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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21  
สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท 

THE PATICIPATORY ACTION RESEARCH FOR DEVELOPING THE 21ST CENTURY SKILLS  
FOR STUDENTS IN KUVANANT TECHNOLOGICAL COLLEGE 

 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การเรียนรูในระดับบุคคล 
กลุมบุคคล และหนวยงาน รวมทั้งความรูใหมที่เกิดข้ึน จากการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 วงจร กับผูรวมวิจัยที่ไดมา
โดยความสมัครใจ จํานวน 17 คน ดําเนินการวิจัยในวงจรแรกระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2560 
วงจรสองระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลหลายประเภท 
เชน แบบสัมภาษณ แบบสังเกต และแบบบันทึก ผลการวิจัย พบวา ในข้ันตอนการเตรียมการ การวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล ทั้ง 2 วงจร มีผลการดําเนินงานตามจุดหมายที่กําหนด มีการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนใน 3 โครงการ คือ (1) โครงการศูนยฝกอาชีพรานถายเอกสาร (2) 
โครงการศูนยบริการยานยนต และ (3) โครงการเดินตามรอยพอ สานตอที่พอทํา “ปลูกเห็ดนางฟา” หลัง
ดําเนินการตามโครงการไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบงช้ีดานทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี ตามเปาหมายที่กําหนดไวในระดับ 3.00 ข้ึนไป บุคคล กลุม
บุคคล และหนวยงาน เกิดการเรียนรูรวมกันที่สําคัญวา การปฏิบัติงานตองยึดหลักการมีสวนรวมและการรับฟง
ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน จึงจะทําใหบรรลุผลสําเร็จที่ดี ความรูใหมที่เกิดข้ึนเปนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และกิจกรรมใน 9 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม บูรณาการเขากับกิจกรรมตาง ๆ  ใน 3 
โครงการ ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอเปน “โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน: กรณีที่ประสบ
ผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท”  

คําสําคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม , ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน , วิทยาลัยเทคโนโลยี
คุวานันท  
 
Abstract 
 This research aims to study the performance, change, learning at the individual, group, 
and organizational levels, as well as new knowledge emerging from the 21st century skills 
development for students in Kuvanant Technological College. Two cycles of the Participatory 
Action Research Methodologies were used with 17 participants who volunteered. The first 
cycle was conducted between June to October 2017. The second cycle was conducted 
between November 2017 to March 2018. A variety of data collection tools were used such as 
interviews, observations, and fields notes. The results of the research showed that in the 
performances of preparation, planning, acting, observing, and reflecting in the two cycles were 
in line with the target. 21st Century Skills Development for Students in 3 Projects: (1) 
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Vocational Training Center Project "Photocopy Shop", (2) Automotive Service Center Project, 
and (3) Follow by and Continue to Do the Royal Father does Project “Grow Phoenix 
Mushroom”. After implementing the project, made changes in the communication skills, 
thinking skills, problem solving skills, life skills and technology skills according to the target 
indicators set at 3.00 and above. Individuals, group, and organization shared learning that work 
must be based on the principles of participation and listening to the opinions of colleagues 
will achieve good results. New knowledge that emerged from the principles, concepts, 
theories, and activities in the 9 steps of Participatory Action Research was integrated into the 
activities in three projects that the researcher had presented "Model of 21st Century Skills 
Development for Students: A Successful Case in Kuvanant Technological College" 

Key words: Participatory Action Research, The 21ST Century Skills for Students, Kuvanant 
Technological College.  
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บทนํา 
ในเชิงทฤษฎีเปนที่ตระหนักและยอมรับกันวา เด็กมีพลังความคิดสรางสรรคที่ย่ิงใหญ เพราะโลกของ

พวกเขาไมไดจํากัดอยูที่คําวาเปนไปไมได แตเด็กมีความกระตือรือรนที่จะลองคิด ลองฝน การสงเสริมใหเด็กได
แสดงความคิดอยางสรางสรรคและแสดงออกถึงศักยภาพจึงเปนหนทางที่จะชวยพัฒนาอนาคตของชาติใหไปได
ไกลเทาที่พวกเขาจินตนาการ (ณัฐจรีย มีชัย, ไทกลา หมายเจริญ และรัชฎาภรณ แทนปน, 2560) ในปจจุบัน
กระแสธารแหงเทคโนโลยีที่เช่ียวกรากกําลังไหลผานทั่วทุกพื้นที่บนโลกใบน้ี นับวันกลับย่ิงความเร็ว การศึกษา
สําหรับนักเรียนในยุคสมัยที่ขอมูลตาง ๆ  เคลื่อนที่ผานอากาศที่ความเร็วแสงสามารถเขาถึงทุกที่ในทุกมิติ ใน
วันน้ีการศึกษาจึงไมสามารถดําเนินตามรูปแบบเดิม ๆ  ไดในทุกมิติ เมื่อแหลงความรูและขอมูลสามารถเขาถึงได
เพียงปลายคลิก (สมรรถพล ตาณพันธ และกัลยา โกวิทวิสิทธ์ิ, 2560) ศตวรรษที่ 21 จึงถือเปนชวงเวลาหน่ึงที่
ทาทายความสามารถของมนุษย เพราะความกาวหนาของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรและสังคม ลวนเปนเรื่องที่ตองเผชิญและเตรียมตัวรับมือ การศึกษาจะเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาคนใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาว โดยเฉพาะการพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 (ศศิธารา พิชัยชาญณรงค, 2557)   

จากผลการศึกษาของผูวิจัย พบวา ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ถือเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) ที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูเรียนในยุคปจจุบัน จําแนกไดเปน 4 กลุมทักษะ คือ (1) กลุมทักษะ 
3R’s ประกอบดวย ทักษะการอาน (Reading Skills) ทักษะการเขียน (Writing Skills) และทักษะการคํานวณ 
(Arithmetics Skills) (2) กลุมทักษะ 8C’s ประกอบดวย 1) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking 
Skills) 2) ทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity Thinking and Innovation Skills) 3) 
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและไอซีที (Computing and ICT Skills) 4) ทักษะการสื่อสาร (Communication 
Skills) 5) ทักษะความรวมมือ (Collaboration Skills) 6) ทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ (Career 
and Entrepreneurial Skills)  7)  ทักษะวัฒนธรรมขามชาติ (Cross Cultural Skills)  และทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change Skills)  (3) กลุมทักษะ 2L’s ประกอบดวย ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะ
ภาวะผูนํา (Leadership Skills) และ (4) กลุมทักษะอื่น ๆ ที่พึงมีประกอบดวย คุณธรรมจริยธรรม (Ethical) 
และความกระตือรือรน (Curiously)  

