
 
บทที่  5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของครูตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการ

เป็นหุ้นส่วน  ผู้วิจัยได้สรุปตามหัวข้อตามลําดับต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตาม
ระดับที่เป็นจริงกับระดับที่คาดหวังของครู ในด้านการระบุปัญหาของการวิจัย ด้านการดําเนินการวิจัย 
และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการใน    
ชั้นเรียนตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในด้าน
การระบุปัญหาของการวิจัย  ด้านการดําเนินการวิจัย และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  หลังการพัฒนา
สมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็น
หุ้นส่วนกับเกณฑ์สมรรถนะร้อยละ 85 
 3.  เพื่อประเมินสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูด้านการระบุปัญหาของ
การวิจัย ด้านการดําเนินการวิจัย และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพได้แก่ การเขียน
สะท้อนความคิด การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบจากผลงานวิจัย หลังการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วยโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในสํานักงานเขตลาดกระบัง จํานวน 20 โรงเรียน 
ประกอบด้วย  

1. โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    
2. โรงเรียนวัดสังฆราชา   
3. โรงเรียนวัดพลมานีย์    
4. โรงเรียนวัดปากบึง    
5.  โรงเรียนประสานสามัคคี  (บ้านทับยาว)   
6. โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)    
7. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์    
8. โรงเรียนวัดลานบุญ  
9. โรงเรียนสุเหร่าลํานายโส (กุลางกูรอุปถัมภ์)   

www.ssru.ac.th



70 

 

10. โรงเรียนวัดราชโกษา   
11. โรงเรียนวัดบึงบัว    
12. โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)    
13. โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคําอุปถัมภ์)   
14. โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา    
15. โรงเรียนวัดบํารุงร่ืน    
16. โรงเรียนวัดทิพพาวาส    
17. โรงเรียนวัดขุมทอง    
18. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา    
19. โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  
20. โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จําเริญบํารุง) 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยาและโรงเรียนวัดราชโกษา 
สังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ซึ่งครูที่ เข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนา
สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและด้วยความสมัครใจ 
รวมทั้งสิ้น 41 คน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
1.  ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโดยใช้แบบ

ประเมินสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยให้ครูเป็นผู้รายงานตนเอง พร้อมกับ
วิเคราะห์และประเมินเอกสารเล่มรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูเพื่อยืนยันผลการ
รายงานตนเองของครูว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด  

2.  ใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของครู  โดยกิจกรรมการดําเนินการจะใช้เอกสารแนะแนวทางการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ผ่านกระบวนการกลุ่ม ใช้การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การลงมือปฏิบัติด้วยการ 
Coaching หรือ Mentoring  และเน้นความตั้งใจ เต็มใจและความรอบคอบในการลงมือปฏิบัติของครู 
พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการดําเนินการกับครูในทุก ๆ กิจกรรมและ
ทุก ๆ ระยะที่ดําเนินการพัฒนาตามหลักการเป็นหุ้นส่วน 

3.  วิเคราะห์เชิงเนื้อหากับข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้จากการตรวจเอกสารงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  หาประเด็นที่เกิดความคลาดเคลื่อนในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการใน    
ชั้นเรียนของครู โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้ (Goh & Matthews, 2011: 96) 
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อ่านและอ่านซ้ําเอกสารรายงานการวิจัยของครู  เพื่อหาประเด็นร่วมที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
ในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ได้แก่การระบุปัญหาของการวิจัย การดําเนินการวิจัย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจไม่ถูกต้องในการทําวิจัย           
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  โดยการพิจารณาจากประเด็น และรายละเอียดที่ครูเขียนรายงาน
และกล่าวอ้างถึงในเอกสารรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ครูคลาดเคลื่อนหรือ
เข้าใจไม่ถูกต้องและชัดเจนในการทําวิจัย 

