่ 4.30 

 

 

  
 ภาพท่ี 4.30 กิจกรรมในข้ันตอนการสะท�อนผล 
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ท้ังน้ีในการดําเนินกิจกรรมดังกล�าวข�างต�น สามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดงให�เห็นถึงลําดับ
เหตุการณ�และรายละเอียดท่ีเกิดได�ดังน้ี 

1) ข้ันตอนสังเคราะห&ความรู2 ในข้ันตอนน้ีมุ�งหวังให�แต�ละกลุ�มที่ รับผิดชอบโครงการ 
ร�วมกันสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาทั้งหมด ผลการเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึนและข�อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงตามโครงการที่ทีมผู�วิจัยมอบหมายให�เป#นเจ�าภาพรับผิดชอบร�วมกัน และเตรียมนําเสนอท่ี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบต�อไป 

2) ข้ันตอนการนําเสนอรายงาน ในข้ันน้ีมุ�งหวังให�แต�ละกลุ�มเสนอรายงานที่แต�ละกลุ�มได�
สรุปในข้ันสังเคราะห�ความรู�ให�ที่ประชุมพิจารณาและรับรองว�า สิ่งที่ทําสําเร็จ หรือสิ่งที่ทําไม�สําเร็จ สิ่ง
ที่ควรปรับปรุงแก�ไข และการเรียนรู�ที่เกิดข้ึน โดยผู�รายงานเรียงลําดับเร่ิมจาก ทีม 1 รายงานโครงการ
ที่ 1 โครงการศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ มี 3 กิจกรรม ประกอบด�วย             
1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมห�องศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร และ             
3) การเปuดบริการ ทีม 2 รายงานโครงการที่ 2 โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาวิชาช�างยนต� มี 3 
กิจกรรม ประกอบด�วย 1) การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� 2) การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการ
ยานยนต� และ 3) การทดสอบบริการยานยนต� และทีม 3 รายงานโครงการท่ี 3 โครงการ เดินตามรอย
พ�อ สานต�อที่พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา มี 3 กิจกรรม ประกอบด�วย 1) การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือน
เห็ด 2) การปลูกเห็ด และ 3) การจําหน�ายเห็ด สามารถสรุปผลวิเคราะห�การดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติไปสู�การปฏิบัติ ตามตารางที่ 4.21 

ตารางท่ี 4.21  ตารางสรุปผลวิเคราะห�การดําเนินงานแผนปฏิบัติไปสู�การปฏิบัติวงจรที่ 1 

โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/สําเร็จ 
1.โครงการ
ศูนย�ฝ�กอาชีพ
ร�านถ�าย
เอกสาร สาขา
คอมพิวเตอร�
ธุรกิจ 

1) การอบรม
ให�ความรู�
ก�อนการ
ปฏิบัติงาน  

มีการอบรมผู�เรียนหลายด�านคือ การใช�เครื่องใช�สํานักงานแต�ละ
ประเภท เช�น คอมพิวเตอร� เคร่ืองพิมพ�และสําเนา เคร่ืองเคลือบ
บัตร เคร่ืองเย็บกระดาษ วัสดุอ่ืน การทําบัญชีรายรับ รายจ�าย 
อบรมด�านการบริการ เร่ืองการยิ้ม ไหว� ทักทาย มารยาทต�าง ๆ 
ความมีวินัย ความซ่ือสัตย� มีคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบ 
ผู�เรียนได�รู�ถึงการทํางานของเคร่ืองใช�สํานักงานต�าง ๆ มากข้ึน มี
ความม่ันใจ มีทักษะในการปฏิบัติ และมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� 

2) การเตรียม
ห�องศูนย�ฝ�ก
อาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร 

ใช�ห�องเซิร�ฟเวอร�ชั้น 2 ออกแบบร�าน เดินสายอินเทอร�เน็ต ติดตั้ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร� 3 จุด และมีการแชร�เครื่องพิมพ�ให�สามารถสั่ง
พิมพ�งานได�ทุกเคร่ือง ตั้งเคาน�เตอร�เก็บเงินพร�อมจุดจําหน�าย
สินค�าอุปกรณ�การเรียนต�าง ๆ เช�น เคร่ืองเขียน กระดาษ อุปกรณ�
การเข�าเล�มรายงานต�าง ๆ และมีกิจกรรมย�อยให�ผู�เรียนซ�อมบํารุง
คอมพิวเตอร�เครื่องเก�าท่ีไม�ได�ใช�งาน ตรวจสอบว�าอุปกรณ�ตัวใดมี
ป*ญหาและให�ผู�เรียนทําการซ�อมบํารุง ประยุกต�เนื้อหาที่เรียนมา
ใช�ในการซ�อมบํารุง ผู�เรียนได�พัฒนาสมองในด�านต�าง ๆ การ
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โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/สําเร็จ 
ทํางานเป#นทีมมีความสามัคคีในหมู�คณะ เป#นการเรียนรู�ท่ีไม�ได�อยู�
ในห�องเรียนได�ทํากิจกรรมท่ีเป#นประโยชน�ต�อวิทยาลัย 

3) การเปuด
บริการ  

เวลาทําการ จันทร� – ศุกร� เปuดบริการ 3 ช�วง คือเวลา 07.00-
08.30 เวลา 11.45-13.00 และ เวลา 15.00-16.30 การเปuดทํา
การในวันแรกลูกค�าท่ีเป#นผู�เรียนมาใช�บริการจํานวนมากเกินความ
คาดหมาย ทั้งการถ�ายเอกสาร พิมพ�งาน เข�าเล�ม เคลือบบัตร และ
ซ้ือสินค�าด�วย และผุ�เรียนสรุปรายรับ-รายจ�าย กระทบกับเงินสด
แล�วนําเงินฝากครูหัวหน�าทัม 1 ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสารทํา
ให�ผู�เรียนในวิทยาลัยสะดวกต�อการทํารายงานกลุ�มไม�ต�องออกไป
ซ้ือของข�างนอก ผู� เรียนได�รับประสบการณ�ดี ๆ ได�สัมผัสถึง
บรรยากาศของการขายของ ได�รู�จักเพื่อนในวิทยาลัยมากข้ึน เกิด
ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก�ป*ญหา การนําทคโนโลยีมาใช�
และได�เรียนรู�ทักษะชีวิต 

2.โครงการ
ศูนย�บริการ
ยานยนต� 
สาขาช�างยนต� 

1) การปรับ
ภูมิทัศน�
ศูนย�บริการ
ยานยนต� 

ตรวจสอบสภาพสถานที่เพื่อทําศูนย�บริการยานยนต� จัดทําแผนผัง
แบ�งส�วนพื้นที่รับรถ พื้นที่ส� งมอบรถ พื้นที่ซ�อมบํา รุง ห�อง
เคร่ืองมือ ห�องอะไหล� และทําความสะอาด ทาสีภายนอก ทาสี
ภายใน ทาสีพื้น เพื่อให�มีความกลมกลืนสวยงาม เป#นระเบียบ 
ผู�เรียนได�เรียนรู�การปฏิบัตงานจริงร�วมกับครูเกิดทักษะการคิด 
การแก�ป*ญหา การสื่อสาร การใช�เทคโนโลยี และเรียนรู�ทักษะชีวิต 

2) การเตรียม
ความพร�อม
ศูนย�บริการ
ยานยนต� 

ซ้ืออะไหล� วัสดุอุปกรณ� ท่ีจําเป#นสําคัญ ๆ ครูและผู�เรียนร�วมกัน
จัดทําสต็อคคุมสินค�าและจัดเก็บไว�ในห�องสต็อคพร�อมเบิกใช� 
ตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ�และการดูแลรักษาพร�อมใช�งาน 
ผู�เรียนได�รับการอบรมวิธีการใช�เครื่องมือแต�ละชนิดเบ้ืองต�นและ
ข้ันตอนการบริการรวมถึงการแต�งกายและมารยาทในการบริการ 
ได�ทําการประชาสัมพันธ�การทดสอบการบริการในเฟสบุtคให�กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย ผู�เรียนได�พัฒาทักษะ
การทํางานจริง การจัดซ้ืออะไหล�และวัสดุอุปกรณ� วิธีการใช�
เคร่ืองมือ และได�รับความรู�จากการอบรมเชิงปฏิบัติการก�อนการ
เปuดทดสอบบริการยานยนต�  

3) การ
ทดสอบ
บริการ
ศูนย�บริการ
ยานยนต� 

ผู�เรียนได�ลงมือทดสอบบริการยานยนต�โดยมีครูเป#นผู�อํานวยความ
สะดวกและคอยชี้แนะ มีรถเข�ารับบริการจํานวน 3 คัน เป#นรถครู 
2 คัน และรถลูกค�าภายนอก 1 คัน โดยท้ัง 3 คัน บริการเปลี่ยน
ถ�ายนํ้ามันเคร่ืองและไส�กรอง คิดค�าอะไหล�คันละ 790 บาท ฟรี
ค�าแรง 
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โครงการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/สําเร็จ 
3.โครงการ 
เดินตามรอย
พ�อ สานต�อที่
พ�อทํา ปลูก
เห็ดนางฟzา 

1) การศึกษา
ดูงานและ
สร�างโรงเรือน
เห็ด 

ครูและผู�เรียนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ฟาร�มเห็ดบ�านโนนชัย
สัมภาษณ�ผู�จําหน�ายถึงข้ันตอนการผลิตก�อนเชื้อเห็ด วิธีการปลูก
เห็ดนางฟzา การดูแลรักษา ป*ญหาอุปสรรค ซ้ือก�อนเห็ดจํานวน 
2,000 ก�อน และ ทําโรงเรือนเห็ดท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 1 
โรงเรือน และที่บ�านผู�เรียน โดยคุณลุงและคุณตาของผู�เรียนเป#น
ผู�ทําโรงเรือนเห็ด 

 2) การปลูก
เห็ด 

- ปลูกเห็ดที่วิทยาลัยเทคโนโลยี คุวานันท� สมาชิกที่ เข�าร�วม
โครงการนําก�อนเห็ด 1,200 ก�อน ทะยอยเข�าโรงเรือนเห็ดเรียง
เป#นชั้น ๆ แล�วเปuดเชื้อเห็ดออก เริ่มรดนํ้าก�อนเห็ด เช�าและเย็น 
วันที่อากาศร�อนมากจะรดนํ้าเวลากลางวันด�วย รอเวลาเห็ดออก
ดอกแล�วเริ่มเก็บเห็ดจําหน�าย 
- ปลูกเห็ดท่ีบ�านผู�เรียนคือ บ�านนางสาววรรณวิไล จํานวน 280 
ก�อน โดยคุณตาสร�างโรงเรือนเห็ด บ�านนางสาวแสงเทียน/
นางสาวหัทยา จํานวน 255 ก�อน โดยใช�โรงเก็บของดัดแปลงทํา
เป#นโรงเรือนเห็ด และบ�านนางสาวจารุวรรณ/นางสาวพรทิพย� 
จํานวน 265 ก�อน โดยคุณลุงทําโรงเรือนเห็ดไม�ไผ� ผู�เรียนทุกคน
ได�ดูแลการปลูกเห็ดจนกระท่ังเห็ดออกดอกพร�อมเก็บจําหน�าย 

3) การ
จําหน�ายเห็ด 

- เห็ดที่ปลูกท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� จําหน�ายให�ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู�จําหน�ายอาหารท่ีวิทยาลัยและจําหน�าย
กับลูกค�าภายนอก จําหน�ายหมดทุกวัน ไม�เพียงพอกับจํานวนการ
สั่งซ้ือ 
- เห็ดที่ปลูกที่บ�านผู�เรียน โดยต้ังโตtะจําหน�ายหน�าบ�าน นําไป
จําหน�ายที่ตลาด และป*¥นจักรยานขายรอบหมู�บ�าน เห็ดจําหน�าย
หมดทุกวันและไม�พอจําหน�าย 

หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว�า ผลการดาํเนินการปฏิบัติกิจกรรม โครงการที่ 1 ศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ มี 3 กิจกรรม ประสบความสาํเร็จท้ัง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 
1 กาอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร�อมศูนย�ฝ�กอาชพีร�านถ�าย
เอกสาร และ กิจกรรมท่ี 3 การเปuดบริการ โครงการที่ 2 ศูนย�บริการยานยนต� สาขาวิชาช�างยนต� 
ประสบความสาํเร็จทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� กิจกรรมท่ี 
2 การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� และกิจกรรมที่ 3 การทดสอบบริการ     ยานยนต� และ 
โครงการท่ี 3 เดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา มี 3 กิจกรรม ประสบความสําเร็จท้ัง 3 
กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด กิจกรรมท่ี 2 การปลูกเห็ด และ
กิจกรรมท่ี 3 การจําหน�ายเห็ด 
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3) ข้ันตอนที่ 3 การประเมินผลและสรุปผล 
 สรุปผลจากการสะท�อนผลการดําเนินงานตามโครงการทั้ง 3 โครงการ เป#นดังน้ีคือ การ
ดําเนินตามกิจกรรมของโครงการทั้ง 3 โครงการ มีกิจกรรมรวม 9 กิจกรรม ดําเนินการสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�จํานวน 9 กิจกรรม ประกอบด�วย 1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน 2) การ
เตรียมห�องศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร 3) การเปuดบริการ 4) การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการ      
ยานยนต� 5) การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� 6) การทดสอบบริการยานยนต� 7) การศึกษา
ดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด 8) การปลูกเห็ด และ 9) การจําหน�ายเห็ด  

 วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม0 (Re-Planning) 
 โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยร�วมกันดําเนินการ เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห�องประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ในข้ันตอนการวางแผนใหม� ผู�วิจัยได�ยึดถือหลักการที่สําคัญคือ “หลักการ
ทักษะท่ีหลากหลายในบริบทเฉพาะและหลักการตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป#นผู�
มีส�วนได�เสีย” โดยการวิเคราะห�สภาพป*จจุบันของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน ดัง
ภาพที่ 4.31 

 

ภาพที่ 4.31 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดกิจกรรมข้ันตอนการวางแผนใหม� 

 หลังสิ้นสุดการดําเนินงานในข้ันตอนการวางแผนใหม�ได�นําเสนอตามลําดับดังน้ี ผลในภาพ 
รวมจากการนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริงในวงจรท่ี 1 ดังนี้ การนําแผนปฏิบัติการลงสู�การ
ปฏิบัติจริงในภาพรวมถือว�าบรรลุความคาดหวังโดยมีการสรุปได�ว�าการนําโครงการท้ัง 3 โครงการ ไปสู�
การปฏิบัติแล�ว บรรลุวัตถุประสงค�ทั้งหมดรวม 9 กิจกรรม ดังตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22  ผลในภาพรวมจากการนาํแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริงในวงจรท่ี 1 

โครงการ ชื่อโครงการ ผลการปฏิบัติ กิจกรรมท่ีไม�สําเร็จ 
1 ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
บรรลุความคาดหวัง 
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ไม�มี 

2 ศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� บรรลุความคาดหวัง 
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ไม�มี 

3 เดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา 
ปลูกเห็ดนางฟzา 

บรรลุความคาดหวัง 
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ไม�มี 

 

 จากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�สรุปร�วมกันว�า “ถ�ากิจกรรมที่พวกเราทําแล�วบรรลุวัตถุ 
ประสงค�ทั้ง 9 กิจกรรม พวกเราก็ยังต�องให�มีการดําเนินกิจกรรมในเร่ืองต�าง ๆ ต�อไป เพื่อให�เกิดการ
ต�อเนื่อง และควรทํากิจกรรมใหม�อ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพราะหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร�วมเน�นการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ โครงการนั้น ๆ ให�ดีข้ึนอย�างต�อเนื่องเป#นแบบเกลียวสว�านไม�มีจุด 
สิ้นสุด (วิโรจน� สารรัตนะ, 2558)” ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�ร�วมกันนําประสบการณ�จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงในวงจรท่ี 1 มาวิเคราะห�สภาพการดําเนินงานที่ผ�านมาในวงจรที่ 1 และสภาพท่ีควรจะ
พัฒนาต�อยอดในการทํากิจกรรมใหม�อ่ืน ๆ เพิ่มเติมเน�นการพัฒนาในเร่ืองน้ัน ๆ ให�ดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง
ไม�มีท่ีสิ้นสุด รวมถึงกําหนด “สภาพท่ีคาดหวัง” ทางเลือกที่หลากหลาย และทางเลือกที่เลือกในการ
พัฒนากิจกรรมเพิ่มเติม ในวงจรที่ 2 ระบุเป#นรายกิจกรรมได�ดังภาพที่ 4.23 

ตารางท่ี 4.23  วิเคราะห�สภาพการดาํเนินงานในวงจรท่ี 1 เพื่อทํากิจกรรมเพิ่มเติมในวงจรที่ 2 

กิจกรรม การพัฒนาต�อยอด สภาพที่คาดหวัง 
ทางเลือกที่หลากหลาย 
และ ทางเลือกท่ีเลือก 

1. การอบรมให�
ความรู�ก�อนการ
ปฏิบัติงาน  

- การแก�ไขไฟล�รูปภาพ 
- การแปลงไฟล�ข�อมูล
และการบันทึกลงแผ�น
ซีดีต�าง ๆ 
- การเข�าสันเล�มรายงาน
ไม�ให�กระดาษยับ 
- การรับ-ส�งอีเมลล� การ
ดาวน�โหลดข�อมูล การ 

- ผู�เรียนมีความรู�
และทักษะในการ
ทํางานมีคุณภาพ 
- ความพึงพอใจ
ของลูกค�า 

ทางเลือกที่หลากหลาย    
- การอบรมการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม 
ทางเลือกที่เลือก 
- จัดกิจกรรมเพิ่มเติม 
“การอบรมการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม” 
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ตารางท่ี 4.23  (ต�อ) 

กิจกรรม การพัฒนาต�อยอด สภาพที่คาดหวัง 
ทางเลือกที่หลากหลาย 
และ ทางเลือกท่ีเลือก 

 อัพไฟล� ข�อมูล 
- การถนอมเครื่องมือ
อุปกรณ�สํานักงาน 
- การช�วยเหลือลูกค�าใน
ทุก ๆ ด�าน 

  

2. การเตรียมห�อง
ศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร 

- พัฒนาการบํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ�สํานักงานให�
เกิดเป#นวินัยในการ
ทํางาน 

- ผู�เรียนเกิด
ทักษะในการ
ทํางานมีคุณภาพ 

- ดําเนินการต�อเนื่อง 

3. การเปuดบริการ - ดําเนินการต�อเน่ือง - การบริหาร
จัดการต�อยอดใน
ภาคเรียนที่ 1 ปB
การศึกษา 2560  

- ดําเนินการต�อเนื่องการ
บริหารจัดการต�อยอดใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปBการ ศึกษา 
2560 
 

4. การปรับ       
ภูมิทัศน�
ศูนย�บริการยาน
ยนต� 

- ดําเนินการต�อเน่ือง - ดําเนินการ
ต�อเน่ือง 

- ดําเนินการต�อเนื่อง 

5.การเตรียมความ
พร�อมศูนย�บริการ
ยานยนต� 

- การทําห�องรับรอง
ลูกค�า 

- ลูกค�าเกิดความ
พึงพอใจในการ
บริการ 

ทางเลือกที่หลากหลาย   
– จัดทํามุมรับรองลูกค�า 
ทางเลือกที่เลือก 
- จัดทํามุมรับรองลูกค�า 

6. การทดสอบ
บริการยานยนต� 

- ดําเนินการต�อเน่ือง - ดําเนินการ
ต�อเน่ือง 

-ดําเนินการต�อเน่ือง 

7. การศึกษาดูงาน
และสร�างโรงเรือน
เห็ด 

- การแปรรูปเห็ดและ
อบรมวิธีการปลูกเห็ดส�ง
ต�อรุ�นน�อง 

- พัฒนาต�อยอด ทางเลือกที่หลากหลาย    
– แปรรูปเห็ดและอบรมวิธี 
การปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 

   ทางเลือกที่เลือก 
- แปรรูปเห็ดและอบรมการ
ปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 

8. การปลูกเห็ด - ดําเนินการต�อเน่ือง - ดําเนินการ
ต�อเน่ือง 

- ดําเนินการต�อเนื่อง 
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กิจกรรม การพัฒนาต�อยอด สภาพที่คาดหวัง 
ทางเลือกที่หลากหลาย 
และ ทางเลือกท่ีเลือก 

9. การจําหน�าย
เห็ด 

- ดําเนินการต�อเนื่อง - ดําเนินการ
ต�อเน่ือง 

- ดําเนินการต�อเนื่อง 

 

ซ่ึงเม่ือได�ทางเลือกเพื่อทํากิจกรรมใหม�เพิ่มเติมแล�ว จึงได�ร�วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการข้ึนมา
ใหม� 1 ชุด โดยรวบรวมเอาโครงการ/กิจกรรมชุดเดิมพิจารณาว�าเราควรพัฒนาต�อยอดหรือเสริมเติม
แต�งอย�างไรในการออกแบบร�วมกัน ซ่ึงได�ข�อ สรุปในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหม� ดังภาพท่ี 4.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.32 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการใหม�  

ผลจากการจัดกิจกรรมในข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม� (Re-Planning) น้ี เป#นข้ันตอนท่ีทํา
ให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเกิดกระบวนการทักษะแนวคิดใหม�ในกระบวนการที่ได�ดําเนินการมาแล�วเบื้อง 
ต�น จึงทําให�เกิดการเรียนรู�ร�วมกันข้ึนเก่ียวกับประสบการณ� ทักษะ ความคิดเห็นที่หลากหลาย
ตลอดจนร�วมกันเสวนาพูดคุยเพื่อให�ประเด็นดังกล�าวสะท�อนผลออกมาในแง�กระบวนการต�าง ๆ ใน
การทํากิจกรรมใหม�อ่ืน ๆ เพิ่มเติมเน�นการพัฒนาต�อยอดในโครงการนั้น ๆ ให�ดีข้ึนอย�างต�อเน่ืองต�อ
จากวงจรที่ 1 เพื่อนํามาเป#นแนวทางกําหนดต�นแบบ “สภาพท่ีคาดหวังจากการพัฒนาต�อยอด” “การ
ประเมินและการเลือกทางเลือก” จนกระทั่งได�มาซ่ึงแผนปฏิบัติการใหม� ดังท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�น 

ท้ังนี้แผนปฏิบัติการชุดใหม�ดังกล�าวเป#นการนําท้ัง 3 โครงการที่มีอยู�เดิมมาปฏิบัติใหม�เพื่อให�
การพัฒนาเป#นไปอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน โดยโครงการ/กิจกรรมท่ีสําเร็จและบรรลุเปzาหมายท้ัง 3 
โครงการก็ให�ดําเนินการต�อไป และทํากิจกรรมใหม�อ่ืน ๆ เพิ่มเติม ทั้ง 3 โครงการ ซ่ึงมี 3 กิจกรรม คือ 

การดําเนินกิจกรรมวงจรท่ี 1 
 

การพัฒนาต�อยอด 

สภาพที่คาดหวัง 
แผนปฏิบัติการใหม� 

ทางเลือกท่ีเลือกเพ่ือการ
พัฒนาต�อยอด 

ทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือ
การพัฒนาต�อยอด 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมให�ความรู�เพ่ิมเติม ศูนย�ฝ�กวิชาชพีร�านถ�ายเอกสาร 
กิจกรรมที่ 2 การทําห�องรับรองลูกค�า ศูนย�บริการยานยนต� 
กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 
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1) การอบรมให�ความรู�เพิ่มเติม ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 2) การทําห�องรับรองลูกค�า ศูนย�บริการ
ยานยนต� และ 3) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง โดยนําข�อมูลมาจาก
เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 4 แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ และผลรายงานกิจกรรม ท่ีทีม
ประเมินเป#นผู�ประเมินและผ�านความเห็นชอบจากผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยแล�ว 

ดังนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงนําทางเลือกที่เลือกมากําหนดแบบแผนเป#นกิจกรรมเพิ่มเติมใน
การดําเนินโครงการท่ี 1 โครงการท่ี 2 และโครงการท่ี 3 มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.24 

 
ตารางท่ี 4.24  การกําหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการที่ 1 โครงการที่ 2 และโครงการท่ี 3  

ลําดับ กิจกรรม งบประมาณ 
1 การอบรมให�ความรู�เพิ่มเติม ศูนยฺฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร  - 
2 การทําห�องรับรองลูกค�า ศูนย�บริการยานยนต� 4,513 
3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 6,276 

รวมเงิน (หน�วย : บาท) 10,789 
 

จากตารางที่ 4.24 ผลจากการสังเกตการจัดกิจกรรมในข้ันตอนท่ี 6 การวางแผนใหม�พบว�า
การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามท่ีคาดหวังทั้งน้ีอาจเป#นเพราะผู�ร�วมวิจัยทุกคนต�างมีประสบการณ�ในการ
วิเคราะห�สภาพของงานท่ีต�องการพัฒนาหรือต�องการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีประสบการณ�ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการมาแล�วในเล�วเบื้องต�นในวงจรที่ 1 

ผลจากการจัดกิจกรรมในข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม�นี้ ทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยเกิดการ
เรียนรู�ร�วมกันเกิดข้ึนเก่ียวกับประสบการณ�ในการนําเสนอผลการดําเนินการในวงจรท่ี 1 เพื่อการนํา 
มาเป#นแนวทางกําหนดเป#นต�นแบบ “สภาพท่ีคาดหวังจากการการพัฒนาต�อยอด” “การประเมินทาง 
เลือก” จนกระท่ังได�มาซ่ึงแผนปฏิบัติการใหม� ดังท่ีได�กล�าวมาแล�วในข�างต�น 
 ข2อสังเกตที่ได2จากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผนใหม0 ผลจากการลงมือปฏิบัติ
ในข้ันตอนการวางแผนใหม�พบว�าสาเหตุที่ทําให�การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ประสบผลสําเร็จได�อย�าง
รวด เร็วน้ัน เป#นเพราะว�าผู�ร�วมวิจัยต�างมีความรู�และประสบการณ�ในการทํางานวงจรแรกมาแล�ว 
รวมท้ังเกิดความคุ�นเคยระหว�างผู�ร�วมวิจัยด�วยกันจึงทําให�ทุกคนต�างกล�าที่พูดแสดงความคิดเห็นและมี
ส�วนร�วมในการทํางานอย�างกระตือรือร�นเข�มแข็งมากข้ึน 

 วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม0 (Re-Acting) 
 ในข้ันตอนการปฏิบัติใหม� ดําเนินการระหว�างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ� 
2561 โดยผู�วิจัยยังเน�นบทบาทการเป#นผู�มีส�วนร�วมและเป#นผู�ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกให�ผู�ร�วมวิจัย ได�มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดข้ึนใหม�น้ัน ในข้ันตอนนี้มีการ
ดําเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติ 2) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ และ 3) การ
ประเมินและสรุปผล ทั้งนี้ในการดําเนินการกิจกรรมดังกล�าวข�างต�นสามารถนํามาบรรยายเพื่อแสดงให�
เห็นถึงลําดับเหตุการณ�และรายละเอียดท่ีเกิดได�ดังนี้ 
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1. การกําหนดแนวปฏิบัติ ได�กําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 – 
11.30 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ในข้ันตอนนี้มุ�งหวังให�มีการระบุวิธีการดําเนิน การ
ปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม ตามข้ันท่ี 6 เพื่อให�การปฏิบัติบรรลุจุดมุ�งหมายของข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม� โดยวิธีการระดมสมอง เสวนา แสดงความคิดเห็น ส�งเสริมกําลังใจให�กันและกัน เพื่อกําหนด 
วิธีการปฏิบัติร�วมกันดังน้ี (1) จัดประชุมสร�างพลังแรงจูงใจเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดการ
เรียนรู�ในกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนแก�ผู�ร�วมวิจัย (2) สร�างข�อตกลงร�วมกัน แนวทางปฏิบัติกิจกรรมร�วมกัน 
และ (3) นําแผนปฏิบัติการให�เห็นผลที่เกิดข้ึนใหม�ที่ชัดเจนตรงกัน ดังภาพที่ 4.33 

 

 

ภาพที่ 4.33 การประชุมระดมสมอง 

กิจกรรมนี้โดยเริ่มต�นผู�วิจัยได�เชิญคณะครูผู�ร�วมวิจัยตลอดทั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ร�วมกันประชุมเพื่อที่จะกระตุ�นคณะผู�ร�วมวิจัย โดยเชิญทุกท�านร�วมฟ*งความคิดเห็นของทุกคน โดย
ผู�วิจัยได�กล�าวถึงวัตถุประสงค�ของการเชิญเข�าร�วมการประชุมในคร้ังน้ี จากน้ันผู�วิจัยได�สร�างแรงจูงใจ
ในลักษณะการขอความร�วมมือซ่ึงกันและกัน ให�กําลังใจซ่ึงกันและกัน เพื่อให�เกิดแรงศรัทธาขับเคลื่อน
กิจกรรมน้ัน ๆ ร�วมกันต�อไป 

2. การนําแผนลงสู0การปฏิบัติ ข้ันตอนนี้มุ�งหวังให�ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมเดิมท่ี
วางแผนร�วมกันไว� โดยผลการจัดทําแผนปฏิบัติการคือ 1) การอบรมให�ความรู�เพิ่มเติม ศูนย�ฝ�กอาชีพ
ร�านถ�ายเอกสาร 2) การทําห�องรับรองลูกค�า ศูนย�บริการยานยนต� และ 3) การแปรรูปเห็ดและอบรม
วิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง ซ่ึงแต�ละกิจกรรมดังกล�าวสามารถนํามาสรุปเป#นภาพรวมของการ
ปฏิบัติการดําเนิการได�ดังนี้ 

2.1 การจัดทีมงานโครงการ/กิจกรรม เป#นกิจกรรมที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดทีมงานโครงการเพื่อร�วมกันนําโครงการที่ได�ร�วมกันจัดกระทําใหม�นี้ไปพิจารณา
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เพื่อนําไปสู�การปฏิบัติซ่ึงได�ข�อตกลงร�วมกันว�าในข้ันตอนการปฏิบัติใหม�คือการนําท้ัง 3 โครงการท่ีเคย
ได�ลงมือปฏิบัติไปแล�วในวงจรท่ี 1 มาดําเนินการต�อยอดเพื่อให�เกิดความต�อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ให�ผู�
ร�วมวิจัยทุกคนยึดถือแนวทางการจัดทีมงานในรูปแบบเดิมดังที่เคยได�ทําไว�แล�ว และให�มีการปรับปรุง
แก�ไขและทบทวนการปฏิบัติให�ดีข้ึนกว�าเดิมจากการปฏิบัติที่ผ�านมาในคร้ังนี้แล�วและให�เสร็จให�ทัน
ตามกําหนดเวลาในวงจรท่ี 2 ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2.2 การพิจารณาแต�งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการ ได�ข�อสรุปร�วมกันว�าให�ใช�
ทีมงานชุดเดิมซ่ึงประกอบด�วยทีมแกนนําท้ัง 3 โครงการที่ได�ดําเนินการตั้งไว�แล�ว จากนั้นผู�วิจัยและผู�
ร�วมวิจัยได�ร�วมกันวางแผนในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงได�ข�อสรุปร�วมกันว�าจะมีการดําเนินการ  
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว�างดําเนินการ และระยะท่ี 2 เม่ือสิ้นสุดการดําเนินการ 

2.3 เกณฑ�การพิจารณาเครื่องมือในการวิจัย ผู�วิจัยนําเอาเครื่องมือทั้ง 5 ฉบับ ท่ีได�จาก
การจัดกระทําร�วมกันในข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ คือ ฉบับท่ี 1 แบบบันทึกการประชุม ฉบับที่ 2 แบบ
สัมภาษณ� ฉบับที่ 3 แบบประเมินการพัฒนาการทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� ฉบับท่ี 4 แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ และฉบับที่ 5 แบบประเมิน
โครงการ มานําเสนอให�ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันทบทวนว�าจะมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติม
อะไรอีก หรือไม�ก็นําไปใช� ซ่ึงได�ข�อสรุปร�วมกันว�าให�นําเอาเคร่ืองมือการวิจัยท้ัง 5 ฉบับนี้ไปใช�ในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลได�โดยไม�ต�องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีก เพราะดีอยู�แล�ว ดังภาพท่ี 4.34 

 

 
 

ภาพที่ 4.34 การประชุมย�อยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย  
 

2.4 การนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม� ผลจากการจัดกิจกรรมนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม�
เพื่อเป#นการกําหนดภาระแนวทางปฏิบัติกิจกรรมใหม�ร�วมกันทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�เกิดส่ิงท่ี
เรียนรู�ร�วมกันอย�างเป#นระบบของการเรียนรู� เกิดการอยากรู�อยากเห็น อยากทราบสิ่งที่ตนได�ร�วมกัน
สร�างพัฒนากิจกรรมร�วมกัน ในการนําแผนการปฏิบัติลงสู�การปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� 
โดยการนําเอาข�อมูลเดิม ได�มีการนําแผนการปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติใหม�ในวงจรท่ี 2 ของภาคเรียน
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ที่ 2 ในระหว�างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ� 2561 มีวัตถุประสงค�เพื่อดําเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการใหม�ในการพัฒนาต�อยอดทั้ง 3 โครงการ นั้น ๆ ให�ดียิ่งข้ึน โดยท้ัง 3 ทีม มีการ
ดําเนินกิจกรรมซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร การ
ปฏิบัติงานในวงจรท่ี 2 น้ัน มีการอบรมเพิ่มเติมหลายหัวข�อท่ีพบป*ญหาจากการดําเนินงานในวงจรท่ี 1 
ซ่ึงมีหัวข�ออบรมดังต�อไปนี้ 

1.1 การอบรมด�านการใช�งานโปรแกรมกราฟuก ในการเปuดให�บริการในภาคเรียนที่ผ�าน
มา มีผู�ใช�บริการบางส�วนมีป*ญหาในการแก�ไขรูปภาพ โดยใช�โปรแกรมในการออกแบบหรือปรับโทนสี
ของรูปภาพ การตัดต�อองค�ประกอบภาพต�าง ๆ ซ่ึงโปรแกรมกราฟuกที่ใช�ได�แก� Adobe Photoshop 
Cs6 และ Adobe Illustrator Cs6 ซ่ึงผู�ที่เข�าร�วมโครงการจําเป#นต�องมีความรู�พื้นฐานเบื้องต�นของทั้ง 
2 โปรแกรม เพื่อจะได�บริการกับผู�ที่มาใช�บริการได�ถูกต�องและตรงตามความต�องการของผู�รับบริการ 

1.2 การอบรมให�ความรู�ด�านการแปลงไฟล�ข�อมูลและการบีบอัดไฟล�ข�อมูล ในการ
ให�บริการในส�วนงานที่เจอป*ญหาไม�แพ�เร่ืองของโปรแกรมกราฟuกคือเร่ืองของการแปลงไฟล�ข�อมูลการ
บีบอัดไฟล�ข�อมูลจากไฟล�ที่ให�มา ให�มีไฟล�ขนาดที่เล็กลง พร�อมท้ังวิธีการบันทึกลงแผ�นซีดดีต�าง ๆ 
ผู�เข�าร�วมโครงการยังขาดความรู�ในบางคนจึงต�องมีการนําหัวข�อนี้มาเป#นส�วนในการอบรมเพื่อให�
ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถแก�ไขและปรับเปลี่ยนไฟล�ตามท่ีลูกค�าต�องการได� โดยไม�ติดขัด พร�อมทั้งการ
บันทึกลงแผ�นซีดีหรือดีวีดีโดยผ�านโปรแกรม Nero  