แตจากสภาพปจจุบันและปญหา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทซึ่งเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
จังหวัดขอนแกน ผานการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษา
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ไดระดับคุณภาพ
ดี แตตัวบงช้ีที่ 2 (ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน) ระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” แสดงให
เห็นวา นักเรียนยังขาดทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สงผลตอการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี และ
สะทอนถึงคุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ในการเตรียมนักเรียนออกสูตลาดแรงงานยังไมมีประสิทธิภาพ  

ผูวิจัย จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยี        
คุวานันท โดยคาดหวังผลวาการพัฒนาดังกลาวจะสามารถชวยแกไขปญหาตัวบงช้ีที่ 2 (ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการทํางาน) ใหมีคุณภาพที่สูงข้ึน และตอบสนองตอปณิธานของผูกอต้ังที่ตองการ “สรางคนดี 
คนเกง คนเขมแข็ง สูสังคม” โดยจะนําผลจากการศึกษาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเรียนในยุคปจจุบัน 4 
กลุมทักษะ เปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนกับประสบการณของผูรวมวิจัย ใหเกิดการบูรณา
การที่จะนําไปสูการกําหนดโครงการเพื่อการปฏิบัติรวมกันที่สอดคลองกับความตองการจําเปนทั้งของวิทยาลัย 
ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และนักเรียน โดยกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research: PAR) ที่ประกอบดวยหลักการแบบประชาธิปไตยที่สําคัญหลายประการในวงจรแบบเกลียว
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สวาน โดยเฉพาะหลักการเกี่ยวกับการมีสวนรวมและความเสมอภาคกัน แตละวงจรประกอบดวยข้ันตอนการ
วางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะทอนผล (Reflecting) โดย
เช่ือมั่นวาจะชวยใหบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวังได เพราะเปนระเบียบวิธีวิจัยที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดความรูใหมจากการปฏิบัติรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ซึ่งจาก
การศึกษาผลงานวิจัยของผูที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวา ปรากฏผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่คาดหวัง เชน ผลการวิจัยของวิทูล ทาชา (2559) เรื่องการพัฒนาอีเลิรนน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ: กรณีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ผลการวิจัยของจันทรนภาเพ็ญ ทินราช (2560) เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน และผลการวิจัยของวีระพล  ภูวนนท (2560)  เรื่องการ
พัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติเพื่อการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จสําหรับบุคลากรในสํานักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปนตน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทดวยการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 4 ประเด็น ดังน้ี (1) ผลการดําเนินงานจากข้ันตอนการเตรียมการ การ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล ใน 2 วงจร  (2) ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) ในตัวบงช้ี
ดานทักษะที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 4 กลุมทักษะ (3) ผลการเรียนรู 
(Learning) ในตัวบุคคล กลุมบุคคล และวิทยาลัย และ (4) ความรูใหมที่เกิดข้ึน (New Knowledge) จากการ
ปฏิบัติ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามกรอบแนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ (2561) 
เปนกรอบแนวคิดที่คํานึงถึงขอวิพากษที่มีตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะตอการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน 
ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษและทฤษฎีหลังสมัยใหม รวมทั้ง 10 หลักการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 
บทบาทของผูวิจัย ที่มีวงจรการปฏิบัติแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) แบบไมมีสิ้นสุดของข้ันตอนการ
วางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล ในการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวงจรการวิจัย 2 วงจร 
ประกอบดวย 10 ข้ันตอน ดังน้ี (1) การเตรียมการ (Preparation) (2) การวางแผน (Planning) (3) การปฏิบัติ 
(Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การสะทอนผล (Reflecting) (6) การวางแผนใหม (Re-Planning) 
(7) การปฏิบัติใหม (Re-Acting) (8) การสังเกตใหม (Re-Observing) (9) การสะทอนผลใหม (Re-Reflecting) 
และ 10) การสรุปผล (Conclusion) 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-Wide) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท จังหวัด
ขอนแกน ดําเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณลักษณะ 3 ประการคือ ประการที่
หน่ึง เปนวิทยาลัยที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในระดับดี แตมีตัวบงช้ีที่ 
2 (ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน) ระดับคุณภาพตองปรับปรุง ประการที่สอง เปนวิทยาลัยที่
ประสงคเขารวมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดย
มติของผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยทุกฝาย และประการสุดทาย 
เปนวิทยาลัยที่ผูวิจัยสามารถปฏิบัติงานภาคสนามไดตลอดระยะเวลาที่ทําการวิจัย ทั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดผูรวม
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วิจัยโดยยึดหลักความสมัครใจของผูเกี่ยวของ จํานวน 17 คน โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยมีบทบาทมีสถานะที่เทา
เทียมกันในการรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลการวิจัยทั้ง 10 ข้ันตอน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนเครื่องมือที่กําหนดโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อบันทึกความกาวหนาและ
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไมมีการเปรียบเทียบ
ผลสําเร็จระหวางกอนและหลังการดําเนินงานตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยหากเปนขอมูลเชิงปริมาณจะ
วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หากเปนขอมูลเชิงคุณภาพจะประมวลผลในเชิง
พรรณนา ซึ่งเครื่องมือที่ใชไดคํานึงถึงกรอบแนวคิดของ Mills (2007) ซึ่งจําแนกเปนสามกลุม คือ 1) แบบ
สัมภาษณ ประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) แบบสัมภาษณกลุม (Focus Group 
Interview) 2) แบบสังเกต (Observation Form) เพื่อรายงานความกาวหนาของโครงการ 3) แบบตรวจสอบ
หรือบันทึก (Examining/Records) เชน บันทึกอนุทิน (Journal) เครื่ องบันทึก เสียงและบันทึกภาพ 
(Audiotapes/Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes) เปนตน และในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง ในวงจรแรกระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2560 วงจรที่สองระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 
ถึงเดือนมีนาคม 2561 ขอมูลที่รวบรวมได ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
วิเคราะหรวมกันเปนระยะ ๆ และจัดทําขอมูลใหเปนหมวดหมูตาง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการวิจัย
เปนหลัก โดยขอมูลในสวนที่เก็บรวบรวมจากนักเรียนน้ัน เปนนักเรียนที่รวมในแตละโครงการที่กําหนด 

