
กลยุทธการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือขายวิจัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย
เครือขายการวจัิยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ กรณีเครือขายวจัิยภาคใตตอนลาง 

Strategies in Enhancing Education Quality by the Research Network : The Enhancement of 
Education Quality by a Participatory Empowered Research Network  

(The Case of the Lower Southern Thailand) 
 

ดร. สุริยา เหมตะศิลป* 
และคณะวจิัยเครือขายวิจยัการศึกษาภาคใตตอนลาง 

 
บทคัดยอ 
  การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคณุภาพการศึกษาตามความเหมาะสม
ของพื้นที่โดยใชเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ  รวมทั้งนําเสนอนโยบายการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาแกรัฐบาลและผูเกี่ยวของ                         
 กลุมเปาหมายในการวิจัย ประกอบดวย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา   สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตางๆใน 6  จังหวดัในภาคใตตอนลางไดแก  จังหวดั
สงขลา  พัทลุง  สตูล  ยะลา  นราธิวาสและปตตานี  โดยมคีณบดีคณะครศุาสตร/ศึกษาศาสตร    เปน
ประธานเครือขายยอย  ทั้งหมด 4  เครือขาย  และกําหนดใหคณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยทักษิณ  
เปนประธานศนูยเครือขายวจิัยการศกึษาภาคใตตอนลาง  
  วิธีดําเนนิการวิจัยใชแนวทางการดําเนนิการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงสามารถประยุกตใชใน
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนาหรือการวจิยัเชิงปฏิบัติการขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละ
เครือขายยอย  สําหรับเครือขายหลักใชการวิจัยกึ่งทดลองโดยใชกลยุทธการยกระดับคณุภาพ
การศึกษา โดยเครือขายการวจิัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ   

ผลการดําเนินงาน พบวา  การประเมินผลสําเร็จของการสรางเครือขาย  สมาชิกเครือขายมี
ความเห็นวาการจัดเครือขายมีประโยชนทําใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช
เครือขายวิจัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ และพรอมที่จะเปนแกนเครือขายวิจัยยอยในพื้นที่  
โดยมีความพึงพอใจในการรวมมือเครือขายในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09)  และเมื่อไดประเมินผล 
สําเร็จของเครือขาย  พบวา  สมาชิกเครือขายไดดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา 
 
  *อาจารย ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(งานวิจัยเครือขายวิจัยการศึกษา ภาคใตตอนลาง ป 2550) 
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คุณภาพการศึกษาทั้งหมด  10  โครงการ ปรากฏผลดังนี้ 
1. เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคมในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3  โดยใชรูปแบบ PTS Model  (Problem รับทราบปญหา/เนื้อหา  Thinking ใช
กระบวนการคิด  Settle เรียบเรียง สรุปผล หาขอยุติ) พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบ PTS Model ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3(ม.1 – ม.3) สูงกวาเกณฑที่
กําหนด  และเมื่อทดสอบความสามารถทางการคิดของนักเรียนกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3  หลังใชแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดแบบ PTS Model  สูงกวา
กอนการใชแผนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

2.  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคมในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและแนวคิดทฤษฏี  
พบวาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีสําหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษาพัทลุง  โดยใชรูปแบบ ASCEND Model  (Analyze Experience วิเคราะหประสบการณ
ผูเรียน  Survey สํารวจ ตรวจสอบ สืบคนขอมูล  Conceptualize สรางความคิดรวบยอด  Elaborate 
พัฒนาตอยอด สรางองคความรู  Normalize ใชในวิถีชีวิตจนเปนปกติ  Develop พัฒนาตอยอดใน
ระดับที่สูงขึ้น) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดวิจารณญาณ 
คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และวิสัยทัศน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  หลังทดลองสูงกวากอน
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4.  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนโรงเรียนบานกะทิง ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 2  โดยใชรูปแบบ ODACP Model(Orientation การนําเขาสูบทเรียน  
Data Collection  ศึกษาคนควา สํารวจ รวบรวมขอมูล Analyzing วิเคราะหขอมูลที่หลากหลาย 
Conclusion การสรุปขอมูล  Presentation การอธิบาย นําเสนอแนวคิด)พบวา ทักษะการคิดวิเคราะห
หลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  ODACP Model สูงกวากอนใชรูปแบบการจัดการเรียนรูอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5.  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดจากชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 และเขตพื้นที่การศึกษาสตูล พบวาทักษะการ
คิดหลังการทดลองใชชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวงชั้นที่ 3(ม.1 – ม.3)  จากโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มี 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการใชชุการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ความพึงพอใจของครูโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 และครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล ตอการใชชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยภาพรวมอยูระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.45) และ
ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ตอการใชชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยภาพรวมอยูระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.44)  
 6.  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดจากชุดการเรียนรูเพื่อพฒันาทักษะการคิดสําหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพืน้ที่การศึกษายะลาและโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครยะลา    พบวา ทักษะ
การคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค และคิดแกปญหาของนกัเรียนชวงชั้นที่ 3 จาก
โรงเรียนบานโกตาบารูสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรูอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
คะแนนจากโรงเรียนเทศบาล 2 หลังใชกับกอนใชไมแตกตางกัน 
  ความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูเพื่อพฒันาทักษะการคิดของครูโรงเรียนบาน 
โกตาบารู และครูโรงเรียนเทศบาล 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 3.78) และความพึง
พอใจของนกัเรียนโรงเรียนบานโกตาบาร ูและโรงเรียนเทศบาล 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.08) 
 7.  เร่ืองผลของการสอนซอมเสริมดวยบทเรียนสําเร็จรูปชุดเสริมความรูหลักการใชภาษา
ประกอบแบบฝก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส 
เขต 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการใช
บทเรียนสําเร็จรูปชุดเสริมความรูหลักการใชภาษา สูงกวากอนการใชบทเรียนสําเร็จรูปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

