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บทคัดยอ      
 การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การเรียนรูในระดับบุคคล 
กลุมบุคคล และหนวยงาน รวมทั้งความรูใหมที่เกิดข้ึน จากการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสองวงจร กับผูรวมวิจัยจํานวน 
17 คน ดําเนินการวิจัยในวงจรแรกระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2560 วงจรที่สองระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ผลการวิจัยพบวา ผลการดําเนินงานในข้ันตอนการเตรียมการ การ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล เปนไปตามแผนที่กําหนด มีการดําเนินงานใน 3 โครงการ
คือ (1) โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรูเชิงรุก (2) โครงการหองเรียนแหงศตวรรษที่ 21 
และ (3) โครงการการจัดการเรียนรูนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่คาดหวังตาม
เกณฑที่กําหนดไวในระดับ 3.00 ข้ึนไป บุคคล กลุมบุคคล และหนวยงานเกิดการเรียนรูวาการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลตองยึดหลักการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน เกิดความรูใหมเปนโมเดล
เชิงบูรณาการระหวางจุดมุงหมาย หลักการ และแนวคิดที่ใชในการวิจัยกับกิจกรรมใน 3 โครงการ รวมทั้ง
กิจกรรมใน 9 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นําเสนอเปน “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับครู: กรณีที่ประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท” 
 
คําสําคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม, ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับคร,ู วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท 
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Abstract 

 This research aims to examine the results of performance, change and learning at the 
individual, groups and organization level as well as new knowledge acquired through the 21st 
century skills for teachers in Kuvanant Technological College. General educational session. 
Two cycles Participatory Action Research Methodology were conducted together with 
seventeen participants. The first cycle was conducted between June to October 2017. The 
second cycle was conducted between November 2017 to March 2018. The results indicated 
that the operations in the preparation phrase, and in the planning, action, observation and 
reflection phrases were in accordance with the plan. The studied 3 projects: (1) Development 
of INNOVATION Media in Active Learning, (2) The 21st Century Classroom, and (3) Learning 
Management Creating Innovation. The operations cased changes in the expected condition of 
3.00 and above . Individuals, group and organization learned that effective practice must 
adhere to the principle of engagement and listening to peer feedback. New knowledge was an 
integrated model between the aims, principles, and concepts used in research with activities 
in three projects, as well as activities in nine stages of Participatory Action Research, presented 
as "Model of 21st Century Skills Development for Teachers: A Successful Case in Kuvanant 
Technological College" 
 
Key words: Participatory Action Research , The 21ST Century Skills for Teachers , Kuvanant 
Technological College. 
 
ความเปนมาของปญหา 
 “ครู” ถือวาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติในการสรางทรัพยากร
มนุษยใหมีศักยภาพต้ังแตวัยเด็ก เมื่อโลกกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ตองยอมรับวาการศึกษาเปนหน่ึงในเรื่องที่ทา
ทายตอการคนคิดแนวการสอนที่เช่ือมโยงกับความเปนผูนํา คานิยม และความเปนพลเมืองโลก ครูจึงตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสรางฐานความรูใหมทางการเรียนขามพรมแดน 
เรื่องน้ี ตัน อุน เซง (2556) ใหทัศนะวา การศึกษาเปนเสมือนการลงทุนระยะยาว ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอ
ศักยภาพของประชากรสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศของตนเอง ประเทศไทยกําลังมุงหนาพัฒนาประเทศ
ดวยแนวคิด Thailand 4.0 มีจุดเนนที่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีความรูเปนฐาน และเศรษฐกิจสรางสรรค ในการ
เปลี่ยนผานประเทศไทยจากการรับจางผลิตเศรษฐกิจที่เนนแรงงาน และการติดกับดักรายไดปานกลาง มา
ยาวนานนับสิบป (อานนท ศักด์ิวรวิชญ, 2560) การจะพัฒนา Thailand 4.0 จะตองพัฒนาครูไทย ใหเปนครู
ไทย 4.0 ดวยการสรางประเทศดิจิทัลในทุกมิติโดยเฉพาะ “มิติดานการศึกษา” ที่สามารถจะพลิกใหประเทศ
ไทยมีระบบการศึกษาอัจฉริยะผลิตประชากรที่ชาญฉลาดนําพาประเทศไทยใหเปนประเทศช้ันนําของโลกได 
(เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ, 2559) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแกน ผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่สาม (2554-2558) ระดับคุณภาพดี แตมีตัวบงช้ีที่ 2 (นักเรียนมีความรูและ



3 
 
ทักษะที่จําเปนในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” สะทอนถึงคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาใน
ดานประสิทธิภาพของครูที่จะตองไดรับการพัฒนาโดยเรงดวน และรายงานผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 
ของวิทยาลัยฯ ไดทราบปญหาของครูวา ครูขาดทักษะในการทําหนาที่ครูยุคใหม ครูขาดทักษะการสอนที่
หลากหลาย ครขูาดทักษะการใชเทคโนโลยี ครูขาดทักษะการสอนเชิงลึก และครูขาดการทํางานเปนทีม ปญหา
ดังกลาวเปนอุปสรรคที่ตองเรงหาทางแกไข เพื่อใหการบริหารงานในวิทยาลัยฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึง
มีความสนใจในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทใหมีคุณภาพที่สูงข้ึน 
เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนและยกระดับตัวบงช้ีที่ 2  (นักเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการทํางาน) ระดับคุณภาพดีข้ึน  

ผลจากการศึกษาทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานหลายแหลง เชน ภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 (The Partnership for 21st Century Learning: P21) (2002) ไพฑูรย  สินลารัตน  และคณะ (2557) 
วิจารณ พานิช (2559) พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข  (2556) และ Bazzano (2011) เปนตน พบวา 
ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญและจําเปนสําหรับสําหรับครูในยุคปจจุบันที่จะชวยเสริมสรางความมีคุณภาพของ
ครูใหสูงข้ึนได มีดังน้ี (1) ทักษะการสอนสําหรับศตวรรษที่ 21 (2) ทักษะการใชเทคโนโลยีสําหรับศตวรรษที่ 21 
(3) ทักษะการบริหารจัดการช้ันเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 (4) ทักษะการประเมินตามสภาพจริงสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 (5) ทักษะการพัฒนาวิชาชีพสําหรับศตวรรษที่ 21 

ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในยุคปจจุบัน 5 ทักษะดังกลาว ถือเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผูวิจัยจะนําไปแลกเปลี่ยนกับประสบการณของผูรวมวิจัย ใหเกิดการบูรณาการที่
จะนําไปสูการกําหนดโครงการเพื่อการปฏิบัติรวมกันที่สอดคลองกับความตองการจําเปนทั้งของวิทยาลัย ผูวิจัย 
ผูรวมวิจัย และนักเรียน โดยกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่ประกอบดวยวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Circle) แตละวงจรประกอบดวยข้ันตอน การ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล จะชวยใหบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวังได เพราะเปน
ระเบียบวิธีวิจัยที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และองคความรูใหมจากการปฏิบัติ
รวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ซึ่งจากการศึกษา พบวา มีผลงานวิจัยที่นําเอาระเบียบวิธีวิจัยน้ีไปใชแลว
สงผลตอความสําเร็จตามที่คาดหวัง แมวาหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมายในการวิจัย และผูรวมวิจัยจะแตกตาง
จากที่ใชในงานวิจัยน้ี เชน ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมจันทวิทยาคม ของ พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ (2559) และเรื่อง การพัฒนาอีเลิรนน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ของ วิ
ทูล ทาชา (2559) ที่มีการดําเนินการวิจัยการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาครูและผูเรียน  
วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี คุวานันท ดวย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 4 ประเด็น ดังน้ี (1) ผลการดําเนินงานในข้ันตอนการ
เตรียมการ การวางแผน การสังเกต และการสะทอนผล ใน 2 วงจร (2) ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) ตามตัว
บงช้ีความสําเรจ็ในแตละโครงการที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยกําหนด  (3) ผลการเรียนรู (Learning) ในระดับบุคคล 
กลุมบุคคล และหนวยงาน และ (4) ความรูใหมที่เกิดข้ึน (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
วิธดํีาเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามกรอบแนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ (2561) 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ตางมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ เปนกรอบแนวคิดที่
คํานึงถึงขอวิพากษตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ปรัชญาของทฤษฎีสังคม
เชิงวิพากษ และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม รวมทั้ง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาทของผูวิจัย ที่มี
วงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ไมมีวันสิ้นสุด แตละวงจรประกอบดวยข้ันตอน การวางแผน การปฏิบัติ 
การสังเกต และการสะทอนผล  
 ผู วิจัยไดกําหนดวงจรการวิจัย 2 วงจร ประกอบดวย 10 ข้ันตอน ดัง น้ี (1) การเตรียมการ 
(Preparation) (2) การวางแผน (Planning) (3) การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การ
สะทอนผล (Reflecting) (6) การวางแผนใหม (Re-Planning) (7) การปฏิบัติใหม (Re-Acting) (8) การสังเกต
ใหม (Re-Observing) (9) การสะทอนผลใหม (Re-Reflecting) และ  (10) การสรุปผล (Conclusion)  
 การวิจัยน้ี เปนการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-Wide) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท 
ดําเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะ 3 ประการคือ ประการที่หน่ึง เปน
วิทยาลัยที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (2554-2558) ในระดับดี แตมีตัวบงช้ีที่ 2 (ผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน) ระดับคุณภาพตองปรับปรุง และรายงานผลการดําเนินงานปการศึกษา 
2558 ไดทราบปญหาของครูวา ครขูาดทักษะในการทําหนาที่ครูยุคใหม ครูขาดทักษะการสอนที่หลากหลาย ครู
ขาดทักษะการใชเทคโนโลยี ครูขาดทักษะการสอนเชิงลึก และครูขาดการทํางานเปนทีม ประการที่สอง เปน
วิทยาลัยที่ประสงคเขารวมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครูดวยการิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
โดยมติของผูบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยทุกฝาย และประการสุดทาย เปนวิทยาลัยที่ผูวิจัยสามารถ
ปฏิบัติงานภาคสนามไดตลอดระยะเวลาที่ทําการวิจัย ทั้งน้ี ผู วิจัยไดกําหนดผูรวมวิจัยเปนครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันทโดยยึดหลักความสมัครใจจํานวน 17 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนเครื่องมือที่กําหนดโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อบันทึกความกาวหนาและผล
การดําเนินงานตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทุกข้ันตอนของการวิจัย  ไมไดใชเพื่อการเปรียบเทียบ
ผลสําเร็จกอนและหลังการดําเนินงานตามหลักการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง โดยหากเปนขอมูลเชิงปริมาณ
จะวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพจะสรุปเปนการพรรณนา  

ลักษณะของเครื่องมือสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) ซึ่งจําแนกเปนสามกลุม คือ 1) แบบ
สัมภาษณ ประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และแบบสัมภาษณกลุม (Focus Group 
Interview) 2) แบบสังเกต (Observation Form) เพื่อรายงานความกาวหนาของโครงการ และ 3) แบบ
ตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Records) เชน บันทึกอนุทิน (Journal) เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ 
(Audiotapes/Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes) เปนตน และในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ และทําการวิเคราะหรวมกันเปนระยะ ๆ และจัดทําขอมูลให
เปนหมวดหมูตาง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก  

ผลการวิจัย 
1. ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงานไดผลบรรลุตามจุดมุงหมาย ดังตารางขางลาง 

 
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1.  การเตรียม การ 
(Preparation) 

1) การสรางมิตรภาพและการ
แลก เปล่ียนเรียนรู 
2) การเสริมพลังความรูใหกับผู
รวมวิจัย 

ผูรวมวิจัยใหความรวมมือและตอบรับเขารวมงานวิจัยดวยความ
สมัครใจ 17 คน และไดจัดอบรมการเสริมพลังความรูใหกับผูรวม
วิจัยเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ เทคนิคการสังเกตและการถอดบทเรียน 
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3) การสรางแผนที่การทํางาน 
(Road Map) 
4) การประเมินและสรุปผล 

ไดปฏิทินเพื่อการดําเนินงานวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติตลอด
ระยะเวลาวิจัย 

2. การวางแผน 
(Planning) 

1) การวิเคราะหสภาพ 
2) กําหนดปญหาและทําความ
เขาใจปญหา 
3 ) การถายทอดแนวคิดในบท
ที่ 2 ใหผูรวมวิจัย 
4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ  
5) การสรุปผลดําเนินงาน 

สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการแกปญหาจํานวน 3 
โครงการ คือ 
1. โครงการการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการสอนการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning)  
2. โครงการหองเรียนแหงศตวรรษที่ 21  
3. โครงการการจัดการเรียนรูนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

3. การปฏิบัติ 
(Acting) 

1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
งานรวมกัน 
2) การประเมินสภาพการ
ดําเนินงานกอนนําแผนลงสู
การปฏิบัติ 
3) การนําแผนลงสูการปฏิบัต ิ
4) การประเมินและสรุปผล 

ไดทีมงานโครงการที่รับผิดชอบการดําเนินงานในแตละโครงการ
พรอมทีมติดตามและประเมิน ผลไดเครื่องมือการวิจัย 5 ฉบับ คือ 
แบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ แบบประเมินสภาพทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู แบบบันทึกการสังเกต และแบบประเมิน
โครงการ  และสรุปผลการประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับครู กอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ ซ่ึงแตละโครงการมีผลการ
ประเมินอยูในระดับพอใช และนําโครงการทั้ง 3 โครงการลงสูการ
ปฏิบัติจริง 