ผลการวิจัย 
1. ผลการดําเนินงาน จากวงจรการวิจัย 2 วงจรที่ประกอบดวย 10 ข้ันตอน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได

รวมกันดําเนินงาน พบวา มีการดําเนินงานที่ไดผลตามจุดมุงหมายในแตละข้ันตอน ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ ไดดําเนินกิจกรรม (1) การสรางความเปนกันเองกับผูรวมวิจัย (2) การ

เสริมพลังความรูใหกับผูรวมวิจัย (3) การจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน (4) การประเมินและสรุปผล ซึ่งบรรลุผล
ตามจุดมุงหมาย คือ (1) ไดรับความรวมมือและตอบรับเปนผูรวมวิจัย (2) ไดปฏิทินเพื่อการดําเนินงานวิจัย เพื่อ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติตลอดระยะเวลาวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน ไดดําเนินกิจกรรม (1) การวิเคราะหสภาพ (2) กําหนดปญหาและทําความ
เขาใจปญหา (3) การถายทอดแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนใหผู
รวมวิจัย (4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (5) การประเมินและสรุปผล ซึ่งบรรลุผลตามจุดมุงหมาย คือ (1) เกิด
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน เกิดการระดมสมองกําหนดทักษะ
ศตวรรษที่ 21 จาก 4 กลุมทักษะเชิงทฤษฎีดังกลาวขางตน เพื่อใชในการพัฒนานักเรียนในงานวิจัยน้ี 5 ทักษะ  
คือ  ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี โดยกําหนด
เปนแผนปฏิบัติการที่ประกอบดวย 3 โครงการรองรับเพื่อบรรลุผล คือ โครงการศูนยฝกอาชีพรานถายเอกสาร 
โครงการศูนยบริการยานยนต และ โครงการเดินตามรอยพอ สานตอที่พอทํา “ปลูกเห็ดนางฟา”  

ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ ไดดําเนินกิจกรรม (1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติรวม (2) การประเมินสภาพ
การดําเนินงานกอนนําแผนลงสูการปฏิบัติ (3) การนําแผนลงสูการปฏิบัติ ซึ่งบรรลุผลตามจุดมุงหมาย คือ     
(1) ไดทีมงานโครงการที่รับผิดชอบการดําเนินงานในแตละโครงการ พรอมกําหนดทีมติดตามและประเมินผล 
และ (2) ไดเครื่องมือการวิจัย 5 ฉบับสําหรับใชในการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต ไดดําเนินกิจกรรม (1) การกําหนดรูปแบบและวิธีการ (2) การสังเกต (3) การ
ประเมินและสรุปผล ซึ่งบรรลุผลตามวัตถุประสงค คือ (1) ผูรวมวิจัยและทีมประเมินมีความเขาใจในเทคนิค
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วิธีการสังเกตผลและสามารถใชเครื่องมือในการสังเกตไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทําใหผูรวมการวิจัยทราบถึงความกาวหนาโครงการและไดแบงปนประสบการณในการทํางานรวมกัน 

ข้ันตอนที่ 5 การสะทอนผล ไดดําเนินกิจกรรม (1) การสังเคราะหความรู (2) การนําเสนอรายงาน   
(3) การประเมินและสรุปผล ซึ่งบรรลุผลตามจุดมุงหมายคือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดเห็นถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู และองคความรูใหมที่เกิดจากการปฏิบัติ 

ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม ไดดําเนินกิจกรรม คือ นําเสนอรายงานวิเคราะหและวิพากษประเมิน
ปญหาที่ตองการพัฒนา และเพิ่มเติมกิจกรรมใหมทั้ง 3 โครงการ เพื่อตอยอดในการพัฒนางาน ประกอบดวย 3 
กิจกรรม คือ การอบรมใหความรูเพิ่มเติมในศูนยฝกอาชีพรานถายเอกสาร การทําหองรับรองลูกคาศูนยบริการ
ยานยนต และ การแปรรูปเห็ดและอบรมวิธีการปลูกเห็ดสงตอรุนนอง พรอมวางแผนปฏิบัติการใหม ซึ่ง
บรรลุผลตามจุดมุงหมาย คือ ไดแผนปฏิบัติการชุดใหมเพื่อนําไปใชในการพัฒนางานใหมีความตอเน่ือง 

ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม ไดดําเนินกิจกรรม (1) การกําหนดแนวปฏิบัติ (2) การปฏิบัติกิจกรรม 
และ (3) การประเมินและสรุปผล  ซึ่งบรรลุผลตามจุดมุงหมาย คือ ผลจากการนําโครงการลงสูการปฏิบัติ
นอกจากจะทําใหวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท สามารถรักษาระดับคุณภาพไวในเกณฑ “ระดับดี” ข้ึนไป ยัง
สงผลใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ข้ันตอนที่ 8 การสังเกตใหม ไดดําเนินกิจกรรม (1) กําหนดรูปแบบและวิธีการ (2) การสังเกตและ
เสนอรายงานผล (3) การประเมินและสรุปผล ซึ่งบรรลุผลตามวัตถุประสงค คือ (1) ผูรวมวิจัยและทีมประเมินมี
ความรูความเขาใจในเทคนิคและวิธีการสังเกตผลและสามารถใชเครื่องมือในการสังเกตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) ผูรวมวิจัยไดทราบถึงความกาวหนาในการทํางานและไดแบงปนประสบการณในการทํางานรวมกัน 

ข้ันตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม ไดดําเนินกิจกรรม คือ (1) การสังเคราะหความรู (2) รายงานผลการ
สังเคราะห (3) การประเมินและสรุปผล ซึ่งบรรลุจุดมุงหมาย คือ ไดเห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู 
และความรูใหม จากการลงมือปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคกร 

2. ผลการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย พบวา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนทัง้ที่เปนการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
และการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง ในกรณีผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง จําแนกออกเปน 2 ระดับคือ ระดับที่
เปนภาพรวมของวิทยาลัย และระดับกิจกรรมในโครงการ 