8.   เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ  พบวาคะแนนทักษะในการคิดวิเคราะหโจทย
ปญหาของนักเรียนหลังการทดลองใชวิธีสอนแบบรวมมือแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 9.  เร่ืองผลการสอนโดยใชเทคนิคฉลาดรูในการสอนหะดิษ(นิทาน) ที่มีผลตอผูเรียนใหมี
ความสามารถในการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและความสมานฉันทของ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (“ฉลาดรู”คือมุงมั่นศรัทธา ใฝหาความรูคูคุณธรรม  นําไปใชอยาง
ฉลาด ไมประมาทหมั่นตรวจสอบพัฒนา) พบวา พฤติกรรมการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่พึงประสงคและความสมานฉันทของกลุมทดลองอยูในระดับมากและสูงกวากอนการ 
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 10.  เร่ืองผลการใชชุดฝกทักษะความคิดสรางสรรคจากนิทานพื้นบานชายแดนภาคใตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบานตนไพ) พบวาความคิด
สรางสรรค  ดานความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน และความคิดริเร่ิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการใช
แบบฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 โดยสรุป ผลการวิจัย “กลยุทธการยกระดับคุณภาพการศกึษาโดยเครือขายการวจิัย : การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ กรณีเครือขาย
วิจัยภาคใตตอนลาง  ทําใหสถานศึกษา เครอืขายยอยและคณะผูวจิัยเกิดความรูความเขาใจใน
กระบวนการวจิัยโดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศกึษา  เกดิการเรียนรูการบริหารจัดการโครงการวิจยัและสามารถดําเนินการ
โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ ซ่ึงสมาชิกเครือขายวิจัยมีความคิดเห็นใน
ทางบวกในระดับมากตอการรวมมือกันดาํเนินงานพัฒนาคุณภาพการศกึษาในลักษณะเครือขายการ
วิจัย  ทุกเครือขายยอยสามารถดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา และทุกนวัตกรรมที่ใช
พัฒนาทักษะการคิด คุณลักษณะที่ตองการ หรือผลสัมฤทธ์ิ ลวนมีประสิทธิผล 
 
Abstract 
  The research project focusing on the developing of strategies in enhancing education 
quality by the research network : the enhancing of education quality by a participatory 
empowered research network for the lower southern region o f Thailand was aimed at increasing 
the education quality which is appropriate for a certain area using a participatory empowered 
research network. It was also sought to suggest the appropriate education quality enhancement 
policy to the government and concerned parties. Universities, regional education offices, and 
schools in Songkhla, Phattalung, Satun, Yala, Naratiwat, and Pattani were selected to take part in 
this study. The deans of four Education Faculties were appointed to be the leaders of the four sub-
network groups, while the Education Faculty of Thaksin University was assigned to be the center 
for education research network in the lower southern Thailand. 

The experimental research method was employed in this research. However the research 
method could be applied to research and development or action research depending on the 
appropriateness to each sub-network. As for the main network, the experimental research in natural  
field settings method was employed using the education quality enhancement strategy by the  
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participatory empowered research network. 
In evaluating the success of the network formation, the members of the networks valued 

the usefulness of networking as it enhanced participation in improving education quality by using a 
participatory empowered research network. They were  confident and also ready to be the leader of 
the smaller network in their own area. They expressed high level (average of 4.09) of satisfaction to 
the participation of network members. When assessing the success of networks, it was found that 
the network members had conducted 10 research projects to develop the innovation for developing  
the quality of education as follows: 
  1.  The thinking skills development project for students of Papayorm Pittayakhom School  
who were studying at the level 3 of basic education was conducted using the PTS model. P stands 
for the awareness of problems or content, while T is for using thinking process, and S is for 
concluding or settling cases. It was found that the effectiveness of the learning plan for developing 
think process of students at the basic education level (Muttayomsuksa 1-3) using the PTS was 
higher than the pre-determined criteria. And when assessing the students’ ability in thinking 
process after being engaged with the PTS, it was found that their ability increased significantly 
(significant level at .01) 
  2.  The thinking skills development project for students of Songkhla Wittayakhom School 
who were studying at the level 3 of basic education was conducted using the teaching and learning 
patterns from the synthesis of related research results and theories. It was found that the students of 
level 3 of the above-mentioned school (Muttayomsuksa 2-3) showed the significant improvement 
in their academic performance. 
  3.  The thinking skills development project for students in Phattalung educational region 
who were studying at the basic education level was conducted using the ASCEND Model. (A: 
Analyze experience, S: Survey, C: Conceptualize, E: Elaborate, N: Normalize, D: Develop). It was 
found that the students’ ability in analyzing, synthesizing, critical thinking, creative thinking, and 
visioning increased significantly at .01 level after experiencing teaching and learning patterns using 
the above-mentioned model. 
  4.  The analytical thinking skills development project for students of Bannkating School 
who were studying at the level 2 of basic education was conducting using the ODACP Model (O: 
Orientation, D: Data collection, A: Analyzing, C: Conclusion, P: Presentation). It was found that 
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the students of level 2 of this school showed the significant improvement in their analytical 
thinking skills at the level of .01. 
  5.  The thinking skills development project for students of schools in Songkhla Educational 
Region 2 (Hatyaiwittayalai 2 School) and Satun Educational Region  (Princess Chulabhorn’s  
College  Satun) who were studying at the level 3 (Muttayomsuksa 1-3) of basic education was 
conducted using the Learning Pack for Thinking Skills Development. It was found that the students 
of those above-mentioned school showed certain level of improvement in their academic 
performance after having gone through such learning patterns  at the level of .05. 
  6.  The thinking skills development project for students of schools under the Office of 
Basic Education in Yala Province and of schools under Yala Municipality  who were studying at 
the level 3 (Muttayomsuksa 1-3) of basic education was conducted using the Learning Pack for 
Thinking Skills Development. It was found that at Bannkotabaru School the students’ ability in 
analyzing, synthesizing, creative thinking, and problem solving increased significantly at .01 level 
after experiencing teaching and learning patterns using the above-mentioned model. But,at Yala  
Municipality 2 School, the  thinking  skills  were  not  increased. 
  7.  The Thai reading and writing skills development project for students who was studying 
at Pratomsuksa 5 of schools in Naratiwat Educational Region 1 was conducted using the Pack of 
Supplementing Knowledge Thai Grammar. It was found that the students of those above-mentioned 
school showed significant level (.01 level) of improvement in their academic performance in their 
Thai language after having gone through such learning patterns. 
  8.  The analytical thinking skills development project for students of the Pratomsuksa 6 by 
using the Cooperative  Learning  technique. It was found that the students showed certain level of 
improvement  .05 level in their academic performance after having gone through such teaching 
technique.  
  9.  Smart  Known  Teaching  Techique  for  Hadith  Teaching  (Islamic teachings  by  
legend  or  tale) effecting  on  learning   prospective  in  virtue  , Moral , desired  value, and  unity  
awareness  of  Pratomsuksa  six  students.  Smart  known  Teaching  Technique  focuses  on  the 
essence  of  faith , pursuing  morality  and  wise  use,  living  with  care  and  live  development. It  
was  found  that the students showed significant improvement .01 level in their academic 
performance after having gone through the learning patterns which was incorporated with such  
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technique. 
  10.  The creative thinking skills development project for students who were studying at the 
Mattayomsuksa 1 of Thairat Wittaya School 52 (Banntonpai Village) by using the Pack for 
Developing Writing Skills in the Thai subject. After employing such technique, it was found that 
the students showed significant level (.01 level) of improvement in their creative thinking skills, as  
a whole  and  also  in the areas of fluency, flexibility, and originality. 
  In conclusion, the strategies of enhancing education quality by the research network : the 
enhancing of education quality by a participatory empowered research network for the lower 
southern region of Thailand has made educational institutions, all sub educational research 
networks,  and the research team understand research conducting processes by exchanging related 
knowledge about conducting a research and developing innovations in order to improve education 
quality. This study also gave opportunities for learning how to manage a research project by using 
the participatory empowered research network. It was also clear that the network members who 
were involved in the project have developed highly positive attitude towards the cooperation in 
improving education quality by using the research network system.  All sub-networks can 
conduct research to develop education quality and all innovations using to develop thinking skills, 
desired characteristics or achievement are effective. 
 