 2) การสังเกตผล 
3) การประเมินผลและสรุปผล 

การสังเกตไดอยางมีประสิทธิภาพการสะทอนผลการดําเนิน งาน
ทําให ผู ร วมวิจัยทราบถึงความกาวหน าโครงการ แบงปน
ประสบการณในการทํางานรวมกัน ผลการดําเนินงานโครงการ 3 
โครงการ รวม 9 กิจกรรม ประสบความสําเร็จทุกกิจกรรม 

5. การสะทอนผล 
(Reflecting) 

1) การสังเคราะหความรู 
2) การนําเสนอรายงาน 
3) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงคเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและไดเห็นถึง
สภาพการเปล่ียนแปลง การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดจากการ
ลงมือปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับ
องคกร 

6. การวางแผนใหม               
(Re-Planning) 

นําเสนอรายงานวิเคราะหและ
วิพากษ ประเมินปญหาและ
การพัฒนาตอยอดที่ตองการ
พรอมวางแผนปฏิบัติการใหม 

บรรลุตามวัตถุประสงคไดแผนปฏิบัติการชุดใหม โดยเพิ่มเติม
กิจกรรมใหม โครงการละ 1 กิจกรรม ทั้ง 3 โครงการ เพื่อนําไปใช
ในการพัฒนางานใหมีความตอเน่ืองและยั่งยืน 

7. การปฏิบัติใหม 
(Re-Acting) 

1) การกําหนดแนวปฏิบัติ 
2) การปฏิบัติกิจกรรม 
3) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงคผลจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติใหม
ในวงจรที่  2 ทําใหครู วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท มีทักษะ
ศตวรรษที่  21 สามารถพัฒนาผู เรียนในศตวรรษที่  21 และ
สามารถพัฒนาระดับคุณภาพไวในเกณฑระดับ “ดี” สงผลให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น 

8. การสังเกตใหม       
(Re-Observing) 

1) กําหนดรูปแบบและวิธีการ 
2) การสังเกตและรายงานผล 
3) การประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงคผูรวมวิจัยและทีมประเมินมีความรูความ
เขาใจในเทคนิควิธีการสังเกต การบันทึกผลการสังเกตและการ
สะทอนผลของการดําเ นินงานทําให ผู ร วมวิจัยไดทราบถึง
ความกาวหนาในการ 

  ทํางานและไดแบงปนประสบการณในการทํางานรวมกันงานบรรลุ
เปาหมายประสบความสําเร็จทั้ง 3 โครงการ 
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9. การสะทอนผล
ใหม 
 (Re-Reflecting) 

การสังเคราะหความรู การ
นําเสนอรายงาน และการ
ประเมินและสรุปผล 

บรรลุตามวัตถุประสงคเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและไดเห็นถึง
สภาพการเปล่ียนแปลง การเรียนรู และความรูใหมที่จากการลง
ปฏิบัติ ทั้งในระดับตัวบุคคล กลุมบุคคล และระดับองคกร 

10. การสรุปผล 
(Conclusion) 

รวมกันทบทวนและสรุป
ประสบการณการทํางานที่ผาน
มา 

ไดบทสรุปจากการยืนยันของผูรวมวิจัย ประกอบ ดวยผลการ
ดําเนินงานตามกระบวน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผล
การเปล่ียนแปลง การเรียนรูและความรูใหมจากการปฏิบัต ิ

 

2. ผลการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย พบวา มกีารเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนทั้งที่เปนการเปลี่ยนแปลงที่
คาดหวัง และการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง จําแนกออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
ที่เปนภาพรวมของวิทยาลัย และระดับกิจกรรมในโครงการ 

     2.1 ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังในระดับท่ีเปนภาพรวมของวิทยาลัย จากผลการ
ประเมินสภาพทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู กอนการวิจัย ที่ดําเนินการรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับพอใช ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 2.69 เมื่อพิจารณาเปนรายทักษะ พบวา ทักษะใน
การทําหนาที่ครูยุคใหม มีคาเฉลี่ย 2.82 ทักษะการสอนที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ย 2.88 ทักษะการใชเทคโนโลยี 
มีคาเฉลี่ย 2.88 ทักษะการสอนเชิงลึก มีคาเฉลี่ย 2.65 และทักษะการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ย 2.24 หลังการ
วิจัยพบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายทักษะ ครูมีทักษะเพิ่มข้ึนอยูในระดับดี ที่สูงกวาเกณฑที่กําหนด 3.00 ทุก
ทักษะ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.92 เมื่อจําแนกเปนรายทักษะ พบวา ทักษะในการทําหนาที่ครูยุคใหม มี
คาเฉลี่ย 3.88 ทักษะการสอนที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ย 3.82 ทักษะการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 4.06 ทักษะการ
สอนเชิงลึก มีคาเฉลี่ย 3.82 และทักษะการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ย 4.00  

    2.2 ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการ ผลการวิจัยพบวา การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ใน 3 โครงการคือ 1) โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 2) 
โครงการหองเรียนแหงศตวรรษที่ 21 และ 3) โครงการการจัดการเรียนรูนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ประสบ
ผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวคือ ไดคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินผลสําเร็จสูงกวา 
3.00 ทุกกิจกรรมและทุกโครงการ ดังขอมูลแสดงในตารางขางลาง 

โครงการและกิจกรรม คาสถิติ ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรม 
X̅ S.D. 

โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
1) การจัดหาสื่อ อุปกรณ
และสถานท่ี 

4.41 0.50 จัดซื้อหุนยนต ROBO CIRCLE 3S จํานวน 4 ตัว ใชเปนสื่อในการสอนและอุปกรณ
อื่น เชน ไขควง และคูมือ ผูเรียนมีสวนรวมในการทําความสะอาดหองคอมพิวเตอร
ชั้น 4 จัดหองการเรียนรูมีท่ีนั่งเขียนโปรแกรม ท่ีนั่งศึกษาองคประกอบหุนยนต
ประกอบหุนยนต มีลานเล็ก ๆ สําหรับทดสอบใหหุนยนตทําตามคําสั่ง  ครูไดนํา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู ครูไดสรางความแปลกใหมทําใหผูเรียนมีความ
ต่ืนเตนในสื่อหุนยนตและคิดวิเคราะหตอยอด 