2.1 ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังในระดับท่ีเปนภาพรวมของวิทยาลัย ผลการวิจัย พบวา กอนการ
วิจัย สภาพทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท โดยภาพรวมอยูในระดับพอใช ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ย 2.57 เมื่อพิจารณาเปนรายทักษะพบวา ทักษะการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 2.35  ทักษะการคิด มี
คาเฉลี่ย 2.38 ทักษะการแกปญหา มีคาเฉลี่ย 2.59 ทักษะชีวิต มีคาเฉลี่ย 3.06 และ ทักษะการใชเทคโนโลยี มี
คาเฉลี่ย 2.47 หลังการวิจัย พบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายทักษะ ผูเรียนมีทักษะเพิ่มข้ึนอยูในระดับดี โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.52 ที่สูงกวาเกณฑที่กําหนด 3.00 ทุกทักษะ เมื่อจําแนกเปนรายทักษะ ทักษะการสื่อสาร 
มีคาเฉลี่ย 3.35 ทักษะการคิด มีคาเฉลี่ย 3.38 ทักษะการแกปญหา มีคาเฉลี่ย 3.38 ทักษะชีวิต มีคาเฉลี่ย 3.88  
และทักษะการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 3.62  

2.2 ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการ ผลการวิจัย พบวา การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ใน 3 โครงการ คือ 1) โครงการศูนยฝกอาชีพรานถายเอกสาร 2) โครงการศูนยบริการยานยนต และ 3) 
โครงการเดินตามรอยพอ สานตอที่พอทํา “ปลูกเห็ดนางฟา” ประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่
กําหนด ไว คือ ไดคาคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินผลสําเร็จสูงกวา 3.00 ทุกกิจกรรมและทุกโครงการ  

2.3 ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดหวัง  ผลการวิจัย พบวา กอนดําเนินการวิจัย ครูมุงเนนการสอน
แบบบรรยาย ทําใหผูเรียนเปนผูรับจนเคยชินไมเกิดการแสวงหาองคความรูใหม ผลลัพธคือคุณภาพของผูเรียน
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ที่เขาสูตลาดแรงงานตํ่ากวามาตรฐาน หลังดําเนินการวิจัย พบวา ครูจัดการเรียนรูในดานอาชีพและการเปน
ผูประกอบการ มุงเนนใหผูเรียนปฏิบัติจริง ผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู เกิดการคิดวิเคราะห ไดดึง
ความคิดของตนเองออกมาใชในการทํากิจกรรมในโครงการตาง ๆ นักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการ
ทํางานคุณภาพดีข้ึน เปนที่นาพอใจ การทํางานมีการแสดงความคิดเห็นจากฝายตาง ๆ มากข้ึน และเขาใจ
บทบาทปญหาที่รวมกันพัฒนาแกไขวิทยาลัยตนเองมากข้ึน  

3. ผลการเรียนรู ผลการวิจัย พบวา บุคคล กลุมบุคคล และวิทยาลัยเกิดการเรียนรูหลายประการ ดังน้ี 
ผูวิจัย เรียนรูวาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่บริหารไดถาเปลี่ยนแปลงแบบมีทิศทาง การทํางานจะดีที่สุด

ถาเอาไอเดีย (Idea) มาแชรกัน (Share) ระบบวันแมนโชว (One Man Show) หมดยุคจริง ๆ  ในเวทีงานตอง
อยาเกรงใจซึ่งกันและกันเพื่อประโยชนของหนวยงานตองเพิ่มมูลคาใหกับองคกร การเปนผูบริหารตองรูคุณคา
ของคนทุกระดับ คนเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการทํางาน ควรซาบซึ้งในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(Human Right) ควรยกยอง ช่ืนชม และใหเกียรติ ถาไมมีความสัมพันธของมนุษยที่ดีในลักษณะทีมเวอรค 
ความสําเร็จจะไมบังเกิด การที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตองลงมือปฏิบัติและมีใจกับสิ่งน้ันตลอดเวลาตองทุมใจเต็ม
รอย ผูนําตองมีใจกับทีมงานอยางแทจริงที่จะรวมทุกขรวมสุข หากทุกคนในองคกรมีสวนรวมอยางแทจริง ทุก
คนจะเทใจในการทํางาน เรียนรูที่จะจัดการใหคุณคาในตัวผูรวมวิจัยทุกคนนําออกมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเสมือนหน่ึงผนึกกําลังไปสูภาพที่วาดไวรวมกัน ผูรวมวิจัย เรียนรูวาครูตองเปน “พระรอง” นักเรียน
ตองเปน “พระเอก” การสรางบรรยากาศใหย้ิมแยมแจมใสจะทําใหทีมงานสุขใจ “การใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน” ทําใหเกิดความศรัทธาเปนหลักการทํางานใหประสบความสําเร็จเปนแบบอยางที่ดี การวางแผนที่เกิดจาก
การมีสวนรวมทําใหทุกคนมองเห็นภาพรวมและรับผิดชอบตอเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน การระดมสมองทํา
ใหเกิดการมองมุมใหมที่แตกตาง พลังบวกในตัวของผูรวมวิจัยทุกคนสามารถผลักดันใหทําสิ่งที่เหนือกวาการ
ปฏิบัติตามปกติธรรมดา ไมมีใครคนใดคนหน่ึงเปนดาวเดน แตทุกคนรวมกันเปนดาวเดน ไมแยกกันทําจะตอง
ทําแบบบูรณาการจึงแกปญหาไดทั้งระบบ ผูเรียน ไดประสบการณการทํางานจากแหลงเรียนรู ดังน้ี (1) 
โครงการศูนยฝกวิชาชีพรานถายเอกสาร เรียนรูความเปนพอคาแมคา การทําบัญชี การสังเกต การมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น การแกไขปญหา เทคนิคการใชงานอุปกรณสํานักงานและคอมพิวเตอรหลากหลายรูปแบบ 
การใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด (2) โครงการศูนยบริการยานยนต เรียนรูการพัฒนา
ความสามารถกอนออกสูอาชีพ นําทฤษฎีประยุกตใชงานจริงไดทันที มีแรงจูงใจในการเรียนรูสึกต่ืนเตนและดีใจ 
เรียนรูการแกปญหา ในการบริการยานยนต แมยังไมชํานาญแตก็มีครเูปนโคช ไดพัฒนาตนเองใหกลาคิด กลา
ทํา และพัฒนาสมองในดานตาง ๆ จากการระดมความคิด (3) โครงการเดินตามรอยพอ สานตอท่ีพอทํา 
“ปลูกเห็ดนางฟา” เรียนรูการคิดวิเคราะห เชน การเรียงเห็ดเพื่อความสะดวกในการรดนํ้า การหาตลาด
รองรับเมื่อเห็ดออกผลผลิตจํานวนมาก การทดลองปลูกเห็ดชนิดใหมสรางมูลคาเพิ่ม ถายทอดการปลูกเห็ดสูรุน
นอง การใชเทคโนโลยีโปรโมทสินคาผานออนไลน เชน เฟสบุค การสั่งสินคาผานแชทพูดคุย รูจักทํามาหากิน
และรูวาเงินหายาก การทํางานใด ๆ หากดูแลใสใจและมีความรับผิดชอบจะประสบความสําเร็จในที่สุด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท เรียนรูถึงความจําเปนในการมีแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยไวอํานวยความสะดวก
ใหกับครูและผูเรียนไดทํากิจกรรม ไดแก ศูนยฝกวิชาชีพรานถายเอกสาร ศูนยบริการยานยนต และโรงเรือน
เห็ด เรียนรูการพัฒนาผูเรียนสูทักษะวิชาชีพมากข้ึนจากประสบการณปฏิบัติจริง ทําใหผูเรียนคิดไดดวยตัวเอง 
ไมใชคิดตาม และครูจะสรุปการเรียนรูรวมกับผูเรียนและใหความรูระหวางปฏิบัติ โดยครูเปนผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ผูบริหารวิทยาลัยมองเห็นพลัง เล็ก ๆ ที่ย่ิงใหญและสนับสนุนใหครูจัดทําโครงการ
กิจกรรมตอเน่ืองตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เนนการพัฒนาในเรื่องน้ัน ๆ ใหดีข้ึน
อยางตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุดแบบเกลียวสวาน   
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4. ความรูใหม ผลการวิจัย พบความรูใหมในบริบทเฉพาะ ที่เปนผลจากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัย
เทคโนโลยีคุวานันท เปนความรูใหมที่เกิดจากการบูรณาการขององคประกอบตาง ๆ  คือ (1) จุดมุงหมายของ
การวิจัย (2) หลักการที่ใชในการวิจัย (3) หลักการในการดําเนินกิจกรรมในข้ันตอนตาง ๆ ของการวิจัย (4) 
วงจรการวิจัย 2 วงจร 10 ข้ันตอน และ (5) โครงการและกิจกรรมใน 3 โครงการที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจํานวน 
17 คน กําหนดข้ึนเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการแกปญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทในการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่ง
เมื่อปฏิบัติแลวไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง เปนความรูใหมที่ผูวิจัยเรียกวา “โมเดลการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน: กรณีที่ประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท”  ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โมเดลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน: กรณีที่ประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท  

