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การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Learning Management Promotion of Teachers in Basic Education
Institutional under Secondary Educational Service Area Office 20
นุติมา ศรีวิชา1
วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจาแนก
ตามเพศและประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (One way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า
1. การส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือด้าน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านการจัดการกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิด
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครูผู้ ส อนที่ มี เพศต่า งกัน ต่ อ การส่งเสริม การจั ดการเรี ย นรู้ ข อง
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยเรียงลาดับจากจานวนมากไปหาน้อย ดังนี้
4.1 ด้านการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นกระบวนการคิดฝ่ายวิชาการควรมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบควรจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน
4.2 ด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิด ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมการสอนเน้นกระบวนการกลุ่มเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสถานศึกษาควรสนับสนุนให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
4.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วม ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่มสาระ
ควรมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
1
2

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์
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4.4 ด้านการจัดการกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้
ผู้เ รีย นได้ ก ารสืบ ค้ นทางอิ น เตอร์ เ น็ต สถานศึก ษาควรจั ดกิ จ กรรมที่ นาภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น มาใช้ ในชีวิ ต ประจาวั น
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจาวัน
4.5 ด้านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัดตั้ งกรรมการ
ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนประจาวัน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชนสถานศึกษาควร
จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
คาสาคัญ: การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครู สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20
Abstract
The purposes of research were study and compare the states teachers were significant
about role of the administrators in the administration basic school, Under the secondary
educational service area 20. Samples were 337 teachers. The research instruments were a rating
scale questionnaire with reliability at 0.77. Collected data were analyzed by percentages, means
(x), standard deviation (S.D.), and one way ANOVA.
The findings were:
1. Role of the administrators in the administration basic school was at the height level on
the parts and the whole. The ranking in order as follows: the personal administration, academic
administration, budget administration and general administration.
2. The comparison teachers were significant working in the school different in the
administration basic school, the other were not different.
3. The comparison teacher were significant teaching experience different, but rate of
administrators in the administration basic school, the other were net different.
4. The supporting role of administrators in the administration basic school, Under the
Secondary Educational Service Area 20 . Academic administration: service management involved
curriculum development, for need community local, budget administration, administrators give
have goods for learning and teaching suffice, The personal administration administrators supporting
training and self development, general administration, administrators give school participation and
supporting community always.
Keywords: Learning Management Promotion of Teachers, Basic Education Institutional, the
Secondary Educational Service Area Office 20
บทนา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว้างไกล มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีหลักสูตรท้องถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและ ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
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ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ถือว่าสังคมต้องอาศัยการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดารงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจสาคัญของการพั ฒนาประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง ซึง่ จาเป็นต้องมีการสร้างให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สดุ โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าการศึกษามาช่วยใน
การพัฒนาและจัดการให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ เจริญงอกงาม ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
สามารถเข้าใจในสิ่งต่ างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางาน ได้อย่างมีระบบเกิดประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ของประเทศและของโลกในสภาวะปัจจุบัน (วิชัย ตันศิริ, 2550: 2)
จากสภาพปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่ งสาคัญ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2. เพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จาแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทางาน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจาปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 2,727 คน (สพม.20, 2557)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ประจาปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 337 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random
sampling) กาหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) จาแนก
เป็น เพศของครูผู้สอน เพศชาย จานวน 132 คน เพศหญิงจานวน 205 คน รวมจานวนทั้งสิ้น จานวน 337 คน
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย ครั้งนี้ดาเนินการระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2557
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และ ประสบการณ์การทางาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20ตามแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ด้าน (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 10) คือ
1) ด้านการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
2) ด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิด
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน
4) ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
5) ด้านการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอน
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจาปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 2,727 คน (สพม.20,2557)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ประจาปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 337 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้ น (Stratified random
sampling) กาหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) จาแนก
เป็น เพศของครูผู้สอน เพศชาย จานวน 132 คน เพศหญิงจานวน 205 คน รวมจานวนทั้งสิ้น จานวน 337 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้เครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อ มูลเป็น แบบสอบถาม แบ่ งออกเป็น 3ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check List) ได้แก่ สถานภาพ และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่ามี 5 ระดับ ของลิเคอร์ท
(Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104 – 105)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open end )
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์แ ละศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผู้อานวยการสถานศึกษาใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2. ผู้ วิจั ย นาหนังสื อ ขอความอนุ เ คราะห์ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ในการวิ จั ย เสนอต่อ ผู้ อานวยการ
สถานศึกษา พร้อ มกับแนบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมู ลในการวิจั ยด้วยตนเองผู้วิ จัยติด ตามเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้รับกลับคืน 337 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการศึกษา
1. การส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ
ด้านการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านการจัดการกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิด
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครูผู้ ส อนที่ มี เพศต่า งกัน ต่ อ การส่งเสริม การจั ดการเรี ย นรู้ ข อง
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยเรียงลาดับจากจานวนมากไปหาน้อย ดังนี้
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4.1 ด้านการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นกระบวนการคิดฝ่ายวิชาการควรมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบควรจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน
4.2 ด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิด ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมการสอนเน้นกระบวนการกลุ่มเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสถานศึกษาควรสนับสนุนให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
4.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วม ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่มสาระ
ควรมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
4.4 ด้านการจัดการกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้
ผู้เ รีย นได้ ก ารสืบ ค้ นทางอิ น เตอร์ เ น็ต สถานศึก ษาควรจั ดกิ จ กรรมที่ นาภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น มาใช้ ในชีวิ ต ประ จาวั น
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจาวัน
4.5 ด้านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัดตั้งกรรมการ
ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนประจาวัน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชนสถานศึกษาควร
จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
อภิปรายและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้วิจัยการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรม พบว่า มีการปฏิบัติต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรนาผลการวิจัยไปใช้
ประกอบการวางแผนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการฝึก
ทักษะกระบวนการคิดพบว่า มีการปฏิบัติต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรนาผลการวิจัยไปใช้
ประกอบการวางแผนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า มีการปฏิบัติต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรนาผลก ารวิจัยไปใช้
ประกอบการวางแผนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
4. ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มากขึ้น เช่นนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เชิงคุณภาพโดยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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