4. วิเคราะห์เชิงเนื้อหากับข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้จากการเขียนบันทึกสะท้อนความคิด
ของครูและการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยมีการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นกับข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวโดย
มีขั้นตอนย่อยดังนี้ (Goh and Matthews, 2011: 96) 

อ่านและอ่านซ้ํากับบันทึกสะท้อนความคิดของครู  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถามปลายเปิด  เพื่อหาประเด็นร่วมที่เกี่ยวกับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนของครู ได้แก่การระบุปัญหาของการวิจัย การดําเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ประเด็นที่เหมือนและแตกต่าง  พร้อมหาหัวข้อ  รายละเอียดย่อยที่เกี่ยวข้องและ
ความถี่ในประเด็น หัวข้อที่ผู้บริหารและครูกล่าวอ้างถึง 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  จากข้อค้นพบเกี่ยวกับสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูพบว่า
สมรรถนะตามสภาพจริงของครูจากการประเมินตนเองในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ใน
การระบุปัญหาของการวิจัย   ด้านความรู้ในด้านการดําเนินการวิจัย และความรู้ในด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Suksunai et al. (2011) ที่ศึกษา
สภาพปัญหาด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู และพบว่าครูได้รับการฝึกอบรมการทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกันมาก  แต่ผลสัมฤทธิ์ในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  คุณภาพ
ของการวิจัยและคุณค่าของงานวิจัยดังกล่าวในความคิดของครูกลับอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นโดยภาพรวมว่าครูในโรงเรียนยังขาดสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามที่
สังคมและประเทศชาติคาดหวัง  ดังนั้นจึงเป็นความจําเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องค้นหาวิธีการ หรือ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้กับครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครู
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยดังกล่าว  เพื่อให้ครูกลุ่มดังกล่าวนี้เห็นประโยชน์จากการทําวิจัย และนําไปใช้ใน
สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    
 2. ระดับสมรรถนะการทําวิจัยของครูที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะ
ระดับสมรรถนะการทําวิจัยของครูที่คาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระดับ
สมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูที่คาดหวังสูงกว่าที่เป็นจริง และเมื่อวิเคราะห์
และเปรียบเทียบสมรรถนะการทําวิจัยของครูจากการประเมินตนเองในระดับที่เป็นจริงกับที่คาดหวัง  
พบว่าสมรรถนะการทําวิจัยของครูจากการประเมินตนเองในระดับที่เป็นจริงกับที่คาดหวังมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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 3.  ประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษในการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยที่ค้นพบว่าครูรายงาน
ตนเองว่ามีระดับสมรรถนะในระดับน้อย ได้แก่ (1) ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวมรวมข้อมูล  การสร้าง
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กับปัญหาของการทําวิจัย  (2) ความชัดเจนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย  (3) ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัยตามแนวคิดของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (4) การระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการทําวิจัย และ (5) 
ความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดกระทําข้อมูล  การอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการตรวจและประเมินเอกสารการทําวิจัยของครู ที่พบว่า
ครูมีความคลาดเคลื่อนและเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบุปัญหาของการวิจัยจากบริบทที่ได้จากการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน   การกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การออกแบบและการดําเนินการ
วิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลและการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวิจัย เป็นต้น โดย
ประเด็นเหล่านี้จะเป็นสารสนเทศที่สําคัญสําหรับการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยให้กับครูได้ตรงกับ
สภาพจริงของครูต่อไป 