กิจกรรมใน 3 
โครงการเพ่ือ
การพัฒนา

ทักษะศตวรรษ
ท่ี 21สําหรับ
นักเรียนใน
วิทยาลัย

เทคโนโลยี            
คุวานันท               

ท่ีผูวิจัยและ             
ผูรวมวิจัย
กําหนด 

โดยการ
ดําเนินงาน

ตามกิจกรรม
ใน 10 

ข้ันตอน ของ
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีสวน
รวมท่ีแสดง

ขางลาง 
ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 
- การสรางมิตรภาพ 
- การเสริมพลังความรู 
- การสรางแผนท่ีการทํางาน  
- การประเมินและสรุปผล 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 

21 สําหรับนักเรียนใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท 
โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัย
และผูรวมวิจัย 17 คน 

ข้ันตอนที่ 10 การสรุปผล 
สงผลตอความสําเร็จเกิด
การเปลี่ยนแปลงท้ังท่ี
คาดหวังและไมคาดหวัง
กอใหเกิดการเรียนรูท้ังใน
ระดับบุคคล กลุมบุคคล
และวิทยาลัย 

ข้ันตอนที่ 9 การสะทอน
ผลใหม 
- สังเคราะหความรู 
- การนําเสนอรายงาน 
- ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ 
- กําหนดแนวทางปฏิบัติ 
- ปฏิบัติกิจกรรม 
- ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 4 การสังเกต 
- การกําหนดรูปแบบ
และวิธีการ 
- การนําเสนอรายงาน 
- ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 5 การ
สะทอนผล 
- การสังเคราะหความรู 
- การนําเสนอรายงาน 
- ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหม 
- การนําเสนอรายงาน 
- การสังเคราะหและวิพากษ 
- ประเมินปญหาและสาเหตุ 
- แผนปฏิบัติการใหม 
- ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติ
ใหม 
- กําหนดแนวทางปฏิบัติ 
- ปฏิบัติกิจกรรม 
- ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 8 การสังเกต
ใหม 
- การสังเคราะหความรู 
- การนําเสนอรายงาน 
- ประเมินและสรุปผล 

ข้ันตอนที่ 2 การวางแผน 
-  วิเคราะห 
-  กําหนดปญหา 
-  ประเมินประเด็นปญหา 
-  แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
-  ประเมินและสรุปผล 

โครงการเดินตามรอยพอ สานตอที่พอทํา ปลูกเห็ดนางฟา มี 4 กิจกรรม คือ 
(1) ศึกษาดูงานและสรางโรงเรือนเห็ด (2) การปลูกเห็ด  (3) การจําหนายเห็ด  (4) การ
แปรรูปเห็ดเพื่อสรางรายได (เห็ดทอด) และอบรมวิธีการปลูกเห็ดสงตอรุนนอง 
 

โครงการศูนยฝกวิชาชีพรานถายเอกสาร สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
มี 4 กิจกรรม คือ  (1) การอบรมใหความรูกอนการปฏิบัติ  (2) การเตรียมหองศูนยฝก
อาชีพรานถายเอกสาร (3) การเปดบริการ (4) การอบรมการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

โครงการศูนยบริการยานยนต สาขาชางยนต มี 4 กิจกรรม คือ (1) การปรับภูมิทัศน
ศูนยบริการยานยนต (2) การเตรียมความพรอมศูนยบริการยานยนต (3) การทดสอบ
บริการ (4) การทําหองรับรองลูกคาศูนยบริการยานยนต 

กิจกรรมใน 2 วงจรและ 10 ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการดําเนินงาน จากผลการวิจัยที่พบวาการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ในแตละข้ันตอนของการ