2) การประกอบหุนยนต 4.35 0.49 ครูไดพัฒนาทักษะการคนควาทางเทคโนโลยีในการเตรียมการสอนการประกอบ
ชิ้นสวนของหุนยนตวาชิ้นสวนหุนยนตทํางานอะไรบาง ทํางานอยางไร ประกอบเขา
หุนยนตท่ีตําแหนงไหนรวมไปถึงความเรียบรอยของแผงวงจรไฟฟาและความสมดุล
ของหุนยนต แลวจึงใหผูเรียนลงมือทํา ผูเรียนไดรูจักวิธีสรางหุนยนตและแกปญหา
เมื่อเกิดขอผิดพลาด และในขณะท่ีผูเรียนลงมือทํา ครูจะคอยอํานวยความสะดวก
และเปนผูชี้แนะเพ่ือใหผูเรียนประกอบหุนยนตดวยวิธีการท่ีถูกตองและสําเร็จ 
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3) การเขียนโปรแกรม
หุนยนตใหทํางานตามความ
ตองการ 

4.59 0.50 ครูไดพัฒนาทักษะการติดต้ังโปรแกรม I-BOX3 การเขียนโปรแกรม I-BOX3 การอัพ
โหลดโปรแกรม เพ่ือสอนผูเรียนใชแผนซีดีรอมท่ีมาพรอมกับชุดหุนยนตใหผูเรียนทํา
การติดต้ังดวยตนเองในการใชงาน ให 
ผูเรียนเขียนโปรแกรมคําสั่งเพ่ือใหหุนยนตทํางานตามความตองการ ครูทําหนาท่ีเปน
ผูอํานวยความสะดวกและเปนผูชี้แนะในการเขียนโปรแกรมของผูเรียนเปนการนํา
หุนยนตมาสอนเสริมในรายวิชาการเขียนโปรแกรมท่ีมีความแปลกใหม ทําใหผูเรียน
ชื่นชอบและสนใจในการเรียน ผูเรียนเกิดการเรียนรูจริงเพราะไดลงมือทําจริง เกิด
การคิดวิเคราะหระบบงานการแกปญหาและนําความรูไปใชไดในอนาคต 

4) พ่ีสอนนองเลนหุนยนต 4.41 0.50 รุนพ่ี ปวส.2 นัดหมายรุนนองปวช.1 ณ ลานอเนกประสงค เร่ิมโดยรุนพ่ีแนะนํา
โครงสรางภาพรวมหุนยนต ROBO CIRCLE ทําไมตองเรียนรูหุนยนต แนะนําหุนยนต
รูปแบบตาง ๆ ชิ้นสวนของหุนยนต โปรแกรมท่ีใชในการเขียนคําสั่งหุนยนต 
โปรแกรม LOGO BLOCK และ CRICKET LOGO โปรแกรมพ้ืนฐาน เชน การ
เคลื่อนท่ีไป-กลับ การเคลื่อนท่ีเปนวงกลม การเคลื่อนท่ีไมใหตกโตะ เปนตน แลวให
รุนนองแบงกลุมลงมือประกอบหุนยนตดวยตนเอง การเขียนโปรแกรมคําสั่งหุนยนต 
โดยมีรุนพ่ีคอยแนะนําจนกระท่ังรุนนองทําสําเร็จ 

โครงการหองเรียนแหงศตวรรษท่ี 21 

1) การวางแผนและเตรียม
ความพรอมการจัดการ
เรียนรูหองเรียนศตวรรษท่ี 
21 

4.00 0.70 ครูไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูหลากหลายวิธีการ ประชุมวางแผนรวมกันคิด 
รวมกันตกแตงหองเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 และหองเรียนภาษาอังกฤษ
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย ปายสื่อการ  
เรียนรูประจําหอง เกมกระตุนการเรียนรู เกมตออักษรภาษา ไทย คําคมชุดมาตรฐาน 
ครอสเวิรดภาษา อังกฤษ ติดต้ังทีวี เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอรและคอมพิวเตอรเพ่ือให
ผูเรียนไดสืบคนขอมูล ครูสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูเชิงรุกแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  

2) หองเรียนภาษาไทย
ศตวรรษท่ี 21 

3.65 0.49 ครูไดรวมกันคิดรวมกันออกแบบแนวทางการถายทอดความรูโดยใชเทคนิคของครู
ยุคใหม ในการทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผูชี้แนะในการจัดการ
เรียนรูหองเรียนภาษาไทยศตวรรษท่ี 21 โดยแบงผูเรียนเปนกลุม ใหทํากิจกรรม
รวมกัน แลวไดอภิปรายกลุม แลวใหออกมานําเสนอ และครูคอยเสริมเติมเต็มอีกคร้ัง
หนึ่งเพ่ือใหผูเรียนคิดตอไปไดอีก ทําใหผูเรียนไดความรูและสนุกกับการเรียนใน
บทเรียนนั้นมากย่ิงข้ึน จากเดิมท่ีครูบรรยายอยางเดียวทําใหผูเรียนรูสึกเบ่ือ เมื่อครู
พัฒนาทักษะการสอนรูปแบบใหมและใหผูเรียนมีสวนรวมมากข้ึน กลาท่ีจะนําเสนอ
ความคิดเห็นของตนเอง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและผูเรียนและ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 

3) หองเรียนภาษาอังกฤษ
ศตวรรษท่ี 21 

3.59 0.50 ครูไดพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ในการสอนโดยเพ่ิมสื่ออุปกรณ ทําใหหองเรียนนา
เรียนมากย่ิงข้ึน มีคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล มีโทรทัศนติดผนังดานหนา
หองเรียน เคร่ืองขยายเสียง เกมครอสเวิรด โปสเตอรภาษาอังกฤษ ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบกลุมใหผูเรียนนําหัวขอไปศึกษาคนควาในกลุมแลวมานําเสนอหนาชั้น
เรียน ครูสอนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีสาขาชางยนต ผูเรียนจดจําคําศัพทไดโดยไมตอง
ทองจํามากเหมือนแตกอน ครูพัฒนาทักษะการสอนท่ีหลากหลายเกิดการบูรณาการ
จัดการเรียนรูกับแผนกวิชาตาง ๆ 

4) หองเรียนคณิต-วิทย
ศตวรรษท่ี 21 

3.53 0.51 ครูสรางสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมในหองเรียนคณิต-วิทย ซึ่งใน
อดีตท่ีเนนครูเปนศูนยกลาง สื่อ และบรรยากาศท่ีไมเอื้อ อํานวยตอการจัดการเรียนรู 
โดยไดเ พ่ิม เคร่ืองคอมพิวเตอร เ พ่ือการคนควาของผู เ รียน 2 ชุด TP-LINK 
WIRELESS USB เกมเอแม็ทมัธยม กระดานไมแบบหมุน กระดานเล็ก โตะญี่ปุน 
เบาะรองนั่ง เกาอี้ขาคู ฟวเจอรบอรดขนาดใหญ เสื่อน้ํามัน วัสดุตาง ๆ จัดตกแตง
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หองปฏิบัติการคณิต-วิทย ครูพัฒนาการสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นของตนเอง เปนการเรียนรูระหวางครูกับผูเรียนเกี่ยวกับเหตุการณของ
สังคมโลกปจจุบัน นําความรูทฤษฎีใหมๆ ไปปรับใชในอนาคตของการทํางานใน
สถานประกอบการ ครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการ
เรียนรูจากการเลนเกมเอแม็ทมัธยมเพ่ิมทักษะในการคิดคํานวณ บวก ลบ คูณ หาร 
และสมการ และครูไดจัดการเรียนรูการทดลองทางวิทยาศาสตรท่ีลานอเนกประสงค 
และใหกําลังใจผู เ รียนทําใหผูเ รียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมุมานะใหประสบ
ความสําเร็จในการเรียน  

โครงการการจัดการเรียนรูนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
1) การวางแผนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

4.41 0.50 ครูไดพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ครู
รวมกันคิดกระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจงาย ใหผูเรียนแบงกลุมไปศึกษา
วาจะทํานวัตกรรมอะไรท่ีใชความรูพ้ืนฐานวิชาชางยนตท่ีเรียนมาประดิษฐชิ้นงานให
ใชประโยชนไดจริง แลวใหนําภาพท่ีตองการจะทํามาคุยกับครูและเมื่อครูเห็นชอบ
แลวก็จะใหผูเรียนไปคิดตอวาทําแลวไดประโยชนอะไร และทําเคาโครงบทท่ี 1-3 บท
นํา ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและวิธีการดําเนินโครงการ  

2) การจัดการเรียนรูให
ผูเรียนทําจริง 

4.35 0.60 ครูพัฒนาทักษะการสอนศตวรรษท่ี 21 ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนทําชิ้นงานดวย
ตนเอง ซึ่งในคร้ังแรกผูเรียนจะยังทําไมเปน ครูจะใหผูเรียนหัดทํากอนลองผิดลองถูก 
ครูจะคอยใหความรูไปเร่ือย ๆ และเรียกตรวจชิ้นงานเพ่ือดูความกาวหนาแลวเติม
เต็มจนชิ้นงานของผูเรียนสําเร็จ การท่ีผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือทําสงผลให
ผูเรียนมองเห็นวิธีคิด วางแผน การแกไขปญหาเพ่ือผูเรียนจะไดมีความรูและทักษะท่ี
จําเปนในการทํางานในอนาคต 

3) การทดสอบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ 

4.35 0.70 ครูพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ครูรวมกันประเมิน
ชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของผูเรียน ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสารการ
สาธิตสิ่งประดิษฐ ครูใหคําชี้แนะในการปรับแก 2 -3 คร้ัง จนชิ้นงานเสร็จสมบูรณใช
งานไดจริงโดยเนนความปลอดภัย และใหผูเรียนทํารายงานสรุปผลพรอมผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

4) นําเสนอผล งาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐของ
ผูเรียนใหกับสังคมภายนอก
ไดรับรู 

4.41 0.71 ครูประชุมวางแผนรวมกันในการจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียน ในงานตลาดนัดวิชาการท่ีโรงเรียนบานมวง มีผูมารวมงานประมาณ 
1,000 คน ครูไดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ ครูสาขาวิชาชางยนตฝกสอนการ
สาธิตใหกับผูเรียนเจาของผลงาน ครูสาชาวิชาอื่นรับผิดชอบการจัดสถานท่ีกอง
อํานวยการ เตรียมเคร่ืองเสียงและบันทึกภาพ เตรียมเต็นทแสดงผลงาน เตรียม
อาหารวางเคร่ืองด่ืม จัดหาของท่ีระลึกสําหรับผูเขาเย่ียมชมผลงาน การจัดกิจกรรม
ประสบความสําเร็จ ไดรับความสนใจจากชุมชน ครู และผูเรียนจากโรงเรียนตางๆ 
เขาเย่ียมชมการนําเสนอผลงานของของผูเรียนจํานวนมาก  

หมายเหตุ เกณฑคาดหวังที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยกําหนดไวคือ ระดับ “ดี” หรือ 3.00 คะแนนข้ึนไป 
 

    2.3 การเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดหวัง กลาวคือ สิ่งสําคัญไมใชการที่ครูรูเยอะรูมากแตคือการ 
“เปดใจ” ที่จะรับรูและนําความคิดมาปฏิบัติไดจริง ครูเริ่มรูจักตัวเองและเขาใจบริบทแวดลอมของโลก
การศึกษาดวยการเปดหูเปดตาเปดใจยอมรับความจริงทุกดาน ทําใหครูกําหนดทิศทางในการพัฒนาวิชาชีพได
อยางถูกตอง เมื่อบวกกับมีเปาหมายชัดเจนความสําเร็จก็จะเกิดข้ึน สงผลใหวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทมีครูที่
มีศักยภาพอยางแทจริง ครูรวมใจสรางความคิดใหม ๆ จากมุมมองที่หลากหลาย ฉีกกระบวนการแบบเดิม ๆ  ไม
ปดกั้นความคิดสรางสรรคและเปดรับกับทุกความคิด แมแตความคิดที่อาจจะดูแปลกแหวกแนวก็มีการนํามา
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ปรับใชอยางเหมาะสม ครเูช่ือวาประสบการณและความเช่ียวชาญทําใหทุกฝายทํางานรวมกันไดสําเร็จผลและ
ผลักดันใหพัฒนาตอเปนวัฒนธรรมองคกร    

3. ผลการเรียนรู จากการปฏิบัติทั้งในระดับบุคคล กลุมบุคคล และหนวยงาน เกิดการเรียนรู ดังน้ี 
ผูวิจัย เรียนรูคุณคาภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทในมุมมองที่หลากหลายกวางข้ึน เขาใจปญหา
อยางลึกซึ้งผานการเฝาสังเกตอยางพินิจพิเคราะหนําไปสูการกําหนดโจทยนวัตกรรมที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงผูรวม
วิจัย แนวคิดหรือไอเดียที่ไดเปนผลลัพธจากการระดมสมองของครูที่มีมุมมอง ทักษะ ความเช่ียวชาญ ที่แตกตาง
กัน ภายใตวัฒนธรรมที่เปดกวาง โดยอาศัย Mindset ของการใฝรู ความรวมมือ ที่จะชวยตอบโจทยปญหา
สําคัญ เปนการสรางสรรคอยางแทจริง การใหเกียรติสมาชิกเพื่อใหทุกคนเปดใจและเปนผูใหขอมูลที่สําคัญ เกิด
ความไววางใจกันในสิ่งที่ทุกคนจะรวมดําเนินกิจกรรม และไดรับความรวมมือความเต็มใจและจริงใจ  ผูรวม
วิจัย เรียนรูวาถาครูคิดและสอนแบบเดิม ๆ  ก็ไปไมรอดเพราะเด็กจะรูสึกเบื่อเร็วมาก ครูตองเปลี่ยนความคิด
และวิธีการสอนใหม ครตูองหาจุดเปลี่ยนเพื่อเขาสูการเรียนรูศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล เพราะคนรุนใหมคือ
พลเมืองโลก ครูมีอิสระในการคิดสรางสรรคพัฒนานวัตกรรมการสอนแนะแนวทางการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  ให
เด็กกาวทันความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาใชไดอยางเต็มที่ ผูเรียน ไดมีโอกาส
อภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน สรุปสิ่งที่เรียนรูและเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ไดคนควากอใหเกิดความเขาใจมาก
ข้ึนจากการจัดการเรียนรูของครูที่เนนการปฏิบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท เรียนรูการแกปญหาหรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ  ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะมีพลังในการขับเคลื่อนไปดวยกัน สงผล
ให ครู นักเรียน และวิทยาลัย ไดรับประโยชนและมีคุณภาพ  