1.3 การอบรมการใช�อีเมลล� (E-mail) และระบบเครือข�ายของทางวิทยาลัย ในการ
ดําเนินงานในโครงการหลายคร้ังเจอป*ญหาคือการที่ผู�เข�าร�วมโครงการไม�สามารถรับ-ส�ง E-mail ได� 
ทําให�หลายคร้ังพลาดการรับปร้ินงาน ในการอบรมเรื่องการใช� E-mail คร้ังนี้จะเน�นไปในเร่ืองการ รับ-
ส�ง E-mail การดาวน�โหลดไฟล�ข�อมูล การอัพไฟล�ข�อมูลต�าง ๆ พร�อมทั้งเร่ืองการใช� Google Apps 
ด�วยเพื่อให�ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถให�คําแนะนํากับผู�ที่ใช�บริการได� 

1.4 การเข�าเล�มรายงาน ในการเข�าเล�มรายงาน ทางศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสารมี
บริการอยู�ด�วยกัน 2 แบบคือ การเย็บด�วยแล็คซีน และ การเข�าเล�มด�วยสันรูด ซ่ึงทั้ง 2 ก็จะมีข�อ
แตกต�างกันโดยจะต�องมีความระมัดระวังเพื่อไม�ให�เกิดความเสียหายต�อลูกค�า แบบท่ี 1 คือการเย็บ
ด�วยแม็คแล�วติดด�วยแล็คซีนผ�า ซ่ึงจะต�องมีความระวังและต�องใช�การวัดเพื่อไม�ให�แล็คซีนนั้นเอียงไป
ด�านใดด�านหนึ่ง และการเย็บแม็คก็ต�องดูความหนาของรายงานว�าจะต�องใช�ขนาดเท�าไหร�ถึงจะ
เหมาะสม แบบท่ี 2 คือการเข�าสันรูด ส�วนใหญ�ลูกค�าจะเข�าสันแบบนี้เพราะมีราคาที่ถูก และรวดเร็ว 
ง�ายต�อการใช�งานแต�ส�วนใหญ�เข�าสันไปแล�วเกิดป*ญหาคือกระดาษไม�เท�ากัน ไม�เรียบร�อย ทําให�
กระดาษยับและขาด จึงต�องสอนเทคนิคในการเข�าสันรายงานท้ัง 2 แบบเพื่อลดข�อผิดพลาดในการ
ให�บริการลูกค�า 

1.5 อบรมเร่ืองการถนอมเครื่องมือ อุปกรณ�สํานักงาน ในศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 
ผู�ท่ีเข�าร�วมโครงการจะต�องช�วยกันรักษาอุปกรณ�เครื่องมือเคร่ืองใช�หลังการใช�งานและต�องตรวจสอบ
ความผิดปกติของวัสดุอุปกรณ� เช�น เกิดเสียงดังจากเครื่องคอมพิวเตอร� หน�าจอคอมพิวเตอร�เปuดไม�ติด 
สัญญาณ Internet ใช�งานไม�ได� การสั่งพิมพ�งานไม�ได� การเติมหมึกเครื่องพิมพ�และทิศทางการใส�
กระดาษ โดยผู�ให�บริการต�องช�วยกันและสังเกตถึงป*ญหาและสามารถแก�ไขป*ญหาท่ีเกิดข้ึนได�เบ้ืองต�น 
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1.6 อบรมเร่ืองการบริการของผู�เข�าร�วมบริการ ซ่ึงจะต�องมีการยิ้ม ไหว� ทักทาย ให�กับ
ลูกค�าแล�ว ยังต�องเพิ่มเติมเร่ืองการช�วยเหลือลูกค�าในทุก ๆ ด�าน การพูดคุยกับลูกค�าแบบเป#นมิตรและ
มีใจรักในงานบริการ การทวนสินค�า ราคาสินค�า รับเงินจากลูกค�า และทวนจํานวนเงิน และเงินทอน
กับลูกค�า พร�อมกับการกล�าวคําขอบคุณกับลูกค�า เพื่อให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการจาก
ศูนย�ฝ�กอาชีพ 

สําหรับการบริหารจัดการต�อยอดศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร ในการบริหารจัดการใน
วงจรที่ 1 ท่ีผ�านมา มีเงินเข�าศูนย�ฝ�กอาชีพด�วยกันท้ังหมด 9,153 บาท ซ้ือสินค�าเข�ามาในวงจรท่ี 1 
เพิ่ม 600 บาท เหลือ 8,553 บาท ซ่ึงในภาคเรียนน้ีได�ดําเนินการต�อยอดโดยการนําเงินจากวงจรท่ี 1 
มาต�อยอดคือ ทําการซ้ือสินค�าเข�าศูนย�ฝ�กอาชีพเป#นจํานวนเงิน 3,632 บาท เงินท่ีเหลือ 4,921 บาท 
ยังไม�ได�แบ�งป*นผลให�กับผู�เรียนที่เข�าร�วมโครงการ โดยจะมีการแบ�งให�กับผู�เรียนในช�วงปuดเทอม 
โครงการในวงจรที่ 2 ซ่ึงถือได�ว�าในการให�บริการไม�ได�ขอเบิกเงินงบประมาณเพิ่มใด ๆ แต�เป#นการใช�
เงินท่ีเกิดจากรายได�ในวงจรท่ี 1 มาบริหารจัดการ 

อน่ึง จากการสอบถามและให�แสดงความคิดเห็นจากผู�ให�บริการและผู�ใช�บริการ อยากให�มี
การเพิ่มเติมจุดบริการ เครื่องคอมพิวเตอร�ในจุดให�บริการมีน�อย อยากให�มีการเพิ่มจํานวนเคร่ือง
เพิ่มเติม และเครื่องพร้ินเตอร� ไม�เพียงพอ เพราะเม่ือมีลูกค�ามาใช�บริการมากจึงทําให�รอนาน ซ่ึงทาง
ศูนย�ฝ�กวิชาชีพจะได�มีการปรับแก�ถึงป*ญหาโดยจะขยายการให�บริการ และอุปกรณ�ต�าง ๆ ให�เหมาะสม
กับความต�องการของลูกค�าต�อไป เพื่อความรวดเร็วในการให�บริการ และครอบคลุมกับความต�องการ
ของลูกค�าต�อไปในอนาคต 

และในวงจรที่ 2 ได�ทําการซ�อมบํารุงวัสดุ อุปกรณ�ต�าง ๆ ส�วนใหญ�ไม�มีป*ญหา เนื่องจาก
หลังจากการใช�งานก็จะมีการดูแลรักษาอุปกรณ�อยู�แล�ว และการใช�งานก็ใช�ด�วยความระมัดระวัง เช�น
การพิมพ�งานจํานวนมากต�องมีการแบ�งการพิมพ�ที่ละน�อย ๆ แผ�น เพื่อให�เคร่ืองพิมพ� มีการพักคลาย
ความร�อน และแยกการพิมพ�สี พิมพ�ขาว-ดํา ออกแต�ละเคร่ืองเพื่อเป#นการถนอมเคร่ืองไปในตัว ส�วน
เครื่องคอมพิวเตอร�ก็จะมีการทําความสะอาดภายนอก การอัพเดท (Update) การสแกนไวรัสต�าง ๆ 
ร�วมถึงการกําจัดไฟล�ขยะท่ีอยู�ในเครื่อง เพื่อให�เคร่ืองมีความเร็วและไม�ติดขัด ในการให�บริการ ดังภาพ
ที่ 4.35 
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ภาพที่ 4.35 การดําเนินการ ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
 

 กิจกรรมที่ 2 การทําห2องรับรองลูกค2าและติดปwายประชาสัมพันธ& ศูนย&บริการยานยนต& 
ดําเนินการในระหว�างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 29 กุมภาพันธ� 2561 โดยทีม 2 ได�ประชุมร�วมกัน
วางแผนทําห�องรับรองลูกค�า จุดประสงค�เพื่อให�ลูกค�านั่งรอระหว�างใช�บริการศูนย�บริการยานยนต� 
ขณะท่ีช�าง (ครูและผู�เรียน) ได�ทําการซ�อมบํารุง และเป#นที่หาความรู�ขณะที่ช�างกําลังดําเนินการรถของ
ลูกค�าที่ใช�บริการ จะได�ไม�ต�องยืนรอโดยปวดขาและเม่ือย มีสื่อการเรียนรู�ระบบทํางานแต�ละส�วนของ
รถยนต�ให�ลูกค�าได�ศึกษา เช�น เฟ�องเกียร� เป#นต�น ห�องรับรองลูกค�าจัดเป#นชุดโตtะเก�าอ้ีไม�เป#นท่ีนั่งพัก 
มีมุมบริการเคร่ืองดื่มและเคร่ืองเสียงฟ*งคลายเครียด มีโทรทัศน� มีหนังสือพิมพ� นิตยสาร ฟรีไวไฟ 
(Free Wifi) ให�บริการ ท่ีนั่งพักลูกค�าล�อมรอบด�วยสื่อการเรียนรู�ด�านช�างยนต�แสดงชิ้นส�วนรถยนต�   
แต�ละชิ้นและมีข�อความอธิบายถึงการทํางานแต�ละชิ้นส�วน เป#นแหล�งเรียนรู�ของผู�เรียนและให�ลูกค�า
สามารถสอบถามข�อมูลจากทีม 2 ได�ด�วย นอกจากนี้ได�เพิ่มเติมการติดปzายประชาสัมพันธ� อย�างทั่วถึง
ทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัย และปรับแสงสว�างพื้นที่ภายในศูนย�บริการเสร็จเรียบร�อย มีรถลูกค�า
ครูภายในวิทยาลัยเข�ามาซ�อมและรถใช�งานวิทยาลัยมาใช�บริการ ดังภาพท่ี 4.36 
 

 

 
   

ภาพที่ 4.36 การดําเนินการ ศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� 
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 กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส0งต0อรุ0นน2อง ในวงรอบท่ี 2 
ดําเนินการในช�วงระหว�างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ� 2561 ในโครงการดินตามรอย
พ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา รุ�นท่ี 2 มีจํานวนผู�เข�าร�วมโครงการท้ังหมด 11 คน ดําเนินการใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห�องสไมล�รูม วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยรุ�นพี่ผู�เข�าร�วมโครงการ
รุ�นที่ 1 เป#นวิทยากร ได�อบรมให�ความรู�วิธีการปลูกเห็ดนางฟzาให�กับรุ�นน�องให�มีความรู�ความเข�าใจใน
การปลูกเห็ด การปฏิบัติในการเพาะเห็ด การเก็บผลผลิตซ่ึงเป#นการเรียนรู�โดยฝ�กปฏิบัติจริง ฝ�กให�
ผู�เรียนมีความรับผิดชอบเห็นคุณค�าของอาชีพที่สุจริตเพื่อนําไปเป#นแนวทางในการปรักอบอาชีพหรือ
เสริมรายได�และยังเกิดความภูมิใจกับผลผลิตจากการปฏิบัติจริง ผู�เรียนได�เรียนรู�ทักษะการคิด ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการแก�ป§ญหา ทักษะการใช�ทักษะชีวิต และทักษะการใช�เทคโนโลยี หลังจากการ
เรียนรู�ในห�องอบรมแล�วต�อจากน้ันรุ�นพี่ได�พารุ�นน�องไปทัศนศึกษาท่ีโรงเรือนเห็ดวิทยาลัยเทคโนโลยี   
คุวานันท� โดยมีครูทําหน�าท่ีเป#นผู�อํานวยความสะดวกและเป#นโค�ชและครูได�พัฒนาทักษะการบูรณา
การจัดการเรียนรู�เชื่อมโยงความรู�สู�การปฏิบัติจริงเพื่อต�อยอดให�สมาชิกในวิทยาลัย ได�มีส�วนร�วมกับ
โครงการมากข้ึนและได�สร�างภาวะผู�นําให�กับผู�เรียนโดยรุ�นพี่ท่ีทําโครงการถ�ายทอดองค�ความรู�สู�รุ�นน�อง
และผู�สนใจ ดังภาพที่ 4.37 

 

 
 
ภาพท่ี 4.37 รุ�นพี่จัดอบรบให�ความรู�การปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 

 
หลังจากท่ีรุ�นพี่จัดอบรบให�ความรู�การปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�องเสร็จเรียบร�อยแล�ว รุ�นท่ี 1 เห็น

ควรให�รุ�นน�องดําเนินการปลูกเห็ดทันที ต�อจากน้ันได�ร�วมกันประชุมวางแผนการทํากิจกรรมต�อเน่ือง 
ซ่ึงในวงจรที่ 2 ติดป*ญหาฤดูหนาวเห็ดไม�ค�อยออกดอกและออกดอกน�อยลง ดังนั้นในช�วงเก็บเห็ดได�
มากควรจะนําเห็ดนางฟzามาแแปรรูปเห็ดทอดขายตอนพักกลางวันเพื่อเพิ่มสร�างรายได� และจะขยาย
โรงเห็ดเพิ่มอีก 2 โรงเรือนเพื่อเตรียมปลูกเห็ดในปBการศึกษา 2561 



146 
 

 โดยกิจกรรมแปรรูปเห็ด (เห็ดทอด) ดําเนินการในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 วิธีการทําผู�เรียน
ใช�สูตรไก�ทอดและดูจากกูเก้ิลให�นําแปzงผสมกับน้ําลงทอดแต�เม่ือลองทําดูแล�วเห็ดทอดเป#นก�อนติดกัน
เป#นแผงไม�ร�วน จึงคิดค�นสูตรกันเองโดยนําแปzง (ไม�ต�องผสมนํ้า) ผสมกับเคร่ืองปรุงรสดีทอดปรากฏว�า
ได�เห็ดทอดท่ีรสชาติดีไม�ติดกันเป#นก�อน เร่ิมจากนําน้ํามันเทลงกระทะต้ังไฟร�อนพอประมาณ นําเห็ด
นางฟzามาฉีกแล�วล�างน้ําพักให�แห�ง เทแปzงลงกะละมังท่ีเตรียมไว�แล�วผสมรสดีพอประมาณ พอน้ํามัน
ร�อนก็นําเห็ดท่ีพักไว�มาชุปแปzงท่ีผสมรสดีแล�ว นําเห็ดลงทอด เห็ดสุกนําข้ึนจากกระทะ แล�วเทลงท่ี
ตะแกรงกรองน้ํามัน เทนํ้าจิ้มสําเร็จรูปใส�ถ�วย จัดจานพร�อมขาย วัตถุดิบประกอบด�วยเห็ดนางฟzา แปzง
ทอดกรอบ รสดี นํ้ามัน และน้ําจิ้มไก� อุปกรณ�ได�ยืมจากร�านอาหารของวิทยาลัยบางส�วนและผู�เรียน
นํามาเอง ได�แก� กระทะ และ กะละมังต�าง ๆ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�เชิญคณะกรรมการวิทยาลัย
มาร�วม “ชิมเห็ด” ด�วย ซ่ึงคณะกรรมการวิทยาลัยต�างก็บอกว�า “อร�อย” ดังภาพที่ 4.38 

 

 
 
ภาพที่ 4.38 การแปรรูปเห็ดนางฟzา (เห็ดทอด) ขายเพิ่มรายได� 
 

โดยกิจกรรมแปรรูปเห็ดนางฟzาเป#นเห็ดทอดจําหน�ายได� 1,500 บาท ต�นทุน 1,000 บาท ทํา
ได�เพียงครั้งเดียว เน่ืองจากภาคเรียนท่ี 2 มีกิจกรรมค�อนข�างมาก เช�น การแข�งขันทักษะวิชาชีพอาชวีะ
ศึกษาคร้ังท่ี 32 ที่จังหวัดสกลนคร การติวสอบ V-NET กีฬาสีภายในคุวานันท�เกมส� กิจกรรมสร�างขวัญ
และกําลังใจส�งสุขปBใหม�ไทย 2561 โครงการเดินทางไกลและอยู�ค�ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ การ
เลือกต้ังประธานนักเรียนปBการศึกษา 2561 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ป*จฉิมนิเทศน�และมอบใบ
ประกาศนียบัตร เป#นต�น ซ่ึงทั้งครูและผู�เรียนต�องแบ�งเวลาในการเตรียมความพร�อมในกิจกรรมต�าง ๆ 
อีกท้ังช�วงหลัง ๆ เห็ดมีเชื้อราระบาดทําให�เห็ดออกดอกช�าและเห็ดใกล�หมดเชื้อหาวิธีแก�ไขไม�ได� จึง
ขายเห็ดได�ไม�มาก ขายได�อย�างต่ําวันละ 20 บาท บางวันเห็ดก็ไม�ออกเลย หลังจากนั้นผู�เรียนนําเห็ด
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ออกจากโรงเห็ดเพื่อพักโรงเห็ดไว�รอเอาเห็ดกลุ�มใหม�เข�าไป โดยการพักโรงเห็ดนั้น ผู�เรียนจะเอาผ�าสี
ดําที่มุงโรงเห็ดอยู�ออกก�อนแล�วค�อยขนเห็ดออกจากโรงเห็ดไปทิ้ง แต�มีครูบางท�านมาขอก�อนเห็ดไปทํา
ปุ�ยใส�ผักสวนครัว หลังจากท่ีขนย�ายเห็ดออกหมดแล�วได�ทําการโรยปูนขาวให�ท่ัวบริเวณโรงเห็ดท้ังใน
และนอกโรงเห็ด แล�วก็พักให�ปูนขาวฆ�าเชื้อโรคในโรงเห็ดให�หมดแล�วรอเอาเห็ดกลุ�มใหม�เข�ามา 
ระหว�างน้ีทีม 3 และ ผู�เรียนได�ขอความร�วมมือจากผู�เรียน สาขาช�างยนต� ช�วยสร�างโรงเรือนเห็ด
เพิ่มเติมอีก 2 หลัง โดยทีม 3 เป#นผู�จัดหาวัสดุอุปกรณ�การทําโรงเรือนเห็ดมาไว�ให�เพื่อให�ผู�เรียน สาขา
ช�างยนต�ทะยอยทําโรงเรือนเห็ดช�วงที่เว�นว�างจากการเรียน เพื่อเตรียมโรงเรือนเห็ดไว�สําหรับปB
การศึกษา 2561 ส�งต�อรุ�นน�องในวงจรที่ 3 ต�อไป ดังภาพที่ 4.39 

 

 
 

ภาพที่ 4.39 การสร�างโรงเรือนเห็ดเพิ่มอีก 2 โรงเรือน 
 
 ผลจากการนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม� น้ี ทําให�ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยโดยเฉพาะคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ครู และนักเรียน เกิดการเรียนรู�ร�วมกันว�า ผู�ร�วมวิจัยแต�ละคนต�างได�นําเอา
ประสบการณ�ต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวเองและบุคคลอ่ืนมีความคิดที่ริเร่ิมสร�างสรรค�หลากหลายความคิด 
สุดท�ายก็ลงเอยกันอย�างมีเหตุผลพร�อมด�วยพลังความมุ�งม่ัน แม�การเรียนรู�อาจมีป*ญหาอุปสรรคบาง
ประการที่เกิด ข้ึนในวงจรที่ 1 ซ่ึงก็ได�นําช�วยกันคิดแก�ไขป*ญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและนําประสบการณ�
เหล�านั้นนํากลับมาสู�การดําเนินการต�อเนื่องและพัฒนาเพิ่มเติมในการปฏิบัติในวงจรที่ 2 โดยผู�วิจัยได�
สังเกตในการประชุมแต�ละครั้งท่ีประชุมร�วมกันที่คณะนัดหมายกันในที่ประชุมได�เสนอข�อคิดท่ี
หลากหลาย ต�อเติม ผสมผสาน ไม�เหมือนในการประชุมคราวการประชุมครั้งก�อนภายในวิทยาลัย แต�
นี้เป#นการประชุมเสนอความคิดเห็นท่ีท�าทายความรู�ของแต�ละคนผสมผสานจนนําไปสู�การปฏิบัติได�
อย�างคล�องแคล�วเชี่ยวชาญเกิดความชํานาญข้ึน และเต็มกําลังความสามารถของแต�ละบุคคลและ
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โดยเฉพาะการให�กําลังใจซ่ึงกันและกัน ตลอดถึงการเปuดโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นส�วนตัวก็
จะทําให�เราทราบความรู�สึกการทํางานของเพื่อนร�วมงานท่ีมีความกระตือรือร�น จนถึงให�งานบรรลุ
เปzาหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 

1. การประเมินและสรุปผล ได�จัดข้ึนในวันท่ี 5 มีนาคม 2561 สรุปผลการดําเนินงานจาก
การดําเนินการในข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม� ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนดแนวปฏิบัติ และ
การนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ เป#นไปตามที่กําหนดไว�ในโครงการ/กิจกรรม การดําเนินการ
เป#นไปตามแผนที่วางไว�ทุกประการ และส�งผลให�กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหม� บรรลุวัตถุประสงค� 
ทั้ง 3 กิจกรรม 

ข2อสังเกตที่ได2จากการลงมือปฏิบัติในข้ันตอนการปฏิบัติใหม0 แม�ว�าการดําเนินกิจกรรมใน
วงจรแรกส�งผลให�วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� บรรลุตามสภาพท่ีคาดหวังในการดําเนินกิจกรรมแล�วก็
ตาม แต�เพื่อให�เกิดความต�อเน่ืองและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจึงได�ร�วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการใหม�ในการทํากิจกรรมใหม�อ่ืน ๆ เพิ่มเติม เน�นการพัฒนาในโครงการนั้น ๆ ให�ดี
ข้ึนอย�างต�อเน่ืองไม�มีสิ้นสุด คือ 1) การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร   
2) การทําห�องรับรองลูกค�า ศูนย�บริการยานยนต� และ 3) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�ง
ต�อรุ�นน�อง โดยหวังว�าโครงการต�าง ๆ เหล�านี้จะช�วยรักษาระดับคุณภาพของงานและส�งผลให�ค�า
คะแนนในการประเมินในระดับต�าง ๆ สูงข้ึนไปอีก 

 
วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม0 (Re-Observing) 
ในข้ันตอนการสังเกตผลใหม� ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันดําเนินการสังเกตผลที่เกิดข้ึน

จริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม� โดยดําเนินการในระหว�างเดือน พฤศจิกายน 
2560 – กุมภาพันธ� 2561 ซ่ึงรูปแบบการสังเกตยังคงใช�รูปแบบเดิมเหมือนกันกับการสังเกตในข้ันตอน
ที่ 4 การสังเกต ของการวิจัยในวงรอบท่ี 1 ซ่ึงแบ�งการปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้ออกเป#น 3 ข้ันตอน คือ 
1) การกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกต 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การประเมินและ
สรุปผล โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. การกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกต ดําเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยการ
สังเกตในข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม� ของการวิจัย ในวงรอบท่ี 2 นี้ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกัน
ดําเนินการสังเกตผลที่เกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมในข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม� ซ่ึงรูปแบบการ
สังเกตยังคงใช�รูปแบบเดิมเหมือนกันกับการสังเกตในข้ันตอนท่ี 4 การสังเกต ของการวิจัยในวงรอบท่ี 
1 รวมถึงการใช�เคร่ืองมือเช�นเดียวกันซ่ึงจากการระดมความคิดเห็นระหว�าง ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�
ข�อสรุปเก่ียวกับเทคนิคและเครื่องมือการวิจัยท่ีใช�ในการสังเกตในข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม� ซ่ึงสรุป
ได� ดังตารางท่ี 4.25 
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ตารางท่ี 4.25  การกําหนดเทคนิควิธีการและเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อใช�ในการสังเกตใหม�  

ฉบับที่ เครื่องมือการวิจัย วัตถุประสงค�ในการนําไปใช� ช�วงเวลาที่ใช�งาน 
1 แบบบันทึกการ

ประชุม 
ใช�สําหรับบันทึกการประชุม ระหว�างดําเนินการ 

หลังดําเนินการ 
2 แบบสัมภาษณ� ใช�สัมภาษณ�ทีมแกนนําเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานข้ันตอนต�าง ๆ 
หลังดําเนินการ 

3 แบบประเมินสภาพ
การดําเนินงาน 

ใช�ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนาการดาํเนินงานและใช�เป#น 
Guide Line นําไปสู� Action Plan 

ก�อนดําเนินการ 
หลังดําเนินการ 

4 แบบรายงานความ 
ก�าวหน�าของ
โครงการ 

ใช�สําหรับติดตามและตรวจสอบความ 
ก�าวหน�าในการดาํเนินงานโครงการ 

ระหว�างดําเนินการ 

5 แบบประเมิน
โครงการ 

ใช�ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ
ตามวัตถุประสงค�และเปzาหมายท่ีได�
กําหนดไว�เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการ 

หลังดําเนินการ 

  
 จากตารางที่ 4.25 การกําหนดเทคนิควิธีและเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อใช�ในการสังเกตผลใหม� 
ดังนี้ คือ การสังเกตแบบมีส�วนร�วมและการบันทึก การสัมภาษณ�แบบไม�เป#นทางการ การบันทึก
ภาคสนาม สําหรับทุกกิจกรรมในข้ันตอนการปฏิบัติใหม� โดยผู�วิจัยเป#นผู�ใช�เครื่องมือดังกล�าว ใช�เคร่ือง
บันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ สําหรับทุกกิจกรรม นอกจากน้ียังมีการใช�เคร่ืองมือการวิจัยรวมทั้งสิ้น 5 
ฉบับ โดยใช�ในกิจกรรมต�าง ๆ ที่ผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันจัดทํา ดังปรากฏในตารางข�างต�น 

2. การสังเกตและนําเสนอรายงาน ทีมสังเกต ดําเนินการสังเกตระหว�างวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ� 2561 โดยผู�รับผิดชอบโครงการทั้ง 3 ทีม เป#นผู�ดําเนินการสังเกต
การนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติใหม�ทั้ง 3 โครงการ ซ่ึงในการสังเกตแต�ละโครงการแบ�งออกเป#น 
2 ระยะ คือ 1) ระหว�างการดําเนินงาน โดยใช�เคร่ืองมือฉบับที่ 4 แบบรายงานความก�าวหน�าของ
โครงการ และ 2) เม่ือสิ้นสุดการดําเนินโครงการ โดยใช�เคร่ืองมือฉบับที่ 5 แบบประเมินโครงการ ผล
การประเมินโครงการแต�ละโครงการเป#นดังนี้ 

โครงการที่ 1 ศูนย&ฝvกอาชีพร2านถ0ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ  
ประกอบด�วย 4 กิจกรรมคือ 1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน 2) การเตรียมห�อง

ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 3) การเปuดบริการ และเพิ่มเติมกิจกรรมใหม� 1 กิจกรรม ในวงจรท่ี 2 
คือ 4) การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร โดยทีม 1 ได�ดําเนินกิจกรรม
ในคร้ังน้ีเป#นไปตามกระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในด�านทักษะอาชีพและการ
เป#นผู�ประกอบการ เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน สามารถนําความรู�และ
ทักษะไปใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ประกอบด�วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการ
แก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ชีวิต และทักษะในการใช�เทคโนโลยี เน�นกิจกรรมท่ีสอดคล�องกับการเรียน
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การสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการในการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ให�กับผู�เรียน เพื่อให�ผู�เรียนมี
ความเข�าใจในสิ่งที่เรียนรู�และสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ในการทํางาน
อย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

หลังจากได�จัดทําแผนปฏิบัติการใหม� ลงสู�การปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� ทีม
ผู�วิจัยได�ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมดังกล�าว ตั้งแต�เร่ิมลงมือปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมท่ี 1- 4 ใน
กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมน้ัน ปรากฏว�าสําเร็จบรรลุเปzาหมายที่ตั้งไว� ซ่ึงการประเมินผลการดําเนินการ
ตามกิจกรรมของโครงการ จากการสังเกตพบว�า การดําเนินการในกิจกรรมนี้คณะผู�รับผิดชอบ
โครงการเป#นผู�ดําเนินการประเมิน โดยประเมินตามตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จของโครงการที่กําหนดไว�
ในโครงการ ผลการประเมินโครงการแต�ละโครงการเป#นดังนี้ 

โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ ผลการประเมินความสําเร็จ
ของโครงการพบว�า โดยภาพรวมของโครงการระดับคุณภาพ “ดีมาก” ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ�
ที่ต้ังไว�ค�าเฉลี่ยที่ได�น้ีผ�านเกณฑ�การประเมิน ผู�ร�วมวิจัยเห็นด�วยและพีงพอใจต�อผลการดําเนินการตาม
โครงการ โดยมุ�งเน�นให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน สามารถนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ประกอบด�วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการ
แก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ทักษะชีวิต และทักษะในการใช�เทคโนโลยี เป#นต�น  

โครงการที่ 2 ศูนย&บริการยานยนต& สาขาช0างยนต& 
ประกอบไปด�วย 4 กิจกรรม คือ 1) การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� 2) การเตรียม

ความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� 3) การทดสอบบริการยานยนต� และกิจกรรมเพิ่มเติมจํานวน 1 
กิจกรรม คือ 4) การทําห�องรับรองลูกค�า ศูนย�บริการยานยนต� ซ่ึงกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรมเป#นกิจกรรม
ที่เน�นพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนในด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ โดย
ศูนย�บริการยานยนต�จะเป#นแหล�งเรียนรู�ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ในการจัดการเรียนการสอน
ให�กับผู�เรียนเพื่อให�ผู�เรียนมีประสบการณ�ตรงโดยการลงมือปฏิบัติจริง เช�น การตรวจเช็ครถยนต� ซ�อม
บํารุงรถยนต� และการเปลี่ยนอะไหล�รถยนต� ให�มีความพร�อมท่ีจะเข�าสู�อาชีพอย�างมีคุณภาพ รวมถึงให�
ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางานสามารถเข�าใจในสิ่งท่ีเรียนรู�และสามารถนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ในการทํางานอย�างมีคุณภาพ ประกอบด�วยทักษะในการสื่อสาร 
ทักษะในการคิด ทักษะในการแก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ชีวิต และทักษะในการใช�เทคโนโลยี โดยเน�น
เนื้อหากิจกรรมท่ีสอดคล�องกับการเรียนการสอนที่หลากหลายเข�าด�วย กันเพื่อบูรณาการในการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ให�กับผู�เรียน หลังจากที่ได�จัดทําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 7 
การปฏิบัติใหม� ในครั้งนี้ ทีม 2 ทุกคนต�างให�ความร�วมมือและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมท่ีสอดคล�องอย�าง
เต็มที่ ทําให�ไม�มีป*ญหาและอุปสรรคใด ๆ ระหว�างการดําเนินการ จึงเป#นผลให�การดําเนินกิจกรรมทั้ง 
4 บรรลุเปzาหมาย  

โครงการที่ 3 เดินตามรอยพ0อ สานต0อที่พ0อทํา ปลูกเห็ดนางฟwา 
ประกอบไปด�วย 4 กิจกรรม ซ่ึงมีกิจกรรมในวงจรท่ี 1 ดําเนินการต�อเนื่องจํานวน 4 

กิจกรรม คือ 1) การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด 2) การปลูกเห็ด 3) การจําหน�ายเห็ด และ    4) 
การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดนี้ได�ปฏิบัติบรรลุ
เปzาหมายท้ังหมด 4 กิจกรรมในวงจรท่ี 1 และในการปฏิบัติวงจรที่ 2 ได�ยึดกิจกรรมและวิธีการ
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ดําเนินงานให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส�งเสริมให�ผู�เรียนดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งเป#นการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ให�กับผู�เรียนในด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ โดย
กิจกรรมท่ี 4 ในการดําเนินการกิจกรรม โดยรุ�นพี่รุ�นท่ี 1 จัดอบรมให�ความรู�วิธีการปลูกเห็ดนางฟzา ให�
น�อง ๆ สมาชิกผู�เข�าร�วมโครงการรุ�นต�อไปแล�วได�พาน�อง ๆ นําชมศึกษาดูงานโรงเรือนเห็ดที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� ถ�ายทอดความรู�เชื่อมโยงประสบการณ�เดิมของผู�เรียนเข�ากับประสบการณ�ที่ได�
สอนจริง ถ�ายทอดข้ันตอนวิธีการดูแลปลูกเห็ดนางฟzาให�กับน�อง ๆ ในวงจรท่ี 2 และให�มีส�วนร�วมใน
การปลูกเห็ด จําหน�ายเห็ด แปรรูปเห็ดเป#นเห็ดทอด เพื่อสร�างรายได� และฝ�กปฏิบัติจริง และได�
ก�อสร�างโรงเรือนเห็ดเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 โรงเรือน เพื่อส�งต�อโครงการรุ�นสู�รุ�นต�อไปในปBการศึกษา 
2561 อย�างต�อเนื่องไม�มีท่ีสิ้นสุด ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนี้เป#นการฝ�กให�ผู�เรียนมีความรู�และ
ทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน สามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ประกอบด�วย 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการแก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ทักษะชีวิต และทักษะใน
การใช�เทคโนโลยี ผู�เรียนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค�าของงานอาชีพท่ีสุจริตเป#นแนวทางในการนําไป
พัฒนาการประกอบอาชีพหรือหารายได�เสริมและยังเกิดความภูมิใจกับผลผลิตจากการปฏิบัติจริง 
หลังจากที่ได�จัดทําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติในข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม�ในคร้ังน้ี ทีม 2    
ทุกคน และผู�เรียนต�างปฏิบัติกิจกรรมด�วยความมุ�งม่ันตั้งใจ มีความสุข มีความสนุก รวมทั้งเป#นที่สนใจ
ของทีมอ่ืน ๆ ก็อยากจะปลูกเห็ดด�วยเน่ืองจากปลูกเห็ดไม�ยากอย�างท่ีคิด และท่ีสําคัญคือได�ผลผลิตท่ี
สดใหม�จริง ๆ จึงเป#นผลให�การดําเนินกิจกรรมทั้ง 4 บรรลุเปzาหมายตามความคาดหวัง  

3. การประเมินและสรุปผล ผู�ร�วมวิจัยประชุมเพื่อร�วมกันประเมินผลสรุปในวันที่ 5 
มีนาคม 2561 เม่ือการสังเกตผลการดําเนินการปฏิบัติใหม� ทั้ง 3 โครงการเสร็จสิ้นลงแล�ว ผู�วิจัยและผู�
ร�วมวิจัยในทีมโครงการได�ร�วมกันประชุมสรุป เสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวความคิด สรุปผลร�วมกัน 
ประเมินผลสิ่งที่เกิดและได�การเรียนรู�ใหม�อะไร ร�วมกันสรุปผลการสังเกต โดยการใช�เคร่ืองมือการวิจัย
ฉบับที่ 4 แบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ ตามท่ีได�เสนอไปแล�วในข้ันตอนท่ี 4 การสังเกต จะ
เสนอเฉพาะสิ่งท่ีเห็นพบเจอเพิ่มเติมและผลแตกต�างจากที่ได�นําเสนอไว�แล�วในวงจรที่ 1 และในการ
ปฏิบัติในวงจรท่ี 2 โดยได�นําเสนอผลการสังเกตของผู�วิจัยและร�วมวิจัยในการประเมินผลเห็นชอบด�วย
หรือไม�เห็นด�วยและความพึงพอใจตามกิจกรรมของแต�ละโครงการ ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท� ผลการดําเนินการนําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติใหม� ดังตารางที่ 4.26 
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ตารางท่ี 4.26  ผลการดําเนินการนําแผนปฏิบัติการใหม�ของกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมลงสู�การปฏิบัติใหม�  

กิจกรรมที่ รายการกิจกรรม X̅ S.D. แปลผล 
1 การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน

ถ�ายเอกสาร 
4.18 0.63 ดีมาก 

2 การทําห�องรับรองลูกค�า ศูนย�บริการยานยนต� 3.00 0.50 ดี 
3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�น

น�อง 
3.88 0.85 ดี 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 3.68 0.66 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
  
 สรุปจากตารางที่ 4.26 โดยภาพรวมพบว�า ผลการดําเนินการนําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�
การปฏิบัติใหม� อยู�ในระดับดี มีค�าเฉลี่ย 3.68 และเม่ือพิจารณาเป#นรายข�อเรียงจากมากไปหาน�อยดังน้ี 
การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร อยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าเฉลี่ย 4.18 
การแปรรูปเห็ดและอบรมให�ความรู�วิธีการปลูกเห็ดนางฟzาส�งต�อรุ�นน�อง อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 
3.88 และ การทําห�องรับรองลูกค�าศูนย�บริการยานยนต� อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.00 
 การสะท2อนผลการดําเนินงาน ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�จัดกิจกรรมสะท�อนผลการ
ดําเนินงานข้ึนในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยการนําผลการ
บันทึกการสังเกตผลในข้ันตอนการปฏิบัติใหม� ทั้งที่เป#นผลจากการสังเกตแบบมีส�วนร�วม สัมภาษณ�
แบบไม�เป#นทางการ บันทึกอนุทิน นํามาเสนอเพื่อให�อภิปรายร�วมกัน เพื่อให�ได�ข�อมูลท่ีถูกต�องและการ
รับรู�ร�วมกัน ซ่ึงผู�วิจัยได�นําแทคนิคหลังการปฏิบัติมาใช�โดยให�ผู�ร�วมวิจัยทุกคนมีส�วนร�วมและอาศัย
คําถามดังต�อไปนี้ 1) คาดหวังอะไรจากงานครี้งนี้ 2) สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร    
3) ส่ิงท่ียังไม�บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร และ 4) ถ�ามีงานแบบนี้อีกเราจะปรับปรุงข�อ
ใดบ�าง อย�างไร ท้ังนี้ผลจากการนําเอาเทคนิคหลังการปฏิบัติมาใช�ในการสะท�อนผลการดําเนินงานของ
ข้ัน ตอนการปฏิบัติใหม�ทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติร�วมกัน และ 2) การนําแผน
ลงสู�การปฏิบัติ สามารถสรุปได�ดังน้ี 

1. สิ่งที่คาดหวังจากการดําเนินงานในข้ันตอนการปฏิบัติคือ 1) การกําหนดแนวปฏิบัติ
ร�วมกัน มีความคาดหวังว�าจะได�แนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการร�วมกันและได�เครื่องมือการวิจัยเพื่อ
ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ มีความคาดหวังว�าเม่ือ
นําโครงการลงสู�การปฏิบัติแล�วจะสามารถแก�ป*ญหาหรือพัฒนางานน้ัน ๆ ให�อยู�ในระดับ “ดี” ทุกงาน 

2. สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคือการดําเนินงานท้ัง 2 กิจกรรมน้ี เป#นไปตามความคาดหวังทุก
กิจกรรม โดย 1) ได�แนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการร�วมกัน และได�เครื่องมือการวิจัยเพื่อใช�ในการ
รวบรวมข�อมูลการปฏิบัติงาน และ 2) ได�นําโครงการลงสู�การปฏิบัติซ่ึงจากการดําเนินงานพบว�าอยู�ใน
ภาพรวมอยู�ในระดับ “ดี”  

3. สิ่งที่ยังไม�บรรลุความคาดหวัง ไม�มีกิจกรรมใดที่ไม�บรรลุความคาดหวัง 
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4. ข�อเสนอแนะในการปฏิบัติพบว�า ผู�ร�วมวิจัยได�ให�ข�อเสนอแนะว�าในการปฏิบัติงานใด ๆ 
ก็ตาม ถ�าหากจะให�บรรลุวัตถุประสงค�ได�อย�างมีประสิทธิภาพจะต�องมีการบริหารจัดการท่ีดีและท่ี
สําคัญจะต�องอาศัยการมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องให�มากท่ีสุดจึงจะทําให�งานนั้นๆ สําเร็จสมบูรณ�ลงได� 

ข2อสังเกตจากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการสังเกตผลใหม0 ในข้ันตอนน้ีได�มีการนําเสนอ
ผลการประเมินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ซ่ึงจะ
เห็นได�ว�ากิจกรรมแต�ละกิจกรรมนั้น จะมีค�าเฉลี่ยที่แตกต�างกันอย�างชัดเจน บ�งบอกให�เห็นถึงการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน โดยกิจกรรมที่เน�นการลงมือปฏิบัติจริง ในการจัดการ
เรียนรู� การพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียน ด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ ได�มีการ
พัฒนาไปในทางท่ีพัฒนาดีข้ึนมาก โดยผ�านเกณฑ�การประเมินระดับ “ดี” ซ่ึงจากการสัมภาษณ�ทีม
ประเมินในแต�ละทีมพบว�า ผู�ประเมินต�างให�ความเห็นว�า วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ได�มีการพัฒนา
ทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียน เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน จนส�งผล
ให�เกณฑ�การประเมินคุณภาพล�วงหน�าในทุกประเด็นในระดับ“ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

 
วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 9 การสะท2อนผลใหม0 (Re-Reflecting) 

 ในข้ันตอนน้ี ดําเนินการในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห�องประชุม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ผู�วิจัยยังคงยึดถือหลักการท่ีสําคัญคือ “หลักการรับฟ*งข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ ระดมความคิดจากผู�ร�วมวิจัยทุกคน วิเคราะห� วิจารณ� วิพากษ� และประเมินตนเอง 
ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันอย�างเป#นระบบ” โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย ได�สะท�อนผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมที่ผ�านมาทั้งหมด โดยใช�แนวคิดและแนวปฏิบัติ เช�นเดียวกับการดําเนินการในข้ัน 
ตอนที่ 5 การสะท�อนผล ที่มีการปฏิบัติงานเป#น 3 ข้ันตอน คือ 1) การสังเคราะห�ความรู� 2) การนํา 
เสนอรายงาน และ 3) การประเมินและสรุปผล หลังจากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยนําข�อสรุปดังกล�าวมา
ดําเนินการสะท�อนผลการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ ซ่ึงในข้ันตอนท่ี 9 การสะท�อนผลใหม�นี้  
ผู�วิจัยได�นําเสนอการสะท�อนผลการดําเนินงานตามโครงการและการสะท�อนผลการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย การดําเนินงานในข้ันตอนการ
สะท�อนผลน้ี ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ดําเนินการพิจารณาผลที่ได�จากการสังเกต ท้ังผลการดําเนินการ
ตามโครงการ และผลการดําเนินการพัฒนาโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม โดยนําข�อมูล
ต�าง ๆ ที่ผู�วิจัยได�ดําเนินการสังเกตมาวิเคราะห� แปลผล และสรุปร�วมกัน กิจกรรมการสะท�อนผลใหม�
นี้ได�ดําเนินการประชุมเชิงวิชาการในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี         
คุวานันท� ซ่ึงการดําเนินการในข้ันตอนน้ีมีผลดังน้ี 

1. การสังเคราะห&ความรู2 ในข้ันน้ีมุ�งหวังให�แต�ละกลุ�มร�วมกันสรุปผลการดําเนินงาน 
กลั่นกรอง ทบทวนสิ่งที่ผ�านมาท้ังหมดของกลุ�มย�อยตนเอง โดยให�แต�ละกลุ�มได�นั่งประชุมพูดคุยถึงผล
การดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย สรุปผลการดําเนินโครงการ ร�วมสรุปผลการเรียนรู�ท่ีเกิด ข้ึน
และข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก�ไข 

2. การนําเสนอรายงาน การนําเสนอรายงานเป#นข้ันตอนการนําเสนอผลการสังเกตการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�อที่ประชุมร�วมกันท้ังผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัย เพื่อให�ที่ประชุมได�พิจารณา
ร�วมกันว�าผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได�หลังจากการสังเกตนั้นบรรลุเปzาหมายหรือยัง 
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ดําเนินการได�สําเร็จหรือไม�สําเร็จ โครงการใดหรือประเด็นท่ีดําเนินการยังไม�สําเร็จ ผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยก็จะนําไปเป#นโจทย�ของการวิจัยในคร้ังต�อไปการนําเสนอรายงานมีรายละเอียดแสดง ได�ดังตาราง
ที่ 4.27 

ตารางท่ี 4.27  การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีนําสู�การปฏิบัติใหม�ในวงจรท่ี 2 
สําหรับกิจกรรมใหม�เพิ่มเติม 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม ผลการดาํเนินงาน 
1 การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�าย

เอกสาร 
บรรลุผลตามท่ี
คาดหวัง 

2 การทําห�องรับรองลูกค�า ศูนย�บริการยานยนต� บรรลุผลตามท่ี
คาดหวัง 

3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง บรรลุผลตามท่ี
คาดหวัง 

  

สรุปผลโครงการ/กิจกรรมลงสู�การปฏิบัติในวงจรที่ 2 ผลการดําเนินการปรากฏว�ามีการ   
ดําเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบไปด�วย 1) การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร 2) การทําห�องรับรองลูกค�าศูนย�บริการยานยนต� และ 3) แปรรูปเห็ดและอบรมให�ความรู�
วิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง ซ่ึงปรากฏว�าบรรลุผลตามที่คาดหวังท้ัง 3 กิจกรรม 

ตารางท่ี 4.28  ผลการประเมินความพึงพอใจในผลการดาํเนินโครงการ 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม X̅ S.D. แปลผล 
1 การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 4.18 0.63 ดีมาก 
2 การทําห�องรับรองลูกค�าศูนย�บริการยานยนต� 3.00 0.50 ดี 
3 การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 3.88 0.85 ดี 

ผลรวมค�าคะแนนเฉล่ีย 3.68 0.66 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

 ตารางท่ี 4.28 โดยภาพรวมพบว�าผลการดําเนินการนําแผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติ
อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.68 และเม่ือพิจารณาเป#นรายข�อเรียงจากมากไปหาน�อยดังนี้ การอบรม
การปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�ายเอกสารอยู�ในระดับ “ดีมาก” มีค�าเฉล่ีย 4.18 การแปร
รูปเห็ดและอบรมให�ความรู�วิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.88 และ การ
ทําห�องรับรองลูกค�าศูนย�บริการยานยนต� อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.00  

3. การประเมินผลและสรุปผล การประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานในวงจรท่ี 2 
ดําเนินการในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ผู�วิจัยและทีมประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ได�จัดการประชุม     
ผู�ร�วมวิจัยข้ึน ณ ห�องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เวลา 09.00-11.30 เพื่อนําเสนอผลการ
ประเมินการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� หลังนํา
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แผนปฏิบัติการใหม�ลงสู�การปฏิบัติจนแล�วเสร็จในวงจรท่ี 2 ซ่ึงทางผู�วิจัยและทีมประเมิน (แกนนํา) ให�
ผู�ร�วมวิจัยได�รับทราบและลงมติให�ความเห็นชอบ สรุปได�ดังตารางท่ี 4.29 

 
ตารางท่ี 4.29  ผลการประเมินสภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัย

เทคโนโลยีคุวานันท� หลังจากนําแผนลงสู�การปฏิบัติใหม� ในวงจรท่ี 2 

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลผล 
1. ผู�เรียนมีทักษะการสื่อสาร 3.35 0.81 ดี 
2. ผู�เรียนมีทักษะการคิด 3.38 0.60 ดี 
3. ผู�เรียนมีทักษะการแก�ป*ญหา 3.38 0.69 ดี 
4. ผู�เรียนมีทักษะการใช�ทักษะชีวิต 3.88 0.59 ดี 
5. ผู�เรียนมีทักษะการใช�เทคโนโลยี 3.62 0.77 ดี 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 3.52 0.70 ดี 
  หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

 

จากตารางที่ 4.29 โดยภาพรวมพบว�าสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน ก�อนการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� หลังจากนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติใหม�ในวงจรท่ี 2 ทุกด�านอยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.52 และเม่ือพิจารณาเป#นรายข�อเรียง
จากมากไปหาน�อย ดังน้ี ผู�เรียนมีทักษะการใช�ทักษะชีวิต อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.88 ผู�เรียนมี
ทักษะการใช�เทคโนโลยีอยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.62 ผู�เรียนมีทักษะการคิด อยู�ในระดับ “ดี” มี
ค�าเฉลี่ย 3.38 ผู�เรียนมีทักษะการแก�ป*ญหา อยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.38 และ ผู�เรียนมีทักษะการ
สื่อสารอยู�ในระดับ “ดี” มีค�าเฉลี่ย 3.35 ตามลําดับ 

เม่ือนําการประเมินและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ดังตารางท่ี 4.30 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4.30  สภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�รียนในวิทยาลัยเทคโนโลยคุีวานันท� 
หลังนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
ก�อนปฏิบัติ 

แปลผล 
หลังปฏิบัติ 

แปลผล 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ผู�เรียนมีทักษะการสื่อสาร 2.35 0.81 พอใช� 3.35 0.81 ดี 
2. ผู�เรียนมีทักษะการคิด 2.38 0.81 พอใช� 3.38 0.60 ดี 
3. ผู�เรียนมีทักษะการแก�ป*ญหา 2.59 0.60 พอใช� 3.38 0.69 ดี 
4. ผู�เรียนมีทักษะการใช�ทักษะชีวิต 3.06 0.69 ดี 3.88 0.59 ดี 
5. ผู�เรียนมีทักษะการใช�เทคโนโลยี 2.47 0.70 พอใช� 3.62 0.77 ดี 

ผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ย 2.57 0.73 พอใช� 3.52 0.70 ดี 
หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
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ซ่ึงผลการประเมินสภาพการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู� เรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� “ก�อนการนําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติจริง” “เปรียบเทียบกับหลังจากการ
นําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ” นั้นได�รับการพัฒนาเป#นที่น�าพึงพอใจของคณะผู�บริหาร คณะครู 
และผู�เรียน ทั้งด�านครูผู�สอนได�มีการเตรียมความพร�อมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู�เรียนให�มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มุ�งเน�นการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ และได�พัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ในด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นใน
การทํางาน ผู�เรียนเข�าใจในสิ่งที่ได�เรียนรู�และสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ 
ประกอบด�วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการแก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ทักษะชีวิต 
และทักษะในการใช�เทคโนโลยี มากยิ่งข้ึน ซ่ึงผู�เรียนได�รับการพัฒนาและแก�ป*ญหาบรรลุความคาดหวัง
ที่กําหนดไว�ในแผนปฏิบัติ 

จากนั้นผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�นําเอาหลักเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Learned) มา
ใช�ในการทบทวนประสบการณ�การนําโครงการที่ผ�านมาในแง�มุมต�าง ๆ เพื่อให�เห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุป*จจัยทั้งภายในและภายนอกซ่ึงทําให�เกิดผลอย�างท่ีเป#นอยู� ทั้งที่สําเร็จ หรือไม�สําเร็จ ซ่ึงก�อนการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนนั้น ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�จัดลําดับข้ันตอนในการถอด
บทเรียนเช�นเดียวกับข้ันตอนท่ี 5 การสะท�อนผล  

ท้ังน้ี ก�อนเร่ิมการถอดบทเรียน ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนดประเด็นในการถอด
บทเรียนดังน้ี 1) โครงการท่ีทําไปแล�วน้ันคืออะไร 2) การนําโครงการลงสู�การปฏิบัติประสบผลสําเร็จ
หรือไม� 3) มีกิจกรรมใดบ�างท่ีประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร 4) มีกิจกรรมใดบ�างท่ีไม�ประสบผลสําเร็จ 
เพราะอะไร 5) หากจะดําเนินการโครงการนั้นต�อไปอีกจะทําอย�างไร และ 6) ความพึงพอใจต�อผลของ
โครงการเป#นอย�างไร จากน้ันจึงได�เร่ิมกระบวนการถอดบทเรียน โดยให�ผู�ร�วมวิจัยออกมาเล�า    
ประสบการณ�จากการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ�านมาให�กลุ�มผู�ร�วมวิจัยรับทราบร�วมกันภายใต�ประเด็น
คําถาม 6 ข�อดังกล�าว ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังตารางที่ 4.31 

 

ตารางท่ี 4.31  การถอดบทเรียนในข้ันตอนการสะท�อนผลใหม� 

ประเด็นคําถาม ข�อสรุป ข�อสังเกต 
1. โครงการที่ทําไปแล�วนั้นคือ
โครงการอะไร 

1. โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�
ธุรกิจ 
2. โครงการศูนย�บริการ      
ยานยนต� สาขาช�างยนต� 
3. โครงการเดินตามรอยพ�อ 
สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา 

ทุกโครงการบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่คาดหวังด�วยความ
ร�วมมือร�วมใจจากผู�ร�วมวิจัย
ทุกคน 

2. การนําโครงการลงสู�การ
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ
หรือไม� 

ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง
โดยผลการประเมินผ�านเกณฑ�
การประเมินระดับ “ดี” ข้ึนไป 

สาเหตุที่ประสบผลสาํเร็จ
เพราะเป#นการดาํเนินงานที่
ต�อเนื่องและได�รับความ
ร�วมมือเป#นอย�างดี 
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ประเด็นคําถาม ข�อสรุป ข�อสังเกต 
3. มีกิจกรรมใดบ�างท่ีประสบ
ผลสําเรจ็ เพราะอะไร 

ประสบผลสําเร็จทุกกิจกรรม เกิดความร�วมมือของผู�ร�วมวิจัย
และผู�เก่ียวข�อง 

4. มีกิจกรรมใดบ�างท่ีไม� -ไม�มี ไม�พบว�ามีกิจกรรมที่ไม� 
ประสบผลสาํเร็จ เพราะอะไร  ประสบความสาํเร็จ 
5. หากจะดําเนินการโครงการ
น้ันต�อไปอีกจะทําอย�างไร 

ใช�หลักการทํางานเดิมและ
แนวคิดใหม� ๆ เข�ามาเสริม 

ควรมีการบริหารโครงการให�
ดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง
ไม�มีท่ีสิ้นสุด 

6. ความพึงพอใจต�อตนเอง
ของโครงการนั้นเป#นอย�างไร 

ทุกฝsายเกิดความพึงพอใจ ได�จากข�อมูลในการสอบถาม
และสัมภาษณ�ทุกฝsายที่
เก่ียวข�อง 

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

สังเกตและบันทึกการจัดกิจกรรมการสะท�อนผลว�าทําอะไร อย�างไร และได�ผลอย�างไร ดังสรุปใน
ตารางท่ี 4.32 

 
ตารางท่ี 4.32  ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมในข้ันตอนการสะท�อนผลใหม� 

กิจกรรม ผลการปฏิบัติ ข�อสังเกต 
การสรุปผลการปฏิบัติย�อนหลังตั้งแต�
ข้ันตอนการวางแผนใหม� ข้ันตอนการ
ปฏิบัติใหม� และข้ันตอนการสงัเกตใหม� 

บรรลุผลสาํเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

ทุกคนมีประสบการณ�จากการ
ดําเนิน งานในวงจรท่ี 1 จึงทําให�มี
ทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

การถอดบทเรียน (Lesson Learned) 
เก่ียวกับการนําโครงการลงสู�การปฏิบัติ 

บรรลุผลสาํเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

ทุกคนสามารถร�วมกันถอดบทเรียน
เก่ียวกับการนําโครงการลงสู�การ
ปฏิบัติได�อย�างถูกต�องและมีความ
ชํานาญในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

 
จากตารางที่ 4.32 ผลจากการจัดกิจกรรมการสังเกต ในข้ันตอนการสะท�อนผลใหม�พบว�า

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวังโดยมีข�อสังเกตว�าสาเหตุที่ทํางานให�ทุก
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค�ได�นั้นเป#นเพราะทุกคนมีประสบการณ�จากการดําเนินงานในวงจรที่ 1 จึง
ทําให�มีทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน รวมท้ังทุกคนยังสามารถร�วมกันถอดบทเรียนเก่ียวกับการนํา
โครงการลงสู�การปฏิบัติได�อย�างถูกต�องและมีความชํานาญในการถอดบทเรียนมากข้ึน 

 
วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion)  
ในข้ันตอนการสรุปผลนี้ ดําเนินการในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 ณ ห�อง

ประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ผู�วิจัยได�ยึดถือหลักการที่สําคัญที่นําไปสู�ผลการสรุปในข้ันท่ี 10 น้ี
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คือ “หลักการมีส�วนร�วมและการเรียนรู�ร�วมกัน” โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินการ
วิจัยตั้งแต�ข้ันตอนท่ี 1-10 และถอดบทเรียนคือเป#นไปตามธรรมชาติสบาย ๆ มีวิธีท่ีเรียบง�ายแต�มีแบบ
แผนสัมพันธ�กันและมีช�องว�างให�กัน โดยการที่เห็นหน�ากัน ทุกคนมีรอยยิ้มอุดมการณ� การพูดคุย การ
ที่ได�เห็นข�อมูลเหมือนกันไปพร�อมกัน ตรวจสอบร�วมกัน สอบถาม และเพิ่มเติมได�พร�อมท้ังการแสดง
ข�อมูล สถิติภาพถ�าย เอกสารผลการดําเนินงานที่ผ�านมาท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การเรียนรู� องค�
ความรู�จากการเรียนรู� ดังน้ี 

ผลจากการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ดําเนินการมาตั้งแต�ใน
ข้ันตอนที่ 1 เป#นต�นมา ทําให�ได�มาซ่ึงข�อท่ีจะสรุปผลร�วมกันเก่ียวกับผลการดําเนินงาน พร�อมทั้งแสดง
ความเห็นรับรองในท่ีประชุมพร�อมกันของผู�ร�วมวิจัยในข้ันตอนท่ี 1-10 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4.33  สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมข้ันตอนที่ 1-10 

ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1  
การเตรียมการ 
(Preparation) 

1) การสร�างความเป#นกันเองกับ
ผู�ร�วมวิจัย 

2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�
ร�วมวิจัย 

3) การจัดทาํปฏิทินการทํางาน  
4) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงค�  
- ได�รับความร�วมมือและตอบรับงานวิจัย 
- ได�ปฏิทินเพื่อการดําเนินงานวิจัยเพื่อใช�เป#น

แนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย 
- ผู�ร�วมวิจัยได�รับการอบรมความรู�การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ฝ�กปฏิบัติเทคนิค
การวางแผนปฏิบัติการ การนําแผนลงสู�การ
ปฏิบัติ การสังเกต บันทึกข�อมูลจากการ
สังเกต และการถอดบทเรียน 

ข้ันตอนท่ี 2  
การวางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะห�สภาพ 
2) กําหนดป*ญหาและทําความ

เข�าใจป*ญหา 
3 ) การถ�ายทอดแนวคิดในบทท่ี 

2 ให�ผู�ร�วมวิจัย 
4) การจัดทาํแผนปฏิบัติการ  
5) การสรุปผลการดาํเนินงาน 

บรรลุวัตถุประสงค� เกิดความเข�าใจเก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับผู�เรียน 
- ได�แผนปฏิบัติการเพื่อนําไปใช�ในการแก�ไข
ป*ญหาและการพัฒนางานวิจัย 3 โครงการคือ 
1. โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 
สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
2. โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขา    
ช�างยนต� 
3. โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา 
ปลูกเห็ดนางฟzา 

ข้ันตอนท่ี 3  
การปฏิบัติ 
(Acting) 

1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
งานร�วมกัน 

- บรรลุตามวัตถุประสงค� ได�ทีมงานโครงการท่ี
รับผิดชอบดําเนินงานในแต�ละโครงการ
พร�อมกําหนดทีมติดตามและประเมินผล 
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ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 
2) การประเมินสภาพการ

ดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�
การปฏิบัติ 

3) การนาํแผนลงสู�การปฏิบัติ 
4) การประเมินและสรุปผล 

- ได�เครื่องมือการวิจัย 5 ฉบับสําหรับใช�ใน
การดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 4  
การสังเกต 
(Observing)  

1) การกําหนดรูปแบบและ
วิธีการ 

2) การสังเกตผล 
3) การประเมินผลและสรุปผล 

- ผู�ร�วมวิจัยและทีมประเมินมีความเข�าใจใน
เทคนิควิธีการสังเกตผลและสามารถใช�
เคร่ืองมือในการสังเกตได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� การสะท�อนผล
การดําเนินงาน ทําให�ผู�ร�วมวิจยัทราบถึง
ความก�าวหน�าโครงการในการทํางานและได�
แบ�งป*นประสบการณ�ในการทํางานร�วมกัน 

ข้ันตอนท่ี 5 
 การสะท�อนผล 
(Reflecting) 

1) การสังเคราะห�ความรู� 
2) การนาํเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค� มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ได�เห็นถึงสภาพการเปลีย่นแปลง การ
เรียนรู�และความรู�ใหม�ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 

ข้ันตอนท่ี 6  
การวางแผน
ใหม� (Re-
Planning) 

นําเสนอรายงานวิเคราะห�
วิพากษ� ประเมินป*ญหาท่ี
ต�องการแก�ไขหรือพัฒนาพร�อม
วางแผนปฏิบัติการใหม� 

- บรรลุตามวัตถุประสงค� ได�แผนปฏิบัติการ
ชุดใหม�เพื่อนําไปใช�ในการพัฒนางานให�มี
ความต�อเนื่องและยั่งยืน 

 
ข้ันตอนท่ี 7 
การปฏิบัติใหม�  
(Re-Acting) 

1) การกําหนดแนวปฏิบัติใหม� 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค� ผลจากการนํา
โครงการลงสู�การปฏิบัติ ทําให�ผู�เรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� มีความรู�และ
ทักษะที่จําเป#นในการทํางานมากข้ึน และ
สามารถรักษาระดับคุณภาพไว�ในเกณฑ�
ระดับ “ดี” ส�งผลให�ผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 8  
การสังเกตใหม� 
(Re-
Observing) 

1) กําหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตและรายงานผล 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค� ผู�ร�วมวิจัยและทีม
ประเมินมีความรู�ความเข�าใจในวิธีการ
สังเกตผลและบันทึกข�อมูลจากการสังเกต
สามารถใช�เคร่ืองมือในการสังเกตได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู�และ
สะท�อนผลของการดําเนินงานทําให�ผู�ร�วม
วิจัยได�ทราบถึงความก�าวหน�าในการทํางาน
และได�แบ�งป*นประสบการณ�ในการทํางาน
ร�วมกัน 
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ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 9 
การสะท�อนผล
ใหม� (Re-
Reflecting) 

1) สังเคราะห�ความรู�  
2) การนาํเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค� เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู�และได�เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู� และความรู�ใหม�จากการลงมือ
ปฏิบัติ ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�ม
บุคคล และระดับองค�กร 

ข้ันตอนท่ี 10 
การสุรุปผล 
(Conclusion) 

สรุปผลการดาํเนินงานข้ันตอนที่ 
1 – 10 ร�วมกันทบทวนและ
สรุปประสบการณ�การทาํงานที่
ผ�านมา 

บรรลุตามวัตถุประสงค�  

 
จากตารางที่ 4.33 การสรุปผลการดําเนินงานข้ันตอนท่ี 1-10 พบว�าผลการดําเนินงานโดย

ภาพรวมถือว�าประสบผลสําเร็จทุกข้ันตอน ตั้งแต�ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการ ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน 
ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ ข้ันตอนท่ี 4 การสังเกต ข้ันตอนท่ี 5 การสะท�อนผล ข้ันตอนท่ี 6 การวางแผน
ใหม� ข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม� ข้ันตอนที่ 9 การสะท�อนผลใหม� และ
ข้ันตอนที่ 10 การสรุปผล  
 จากน้ันผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันดําเนินการถอดบทเรียนจากการดําเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีผ�านมาเพื่อสะท�อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยยึด
หลักการมีส�วนร�วมและการเรียนรู�ร�วมกัน ใช�การประชุมเชิงวิชาการเป#นเวทีการสะท�อนผลและถอด
บทเรียนจากผลการดําเนินงานที่ผ�านมาเพื่อหาข�อสรุปในประเด็นต�าง ๆ ดังนี้คือ 1) ผลการ
เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 2) ผลการเรียนรู�จากการปฏิบัติ และ 3) ความรู�ใหม�ที่เกิดจากการปฏิบติ 
หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสะท�อนผลและถอดบทเรียนจากผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาได�เสร็จ
สิ้นลง ผู�วิจัยได�สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ดังนี้ 

 
4.2  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติจริง  
 ข�อสรุปที่ได�จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเร่ือง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี       
คุวานันท�” เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัตินั้นพบว�ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ท้ังท่ีเป#นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง และการเปลี่ยนท่ีไม�คาดหวัง ดังน้ี 

4.2.1 ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง จําแนกออกเป#น 2 ระดับคือ 1) ผลการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับที่เป#นภาพรวมของวิทยาลัย และ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
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   1) ผลการเปล่ียนแปลงในระดับที่เป�นภาพรวมของวิทยาลัย 
      ผลการวิจัยพบว�า ก�อนดําเนินการวิจัย สภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ของผู�เรียนใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยภาพรวมอยู�ในระดับพอใช� ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ย 2.57 เม่ือพิจารณา
เป#นรายทักษะพบว�า ทักษะการสื่อสาร มีค�าเฉลี่ย 2.35  ทักษะการคิด มีค�าเฉลี่ย 2.38 ทักษะการ
แก�ป*ญหา มีค�าเฉลี่ย 2.59 ทักษะการใช�ทักษะชีวิต มีค�าเฉลี่ย 3.06 และ ทักษะการใช�เทคโนโลยี มี
ค�าเฉลี่ย 2.47 หลังการวิจัย พบว�า ทั้งโดยภาพรวมและรายทักษะ ผู�เรียนมีทักษะเพิ่มข้ึนอยู�ในระดับดี 
โดยภาพรวมมีค�าเฉลี่ย 3.52 ท่ีสูงกว�าเกณฑ�ที่กําหนด 3.00 ทุกทักษะ เม่ือจําแนกเป#นรายทักษะ 
พบว�า ทักษะการสื่อสาร มีค�าเฉล่ีย 3.35 ทักษะการคิด มีค�าเฉลี่ย 3.38 ทักษะการแก�ป*ญหา มีค�าเฉลี่ย 
3.38 ทักษะการใช�ทักษะชีวิต มีค�าเฉลี่ย 3.88  และ ทักษะการใช�เทคโนโลยี มีค�าเฉลี่ย 3.62 ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลการประเมิน พบว�า สูงกว�าก�อนการวิจัยทุกทักษะ และสุดท�ายตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมี
ความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน) ระดับคุณภาพดีข้ึน ผลการประเมินภายนอกครั้งต�อไป คร้ังท่ี 
4 (พ.ศ. 2559 – 2563) จะดีข้ึน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนดีข้ึนตามลําดับ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมี
ความพึงพอใจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ยึดถือเป#นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาท่ี
มุ�งหวังให�ผู�เรียนเป#นศูนย�กลาง ซ่ึงจะมีผลอย�างมากต�อการพัฒนาองค�ความรู�ของผู�เรียน เพราะว�า
การศึกษาแนวใหม�ต�องไปแนวทางเดียวกับโลกธุรกิจ ที่ผ�านมาเราสอนไปอย�างหนึ่ง เด็กจบออกไปแล�ว 
หน�วยงานยังต�องเทรนนิ่ง (Training) เพื่อให�ได�คุณสมบัติที่ต�องการ เป#นการเสียเวลากับหน�วยงาน 
และเด็กรุ�นใหม� ต�องการระบบการเรียนรู�ใหม� ๆ ที่ตอบสนองความต�องการของเขา แต�เดิมเด็กอาจ
เรียนรู�ผ�าน Case Study บนกระดาษ แต�เด็กรุ�นใหม�ต�องการมากกว�านั้น ขณะที่ผู�ประกอบการก็
เรียกร�องถึงคุณภาพของผู�เรียน การเรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะกระตือรือร�นอยากเรียน 
เพราะได�เจอประสบการณ�จริง โดยวิทยาลัยสามารถปูทางให�ผู�เรียนได�เลยต้ังแต�ยังไม�ออกจากร้ัว
วิทยาลัย จึงควรมุ�งเน�นสร�างผู�เรียนมีความรู�จริงจากประสบการณ�จริง มากกว�าการเรียนทฤษฎี ซ่ึงเม่ือ
ใช�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส�วนร�วมมาพัฒนาการจัดการเรียนรู�  ก็เป#นหน่ึงใน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให�เกิดการเรียนรู�ในแนวทางใหม�  

 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ร�วมกันกําหนดสภาพที่คาดหวังจากการแก�ป*ญหาว�าสภาพที่คาดหวัง

จากการแก�ป*ญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� คือ ทุกกิจกรรมในแต�ละโครงการของแผนปฏิบัติ
การประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค� ทั้งนี้ หลังจากได�นําแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติ
แล�วเสร็จทุกโครงการ สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสําเร็จ ดังแสดงในตารางที่ 4.34 
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ตารางท่ี 4.34  ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการ
ศูนย�ฝ�ก
อาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร 
สาขา
คอมพิวเตอร�
ธุรกิจ 

1. การอบรม
ให�ความรู�
ก�อนการ
ปฏิบัติงาน 

4.24 0.66 มีการอบรมการใช�เคร่ืองใช�สํานักงานแต�ละประเภท 
เช�น คอมพิวเตอร� เคร่ืองพิมพ�และสําเนา เคร่ือง
เคลือบบัตร เครื่องเย็บกระดาษ แท�นตัดกระดาษ  
การบริการ มารยาทต�าง ๆ การทําบัญชี ความมี
วินัย ความซ่ือสัตย� คุณธรรมจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ 

 2. การ
เตรียมห�อง
ศูนย�ฝ�ก
อาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร 

4.32 0.45 ใช�ห�องเซิร�ฟเวอร�ชั้น 2 เดินสายอินเทอร�เน็ต ใช�
คอมพิวเตอร� 3 ชุด แชร�เคร่ืองพิมพ�ให�สั่งพิมพ�งาน
ได�ทุกเคร่ือง เคาน�เตอร�เก็บเงิน จุดจําหน�ายสินค�า 
ให�ผู�เรียนซ�อมบํารุงคอมพิวเตอร�เครื่องเก�าที่ไม�ได�ใช�
(ประยุกต�เนื้อหาท่ีเรียนมาใช�ในการซ�อมบํารุง) 

 3. การเปuด
บริการ 

4.58 0.68 เวลาทาํการ จันทร� – ศุกร� เปuดบริการ 3 ช�วง คือ
เวลา 07.00 – 08.30 เวลา 11.45 – 13.00 และ
เวลา 15.00 – 16.30 การเปuดทําการในวันแรก
ลูกค�าผู�เรียนมาใช�บริการจาํนวนมากเกินความคาด 
หมายทั้งการถ�ายเอกสาร พิมพ�งาน เข�าเล�ม เคลือบ
บัตร และซ้ือสินค�าด�วย และสรุปรายรับรายจ�าย
กระทบกับเงินสดแล�วนําเงินฝากที่ครูหัวหน�าทีม 1 

 4. การอบรม
การ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมศูนย�
ฝ�กอาชีพ
ร�านถ�าย
เอกสาร 