วิจัย ไดผลลัพธที่บรรลุผลตามจุดมุงหมายที่คาดหวังน้ัน เปนผลสืบเน่ืองจาก ผูวิจัยใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานวิจัยตามหลักการและข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่กําหนดไวอยางจริงจัง 
โดยเฉพาะบทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวกและกระตุนสงเสริมใหผูรวมวิจัยไดเกิดการรวมกันคิด รวมกัน
วางแผน และรวมกันดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวิทูล ทาชา (2559) เรื่อง
การพัฒนาอีเลิรนน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ: กรณีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผลการวิจัยของจันทรนภาเพ็ญ ทินราช (2560) เรื่อง การ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน และ
ผลการวิจัยของวีระพล ภูวนนท (2560)  เรื่องการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติเพื่อการใหบริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จสําหรับบุคลากรในสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปนตน ดัง
ทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ (2561) ที่กลาวไววาผูวิจัยควรแสดงบทบาทเปนผูสงเสริมสนับสนุนคอยอํานวย
ความสะดวก ซึ่งหากจะพูดใหถูกตองก็คือ ผูรวมวิจัยเปนผูลงมือกระทําดวยตนเองทั้งหมด ทําใหเกิดความรูสึก
มีสวนรวมเปนเจาของ จึงมีความกระตือรือรนในการหาแนวทางดําเนินงานใหกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคตาม
ความเช่ือที่วา “แนวคิดใหมในการพัฒนาน้ันเช่ือวาในวัฒนธรรมชุมชนน้ันไมวางเปลา ในน้ันบรรจุไปดวยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปญญา และพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน” และ “…ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอ
แนวทางการแกปญหาน้ันดวยตนเองอยางเต็มที่ จากน้ันนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือ
ประสบการณของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบน้ันแบบน้ี 
จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนา
จะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผู
ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด”  

2. ผลการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยที่พบวานักเรียนมีผลการเรียนจากการปฏิบัติจริงที่สงผลใหมี
ทักษะศตวรรษที่ 21 หลังการวิจัยสูงข้ึนกวากอนการวิจัยทั้งโดยภาพรวมและรายทักษะ คือทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี จากระดับพอใชเปนระดับดี และมี
คาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนดในระดับ 3.00 ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่จะฝงแนนในตัวนักเรียนใหเปน
ประโยชนตอการนําไปประกอบอาชีพของตัวเองในอนาคต ผลการวิจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใน
ทัศนะของผูวิจัยเห็นวามีผลมาจากการนําหลักการบูรณาการระหวางกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยนําเสนอ
กับประสบการณที่มีอยูเดิมของผูรวมวิจัย จากกระบวนการทํางานรวมกัน การระดมความคิด การยอมรับความ
คิดเห็นของทุกคนในทีม รวมทั้งการที่ครูตระหนักถึงหลักการเรียนรูดวยการกระทํา การยอมรับในศักยภาพ
และการแสดงออกของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ ธนินท เจียรวนนท (2560) ที่กลาววา โลกยุคใหม
ผูเรียนตองมีความสามารถในดานเศรษฐกิจ บริการ และเทคโนโลยี ซึ่งในการสรางคนที่มีคุณสมบัติเชนน้ี ทั้ง
ผูสอน ผูเรียน และสังคมตองเปลี่ยนความคิดเรื่องการศึกษาแบบเดิม ๆ ที่ผูเรียนน่ังฟงผูสอนในหองเรียนอยาง
เปนระเบียบเรียบรอย ที่สําคัญกวาคือ ตองฝกทํางานจริง ฝกหารายไดจริง แลวมีผลงานจริงมานําเสนอ สวน
หองเรียนมีไวสําหรับถกปญหาและชวยกันแกปญหา ซึ่งจะเกิดข้ึนไมไดหากไมลงมือปฏิบัตินอกหองเรียน 
รวมทั้งการใชชีวิตอยูอยางพอเพียง สอดคลองกับทัศนะของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2560) ที่กลาวถึง  

Warren Edward Buffett   อภิมหาเศรษฐีอันดับตน ๆ ของโลกที่ยังคงทํางานอยูอยางตอเน่ืองแมมีอายุถึง 87 
ปแลว และข้ึนช่ือวาเปนมหาเศรษฐีที่ใชชีวิตอยางสมถะ   
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ผลการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ไมคาดหวัง ที่พบวากอนดําเนินการวิจัย การดําเนินงานของวิทยาลัยใน
การเรียนการสอนเปนแบบด้ังเดิม (Traditional Learning Approach) แตหลังดําเนินการวิจัย การจัดการ
เรียนการสอนทันสมัยดีข้ึน ครูตองเรียนรูกอน สงผลใหครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรูในดานอาชีพและการเปน
ผูประกอบการ มุงเนนใหนักเรียนปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหดึงความคิดของตนเองออกมาใชใน
การทําโครงการตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพ สามารถถายทอดความรูใหรุนนองทําหนาที่ตอไป แลวรุนพี่ไปริเริ่ม
โครงการอื่น ๆ ที่ตอยอดนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่ม เปนการสรางคนและสรางนวัตกรรมทําใหวิทยาลัยเกิด
ความเขมแข็งจากภายใน ดังทัศนะของ ธนินท เจียรวนนท (2554) ที่กลาววา “ถาคุณสามารถสรางคนเกงได 
คุณคือคนที่เกงที่สุด” และแนวคิดของชัชญา สกุณา (2560) ในบทความ เรื่อง “เหนือการแขงขัน (Sur-
Petition) กับนวัตกรรมการสื่อสารที่มาพรอมความคิดสรางสรรค” ตีพิมพในวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 21 ฉบับที่ 1 หนา 131-142 กลาววา “Sur/Petition หรือ เหนือการแขงขัน คือการ
วางตําแหนงธุรกิจของตนใหเหนือกวาคูแขง จึงตองมีการสรางกลยุทธตาง ๆ  เพื่อผูกขาดคุณคาใหกับผลิตภัณฑ
หรือบริการใหเหนือการแขงขันซึ่งจะเปนพื้นฐานเบื้องตนสําหรับความสําเร็จในอนาคต”   