คําสําคัญ 
  กลยุทธการยกระดับคุณภาพการศึกษา(Strategies in enhancing education quality)  
เครือขายการวจิัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ(Participatory Empowered Research 
Network)  นวตักรรมการศึกษา(Educational Innovation) 
 
คํานํา 
  การพัฒนาคุณภาพการศกึษาเปนสิ่งจําเปนและเปนกระบวนการหนึ่งซึ่งอยูในวงจรของ
กระบวนการจดัการศึกษาโดยรวม  เมื่อมกีารวางแผนการจัดการศึกษา  การดําเนนิการจัดการศึกษา
แลวก็ตองมกีารประเมินผลการจัดการศึกษา  จากขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู
ที่เกิดกับตัวผูเรียนที่ดําเนินการโดย นงลักษณ วิรัชชัย สุวิมล วองวาณชิ และอวยพรเรืองตระกูล 
(2547)  พบวาเมื่อวัดความสามารถของนักเรียนพบวาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะ
การคนควาของนักเรียนทั้งระดับประถมศกึษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดบัที่ไมนาพอใจ 
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เมื่อพิจารณาในระดับโรงเรยีนพบวาโรงเรียนมากกวารอยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ ทักษะการคิดทักษะการคนควาของนักเรียนอยูในระดับที่ตองปรับปรุง  และจากการวิจัย
ของ ทิศนา แขมมณี พิมพนัธ เดชะคุปต ดวงเดือน ออนนวม และ เลขา ปยะอัจฉรยิะ (2547) พบวา 
ครูสวนใหญมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับการออกแบบและการจัดการเรยีนรูที่อยูในระดับผิวเผิน 
กลาวคอื ครูสวนใหญรูวามกีารจัดการเรยีนรูที่หลากหลายอะไรบาง แตเปนการรูช่ือและความหมาย
ตามตัวอักษรเปนสวนใหญ  แตครูไมไดมคีวามเขาใจในเรื่องตางๆดังกลาวในระดับทีไ่ดความคิด
รวบยอดของเรื่องนั้น และจากการติดตามและประเมนิผลที่ดําเนินการโดย สุวิมล วองวานิช และนง
ลักษณ วิรัชชัย (2548) งานวจิัยนี้ไดเสนอขอคนพบที่นาสนใจหลายประการ อาทิ เชน  การ
ดําเนินงานดานการจัดการศกึษาเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวติ การสงเสริม การใชภูมิปญญาทองถ่ิน การ
กระจายอํานาจทางการศึกษา ยังเหน็ผลไมชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการโอนสถานศึกษาแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากความไมมัน่ใจเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการศกึษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการปฏิรูปครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนา
มากขึ้นหลังจากที่มีการออกกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู และสรางความกาวหนา
ใหกับครูมากขึ้น สําหรับดานทักษะความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนของครูตามแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรูยังตองเรงพัฒนาอกีมาก แมวากอนหนานีจ้ะมกีารฝกอบรมครูอยางมาก แต
กระบวนการฝกอบรมที่ผานมายังไมสามารถสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูไดตามทีมุ่งหวัง สวน
หนึ่งเนื่องมาจากความไมชัดเจนของทั้งผูใหและผูรับการฝกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังพบวามีความจําเปนตองเรงผลิตครูที่มีความชํานาญดาน
การศึกษาพเิศษทุกประเภท ทั้งการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ และเดก็ที่มีความสามารถพิเศษ 
เนื่องจากยังมคีวามขาดแคลนในสาขานี้อีกมาก และที่สําคัญตองมีการติดตามประเมนิผล
กระบวนการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครู เพื่อใหไดครูรุนใหมทีม่ีคุณภาพ ผล
การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในชวงเวลาที่ผานมา พบวายังไมสามารถทําใหผูเรียนมี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคไดอยางแทจริง โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่พบวายังไม
แตกตางจากกอนปฏิรูปการศึกษา ยกเวนดานความสุขในการเรียนที่พบวา ผูเรียนมีเพิม่มากขึ้น
กวาเดิม 

การดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของรัฐบาลมีกรอบในการดําเนินการวาจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏในมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญวา “รัฐตองจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรู และปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
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ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลป
วิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพและ
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ” นอกจากนี้ยังตองดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545  ในทุก
หมวดและมาตรา  แตผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน และงานวิจัยอ่ืน ๆ กอนหนานี้ตางก็สอดคลองใน
ทิศทางเดียวกันวาการจัดการศึกษาของประเทศยังไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร จําเปนตองมีการ
พัฒนากลยุทธเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นกวาเดิม 

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การ
สนับสนุนการวิจัยประเภทการวิจัยปฏิบัติการ (action research) การวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา 
(research and development) การวิจัยบูรณาการ (integrated research) แตการวิจัยที่ดําเนินการสวน
ใหญใชวิธีการนําแนวคิดทฤษฎีของผูวิจัยสูการปฏิบัติ โดยมีนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาเปน
องคกรหลักในการขับเคลื่อนการวิจัย ลักษณะของการดําเนินงานวิจัยสวนใหญจะประสบ
ความสําเร็จเฉพาะชวงของการศึกษาวิจัย มีเพียงสวนนอยที่สามารถคงความยั่งยืนของการ
ดําเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ หรือหลังจากผูวิจัยไดออกจากพื้นที่แลว 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นาจะตองมีการพิจารณากันใหม คือ การศึกษากล
ยุทธที่สามารถทําใหกระบวนการจัดการศึกษาเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนพลวัตร และเปนวิถีการ
ปฏิบัติในชีวิตจริง โดยการใชองคกรในทองถ่ินเปนผูขับเคลื่อน และองคกรอื่นเปนตัวเสริม โดยท่ี
รัฐบาลในปจจุบันมีนโยบายที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคในการพัฒนาประเทศ และตองการ
นําพาประเทศใหกาวสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู ที่มีขีดสมรรถนะในการแขงขันได  กระบวนการวิจัย
จึงเปนหนทางที่มีความสําคัญในการสรางสังคมฐานความรู (KBS: Knowledge-Based Society) 
เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้น การแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาจึงนาจะพัฒนาโดยใชวิจัยเปนฐาน ในลักษณะของเครือขายการวิจัย 
(research network)   

เครือขายการวิจัย คือการรวมตัวกันของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของมาเขารวมกระบวนการแกไข
ปญหา หรือแสวงหาแนวทางการพัฒนา โดยใชหลักการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง และใช
กระบวนการวิจัยเปนกลไกการคนหาคําตอบ เพื่อใหไดขอสารสนเทศที่นําไปใชในการพัฒนาได
จริง และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน ลักษณะของการดําเนินงานของ
เครือขายวิจัยนี้จึงเปนการดําเนินงานภายใตหลักการตอไปนี้ 

 การพึ่งพาตนเอง (self-dependence) 
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 การทํางานแบบเชื่อมโยง (networking) ศักยภาพหรือจุดแข็งขององคกรตาง ๆ เพื่อ
บรรลุเปาหมายเดียวกัน 

 การทํางานแบบรวมมือรวมพลัง (collaboration research)  ในรูปแบบที่เทาเทียมกัน 
 การแสวงหาแนวทางการแกปญหาที่สอดคลองกับบริบทของของทองถ่ิน (area-based 

research)  
จากหลักการดังกลาวขางตน การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะใชเครือขาย

การวิจัยเปนกลไก (mechanism) ในการทํางานในทุกประเด็นที่เปนปญหาที่ตองการแกไขโดย
เรงดวน โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของแตละพื้นที่ใหสูงขึ้นกวาเดิม ดวยพลัง
ของผูเกี่ยวของทุกฝายในพื้นที่ ดังนั้น ลักษณะของการใชเครือขายการวิจัยในการคนหาแนวทางการ
พัฒนาจึงขึ้นอยูกับความตองการจําเปน (needs) ของพื้นที่นั้น ๆ และมีลักษณะของการดําเนินงานที่
เปนไปตามสภาพบริบทของพื้นที่นั้น ๆ กลยุทธการพัฒนาที่ไดจากการดําเนินงานของเครือขายการ
วิจัยจึงไมไดมีรูปแบบเดียว นอกจากนี้ประเด็นคุณภาพการศึกษามีหลายประเด็น เมื่อพิจารณาจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก(พ.ศ. 2544-2548) ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549 : 
10-18) พบวา สถานศึกษาในภาคใตผลการประเมินอยูในระดับที่ไมไดมาตรฐาน มีถึง รอยละ 70 
และหากพิจารณาตามสังกัด พบวา สําหรับสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาที่ผลการประเมินไมไดมาตรฐานถึงรอยละ 66 โดยรวมของสถานศึกษาที่
ไมไดมาตรฐาน รอยละ 65 เกือบทั้งหมดเปนสถานศึกษาของรัฐขนาดเล็กในชนบท  และเมื่อ
วิ เคราะหผลการประเมินรายมาตรฐานแลวพบวา  ในดานผู เ รียน  ไมไดมาตรฐานในเรื่อง 
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ ความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  การมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  ใน
ดานผูบริหาร ไมไดมาตรฐานเกี่ยวกับ การบริหารวิชาการ โดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะกับ
ผูเรียนและทองถ่ิน การมีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู การสงเสริมกิจกรรมและการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนในดานของครู พบวาไมไดมาตรฐานในเรื่อง ความเพียงพอ
ของครู ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินดังกลาว นับไดวาเปนเรื่องเรงดวนที่เครือขาย
การวิจัย โดยเฉพาะเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง ซ่ึงประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ควรจะรวมมือกันแกปญหา โดยเฉพาะจากขอเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ใหจัดเปนวาระแหงชาติวาดวยการ
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ปฏิรูปการเรียนรูพัฒนาผูเรียน ตามมาตรฐานที่ 4 ที่วา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน มาตรฐานที่ 5 ที่วา 
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ 6 ที่วา ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามในการ
แกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ของเครือขายยอยแตละเครือขายนั้นก็ใหเปนไปตาม
ความตองการจําเปน ตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ 