4.18 0.63 อบรมการใช�งานโปรแกรมกราฟuก การแปลง
ไฟล�ข�อมูลและการบีบอัดข�อมูล การใช�อีเมลล� การ
ดาวน�โหลดไฟล�ข�อมูล การอัพไฟล�ข�อมูล พร�อมการ
ใช� Google Apps เพื่อให�ผู�เข�า ร�วมโครงการ
สามารถให�คําแนะนํากับผู�ท่ีใช�บริการได� การเข�าเล�ม
รายงานไม�ให�กระดาษยับ การถนอมเคร่ืองมือ
อุปกรณ�สํานักงาน การบริการของผู�เข�าร�วม
โครงการซ่ึงจะ ต�องมีการยิ้ม ไหว� ทักทายให�กับ
ลูกค�าแล�วยังต�องเพิ่มเติมเร่ืองการช�วยเหลือลูกค�าใน
ทุก ๆ ด�าน การพูดคุยกับลูกค�าแบบเป#นมิตรและมี
ใจรักในงานบริการ การทวนสนิค�า ราคาสินค�า รับ
เงินจากลูกค�า ทวนจํานวนเงินและเงินทอนกับลูกค�า 
พร�อมท้ังกล�าวคําขอบคุณกับลูกค�าเพื่อให�ลูกค�าเกิด
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โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการดําเนินงาน 
ความพึงพอ ใจในการรับบริการจากศูนย�ฝ�กอาชีพ
ร�านถ�ายเอกสาร 

2. โครงการ
ศูนย� บริการ
ยานยนต� 
สาขา     
ช�างยนต� 

1. การปรับ
ภูมิทัศน�
ศูนย�บริการ
ยานยนต� 

4.06 0.65 ตรวจสอบสภาพสถานท่ีเพื่อทําเป#นศูนย�การเรียนรู� 
จัดทําผังแบ�งส�วนศูนย�บริการยานต� พื้นที่รับรถ 
พื้นที่ส�งมอบรถ พื้นท่ีซ�อมบํารุง ห�องเคร่ืองมือ ห�อง
อะไหล� และทําความสะอาด ทาสีภายนอก ทาสี
ภายในเพื่อให�มีความกลมกลืน สวยงามสะอาด 

 2. การ
เตรียมความ
พร�อม
ศูนย�บริการ
ยานยนต� 

3.71 0.68 ซ้ืออะไหล� วัสดุอุปกรณ� ที่จําเป#นสําคัญ ๆ จัดทํา
สตtอดควบคุมและจัดเก็บไว�ในห�องสตtอคพร�อมเบิก
ใช� ตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ�และการดูแลรักษา
พร�อมใช�งาน อบรมวิธีการใช�เครื่องมือให�กับสมาชิก
ผู�เข�าร�วมโครงการก�อนปฏิบัติงาน และ
ประชาสัมพันธ�การทดสอบบริการทางเฟสบุtคให�กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัย 

3. การ
ทดสอบ
บริการ 

4.06 0.74 มีรถเข�ารับบริการ 3 คัน เป#นลูกค�าภายในวิทยาลัย 
2 คันคือ ครูณัฐริกา และครูชนิดาภา และลูกค�า
ภายนอก 1 คัน คือเพื่อนของครูไพรัตน� โดยท้ัง 3 
คัน เป#นการเปลี่ยนถ�ายน้ํามัน เคร่ืองและไส�กรอง 
คิดค�าอะไหล�คันละ 790 บาท ฟรีค�าแรง 

 4. การทํา
ห�องรับรอง
ลูกค�า
ศูนย�บริการ
ยานยนต� 

3.00 0.50 ทําห�องรับรองลูกค�าบริเวณทางเข�าศูนย�บริการด�าน
ซ�ายมือ สําหรับให�ลูกค�าน่ังรอระหว�างนํารถเข�า
บริการ จัดเป#นชุดโตtะไม� มีมุมบริการเครื่องดื่ม 
เคร่ืองเสียง โทรทัศน� หนังสือพิมพ� และ ล�อมรอบ
ด�วยสื่อการเรียนรู�ด�านช�างยนต� 

3. โครงการ
เดินตามรอย
พ�อ สานต�อ
ท่ีพ�อทํา 
ปลูกเห็ด
นางฟzา 

1. ศึกษาดู
งานและ
สร�าง
โรงเรือนเห็ด 

4.29 0.68 นักเรียนและครูได�เดินทางไปศึกษาดูงานและ
สัมภาษณ�ผู�จําหน�ายและปลูกเห็ดนางฟzาที่ฟาร�มเห็ด
บ�านโนนชัย ขอนแก�น สัมภาษณ�ถึงข้ันตอนการผลิต
ก�อนเชื้อเห็ด วิธีการดูแลรักษา ป*ญหาอุปสรรค โดย
คุณสากล ทองใหญ� ได�ให�ข�อเสนอแนะในการปลูก
เห็ดนางฟzาว�าก�อนเชื้อเห็ดมีระยะ เวลาในการปลูก
อยู�ที่ 5 – 6 เดือน แต�ถ�าดูแลดี ๆ เห็ดสามารถออก
ได�ถึง 8 เดือน และ ซ้ือก�อนเห็ด จํานวน 2,000 
ก�อนกลับมาพักไว�ที่วิทยาลัย และสร�างโรงเรือนเห็ด 
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ตารางท่ี 4.34  (ต�อ) 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X ̅ S.D. ผลการดําเนินงาน 
 2. การปลูก

เห็ด 
4.53 0.51 - การปลูกเห็ดที่วิทยาลัย จํานวน 1,200 ก�อน 

ทยอยเข�าโรงเรือนเห็ดเรียงเป#นชั้น ๆ เปuดเชื้อเห็ด
ออก เร่ิมรดน้ําก�อนเห็ด เช�าและเย็น รอเวลาเห็ด
ออกดอกแล�วเริ่มเก็บเห็ดขาย 
- การปลูกเห็ดที่บ�านนักเรียน คือ บ�านนางสาว
วรรณวิไล 280 ก�อน โดยคุณตาสร�างโรงเรือนเห็ด
ให� บ�านนางสาวแสงเทียน/นางสาว  หัทยา 255 
ก�อน โดยใช�โรงเก็บของดัดแปลงทําเป#นโรงเรือน
เห็ด และบ�านนางสาว จารวุรรษ/นางสาวพรทิพย� 
265 ก�อน โดยคุณลุงทําโรงเรอืนไม�ไผ�ให� นักเรียน
ทุกคนได�ดูแลการปลูกเห็ดจนกระทั่งเห็ดออกดอก
พร�อมเก็บจําหน�าย 

3) การ
จําหน�ายเห็ด 

4.55 0.47 - จําหน�ายให�กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร�านอาหารภายในและภายนอก จําหน�ายเห็ดหมด
ทุกวัน 
- จําหน�ายที่บ�านผู�เรียน โดยตัง้โตtะจําหน�ายหน�า
บ�าน นาํไปจาํหน�ายที่ตลาด และป*¥นจักรยาน 
จําหน�ายจาํหน�ายเห็ดหมดทุกวัน 

 4) การแปร
รูปเห็ด และ
อบรมวิธีการ
ปลูกเห็ดส�ง
ต�อรุ�นน�อง 

3.88 0.85 สมาชิกรุ�นที่ 1 ได�จัดอบรมวิธีการปลูกเห็ดถ�ายทอด
ข้ันตอนวิธีการดูแลปลูกเห็ดให�กับน�อง ๆ ท่ีสนใจเข�า
ร�วมโครงการในวงจรท่ี 2 และพาน�อง ๆ ชมโรง
เพาะเห็ดเป#นการถ�ายทอดความรู�เชื่อมโยง
ประสบการณ�เดิมของนักเรียนเข�ากับประสบการณ�
ที่ได�ทําจริง และให�น�องเข�าร�วมกิจกรรมแปรรูปเห็ด
เป#นเห็ดทอดเพื่อสร�างรายได�เพิ่ม พร�อมทําโรงเรือน
เพิ่มอีก 2 โรงเรือนสําหรับปBการศึกษา 2561 

หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 จากตารางที่ 4.34 สรุปได�ว�าผลการดําเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ 12 กิจกรรม พบว�า
สําเร็จและบรรลุตามเปzาหมายหรือสภาพท่ีคาดหวังทั้งหมดคือ 1) โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�าย
เอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 2) โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� และ 3) โครงการ
เดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา 
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 สําหรับความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือโครงการในแผนปฏิบัติการคือ
ทุกกิจกรรมในแต�ละโครงการของแผนปฏิบัติการสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค� โดยหลังจากผู�วิจัยและ
ผู�ร�วมวิจัยได�นําแผนสู�การปฏิบัติแล�ว พบว�า ผลการดําเนินโครงการท้ัง 3 โครงการ เป#นผลสําเร็จบรรลุ
ตามเปzาหมายหรือสภาพท่ีคาดหวังทั้งหมด 
 4.2.2 การเปลี่ยนแปลงที่ไม0คาดหวัง  
 จากการดําเนินงานตั้งแต�ข้ันตอนที่ 1 - 10 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ไม�คาดหวังใน
ภาพรวมระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ดังน้ี คือ ก�อนดําเนินการวิจัย การดําเนินงานของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท�ด�านต�าง ๆ สืบเนื่องมาจากผู�วิจัยได�เล็งเห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
มุ�งเน�นการสอนแบบบรรยายท�องจําแล�วให�ทําแบบฝ�กหัดที่มีอยู�ในหนังสือ ซ่ึงผู�เรียนสามารถทํา
แบบฝ�กหัดได�เป#นอย�างดี ผู�เรียนเป#นผู�รับจนเคยชินทําให�ไม�เกิดการแสวงหาองค�ความรู�ใหม�ที่มีอยู�
ทั่วไปในโลกออนไลน� หรือจากแหล�งความรู� อ่ืน ๆ เกิดผลลัพธ�คือคุณภาพของผู� เรียนท่ีเข�าสู�
ตลาดแรงงานต่ํากว�ามาตรฐาน ไม�ได�รับองค�ความรู�ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีควรจะเป#น จึงเป#น
เหตุผลให�ตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ต�อง
ปรับปรุง” วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�มีความจําเป#นเร�งด�วนต�องพัฒนาครูผู�สอนเติมเต็มในส�วนท่ีขาด
นี้ เพื่อให�ครูผู�สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 ให�มีความรู�และทักษะท่ี
จําเป#นในการทํางาน ตลอดถึงผู�เก่ียวข�องต�องแก�ป*ญหาร�วมกัน 
 หลังดําเนินการวิจัย การดําเนินการของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ในด�านการจัดการ
เรียนรู�ในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให�กับผู�เรียน เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นใน
การทํางาน โดยได�รับการพัฒนาจากทีมผู�ร�วมวิจัยเกิดประโยชน�ต�อวิทยาลัย โดยครูต�องเรียนรู�ก�อน
ส�งผลให�ครูได�พัฒนาวิชาชีพตนเองได�พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู�ในด�านอาชีพและการเป#น
ผู�ประกอบการโดยมีผู�เรียนเป#นศูนย�กลาง มุ�งเน�นให�ลงมือปฏิบัติจริงและผู�เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การเรียนรู�เกิดการคิดวิเคราะห�มากข้ึนมากกว�าการท�องจํา ผู�เรียนได�ดึงความคิดของตนเองออกมาใช�
ในการทํากิจกรรมตามโครงการต�าง ๆ ส�งเสริมให�เกิดการมีระเบียบวินัยทางการศึกษา ส�งเสริมผู�เรียน
ให�พัฒนาตนเองไปสู�การเป#นผู�เรียนท่ีมีคุณภาพสู�สังคม ทําให�ผู�ปกครองเริ่มให�ความสนใจในการเข�ามา
มีส�วนร�วมในโครงการดําเนินการจัดการศึกษามากข้ึน รวมท้ังกรรมการบริหารสถานศึกษานสังกัดได�
เห็นผลการพัฒนา เช่ือม่ันว�าผลการประเมินคุณภาพภายนอกในคร้ังต�อไป คุณภาพของตัวบ�งชี้ท่ี 2 
(ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน) มีระดับคุณภาพท่ีดีข้ึนตามลําดับ เป#นที่น�าพอใจ 
การทํางานมีการแสดงความคิดเห็นจากฝsายต�าง ๆ มากข้ึนและการทํางานเป#นไปแบบเป#นกันเองและมี
ส�วนร�วมในการลงมือทํางานด�วยความเต็มใจรู�และเข�าใจบทบาทป*ญหาท่ีร�วมกันพัฒนา แก�ไขวิทยาลัย
ตนเองมากข้ึน 
  
4.3 การเรียนรู2 (Learning) จากการปฏิบัติจริง  
 จากการดําเนินงานต้ังแต�ข้ันตอนที่ 1 - 9 สามารถสรุปผลการเรียนรู� (Learning) ที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ผู2วิจัย เรียนรู�ว�า “การเปลี่ยนแปลงเป#นสิ่งที่บริหารได�” ถ�าเปล่ียนแปลงแบบมี
ทิศทาง กรรมวิธีในการบริหารการพัฒนาต�องสร�างการมีส�วนร�วม การทํางานจะดีท่ีสุดถ�าเอาไอเดีย 
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(Idea) มาแชร�กัน (Share) ระบบวันแมนโชว� (One Man Show) หมดยุคจริง ๆ ในเวทีงานต�องอย�า
เกรงใจซ่ึงกันและกันเพื่อประโยชน�ของหน�วยงาน เราต�องเพิ่มมูลค�า (Value) ให�กับองค�กร การท่ีเรา
จะเป#นผู�บริหารต�องรู�คุณค�าของคนทุกระดับ คนเป#นป*จัยแห�งความสําเร็จของการทํางาน ควรซาบซ้ึง
ในทุนมนุษย� (Human Capital) เป#นทุนท่ีมีมูลค�าสูงที่สุด ศักดิ์ศรีของความเป#นมนุษย� (Human 
Right) มีอยู� ทุกคน ควรยกย�อง ช่ืนชม และให�เกียรติซ่ึงกันและกัน การมีมนุษยสัมพันธ�ที่ดี คือ
ความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับมนุษย� เพราะฉะน้ันการที่เราจะสร�างสัมพันธ�กับคนอ่ืนเราต�องรู�สึกว�า
คนอ่ืนก็เป#นมนุษย�เช�นกัน ถ�าไม�มีความสัมพันธ�ของมนุษย� (Human Relationship) ที่ดีในลักษณะ
ของทีมเวริร�ค (Teamwork) ความสําเร็จจะไม�บังเกิด การบริหารการพัฒนาที่ดีต�องใช�ความรู�บวกกับ
ประสบการณ�ถ�าตัดท้ิงตัวใดตัวหนึ่งจะไม�ยั่งยืน การท่ีเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรต�องลงมือปฏิบัติและ
ต�องมีใจกับส่ิงนั้นตลอดเวลาต�อง “ทุ�ม” ใจเต็มร�อย ทุ�มเทมุ�งม่ันกับสิ่งนั้นตลอดเวลาทุกลมหายใจจึง
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได� ผู�นําต�องมี “ใจ” ให�กับทีมงานอย�างแท�จริงท่ีจะร�วมทุกข�ร�วมสุข “ใจนั้น
เป#นสิ่งที่มีค�ามากท่ีสุด” ในการสื่อสารกับผู�ร�วมวิจัยต�องสบตาคนฟ*งเพื่อสร�างความม่ันใจและอบอุ�นใจ
แก�ผู�ร�วมวิจัยดุจดังคําท่ีว�า “ดวงตาเป#นหน�าต�างของดวงใจ” วิธีการสร�างความเข�าใจกับผู�ร�วมวิจัยโดย
ใช�วิธีการพูดคุยแบบกันเองไม�มีพิธีรีตองอะไรมากแต�ได�ผลงานเต็มท่ีเช�นกัน เกิดความเข�าใจท่ีดีต�อกัน
ระหว�างผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัยเหมือนเป#นครอบครัวเดียวกัน ไว�วางใจซ่ึงกันและกัน และเข�าใจในสิ่งที่ทุก
คนจะร�วมกันดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนในการจัดการเรียนรู� และ
ในฐานะท่ีเป#นผู�วิจัยใน 3 ลักษณะคือ เป#นผู�รอบรู� เป#นผู�อํานวยความสะดวก และเป#นผู�เสียสละการ
เรียนรู�และสร�างความร�วมมือในองค�กร หากทุกคนในองค�กรมีส�วนร�วมอย�างแท�จริง ทุกคนก็จะเทใจใน
การทํางานด�วยความเต็มใจและจริงใจ ผู�วิจัยเรียนรู�ที่จะจัดการให�คุณค�าในตัวผู�ร�วมวิจัยทุกคนถูกนํา
ออกมาใช�อย�างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เรียนรู�ถึงการทํางานกับผู�ร�วมวิจัย ช�วยกันคิด ช�วยกันทําการ
วิจัยเพื่อให�กิจกรรมเหล�านั้นประสบความสําเร็จ เสมือนหน่ึงผนึกกําลังผู�ร�วมวิจัย ผู�วิจัย และ
คณะกรรมการบริหาร ไปสู�ภาพท่ีวาดไว�ร�วมกัน ไปสู�เปzาหมายเดียวกัน 

2) ผู2ร0วมวิจัย เรียนรู�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม การวางแผนท่ี
เกิดจากการมีส�วนร�วมทําให�ทุกคนมองเห็นภาพรวมและความรับผิดชอบต�อเปzาหมายที่กําหนดไว�
ร�วมกัน การระดมความคิดทําให�เกิดการมองมุมใหม�ที่แตกต�าง พลังบวกในตัวของผู�ร�วมวิจัยทุกคน
สามารถผลักดันให�ทําสิ่งท่ีเหนือกว�าการปฏิบัติกว�าปกติธรรมดาด�วยจุดหมายเดียวกันซ่ึงเม่ือก�อนต�าง
คนต�างอยู�คนละมุม เรียนรู�เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการและการนําแผนสู�การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล 
เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข�อมูล การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรียนรู�สิ่งที่เป#นป*ญหา
และเสาะหาข�อมูลสาเหตุของป*ญหาที่วิทยาลัยกําลังเผชิญอยู� เรียนรู�ในวิธีการปฏิบัติกิจกรรมร�วมกัน
ให�เกิดประสิทธิผล เรียนรู�วิธีการประสานงานความร�วมมือระหว�างผู�วิจัยกับผู�วิจัยและผู�วิจัยกับผู�ร�วม
วิจัย เรียนรู�การยกย�องเพื่อนร�วมงานและเพื่อนต�างทีมงานในขณะปฏิบัติงานทุกคนต�องช�วยเหลือกันมี
ความเอ้ืออาทรต�อกันไม�มีใครคนใดคนหนึ่งเป#นเดอะสตาร�แต�ทุกคนเป#นเดอะสตาร�ทุกคนส�งสัญญาณ
ถึงความมุ�งม่ันท่ีจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงอย�างแท�จริง ความไว�วางใจซ่ึงกันและกันเป#นเร่ืองท่ีต�อง
สร�างตลอดเวลาต�องรักษาไว� การทํางานต�องอย�าแยกกันทํา จะต�องทํางานแบบบูรณาการจึงจะช�วย
แก�ป*ญหาได�ท้ังระบบ การพัฒนาทักษะผู�เรียนจะเกิดการเรียนรู�ได�ดีต�องใช�เวลาและความอดทนของ
นักวิจัยเราไม�สามารถแก�ป*ญหาพลิกฟ�8นคืนมาได�ทันที่ในวงจรเดียวต�องปฏิบัติสมํ่าเสมอต�อเนื่องเป#น
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ระบบ เรียนรู�บทบาทหน�าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน เรียนรู�ท่ีจะเป#นผู�นําการเรียนรู�ท่ีจะเป#นผู�มี
ความตรงต�อเวลา เรียนรู�คุณค�าความเป#นมนุษย�ของผู�ร�วมวิจัยว�าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ 
มีความรู�ความสามารถต�องการการยอมรับจากเพื่อนร�วมงาน เรียนรู�การทํางาน ประสบการณ�การ
ทํางาน และเรียนรู�ที่จะเป#นผู�มีความมุ�งม่ันเปuดใจให�อภัยและสร�างความเป#นเอกภาพในองค�กรต�อไป 

 3) ผู2เรียน เกิดการเรียนรู�จากประสบการณ�การทํางานในแหล�งเรียนรู�ภายในวิทยาลัยคือ    
1) ศูนย�ฝBกวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร เรียนรู�ถึงประสบการณ�ของพ�อค�าแม�ค�า การขายของ การคิดเงิน 
การทําบัญชีรายรับรายจ�าย การตรวจสอบสินค�า จากวิชาชีพที่เรียนมานํามาใช�ในชีวิตประจําวันได� 
เรียนรู�การสังเกตผู�คน การมีปฏิสัมพันธ�กับผู�อ่ืนที่ไม�เคยรู�จักมาก�อนระหว�างการขายของ เช�น ลูกค�าทั้ง
ครูและนักเรียนแต�ละประเภทไม�เหมือนกัน ลูกค�าบางประเภทชอบให�พูดดีเฮฮา ลูกค�าช�างยนต�เดินเข�า
มาต�องการแบบน้ันแบบนี้แค�ให�เสร็จไม�สนใจรายละเอียด แต�ลูกค�าพาณิชยการจะมีความละเอียด
รอบคอบ คอยบอกว�าต�องปรับตรงนี้ตรงนั้น เป#นต�น เรียนรู�การแก�ป*ญหาเฉพาะหน�าจากหน�างาน 
เรียนรู�ทักษะการคิด เช�น ป*ญหาความล�าช�าทางเทคโนโลยีจะต�องเน�นวิธีการพูดและการสื่อสารกับ
ลูกค�า เรียนรู�การแก�ไขป*ญหาต�าง ๆ จากการทํางาน เช�น เรียนรู�การทํางานของเครื่องพิมพ�มากข้ึน 
เรียนรู�การช�วยเหลือเพื่อนท่ีทํางานไม�เป#น เรียนรู�การใช�งานคอมพิวเตอร�ท่ีมีการสอนเพิ่มเติม เรียนรู�
การทํากิจกรรมท่ีเป#นประโยชน�แก�ชุมชน เรียนรู�การจะใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าเพื่อให�เกิดประโยชน�
สูงสุดต�อวิทยาลัยเกิดจิตวิญญาณของความเป#นเจ�าของ (Sense of Belonging) 2) การเรียนรู�ใน
โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� ผู�เรียนได�เรียนรู�การพัฒนาทักษะความสามารถก�อนออก
สู�อาชีพ เดิมเป#นการเรียนรู�แบบหลักทฤษฎี การเรียนรู�ใหม�นําทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต�ใช�งานจริงได�
ทันทีมีแรงจูงใจในการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทําให�ผู�เรียนจากก�อนหน�าน้ี
เรียนแบบท�องจําแต�เม่ือได�ลงมือปฏิบัติรู�สึกตื่นเต�นและดีใจ เรียนรู�การคิด การแก�ป*ญหา การทํางาน
เป#นทีม ได�มีส�วนร�วมในการบริการยานยนต�แม�ว�าจะยังไม�ชํานาญแต�ก็มีครูคอยให�คําแนะนําเหลือ
ตลอดเวลา ได�รับคําชมในการทํางานแม�ว�าระยะเวลาในการซ�อมใช�เวลานาน เรียนรู�การมีส�วนร�วมการ
ปรับภูมิทัศน� การทําความสะอาดบริเวณ การทาสีภายในภายนอกอาคาร การตรวจสอบเครื่องมือ
อุปกรณ�และการดูแลรักษาหลังใช�งาน เรียนรู�อะไหล�และน้ํามันเคร่ืองชนิดต�าง ๆ เรียนรู�การใช�
เคร่ืองมือและพยายามศึกษาเพิ่มเติม เรียนรู�การติดตั้งระบบไฟสว�าง เรียนรู�การเตรียมตัวเข�า
ศูนย�บริการยานยนต�ต�องใส�ชุดช็อปให�เรียบร�อย แต�งกายให�ถูกระเบียบ เตรียมผ�าเช็ดมือ อุปกรณ�ปะ
แจ รองเท�าเซฟตี้พร�อมท่ีจะปฏิบัติงาน เรียนรู�ทักษะชีวิตและพัฒนาตนเอง สอนให�กล�าคิด กล�าทํา 
กล�าแสดงออกมากข้ึน เรียนรู�การพัฒนาสมองในด�านต�าง ๆ จากการทํางานเป#นทีมมีความสามัคคีใน
หมู�คณะ เรียนรู�จักการระดมความคิดในการแก�ป*ญหาเป#นกลุ�มและระหว�างกลุ�ม เรียนรู�การทํางานเป#น
ระบบระเบียบ มีความภูมิใจได�รับการสนับสนุนจากครูและเพื่อนท่ีดีในแต�ละวัน เม่ือทําไปแล�วมี
ความรู�ความสามารถในด�านต�าง ๆ มากยิ่งเป#นวิชาชีพติดตัวในวันข�างหน�า จึงทําให�ผู�เรียน อยากเรียน 
อยากรู� อยากทราบ แล�วลงมือด�วยตนเอง จึงสังเกตได�จากพฤติกรรมการทํากิจกรรมของผู�เรียนที่มี
ความสุขสามารถบริหารเวลาเรียนและเวลาทํากิจกรรมได�ด�วยตนเอง และ 3) การเรียนรู�ในโครงการ
เดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา ผู�เรียนได�เรียนรู�ทักษะการคิดในการวางแผนก�อนนํา
เห็ดเข�าโรงเรือนว�าจัดเห็ดให�เป#นรูปแบบไหนเพื่อความสะดวกในการรดนํ้าและเก็บเห็ด คิดแก�ป*ญหา
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เม่ือเห็ดเกิดเชื้อรา คิดวางแผนแบ�งความรับผิดชอบในการรดน้ําเห็ดแต�ละวัน คิดหาตลาดรองรับเม่ือ
เห็ดออกผลผลิตเป#นจํานวนมากในช�วงแรก สิ่งท่ีสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันได� ก�อนจะทํา
อะไรต�องคิดวางแผนให�ดีก�อน ถ�าเกิดป*ญหาต�องคิดวางแผนในการแก�ป*ญหา เรียนรู�การระดมความคิด
ในการที่จะทําการทดลองปลูกเห็ดชนิดใหม�ปB 2561 เช�น เห็ดเข็มทอง เห็ดขอนขาว เพราะเห็ดชนิด
ใหม�อาจเพิ่มมูลค�ามากกว�าเห็ดนางฟzา อยากลองปลูกเห็ดวิธีการใหม� ๆ ท่ีออกดอกเร็วและมูลค�าเพิ่ม
กว�าเดิม คิดหาวิธีปzองกันไม�ให�เกิดป*ญหาเดิมข้ึน เรียนรู�การให�ความรู�สู�รุ�นน�องที่สนใจทําโครงการเห็ด
รุ�นที่ 2 ในหัวข�อ “เห็ดนางฟzา” และให�น�อง ๆ ลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง เช�น การเก็บเห็ด น�อง ๆ ได�
รู�จักกับก�อนเห็ดที่เป#นเชื้อรา รู�จักวิธีแก�ป*ญหาเบื้องต�นการปzองกันเชื้อราไม�ให�แพร�ระบาด เทคนิคที่ทํา
ให�เห็ดออกดอกเร็วและบาน เทคนิคการรดน้ําเห็ดให�ทั่วถึง นําข�อบกพร�องของการทําโครงการเห็ดครั้ง
นี้ไปปรับใช�ในครั้งต�อไป ถ�ายทอดความรู�ท้ังหมดให�รุ�นน�องทําหน�าที่ต�อไปในโรงเรือนเห็ดท่ี 1 เรียนรู�ว�า
การทํางานใด ๆ หากเราดูแลใส�ใจและมีความรับผิดชอบต�อสิ่งน้ันเราจะประสบความสําเร็จในที่สุด 
เรียนรู�ทักษะการสื่อสาร การพูดโน�มน�าวใจเชิญชวนคนในหมู�บ�านและคนในวิทยาลัยมาซ้ือเห็ด การ
สื่อสารกับคนในทีมแจกแจงงานให�ชัดเจน สร�างความสัมพันธ�ที่ดีในทีม เรียนรู�ทักษะการใช�เทคโนโลยี 
การโปรโมท (Promote) สินค�าผ�านออนไลน� เช�น เฟสบุtค การสั่งจองสินค�าผ�านแชทพูดคุย (Chat) 
เรียนรู�ทักษะการแก�ป*ญหาคือสามารถแก�ป*ญหาเฉพาะหน�าได�ดี รู�จักคิดวิเคราะห�หาต�นสายปลายเหตุ
แล�วค�อย ๆ หาวิธีแก�ป*ญหา เช�น การที่เห็ดมีเชื้อราเกิดจากอะไร พอรู�แล�วค�อยมาหาวิธีแก�ไข 
เช�นเดียวกับการนํามาใช�ในชีวิตประจําวัน หากใจเย็นค�อย ๆ คิดจะหาวิธีแก�ป*ญหาได�ง�ายดาย ทักษะ
การใช�ชีวิต ใช�ชีวิตอยู�อย�างพอเพียง ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� รู�จักทํามาหากินหาอาชีพเสริม
ระหว�างเรียน รู�จักและเข�าใจความแตกต�างของแต�ละบุคคลว�ามีนิสัยความสามารถอย�างไร รู�จักการใช�
เวลาอย�างเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช�ปฏิบัติกิจกรรม การเรียน รู�ว�าเวลาไหนควรทําอะไร และรู�
ว�าเงินหายาก 

 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& เรียนรู�การสร�างแหล�งเรียนรู�ภายในวิทยาลัยไว�อํานวย
ความสะดวกให�กับครูและผู�เรียนได�ทํากิจกรรม ได�แก� ศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร ศูนย�บริการ  
ยานยนต� และ โรงเรือนเห็ด วิทยาลัยได�พัฒนาทักษะวิชาชีพให�กับผู�เรียนจากประสบการณ�ปฏิบัติจริง
ทําให�ผู�เรียนมีประสิทธิภาพต�อการศึกษาวิชาชีพท่ีเน�นให�ผู�เรียนคิดได�ด�วยตัวเองไม�ใช�คิดตาม ครูสรุป
การเรียนรู�ร�วมกับผู�เรียนและให�ความรู�ทีหลัง เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ให�กับผู�เรียน โดยครูเป#น
Facilitator และท่ีสําคัญทางผู�บริหารวิทยาลัยมีนโยบายให�ครูดําเนินการทําโครงการ/กิจกรรม
ต�อเนื่องตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมท่ีเน�นการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ หรือ
โครงการนั้น ๆ ให�ดีข้ึนอย�างต�อเนื่องไม�มีที่สิ้นสุด และมีการสะท�อนผลหลังการสังเกตการดําเนินการ
กิจกรรมต�าง ๆ และนําผลที่ได�จากการสะท�อนผลไปปรับปรุงพัฒนาต�อยอด ซ่ึงในอนาคตผู� รับ
ใบอนุญาตจะสร�างอาคารศูนย�การเรียนรู�ด�านหน�าวิทยาลัยให�สามารถบริการลูกค�าภายนอกต�อไป 

4.4 ความรู2ใหม0ที่เกิดขึ้น (New Knowledge)  

 ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนเป#นความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ที่มี
จุดมุ�งหมายเพื่อแก�ป*ญหาให�เกิดการเปลี่ยนแปลงด�วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่ กําหนดเป#นการ
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เฉพาะเจาะจง (Purposive) ด�วยวงจรแบบเกลียวสว�าน (Spiral Cycle) ของกิจกรรมการวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผล จึงเป#นความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนในบริบทเฉพาะ (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) ท่ีกล�าวว�า “ผลการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง แต�สามารถนําเอาประเด็นข�อคิดหรือเหตุการณ�
สําคัญท่ีเกิดข้ึนเป#นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ในสถานการณ�อ่ืนที่มีลักษณะคล�ายคลึงกันหรือท่ี
กําลังมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได�”  
 ดังนั้น ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป#นความรู�ใหม�ในบริบทเฉพาะท่ีเป#นผล
จากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นความรู�ใหม�ท่ีเกิดจากการบูรณาการของ
องค�ประกอบต�าง ๆ เหล�าน้ี คือ (1) จุดมุ�งหมายของการวิจัยในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� (2) หลักการท่ีใช�ในการวิจัย 13 ประการท่ี (3) หลักการใน
การดําเนินกิจกรรมในข้ันตอนต�าง ๆ ตามท่ีกําหนดในแต�ละข้ันตอนของการวิจัย (4) วงจรการวิจัย 2 
วงจร และข้ันตอนในการวิจัย 10 ข้ันตอน และ (5) โครงการและกิจกรรมในแต�ละโครงการ 3 
โครงการ ท่ีผู�วิจัย และผู�ร�วมวิจัยจํานวน 17 คน กําหนดข้ึนเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการแก�ป*ญหาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ในการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงเม่ือปฏิบัติแล�วได�ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่คาดหวัง ดังนี้  

1) โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ มี 4 กิจกรรม 
ประสบความสําเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ (1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน (2) การเตรียมห�อง
ศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร (3) การเปuดบริการ และ (4) การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย�ฝ�ก
อาชีพร�านถ�ายเอกสาร 

2) โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� ประสบความสําเร็จทั้ง 4 กิจกรรม 
คือ (1) การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� (2) การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� (3) การ
ทดสอบบริการ และ (4) การทําห�องรับรองลูกค�าศูนย�บริการยานยนต� 

3) โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา มี 4 กิจกรรม ประสบ
ความสําเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ (1) การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด   (3) การ
จําหน�ายเห็ด และ (4) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� โดยผู�วิจัย และผู�ร�วมวิจัย 17 คน ใน 3 โครงการ และกิจกรรมต�าง ๆ ดังกล�าวเป#น
การดําเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ ตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การ
สร�างความเป#นกันเองกับผู�ร�วมวิจัย 2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย 3) การจัดทําปฏิทินการ
ทํางาน และ 4) การประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห�
สภาพ 2) กําหนดป*ญหาและทําความเข�าใจป*ญหา 3) การถ�ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการ
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พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียน ให�ผู�ร�วมวิจัย 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
และ 5) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การกําหนด
แนวทางปฏิบัติร�วม 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 3) การนําแผนลง
สู�การปฏิบัติ และ 4) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 4 การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) กําหนด
รูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตผล และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 5 การสะท�อนผล (Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การ
สังเคราะห�ความรู� 2) การนําเสนอรายงาน และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม� (Re-Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ นําเสนอ
รายงานวิเคราะห� และวิพากษ�ประเมินป*ญหาที่ต�องการแก�ไขหรือพัฒนา พร�อมวางแผนปฏิบัติการใหม� 

ข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� (Re-Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การ
กําหนดแนวปฏิบัติ 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม� (Re-Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ         1) 
กําหนดรูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 9 การสะท�อนผลใหม� (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ การ
สังเคราะห�ความรู� การนําเสนอรายงานการประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) สรุปผลการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม 10 ข้ันตอน 

สําหรับความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการใน 5 องค�ประกอบดังกล�าว ผู�วิจัย
กําหนดชื่อเรียกว�า “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน: กรณีประสบผลสําเร็จใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท)” ดังแสดงในภาพท่ี 4.40 
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โครงการเพื่อ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับ
นักเรียนใน
วิทยาลัย

เทคโนโลยี      
คุวานันท� ที่

ผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยกําหนด 

โครงการศูนย&ฝvกวชิาชีพร2านถ0ายเอกสาร สาขาวชิาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ 
มี 4 กิจกรรม คอื  (1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัต ิ (2) การเตรียมห�องศูนย�ฝ�ก
อาชีพร�านถ�ายเอกสาร  (3) การเปuดบริการ (4) การอบรมการปฏิบัตงิานเพิ่มเติม 