4. จากการประเมินเอกสารเล่มรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาก่อนการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของ
ไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน พบว่าประเด็นที่ครูมีความผิดพลาดหรือยังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ได้แก่ (1) การตั้งชื่อเร่ือง ที่ไม่ระบุด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ศึกษา  
กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา  (2) การเสนอปัญหาของการวิจัยไม่ชัดเจน เขียนครุมเครือ ไม่ตรงประเด็น
ที่จะแก้ไขหรือพัฒนานักเรียน  ขาดเอกสารและหลักฐานอ้างอิงในการเขียนเชื่อมโยงเหตุและผล  
เอกสารอ้างอิงไม่เป็นปัจจุบันโดยใช้เอกสารอ้างอิงเกินกว่า 10 – 15 ปีจากปัจจุบัน  (3) ขั้นตอนของ
การทําวิจัยขาดความสมบูรณ์ และไม่ครบถ้วน  (4) ไม่ปรากฏการนําผลงานวิจัยที่เคยทําในลักษณะ
เดียวกันนี้มาตรวจสอบความสอดคล้อง ความแตกต่างที่ได้จากการวิจัย มีส่วนใดที่ผู้วิจัยได้ผลที่เหมือน
และแตกต่าง เป็นเพราะเหตุใด  ขาดความเฉียบคมของการแสดงความคิดเห็นในข้อค้นพบ เป็นต้น 

5. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการใน     ชั้นเรียน
ของครูกับเกณฑ์ระดับสมรรถนะร้อยละ 85 หลังการพัฒนาสมรรถนะด้านการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนตามแนวคิดของไวก็อตสกี้โดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน  พบว่าระดับสมรรถนะการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ระดับสมรรถนะร้อยละ 85  และถ้าพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าระดับสมรรถนะด้านการระบุปัญหาการวิจัย และด้านการดําเนินการวิจัยมีระดับ
สมรรถนะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 85  ในขณะที่ระดับสมรรถนะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีระดับต่ํา
กว่าเกณฑ์สมรรถนะร้อยละ 85   

6. การประเมินสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยใช้วิธีการให้ครูเขียนสะท้อน
ความคิด และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินเอกสารเล่มรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของครู  พบว่า (1) ครูได้แนวทาง วิธีการและขั้นตอนในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามที่
ถูกต้องตามหลักวิชา (2) ครูได้รับรู้ และได้ความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับ
กระบวนการทําวิจัย รวมถึงการเห็นตัวอย่างการทําวิจัยที่ถูกต้อง ทําให้เกิดแรงกระตุ้นในการทําวิจัย  
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ทั้งนี้เพราะการสร้างความร่วมมือตามแนวคิดหลักการเป็นหุ้นส่วนทําให้เห็นมุมมองการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทําให้ครูเข้าใจการทําวิจัยได้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก      
(3) เอกสารการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมีขั้นตอนการ
ฝึกฝนที่เร่ิมจากการเห็นภาพรวม และภาพย่อยการของทําวิจัย  ครอบคลุมสาระที่ครูต้องการ เพราะ
สามารถนําสิ่งที่ได้จากการฝึกและพัฒนาตนไปใช้หรือต่อยอดงานวิจัยของตนให้ดีขึ้นตามหลักการของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ส่งเสริมให้ครูใช้วิจัยเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไข ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน 
และยังเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง   นอกจากนี้ยังนําความรู้ที่ได้จากการฝึก
ตามเอกสารไปทบทวนตรวจสอบความถูกต้องในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของตนที่ผ่านมา
ว่าถูกต้องหรือไม่ได้เป็นอย่างดี  (4)  การสนทนาพูดคุยอย่างเป็นกันเอง  การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และจูงใจการฝึกปฏิบัติให้กับครูเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของหลักการเป็นหุ้นส่วน  การ
อธิบายที่ชัดเจน การตอบคําถาม และการยกตัวอย่างให้เห็นสิ่งครูควรรู้ เข้าใจ ตลอดจนการมี
สมรรถนะตามที่สังคมคาดหวังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนสู่การเป็นครูมืออาชีพ  รวมถึงการให้
ครูที่มีประสบการณ์การสอนและการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนน้อย ได้เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนรู้ก่อนครูที่มีประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าวมากกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมกลุ่มหรือ
เครือข่ายที่เข้มแข็งได้   สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัย  
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น  (5) สิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการนําหลักการเป็นหุ้นส่วนมาใช้ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่หุ้นส่วนแต่ละคนกล่าวถึงได้แก่ ความตั้งใจและการเอาใจใส่ที่ได้จากผู้วิจัย การติดตามการ
ดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูอย่างต่อเนื่อง  การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับครูใน
การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อให้ครูรับรู้ว่า “งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไม่ใช่เร่ือง
ยาก” การให้คําปรึกษาที่เป็นกัลยาณมิตรกับครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําแนวคิดเกี่ยวกับ Coaching 
หรือแนวคิดเกี่ยวกับ Mentoring มาใช้ร่วมกับหลักการเป็นหุ้นส่วนต่อไป  (6) สิ่งที่ครูต้องการให้เสริม
และเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อความชัดเจนในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้กับครูตามแนวคิด   
ไวก็อตสกี้และหลักการเป็นหุ้นส่วนได้ถูกนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ได้แก่  
(6.1) การร้อยเรียงทางภาษาของแต่ละส่วนในการรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  เขียนอย่างไร
จึงจะถูกต้องและดี  ภาษาที่ใช้ในการเขียนงานวิจัยใช้กันอย่างไร  (6.2) ควรมีการดําเนินการตาม
โครงการวิจัยนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าครูมีสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ด้วยตนเอง  
(6.3) ต้องการให้เสริมและเพิ่มรายละเอียด ตัวอย่างเอกสารการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
สําหรับเด็กอนุบาล และ (6.4) ต้องการทราบแนวทางการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน กรณี
รายวิชาที่สอนและรับผิดชอบเป็นวิชาภาคปฏิบัติหรือเน้นทักษะและต้องลงสนามกับนักเรียน เช่น  
วิชาพลศึกษา  (6.5) ครูต้องการให้มีโครงการพัฒนาการทําวิจัยในลักษณะเช่นนี้อีก และถ้าเป็นไปได้
ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะให้กับครู  (6.6) ครูอยากได้ตัวอย่างงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ในชั้นเรียนที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best 
practice) ที่สําคัญควรเป็นตัวอย่างงานวิจัยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
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อภิปรายผล 

