
 
บทที่  5 

 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 
 แนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยและผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย         

1. ปญหาการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
เขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต  2  สรุปไดดังนี้             

1.1 ดานการบริหารหลักสูตร  โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุดก็คือมีการดําเนินการวิเคราะหจุดมุงหมายของ
หลักสูตรเพื่อนํามาปรับแผนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  โดยแสวงหาความรูดวยตนเองและจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  และประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
ของระดับปญหาต่ําสุดก็คือมีการจัดประชุมคณะครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร หรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

1.2 ดานการบริหารการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด  ก็คือสนับสนุนใหครูนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของ
ระดับปญหาต่ําสุดก็คือจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อชวยเหลือและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน  

1.3 ดานการประเมินผล โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุดก็คือการวางแผนดําเนินการวัดผลและประเมินผล
อยางเปนระบบและตอเนื่อง  และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของระดับปญหาต่ําสุดก็คือกําหนดปฏิทินใน
การปฏิบัติงานการประเมินผลการดําเนินงานอยางชัดเจน    

1.4 ดานการนิเทศภายใน  โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุดก็คือ การพัฒนาเครื่องมือในการนิเทศภายในได
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อยางหลากหลาย  และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของระดับปญหาต่ําสุดก็คือ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การนิเทศภายใน        

2.    แนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา               
2.1 ดานการบริหารหลักสูตร                     

 ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการในทุกดานใหมากยิ่งขึ้น และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  กําหนดเปาหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา  กํากับติดตามการใชหลักสูตรและสงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตรไป
ใชใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใหโรงเรียนเปนฐาน   

2.2 ดานการบริหารการเรียนการสอน        
ควรสงเสริมใหครูปรับเปล่ียนบทบาทจากผูสอนเปนผูช้ีนําสงเสริมสนับสนุนผูเรียน

ใหแสวงหาความรู  ลงมือปฏิบัติโดยจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ  ดวยตนเอง  และควรสงเสริมให
มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเชิญวิทยากรในทองถ่ินมาแกปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนที่ครูไมถนัด  

2.3 ดานการบริหารการประเมินผล    
                   ควรจัดอบรมครูในเรื่องการวัดและประเมินผลเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง
จะไดจัดทําเครื่องมือในการวัดผลไดถูกตองตามวัตถุประสงค  การประเมินผลควรใหมีมาตรฐาน
และเปนไปตามขั้นตอนวิธีการวัดและประเมินผล  

2.4 ดานการบริหารการนิเทศภายใน                            
 ควรสงเสริม สนับสนุนใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ  กํากับติดตาม 
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล นําผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
อภิปรายผล          

1. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน         
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย 
ดังนี้        

1.1 ดานการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะวา สถานศึกษาได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของหลักสูตรสถานศึกษา ใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ
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การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  
ซ่ึงตรงกับหลักการของการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 
Management) ที่ รังสรรค  มณีเล็ก (อางใน กระทรวงศึกษาธิการ 2547 : 316)  ที่กลาวถึง หลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผู
ที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ  และรวมจัดการศึกษาทั้งครู ผูปกครอง 
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน โดยกําหนดนโยบายและแผน รวมตัดสินใจ 
การกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน การรวมคิดรวมทํา ฯลฯ และแมจะบริหารโดยองคคณะบุคคลก็ตาม 
ตองเนนการกระจายโอกาสใหทั่วถึงทั้งองคกร เพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ  จันทรภิรมณ (2546 : 69) ที่พบวาใน การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษานั้น  สถานศึกษาไดดําเนินการจัดประชุม สนับสนุนสงเสริมให คณะครูและผูที่มีสวน
เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และเนื่องจากเปนชวงของการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตร  คณะครูสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในดานการจัดทําสาระตางๆ  
ของหลักสูตรใหม  จําเปนตองมีการจัดอบรมใหความรู ความเขาใจแกคณะครู หรือบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา           