4. ความรูใหม ผลการวิจัย พบความรูใหมในบริบทเฉพาะที่เปนผลจากการดําเนินการวิจัยใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท เปนความรูใหมที่ เกิดจากการบูรณาการขององคประกอบตาง ๆ คือ (1) 
จุดมุงหมายของการวิจัย (2) หลักการที่ใชในการวิจัย (3) หลักการในการดําเนินกิจกรรมในข้ันตอนตาง ๆ  ตามที่
กําหนดในแตละข้ันตอนของการวิจัย (4) วงจรการวิจัย 2 วงจร และข้ันตอนในการวิจัย 10 ข้ันตอน และ (5) 
โครงการทั้ง 3 โครงการที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจํานวน 17 คน กําหนดข้ึนเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการแกปญหา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทในการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งเมื่อปฏิบัติแลวไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่
คาดหวัง เปนความรูใหมที่ผูวิจัยเรียกวา “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู: กรณีที่ประสบ
ผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท” ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู: กรณีที่ประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท 

กิจกรรมใน 2 วงจรและ 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในวิทยาลัยเทคโนโลยีควุานันท 

 
 

กิจกรรมใน 3 
โครงการเพ่ือการ

พัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21
สําหรับครูใน

วิทยาลัย
เทคโนโลยี        
คุวานันท ที่

ผูวิจัยและผูรวม
วิจัยกําหนด 

 
 

 
 

โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) 
มีกิจกรรมการดําเนินการ 4 กิจกรรม คือ  (1) การจัดหาสื่ออุปกรณและสถานท่ี (2) 
การประกอบหุนยนต (3) การเขียนโปรแกรมหุนยนตใหทํางานตามความตองการ (4) พ่ี
สอนนองเลนหุนยนต 

 

 
 
 

โดยการ
ดําเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 ขั้นตอน 
ของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 
 
 

 
 

 

 
 

โครงการหองเรียนแหงศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมการดําเนินการ 4 กิจกรรม คือ  (1) 
การวางแผนและเตรียมความพรอมการจัดการเรียนรูหองเรียนศตวรรษท่ี 21  (2) 
หองเรียนภาษาไทย ศตวรรษท่ี 21  (3) หองเรียนภาษาอังกฤษ ศตวรรษท่ี 21  (4) 
หองเรียน คณิต-วิทย ศตวรรษท่ี 21 

 
โครงการการจัดการเรียนรูนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  มีกิจกรรมการดําเนินการ 4 
กิจกรรม คือ  (1) การวางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  (2) การจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนทําจริง  (3) การทดสอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  (4) นําเสนอผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหกับสังคมภายนอกไดรับรู 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1.1 การสรางมิตรภาพ 
1.2 การเสริมพลังความรู 
1.3 การสรางแผนที่การทํางาน 
(Roadmap) 
1.4 การประเมินและสรุปผล 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

สําหรับครูในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท โดยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมระหวางผูวิจัยและผูรวม

วิจัย 17 คน 

ข้ันตอนที่ 10 การสรุปผล 
สงผลตอความสําเร็จเกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งที่คาดหวัง
และไมคาดหวังกอใหเกิดการ
เรียนรูทั้งในระดับบุคคล 
กลุมบุคคล และระดับ

องค์กร 

ข้ันตอนที่ 9 การสะทอน
ผลใหม 
9.1 สังเคราะหความรู 
9.2 การนําเสนอรายงาน 
9.3 ประเมินและสรุปผล 

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

ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต 
4.1 การกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
4.2 การนําเสนอรายงาน 
4.3 ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 5 การ
สะทอนผล 
5.1 การสังเคราะหความรู 
5.2 การนําเสนอรายงาน 
5.3 ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม 
6.1 การนําเสนอรายงาน 
6.2 สังเคราะหและวิพากษ 
6.3 ประเมินปญหาและสาเหตุ 
6.4 แผนปฏิบัติการใหม 

6.5 ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม 
7.1 กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ 
7.2 ปฏิบัติกิจกรรม 
7.3 ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 8 การ
สังเกตใหม 
8.1 สังเคราะหความรู 
8.2 การนําเสนอรายงาน 
8.3 ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน 
2.1 การวิเคราะหสภาพ 
2.2 การกําหนดปญหา 
2.3 การถายทอดแนวคิดในบท
ที่ 2 ใหผูรวมวิจัย 
2.4 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
2.5 การประเมินและสรุปผล 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการดําเนิงาน จากผลการวิจัยพบวาการดําเนินงานทั้ง 3 โครงการ บรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวัง
ทุกประการ เปนผลสืบเน่ืองจากผูวิจัยใหความสําคัญกับการดําเนินงานวิจัยตามหลักการและข้ันตอนที่กําหนดไว
อยางจริงจัง โดยเฉพาะบทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวกและกระตุนใหผูรวมวิจัยรวมกันคิด รวมกันวางแผน 
และรวมกันดําเนินการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียน
พระปริยัติธรรมจันทวิทยาคมของพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ (2559) และเรื่อง การพัฒนาอีเลิรนน่ิงเพื่อชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัย    มหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ของวิทูล ทาชา (2559) ที่มีการดําเนินการวิจัยการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาครูและผูเรียน ที่
การดําเนินงานวิจัยในแนวทางดังกลาวแลวประสบผลสําเร็จ และเปนไปตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ (2561) 
ที่กลาวไววา ผูวิจัยควรแสดงบทบาทเปนผูสงเสริมสนับสนุนคอยอํานวยความสะดวก ผูรวมวิจัยเปนผูลงมือ
กระทําดวยตนเองทั้งหมด ทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาของ จึงกระตือรือรนในการหาแนวทาง
ดําเนินงานใหกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคตามความเช่ือที่วา “แนวคิดใหมในการพัฒนาน้ันเช่ือวาในวัฒนธรรม
ชุมชนน้ันไมวางเปลา ในน้ันบรรจุไปดวยพลังความสามารถ พลังภูมิปญญา และพลังสรางสรรคที่จะแกปญหา
ชุมชน” และ “…ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหาน้ันดวยตนเองอยางเต็มที่ จากน้ันนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ  ที่อยูนอกเหนือประสบการณของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ  ใหเสนอแบบ
งาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบน้ันแบบน้ี จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง จนกวาจะมี
การถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ  เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่
แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด”  
        2. ผลการเปลี่ยนแปลง ครูไดรับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะในการทําหนาที่ครูยุคใหม 
ทักษะการสอนที่หลากหลาย ทักษะการใชเทคโนโลยี ทักษะการสอนเชิงลึก และทักษะการทํางานเปนทีม หลัง
การวิจัย ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนดระดับ 3.00 ข้ึนไป สูงกวากอนการวิจัยทุกทักษะ 
และมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับพอใชเปนระดับดีหรือดีมาก ซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานวิจัยตามหลักการ 
แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยในครั้งน้ี  

ผลการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ไมคาดหวัง พบวาครูไดสงมอบคุณคาการสอนที่มีคุณภาพ โดยนํา
กระบวนการคิดที่ใหความสําคัญกับเด็กผานโครงการที่เหมาะสมมาใหเด็กสรางสรรคนวัตกรรม  ตาง ๆ ที่มีเด็ก
เปนศูนยกลาง โดยคํานึงถึงธรรมชาติของเด็กเพื่อตอบโจทยและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ ครู
ไดคิดนอกกรอบ (Out of the Box) ในการทํางานโดยไมรูตัวเพราะเวลาทํางานหัวสมองของครูจะออกแบบและ
หาคําตอบและหนทางแกไขใหกับแตละปญหาได ครูพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป เปดรับการเรียนรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เช่ือมโยงขอมูลและแรงบันดาลใจที่หลากหลายเพื่อ
นําไปสูการสรางสรรคได ครูสรางไอเดียแปลกใหมและนําความคิดไปปฏิบัติใชไดจริงในมิติตาง ๆ  ซึ่งเปนไปตาม
ทัศนะของ สมชาย ภคภาสวิวัฒน (2558) ที่กลาววา การพัฒนาระบบความคิดในมนุษยเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญ
ตอศักยภาพการแขงขันทางดานเศรษฐกิจโลก ย่ิงโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเทาใด มนุษยก็ย่ิงตองปรับระบบความคิด
ของตนใหทันสมัยมากข้ึน ถาเราปรับระบบความคิดของคนไดทันทุกอยางจะกลายเปน “คําตอบ” ของทั้งหมด 
และทัศนะของ จารุวรรณ สอนแปลง และเจนสมุทร แสงพันธ (2560) หนา 65-77 กลาววา “บทบาทครูในข้ัน
การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน ครูควรมีการชวยเหลือนักเรียนอยางเปนธรรมชาติ คือเอาตนเองเขาไปอยูใน
ตําแหนงที่นักเรียนกําลังคิดแกปญหาอยู เพื่อประเมินวาขณะน้ันในหัวของนักเรียนกําลังคิดอะไรอยู ใชคําถามทํา
ใหนักเรียนมาอยูในตําแหนงที่ครูตองการเพื่อใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง”  