 1.  การพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัยของครูเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศชาติทั้งนี้เพราะถ้าครูมีความรู้ และทักษะในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่สังคมและประเทศชาติคาดหวัง ย่อมเป็นเร่ืองที่ดี และควร
ลงทุนให้การสนับเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้กับครู ซึ่ง Alber & Nelson (2010: 25) กล่าว
ว่าการพัฒนาสมรรถนะวิจัยในชั้นเรียนเป็นเร่ืองหนึ่งที่ควรลงทุนในการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ ซึ่งเป็นการแสดงความรู้และความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน  จากข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า
ความคาดหวังของครูเกี่ยวกับสมรรถนะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
แตกต่างจากสภาพหรือระดับสมรรถนะในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เป็นจริงของครูซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง  โดยสมรรถนะดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงให้เห็น
ว่าความต้องการในการพัฒนาตนเกี่ยวกับการทําวิจัยของครูมีมาก  รวมถึงผลการวิเคราะห์จากการ
ตรวจประเมินเอกสารการทําวิจัยของครูยังสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นและความเร่งด่วนที่ควร
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทําวิจัยให้กับครูดําเนินการทําวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
สามารถนําผลไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนหรือสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือสถานศึกษาต่อไป  อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สมควรจะดําเนินการต่อ
จากนี้ได้แก่การหาแนวทาง หรือกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยให้กับครู ซึ่งแนวคิดและ
กิจกรรมการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะการทําวิจัยอาจทําได้โดยการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนมาเป็นตัว
แปรจัดกระทําเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้เพราะหลักการเป็นหุ้นส่วนเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละหุ้นส่วนหรือ
สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และทํางานร่วมกัน ตลอดจนกําหนดแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับตนเองและทีมที่เป็น
หุ้นส่วนต่อไป 