 

โดยการ
ดําเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ขั้นตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ
แบบมีส�วน
ร�วมที่แสดง

ข�างล�าง 

โครงการศูนย&บริการยานยนต& สาขาวชิาช0างยนต& มี 4 กิจกรรม คือ  (1) การปรับภูมิ
ทัศน�ศูนย�บริการยานยนต�  (2) การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต�  (3) การ
ทดสอบบริการยานยนต�  (4) การทําห�องรับรองลูกค�า 
 

ขั้นตอนที่ 1 กาคเตรียมการ 
1.1 การสร�างมิตรภาพ 
1.2 การเสริมพลังความรู� 
1.3 การจัดทําปฏิทิน
ดําเนินการวิจัย  
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุ0งหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 

21 สําหรับนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 
โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส�วนร�วมระหว�างผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัย 17 คน 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
ส�งผลต�อความสําเร็จเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งที่คาดหวัง

และไม�คาดหวังก�อให�เกิดการ
เรียนรู�ทั้งในระดบับคุคล 
กลุ�มบุคคลและวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท2อนผล
ใหม0 
9.1 สังเคราะห�ความรู� 
9.2 การนําเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรุปผล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ 
3.1 กําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ
3.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
3.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต 
4.1 การกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การนําเสนอ
รายงาน 
4.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท2อนผล 
5.1 การสังเคราะห�
ความรู� 
5.2 การนําเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม0 
6.1 การนําเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะห�และวิพากษ� 
6.3 ประเมินป*ญหาที่
ต�องการแก�ไขหรือพัฒนา 
6.4 แผนปฏิบตัิการใหม� 
6.5 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม0 
7.1 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
7.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม0 
8.1 การสังเคราะห�
ความรู� 
8.2 การนําเสนอ
รายงาน 
8.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 วิเคราะห� 
2.2 กําหนดป*ญหา 
2.3 ประเมินประเด็นป*ญหา 
2.4 แผนปฏิบตัิการ/โครงการ 
2.5 ประเมินและสรุปผล 

กิจกรรมใน 2 วงจรและ 10 ขั้นตอน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 

โครงการเดินตามรอยพ0อ สานต0อที่พ0อทํา ปลูกเห็ดนางฟwา มี 4 กิจกรรม คือ 
(1) ศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด  (3) การจําหน�ายเห็ด  (4) การ
แปรรูปเห็ดเพื่อสร�างรายได� (เห็ดทอด) และอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 

ภาพที่ 4.40 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน: กรณีประสบผลสําเรจ็ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานนัท� 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข2อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อ

พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษา
ผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ด�วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมใน 4 ประเด็นดังน้ี 1) ผลการดําเนินงานจากข้ันตอนการเตรียมการ และการ
วางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผลใน 2 วงจร 2) ผลการเปลี่ยนแปลง 
(Change) จากการปฏิบัติ 3) ผลการเรียนรู� (Learning) จากการปฏิบัติในตัวบุคคล กลุ�มบุคคล และ
วิทยาลัย และ 4) ความรู�ใหม่ที�เกิดขึ �น (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเร่ือง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” เป#นการวิจัยในระดับ
วิทยาลัย (College-Wide) ดําเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะ 3 
ประการคือ ประการที่หนึ่ง เป#นวิทยาลัยท่ีผ�านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.2554-
2558) ในระดับดี แต�มีตัวบ�งชี้ท่ี 2 (ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป#นในการทํางาน) ระดับคุณภาพ 
“ต�องปรับปรุง” ประการที่สอง เป#นวิทยาลัยที่มีความประสงค�เข�าร�วมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักเรียนด�วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม โดยมติของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� และผู�ท่ีมีส�วนได�เสียในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท�ทุกฝsาย และประการสุดท�ายเป#นวิทยาลัยที่ผู�วิจัยจะสามารถเข�าไปปฏิบัติงาน
ภาคสนามได�ตลอดระยะเวลาที่จะทําการวิจัย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในด�านการคมนาคม 
ด�านความปลอดภัย ด�านการประสานงาน ด�านการติดต�อท่ีรวดเร็ว ความสะดวก และความเป#นไปได�
ต�อการท่ีจะเข�าไปเก็บข�อมูลในการสังเกต การสัมภาษณ� การบันทึกภาพ และการบันทึกสียง ใน
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ซ่ึงผลจากการเลือกได�สถานท่ีที่จะดําเนินการวิจัย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยี       
คุวานันท� จังหวัดขอนแก�น 

ผู�วิจัยได�กําหนดผู�ร�วมวิจัยโดยยึดการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสียในวิทยาลัยที่เก่ียวข�อง 
รวมจํานวน 17 คน ประกอบด�วย 1) นายกวินทร� ฉิมนาคพันธ� 2) นายวัชรพล ชลเดช 3) นาย       ชัย
อนันต� วูดเล�ย�จูเนียร� 4) นายไพรัตน� วันไชย� 5) นาย กฤษณะ พูลกลาง 6) นางสาวปuยะพร       สิทธิ
โคตร 7) นายไพวัลย� เข็มมี 8) นางสมประสงค� ข�อยุ�น 9) นางสุทิน สมสมัย 10) นางชนิดาภา บริสุทธิ์ 
11) นางศิริรัตน� พันแก�ว 12) นายวันชัยศิริ พลหาญ 13) นางสาวณัฐริกา อ�อนศิลา 14) นายประสิทธิ์ 
แสงอรุณ 15) นางสาวพัชราภรณ� ลาคํา 16) นางจุฑารัตน� โนนศรีโคตร และ 17) นายธนวัฒน� แสน
คําวงษ� โดยผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัยมีบทบาทมีสถานะท่ีเท�าเทียมกันในการร�วมกันคิด ร�วมกันปฏิบัติ 
ร�วมกันสังเกตผล และร�วมกันสะท�อนผลการวิจัยท้ัง 2 วงจร 10 ข้ันตอน 

ในการวิจัยผู�วิจัยได�กําหนดเครื่องมือเพื่อใช�ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) 
ซ่ึงจําแนกเป#นสามกลุ�ม ดังนี้ 1) แบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบสัมภาษณ�กลุ�ม 
(Focus Group Interview) มี 1 ฉบับ เคร่ืองมือการวิจัยฉบับท่ี 2 2) แบบสังเกต (Observation 
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Form) มี 1 ฉบับ เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 3 และแบบรายงานความก�าวหน�าของโครงการ เคร่ืองมือ
การวิจัยฉบับท่ี 5 และ 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Records) เช�น บันทึกอนุทิน 
(Journal) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ 
(Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes) มี 2 ฉบับ (เคร่ืองมือการวิจัยฉบับที่ 1 และเครื่องมือการ
วิจัยฉบับท่ี 3)  

กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�น้ี ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยโดยใช�ข้ันตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของ วิโรจน�       สาร
รัตนะ (2558) ที่ มีวงจรการปฏิบัติของกิจกรรมวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต 
(Observe) และการสะท�อนผล (Reflect) จํานวน 2 วงจร มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยท้ังก�อนและ
หลังการดําเนินงานใน 2 วงจรดังกล�าวเป#น 10 ข้ันตอน ดังนี้ (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) การสังเกต
ใหม� (Re-Observing) (9) การสะท�อนผลใหม� (Re-Reflecting) และ 10) การสรุปผล (Conclusion) 
ดังมีผลการวิจัยที่สรุปได�ดังต�อไปน้ี ตามลําดับ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1  ผลการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค&การวิจัยข2อที่ 1 
ผลจากการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน โดยผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ดําเนินการมา

ตั้งแต�ในข้ันตอนที่ 1 เป#นต�นมา ทําให�ได�มาซ่ึงข�อท่ีจะสรุปผลร�วมกันเก่ียวกับผลการดําเนินงาน พร�อม
ทั้งแสดงความเห็นรับรองในท่ีประชุมพร�อมกันของผู�ร�วมวิจัยในข้ันตอนที่ 1 - 10 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1  ผลการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค�การวจิัยข�อที่ 1-10 

ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1 การ
เตรียมการ 
(Preparation) 

1) การสร�างความเป#นกันเองกับ
ผู�ร�วมวิจัย 

2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�
ร�วมวิจัย 

3) การจัดทาํปฏิทินการทํางาน  
4) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค�  
- ได�รับความร�วมมือและตอบรับงานวิจัย 
- ได�ปฏิทินเพื่อการดําเนินงานวิจัยเพื่อใช�

เป#นแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลา
วิจัย 

- มีการจัดอบรมเพิ่มความรู�ให�กับผู�ร�วม
วิจัยเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม เทคนิคการวางแผน
ปฏิบัติการและการนาํแผนลงสู�การ
ปฏิบัติอย�างมีประสิทธิผล การสังเกต
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ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 
และการบันทึกข�อมูลจากการสังเกต 
การถอดบทเรียน 

ข้ันตอนท่ี 2  
การวางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะห�สภาพ 
2) กําหนดป*ญหาและทําความ

เข�าใจป*ญหา 
3) การถ�ายทอดแนวคิดในบทท่ี 

2 ให�ผู�ร�วมวิจัย 
4) การจัดทาํแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
5) การสรุปผลการดาํเนินงาน 

- บรรลุวัตถุประสงค�  
- เกิดความเข�าใจการพัฒนาทกัษะ

ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน ได�แผน 
ปฏิบัติการเพื่อนําไปใช�ในการแก�ไข
ป*ญหาและพัฒนางานจาํนวน 3 
โครงการ ประกอบด�วย  

1. โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�าย
เอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ  

2. โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขา
ช�างยนต� 

3. โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ี
พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา 

ข้ันตอนท่ี 3  
การปฏิบัติ (Acting) 

1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
งานร�วมกัน 

2) การประเมินสภาพการ
ดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู� 

- บรรลุตามวัตถุประสงค�  
- ได�ทีมงานท่ีรับผิดชอบดําเนนิงานใน  

แต�ละโครงการพร�อมกําหนดทีม
ติดตามและประเมินผล 

 การปฏิบัติ 
3) การนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 
4) การประเมินและสรุปผล 

- ได�เคร่ืองมือการวิจัย 5 ฉบับสําหรับใช�
ในการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 4  
การสังเกต 
(Observing)  

1) การกําหนดรูปแบบและ
วิธีการ 

2) การสังเกตผล 
3) การประเมินผลและสรุปผล 

- ผู�ร�วมวิจัยและทีมประเมินมีความเข�าใจ
ในเทคนิควิธีการสังเกตผลและสามารถ
ใช�เคร่ืองมือในการสังเกตได�มี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� การ
สะท�อนผลการดําเนินงาน ทําให�ผู�ร�วม
วิจัยทราบถึงความก�าวหน�าโครงการใน
การทํางาน ได�แบ�งป*นประสบการณ�ใน
การทํางานร�วมกัน 

ข้ันตอนท่ี 5  
การสะท�อนผล 
(Reflecting) 

1) การสังเคราะห�ความรู� 
2) การนําเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค�  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ได�เห็นถึงสภาพ

การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�และ
ความรู�ใหม�ที่เกิดจากการปฏิบัติ 
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ข้ันตอน กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 6  
การวางแผนใหม� 
(Re-Planning) 

นําเสนอรายงานวิเคราะห�และ
วิพากษ� ประเมินป*ญหาที่
ต�องการแก�ไขหรือพัฒนาพร�อม
วางแผนปฏิบัติการใหม� 

- บรรลุตามวัตถุประสงค�  
- ได�แผนปฏิบัติการชุดใหม�เพื่อนําไปใช�

ในการพัฒนางานให�มีความต�อเนื่อง
และยั่งยืน 

ข้ันตอนท่ี 7  
การปฏิบัติใหม�   
(Re-Acting) 

1) การกําหนดแนวปฏิบัติ 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค�  
- ผลจากการนําโครงการลงสู�การปฏิบัติ
นอกจากจะทําให�วิทยาลัยเทคโนโลยี    
คุวานันท� ได�รับการพัฒนาตัวบ�งชี้ที่ 2 
(ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจาํเป#นใน
การทํางาน) ยกระดับคุณภาพไว�ใน
เกณฑ�ระดับ “ดี” ข้ึนไป 
 

ข้ันตอนท่ี 8  
การสังเกตใหม�   
(Re-Observing) 

1) กําหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตและรายงานผล 
3) การประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค� ผู�ร�วมวิจัยและ
ทีมประเมินมีความรู�ใจเทคนิคและวิธีการ
สังเกตผล สามารถใช�เครื่องมือในการ
สังเกตอย�างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยน
เรียนรู�และสะท�อนผลของการดําเนินงาน
ผู�ร�วมวิจัยได�ทราบถึงความก�าวหน�าใน
การทํางานได�แบ�งป*นประสบการณ�กัน 

ข้ันตอนท่ี 9  
การสะท�อนผลใหม� 
 (Re-Reflecting) 

1) สังเคราะห�ความรู�  
2) การนาํเสนอรายงาน 
3) ประเมินและสรุปผล 

- บรรลุตามวัตถุประสงค� เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� ได�เห็นถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู� และความรู�ใหม�
ที่จากการลงปฏิบัติ ทั้งในระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค�กร 

ข้ันตอนท่ี 10 การ
สรุปผล 
(Conclusion)  

ร�วมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณ�การทํางานท่ีผ�าน
มา 

- ได�บทสรุปจากการยืนยันของผู�ร�วมวิจัย 
ซ่ึงประกอบด�วยผลการดําเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม ผลการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู�และความรู�ใหม�จากการปฏิบัติ  
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5.1.2 การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค&การวิจัยข2อที่ 2 
ผลการวิจัย พบว�า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนทั้งที่เป#นการเปล่ียนแปลงที่คาดหวัง

และการเปลี่ยนที่ไม�คาดหวัง ดังนี้ 
1) ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 
ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง จําแนกออกเป#น 2 ระดับคือ 1) ผลการเปลี่ยนแปลง

ในระดับที่เป#นภาพรวมของวิทยาลัย และ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

  1.1) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป�นภาพรวมของวิทยาลัย 
          ผลการวิจัย พบว�า ก�อนดําเนินการวิจัย สภาพทักษะศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� โดยภาพรวมอยู�ในระดับพอใช� ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ย 2.57 
เม่ือพิจารณาเป#นรายทักษะพบว�า ทักษะการสื่อสาร มีค�าเฉลี่ย 2.35  ทักษะการคิด มีค�าเฉลี่ย 2.38 
ทักษะการแก�ป*ญหา มีค�าเฉลี่ย 2.59 ทักษะการใช�ทักษะชีวิต มีค�าเฉลี่ย 3.06 และ ทักษะการใช�
เทคโนโลยี มีค�าเฉลี่ย 2.47 หลังการวิจัย พบว�า ทั้งโดยภาพรวมและรายทักษะ ผู�เรียนมีทักษะเพิ่ม
ข้ึนอยู�ในระดับดี โดยภาพรวมมีค�าเฉลี่ย 3.52 ท่ีสูงกว�าเกณฑ�ท่ีกําหนด 3.00 ทุกทักษะ เม่ือจําแนก
เป#นรายทักษะ ทักษะการสื่อสาร มีค�าเฉลี่ย 3.35 ทักษะการคิด มีค�าเฉลี่ย 3.38 ทักษะการแก�ป*ญหา 
มีค�าเฉล่ีย 3.38 ทักษะการใช�ทักษะชีวิต มีค�าเฉลี่ย 3.88 และ ทักษะการใช�เทคโนโลยี มีค�าเฉลี่ย 3.62 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผลการประเมิน พบว�า สูงกว�าก�อนการวิจัยทุกทักษะ ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยมี
ความพึงพอใจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ยึดถือเป#นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาท่ี
มุ�งหวังให�ผู�เรียนเป#นศูนย�กลาง ซ่ึงจะมีผลอย�างมากต�อการพัฒนาองค�ความรู�ของผู�เรียน เพราะว�า
การศึกษาแนวใหม�ต�องไปแนวทางเดียวกับโลกธุรกิจ ที่ผ�านมาเราสอนไปอย�างหนึ่งเด็กจบออกไปแล�ว 
หน�วยงานยังต�องเทรนนิ่ง (Training) เพื่อให�ได�คุณสมบัติที่ต�องการ เป#นการเสียเวลากับหน�วยงาน 
และเด็กรุ�นใหม� ต�องการระบบการเรียนรู�ใหม� ๆ ที่ตอบสนองความต�องการของเขา แต�เดิมเด็กอาจ
เรียนรู�ผ�าน Case Study บนกระดาษ แต�เด็กรุ�นใหม�ต�องการมากกว�านั้น ขณะที่ผู�ประกอบการก็
เรียกร�องถึงคุณภาพของผู�เรียน การเรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะกระตือรือร�นอยากเรียน
เพราะได�เจอประสบการณ�จริงโดยวิทยาลัยสามารถปูทางให�ผู�เรียนได�เลยตั้งแต�ยังไม�ออกจากร้ัว
วิทยาลัย จึงควรมุ�งเน�นสร�างผู�เรียนมีความรู�จริง จากประสบการณ�จริง มากกว�าการเรียนทฤษฎี ซ่ึง
เม่ือใช�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมมาพัฒนาการจัดการเรียนรู� ก็เป#นหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให�เกิดการเรียนรู�ในแนวทางใหม�  

1.2) ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
      ผลการวิจัย พบว�า ทุกกิจกรรมในแต�ละโครงการของแผนปฏิบัติการประสบ

ผลสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค� ดังแสดงในตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.2  ผลการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
1. โครงการ
ศูนย�ฝ�กอาชีพ
ร�านถ�าย
เอกสาร สาขา 

1. การอบรมให�
ความรู�ก�อนการ
ปฏิบัติงาน 

4.24 0.66 มีการอบรมผู�เรียนหลายด�านคือ การใช�
เคร่ืองใช�สํานักงานแต�ละประเภท เช�น 
คอมพิวเตอร� เคร่ืองพิมพ�และสําเนา 
เคร่ืองเคลือบบัตร การทําบัญชี การ
บริการ ยิ้ม ไหว� ทักทาย ความซ่ือสัตย� มี
ความม่ันใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ความรับผิดชอบ 

    และความคิดริเร่ิมสร�างสรรค� 

 2. การเตรียมห�อง
ศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร 

4.32 0.45 ใช�ห�องเซิร�ฟเวอร�ชั้น 2 ออกแบบร�าน เดิน
สายสัญญาณอินเทอร�เน็ต ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร� 3 จุด และมีการแชร�
เคร่ืองพิมพ�ให�สามารถสั่งพิมพ�งานได�ทุก
เคร่ือง ตั้งเคาน�เตอร�เก็บเงิน จุดจําหน�าย
สินค�าอุปกรณ�การเรียนต�าง ๆ เช�น เคร่ือง
เขียน กระดาษ อุปกรณ�การเข�าเล�ม
รายงานต�าง ๆ ให�ผู�เรียนซ�อมบํารุง
คอมพิวเตอร�เคร่ืองเก�าที่ไม�ได�ใช�งาน 
ตรวจสอบว�าอุปกรณ�ตัวใดมีป*ญหาและให�
ผู�เรียนทําการซ�อมบํารุง (ประยุกต�เน้ือหา
ท่ีเรียนมาใช�ในการซ�อมบํารุง) ผู�เรียนได�
พัฒนาสมองในด�านต�าง ๆ เป#นการเรียนรู�
ท่ีไม�ได�อยู�ในห�องเรียน ได�ทํากิจกรรมท่ี
เป#นประโยชน�ต�อวิทยาลัย 

 3. การเปuดบริการ 4.58 0.68 เวลาทําการ จันทร� – ศุกร� เปuดบริการ 3 
ช�วง คือเวลา 07.00 – 08.30 เวลา 11.45 
– 13.00 และ เวลา 15.00 – 16.30 การ
เปuดทําการในวันแรกลูกค�าผู�เรียนมาใช�
บริการจํานวนมากเกินความคาดหมาย ทั้ง
การถ�ายเอกสาร พิมพ�งาน เข�าเล�ม เคลือบ
บัตร และซ้ือสินค�าด�วย และสรุปรายรับ
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โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
รายจ�ายกระทบกับเงินสดแล�วนําเงินฝากท่ี
ครูหัวหน�าทีม 1 

 4. การอบรมการ
ปฏิบัติงาน 

4.18 0.63 อบรมการใช�งานโปรแกรมกราฟuก การ
แปลงไฟล�ข�อมูล การบีบอัดข�อมูล การ 

 เพิ่มเติมศูนย�ฝ�ก
อาชีพร�านถ�าย
เอกสาร 

  ใช�อีเมลล� การดาวน�โหลดไฟล�ข�อมูล การ
อัพไฟล�ข�อมูล พร�อมการใช� Google 
Apps เพื่อให�ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถ
ให�คํา แนะนํากับผู�ที่ใช�บริการได� อบรม
การเข�าเล�มรายงานไม�ให�กระดาษยับ การ
ถนอมเครื่องมืออุปกรณ� การบริการของ
ผู�เข�าร�วมโครงการซ่ึงจะต�องมีการยิ้ม ไหว� 
ทักทาย ให�กับลูกค�า แล�วยังต�องเพิ่มเติม
เร่ืองการช�วยเหลือลูกค�าในทุก ๆ ด�าน 
การพูดคุยกับลูกค�าแบบเป#นมิตรและมีใจ
รักในงานบริการ การทวนสินค�า ราคา
สินค�า รับเงินจากลูกค�า  และทอนเงิน 
พร�อมทั้งกล�าวคําขอบคุณกับลูกค�าเพื่อให�
ลูกค�าพึงพอใจในการรับบริการจากศูนย�
ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร 

2. โครงการ
ศูนย�บริการ
ยานยนต� 
สาขาช�างยนต� 

1. การปรับ     
ภูมิทัศน�
ศูนย�บริการ    
ยานยนต� 

4.06 0.65 ตรวจสภาพสถานท่ีเพื่อทําเป#นศูนย�บริการ 
จัดทําผังแบ�งส�วนศูนย�บริการ พื้นท่ีรับรถ 
พื้นท่ีส�งมอบรถ พื้นท่ีซ�อมบํารุง ห�อง
เคร่ืองมืออุปกรณ� ห�องอะไหล� และทํา
ความสะอาดบริเวณ ทาสีภายนอกอาคาร 
ทาสีภายใน เพื่อให�มีความกลมกลืน 
สวยงามสะอาดเป#นระเบียบ  

2. การเตรียม
ความพร�อม
ศูนย�บริการยาน
ยนต�  

3.71 0.68 ซ้ืออะไหล� วัสดุอุปกรณ� ที่จําเป#นสําคัญ ๆ 
จัดทําสตtอดคุมสินค�าแล�วจัดเก็บสินค�าท่ี
ห�องสตtอคพร�อมเบิกใช� ตรวจสอบ
เคร่ืองมืออุปกรณ� และการดูแลรักษา
พร�อมใช�งานอบรมวิธีการใช�เครื่องมือ
ให�กับสมาชิกผู�เข�า  
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ตารางท่ี 5.2  (ต�อ) 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
    ร�วมโครงการก�อนปฏิบัติงาน และ

ประชาสัมพันธ�การทดสอบการบริการทาง
เฟสบุtคให�กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในวิทยาลัย 

3. การทดสอบ
บริการ 

4.06 0.74 มีรถเข�ารับบริการ 3 คัน เป#นลูกค�าภายใน
วิทยาลัย 2 คัน: ครูณัฐริกา และครูชนิดา
ภา และลูกค�าภายนอก 1 คัน (เพื่อนครูไพ
รัตน�) โดยทั้ง 3 คัน ทําการเปลี่ยนถ�าย
นํ้ามัน เคร่ืองและเปลี่ยนไส�กรอง คิดค�า
อะไหล�  คันละ 790 บาท ฟรีค�าแรง 

 4. การทําห�อง
รับรองลูกค�า
ศูนย�บริการ   
ยานยนต� 

3.00 0.50 ทําห�องรับรองลูกค�าบริเวณทางเข�า
ศูนย�บริการด�านซ�ายมือ สําหรบัให�ลูกค�านั่ง
รอระหว�างนํารถเข�าบริการ จดัเป#นชุดโตtะ
ม�าหินอ�อน มุมบริการเคร่ืองด่ืม เคร่ืองเสียง 
โทรทัศน� หนังสือพิมพ� และ ล�อมรอบด�วย
สื่อการเรียนรู�ด�านช�างยนต� 

3. โครงการ
เดินตามรอย
พ�อ สานต�อที่
พ�อทํา ปลูก
เห็ดนางฟzา 

1. ศึกษาดูงาน
และสร�างโรงเรือน
เห็ด 

4.29 0.68 นักเรียนและครูได�เดินทางไปศึกษาดูงาน
และสัมภาษณ�ผู�จาํหน�ายและปลูกเห็ด
นางฟzาที่ฟาร�มเห็ดบ�านโนนชยั ขอนแก�น 
สัมภาษณ�ถึงข้ันตอนการผลิตก�อนเชื้อเห็ด 
วิธีการดูแลรักษา ป*ญหาอุปสรรค โดยคุณ
สากล ทองใหญ� ได�ให�ข�อเสนอแนะในการ
ปลูกเห็ดนางฟzาว�าก�อนเชื้อเห็ดมีระยะเวลา
ในการปลูก 5–6 เดือน แต�ถ�าดูแลดี ๆ เห็ด
ออกดอกได�ถึง 8 เดือน และ ซ้ือก�อนเห็ด 
จํานวน 2,000 ก�อนกลับมาพกัไว�ที่วิทยาลัย 
และสร�างโรงเรือนเห็ด 
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ตารางท่ี 5.2  (ต�อ) 

โครงการ กิจกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

X̅ S.D. ผลการดาํเนินงาน 
 2. การปลูกเห็ด 4.53 0.51 - การปลูกเห็ดที่วิทยาลัย 1,200 ก�อน 

ทยอยเข�าโรงเรือนเห็ดเรียงเป#นชั้น ๆ แล�ว
เปuดเชื้อเห็ดออก เร่ิมรดนํ้าก�อนเห็ด เช�า
และเย็น รอเวลาเห็ดออกดอก 
- การปลูกเห็ดที่บ�านนักเรียน คือ บ�าน
นางสาววรรณวิไล 280 ก�อน คุณตาสร�าง
โรงเรือนเห็ดให� บ�านนางสาวแสงเทียน/
นางสาวหัทยา  255 ก�อน ใช�โรงเก็บของ
ดัดแปลงเป#นโรงเรือนเห็ด และบ�าน
นางสาวจารุวรรษ/นงสาวพรทิพย� 265 
ก�อน คุณลุง ทําโรงเรือนไม�ไผ�ให� นักเรียน
ดูแลการปลูกเห็ดจนกระท่ังเห็ดออกดอก 

3) การจาํหน�าย
เห็ด 

4.55 0.47 - จําหน�ายที่วิทยาลัย ให�กับครูและบุคลากร
ร�านอาหารภายในและภายนอก จําหน�าย
หมดทุกวัน 
- จําหน�ายที่บ�านผู�เรียน โดยตัง้โตtะจําหน�าย
หน�าบ�าน นาํไปจาํหน�ายที่ตลาด และป*¥น
จักรยาน จาํหน�ายหมดทุกวัน 

 4) การแปรรูป
เห็ด และอบรม
วิธีการปลูกเห็ดส�ง
ต�อรุ�นน�อง 

3.88 0.85 รุ�นท่ี 1 จัดอบรมวิธีการปลูกเห็ด ถ�ายทอด
ข้ันตอนวิธีการดูแลปลูกเห็ดให�กับน�อง ๆ 
ในวงจรท่ี 2 พาชมโรงเพาะเห็ด ถ�ายทอด
ความรู�เชื่อมโยงประสบการณ�เดิมเข�ากับ
ประสบการณ�ท่ีได�ทําจริง และให�น�องเข�า
ร�วมกิจกรรมแปรรูปเห็ดเป#นเห็ดทอดเพื่อ
สร�างรายได�เพิ่ม พร�อมทําโรงเรือนเห็ดเพิ่ม
อีก 2 โรงเรือน สําหรับปBการศึกษา 2561 

หมายเหตุ เกณฑ�คาดหวังที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยกําหนดไว�คือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
จากตารางที่ 5.2 สรุปได�ว�าผลการดําเนินโครงการท้ัง 3 โครงการ 12 กิจกรรม 

พบว�าสําเร็จและบรรลุตามเปzาหมายหรือสภาพที่คาดหวังท้ังหมด คือ 1) โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�าน
ถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 2) โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� และ 3) 
โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา 
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นอกจากนั้น จากการสะท�อนผลในตอนท�ายของการวิจัยกับผู�ร�วมวิจัย เก่ียวกับความ
พึงพอใจในผลการดําเนินงานกิจกรรมใหม�เพิ่มเติมในวงจรที่ 2 พบว�าผู�ร�วมวิจัยทั้ง 17 คน มีความพึง
พอใจในผลรวมค�าคะแนนเฉลี่ยอยู�ในระดับ “ดี” (X̅=3.68) เม่ือพิจารณารายกิจกรรมเรียงลําดับจาก
มากไปหาน�อย ดังนี้ กิจกรรมการอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร มีคะแนน
อยู�ในระดับดีมาก (X̅=4.18)  กิจกรรมการแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง มี
คะแนนอยู�ในระดับดี (X̅=3.88) และกิจกรรมการทําห�องรับรองลูกค�าศูนย�บริการยานยนต� มีคะแนน
อยู�ในระดับดี (X̅=3.00) ซ่ึงบรรลุความคาดหวังท้ัง 3 โครงการ 
  2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม0คาดหวัง  
        ผลการวิจัย พบว�า ก�อนดําเนินการวิจัย การดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยี       คุ
วานันท�ด�านต�าง ๆ สืบเนื่องมาจากผู�วิจัยได�เล็งเห็นสภาพการสอนของครูมุ�งเน�นการบรรยายแบบ
ท�องจําแล�วให�ทําแบบฝ�กหัดในหนังสือ ซ่ึงทําให�ผู�เรียนเป#นผู�รับจนเคยชินไม�เกิดการแสวงหาองค�
ความรู�ใหม�ที่มีอยู�ท่ัวไปในโลกออนไลน�หรือจากแหล�งความรู�อ่ืน ๆ เกิดผลลัพธ�คือคุณภาพผู�เรียนที่เข�า
สู�ตลาดแรงงานต่ํากว�ามาตรฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�จึงมีความจําเป#นเร�งด�วนต�องพัฒนาครู
เติมเต็มในส�วนท่ีขาดนี้เพื่อให�ครูสามารถจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 หลังดําเนินการ
วิจัย การดําเนินงานของวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน โดยได�รับการ
พัฒนาจากทีมผู�ร�วมวิจัยเกิดประโยชน�ต�อวิทยาลัย โดยครูต�องเรียนรู�ก�อนส�งผลให�ครูได�พัฒนาวิชาชีพ
ตนเองในการออกแบบการจัดการเรียนรู�ด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการโดยมีผู�เรียนเป#น
ศูนย�กลางมุ�งเน�นให�ลงมือปฏิบัติจริง และผู�เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู�เกิดการคิดวิเคราะห�
มากข้ึนมากกว�าการท�องจําและสามารถดึงความคิดของตนเองออกมาใช�ในการทํากิจกรรมตาม
โครงการต�าง ๆ ส�งเสริมให�เกิดการมีระเบียบวินัยทางการศึกษา ส�งเสริมผู�เรียนให�พัฒนาตนเองไปสู�
การเป#นผู�เรียนท่ีมีคุณภาพสู�สังคม รวมท้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได�เห็นผลการพัฒนา 
เชื่อม่ันว�าผลการประเมินคุณภาพภายนอกในคร้ังต�อไป คุณภาพของตัวบ�งชี้ที่ 2 (ผู�เรียนมีความรู�และ
ทักษะที่จําเป#นในการทํางาน) มีระดับคุณภาพที่ดีข้ึนเป#นท่ีน�าพอใจ การทํางานมีการแสดงความ
คิดเห็นจากฝsายต�าง ๆ มากข้ึนและการทํางานเป#นไปแบบเป#นกันเองและมีส�วนร�วมในการลงมือทํางาน
ด�วยความเต็มใจ เข�าใจบทบาทและป*ญหาที่ร�วมกันพัฒนาแก�ไขวิทยาลัยตนเองมากข้ึน 

5.1.3 ผลการเรียนรู2 (Learning) จากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค&การวิจัยข2อที่ 3 
ผลการวิจัย พบว�า ในระดับบุคคล กลุ�มบุคคล และวิทยาลัยเกิดการเรียนรู�ดังนี้ 
1) ผู2วิจัย เรียนรู�ถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงว�า “การเปล่ียนแปลงเป#นสิ่งท่ี

บริหารได�” ถ�าเปลี่ยนแปลงแบบมีทิศทาง กรรมวิธีในการบริหารการพัฒนาต�องสร�างการมีส�วนร�วม 
การทํางานจะดีที่สุดถ�าเอาไอเดีย (Idea) มาแชร�กัน (Share) ระบบวันแมนโชว� (One Man Show) 
หมดยุคจริง ๆ ในเวทีงานต�องอย�าเกรงใจซ่ึงกันและกันเพื่อประโยชน�ของหน�วยงาน เราต�องเพิ่มมูลค�า 
(Value) ให�กับองค�กร การท่ีเราจะเป#นผู�บริหารต�องรู� คุณค�าของคนทุกระดับ คนเป#นป*จัยแห�ง
ความสําเร็จของการทํางาน ควรซาบซ้ึงในทุนมนุษย� (Human Capital) เป#นทุนที่มีมูลค�าสูงที่สุด 
ศักดิ์ศรีของความเป#นมนุษย� (Human Right) มีอยู�ทุกคน ควรยกย�อง ชื่นชม และให�เกียรติซ่ึงกันและ
กัน การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีคือความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับมนุษย� เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะสร�าง
สัมพันธ�กับคนอ่ืนเราต�องรู�สึกว�าคนอ่ืนก็เป#นมนุษย�เช�นกัน ถ�าไม�มีความสัมพันธ�ของมนุษย� (Human 
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Relationship) ที่ดีในลักษณะของทีมเวริร�ค (Teamwork) ความสําเร็จจะไม�บังเกิด การบริหารการ
พัฒนาท่ีดีต�องใช�ความรู�บวกกับประสบการณ�ถ�าตัดท้ิงตัวใดตัวหนึ่งจะไม�ยั่ งยืน การที่ เราจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรต�องลงมือปฏิบัติและต�องมีใจกับสิ่งน้ันตลอดเวลาต�อง “ทุ�ม” ใจเต็มร�อย ทุ�มเท
มุ�งม่ันกับสิ่งนั้นตลอดเวลาทุกลมหายใจจึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงได� ผู�นําต�องมี “ใจ” ให�กับทีมงาน
อย�างแท�จริงท่ีจะร�วมทุกข�ร�วมสุข “ใจนั้นเป#นสิ่งที่มีค�ามากท่ีสุด” ในการสื่อสารกับผู�ร�วมวิจัยต�องสบตา
คนฟ*งเพื่อสร�างความม่ันใจและอบอุ�นใจแก�ผู�ร�วมวิจัยดุจดังคําที่ว�า “ดวงตาเป#นหน�าต�างของดวงใจ” 
วิธีการสร�างความเข�าใจกับผู�ร�วมวิจัยโดยใช�วิธีการพูดคุยแบบกันเองไม�มีพิธีรีตองอะไรมากแต�ได�
ผลงานเต็มท่ีเช�นกัน เกิดความเข�าใจที่ดีต�อกันระหว�างผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัยเหมือนเป#นครอบครัว
เดียวกัน ไว�วางใจซ่ึงกันและกัน และเข�าใจในสิ่งท่ีทุกคนจะร�วมกันดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในการจัดการเรียนรู� และในฐานะท่ีเป#นผู�วิจัยใน 3 ลักษณะคือ เป#นผู�รอบ
รู� เป#นผู�อํานวยความสะดวก และเป#นผู�เสียสละการเรียนรู�และสร�างความร�วมมือในองค�กร หากทุกคน
ในองค�กรมีส�วนร�วมอย�างแท�จริง ทุกคนก็จะเทใจในการทํางานด�วยความเต็มใจและจริงใจ ผู�วิจัย
เรียนรู�ท่ีจะจัดการให�คุณค�าในตัวผู�ร�วมวิจัยทุกคนถูกนําออกมาใช�อย�างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เรียนรู�
ถึงการทํางานกับผู�ร�วมวิจัย ช�วยกันคิด ช�วยกันทําการวิจัยเพื่อให�กิจกรรมเหล�านั้นประสบความสําเร็จ 
เสมือนหนึ่งผนึกกําลัง ผู�ร�วมวิจัย ผู�วิจัย และคณะกรรมการบริหาร ไปสู�ภาพที่วาดไว�ร�วมกัน ไปสู�
เปzาหมายเดียวกัน 