1.2 การบริหารการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร 
สถานศึกษา ครูวิชาการ และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งเพศชายและเพศหญิงให
ความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดดําเนินการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  
2545 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนั้น เมื่อครูดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จึงไดเนนการฝกใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ซ่ึงสอดคลองกับ กนก จันทรขจร (2532 : 125)  ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ  หมายถึง  การใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูใหนักเรียนเรยีนรูดวยการกระทาํ ความรู
เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนไดทดลอง ไดปฏิบัติ ไดสังเกตจากของจริง ไดทํางาน
รวมกัน  ไดทํางานดวยตนเองทําใหไดความรูจริงหรือประสบการณชีวิตจริงและสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี และเอกรินทร สีมหาศาล (อางใน ศิริพร ขีปนวัฒนา, 2547 : 91)  
ไดกําหนดองคประกอบของกระบวนการเรียนรูไววา กิจกรรมการเรียนการสอนตองคํานึงถึงวิธีการ
เรียนของผูเรียน  และวิธีการสอนที่สอดคลองสัมพันธกัน (Learner-Learning, Teacher-Teaching)  
ผลการวิจัยดังกลาวยังไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัมพร  ฟุงเฟอง (2540 : 77) ที่พบวา การจัด 
การเรียนการสอนมีการดําเนินการถูกตอง โดยมีการศึกษาจุดประสงค เนื้อหา แผนการสอน เอกสารที่
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เกี่ยวของ ทําบันทึกการสอนลวงหนา ใชวิธีสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเนนทักษะ
กระบวนการ และครูไมไดยึดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เสนอแนะไวในคูมือครูเทานั้น แตได
ผสมผสานตามคําแนะนําในคูมือครูและตามคําแนะนําของฝายบริหารบาง ฝายวิชาการบาง หรือ
ตามสภาพการณตางๆ              

1.3 การประเมินผล โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษา  
ครูวิชาการ และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญ  
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ดานวุฒิการศึกษา ครูที่มีวุฒิการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ดานประสบการณการสอน ครูที่มีประสบการณการสอนทุกระดับในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ดานประสบการณการทํางานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน  อาจเปน
เพราะวาในการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการตางๆ ของผูเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตร เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว และใช
เปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบการวัดผลประเมินผลการ
เรียนใหเปนไปอยางเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินถูกตองตามสภาพ
ความรู ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ในขณะเดียวกันการวัดผลและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษาจะตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สามารถรองรับ
การประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได สถานศึกษา
จะตองจัดทําเอกสารที่ใชเปนหลักฐานการศึกษาเพื่อแสดงขอมูลและสถานภาพทางการศึกษาของ
ผูเรียนทั้งในระยะเวลาที่ยังศึกษาอยูและเมื่อจบการศึกษาไปแลว ซ่ึง ศิริพร ขีปนวัฒนา (2547 : 157-158) 
ไดแบงเอกสารหลักฐานการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับ
แบบ และเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดําเนินการเอง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
อัมพร  ฟุงเฟอง (2540 : 107) ที่พบวาการวัดผลและประเมินผลมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับมากที่สุดและมีการแสดงความคิดเห็นไมคอยแตกตางกัน             

1.4 การนิเทศภายใน  โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารสถานศึกษา  
ครูวิชาการ และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญ  
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ดานวุฒิการศึกษา ครูที่มีวุฒิการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   
ดานประสบการณการสอน ครูที่มีประสบการณการสอนทุกระดับในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ดานประสบการณการทํางานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน อาจเปน
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เพราะวามีการนิเทศอยูบางแตกระบวนการนิเทศอาจยังไมเปนระบบเทาที่ควรและสอดคลองกับ
แนวทางการบริหารงานวิชาการที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะไววาควรสนับสนุนใหครุไดมีสวนรวมวาง
แผนการนิเทศภายใน 

นอกจากประเด็นเกี่ยวกับปญหาดังกลาวแลว  จากการศึกษาพบวาเมื่อพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาสูงกวา 1.00 จํานวนมากในทุกดาน อาจเปนไปไดวาผูตอบแบบสอบถาม
อยูในบริบทโรงเรียนที่ตางกัน สภาพการบริการจัดการในรายละเอียดอาจตางกัน  ทําใหมองปญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตางกันไป ตามองคประกอบของโรงเรียนทั้งตัวผูบริหารและวิธีการ
บริหารจัดการ 

2. การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และบันทึก
ผลการประชุม   มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย  ดังนี้  
                  2.1  ดานการบริหารหลักสูตร                     
                  แนวทางที่วาควรสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการในทุกดานใหมากยิ่งขึ้น 
และมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน กําหนด
เปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  กํากับติดตามการใชหลักสูตรและสงเสริมสนับสนุนการนํา
หลักสูตรไปใชใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใหโรงเรียนเปนฐาน  โดยการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาทําใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการทุกดานโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกันบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของผูเรียน  ของผูปกครองและชุมชนมากที่สุด  อาจเปน
เพราะวาการบริหารโรงเรียนในปจจุบันนั้นใชการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งสอดคลองกบัที ่
รังสรรค มณีเล็ก (อางใน กระทรวงศึกษาธิการ 2547 : 316)  ที่กลาวถึง หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
(Participation or Collaboration or Involvement) ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมี
สวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ  และรวมจัดการศึกษาทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทน
ศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน โดยกําหนดนโยบายและแผน  รวมตดัสนิใจ การกาํหนดหลกัสตูรทองถ่ิน 
การรวมคิดรวมทํา ฯลฯ  และแมจะบริหารโดย  องคคณะบุคคลก็ตาม ตองเนนการกระจายโอกาส
ใหทั่วถึงทั้งองคกร  เพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด                   

2.2  ดานการบริหารการเรียนการสอน        
                    แนวทางที่วาควรสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูช้ีนําสงเสริม
สนับสนุนผูเรียนใหแสวงหาความรู  ลงมือปฏิบัติโดยจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ  ดวยตนเอง  
เชน การสอนแบบบูรณาการและ ควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดฝก  การคิด  การลงมือปฏิบัติและ
นําเสนออยางตอเนื่องทุกระดับชั้น ควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ
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เชิญวิทยากรในทองถ่ินมาแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ครูไมถนัดและครูมีจํานวนนอย 
อาจเปนเพราะวาอยุในยุคปฏิรูปการเรียนรู ซ่ึงนักเรียนตองแสวงหาความรู จากแหลงเรียนรุดวย
ตนเองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกนก  จันทรขจร (2532 : 125)  ที่กลาววา การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ใหนักเรียน
เรียนรูดวยการกระทํา ความรูเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนไดทดลอง  ไดปฏิบัติ  
ไดสังเกตจากของจริง ไดทํางานรวมกัน  ไดทํางานดวยตนเองทําใหไดความรูจริงหรือประสบการณ
ชีวิตจริงและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
 2.3  ดานการบริหารการประเมินผล    
 แนวทางที่เสนอคือควรจัดอบรมครูในเรื่องการวัดและประเมินผลเพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกตองจะไดจัดทําเครื่องมือในการวัดผลไดถูกตองตามวัตถุประสงค  การประเมินผลควร
ใหมีมาตรฐานและเปนไปตามขั้นตอนมากกวานี้  วิธีการวัดและประเมินผลตองใชวิธีที่หลากหลาย
สอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัดทั้งที่เปนความรู  ความคิดและการปฏิบัติ  อาจเปนเพราะวาครูไมเขาใจ
หลักการวัดและประเมินผลโดยเฉพาะการพัฒนาดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ซ่ึงถือ
วาเปนสิ่งสําคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาปจจุบัน 
 2.4  ดานการบริหารการนิเทศภายใน                            
 แนวทางที่เสนอคือควรสงเสริม สนับสนุนใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ   
กํากับติดตาม ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล นําผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานผูนําชุมชนและผูปกครองเขามามีสวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ  เยี่ยมหองเรียนหรือออกแบบการนิเทศรวมกัน ทั้งนี้เปนไปตามหลักแหงการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวมและการบริหารจัดการคุณภาพ ที่ฝายบริหารจะตองดําเนินการใหมี
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง    
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1 ควรมีการนิเทศภายในเพื่อชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด 
1.2 ควรพัฒนาครูใหมีความรู และทักษะดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
1.3 ควรปรับกระบวนการเรียน จัดการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ เนนให

ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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1.4 ควรดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโดยยึดหลักคุณภาพทั้งระบบการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล และนําขอบกพรองมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานดานอื่นๆ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก  

เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  เขต  2  
2.2 ควรวิจัยเจาะลึกหารูปแบบแนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานเฉพาะดาน เชน ดานหลักสูตร 
2.3  ควรเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆใหหลากหลาย โดยเฉพาะจากสภาพจริง สําหรับ

การวิจัยในเรื่องเหลานี้คร้ังตอไป 
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