2. หลักการเป็นหุ้นส่วนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added)  ดังนั้นนักวิจัย/อาจารย์
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และบุคลากรของโรงเรียนได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ควร
ที่จะสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  โดยจัดโครงสร้างและแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียน  ครูและนักวิจัย/อาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ตามหลักการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งผลที่ตามมานอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นหุ้นส่วนแล้ว ผลพลอยได้
จากการพัฒนาย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทั้งที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาครู   

4. การนําหลักการเป็นหุ้นส่วนมาเป็นตัวแปรจัดกระทําในการวิจัย พบว่าหุ้นส่วนซึ่ง
ประกอบด้วยผู้วิจัย ผู้บริหารและครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยในชั้นเรียน   ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
หลักการเป็นหุ้นส่วนมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดระบบส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้กับครู ผู้บริหาร และผู้วิจัย ซึ่งเป็น
หุ้นส่วนของการร่วมพัฒนาได้อย่างแท้จริง     
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5. การนําหลักการเป็นหุ้นส่วนไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยให้กับครู พบว่า
หลักการดังกล่าวช่วยให้ครูเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
รับรู้และตระหนักถึงการนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน    
ที่สําคัญการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนเป็นโอกาสอันดีในการสร้างปฏิสัมพันธ์และการทํางานแบบร่วมมือ
ร่วมพลังของอาจารย์/นักวิจัยระดับมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารและครูในการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียน 
ทั้งนี้เพราะการนําหลักการเป็นหุ้นส่วนบนฐานการร่วมมือร่วมพลัง มีการกําหนดการดําเนินที่ชัดเจน
ระหว่างแต่ละหุ้นส่วน  เป็นสิ่งที่ควรนําไปดําเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นมืออาชีพของ
ครูและยกระดับการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
สอดคล้องกับ Summers และ Weir (2012) ที่ค้นพบว่าหลักการเป็นหุ้นส่วนจะดําเนินการได้อย่าง
ราบร่ืนเมื่อมีการกําหนดบทบาท หน้าที่ของหุ้นส่วนอย่างชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. หลักการเป็นหุ้นส่วนมีแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่ให้ประโยชน์กับหุ้นส่วนแต่ละคน/
หน่วยงาน อาทิ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และสารสนเทศ   การสร้างความสามารถและ
สมรรถนะให้กับบุคลากร  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  การรวมกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ดังนั้นผู้บริหารคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  และผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ  โดยการนํา
หลักการเป็นหุ้นส่วนมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ส่งเสริมและจูงใจให้อาจารย์คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และครูในสถานศึกษามีการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของตน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร   การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  การทําวิจัยทางการศึกษา  และการทําวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ซึ่งผลจากการนําหลักการดังกล่าวมาใช้จะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะ
เสริมสร้างความเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานสู่การเป็น Better School และ Better 
Faculty of Education ตามที่สังคมและประเทศชาติคาดหวังต่อไป 
  2.  แม้ว่าหลักการเป็นหุ้นส่วนจะเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับและส่งเสริม
ความเป็นมืออาชีพให้กับครู แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีผลต่อความสําเร็จในการนําหลักการ
เป็นหุ้นส่วนไปใช้ ได้แก่ การจัดตารางเวลาในการพบปะระหว่างหุ้นส่วน   ช่วงเวลาหรือจํานวนเวลาที่
กําหนดในการร่วมกิจกรรม    ความสามารถในการถ่ายทอดหรือสื่อสารระหว่างหุ้นส่วนในระดับ
บุคคลที่ต้องมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  เพื่อค้นหาคําตอบว่ารูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนแบบใดที่จะช่วยพัฒนา  
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ยกระดับ  ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพให้กับนักศึกษาครู ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อไป 

2. ควรมีการนําหลักการเป็นหุ้นส่วนและแนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาอื่น ๆ มาทดลองใช้ใน
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพให้กับครูได้ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน  ด้านการวัดและประเมินการศึกษา ต่อไป 
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