วัตถุประสงคของโครงการวจัิย 

1.  เพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศกึษาตามความเหมาะสมของพื้นที่โดย ใชเครือขาย
การวิจยัแบบมสีวนรวมและเสริมพลังอํานาจ  

2. เพื่อนําเสนอนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาแกรัฐบาลและผูเกี่ยวของ 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้เปนโครงการวิจัยแมบทของเครือขายวิจยัภาคใตตอนลางที่มีหลักการสําคัญ 
คือ การใชเครือขายการวจิัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ ในการพัฒนาเพื่อการยกระดับ
คุณภาพการศกึษาในพื้นที่ โดยแบงเปนเครือขายวิจยัยอยอีก 4 เครือขาย มีสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่เปนแกนของเครือขายยอยแตละเครือขาย มีสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษาเปน
สมาชิกเครือขายการดําเนินงานวิจยัของเครอืขายวิจยั ประกอบดวยโครงการวิจยัยอยหลายโครงการ
ที่กําหนดขึ้นตามประเด็นปญหาหรือความตองการของพื้นที่ที่มีบริบทตางกันโดยใชเครือขายวิจยั
เปนกลไกสําคญัในการรวมมือกันวจิัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ของเครือขาย  
โครงการวิจัยยอยของแตละเครือขายยอย อาจมีประเดน็ปญหาวิจยัในการยกระดับคณุภาพการศกึษา
แตกตางกันหรือเหมือนกันขึ้นอยูกับบริบทของพื้นที่นัน้ๆ  เพื่อใหไดตัวอยางของตนแบบกลยุทธ
การพัฒนาที่ครอบคลุมหลายประเดน็และมีความหลากหลาย การดําเนินงานในโครงการวิจยัแบง
ออกเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปนการสรางเครือขายวิจยัแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจเพื่อ
กาํหนดกลยุทธสําหรับแกไขปญหา  ระยะที่ 2 เปนการติดตามผลการดําเนินงานของเครือขาย และ
ผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่นํารอง การดําเนินงานในโครงการวิจยัยอยจะเปนอสิระจากกนั ขึ้นอยูกับสภาพ
ปญหาและความตองการของทองถ่ิน  แตรูปแบบการวจิัยหลักที่กําหนดรวมกัน คือ รูปแบบการวจิัย
และพัฒนาแบบมีสวนรวม หรือการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ขึ้นอยูกับความเหมาะสมใน
สถานการณนัน้ๆ โดยนยันี้ ตัวบงชี้ความสาํเร็จของการดาํเนินงานภายใตโครงการวิจยัยอยแตละ
โครงการจะอยูที่กลยุทธของเครือขายวิจยัและประสิทธิผลของเครือขายวจิัยในการสงเสริมใหเกดิ
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การรวมมือกันวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ซ่ึงในเครือขายวิจยั ภาคใตตอนลาง  มีสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบเปนหนวยงานในประสานใน
แตละพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี ้

 
  (1)  ภาคใตตอนลาง กลุม 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  (2)  ภาคใตตอนลาง กลุม 2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  (3)  ภาคใตตอนลาง กลุม 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  (4)  ภาคใตตอนลาง กลุม 4 คณะศกึษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย  
 กลุมเปาหมายของการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองคกรตางๆที่สนใจในพื้นที่  6  จังหวัดในภาคใตตอนลาง ไดแก  จังหวัด
สงขลา  พัทลุง  สตูล  ยะลา  นราธิวาสและปตตานี  แตในการวิจัยคร้ังนี้ กลุมเปาหมาย เปนกลุมนํา
รองที่มีความพรอมที่จะดําเนินการวิจัยในลักษณะเครือขายการวิจัย  ประกอบดวย สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตางๆ โดยมีคณบดีคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร    เปนประธานเครือขาย  ทั้งหมด 4  เครือขาย  และคณบดีคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปนประธานศูนยเครือขายวิจัยการศึกษาภาคใตตอนลาง  ซ่ึงเครือขายยอย 4 
เครือขาย  ประกอบดวย 

 

1.  เครือขายยอยที่ 1  ประกอบดวยคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปน
ศูนยเครือขาย เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต  1 และ 3   เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง  โรงเรียน
สงขลาวิทยาคม  โรงเรียนเทพา  โรงเรียนบานกะทิง และโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม                               

2.  เครือขายยอยที่ 2  ประกอบดวยคณะครุศาสตร      มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
เปนศูนยเครือขาย  เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2  เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัย 2  และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 
  3.  เครือขายยอยที่ 3  ประกอบดวยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เปน
ศูนยเครือขาย เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา โรงเรียนเทศบาล 2 (บานมลายูบางกอก) และ
โรงเรียนโกตาบารู 
  4.  เครือขายยอยที่ 4    ประกอบดวยคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี   เปนศูนยเครือขาย   เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
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ปตตานี  เขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัดนราธิวาส และโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ปตตานี เขต 1 จํานวน 4  โรงเรียน   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบานตนไพ)  โรงเรียนสังกัด
เขตพื้นที่การศกึษานราธิวาส เขต1  จํานวน 12 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบานมะนังกาหยี  โรงเรียน
เมืองนราธิวาส  โรงเรียนบานยี่งอ โรงเรียนบานบูเกะบากง โรงเรียนบานมะรือโบตก โรงเรียนบานเจะ
แก โรงเรียนบานยะบะฯ โรงเรียนบูกิ๊ตยือแร   โรงเรียนบานแปะบุญ  โรงเรียนบานยะลูตง  โรงเรียน
บานคอลอกาเว  และโรงเรียนชุมชนบานซากอ 
  