2) ผู2ร0วมวิจัย เกิดการเรียนรู�ถึงการวางแผนที่เกิดจากการมีส�วนร�วมทําให�ทุกคน
มองเห็นภาพรวมและรับผิดชอบต�อเปzาหมายท่ีกําหนดไว�ร�วมกัน การระดมความคิดทําให�เกิดการมอง
มุมใหม�ท่ีแตกต�าง พลังบวกในตัวของผู�ร�วมวิจัยทุกคนสามารถผลักดันให�ทําสิ่งท่ีเหนือกว�าการปฏิบัติ
กว�าปกติธรรมดาด�วยจุดหมายเดียวกันซ่ึงเม่ือก�อนต�างคนต�างอยู�คนละมุม เรียนรู�เทคนิคการวางแผน
ปฏิบัติการและการนําแผนสู�การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข�อมูล การ
ถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรียนรู�สิ่งที่เป#นป*ญหาและเสาะหาข�อมูลสาเหตุของป*ญหาท่ี
วิทยาลัยกําลังเผชิญอยู� เรียนรู�ในวิธีการปฏิบัติกิจกรรมร�วมกันให�เกิดประสิทธิผล เรียนรู�วิธีการ
ประสานงานความร�วมมือระหว�างผู�วิจัยกับผู�วิจัยและผู�วิจัยกับผู�ร�วมวิจัย เรียนรู�การยกย�องเพื่อน
ร�วมงานและเพื่อนต�างทีมงานในขณะปฏิบัติงานทุกคนต�องช�วยเหลือกัน มีความเอ้ืออาทรต�อกันไม�มี
ใครคนใดคนหน่ึงเป#นเดอะสตาร�แต�ทุกคนเป#นเดอะสตาร� ทุกคนส�งสัญญาณถึงความมุ�งม่ันที่จะ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงอย�างแท�จริง ความไว�วางใจซ่ึงกันและกันเป#นเรื่องที่ต�องสร�างตลอดเวลาต�อง
รักษาไว� การทํางานต�องอย�าแยกกันทําจะต�องทํางานแบบบูรณาการจึงจะช�วยแก�ป*ญหาได�ท้ังระบบ 
การพัฒนาทักษะผู�เรียนจะเกิดการเรียนรู�ได�ดีต�องใช�เวลาและความอดทนของนักวิจัยเราไม�สามารถ
แก�ป*ญหาพลิกฟ�8นคืนมาได�ทันที่ในวงจรเดียวต�องปฏิบัติสมํ่าเสมอต�อเนื่องเป#นระบบ เรียนรู�บทบาท
หน�าท่ีของตนเองในการปฏิบัติงาน เรียนรู�ที่จะเป#นผู�นําการเรียนรู�ที่จะเป#นผู�มีความตรงต�อเวลา เรียนรู�
คุณค�าความเป#นมนุษย�ของผู�ร�วมวิจัยว�าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีความรู�ความสามารถ
ต�องการการยอมรับจากเพื่อนร�วมงาน เรียนรู�การทํางานประสบการณ�การทํางาน และเรียนรู�ที่จะเป#น
ผู�มีความมุ�งม่ันเปuดใจให�อภัยและสร�างความเป#นเอกภาพในองค�กรต�อไป 

3) ผู2เรียน เกิดการเรียนรู�จากประสบการณ�การทํางานในแหล�งเรียนรู�ภายใน
วิทยาลัยคือ 1) ศูนย�ฝBกวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร เรียนรู�ถึงประสบการณ�ของพ�อค�าแม�ค�าการขายของ 
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การคิดเงิน การทําบัญชีรายรับรายจ�าย การตรวจสอบสินค�าจากวิชาชีพท่ีเรียนมานํามาใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� เรียนรู�การสังเกตผู�คนการมีปฏิสัมพันธ�กับผู�อ่ืนที่ไม�เคยรู�จักมาก�อนระหว�างการขาย
ของ เช�น ลูกค�าท้ังครูและนักเรียนแต�ละประเภทไม�เหมือนกัน ลูกค�าบางประเภทชอบให�พูดดีเฮฮา 
ลูกค�าช�างยนต�เดินเข�ามาต�องการแบบน้ันแบบน้ีแค�ให�เสร็จไม�สนใจรายละเอียด แต�ลูกค�าพาณิชยการ
จะละเอียดคอยบอกว�าต�องปรับตรงนี้ตรงน้ัน เป#นต�น เรียนรู�การแก�ป*ญหาเฉพาะหน�าจากหน�างาน 
เรียนรู�ทักษะการคิด เช�น ป*ญหาความล�าช�าทางเทคโนโลยีจะต�องเน�นวิธีการพูดและการสื่อสารกับ
ลูกค�า เรียนรู�การแก�ไขป*ญหาต�าง ๆ จากการทํางาน เช�น เรียนรู�การทํางานของเครื่องพิมพ�มากข้ึน 
เรียนรู�การช�วยเหลือเพื่อนท่ีทํางานไม�เป#น เรียนรู�การใช�งานคอมพิวเตอร�ท่ีมีการสอนเพิ่มเติม เรียนรู�
การทํากิจกรรมท่ีเป#นประโยชน�แก�ชุมชน เรียนรู�การจะใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าเพื่อให�เกิดประโยชน�
สูงสุดต�อวิทยาลัยเกิดจิตวิญญาณของความเป#นเจ�าของ (Sense of Belonging) 2) การเรียนใน
โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� ผู�เรียนได�เรียนรู�การพัฒนาทักษะความสามารถก�อนออก
สู�อาชีพ เดิมเป#นการเรียนรู�แบบหลักทฤษฎี การเรียนรู�ใหม�นําทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต�ใช�งานจริงได�
ทันที มีแรงจูงใจในการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทําให�ผู�เรียนจากก�อนหน�าน้ี
เรียนแบบท�องจําแต�เม่ือได�ลงมือปฏิบัติรู�สึกตื่นเต�นและดีใจ เรียนรู�การคิด การแก�ป*ญหา การทํางาน
เป#นทีม ได�มีส�วนร�วมในการบริการยานยนต�แม�ว�าจะยังไม�ชํานาญแต�ก็มีครูคอยให�คําแนะนําช�วยเหลือ
ตลอดเวลา ได�รับคําชมในการทํางานแม�ว�าระยะเวลาในการซ�อมใช�เวลานาน เรียนรู�การมีส�วนร�วมการ
ปรับภูมิทัศน� การทําความสะอาดบริเวณ การทาสีภายในภายนอกอาคาร การตรวจสอบเครื่องมือ
อุปกรณ�และการดูแลรักษาหลังใช�งาน เรียนรู�อะไหล�และน้ํามันเคร่ืองชนิดต�าง ๆ เรียนรู�การใช�
เคร่ืองมือและพยายามศึกษาเพิ่มเติม เรียนรู�การติดตั้งระบบไฟสว�าง เรียนรู�การเตรียมตัวเข�า
ศูนย�บริการยานยนต�ต�องใส�ชุดช็อปให�เรียบร�อย แต�งกายให�ถูกระเบียบ เตรียมผ�าเช็ดมือ อุปกรณ�ปะ
แจ รองเท�าเซฟตี้พร�อมท่ีจะปฏิบัติงาน เรียนรู�ทักษะชีวิตและพัฒนาตนเอง สอนให�กล�าคิด กล�าทํา 
กล�าแสดงออกมากข้ึน เรียนรู�การพัฒนาสมองในด�านต�าง ๆ จากการทํางานเป#นทีมมีความสามัคคีใน
หมู�คณะ เรียนรู�จักการระดมความคิดในการแก�ป*ญหาเป#นกลุ�มและระหว�างกลุ�ม เรียนรู�การทํางานเป#น
ระบบระเบียบ มีความภูมิใจได�รับการสนับสนุนจากครูและเพื่อนท่ีดีในแต�ละวัน เม่ือทําไปแล�วมี
ความรู�ความสามารถในด�านต�าง ๆ มากยิ่งเป#นวิชาชีพติดตัวในวันข�างหน�า จึงทําให�ผู�เรียน อยากเรียน 
อยากรู� อยากทราบ แล�วลงมือด�วยตนเอง จึงสังเกตได�จากพฤติกรรมการทํากิจกรรมของผู�เรียนที่มี
ความสุขสามารถบริหารเวลาเรียนและเวลาทํากิจกรรมได�ด�วยตนเอง และ 3) การเรียนรู�ในโครงการ
เดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพิ่ทํา ปลูกเห็ดนางฟzา ผู�เรียนได�เรียนรู�ทักษะการคิดในการวางแผนก�อนนํา
เห็ดเข�าโรงเรือนว�าจัดเห็ดให�เป#นรูปแบบไหนเพื่อความสะดวกในการรดนํ้าและเก็บเห็ด คิดแก�ป*ญหา
เม่ือเห็ดเกิดเชื้อรา คิดวางแผนแบ�งความรับผิดชอบในการรดน้ําเห็ดแต�ละวัน คิดหาตลาดรองรับเม่ือ
เห็ดออกผลผลิตเป#นจํานวนมากในช�วงแรก สิ่งท่ีสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันได� ก�อนจะทํา
อะไรต�องคิดวางแผนให�ดีก�อน ถ�าเกิดป*ญหาต�องคิดวางแผนในการแก�ป*ญหา เรียนรู�การระดมความคิด
ในการทดลองปลูกเห็ดชนิดใหม�ปB 2561 เช�น เห็ดเข็มทอง เห็ดขอนขาว เพราะเห็ดชนิดใหม�อาจเพิ่ม
มูลค�ามากกว�าเห็ดนางฟzา อยากลองปลูกเห็ดวิธีการใหม� ๆ ท่ีออกดอกเร็วและมูลค�าเพิ่มกว�าเดิม คิด
หาวิธีปzองกันไม�ให�เกิดป*ญหาเดิมข้ึน เรียนรู�การให�ความรู�สู�รุ�นน�องที่สนใจทําโครงการเห็ดรุ�นท่ี 2 ใน
หัวข�อ “เห็ดนางฟzา” และให�น�อง ๆ ลงมือปฏิบัติในสถานท่ีจริง เช�น การเก็บเห็ด น�อง ๆ ได�รู�จักกับ
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ก�อนเห็ดที่เป#นเชื้อรา รู�จักวิธีแก�ป*ญหาเบื้องต�นการปzองกันเชื้อราไม�ให�แพร�ระบาด เทคนิคท่ีทําให�เห็ด
ออกดอกเร็วและบาน เทคนิคการรดน้ําเห็ดให�ท่ัวถึง นําข�อบกพร�องของการทําโครงการเห็ดคร้ังนี้ไป
ปรับใช�ในครั้งต�อไป ถ�ายทอดความรู�ทั้งหมดให�รุ�นน�องทําหน�าที่ต�อไปในโรงเรือนเห็ดที่ 1 เรียนรู�ว�าการ
ทํางานใด ๆ หากเราดูแลใส�ใจและมีความรับผิดชอบต�อสิ่งน้ันเราจะประสบความสําเร็จในที่สุด เรียนรู�
ทักษะการสื่อสาร การพูดโน�มน�าวใจเชิญชวนคนในหมู�บ�านและคนในวิทยาลัยมาซ้ือเห็ด การสื่อสาร
กับคนในทีมแจกแจงงานให�ชัดเจน สร�างความสัมพันธ�ที่ดีในทีม เรียนรู�ทักษะการใช�เทคโนโลยี การ  
โปรโมท (Promote) สินค�าผ�านออนไลน� เช�น เฟสบุtค การสั่งจองสินค�าผ�านแชทพูดคุย (Chat) เรียนรู�
ทักษะการแก�ป*ญหาคือสามารถแก�ป*ญหาเฉพาะหน�าได�ดี รู�จักคิดวิเคราะห�หาต�นสายปลายเหตุแล�ว
ค�อย ๆ หาวิธีแก�ป*ญหา เช�น การท่ีเห็ดมีเชื้อราเกิดจากอะไร พอรู�แล�วค�อยมาหาวิธีแก�ไข เช�นเดียวกับ
การนํามาใช�ในชีวิตประจําวัน หากใจเย็นค�อย ๆ คิดจะหาวิธีแก�ป*ญหาได�ง�ายดาย ทักษะการใช�ชีวิต ใช�
ชีวิตอยู�อย�างพอเพียง ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� รู�จักทํามาหากินหาอาชีพเสริมระหว�างเรียน รู�จัก
และเข�าใจความแตกต�างของแต�ละบุคคลว�ามีนิสัยความสามารถอย�างไร รู�จักการใช�เวลาอย�าง
เหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช�ปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู�ว�าเวลาไหนควรทําอะไร และเรียนรู�ว�าเงิน
หายาก 

4) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& ได�เรียนรู�ถึงการมีแหล�งเรียนรู�ภายในวิทยาลัยไว�
อํานวยความสะดวกให�กับคณะครูและผู�เรียนได�ทํากิจกรรม ได�แก� ศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร 
ศูนย�บริการยานยนต� และโรงเรือนเห็ด วิทยาลัยได�พัฒนาผู�เรียนสู�การพัฒนาทักษะวิชาชีพมากข้ึน 
เพิ่มทักษะจากประสบการณ�ปฏิบัติจริงทําให�ผู�เรียนมีประสิทธิภาพต�อการศึกษาวิชาชีพที่เน�นให�ผู�เรียน
คิดได�ด�วยตัวเองไม�ใช�คิดตาม ครูสรุปการเรียนรู�ร�วมกับผู�เรียนและให�ความรู�ทีหลัง เพื่อพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ให�กับผู�เรียน โดยครูเป#น Facilitator และที่สําคัญทางผู�บริหารวิทยาลัยมีนโยบายให�ครู
จัดให�มีการพัฒนาการทําโครงการ/กิจกรรต�อเนื่องตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร�วมท่ีเน�นการพัฒนาในเร่ืองนั้น ๆ หรือโครงการนั้น ๆ ให�ดีข้ึนอย�างต�อเนื่องไม�มีท่ีสิ้นสุด ในการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียน มีการสะท�อนผลหลังการสังเกตการดําเนินการกิจกรรมต�าง ๆ 
และนําผลท่ีได�จากการสะท�อนผลไปปรับปรุงพัฒนาต�อยอด ซ่ึงในอนาคตผู�รับใบอนุญาตวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท�จะสร�างอาคารศูนย�การเรียนรู�ด�านหน�าวิทยาลัยให�สามารถบริการลูกค�าภายนอก
ต�อไป 

5.1.4 ความรู2ใหม0ที่เกิดข้ึน (New Knowledge) ตามวัตถุประสงค&การวิจัยข2อที่ 4 
ผลการวิจัย พบว�า ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนเป#นความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนจากการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ที่มีจุดมุ�งหมายเพื่อแก�ป*ญหาให�เกิดการเปลี่ยนแปลงด�วยการปฏิบัติจริงใน
พื้นท่ีที่กําหนดเป#นการเฉพาะเจาะจง (Purposive) ด�วยวงจรแบบเกลียวสว�าน (Spiral Cycle) ของ
กิจกรรมการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท�อนผล จึงเป#นความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนในบริบท
เฉพาะ (Specified Context) ท่ีไม�อาจจะนําไปใช�อ�างอิงได�เหมือนการวิจัยเชิงปริมาณ จึงมีข�อจํากัด
ในการนําไปอ�างอิงแบบทั่วไป แต�สามารถจะนําไปเพื่อเป#นกรณีศึกษาเพื่อการประยุกต�ใช�ได� ดังทัศนะ
ของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz and Bucknam (2008) ท่ีกล�าว
ว�า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง แต�สามารถนําเอาประเด็น
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ข�อคิดหรือเหตุการณ�สําคัญที่เกิดข้ึนเป#นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ในสถานการณ�อ่ืนที่มีลักษณะ
คล�ายคลึงกันหรือที่กําลังมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได�”  

ดังนั้น ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยในคร้ังน้ี จึงเป#นความรู�ใหม�ในบริบทเฉพาะท่ี
เป#นผลจากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นความรู�ใหม�ท่ีเกิดจากการบูรณาการ
ขององค�ประกอบต�าง ๆ เหล�าน้ี คือ (1) จุดมุ�งหมายของการวิจัยในการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� (2) หลักการท่ีใช�ในการวิจัย 13 ประการที่ (3) หลักการ
ในการดําเนินกิจกรรมในข้ันตอนต�าง ๆ ตามท่ีกําหนดในแต�ละข้ันตอนของการวิจัย (4) วงจรการวิจัย 
2 วงจร และข้ันตอนในการวิจัย 10 ข้ันตอน และ (5) โครงการและกิจกรรมในแต�ละโครงการ 3 
โครงการที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยจํานวน 17 ราย กําหนดข้ึนเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการแก�ป*ญหาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ในการวิจัยในคร้ังน้ี ซ่ึงเม่ือปฏิบัติแล�วได�ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่คาดหวัง ดังนี้  

1) โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ มี 4 กิจกรรม 
ประสบความสําเร็จทั้ง 4 กิจกรรม คือ (1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน (2) การเตรียมห�อง
ศูนย�ฝ�กวิชาชีพร�านถ�ายเอกสาร (3) การเปuดบริการ และ (4) การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติมศูนย�ฝ�ก
อาชีพร�านถ�ายเอกสาร 

2) โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� ประสบความสําเร็จทั้ง 4 กิจกรรม 
คือ (1) การปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� (2) การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� (3) การ
ทดสอบบริการ และ (4) การทําห�องรับรองลูกค�าศูนย�บริการยานยนต� 

3) โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อที่พ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา มี 4 กิจกรรม ประสบ
ความสําเร็จท้ัง 4 กิจกรรม คือ (1) การศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด    (3) การ
จําหน�ายเห็ด และ (4) การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� โดยผู�วิจัย และผู�ร�วมวิจัย 17 คน ใน 3 โครงการ และกิจกรรมต�าง ๆ ดังกล�าวเป#น
การดําเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ ตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การ
สร�างความเป#นกันเองกับผู�ร�วมวิจัย 2) การเสริมพลังความรู�ให�กับผู�ร�วมวิจัย 3) การจัดทําปฏิทินการ
ทํางาน และ 4) การประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห�
สภาพ 2) กําหนดป*ญหาและทําความเข�าใจป*ญหา 3) การถ�ายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียน ให�ผู�ร�วมวิจัย 4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
และ 5) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ (Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การกําหนด
แนวทางปฏิบัติร�วม 2) การประเมินสภาพการดําเนินงานก�อนนําแผนลงสู�การปฏิบัติ 3) การนําแผนลง
สู�การปฏิบัติ และ 4) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 4 การสังเกต (Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) กําหนด
รูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตผล และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 
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ข้ันตอนที่ 5 การสะท�อนผล (Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การ
สังเคราะห�ความรู� 2) การนําเสนอรายงาน และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม� (Re-Planning) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ นําเสนอ
รายงานวิเคราะห�และวิพากษ�ประเมินป*ญหาท่ีต�องการแก�ไขหรือพัฒนา พร�อมวางแผนปฏิบัติการใหม� 

ข้ันตอนท่ี 7 การปฏิบัติใหม� (Re-Acting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ 1) การ
กําหนดแนวปฏิบัติ 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม� (Re-Observing) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ          1) 
กําหนดรูปแบบและวิธีการ 2) การสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) การสรุปผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 9 การสะท�อนผลใหม� (Re-Reflecting) มีกิจกรรมการดําเนินงาน คือ การ
สังเคราะห�ความรู� การนําเสนอรายงาน การประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) สรุปผลการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม 10 ข้ันตอน 

สําหรับความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการใน 5 องค�ประกอบดังกล�าว ผู�วิจัย
กําหนดชื่อเรียกว�า “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน: กรณีประสบผลสําเร็จใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท)” ดังแสดงในภาพท่ี 5.1 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมใน 3 
โครงการเพื่อ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ที่ 21สําหรับ
นักเรียนใน
วิทยาลัย

เทคโนโลยีคุ
วานันท� ที่ผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัย

กําหนด 

โครงการศูนย&ฝvกวชิาชีพร2านถ0ายเอกสาร สาขาวชิาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ 
มี 4 กิจกรรม คอื  (1) การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัต ิ (2) การเตรียมห�องศูนย�ฝ�ก
อาชีพร�านถ�ายเอกสาร  (3) การเปuดบริการ (4) การอบรมการปฏิบัตงิานเพิ่มเติม 

 

 
 

โดยการ
ดําเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ขั้นตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ
แบบมีส�วน
ร�วมที่แสดง

ข�างล�าง 

โครงการศูนย&บริการยานยนต& สาขาวชิาช0างยนต& มี 4 กิจกรรม คือ  (1) การปรับภูมิ
ทัศน�ศูนย�บริการยานยนต�  (2) การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต�  (3) การ
ทดสอบบริการยานยนต�  (4) การทําห�องรับรองลูกค�า 
 

ขั้นตอนที่ 1 กาคเตรียมการ 
1.1 การสร�างมิตรภาพ 
1.2 การเสริมพลังความรู� 
1.3 การจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินการวิจัย 
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุ0งหมาย 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 

21 สําหรับนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 
โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส�วนร�วมระหว�างผู�วิจัย
และผู�ร�วมวิจัย 17 คน 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
ส�งผลต�อความสําเร็จเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งที่คาดหวัง

และไม�คาดหวังก�อให�เกิดการ
เรียนรู�ทั้งในระดบับคุคล 
กลุ�มบุคคลและวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท2อนผล
ใหม0 
9.1 สังเคราะห�ความรู� 
9.2 การนําเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรุปผล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัติ 
3.1 กําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ
3.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
3.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต 
4.1 การกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การนําเสนอ
รายงาน 
4.3 ประเมินและ
สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5 การ
สะท2อนผล 
5.1 การสังเคราะห�
ความรู� 
5.2 การนําเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน
ใหม0 
6.1 การนําเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะห�และวิพากษ� 
6.3 ประเมินป*ญหาที่
ต�องการแก�ไขหรือพัฒนา 
6.4 แผนปฏิบตัิการใหม� 
6.5 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม0 
7.1 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
7.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม0 
8.1 การสังเคราะห�
ความรู� 
8.2 การนําเสนอ
รายงาน 
8.3 ประเมินสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 วิเคราะห� 
2.2 กําหนดป*ญหา 
2.3 ประเมินประเด็นป*ญหา 
2.4 แผนปฏิบตัิการ/โครงการ 
2.5 ประเมินและสรุปผล 

กิจกรรมใน 2 วงจร 10 ขั้นตอน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 

โครงการเดินตามรอยพ0อ สานต0อที่พ0อทํา ปลูกเห็ดนางฟwา มี 4 กิจกรรม คือ 
(1) ศึกษาดูงานและสร�างโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด  (3) การจําหน�ายเห็ด  (4) การ
แปรรูปเห็ดเพื่อสร�างรายได� (เห็ดทอด) และอบรมวิธีการปลูกเห็ดส�งต�อรุ�นน�อง 

ภาพที่ 5.1 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน: กรณีประสบผลสําเรจ็ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานนัท� 



5.2 การอภิปรายผล 

5.2.1 ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค&การวิจัยข2อที่ 1 
ผลการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ข้ันที่ 1 - 10 ที่ได�ดําเนินการไป

แล�วตามข้ันตอนน้ัน ๆ ผลปรากฏว�านับตั้งแต�ได�ดําเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วม ได�บรรลุตามเปzาหมายทุกประการ ตลอดถึงการมีส�วนร�วมในการวิจัยและนําไปแก�ไขป*ญหา
ในประเด็น ต�าง ๆ ก็ได�บรรลุสิ่งท่ีคาดหวัง และประสบความสําเร็จ ตามกระบวนการวิจัยท้ัง 2 วงจร 
10 ข้ันตอน เนื่องจากผู�วิจัยมีส�วนร�วมดําเนินการในทุกข้ันตอนของการวิจัย โดยร�วมกันคิด ร�วมกัน
วางแผนและดําเนินการตามแผนท่ีได�วางไว�เพื่อแก�ป*ญหาที่เกิดข้ึนกับวิทยาลัยทคโนโลยีคุวานันท� โดย
ผู�วิจัยเป#นฝsายอํานวยความสะดวกและคอยส�งเสริมให�เกิดการคิดและลงมือปฏิบัติอย�างจริงจัง ซ่ึง
สอดคล�องกับทัศนะของ วิโรจน� สารรัตนะ (2558) ที่กล�าวไว�ว�าควรแสดงบทบาทเป#นผู�ส�งเสริม
สนับสนุนคอยอํานวยความสะดวก ซ่ึงหากจะพูดให�ถูกต�องก็คือ ผู�ร�วมวิจัยเป#นผู�ลงมือกระทําด�วย
ตนเองท้ังหมดทําให�เกิดความรู�สึกมีส�วนร�วมเป#นเจ�าของจึงมีความกระตือรือร�นในการหาแนวทาง
ดําเนินงานให�กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค�ตามความเชื่อ “แนวคิดใหม�ในการพัฒนานั้นเชื่อว�าใน
วัฒนธรรมชุมชนนั้นไม�วางเปล�า ในนั้นบรรจุไปด�วยพลังความสามารถ พลังภูมิป*ญญา และพลัง
สร�างสรรค�ท่ีจะแก�ป*ญหาชุมชน” และ “…ให�โอกาสแก�ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแก�ป*ญหานั้นด�วย
ตนเองอย�างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีอยู�นอกเหนือประสบการณ�ความรับรู�
ของชุมชนเข�าสู�วงสนทนาด�วย ในระยะแรก ๆ ให�เสนอแบบง�าย ๆ แต�จะไม�สรุปว�าแบบนั้นแบบน้ี
เท�านั้นเท�านี้ท่ีจะช�วยแก�ป*ญหาให�ชุมชน จะปล�อยให�ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต�าง ๆ ด�วยตนเอง 
และยังไม�กล�าวพาดพิงถึงเทคโนโลอ่ืน ๆ ให�มากกว�านั้น จนกว�าจะมีการถามไถ�เพิ่มเติม ซ่ึงนักพัฒนา
จะต�องคอยให�ข�อมูลอยู�เป#นระยะ ๆ เม่ือเสนอข�อมูลเปรียบเทียบให�อย�างเต็มที่แล�ว ก็ปล�อยให�ชุมชน
เป#นผู�ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีท่ีเห็นว�าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด...” ดังน้ันในการจัดการเรียนรู�ครู
จึงควรให�ผู�เรียนได�มีส�วนร�วมในการออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� สังเกตพฤติกรรมการร�วม
กิจกรรมของผู�เรียน คอยสนับสนุน กระตุ�นให�ผู�เรียนได�แสดงศักยภาพในทางสร�างสรรค� ครูสร�าง
บรรยากาศท่ีอบอุ�นเป#นกันเอง สร�างสภาพแวดล�อมที่เอ้ือในการเรียนรู�โดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแสวงหาความรู�และการติดต�อสื่อสารกับผู�เรียน 

5.2.2 ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค&การวิจัยข2อที่ 2 
ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติในกรณีท่ีเป#นการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง พบว�า 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� ในด�านทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ ทําให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ี
จําเป#นในการทํางานมากข้ึน บรรลุเกณฑ�การประเมินท่ีคาดหวังไว�คือ ระดับ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
ผู�เรียนมีความเข�าใจในสิ่งท่ีได�เรียนรู�และสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ได� 
ประกอบด�วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิด ทักษะในการแก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ทักษะชีวิต 
และ ทักษะในการใช�เทคโนโลยี ผู�บริหารมีความพอใจในผลการดําเนินโครงการดังกล�าวมองเห็นเป#น
รูปธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู�เรียนท่ีเข�าร�วมโครงการอย�างเห็นได�ชัดท่ีได�พัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ในด�านทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ ผู�เรียนมีการเปลี่ยนแปลงมีจินตนาการของความ
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เป#นเจ�าของและผู�เรียนมีความสนุกกับการเรียน สอดคล�องกับ Barkley (2009) ที่กล�าวว�า คนเราจะ
เรียนรู�สิ่งใดสิ่งหนึ่งได�ดีเม่ือมีความสนใจ มีใจจดจ�ออยู�กับสิ่งนั้น องค�ประกอบสําคัญ 2 อย�าง คือ แรง
บันดาลใจและการเรียนโดยลงมือทํา นักการศึกษาบางคนกล�าวว�าเม่ือเรียนภายใต�องค�ประกอบท้ังสอง
ข�างต�นจะเกิด Transformative Learning คือ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู�เรียน ซ่ึงเป#นการ
เปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐาน จึงเป#นทั้ง Means/Process และ End/Product สอดคล�องกับ ธนินท�   เจียร
วนนท� (2560) กล�าวว�า “โลกยุคใหม�ผู�เรียนต�องมีความสามารถในด�านเศรษฐกิจ บริการ และ
เทคโนโลยี ซ่ึงในการสร�างคนท่ีมีคุณสมบัติเช�นนี้ ทั้งผู�สอน ผู�เรียนและสังคมต�องเปลี่ยนความคิดเรื่อง
การศึกษาแบบเดิม ๆ คือ เลิกเชื่อว�าการเรียนรู�เกิดจากผู�เรียนน่ังฟ*งผู�สอนในห�องเรียนอย�างเป#น
ระเบียบเรียบร�อย แต�ที่สําคัญกว�าคือต�องฝ�กทํางานจริง ฝ�กหารายได�จริง แล�วมีผลงานจริงมานําเสนอ 
ส�วนห�องเรียนมีไว�สําหรับถกป*ญหาและช�วยกันแก�ป*ญหา เม่ือผู�เรียนผ�านเกณฑ�ความรู�พื้นฐานต�าง ๆ 
อ�านออกเขียนได�จนถึงข้ันดีแล�วก็ต�องพัฒนาถึงข้ันสร�างงานจากความรู�ท่ีมีอยู�โดยคิดและทําให�มีรายได�
จากผลงานน้ันด�วย ซ่ึงจะเกิดข้ึนไม�ได�หากไม�ลงมือปฏิบัตินอกห�องเรียน” สอดคล�องกับ พระธรรมคํา
สอนของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ�า เพื่อเจริญสัมมาอาชีวะเป#นหนึ่งในมรรค 8 เลี้ยงชีพชอบ 
หมายถึงการทํามาหากินด�วยอาชีพที่สุจริต (วิกิพีเดีย, 2559) 

ในการดําเนินโครงการผู�เรียนมีโอกาสใช�จินตนาการมีความคิดสร�างสรรค�ที่หลากหลาย กล�า
พูด กล�าแสดงออก ได�ลงมือทําด�วยตนเอง ได�เรียนรู�ท่ีจะแก�ป*ญหากันในทีมเพื่อให�ได�ผลผลิตที่มี
คุณภาพดีท่ีสุดโดยศึกษาค�นคว�าทางอินเทอร�เน็ต นํามาแก�ไขพัฒนาปรับปรุงในกระบวน การผลิต 
สอดคล�องกับ ประคัลภ� ป*ณฑพลังกรู (2555) กล�าวว�า ทักษะแห�งความสําเร็จในการทํางานในยุค
ศตวรรษที่ 21 และเป#นที่ต�องการขององค�กรต�าง ๆ ประการหนึ่งคือความรู�สึกของการเป#น
ผู�ประกอบการ (Entrepreneurialism) ถ�าทํางานแบบเป#นพนักงานคนหนึ่งที่คิดแค�ทํางานไปวัน ๆ 
เป#นแค�ลูกจ�างคนหน่ึงไม�ได�มีผลกระทบอะไรกับผลงานขององค�กรถ�าคิดแบบน้ีจะไม�มีความก�าวหน�าได�
เลย ยุคสมัยน้ีต�องมีความคิดแบบผู�ประกอบการจะทําอย�างไรให�งานองค�การประสบความสําเร็จให�ได� 
ถ�าคิดแบบน้ีได�เม่ือไหร�นายจ�างก็อยากได�เข�ามาดูแลกิจการ คิดแบบนี้ไปเร่ือย ๆ ไม�นานก็อาจจะมี
กิจการของตนเอง สอดคล�องกับ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต) (2548) กล�าวถึงพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ�าเร่ือง สัปปุริสธรรม 7 ข�อ ในส�วนของ 4 ข�อแรกคือ 1) ธัมมัญ�ุตา หมายถึง 
ความรู�จักเหตุท่ีจะทําให�เกิดผล (Knowing the Law, Knowing the Cause) 2) อัตถัญ�ุตา หมายถึง 
ความรู�จักผล การที่ตนกระทําอยู�มีความมุ�งหมายอย�างไร เม่ือทําไปแล�วจะบังเกิดผลอะไรบ�าง 
(Knowing the Meaning, Knowing the Purpose, Knowing the Consequence) 3) อัตตัญ�ุตา 
หมายถึง ความรู�จักตน โดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู� ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม 
เป#นต�น แล�วประพฤติให�เหมาะสมและรู�ที่จะแก�ไขปรับปรุงต�อไป (Knowing Oneself) และ 4) 
มัตตัญ�ุตา หมายถึง ความรู�จักประมาณ ความพอดี  (Moderation, Knowing How to Be 
Temperate) 