3. ผลการเรียนรู กรณีที่ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัย เรียนรูวาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่บริหารไดถา
เปลี่ยนแปลงแบบมีทิศทาง การทํางานจะดีที่สุดถาเอาไอเดียมาแชรกัน ระบบวันแมนโชวหมดยุคจริง ๆ  การ
เปนผูบริหารตองรูคุณคาของคนทุกระดับ ควรซาบซึ้งในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ถาไมมีความสัมพันธของ
มนุษยที่ดีในลักษณะทีมเวอรคความสําเร็จจะไมบังเกิด การพูดคุยแบบกันเองไมมีพิธีรีตองจะไดผลงานเต็มที่
เชนกัน ผูวิจัยเรียนรูที่จะจัดการใหคุณคาในตัวผูรวมวิจัยทุกคนนําออกมาใชอยางมีประสิทธิภาพมากที ่สุด 
เสมือนผนึกกําลังไปสูเปาหมายเดียวกัน ดังทัศนะของ กระแส ชนะวงศ (2550) ที่กลาววา หลักการทํางานให
ประสบความสําเร็จโดยกฎย่ีสิบ-แปดสิบ กลาวคือ คนที่เอาแตเรียนไมสนใจเขารวมกิจกรรมอื่นใดจะประสบ
ความสําเร็จสูงสุดในการทํางานมีเพียงรอยละย่ีสิบเทาน้ัน คนเหลาน้ีจะขาดลักษณะผูนํา ขาดมนุษยสัมพันธ 
โอกาสที่จะพลิกแพลงแกไขปญหาการทํางานก็มีนอยเพราะยึดติดอยูกับตําราลวน ๆ สวนคนที่จะประสบ
ความสําเร็จ รอยละแปดสิบ ในสมัยเรียน จะมีลักษณะผูนํา ชอบเขารวมกิจกรรมสวนรวม ชอบบริการผูอื่น ผล
การเรียนอาจไมเลอเลิศ แตจะประสบความสําเร็จสูง  ผูรวมวิจัย เรียนรูการวางแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม 
ทําใหทุกคนมองเห็นภาพรวมและรับผิดชอบตอเปาหมายรวมกัน การระดมความคิดทําใหเกิดการมองมุมใหมที่
แตกตาง พลังบวกในตัวของผูรวมวิจัยทุกคนสามารถผลักดันใหทําสิ่งที่เหนือกวาการปฏิบัติตามปกติธรรมดา
ดวยจุดหมายเดียวกัน ซึ่งเมื่อกอนตางคนตางอยูคนละมุม  การะปฏิบัติงานทุกคนตองชวยเหลือกันมีความเอื้อ
อาทร การทํางานตองอยาแยกกันทํา ตองบูรณาการจึงจะชวยแกปญหาไดทั้งระบบ ผูรวมวิจัยมีพฤติกรรมการ
เปนผูนําดีข้ึน เปดใจกวางและรับฟงทัศนะของคนอื่นมากข้ึนและบริหารจัดการองคกรไดรวดเร็ว มีทั้งการ
บริหารแบบลางข้ึนบน (Bottom Up) จากผูปฏิบัติงานข้ึนไปยังผูบริหาร ผูปฏิบัติงานจะมีความรูความเขาใจใน
หนางานและชวยกันแกไขปญหาไดอยางทันทวงที และมีการบริหารแบบบนลงลาง (Top Down) ผูบริหารจะ
นํามาปรึกษาหารือกับบุคลากรกอนทุกครั้งทําใหเกิดวัฒนธรรมองคในวิทยาลัย สรางบรรยากาศการเรียนรู
รวมกันอยูเสมอทําใหทุกคนมุงมั่นพัฒนาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จในทิศทางเดียวกัน ผูเรียน เรียนรูการ
ทํางานในศูนยฝกอาชีพ ดังน้ี 1) ศูนยฝกอาชีพรานถายเอกสาร ผูเรียนนําความรูทฤษฎีประยุกตใชในรานถาย
เอกสารประกอบอาชีพไดจริง เรียนรูการขายของ การคิดเงิน การทําบัญชี การแกปญหา การใชเทคโนโลยีที่
หลากหลาย มีภาวะผูนําในตนเอง รูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอวิทยาลัยเกิดจิต
วิญญาณของความเปนเจาของ (Sense of Belonging) 2)  ศูนยบริการยานยนต ผูเรียนไดพัฒนาทักษะกอน
ออกสูวิชาชีพ มีแรงจูงใจในการศึกษาดวยตนเอง นําทฤษฎีมาประยุกตใชงานจริงภายใตคําแนะนําของครู ได
พัฒนาสมองในดานตางๆ กลาคิด กลาทํา จากการระดมสมองเปนทีม สอดคลองกับทัศนะของ Agranoff and 
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McGuire (2003) กลาววา ความรวมมือเปนการกระตุนใหองคกรตาง ๆ หันมาปฏิบัติงานรวมกัน ใหงาน
ประสบความสําเร็จดวยศักยภาพภายใตบริบทสรางการเรียนรูรวมกัน และที่สําคัญบทบาทของผูเลนแตละคน
หรือองคการลวนเปนไปในลักษณะของการเปนหุนสวนหรือพันธมิตร (Partners) 3) เดินตามรอยพอ สานตอ
ท่ีพอทํา “ปลูกเห็ดนางฟา” ผูเรียนเกิดความรับผิดชอบ เรียนรูการสังเกต การวางแผน การแกไขปญหา การ
ใชเทคโนโลยีโปรโมทสินคา การถายทอดความรูสูรุนนอง เรียนรูวาการทํางานใด ๆ หากเราดูแลใสใจและมี
ความรับผิดชอบจะประสบความสําเร็จในที่สุด “เปนพลังเล็ก ๆ  ที่ย่ิงใหญ” สอดคลองกับทัศนะของ Barkley 
(2009) กลาววา คนเราจะเรียนรูสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดดีเมื่อมีแรงบันดาลใจและการลงมือทําเกิด Transformative 
Learning คือ การเปลี่ยนแปลงภายในตัวผูเรียน จึงเปนทั้ง Means/Process และ End/Product ควรสงเสริม
ใหทําโครงการอยางจริงจังตอเน่ืองตอไป ก็อาจจะสามารถตอยอดเปนโมเดลธุรกิจ (Business Model) 
เชนเดียวกับโมเดลสตารทอัพ (Startup Model) โฟกัสที่ธุรกิจที่มีตลาดรองรับ สรางมิติใหมดวยหลัก “สมอง
แกนนํา” สรางผูนํารุนตอ ๆ ไป ใหความเช่ือมั่นกับพลังของทุกคนวา “คุณทําได” และจะทําอยางไรใหการ
เรียนรูขยายเติบโตทั่วทั้งวิทยาลัยในทุก ๆ รุน ในลักษณะระเบิดจากขางใน (Inside-Out) สอดคลองกับ 
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่ สุเมธ ตันติเวชกุล (2554) 
กลาววา “…พระองคทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน โดยตรัสวา “ตองระเบิดจากขางใน” สรางความเขมแข็งให
คนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนา ใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน มิใชการนําความเจริญหรือบุคคล
จากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานที่ยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัว”   