วิธีการกําหนดกลยุทธการสรางเครือขายวิจัย 
 คณะผูดําเนินงานโครงการพัฒนากลยุทธการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยเครือขายการ
วิจัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ 
กรณีเครือขายวิจัยภาคใตตอนลาง  มีวิธีการกําหนดกลยุทธการสรางเครือขายการวิจัย ดังนี้ 
 1.   ดําเนินการจัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของคณะกรรมการเครือขายวิจัย
การศึกษาภาคใตตอนลาง  และคณะกรรมการเครือขายยอยทั้งหมด   

2.   สรางความเขาใจการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบของเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวม
และเสริมพลังอํานาจ  โดยช้ีแจงและใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยและการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยการวิจัยและพัฒนา  

3.  หาแนวทางการพัฒนากรอบความคิดของนวัตกรรมที่จะใชในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนดานงบประมาณ    

4. เครือขายวิจัยยอยทั้งหมดรวมกันวิเคราะหปญหาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ และกําหนด
ประเด็นปญหาวิจัยของเครือขายหรือของสถานศึกษา  ซ่ึงผลการวิเคราะหปญหา ทุกเครือขายเห็นวา
ปญหาเรงดวนคือความตองการที่จะพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาดานความสามารถในการ
คิด ดานเนื้อหา และดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 6 
ที่ สมศ. ประเมินวาอยูในระดับต่ํา  

5. สมาชิกเครือขายรวมกันกําหนดแผนและปฏิทินการดําเนินงานวิจัยของเครือขาย โดย
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบความคิดของนวัตกรรมที่จะนํามาแกปญหาหรือ
พัฒนาความสามารถในการคิด ตามปญหาวิจัยที่กําหนด 
 6.  เครือขายยอยนําเสนอกรอบความคิดของนวัตกรรมและกรอบความคิดการวิจัยตอที่
ประชุมเครือขายวิจัยภาคใตตอนลาง เพื่อการวิพากษวิจารณและเสนอแนะจากที่ประชุม เพื่อนําไป
เขียนเปนเคาโครงการวิจัย 

7.  เครือขายยอยนําเสนอเคาโครงวิจัยตอที่ประชุมเครือขายวิจัยภาคใตตอนลางเพื่อการ 
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วิพากษวิจารณและเสนอแนะจากที่ประชุม เพื่อการปรับปรุงและวางแผนการวิจัย  
  โดยไดดําเนินการโครงการวิจัยทั้งหมด  10  เร่ือง  ดังนี้ 
  7.1  เครือขายยอยที่ 1  จํานวน 4  เร่ือง คือ 
        7.1.1  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3  โดยใชรูปแบบ PTS Model  (Problem รับทราบปญหา/
เนื้อหา  Thinking ใชกระบวนการคิด  Settle เรียบเรียง สรุปผล หาขอยุติ)  
         7.1.2  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคมใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจากการสังเคราะหงานวิจัย
และแนวคิดทฤษฏี 
         7.1.3  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  โดยใชรูปแบบ ASCEND Model (Analyze Experience วิเคราะห
ประสบการณผูเรียน  Survey สํารวจ ตรวจสอบ สืบคนขอมูล  Conceptualize สรางความคิดรวบ
ยอด  Elaborate พัฒนาตอยอด สรางองคความรู  Normalize ใชในวิถีชีวิตจนเปนปกติ  Develop 
พัฒนาตอยอดในระดับที่สูงขึ้น) 
         7.1.4  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนโรงเรียนบานกระทิง 
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่  2  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  ODACP 
(Orientation , Data collection , Analysis ,Conclusion , Presentation) 
  7.2  เครือขายยอยที่ 2  จํานวน 1  เร่ือง คือ 
         เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดจากชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3) ของโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  2  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 
  7.3  เครือขายยอยที่ 3  จํานวน 1  เร่ือง คือ 
         เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดจากชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3) ของโรงเรียนบานโกตาบารู  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษายะลาและโรงเรียนเทศบาล  2  
สังกัดเทศบาลนครยะลา 
  7.4  เครือขายยอยที่ 4  จํานวน 4  เร่ือง คือ 
         7.4.1  เร่ืองผลของการสอนซอมเสริมดวยบทเรียนสําเร็จรูปชุดเสริมความรู
หลักการใชภาษาประกอบแบบฝก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
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การศึกษานราธิวาส เขต 1 
         7.4.2  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ 
         7.4.3  เร่ืองผลการสอนโดยใชเทคนิคฉลาดรูในการสอนหะดิษ (นิทาน) ที่มี
ผลตอผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่พึงประสงคและ
ความสมานฉนัท  ของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  6  โดยใชเทคนิค “ฉลาดรู” คือมุงมั่นศรัทธา 
ใฝหาความรูคูคุณธรรม  นําไปใชอยางฉลาด  ไมประมาทหมั่นตรวจสอบพัฒนา 
         7.4.4  เร่ืองผลการใชชุดฝกทักษะความคิดสรางสรรคจากนิทานพื้นบาน
ชายแดนภาคใต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบานตนไพ) 
 8.  แตละเครือขายยอยหรือสถานศึกษาดําเนินการวิจัยตามแผน 
 9.  ติดตามผลการดําเนนิงานโครงการวิจยัของเครือขายโดยการจดัประชุมเปนระยะๆ  
รวมทั้งเผยแพรเอกสารทางวชิาการเพื่อเสริมศกัยภาพการดําเนินการวิจยัใหกับเครือขาย                                                
            10.  เรียนรูรวมกันในการรายงานผลการดําเนินงานระหวางจัดทําโครงการวิจัยและรายงาน / 
นําเสนอผลการวิจัย  ที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาความสามารถในการคิด 
 
วิธีประเมินความสําเร็จของการสรางเครือขาย 
 

การประเมินความสําเร็จของการสรางเครือขาย ประเมินในประเดน็ดังตอไปนี้   
1. ประเมินความพึงพอใจหรือความมั่นใจในการดําเนินการวิจัยของสมาชิก 

เครือขายหลังจากรวมดําเนนิการวจิัยกับเครือขายวิจยัแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจดวย
แบบสอบถาม และการสังเกตระหวางการประชุมรวมปฏิบัติงาน  