 นอกจากนี้ผู�เรียนรู�สึกดีทุกคร้ังเวลาไปเก็บเห็ดนําไปจําหน�ายเพราะทําให�รู�ว�าเงินหา
ยาก ซ่ึงจากเดิมอยากได�อะไรจะขอเงินจากผู�ปกครองไปซ้ือโดยไม�คิดถึงประโยชน� ป*จจุบันคิดก�อนซ้ือ
และเรียนรู�การใช�ชีวิตอยู�อย�างพอเพียง เรียนรู�การบริหารเวลาอย�างเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช�ใน
การเรียนและเวลาในหน�าท่ีการประกอบกิจกรรม รู�ว�าเวลาไหนควรทําอะไร รู�จักแนวทางทํามาหากิน
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การหาอาชีพเสริมให�มีรายได�ระหว�างเรียน สอดคล�อง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ�ศักดิ์ (2560) ที่กล�าวถึง 
วอร�เร็น บัฟเฟ#ตต� อภิมหาเศรษฐีอันดับต�น ๆ ของโลกยังคงทํางานอยู�อย�างต�อเน่ืองแม�มีอายุถึง 87 ปB
แล�ว และข้ึนชื่อว�าเป#นมหาเศรษฐีที่ใช�ชีวิตอย�างสมถะ สอดคล�อง Jefferson (2016) กล�าวถึงแรง
บันดาลใจให�คุณเห็นคุณค�าของเงินทุกบาททุกสตางค�ว�า “อย�าใช�เงิน ก�อนท่ีคุณจะหามันมาได�” ผู�เรียน
ได�พัฒนาทักษะการคิดในการวางแผนล�วงหน�าก�อนทําการใด ๆ จากการระดมความคิดในกลุ�มสมาชิก 
เช�น การวางแผนก�อนนําเห็ดเข�าโรงเห็ดว�าจัดเห็ดให�เป#นรูปแบบไหนเพื่อความสะดวกในการรดน้ําและ
เก็บเห็ด คิดวางแผนแบ�งความรับผิดชอบในการรดน้ําเห็ดในแต�ละวัน คิดหาตลาดรองรับเม่ือเห็ดออก
ผลผลิตเป#นจํานวนมาก ผู�เรียนนํามาปรับใช�ในชีวิตประจําวันก�อนจะทําอะไรต�องคิดวางแผนให�ดีก�อน 
ถ�าเกิดป*ญหาต�องคิดวางแผนในการแก�ป*ญหาให�ดีข้ึน การทํางานไม�ว�าสิ่งใดหากเราดูแลใส�ใจและมี
ความรับผิดชอบต�อส่ิงที่ทําน้ันเราจะประสบความสําเร็จในที่สุด 

กรณีผลการเปลี่ยนแปลงที่ไม0คาดหวัง จากผลการวิจัยที่พบว�าการดําเนินงานตั้งแต�ข้ันตอน
ที่ 1 – 10 ได�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีไม�คาดหวังในภาพรวมระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 
โดยก�อนดําเนินงานการวิจัย การดําเนินงานของวิทยาลัยในด�านการเรียนการสอนเป#นการจัดการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning Approach) แต�หลังดําเนินการวิจัย การดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ดีข้ึน มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู�เรียนในด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ เพื่อ
แก�ป*ญหากับส่ิงที่ต�องการพัฒนาคือผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน มีความเข�าใจใน
สิ่งท่ีได�เรียนรู�และสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ได� รวมทั้งการทํางานมีการ
แสดงความคิดเห็นจากฝsายต�าง ๆ มากข้ึน และการทํางานเป#นไปแบบเป#นกันเองและมีส�วนร�วมในการ
ลงมือทํางานด�วยความเต็มใจและเข�าใจบทบาทป*ญหาท่ีร�วมกันพัฒนาแก�ไขวิทยาลัยตนเองมากข้ึน 
นั้น ผู�วิจัยเห็นว�าเกิดการเรียนรู�เกิดการคิดวิเคราะห�ได�แสดงศักยภาพในตนเองออกมาอย�างเต็ม
ความสามารถและมีความคิดถ�ายทอดความรู�ทั้งหมดให�รุ�นน�องทําหน�าท่ีต�อไปแล�วมีความคิดต�อยอดท่ี
จะไปริเร่ิมโครงการอ่ืน ๆ ท่ีต�อยอดนวัตกรรมทางความคิดและสร�างมูลค�าเพิ่มเป#นการสร�างคนและ
สร�างนวัตกรรมทําให�วิทยาลัยเกิดความเข�มแข็งจากภายใน เป#นไปตามทัศนะของ ธนินท� เจียรวนนท� 
(2554) ท่ีกล�าวว�า “ถ�าคุณสามารถสร�างคนเก�งได� คุณคือคนที่เก�งที่สุด”  ได�บอกถึงเคล็ดลับ 3 
ประการในการสร�างคนเก�ง คือ 1) อํานาจ เพราะคนเก�งต�องมีเวทีมีอํานาจสําหรับใช�ในการแสดง
ความสามารถ 2) เกียรติ เพราะนอกจากการแสดงความสามารถอย�างเต็มที่แล�ว คนเก�งต�องการได�รับ
การยอมรับ  และ 3) เงิน ก็คือผลตอบแทนที่จูงใจ จะเห็นได�ว�า เงิน ไม�ใช�ป*จจัยสําคัญประการแรกใน
การสร�างคนท้ังนี้เพราะสําหรับคนเก�งน้ันเงินไม�ใช�สิ่งที่สําคัญท่ีสุด อํานาจ และเกียรติต�องมาก�อน และ
ยึดหลักว�าต�องเปuดโอกาส ให�คนได�แสดงความสามารถแล�วเราต�องส�งเสริมสนับสนุน 

5.2.3 ผลการเรียนรู2 (Learning) จากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค&การวิจัยข2อที่ 3 
ผลการเรียนรู� (Learning) จากการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล กรณีท่ีผู�วิจัยพบว�า 

ผู�วิจัยได�เรียนรู�การรู�จักจุดดีจุดด�อยของตนเองและมุ�งพัฒนาตนเองให�ดีข้ึนอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ มี
ความคิดเปuดกว�างยอมรับและเคารพความแตกต�างระหว�างบุคคล รับฟ*งความคิดเห็นที่แตกต�างของ
ผู�อ่ืนด�วยใจ มีทักษะการคิดอย�างเป#นระบบครบวงจรมากข้ึน มองสิ่งต�าง ๆ เป#นองค�รวม มองเห็น
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ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ�ของสิ่งต�าง ๆ ทําให�เข�าใจเหตุและป*จจัยของวิทยาลัยเม่ือเกิดป*ญหาก็
จะสามารถร�วมมือร�วมใจกันแก�ไขและคาดการณ�ถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใหม�ได� เรียนรู�ว�าครูต�องเป#น    “พระ
รอง” นักเรียนต�องเป#น “พระเอก” เรียนรู�การสร�างบรรยากาศทํางานให� “ยิ้มแย�มแจ�มใส” ทีมงานจะ
สุขใจในบรรยากาศการทํางานที่สดใส เรียนรู�ว�าแผนที่สมบูรณ�ที่สุด “ไม�มี” แผนท่ีสมบูรณ�ที่สุดต�อง
เป#นแผนที่ปรับแก�ได� และเชื่อม่ันว�า “การให�กําลังใจซ่ึงกันและกัน’ จะทําให�เกิดความศรัทธา ผู�วิจัย
เห็นว�าเป#นหลักการทํางานให�ประสบความสําเร็จและเป#นแบบอย�างท่ีดี ดังทัศนะของ กระแส ชนะวงศ� 
(2550) กล�าวว�า หลักการทํางานให�ประสบความสําเร็จโดย กฎยี่สิบ-แปดสิบ ที่ฝร่ังเขียนเอาไว� หมอ
กระแสอธิบายว�า คนท่ีเอาแต�เรียนหรือมุ�งสนใจแต�ตําราวิชาการไม�สนใจเข�าร�วมกิจกรรมอ่ืนใดจะ
ประสบความสําเร็จสูงสุดในการทํางานมีเพียงร�อยละยี่สิบเท�านั้น คนเหล�านี้จะขาดลักษณะผู�นํา ขาด
มนุษยสัมพันธ� ขาดประสบการณ� ในการทํางานร�วมกับบุคคลอ่ืน ความคล�องตัวในการทํางานมีน�อย 
โอกาสที่จะพลิกแพลงแก�ไขป*ญหาการทํางานก็มีน�อยเพราะยึดติดอยู�กับตําราล�วน ๆ ส�วนคนท่ีจะ
ประสบความสําเร็จ ร�อยละแปดสิบในสมัยเรียนจะมีลักษณะผู�นํา ชอบเข�าร�วมกิจกรรม สนใจส�วนรวม 
ชอบบริการผู�อ่ืน ชอบทําให�คนอ่ืนพอใจ ผลการเรียนอาจไม�เลอเลิศ แต�จะประสบความสําเร็จสูง และ
หมอกระแสได�หยิบยกเอาคําพูดของนายแพทย� เฉก ธนะศิริ ซ่ึงกล�าวว�า ผู�นําท่ีดีจะต�อง “รู�บางอย�าง
ในทุกอย�างและรู�ทุกอย�างในบางอย�าง” “Know Something in Everything and Know Everything 
in Something” คนที่เป#นผู�นําจะต�อง “รู�กว�าง” คือรอบรู�ทุกเรื่องเพื่อให�ทันโลกทันเหตุการณ�เสมอ 
แต�ในขณะเดียวกันก็ต�องรู�ลึกในส�วนท่ีเก่ียวข�องท่ีต�องรับผิดชอบ 

กรณีผลการเรียนรู� (Learning) ท่ีเกิดข้ึนกับผู�บริหาร ที่พบว�าผู�บริหารมีพฤติกรรม
การเป#นผู�นําดีข้ึน มีการคิดวิเคราะห� เปuดใจกว�างและรับฟ*งทัศนะของคนอ่ืนมากข้ึน และได�พัฒนาการ
บริหารจัดการองค�กรได�รวดเร็วมีทั้งการบริหารเชิง Bottom Up คือ จากผู�ปฏิบัติงานข้ึนไปยังผู�บริหาร
เนื่องจากผู�ปฏิบัติงานจะมีความรู�ความเข�าใจในหน�างานและสามารถระดมสมองช�วยกันแก�ไขป*ญหาได�
อย�างทันท�วงทีและในบางคร้ังจะมีการบริหารแบบ Top Down ที่ผู�บริหารจะนํามาปรึกษา หารือกับ
บุคลากรก�อนทุกครั้งทําให�เกิดวัฒนธรรมองค�ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�เปuดกว�างและสร�าง
บรรยากาศให�ครูและผู�เรียน กล�าคิด กล�าทํา และได�เรียนรู�ร�วมกันอยู�เสมอ เปuดโอกาสให�ครูและผู�เรียน
ทุกคนได�ร�วมกันวางเปzาหมายขององค�กรเพื่อให�ทุกคนมีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาวิทยาลัยให�ประสบ
ความสําเร็จในทิศทางเดียวกัน เป#นไปตามทัศนะที่ กระแส ชนะวงศ� (2550) กล�าวว�า บุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จและเป#นบุคคลท่ียิ่งใหญ�จริง ๆ มักจะพูดน�อยแต�ฟ*งมาก แต�บุคคลที่เกือบจะใหญ�หรือใหญ�
ไม�จริง มักจะพูดมากแต�ฟ*งน�อย และให�คาถาของการเป#นผู�นําว�า “จงฟ*ง จงฟ*ง และจงฟ*ง” หรือ 
“Listen Listen and Listen” คนฉลาดรอบรู�จะพยายามถามข�อคิดเห็นเพื่อเก็บข�อมูลจากบุคคลอ่ืน
มาประกอบการตัดสินใจของตนเอง โดยใช�หูให�เป#นประโยชน�เข�าไว� เอาหูไว�สําหรับฟ*งข�อมูลเพื่อปzอน
ให�สมองคิด “วิธีท่ีเรียนรู�ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง คือ ฟ*งความคิดเห็นของคนอ่ืนอย�าเอาแต�พูด” โดยเราอาจ
ใช�ประโยคเหล�าน้ี เพื่อดึงดูดให�เขาแสดงความคิดเห็นออกมา เช�น “ในฐานะที่ท�านมีประสบการณ�ใน
เร่ืองนี้ ผมอยากทราบความคิดเห็นของท�านครับ” “ผมต�องเรียนรู�จากท�านด�วย ถือว�าเรามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน” “สิ่งท่ีพวกเราได�ฟ*งไปแล�ว คุณคิดว�ามีอะไรเพิ่มเติมไหม” ผู�นํา
จะต�องฟ*งให�มากเพื่อจะได�รู� “รู�เขารู�เรา” ให�มากที่สุด คนท่ีอยากพูดเพื่อแสดงให�คนอ่ืนรู�ว�าตัวเองรู�
อะไรดีมาก สุดท�ายอาจจะเป#นการแสดงให�บุคคลอ่ืนเห็นว�าตัวเขาเองนั้น ไม�ได�รู�อะไรเลย   
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ผลการเรียนรู� (Learning) จากการปฏิบัติที่เกิดข้ึนกับผู�ร�วมวิจัยหรือคณะครูท่ีร�วม
วิจัยที่พบว�า ครูเปลี่ยนบทบาทเป#นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) และเป#นผู�ช้ีแนะ (Coaching) 
และเรียนรู�ร�วมกับผู�เรียนได�ทักษะการสังเกต ครูทํางานหนักกว�าผู�เรียนในการหาข�อมูลวิธีการบริหาร
จัดการในการทําศูนย�ฝ�กอาชีพจากหลาย ๆ แหล�งเพราะเป#นสิ่งที่ครูยังไม�เคยทําเป#นองค�ความรู�ในการ
แนะนําผู�เรียน ครูเกิดการสะท�อนความคิดตระหนักในสิ่งท่ีได�เรียนรู�ร�วมกับผู�เรียนจนแจ�งประจักษ�ว�า
เรียนรู�ได�อย�างไร แก�ป*ญหาได�อย�างไร เรียนรู�ว�าผู�เรียนทุกคนไม�มีทักษะที่เหมือนกัน พื้นฐานแตกต�าง
กัน ต�องปรับวิธีพูดให�เข�าใจง�าย ค�อย ๆ สอน และให�ทํางานได�ตรงตามเปzาหมาย ส�งผลให�เกิดการ
เรียนรู�และทํางานร�วมกันเป#นทีมอย�างสร�างสรรค�มากยิ่งข้ึน ร�วมกันสร�างวิทยาลัยให�เป#นแหล�งเรียนรู�
ให�ผู�เรียนสามารถ “คิดท่ีจะคิดต�อไปเองได�” ความท�าทายอยู�ท่ีการผลักดันให�เกิดการนําไปใช�จริงและ
สร�างให�เป#นนวัตกรรม เป#นการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับทัศนะของ ประภาภัทร นิยม (2560) ท่ีกล�าวว�า 
เปzาหมายของการเป#นผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) จะต�องรู�หน�าท่ีและบทบาทของการเป#นผู�
อํานวยความสะดวกที่จะต�องพาผู�เรียนให�บรรลุผลการเรียนนั้น ๆ ผู�อํานวยความสะดวกท่ีดีต�องรู�
ประเด็นที่จะถามก�อนล�วงหน�า การจับประเด็นจากคําตอบของผู�เรียน การประเมินความเข�าใจของ
ผู�เรียน การมีสติสามารถปรับบรรยากาศ การเรียนรู�ให�ผ�อนคลายไม�เคร�งเครียด ให�ความสําคัญกับทุก
คําตอบ ไม�ชี้นํา ไม�ด�วนตัดสินใจ ยิ้มแย�ม ไม�ไหลหลุดไปกับประเด็นอ่ืน ไม�มีอคติว�า รัก ชัง หลง กลัว 
ไม�ยึดติดกับความคิดตนเอง จะต�องเช็คให�ดีว�าผู� เ รียนเข�าใจจริงไหม สัมพันธภาพท่ีดีระหว�าง 
Facititator กับผู�เรียนในลักษณะ “ใจถึงใจ” ผู�อํานวยความสะดวกจะต�องมีการใช�การปฏิบัติ (Acting) 
ใช�สายตา ใช�การเคลื่อนไหว ไปให�ทั่วถึง อย�าเห็นว�าผู�เรียนเป#นแค�วัตถุ (Object) แต�ผู�เรียนคือคนที่มี
ชีวิตจิตใจ ทั้งสมองและจิตใจของผู�เรียนจะเรียนรู�อยู�ตลอดเวลา ผู�เรียนไม�ได�โง�กว�าครู ห�องเรียนจึงจะมี
บรรยากาศผ�อนคลาย สบาย ๆ เป#นกันเอง มีมิตรภาพระหว�างกัน มีความไว�วางใจ รู�สึกเท�า ๆ กัน เป#น
หนึ่งเดียว หรือหัวอกเดียวกัน ซ่ึงจะเป#นป*จจัยแวดล�อมที่ส�งผลให�การเป#น Facititator ประสบ
ผลสําเร็จ และทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู� (Learning) จากการปฏิบัติที่ เกิดข้ึนกับผู� เรียนที่พบว�า ผู�เ รียนมี
จุดเริ่มต�นของการคิดและการทํางานท่ีสร�างสรรค�รวมทั้งการดํารงไว�ซ่ึงโครงการศูนย�ฝ�กอาชีพต�าง ๆ 
อันเป#นแหล�งเรียนรู�ท่ีดีมีประโยชน�อยากจะสืบทอดไปยังรุ�นน�อง ๆ ให�มีการดําเนินโครงการอย�าง
กว�างขวางต�อเนื่องต�อไป โดยผู�เรียนได�เรียนรู�จากโครงการศูนย�ฝ�กอาชีพทั้ง 3 โครงการดังนี้คือ  

โครงการศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ ผู�เรียนเกิดทักษะมี
ประสบการณ�เรียนรู�วิธีการทํางานโดยนําความรู�ภาคทฤษฎีท่ีเรียนในห�องเรียนนํามาประยุกต�ใช�ในศูนย�
ฝ�กอาชีพและนําไปประกอบอาชีพได�จริง รู�จักการตัดสินใจได�ด�วยตนเอง และได�พัฒนาตนเองให�เป#น
ผู�นํา กล�าคิด กล�าทํา กล�าแสดงออกมากยิ่งข้ึน ผู�เรียนได�พัฒนาสมองในด�านต�าง ๆ ในการทํางานเป#น
ทีมมีความสามัคคีในหมู�คณะและได�ทําบัญชีเพื่อจะได�นําไปใช�งานในอนาคตอีกด�านหน่ึง เรียนรู�ว�า
งบประมาณท่ีได�รับจากวิทยาลัยในการทําโครงการต�องใช�จ�ายอย�างคุ�มค�าเพื่อให�เกิดประโยชน�กับ
วิทยาลัยในการทํากิจกรรมที่เป#นประโยชน�ซ่ึง “เป#นพลังเล็ก ๆ ท่ียิ่งใหญ�” ในการพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท�ต�อส�วนรวมให�มากท่ีสุด สอดคล�องกับ วิจารณ� พานิช (2558) กล�าวว�า จุดสําคัญ
ที่สุดของการบริหารการศึกษาศตวรรษที่ 21 คือ “การศึกษาต�องสร�างผู�นําให�ได�” ทุกคนต�องเรียนแล�ว
รู�จริง (Mastery Learning) สอดคล�องกับ วรพจน� วงศ�กิจรุ�งเรือง (2558) กล�าวว�า การศึกษาใน
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ประเทศไทยมีความท�าทายเก่ียวกับโลกได�เข�าสู�สังคมความรู� (Knowledge Based Technology) 
ผู�นําจะเป#นกลุ�มท่ีใช�ความรู�มากข้ึน เทคโนโลยีจะเข�ามาทํางานที่ซ้ําซากจําเจแทนคน โครงสร�างองค�กร
มีลักษณะเป#นแนวราบมากข้ึนมีลักษณะที่กระจาย (Distribute) เนื่องจากการสื่อสารช�วยให�เรา
สามารถทํางานแนวราบได�มากข้ึน เช�น บริษัท Apple Computer Inc. เกิดจากการก�อตั้งของ สตีฟ จ็
อบส� และสตีฟ วอซเนียก จะเลิกจ�างพนักงานคนไหนก็ตามท่ีไม�สามารถตัดสินใจได�ด�วยตนเอง และ
ตลาดแรงงานมีการเชื่อมกันระดับโลกมากข้ึน ประเทศไทยจึงมีความจําเป#นอย�างยิ่งที่จะต�องสร�างเด็ก
ที่มีสํานึกระดับโลกมากข้ึน ผู�เรียนได�เรียนรู�ที่หาไม�ได�ในห�องเรียนที่ทําให�ได�รู�จักกับเพื่อน ๆ ที่ดีและ
น�ารัก และตื่นเต�นท่ีได�ลองทําอะไรใหม� ๆ ในศูนย�ฝ�กอาชีพร�านถ�ายเอกสาร เรียนรู�การบริการลูกค�า
บางครั้งมีคนมาใช�บริการมากเกินไปจนบริการไม�ทัน มีปฏิสัมพันธ�กับผู�อ่ืนมากข้ึน รู�สึกภูมิใจในตนเอง
ที่สามารถทําสิ่งที่ไม�เคยทําได� รู�สึกดีใจท่ีได�ยิ้มแย�มและพูดคุยกับคนอ่ืนมากข้ึน เรียนรู�การถ�ายเอกสาร
และโปรแกรมคอมพิวเตอร� เรียนรู�ราคาอุปกรณ�การเรียนต�าง ๆ เรียนรู�จักการค�าขาย ได�รับความรู�
เบื้องต�นก�อนออกสู�สถานประกอบการโดยมีครูแนะนําในด�านต�าง ๆ ได�รับความรู�ที่ทําให�เกิดประโยชน�
ต�อสังคมป*จจุบันและอนาคตที่ครอบคลุมการสอนในห�องเรียนไม�ว�าต�องสู�ด�วยตนเองและความรู�ท่ี
ก�อให�เกิดความคิดที่ดีสามารถนําไปใช�และสอนคนรุ�นหลังได� เรียนรู�การฝ�กเป#นนักธุรกิจและการ
บริหารงาน เรียนรู�การวางแผนการตลาด การวิเคราะห�ตลาด การวางเปzาหมายทางการตลาด การคิด
กลยุทธ�สินค�าและบริการ ข้ันตอนการผลิตสินค�าและบริการตลอดถึงป*จจัยการผลิต เรียนรู�การ
แก�ป*ญหาเฉพาะหน�าเม่ือเกิดป*ญหา เรียนรู�การติดต�อประสานงาน เกิดทักษะความรู�ใหม�ในการปฏิบติ
งาน และเกิดความสามัคคีในหมู�คณะและอยากให�ศูนย�บริการขยายงานในทุก ๆ ด�าน และเปuดบริการ
ต�อเนื่องทุกภาคเรียน  

โครงการศูนย�บริการยานยนต� สาขาช�างยนต� ผู�เรียนได�พัฒนาการเรียนรู�การ
ปฏิบัติงานจริง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู�จากเดิมจดจําทฤษฎีมาสู�การมีแรงจูงใจใน
การศึกษาค�นคว�าความรู�ด�วยตนเองในสิ่งที่สนใจ เช�น พยายามศึกษาวิธีการใช�เคร่ืองมือชนิดต�าง ๆ 
จากยูทูป (Youtube) เรียนรู�การนําทักษะทฤษฎีมาประยุกต�ใช�งานจริงได�ทันทีอย�างมีประสิทธิภาพ
ภายใต�คําแนะนําของครู เรียนรู�ด�วยการปฏิบัติงานร�วมกับครูในการปรับภูมิทัศน�ศูนย�บริการยานยนต� 
การเตรียมความพร�อมศูนย�บริการยานยนต� และทดสอบบริการยานยนต� เรียนรู�การเตรียมตัวเข�า
ศูนย�บริการต�องใส�ชุดช็อปให�เรียบร�อย เตรียมผ�าเช็ดมือ อุปกรณ� ปะแจ รองเท�าเซฟต้ีพร�อมที่จะ
ปฏิบัติงาน เรียนรู�การแก�ป*ญหาระหว�างปฏิบัติจริง เรียนรู�การทํางานเป#นกลุ�มและการบริการลูกค�า 
สอดคล�องกับทัศนะของ James and James (2004) ท่ีกล�าวว�า คุณลักษณะที่แต�ละบุคคลสามารถ
นําไปสู�การทํางาน ได�แก�  ทักษะการทํางานเป#นกลุ�ม (Teamwork Skills) ทักษะการส่ือสาร 
(Communication Skills) ทักษะผู�นํา (Leadership Skills) และทักษะแก�ป*ญหา (Problem Solving 
Skills) สอดคล�องกับ Agranoff and McGuire (2003) ท่ีกล�าวว�า กระบวนการความร�วมมือเป#น
กระบวนการท่ีกระตุ�นให�องค�การต�าง ๆ หันมาปฏิบัติงานร�วมกันเพื่อให�งานประสบความสําเร็จด�วย
ศักยภาพภายใต�บริบทของการสร�างความร�วมมือ ต�องมีการสร�างการเรียนรู�ร�วมกัน และท่ีสําคัญที่สุด
บทบาทของผู�เล�นแต�ละคนหรือองค�การล�วนเป#นไปในลักษณะของการเป#นพันธมิตร (Parters)  

โครงการเดินตามรอยพ�อ สานต�อท่ีพ�อทํา ปลูกเห็ดนางฟzา ผู� เ รียนเกิดความ
รับผิดชอบ เรียนรู�การสังเกต เรียนรู�การคิดวางแผนก�อนนําเห็ดเข�าโรงเรือนว�าจัดเห็ดให�เป#นรูปแบบ
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ไหนเพื่อความสะดวกในการรดน้ําและเก็บเห็ด คิดแก�ไขป*ญหาเรื่องเห็ดเกิดเชื้อราข้ึน คิดวางแผนแบ�ง
ความรับผิดชอบในการรดน้ําเห็ดในแต�ละวัน คิดหาตลาดรองรับเม่ือเห็ดออกดอกผลผลิตเป#นจํานวน
มาก เรียนรู�ว�าก�อนจะทําอะเราต�องคิดวางแผนให�ดีก�อน ถ�าเราเกิดป*ญหาเราต�องคิดวางแผนในการ
แก�ไขป*ญหาท่ีเกิดข้ึน คิดอยากทดลองปลูกเห็ดชนิดใหม�ในปBการศึกษา 2561 เช�น เห็ดเข็มทอง 
เห็ดฃอนขาว เพราะเห็ดชนิดใหม�อาจเพิ่มมูลค�ามากกว�าเห็ดที่เราทําโครงการเห็ดนางฟzา อยากลอง
ปลูกเห็ดวิธีใหม� ๆ ที่ออกเร็วและมูลค�าเพิ่มกว�าจากเดิม คิดหาวิธีปzองกันไม�ให�เกิดป*ญหาเดิมข้ึนอีก 
เรียนรู�การอบรมให�ความรู�สําหรับผู�เรียนรุ�นน�องท่ีสนใจทําโครงการปลูกเห็ดและพาไปศึกษาดูงานโรง
เห็ดวิทยาลัย ให�รู�จักกับก�อนเห็ดที่เป#นเชื้อรา ได�รู�จักกับการปzองกันเชื้อราไม�ให�แพร�ระบาด เนื่องจาก
สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ�อยทําให�เห็ดเกิดเชื้อราและมีผลผลิตท่ีน�อยลงแก�ไขโดยรดน้ําใน
บริเวณข�างหลังถุงเห็ดและจะไม�ให�โดนบริเวณปากถุงเห็ดจนเม่ือเห็ดหมดเชื้อก็นําปูนขาวมาโรยท่ัว
โรงเรือนเห็ดเพื่อฆ�าเชื้อราและเตรียมเห็ดมาลงใหม� เป#นการแก�ไขป*ญหาเบื้องต�น เรียนรู�เทคนิคที่ทําให�
เห็ดออกดอกเร็วและสวยบาน เทคนิคการรดนํ้าให�ทั่วถึง นําข�อบกพร�องของการทําโครงการเห็ดคร้ังน้ี
ไปปรับใช�ในคร้ังต�อไป และถ�ายทอดความรู�ท้ังหมดให�รุ�นน�องทําหน�าท่ีต�อไป เรียนรู�ว�าการทํางานใด ๆ 
หากเราดูแลใส�ใจและมีความรับผิดชอบต�อสิ่งน้ันเราจะประสบความสําเร็จในท่ีสุด เรียนรู�ทักษะการ
สื่อสาร การพูดโน�มน�าวใจเชิญชวนคนในหมู�บ�านและคนในวิทยาลัยมาซ้ือเห็ด การสื่อสารกับคนในทีม
แจ�งงานให�ชัดเจนสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี เรียนรู�ทักษะการใช�เทคโนโลยี การโปรโมทสินค�าผ�าน
ออนไลน� เช�น เฟสบุtค การสั่งจองสินค�าเห็ดผ�านแชทพูดคุย เรียนรู�ทักษะการแก�ป*ญหารู�จักแก�ป*ญหา
เฉพาะหน�าได�ดี รู�จักคิด วิเคราะห�หาต�นสายปลายเหตุแล�วค�อย ๆ หาวิธีแก�ป*ญหา เช�น การที่เห็ดมีเชื้อ
ราเราค�อย ๆ คิดว�าเช้ือราเกิดจากอะไร พอทราบแล�วค�อยหาวิธีแก�ไข เช�นเดียวกับการนํามาใช�ใน
ชีวิตประจําวัน หากเราใจเย็นค�อย ๆ คิด เราก็จะหาวิธีแก�ป*ญหาได�อย�างง�ายดาย เรียนรู�การใช�ชีวิตอยู�
อย�างพอเพียง ใช�เวล�ว�างให�เป#นประโยชน� รู�จักทํามาหากินหาอาชีพเสริมระหว�างเรียน เรียนรู�จักและ
เข�าใจความแตกต�างของบุคคลแต�ละบุคคลว�ามีนิสัยความสามารถอย�างไร เรียนรู�การใช�เวลาอย�าง
เหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช�การเรียนและการทํากิจกรรมรู�ว�าเวลาไหนควรทําอะไร ซ่ึงผลการ
เรียนรู�ต�าง ๆ ดังกล�าวสอดคล�องกับ ทัศนะของ อาทิตย� วุฒิคะโร (2543) ที่กล�าวถึงการทําประวัติ
ผู�ประกอบการท่ีประสบผลสําเร็จทั้งในระดับโลกและประเทศว�า มีความผูกพันต�อเปzาหมายที่ตั้งไว� มี
ความมุมานะและทํางานหนัก มีความกระตือรือร�นไม�หยุดนิ่ง เชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถในการ
บริหารพันธมิตร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�และกล�าตัดสินใจ มีความประหยัดเพื่ออนาคตและ
เรียนรู�จากประสบการณ� มีความสนใจแสวงหาความรู�เพิ่มเติม และมีความรับผิดชอบต�อสังคม ต�อง
เป#นผู�มีความสามารถในด�านเทคโนโลยี ต�องเป#นผู�มีความสามารถในการจูงใจ และต�องเป#นผู�มี
ความสามารถในการวางกลยุทธ�  

ผลการเรียนรู� (Learning) จากการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ท่ี
พบว�า ผู�เรียนและครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�แต�ละคนมีศักยภาพในตนเองและมีพลังความคิด
สร�างสรรค� เม่ือวิทยาลัยให�เป#นหุ�นส�วน (Partner) พร�อมเป#นกลไกสําคัญช�วยติดไอพ�นให�ความคิดดี ๆ 
ให�โอกาสในการทําโครงการให�เกิดข้ึนจริงได� ก็ทําได�สําเร็จ เม่ือลงมือทําจริง ๆ วิทยาลัยควรส�งเสริม
สนับสนุนให�ทําอย�างจริงจังต�อเนื่องต�อไป ก็อาจจะสามารถต�อยอดเป#นโมเดลธุรกิจ (Business 
Model) เช�นเดียวกับโมเดลสตาร�ทอัพ (Startup Model) โดยโฟกัสท่ีธุรกิจที่มีตลาดรองรับ วิทยาลัย
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เทคโนโลยีคุวานันท�จึงควรสร�างมิติใหม�ด�วยหลัก “สมองแกนนํา” ส�งเสริมให�ผู�เรียนและครูเป#นผู�นํา 
“สร�างผู�นํารุ�นต�อ ๆ ไป” ให�ความเชื่อม่ันกับผู�เรียนและครูทุกคนว�า “คุณทําได�” และจะทําอย�างไรให�
การเรียนรู�ขยายเติบโตท่ัวทั้งวิทยาลัยในทุก ๆ รุ�น ซ่ึงท่ีผ�านมาครูเก�งความสามารถเฉพาะตัว เม่ือนํา
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมมาแก�ป*ญหาผู�เรียนขาดความรู�และทักษะท่ีจําเป#นใน
การทํางาน โดยการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ 
ผู�บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) หรือวิธีการทํางานใหม�ที่เป#น
การทํางานแบบมีส�วนร�วมและเป#นระบบมากข้ึน การวางแผนโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ระเบิดจากข�าง
ใน (Inside-Out) ได�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมสังเกต ร�วมสะท�อนผล เกิดการเรียนและการทบทวนเพื่อ
วางแผนใหม�ให�เกิดการดําเนินการบรรลุเปzาหมายท่ีวางไว� อีกทั้งครู (ผู�ร�วมวิจัย) ยังได�มาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู�กัน สร�างสัมพันธ�ที่ดีและมีความเข�าใจซ่ึงกันและกันมากข้ึนบรรยากาศในการทํางาน
รู�สึกได�ถึงความอบอุ�นใจซ่ึงความอบอุ�นใจไม�ใช�เงินอย�างเดียว เกิดประสิทธิภาพในการทํางานก็มากข้ึน 
ส�งผลให�วิทยาลัยแข็งแกร�งข้ึน ผลการเรียนรู�ดังกล�าวเหล�านี้สอดคล�องกับทัศนะของ สุเมธ ตันติเวชกุล 
(2554) ท่ีกล�าวถึงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี 9 
“…พระองค�ทรงมุ�งเน�นเร่ืองการพัฒนาคนโดยตรัสว�า “ต�องระเบิดจากข�างใน” น่ันคือต�องสร�างความ
เข�มแข็งให�คนในชุมชนที่เราเข�าไปพัฒนา ให�มีสภาพพร�อมที่จะรับการพัฒนาเสียก�อน มิใช�การนําความ
เจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข�าไปหาชุมชนหมู�บ�านท่ียังไม�ทันได�มีโอกาสเตรียมตัว” และการท่ี
วิทยาลัยให�ผู�เรียนลงมือทํากิจกรรมด�วยตนเองทําให�ผู� เรียนเกิดการเรียนรู�จดจําได�ดีส�งเสริมให�
พฤติกรรมการเรียนรู�มีความกระตือรือร�น และเกิดความรู�สึกเป#นเจ�าของ (Sense of Belonging) ให�
เกิดข้ึนกับวิทยาลัยและผู�บริหารเกิดความพึงพอใจในการบริหารแนวใหม�พร�อมจะสร�างข้ันบันได
พัฒนาผู�เรียนและครูสู�มืออาชีพอย�างจริงจัง  

5.2.4 ความรู2ใหม0ที่เกิดข้ึน (New Knowledge) ตามวัตถุประสงค&การวิจัยข2อที่ 4 
จากผลการวิจัยที่พบว�าความรู�ใหม�ท่ีผู�วิจัยกําหนดชื่อเรียกว�า “โมเดลการพัฒนา

ทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน: กรณีประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�” ความรู�
ใหม�ที่เกิดข้ึนจากการวิจัยในคร้ังน้ี จึงเป#นความรู�ใหม�ในบริบทเฉพาะที่เป#นผลจากการดําเนินการวิจัย
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� เป#นความรู�ใหม�ท่ีเกิดจากการบูรณาการขององค�ประกอบต�าง ๆ 
เหล�านี้ คือ (1) จุดมุ�งหมายของการวิจัยในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท� (2) หลักการท่ีใช�ในการวิจัย 13 ประการที่ (3) หลักการในการดําเนินกิจกรรมใน
ข้ันตอนต�าง ๆ ตามท่ีกําหนดในแต�ละข้ันตอนของการวิจัย (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และข้ันตอนใน
การวิจัย 10 ข้ันตอน และ (5) โครงการและกิจกรรมในแต�ละโครงการ 3 โครงการท่ีผู�วิจัยและผู�ร�วม
วิจัยจํานวน 17 ราย กําหนดข้ึนเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการแก�ป*ญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�
ในการวิจัยในครั้งน้ี ซ่ึงเม่ือปฏิบัติแล�วได�ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง  