4. ความรูใหมท่ีเกิดขึ้น ความรูใหมที่เกิดข้ึนจากการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยเรียกวา “โมเดลการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน: กรณีที่ประสบผลสําเร็จในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท” ในบริบท
เฉพาะที่เปนผลจากการดําเนินการวิจัยในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท ที่ เกิดจากการบูรณาการของ
องคประกอบตาง ๆ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแลวไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง ผลการวิจัยดังกลาวถือ
เปนความรูใหมที่เกี่ยวของกับกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวาเปนปจจัยสําคัญในการ
ที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย เพราะเปนวิจัยที่อยูบนพื้นฐานการแกปญหาดวยการปฏิบัติจริงเพื่อผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลง มีหลักการและหลักคิดที่ควรยึดถือหลายประการ โดยเฉพาะหลักการมีสวนรวมแบบเสมอ
ภาคกัน หลักความเปนประชาธิปไตย หลักการเช่ือมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติทีส่อดคลองกับทัศนะของ 
Seymour-Rolls & Hughes (2000) ที่วา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือวิธีการสืบสวนสอบสวน
รวมกัน (Collective) มีการสะทอนผลและมองตัวเองเปนหลัก (Self-Reflective) โดยผูที่มีสวนรวมใน
สถานการณทางสังคมน้ัน ๆ เพื่อที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองใหดีข้ึนทั้งในแงความเปนเหตุเปน
ผล (Rationality) และในแงของความยุติธรรม (Justice) ประกอบดวยการวิจัยใน 4 ชวงคือ การสะทอนผล 
การวางแผน การปฏิบัติ และการสังเกต ในแตละชวงน้ันจะพึ่งพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสวาน 
หรือวงจร สอดคลองกับทัศนะของ Quixley (2008) ที่วา การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยพื้นฐานแลวก็คือการวิจัย
แบบมีสวนรวม ซึ่งผลจากการคนพบที่ไดจากการลงมือปฏิบัติไมสามารถที่จะใชบังคับเพื่อใหคนอื่นนําไปปฏิบัติ
ไดทันที แตจะตองไดรับการยอมรับจากผูถูกวิจัยทุกคน กอนที่จะมีการนําไปใชปฏิบัติ เพราะฉะน้ันผูถูกวิจัย
จะตองมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวิจัย ในทุกตารางน้ิว และจะตองมีมุมมองวาการวิจัยในครั้งน้ี คือ 
งานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ่งน้ันได (By Them, 
for Them and of Them)  

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
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1.1 จากผลการวิจัยพบวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จทุกเปาหมายน้ัน เปน

เพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการพัฒนาบรรลุผลสําเร็จ ทั้งในทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี ซึ่งเปนทักษะที่ผูวิจัยและผู

รวมวิจัยรวมกันคัดเลือกและกําหนดข้ึนมาจากทักษะที่เปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 4 กลุม (ดังกลาวในบทนํา) 

หากสถานศึกษาใดตองการที่จะพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ใหกับนักเรียน ผูนําองคกรจะตองเปนผูริเริ่มในการ

พัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวม พูดคุยทําความเขาใจกับครูในสิ่งที่ตองการพัฒนาน้ัน โดยคํานึงถึงคุณคาความ

เปนมนุษยเปนสําคัญ เช่ือวาทุกคนมีความสามารถแลวสรางความสัมพันธที่ดี ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรกอนเปน

อันดับแรก หลังจากน้ันคอยเดินหนาพัฒนาตอไป 

1.2 จากผลการวิจัยที่ทําใหบุคคล กลุมบุคคล และหนวยงานเกิดการเรียนรูรวมกันที่สําคัญวาการ

ปฏิบัติงานตองยึดหลักการมีสวนรวม และรวมทั้งมีการปฏิบัติจริง จึงจะทําใหบรรลุผลสําเร็จที่ดีน้ัน การนํา

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปแกไขปญหาหรือพัฒนาในองคกรตาง ๆ  อื่น ๆ น้ัน ใหคํานึงถึง

กระบวนการถายทอดเปนสวนสําคัญ การฝกฝนการวิเคราะห และนําเสนอใหคนอื่นเขาใจความคิดของเราที่

ตองอาศัยความเขาใจอยางลึกซึ้ง มีการเรียนรูเพิ่มเติม ต้ังใจ และสะสมความรูอยางตอเน่ือง  

1.3 จากผลการวิจัยพบวาความสําเร็จในการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท เกิดจากการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่คํานึงถึงการบูรณา

การระหวางทฤษฎีและประสบการณเดิมของผูรวมวิจัยที่เกิดจากครูทุกคนไดใชหลักการทํางานรวมกัน ระดม

ความคิด การยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในทีม ทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาในทุก ๆ 

ข้ันตอนรวมกัน ดังน้ันควรพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในโอกาสตอไป ในกรอบ 4Rs 8Cs 2Ls 

และทักษะอื่น ๆ อันจะทําใหวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันทเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพภายใตความย่ังยืน 

2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรสงเสริมใหคณะครูนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชในการทําวิจัยใน

การพัฒนางานในดานอื่น ๆ  เชน งานบริหารทั่วไป งานอาคารและสิ่งกอสราง เปนตน รวมทั้งคิดหาโครงการ

ใหม ๆ ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

2.2 การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกัน

กําหนดเพื่อพัฒนาใน 5 ทักษะ คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ

การใชเทคโนโลยี แตจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมีทักษะศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียน มีทักษะกลุม  อื่น ๆ 

อีก ดังน้ัน ทักษะเหลาน้ัน ควรไดรับการพัฒนาดวยเชนกัน จึงควรสงเสริมใหครูในวิทยาลัยเทคโนโลยี    คุ

วานันทไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็ยังมุง

พัฒนาใน 5 ทักษะน้ีอยางตอเน่ืองตามลักษณะของการพัฒนาแบบเกลียวสวานที่ไมมีวันสิ้นสุด 
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