2. ประเมินผลงานความสําเรจ็ของเครือขายวิจัย โดย พจิารณาจาก   
2.1. ความสําเร็จในการดาํเนนิการวจิัยของสมาชิกเครือขายวจิัยโดย 

พจิารณาจากการดําเนินการวจิัยจนมีรายงานการวจิัย   
2.2 ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของนวัตกรรมตางๆ 

ที่สมาชิกเครือขายการวจิัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจรวมกนัคิดและนําไปใช 
ในการวิจัย 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการพัฒนากลยุทธการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามประเด็นความจําเปนของพื้นที่โดย
ใชเครือขายการวิจัย  พบวา  เครือขายวิจัยภาคใตตอนลาง  ประกอบดวย 4  เครือขายยอย  โดย
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ปฏิบัติการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงพัฒนาตามสภาพปญหาของแตละสถานศึกษา  
โดยมีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนที่ปรึกษา และมีเขตพื้นที่การศึกษาเปนพี่เล้ียงในการ
ดําเนินการวิจัย สมาชิกเครือขายมีความเห็นวาการจัดโครงการนี้มีประโยชน  ทําใหมีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลังอํานาจ  และ
พรอมที่จะเปนแกนเครือขายวิจัยยอยในพื้นที่และมีความพอใจในการรวมงานเครือขายในระดบัมาก
(4.09) และแตละเครือขายสามารถดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาความสามารถ
หรือคุณลักษณะที่ตองการไดโดยมีผลการวิจัยและรายงานการวิจัยทุกเครือขายยอย  การพัฒนา
ความสามารถในการคิด ผลสัมฤทธิ์ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค ดวยกลยุทธหรือนวัตกรรมของ
ผูวิจัย ประสบผลสําเร็จโดยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

เครือขายยอยท่ี 1  ไดงานวิจัยจํานวน 4  เร่ือง คือ 
  1.  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนปาพะยอมพิทยา-คมในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นท่ี 3  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและ
แนวคิดทฤษฏี  
        1.1  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบ PTS Model 
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3(ม.1 – ม.3) สูงกวาเกณฑที่กําหนด  โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  85.13,83.05 
และ 82.87 ตามลําดับ   

       1.2  ความสามารถทางการคิดของนักเรียนกลุมตัวอยางนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1-3  หลังใชแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดแบบ PTS Model  สูงกวา
กอนการใชแผนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูที่ประกอบดวย  ขั้นรับทราบปญหา  ขั้น
กระบวนการคิด  และขั้นสรุปผลซึ่งสอดคลองกับระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร  ที่สงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาทักษะการคิด  ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  2  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคมในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชวงชั้นท่ี 3  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและแนวคิดทฤษฏี 

ผลการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียนและไดใชรูปแบบการ 
จัดการเรียนรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานชวงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3) หลังจากนั้นไดดําเนินการทดสอบหลังเรียน  ทักษะการคิดหลังใช
แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาทกัษะการคิดสูงกวากอนการใชแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01   แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดสําหรับนักเรียนมี
ประสิทธิผลสามารถนําไปจัดการเรียนรูได 
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 3.  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาพัทลุง  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและแนวคิดทฤษฏี   
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการคิดสรางสรรค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 2 
หลังทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะหและคิดสังเคราะห  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 3 หลังทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดวิจารณญาณ คิด
สรางสรรค คิดไตรตรอง และวิสัยทัศน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 4-6 หลังทดลองสูงกวา
กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่มีการวิเคราะหประสบการณผูเรียน  สํารวจ  
ตรวจสอบ  สืบคนขอมูล และทําใหเกิดความคิดรวบยอด  พัฒนาตอยอดสรางองคความรู  และ
นําไปใชในวิถีชีวิตจนเปนปกติ  และการพัฒนาตอยอดในระดับที่สูงขึ้นลวนเปนกระบวนการที่
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการคิดและการนําไปใช  และการสรางองคความรู 
 4.  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนโรงเรียนบานกะทิง ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานกะทิง โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ ODACP  
  การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนโรงเรียนบานกะทิง ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 2(ป.4 – ป.6)  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ ODACP  พบวา ทักษะการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนหลังใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ ODACP สูงกวากอนใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนรูที่มีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
และการสรุปผล ซ่ึงเอื้อตอการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห จึงทําใหการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของนักเรียนประสบความสําเร็จ 
  เครือขายยอยท่ี 2  ไดงานวิจัยจํานวน 1  เร่ือง คือ 
 เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดจากชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นท่ี 3  (ม.1 – ม.3) จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล  

ผลการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ดานทักษะการ
คิดวิเคราะห ทักษะการคิดสังเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะการคิดแกปญหา มี
คะแนนทดสอบวัดทักษะการคิดหลังการใชชุดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสูงกวาคะแนน 
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ทดสอบกอนการใชชุดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ความพึงพอใจของครูโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 และครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล ตอการใชชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.45) 
และความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล ตอการใชชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(4.44) 

ผลการพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้นจากเดิมอาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่จัดไวในชุดการเรียนรู 
มีความสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการคิดแตละทักษะ และจากการที่นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงจะ
ทําใหมีทักษะในการคิดและพอใจในการทํากิจกรรม 

เครือขายยอยท่ี 3  ไดงานวิจัย จํานวน 1  เร่ือง คือ 
 เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดจากชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นท่ี 3  (ม.1 – ม.3) จังหวัดยะลา 

ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 โรงเรียนบานโกตาบารู หลังการใชชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด สูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการคิดสังเคราะห ทักษะ
การคิดสรางสรรค และทักษะการคิดแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนทักษะการคิดวิเคราะหไมแตกตาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทักษะการแกปญหา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนทักษะอื่นๆไมแตกตางกัน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการคิดแบบตางๆหลังเรียนและกอนเรียนไมแตกตางกัน 
  การที่ผลการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บางชั้นเรียนหรือบาง
ทักษะ ไมมีการพัฒนาขึ้นกวาเดิม สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากนักเรียนไมไดใชชุดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดอยางจริงจังตามแผน 
  ความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูเพื่อพฒันาทักษะการคิด ของครูโรงเรียนบาน 
โกตาบารู และครูโรงเรียนเทศบาล 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 3.78) และความพึง
พอใจของนกัเรียนโรงเรียนบานโกตาบารแูละโรงเรียนเทศบาล 2 ตอการใชชุดการเรยีนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.08) 
  เครือขายยอยท่ี 4  ไดงานวิจัย จํานวน 4  เร่ือง คือ 
 1.  เร่ืองผลของการสอนซอมเสริมดวยบทเรียนสําเร็จรูปชุดเสริมความรูหลักการใชภาษา
ประกอบแบบฝก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส 
เขต 1  
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยดวยบทเรียนสําเร็จรูปชุดเสริมความรูหลักการใชภาษา 
ประกอบแบบฝก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการใชบทเรียนสําเร็จรูปชุดเสริมความรู
หลักการใชภาษา สูงกวากอนการใชบทเรียนสําเร็จรูปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก  นักเรียนไดรับการเสริมความรูจากบทเรียนสําเร็จรูปเพิ่มเติมจากที่เรียนปกติ  ทําให
นักเรียนเขาใจบทเรียนดียิ่งขึ้น 
 2.  เร่ืองการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 6 โรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์   
 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เร่ือง โจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย
ใชวิธีสอนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ  ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนการใชแผนการ
จัดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะวิเคราะห
โจทยปญหาของนักเรียนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือ แบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ หลังการใชแผนการ
จัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิเปนวิธีสอนที่ทําใหนักเรียนเกงไดชวยเหลือ
นักเรียนออน ทําใหชวยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาของนักเรียนโดยรวมใหสูงขึ้นได 
 3.  เร่ืองผลการสอนโดยใชเทคนิคฉลาดรูในการสอนหะดิษ (นิทาน) ท่ีมีผลตอผูเรียนใหมี
ความสามารถในการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีพึงประสงคและความสมานฉันท
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเทคนิคฉลาดรูในการสอนหะดิษ(นิทาน) ผู เ รียนมี
ความสามารถในการเรียนรูดานคุณธรรมการเรียนรู สูคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและ
ความสมานฉันทของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคนิคฉลาดรูเปนวิธีการที่สงเสริมหรือจัดประสบการณ
ใหนักเรียนนําความรูไปใชอยางฉลาด ทําใหนักเรียนไดศึกษา ฝกวิเคราะห วินิจฉัยปญหาหรือความ
ตองการของตนเองและสังคม มีการทบทวนความรูที่จะนําไปใชแกปญหา และมีความพยายามใน
การนําความรูไปใชแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยางตอเนื่องจนประสบผลสําเร็จ 
จึงสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และ
ความสมานฉันทสูงขึ้น  
  พฤติกรรมการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและความสมานฉันท 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.41) 



 20 

 4.  เร่ืองผลการใชชุดฝกทักษะความคิดสรางสรรคจากนิทานพื้นบานชายแดนภาคใตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบานตนไพ)  
 ความคิดสรางสรรค  ดานความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน และความคิดริเร่ิมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย
สูงกวากอนการใชแบบฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  นักเรียน
ไดรับการฝกทักษะการเขียน  ผานกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคครบทั้ง  3  องคประกอบ
ของความคิดสรางสรรค   
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูเก่ียวของ 

การนําเสนอนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเชิงนโยบายแกรัฐบาลและ
ผูเกี่ยวของ  ทางศูนยเครือขายทางการศึกษา  ภาคใตตอนลาง  มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา  การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาควรเปนการพัฒนาทั้งระบบโดยความรวมมือของทุกสวนที่เกี่ยวของใน
ลักษณะเครือขาย เพื่อทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีความมั่นใจในการแกปญหา  และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาควรเริ่มจากการตระหนักในปญหาของสถานศึกษาเองในพื้นที่นั้น ๆ 
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ควรเปนกําลังหลักในการสนับสนุนดานวิชาการตอสถานศึกษาในพื้นที่
บริการ   และรัฐบาลควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณการทําวิจัยในการพัฒนาระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยลงสูระดับสถานศึกษาใหมากขึ้น และสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
การจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการลงสูเครือขายระดับจังหวัด สําหรับการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตอไป 
 
บทเรียนท่ีเรียนรู 

1.  การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในลักษณะเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมและเสริมพลัง
อํานาจ ทําใหหนวยงานที่ไมมีนักวิจัยหรือผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยสามารถเรียนรูจากการรวม
ปฏิบัติงานวิจัยในเครือขายและเกิดความเชื่อมั่นในการทําวิจัย 
  2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกรอบความคิดของนวัตกรรมหรือกลยุทธในการพัฒนา
ความสามารถหรือคุณลักษณะที่ตองการพัฒนาระหวางเครือขายวิจัยยอยและสถานศึกษาทําใหได
เรียนรู ความเปนไปไดและประสิทธิผลของกลยุทธตางๆ เชน กลยุทธการพัฒนาทักษะการคิด การ
เสริมความรูหลักการใชภาษา และการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
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  3.  การทํางานรวมกันในลักษณะเครือขาย ทําใหแตละหนวยเรียนรูการทํางานรวมกนั การ
บริหารจัดการ การดําเนนิงานตามแผน การรับผิดชอบงานตามแผน การบริหารเวลา 
  4.  สมาชิกเครือขายไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกลยุทธหรือนวัตกรรมในการพัฒนาความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคซ่ึงกันและกัน  ในรายละเอียด  เชน   

• แนวทางการพัฒนาคูมือและสื่อการพัฒนาทักษะการคิด 

• แนวทางพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปชุดเสริมความรูหลักการใชภาษา 

• แนวทางพัฒนาวัตกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

• แนวทางพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
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