ผลการวิจัยดังกล�าวถือเป#นความรู�ใหม�ท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมว�าเป#นป*จจัยสําคัญในการที่จะก�อให�เกิดผลสําเร็จตามเปzาหมาย เพราะเป#น
วิจัยที่อยู�บนพื้นฐานการแก�ป*ญหาด�วยการปฏิบัติจริงเพื่อผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลง มีหลักการและ
หลักคิดท่ีควรยึดถือหลายประการ โดยเฉพาะหลักการมีส�วนร�วมแบบเสมอภาคกัน หลักความเป#น
ประชาธิปไตย หลักการเชื่อมโยงระหว�างทฤษฎีและการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล�องกับทัศนะของ Seymour-
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Rolls & Hughes (2000) ท่ีให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมคือวิธีการสืบสวน
สอบสวนร�วมกัน (Collective) โดยมีการสะท�อนผลและมองตัวเองเป#นหลัก (Self-Reflective) โดยผู�
ที่มีส�วนร�วม (Participants) ในสถานการณ�ทางสังคมน้ัน ๆ เพื่อท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของ
ตนเองให�ดีข้ึนท้ังในแง�ความเป#นเหตุเป#นผล (Rationality) และในแง�ของความยุติธรรม (Justice) 
ประกอบด�วยการวิจัยใน 4 ช�วงคือ การสะท�อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ 
(Acting) และการสังเกต (Observing) โดยในแต�ละช�วงน้ันจะพึ่งพาซ่ึงกันและกันในลักษณะของ
เกลียวสว�าน (Spiral) หรือวงจร (Cycle) สอดคล�องกับ Quixley (2008) ให�ทัศนะว�า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยพื้นฐานแล�วก็คือ การวิจัยแบบการมีส�วนร�วม (Participatory 
Reaearch) ซ่ึงผลจากการค�นพบและข�อเสนอแนะใหม� ๆ ท่ีได�จากการลงมือปฏิบัติไม�สามารถท่ีจะใช�
บังคับเพื่อให�คนอ่ืนนําไปปฏิบัติได�ทันที ซ่ึงก็หมายความว�าผลท่ีออกมานั้นจะต�องได�รับการยอมรับจาก
ผู�ถูกวิจัยทุกคนก�อนท่ีจะมีการนําไปใช�ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู�ถูกวิจัยจะต�องมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนของ
การวิจัยในทุกตางน้ิวและจะต�องมีมุมมองว�าการวิจัยในครั้งนี้ คือ งานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชน�
ของพวกเขา และเป#นสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได� (By Them, for Them and of 
Them) สอดคล�อง กับ สุ นิสา  แพรภัทรประสิทธิ์  (2555) อ� า ง ถึง คํากล�าวของ Kidd (1973) 
ศาสตราจารย�นักการศึกษาจากแคนาดากล�าวว�า ทฤษฎีท่ีปราศจากการนําไปปฏิบัติได�ก็ไร�ค�า และการ
ปฏิบัติงานที่ขาดทฤษฎีก็เปรียบเสมือนคนตาบอด (Theory Without Practice is Empty. Practice 
Without Theory is Blind) และความรู�ใหม�เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียนในด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ ด�วยการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีมุ�งประโยชน�สูงสุด
แก�ผู�เรียน โดยผู�เรียนร�วมกับครูลงมือปฏิบัติจริงในศูนย�ฝ�กอาชีพภายในวิทยาลัยในการจัดการเรียน
การสอนสามารถนําวิธีการเรียนรู�ไปใช�ในชีวิตจริงได�โดยทุกฝsายมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนโดยครูเป#นผู�
อํานวยความสะดวกให�กับผู�เรียนให�ดําเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ด�านอาชีพ
และการเป#นผู�ประกอบการ เริ่มจากการเตรียมศูนย�ฝ�กอาชีพ การอบรมให�ความรู�ก�อนการปฏิบัติงาน 
และการเปuดบริการ ผลปรากฏว�าผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน มีความเข�าใจและ
สามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในการทํางาน ประกอบด�วยทักษะในการส่ือสาร ทักษะใน
คิด ทักษะในการแก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ทักษะชีวิต และทักษะในการ ใช�เทคโนโลยี ได�อย�างดีเยี่ยม  

อย�างไรก็ตาม ผู�วิจัยขอให�ข�อสังเกตว�า ความรู�ใหม�ท่ีเกิดข้ึนน้ี ถือเป#นความรู�ใหม�ใน
บริบทเฉพาะวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ไม�เหมือนกับความรู�ใหม�ที่ได�จากการวิจัยเชิงปริมาณ จึงอาจ
มีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�เพื่อใช�ในวงกว�าง เพียงแต�สามารถใช�เป#นกรณีศึกษาเพื่อประยุกต�ใช�ใน
บริบทที่คล�ายคลึงกันได� ดังทัศนะของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, 
and Bucknam (2008) ที่กล�าวว�าผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง 
แต�สามารถนําเอาประเด็นข�อคิด หรือเหตุการณ�สําคัญที่เกิดข้ึนเป#นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ใน
สถานการณ�อ่ืนที่มีลักษณะคล�ายคลึงกันหรือท่ีกําลังมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได� 
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5.3 ข2อเสนอแนะ 
5.3.1 ข2อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) จากผลการวิจัยพบว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�บรรลุทุกเปzาหมายน้ัน เป#นเพราะว�า
ผู�บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป#นป*จจัยที่สําคัญท่ีทําให�การพัฒนาบรรลุผลสําเร็จ หากสถานศึกษา
ใดต�องการท่ีจะพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให�กับนักเรียน ตลอดถึงการพัฒนาองค�การ ผู�บริหาร
สถานศึกษาจะต�องเป#นผู�ริเร่ิมในการพัฒนา แล�วค�อยพูดคุยทําความเข�าใจกับคณะครูในสิ่งที่ต�องการ
พัฒนานั้น โดยผู�บริหารสถานศึกษาจะต�องคํานึงถึงคุณค�าความเป#นมนุษย�ของคณะครูในสถานศึกษา
เป#นสําคัญ เชื่อว�าทุกคนมีความสามารถและใฝsดี แล�วสร�างความสัมพันธ�ที่ดีให�เกิดข้ึนกับบุคลากรก�อน
เป#นอันดับแรกหลังจากน้ันค�อยเดินหน�าพัฒนาต�อไป 

2) จากผลการวิจัยที่พบว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� บรรลุผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง ดังนั้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ที่เป#นพื้นท่ีในการวิจัยควรใช�การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียน ในด�านทักษะอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ เป#นแนวทางในการพัฒนาทักษะนักเรียน
เพื่อให�นักเรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป#นในการทํางาน นักเรียนมีความเข�าใจในสิ่งที่ได�เรียนรู�และ
สามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ได� ประกอบด�วย ทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
ในการคิด ทักษะในการแก�ป*ญหา ทักษะในการใช�ทักษะชีวิต และทักษะในการใช�เทคโนโลยี ในการ
ดํารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21  

3) จากผลการวิจัยพบว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน เกิดเร่ืองราวเก่ียวกับโครงการดี ๆ ท่ีจัดข้ึนเป#นครั้งแรกในรูปแบบศูนย�
ฝ�กอาชีพต�าง ๆ ด�วยหวังให�เป#นหนึ่งในสัญลักษณ�แห�งความสําเร็จของครูและนักเรียนที่ผ�านมาตรวัด
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมตลอดถึงคุณภาพอย�างภาคภูมิใจ ซ่ึงสุดท�ายแล�วเป#น
ผลสําเร็จของวิทยาลัยที่ผู�บริหารควรเป#นแรงขับเคลื่อนในภาพรวมต�อไปในการสร�างแรงบันดาลใจให�
เกิดการต�อยอดความคิดสร�างสรรค�ที่กําลังร�อนแรงประทับใจอันเกิดจากการได�ทํางานร�วมกันให�เกิด
การต�อเนื่อง 

4)  จากผลการวิจัยที่ทําให�ผู�วิจัยและผู�บริหารเกิดการเรียนรู�ที่สําคัญ เช�น เรียนรู�ว�า 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม สามารถนํามาใช�ในการบริหารการพัฒนาได�ดีที่สุดและ
สามารถนํามาใช�กับการบริหารองค�การได� เรียนรู�ว�าการทํางานร�วมกันจะได�ผลดีท่ีสุดถ�าเอาไอเดีย 
(Idea) มาแชร� (Share) กัน ระบบวันแมนโชว� (One Man Show) หมดยุคจริงๆ เรียนรู�ว�ากรรมวิธี
บริหารการเปลี่ยนแปลงจะต�องสร�างการมีส�วนร�วม และเรียนรู�ว�า “การเปลี่ยนแปลงเป#นสิ่งท่ีบริหาร
ได�ถ�าเปล่ียนแปลงแบบมีทิศทาง” การเป#นผู�นําต�องรู�คุณค�าของคนทุกระดับ คนเป#นป*จจัยแห�ง
ความสําเร็จของการทํางาน การบริหารที่ดีต�องใช�ความรู�บวกกับประสบการณ� ถ�าตัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้ง
ไปจะเกิดข�อถกเถียงและไม�ยั่งยืน ประสบการณ�เป#นครูที่ดีท่ีสุดฝ�กให�มีความคิดท่ีจะทําให�มีคําตอบท้ังน้ี
ต�องเรียนรู�อย�างไม�มีที่สิ้นสุด การพัฒนาต�องลงมือปฏิบัติและต�องมีใจกับสิ่งน้ันตลอดเวลา ต�องทุ�มใจ
เต็มร�อยมุ�งม่ันกับสิ่งนั้นตลอดเวลาทุกลมหายใจจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได� ผู�นําต�องเทใจให�กับ
ทีมงานอย�างแท�จริงร�วมทุกข�ร�วมสุขเพราะใจนั้นมีค�ามากที่สุด ในการสื่อสารระหว�างผู�ร�วมวิจัยต�อง
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สบตาคนฟ*งเพื่อสร�างความม่ันใจและความอบอุ�นใจแก�ทีมงานดุจดังคําท่ีว�า “ดวงตาเป#นหน�าต�างของ
ดวงใจ” การพูดคุยกับผู�ร�วมวิจัยให�ใช�ความเป#นกันเองไม�ต�องมีพิธีรีตองอะไรมากแต�ได�ผลงานเต็มท่ี
เช�นกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในองค�กรน้ันผู�นําองค�กรจะต�องเป#นผู�คิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลงน้ันจึงจะ
เกิดและจะสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงให�สําเร็จได�น้ันผู�นําองค�กรจะต�องมีสภาวะความเป#นผู�นําสูง 
เหมือนที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ช�วยกันทําท้ังวิทยาลัย รู�คุณค�าของผู�ร�วมวิจัยทุกคนมีศักยภาพมีความรู�
ความสามารถต�องการการยอมรับจากเพื่อนร�วมงาน เรียนรู�ถึงป*จจัยท่ีส�งผลต�อผลต�อความสําเร็จของ
องค�กรว�าองค�กรใดจะเป#นองค�กรท่ีประสบความสําเร็จนั้นผู�นําขององค�กรจะต�องสร�างความศรัทธาให�
เกิดข้ึนกับสมาชิกในองค�กรให�ได�ก�อน หลักสําคัญที่จะก�อให�เกิดศรัทธาคือผู�นําองค�กรต�องเป#นผู�ให�และ
เรียนรู�ถึงการทํางานร�วมกัน ดังเช�นที่ผู�วิจัยและผู�ร�วมวิจัยได�ช�วยกันทําตลอดทั้งการมีส�วนร�วมในการ
วิจัยเพื่อให�กิจกรรมเหล�าน้ันบรรลุเปzาหมายประสบความสําเร็จได�เสมือนหนึ่งผนึกกําลังกัน ผู�วิจัยมี
ข�อเสนอแนะว�าการนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมไปแก�ไขป*ญหาและพัฒนาใน
องค�กรต�าง ๆ อ่ืน ๆ นั้น กระบวนการถ�ายทอดเป#นส�วนสําคัญ การฝ�กฝนการวิเคราะห� และนําเสนอให�
คนอ่ืนเข�าใจความคิดของเราต�องอาศัยความเข�าใจอย�างลึกซ้ึง ด�วยการเรียนรู�เพิ่มเติม ต้ังใจ และสะสม
ความรู�อย�างต�อเนื่อง การเรียนรู�เพื่อสร�างมิติใหม� ๆ เป#นการเติมเต็มประสิทธิภาพมากท่ีสุดและ
ยกระดับการเรียนรู�ของเราทีละน�อย ๆ จนไม�รู�เลยว�าตัวเองเก�งข้ึนมากแล�ว 

5) จากผลการวิจัยที่ทําให�กลุ�มผู�ร�วมวิจัยเกิดการเรียนรู�ถึงผลดีของกระบวนการที่เกิด
จากการมีส�วนร�วม เรียนรู�ถึงสิ่งท่ีเป#นป*ญหาและเสาะหาข�อมูลสาเหตุของป*ญหาท่ีวิทยาลัยกําลัง
ประสบพบเจออยู� เรียนรู�ถึงวิธีการติดต�อสื่อสารและการประสานความร�วมมือระหว�างผู�วิจัยกับผู�ร�วม
วิจัย เรียนรู�ในวิธีการปฏิบัติกิจกรรมร�วมกันให�เกิดประสิทธิผล เรียนรู�บทบาทหน�าท่ีของตนเองในการ
ปฏิบัติสิ่งท่ีเหนือกว�าปกติธรรมดา เรียนรู�กระบวนการกระตุ�นการเรียนรู�ในหลาย ๆ ด�านเพราะเกิด
จากประสบการณ�ตรงในการปฏิบัติจริงช�วยให�เกิดความเข�าใจและจดจําสิ่งท่ีได�พบเห็นในเวลา
อันรวดเร็วและยั่งยืนซ่ึงจะเกิดประโยชน�อย�างสูงสุด เปuดใจยอมรับแนวคิดและความแตกต�างของ
บุคคลเม่ือนํามาผสมผสานกันอาจจะเกิดความคิดใหม�วิธีใหม� เรียนรู�ว�าไม�มีอะไรที่สมบูรณ�แบบและ
ต�องมีวิธีการที่ดีกว�าเสมอ การเปล่ียนมุมมองจากสิ่งที่เห็นเป#นปกติทุกวัน ๆ อาจทําให�ได�แง�คิดใหม� ๆ 
มาใช� ต�องกล�าเปลี่ยนความคิดของตนเองวิวัฒนาการก�าวไปข�างหน�า เรียนรู�เทคนิคการวางแผน
ปฏิบัติการและการนําแผนสู�การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล เรียนรู�เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข�อมูล 
เรียนรู�การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรียนรู�การทํางานแบบบูรณาการช�วยแก�ป*ญหาได�ทั้ง
ระบบ เรียนรู�การยกย�องเพื่อนร�วมทีมงานและเพื่อนต�างทีมงานในขณะปฏิบัติงาน เรียนรู�การสร�าง
ความไว�วางใจและรักษาความไว�วางใจกัน เรียนรู�ว�าการแก�ป*ญหาและการพัฒนาไม�สามารถทําให�พลิก
ฟ�8 น คืนมาได�ทันทีทันใดต�องปฏิบัติ ส มํ่า เสมอต�อเนื่ อง เป#นระบบ ผู� วิ จัย มีข�อ เสนอแนะว�า 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการแก�ป*ญหาและพัฒนาองค�กรเป#นภารกิจสําคัญ
ของผู�ร�วมวิจัย (ครู) ในการนําไปสู�ความรู�สึกนึกคิดและเกิดเป#นพฤติกรรมในเชิงบวกตอบสนองต�อ
สิ่งแวดล�อมการทํางานในวิชาชีพและเพื่อนร�วมงานและองค�การ จะทําให�มองโลกในแง�ดีถึงแม�จะเจอ
สิ่งท่ียากลําบากแค�ไหนก็พร�อมท่ีจะฟ*นฝsาต�องใช�เวลาและความอดทนเพราะทัศนคติบวกคือป*จจัยแห�ง
ความสําเร็จ 
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6) จากผลการวิจัยที่ทําให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ว�าระบบการจัดการเรียนการสอนได�รับ
การพัฒนาข้ึนโดยมุ�งเปzาหมายไปที่ผู�เรียนเป#นศูนย�กลาง ดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน�นการ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน ในด�านอาชีพและการเป#นผู�ประกอบการ นํามา
ประยุกต�ใช�กับนักเรียนโดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน�นการปฏิบัติ (Learning by Doing) จึงทําให�
ผู�เรียน จากก�อนหน�านี้เรียนแบบท�องจํา กลับมาตื่นเต�นเร�าใจในการเรียนการสอน เพราะการเรียนการ
สอนที่เน�นการจัดการเรียนรู�ในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 นั้น นักเรียนได�ลงมือปฏิบัติจริง โดยมี
ครูเป#นผู�อํานวยความสะดวกแก�ผู�เรียน จึงทําให�นักเรียน อยากเรียน อยากรู� อยากทราบ แล�วลงมือ
ด�วยตนเอง ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะว�า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมจะต�องทําให� 
นักเรียน ครู และผู�บริหาร เกิดความรู�สึกเป#นคนสําคัญ รู�สึกว�ามีตัวตนอยู�ในองค�การ เริ่มมีความมุ�งม่ัน
ที่ได�ลงมือทํา เห็นว�าความสําเร็จทําได�อย�างไร ผู�บริหารควรให�เป#นต�นแบบของแนวทางแนวคิดท่ี
ประสบความสําเร็จให�ความสําคัญในการสร�างให�โครงการเติบโตต�อไป และสร�างโครงการใหม� ๆ 
เพิ่มเติมเพราะความสําคัญของการพัฒนาคนอย�างแท�จริงอยู�ท่ีการพัฒนาความมีส�วนร�วม และการมีใจ
รักองค�กรและใจรักงานท่ีทํา 

7) จากผลการวิจัยที่ทําให�วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�ได�เรียนรู�ว�าความสําเร็จในการ
วิจัยคร้ังนี้เกิดจากการนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมมาใช�พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 สําหรับนักเรียน ทําให�ทุกคนได� “ฝ*น” ร�วมกัน กําหนดจุดมุ�งหมายทิศทางร�วมกัน สื่อสารทําความ
เข�าใจ ร�วมคิดหาวิธีการเดินไปสู�เปzาหมาย “มองเป#นจุดเดียวกัน” เป#นแรงจูงใจให�เดินไปถึงเปzาหมาย 
และเรียนรู�ว�าคุณภาพของครูแต�ละคนมีความสําคัญ ครูแต�ละคนจะต�องมีทักษะการทํางานจริง ดังนั้น 
วิทยาลัยควรส�งเสริมสนับสนุนครูให�ได�รับการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 หลากหลายรูปแบบตาม
ความต�องการของครู และส�งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมในแหล�งเรียนรู�ที่ต�องขยายการบริการให�
กว�างขวางออกไป ในอนาคตวิทยาลัยจะได�ครูที่มีคุณภาพและศักยภาพท่ีผลิตผู�เรียนที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพได�รับความพึงพอใจจากผู�ปกครอง  

8) จากผลการวิจัยได�ก�อให�เกิดความรู�ใหม� เป#นความรู�ใหม�ท่ีประสบผลสําเร็จได�ในบริบท
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ไม�อาจอ�างอิงว�าเม่ือนําไปใช�ในที่แห�งอ่ืนแล�วจะประสบผลสําเร็จได�ใน
แบบเดียวกัน เพราะเป#นการวิจัยท่ีอ�างอิงผลเฉพาะที่เฉพาะแห�งตามหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส� ว น ร� ว ม  ดั ง ทั ศน ะข อ ง  Coghlan and Brannick (2007) แ ล ะ  James, Milenkiewicz, and 
Bucknam (2008) ดังกล�าวข�างต�น ดังน้ัน จึงมีข�อจํากัดในการนําไปเผยแพร�หรืออ�างอิง แต�ผู�สนใจ
สามารถนําเอาประเด็นข�อคิด หรือเหตุการณ�สําคัญที่เกิดข้ึน เป#นข�อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช�ใน
สถานการณ�อ่ืนที่มีลักษณะคล�ายคลึงกันหรือท่ีกําลังมุ�งให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได� 

9) จากผลการวิจัยพบว�าความสําเร็จในการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียน
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ส�วนหน่ึงเกิดจากการใช�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
(PAR) โดยคํานึงถึงการบูรณาการระหว�างทฤษฎีและประสบการณ�เดิมของผู�ร�วมวิจัยที่เกิดจากครูทุก
คนได�ใช�หลักการทํางานร�วมกัน ระดมความคิด การยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในทีม ทุกคนมีส�วน
ร�วมในการพัฒนาและแก�ไขป*ญหาในทุก ๆ ข้ันตอนร�วมกัน นําไปสู�การพัฒนา การคิดวิเคราะห� 
สังเคราะห� สามารถท่ีจะแก�ป*ญหาที่เกิดข้ึนได� ดังน้ันการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน
ในโอกาสต�อไป ในกรอบ 4Rs 8Cs 2Ls และทักษะอ่ืน ๆ ควรใช�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
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ส�วนร�วมจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาอันจะทําให�วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท�มีเจริญเติบโตอย�าง
มีเสถียรภาพภายใต�ความยั่งยืน 

5.3.2 ข2อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต0อไป 
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ควรมีการส�งเสริมให�ครูและบุคลากรทางการศึกษานํา

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมไปใช�ในการทําวิจัยในวิทยาลัยด�วยเพื่อให�เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู�อย�างต�อเน่ืองและยั่งยืนครอบคลุมผู�เรียนท้ังวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาในงาน
ต�าง ๆ ของวิทยาลัย เช�น งานการบริหารทั่วไป งานการเงินและงานพัสดุ งานอาคารและสิ่งก�อสร�าง
เป#นต�น 

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ควรส�งเสริมให�บุคลากรนํากระบวนการวิจัยแบบมีส�วน
ร�วมไปใช�ในการทําวิจัยในระดับห�องเรียนเพื่อให�เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 

3) ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เพื่อพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในทักษะต�าง ๆ ต�อไป ในกรอบ 4Rs 8Cs 2Ls และทักษะอ่ืน ๆ ด�วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 

4) ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เพื่อพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับผู�เรียนในทักษะอ่ืน ๆ ท่ีในงานวิจัยนี้ไม�ได�กําหนดเป#นกรอบการวิจัย 
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แบบบันทึกการประชุม 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส0วนร0วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ

นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 
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แบบสัมภาษณ& 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส0วนร0วมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับ

นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 
คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณ�ฉบับนี้ ใช�สําหรับสัมภาษณ�ครูหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการ ข้ันตอนการเตรียมการ 
การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และข้ันตอนการสะท�อนผล โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อศึกษา
ปรากฏการณ�ของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�จากการกระทํา และความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน
จากการดําเนินงาน 

 
ขั้นนํา 

1. ผู�สัมภาษณ�แนะนําตนเอง 
2. แจ�งวัตถุประสงค�ในการสัมภาษณ� ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ�และบันทึกเสียง โดยขอให�

ผู�ถูกสัมภาษณ�แสดงความคิดเห็น และข�อเท็จจริงอย�างอิสระเพื่อประโยชน�ต�อการดาํเนินงาน 
 

ขั้นการสัมภาษณ& 
ผู�สัมภาษณ�เลือกใช�คําถาม จากการวิจัยเป#นหลักและจะปรับให�เหมาะสมกับผู�ให�สัมภาษณ� 
 

คําถามการสัมภาษณ& 
 1. ท�านคิดว�าการดาํเนินงานในข้ันตอน..........มีปรากฏการณ�การปฏิบัติอะไรเกิดข้ึนและ
อย�างไร 

2. ท�านคิดว�า ผลการดําเนินการที่เกิดข้ึน เป#นไปตามสภาพท่ีคาดหวังหรือไม� อย�างไร 
3. ท�านคิดว�า จากการดําเนินการส�งผลให�กิดประสบการณ�การเรียนรู�ในระดับต�าง ๆ เป#น

อย�างไร 1) ระดับบุคคล 2) ระดับกลุ�มบุคคล 3) ระดับวิทยาลัย 
4. ท�านคิดว�า การการดําเนินการในข้ันตอนน้ีเกิดองค�ความรู�อะไรบ�าง 
 

ขั้นสรุปผลการสัมภาษณ& 
 ผู�สัมภาษณ�สรุปผลการสัมภาษณ� และสอบถามผู�ถูกสัมภาษณ�ว�าถูกต�องตามที่ให�สัมภาษณ�
หรือไม� หรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม� จากนั้นผู�สัมภาษณ�กล�าวขอบคุณผู�ถูกสัมภาษณ�/ปuดการสัมภาษณ� 
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แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรยีน 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 
คําชี้แจง 

แบบประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน ฉบับน้ี ใช�สําหรับการประเมินทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค�นําผลการประเมินท้ังก�อนและหลังการนําแผนปฏิบัติ
การลงสู�การปฏิบัติมาเปรียบเทียบกันเพื่อชี้ให�เห็นข�อมูลเก่ียวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� และใช�สําหรับเป#น Guide 
Line นําไปสู�แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ใช� Likert Scale เพื่อวัดระดบัความพึงพอใจ 5 ระดับ 
 พึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน 
 พึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
 พึงพอใจน�อย  2 คะแนน 
 พึงพอใจน�อยที่สุด  1 คะแนน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ผู�เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร      
ผู�เรียนมีความสามารถในการคิด      
ผู�เรียนมีความสามารถในการแก�ป*ญหา      
ผู�เรียนมีความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต      
ผู�เรียนมีความสามารถในการใช�เทคโนโลยี      

 
ข�อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการสงัเกตความก2าวหน2าของโครงการ 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 
คําชี้แจง 

แบบบันทึกการสังเกตความก�าวหน�าของโครงการฉบับน้ี ใช�สําหรับทีมแกนนําเพ่ือบันทึกผลการ
ดําเนินงานโดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ิอติดตามและตรวจสอบความก�าวหน�าในการดําเนินงานโครงการเป#น
ระยะ ๆ โดยการบันทึกตามสภาพจริงท่ีพบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรืออ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับการดําเนินงาน เช�น บันทึกการดําเนินงาน ภาพประกอบ และ ท่ีแสดงให�เห็นถึงวิธีการ
ดําเนินงาน รวมท้ังใช�วิธีการสังเกต และการสัมภาษณ�เพ่ิมเติมเพ่ือให�การบันทึกมีความสมบูรณ�มากย่ิงข้ึน 

ก0อนทําการบันทึก ผู2บันทึกทาํการบันทึกข2อมูล ดังน้ี 
วัน/เดือน/ปB ท่ีบันทึก วันที่........เดือน.........................พ.ศ.................ระหว�างเวลา.......................... 
ช่ือผู�บันทึก
........................................................................................................................................................ 

บันทึกผลการดําเนินงาน 
ส0วนที่ 1 : ข2อมูลเบื้องต2นเกี่ยวกับโครงการ 
ชื่อโครงการ
................................................................................................................................................................ 
ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่......เดือน................พ.ศ............ถึง วันท่ี......เดือน...............พ.ศ.................. 
ชื่อผู�รับผิดชอบโครงการ
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
รายละเอียดแต�ละกิจกรรม (ชือ่กิจกรรม ระยะเวลากิจกรรม) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ส0วนที่ 2 : บันทึกความก2าวหน2าของแต0ละกิจกรรม 
2.1) ความก�าวหน�าของแต�ละกิจกรรมในโครงการเป#นอย�างไร? (ประมาณเป#นร�อยละของปริมาณงาน
แล�วเสร็จจริง) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
2.2) ประเมินสถานการณ�ของแต�ละกิจกรรมในโครงการเป#นอย�างไร? เป#นไปตามแผน หรือ ล�าช�ากว�า
แผน? ป*ญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม�? และแนวทางการปรับปรุงแก�ไขคืออะไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.3) การดําเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเปzาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม�? อย�างไร?  
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ส0วนที่ 3 : บันทึกความก2าวหน2าภาพรวมโครงการ 
3.1) ความก�าวหน�าภาพรวมของทั้งโครงการเป#นอย�างไร? ยังคงเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาหรือไม�? 
กรณีไม�ทันกรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแก�ไข? (คาดการณ�เป#นร�อยละของปริมาณงาน
แล�วเสร็จ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.2) ป*ญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในภาพรวมของการดําเนนิงานโครงการมีหรือไม�? อย�างไร? มีสาเหตุ
มาจากอะไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3.3) การใช�ทรัพยากรทางการบริหารต�าง ๆ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ�และการจัดการในการนํา
แผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติได�ผลเป#นอย�างไร? มีสิ่งใดท่ีต�องปรับปรุงแก�ไขหรือไม�? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ส0วนที่ 4 : สรุปผลการดําเนินการโครงการระหว0างการดาํเนินการ 
งบประมาณที่กําหนดไว�....................................................บาท 
ใช�ไปแล�ว..........................................................................บาท 
คงเหลือ…………………………………………………………………..บาท 
ส0วนที่ 5 : สรุปผลการประเมิน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินการ ข้ันตอนการเตรียมการ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และ การสะท�อนผล โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อศึกษาปรากฏการณ�ของการปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู�จากการกระทํา และ ความรู�ใหม�ที่เกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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แบบประเมินโครงการ 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� 
คําชี้แจง 

แบบประเมินโครงการน้ีใช�สําหรับทีมแกนนําเพ่ือบันทึกผลการประเมินสภาพการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุด
โครงการโดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค�และเปzาหมาย
ท่ีได�กําหนดไว�โดยให�มีการบันทึกและประเมินตามสภาพจริงท่ีพบเห็นจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน เช�น บนทึกการดําเนินงานภาพประกอบและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
แสดงให�เห็นถึงวิธีการดําเนินงานรวมท้ังการใช�วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ�เพ่ิมเติมเพ่ือให�การประเมิน
มีความสมบูรณ�มากย่ิงข้ึน 

ก0อนทําการบันทึก ผู2บันทึกทําการบันทึกข2อมลู ดังนี ้
วัน/เดือน/ปB ที่บันทึก วันที่ ......เดือน..................พ.ศ................ระหว�างเวลา
........................................ 
ชื่อผู�บันทึก
...........................................................................................................................................................
... 

บันทึกผลการประเมิน 
ส0วนที่ 1 : ข2อมูลเบื้องต2นเกี่ยวกับโครงการ 
โครงการท่ี........ชื่อโครงการ
................................................................................................................................................................ 
ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่....เดือน......................พ.ศ..........ถึงวันท่ี.....เดือน....................พ.ศ............. 
ชื่อผู�รับผิดชอบโครงการ
................................................................................................................................................................  
รายละเอียดแต�ละกิจกรรม (ชือ่กิจกรรม และ ระยะเวลากิจกรรม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส0วนที่ 2 : บันทึกผลการดําเนินโครงการ 
2.1) โครงการบรรลุตามเปzาหมายที่กําหนดไว�หรือไม�? อย�างไร?  
................................................................................................................................................................ 
 2.2) วิธีการและกิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการตามท่ีได�วางแผนไว�ได�ดําเนินครบถ�วนสมบูรณ�หรือไม�? 
อย�างไร? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหลังจากการนําโครงการไปปฏิบัติเป#นอย�างไร? ทั้งในระดับตัวบุคคล 
ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค�กร (วิทยาลัย) 
................................................................................................................................................................ 
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2.4) ป*ญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนมีหรือไม�? อย�างไร? กรณีมีได�ใช�แนวทางแก�ไขป*ญหาเหล�าน้ัน
อย�างไร? 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
2.5) การใช�ทรัพยากรต�าง ๆ ทางการบริหารต�าง ๆ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ� และการจัดการในการ
นําแผนปฏิบัติการสู�การปฏิบัติได�ผลเป#นอย�างไร? มีสิ่งใดท่ีต�องปรับปรุงแก�ไขหรือไม�? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.6) “การเรียนรู�” และ “ความรู�ใหม�” ท่ีได�หลังจากการนําโครงการไปปฏิบัติเป#นอย�างไร? ท้ังใน
ระดับตัวบุคคล ระดับกลุ�มบุคคล และระดับองค�กร (วิทยาลยั) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
ส0วนที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานโครงการระหว0างการดาํเนินการ 
งบประมาณที่กําหนดไว�........................................................บาท 
เกิน (ต่ํา) กว�างบประมาณ จาํนวน..........................................บาท 
เหตุผล
...................................................................................................................................................... 
ส0วนที่ 4 : สรุปผลการประเมิน 
4.1) จุดเด�นโครงการ 
................................................................................................................................................................ 
4.2) จุดอ�อนโครงการ 
................................................................................................................................................................ 
4.3) จุดเที่ควรพัฒนา 
................................................................................................................................................................ 
4.4) สรุป (เขียนความเรียง) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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รายช่ือผู2ร0วมวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 
 

รายชื่อผู2ร0วมวิจัย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท& 

1 กวินทร� ฉิมนาคพันธ� ผู�อํานวยการ 

2 วัชรพล ชลเดช หัวหน�าแผนกวิชาช�างยนต� 

3 ไพรัตน� วันไชย� ครูช�างยนต� 

4 ชัยอนันต� วูดเล�ย�จูเนียร� ครูช�างยนต� 

5 กฤษณะ พูลกลาง ครูช�างยนต� 

6 สุทิน สมสมัย ฝsายประกันคุณภาพ/ครูบัญชี 

7 ศิริรัตน� พันแก�ว ฝsายบริหารงานท่ัวไป/ครูบัญช ี

8 ชนิดาภา บริสุทธิ์ ครูบัญชี 

9 ปuยะพร สิทธิโคตร หัวหน�าแผนกวิชาคอมพิวเตอร�/ครูคอมพิวเตอร� 

10 ไพวัลย� เข็มมี ฝsายวชิาการ/ครูคอมพิวเตอร� 

11 สมประสงค� ข�อยุ�น ครูคอมพิวเตอร� 

12 วันชัยศิริ พลหาญ ครูการตลาด 

13 ณัฐริกา อ�อนศิลา หัวหน�าแผนกวิชาสามัญ/ครูภาษาไทย 

14 ประสิทธิ์ แสงอรุณ ฝsายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ครูพละศึกษา 

15 พัชราภรณ� ลาคํา ครูคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

16 ธนวัฒน� แสนคําวงษ� ครูภาษาอังกฤษ 

17 จุฑารัตน� โนนศรีโคตร ครูภาษาอังกฤษ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



217 
 

ประวัติผู2วิจัย 
 

ชื่อ สกุล :  นายจิรวุฒิ คุวานันท�  
วัน เดือน ปqเกิด 
ชาติภูมิ 

:  วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2502 
:  กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู0ป�จจุบัน :  359/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000 
:  E-mail. yai@kuva.ac.th 
:  Tel. Mobile 089 205 3333 
:  ID. Line jirwud 

การศึกษา :  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร�และการบัญชี สาขาการตลาด  
:  M.A. The College of Insurance New York City, U.S.A. 

หน2าที่การงานป�จจุบัน :  ประธาน บริษัท โค�วยู�ฮะมอเตอร� จํากัด ขอนแก�น 
:  ประธาน บริษัท อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก�น จํากัด ขอนแก�น 
:  ประธาน บริษัท โค�วยู�ฮะอีซูซุเซลส� จํากัด กรุงเทพฯ 
:  ประธาน บริษัท โค�วยู�ฮะอีซูซุเซลส� กรุงเทพฯ จํากัด  
:  ประธาน บริษัท โค�วยู�ฮะลาํปาง จาํกัด  
:  ประธาน บริษัทในเครือ อสังหาริมทรัพย� กลุ�มโค�วยู�ฮะ 
:  ประธาน วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท� ขอนแก�น 
:  ประธาน มูลนิธิคุวานันท� 

 