3.  การเรียนรู (Learning) จากผลการวิจัยที่พบวาการเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในระดับบุคคล กลุม
บุคคล และหนวยงาน  พบวา ผูวิจัย เรียนรูวาการทําวิจัยทําใหไดคนพบเรื่องราวดี ๆ  มากมายที่ไมเคยมองเห็น 
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หรือมองผาน ๆ ไป มองเห็นคุณคาในความรูประสบการณที่จะเปนฐานสําคัญในการคิดคนงานใหม ๆ ไดอีก
มากมาย ทุกคนเปนผูใหขอมูลที่สําคัญ และไมไดจบแคการทําวิจัยใหเสร็จ แตตองสานตอไปวาจะทําอะไรไดดีข้ึน
อีกในอนาคต ผูรวมวิจัย เรียนรูวาครูตองต้ังใจนําเสนอขอมูลแงคิดหวังสรางเปนแรงบันดาลใจใหกับเด็กใหกาว
ไปสูความแข็งแกรงเพราะองคความรูไมไดอยูที่ครูอีกตอไปแลวแตอยูในโลกอินเทอรเน็ตซึ่งมีความนาต่ืนตาต่ืนใจ
มากกวา การเรียนรูจากการทําโครงการตาง ๆ เปนเสนหสําคัญคือมีเรื่องสดใหมใหไดเรียนรูอยูตลอดเวลา พรอม
จะสรางโอกาสใหม ๆ ในชองทางการพัฒนางานไดเสมอ ลวนเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่
หลากหลาย ซึ่งย่ิงสั่งสมไดมากข้ึน ก็ย่ิงเพิ่มคาใหครูในระยะยาว ผูเรียน เรียนรูการทํากิจกรรมไดแสดงออกเต็ม
เปยมไปดวยความสามารถที่พรอมจะเปนผูนําในอนาคต สามารถถายทอดองคความรูใหกับรุนนอง อีกทั้งยอม
เปลี่ยนแปลงวิถีบางอยางที่คุนชินและแทนที่ดวยวิธีการใหมที่สามารถผลักดันศักยภาพไดอยางเต็มที่ ไดเรียนเพื่อ
รู ไมไดถูกตัดสินวาเรียนเกงหรือเรียนไมเกง หากไดเรียนรูแลวทําเปน ก็จะไปถึงความสําเร็จ และเมื่อสําเร็จก็จะ
ทําตอ เรียนรูวานวัตกรรมสิ่งประดิษฐไมอาจใชมุมมองในฐานะนักประดิษฐหรือนักคิดแตเพียงอยางเดียว แตตอง
มองในมุมผูใชประโยชนใหรอบดานวาผลงานของตัวเองน้ันตอบโจทยความตองการของลูกคาอยางไรบาง และ
ตองมองหาผูที่จะเขามาเติมเต็มใหนวัตกรรมของเราไดดวย เรียนรูวาทักษะการคิดสามารถดึงเอาความรูมาใชให
เกิดประโยชนไดเหมาะสมกับสถานการณมากที่สุด สอดคลองกับทัศนะของ สรวงพร กุศลสง และมนสิช สิทธิ
สมบูรณ (2560)  หนา 114-130 ที่วา ยุทธวิธีการรูคิดเปนหัวใจสําคัญของการเกิดการเรียนรู ที่ควรสนับสนุนให
เด็กมีความสามารถในการใชวิธีการรูคิดใหมากที่สุด การที่บุคคลรูวาตนรูอะไร ยังไมรูในสิ่งใด สามารถควบคุม
และตรวจสอบความคิดทั้งหมดของตนเองได เรียกวา “เมตาคอกนิช่ัน” (Metacognition) นักเรียนจะระลึกรู
และมีสติอยูเสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีหาคําตอบไดดวยตนเอง” วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท 
เรียนรูการพัฒนาทักษะครูโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตองเช่ือมโยงเขาสูระบบภาพ
ใหญของวิทยาลัย ผูบริหารตองจริงจังและจริงใจสนับสนุนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จเพื่อพัฒนาครูใหกลายเปน
ขุมพลังในการเติบโตของวิทยาลัย มีพลังในการขับเคลื่อนไปดวยกัน อีกทั้งเปลี่ยนมุมมองครใูหแตกตางไปจากเดิม
ใหมองไปไกลกวาที่เคยมองทะลุกฎเกณฑเดิม ๆ  ที่เปนตัวปดกั้นความสําเร็จ เปดพื้นที่ใหมใหกับความคิดที่เคยทํา
สิ่งไหนก็ทําสิ่งน้ันตลอดไมเคยเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงรูปแบบการดําเนินงาน ประจักษวาการทํางานให
ประสบผลสําเร็จอยูที่ใหความสําคัญกับทีม “เมื่อทุกคนเขาใจวาทุกคนในวิทยาลัยคือทีมเดียวกัน ก็จะไมตองบอก
วาใครตองทําอะไรบาง เพราะทุกคนจะคิดวาพวกเขาจะทําอะไรบางเพื่อใหวิทยาลัยเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
ภายใตความย่ังยืน” เพราะทุกคนคือฟนเฟองสําคัญที่จะขาดซึ่งกันและกันไมได คนทุกคนจะทํางานไดดีข้ึนเมื่อ
รูสึกวาไดรับความไววางใจเพื่อสรางมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีสูคุณคาที่สูงของเยาวชนไทย “ครูที่มี
ศักยภาพ” เปนปจจัยสําคัญของระบบการศึกษาที่จะชวยสรางฐานความรูบมเพาะแนวคิดผูเรียนเช่ือมโยงใหเทา
ทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทุกคนตองเขาใจการมองภาพอนาคตวาจุดเดิมที่เคยผานมาอาจไม
สามารถใชไดอีกตอไป สอดคลองกับทัศนะของ McTaggart (2010) ที่ไดเสนอสิ่งที่เรียกวาความเช่ือ 16 ประการ 
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 1) เปนวิธีการในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดยการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติของสังคม น้ัน ๆ  2) เกิดข้ึนจากการมีสวนรวมอยางแทจริง 3) เปนความรวมมือกัน 4) ทําใหเกิดชุมชน
ที่สามารถวิเคราะหตนเองได 5) เปนกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ 6) ทําใหคนมีสวนรวมในการที่จะคิดคน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทําของพวกเขาเอง 7) ตองการใหคนไดทดสอบการปฏิบัติ แนวคิดและขอสมมติฐานที่
เกี่ยวของกับชุมชนของเขา  8) เกี่ยวของกับการจดบันทึกขอมูล 9) ตองการใหผูมีสวนรวมพยายามมอง
ประสบการณของตนเองอยางเปนรูปธรรม 10) เปนกระบวนการทางการเมืองอยางหน่ึง 11) ประกอบการ
วิเคราะหเชิงวิพากษ 12) เริ่มตนจากจุดเล็ก ๆ   13) เริ่มตนจากวงจรเล็ก ๆ  14) เริ่มตนจากการรวมกลุมเล็ก ๆ  
หลาย ๆ กลุมที่มีปญหาหรือความตองการรวมกัน  15) เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดรวมกันสรางฐานขอมูลข้ึนมา 
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และ 16) เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมสามารถที่จะแสดงความถูกตองของการกระทําของพวกเขาอยางเปนเหตุเปน
ผล 
 4. ความรูใหม (New Knowledge) ความรูใหมที่เกิดจากวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเรียกวา “โมเดลการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับครู: กรณีที่ประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท” เปนความรูใหม
ในบริบทเฉพาะที่เปนผลจากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท ที่เกิดจากการบูรณาการ
องคประกอบตางๆ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแลวไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง แตความรูใหมจากการวิจัยน้ี
อาจมีขอจํากัดในการนําไปเผยแพรเพื่อใชในวงกวาง เพียงแตสามารถใชเปนกรณีศึกษาเพื่อประยุกตใชในบริบทที่
คลายคลึงกันได ดังทัศนะของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and Bucknam 
(2008) ที่กลาววาผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีขอจํากัดในการนําไปเผยแพรหรืออางอิง แตสามารถนําเอาประเด็น
ขอคิด หรือเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนเปนขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึง
กัน หรือที่กําลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได สอดคลองกับขอคนพบองคความรูใหมที่มี
ลักษณะเฉพาะในผลการวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยหลักองครวมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงพอง 
องคการบริหารสวนตําบลศิลา จังหวัดขอนแกน ของ ชยานนท มนเพียรจันทร (2554)  
ขอเสนอแนะ 

1) จากผลการวิจัยที่พบวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
สําหรับครู บรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวัง ดังน้ันวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท ควรใช “โมเดลการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครู: กรณีที่ประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท” ในการพัฒนาทักษะเดิม
ตอเน่ือง และพัฒนาทักษะใหมอื่น ๆ  สวนวิทยาลัยแหง อื่น ๆ สามารถจะศึกษาโมเดลและนําไปประยุกตใชได
ตามบริบทของตนเอง 

2) จากผลการวิจัยที่พบวาการนําสื่อนวัตกรรมหุนยนตมาสอนประสบผลสําเร็จ ในอนาคตจะใช
หุนยนตแทนคนมากข้ึน ควรสงเสริมครูเขาอบรมการพัฒนาหุนยนตแบบใหม ๆ และเปดสาขาใหมสอนเรื่อง
หุนยนต พรอมจัดต้ังชมรมหุนยนตใหรุนพี่เปนโคชใหนอง ๆ  เขามาศึกษาเพื่อนําเขาสูบทเรียนและทําหองโชว
ผลงานหุนยนต 

3) จากผลการวิจัยที่พบวาครูมีศักยภาพจากการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 หลากหลายประการ ครู
ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อใหเติบโตไดอยางเขมแข็ง เชนเดียวกับการปลูกตนไม การสนับสนุนทรัพยากรก็คือการ
ใสปุยเพียงอยางเดียว แลวก็รอวันตนไมเติบใหญออกดอกออกผลคงเปนไปไมได จะตองใหกําลังใจมีการดูแลเอา
ใจใสดวยการรดนํ้าพรวนดินสม่ําเสมอเพื่อใหตนไมดํารงอยูไดระยะยาว โดยดําเนินตามกรอบแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวงจรแบบเกลียวสวาน 

4) วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท ควรสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหนํากระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไปใชในการพัฒนาระบบงานตาง ๆ ของวิทยาลัย เชน งานบริหารทั่วไป งานทะเบียน
และวัดผล เปนตน 
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