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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีนในสังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 2) เพือ่ศกึษาแนวทางการ
พฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 โดย
มกีลุม่ตวัอย่าง คอื ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำานวน 461 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง
ชั้น และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ ผู้บริหารของโรงเรียน 6 โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เครื่องมือที่ใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพและปญัหาการบรหิารงานวชิาการ และแบบ
สมัภาษณเ์กีย่วกบัแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรียน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ำาเรจ็รปู ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อยู่ในระดับมาก 

สว่นปัญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา 
เขต 27 ยูใ่นระดบัปานกลาง 2) แนวทางการพัฒนาการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 คอืสง่เสรมิให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสตูรสถาน
ศึกษา มีการวางแผนงานด้านวิชาการให้ครอบคลุมการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
ดว้ยวธีิการทีห่ลากหลาย คร ูผูบ้รหิารมกีารวจิยัเพ่ือพฒันาคณุภาพผูเ้รียน มกีารพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
การนิเทศภายในโดยผู้บริหารและคณะครูอย่างสม่ำาเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาควร
จดัใหม้กีารพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกอยา่งเพียงพอ และมีแผนงานการดำาเนินโครงการตา่งๆ 
ของสถานศึกษาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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Abstract

The aim of the research was to investigate the states, problems and guidelines for 
developing the academic affairs of schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 27. The research samples were 461 school staff consisting of administrators and 
teachers of schools in the Secondary Educational Service Area Office 27, selected by the 
stratified random sampling method, and 6 additional informants which were administrators 
from 6 schools with best-practices. The research instruments were questionnaires and  
interviewing. Data were analyzed by using the computer program. 

The results were as follows:  1) The overall state of the academic affairs  
administration of schools under the Secondary Educational Service Area Office 27 was 
at a high level part the overall problems of the academic affairs administration of schools  
under the Secondary Educational Service Area Office 27 was at a moderate level 2) In 
conclusion, the study suggested that the guidelines for the development of academic  
affairs administration for schools under the Office of Secondary Educational Service Area 
27 were to provide the followings: an opportunity for the stakeholders to participate in 
developing the school curriculum ; planning of academic affairs administration focusing  
on academic assessment, evaluation, and various credit transfer methods ; research for 
teachers and administrators in order to develop student quality ; development of learning 
process ; constant educational supervision by administrators and teachers ; provision of 
sufficient internal and external learning resources ; and academic development projects for 
relevant staff and institutes.

Keywords: Academic affairs administration, Guideline for development of school’s academic 
affairs administration 

บทนำา

แนวทางการจดัการศึกษาตามแนวพระราช
บญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ได้
กำาหนดสาระสำาคญัเกีย่วกบัการจดัการศกึษาไวใ้น
หมวดที่ 4: แนวการจัดการศึกษา ที่มุ่งประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน โดยระบุไว้ในมาตรา 22 ว่าการ
จดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่านกัเรยีนทกุคนมคีวาม
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รยีน
มคีวามสำาคญัทีส่ดุ โดยทีก่ระบวนการจดัการศกึษา
ตอ้งสง่เสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 24 ที่
กำาหนดไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และประยุกต์ใช้ การป้องกันและแก้
ปัญหาให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและ
การปฏิบัติให้คิดเป็น ทำาเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝรู้่อยา่งตอ่เนือ่ง ผสมผสานสาระความรู้ ตา่งๆ 
อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และ
คณุลักษณะอนัพงึประสงคไ์วท้กุวชิา ผูส้อนสามารถ
จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน อำานวย
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ความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และใช้
การวจิยัเปน็สว่นหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้น้ี 
ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนไปพรอ้มกนัจากสือ่และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานท่ี (สำานักงานปฏิรูปการศึกษา. 
2544: 24-33)

กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ำาหนดขอบขา่ยและ
กิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ออกเป็น 4 
ด้าน คอื ด้านการบรหิารวิชาการ ดา้นการบรหิารงบ
ประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บรหิารทัว่ไป เพือ่ใหส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของรฐั
ท่ีสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดใ้ชเ้ปน็แนวทางในการ
บรหิารและการจดัการสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกับ
การบรหิารการศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิารตาม
โครงสร้างใหม่ ที่ให้สถานศึกษามีอำานาจหน้าที่ใน
การบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้าน วิชาการ งบ
ประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปมากขึ้น และ
ดำาเนนิการไดอ้ยา่งคล่องตวัซึง่ งานวชิาการ ประกอบ
ด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรยีนรูก้ารวดัผลประเมนิผลและเทยีบ
โอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาการนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชนการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ในการ
ดำาเนินงานดา้นการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน
ใหม้คีณุภาพน้ัน จะบรรลุผลมากน้อยเพียงใดยอ่ม
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ คุณภาพ 
และประสิทธิภาพในการสอนของครู ซึ่งทั้งสอง
ประการเป็นเรื่องของการบริหารวิชาการ โรงเรียน
จึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่
สำาคญัทีส่ดุ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 33-34)

งานวชิาการถอืเปน็หวัใจสำาคญัในการจดัการ
ศึกษาในระดับสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการ
เป็นกระบวนการดำาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่
กำาหนดไว้ในจดุมุง่หมายของการพฒันาผูเ้รยีน โดย
ทัว่ไปงานวชิาการประกอบดว้ยการศกึษาปญัหาใน
ชมุชนและสงัคม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ การพัฒนาและ
การนำาหลักสูตรไปใช้ การจัดเตรียมการเรียนการ
สอน การจัดพัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
สอน การวัดและประเมินผล รวมถึงการประชุม
ทางวชิาการ (ศริพิร เมฆวทิยา. 2548: 2) พระราช
บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มุ่งกระจายอำานาจ
ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด 
ด้วยเจตนาที่จะให้สถานศึกษาดำาเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
สว่นรว่มจากผูท้ีม่สีว่นได้สว่นเสยีทกุฝา่ย ซ่ึงจะเปน็
ปจัจยัสำาคญัทำาใหส้ถานศึกษามคีวามเข้มแขง็ในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผลประเมนิผล
รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพและประเมิน

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา 
เขต 27 เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการบริหาร
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตัง้แตร่ะดบัมธัยมศกึษาปทีี ่
1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจงัหวดัรอ้ยเอด็ จากการประเมนิผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำาปีการศึกษา 2555 ของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 27 (สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศึกษาเขต 27. 2556: 9) ปรากฏวา่จากภาพ
รวมผลการประเมนิในทกุกลุม่สาระการเรยีนรู้ อยู่
ในระดบัต่ำากวา่เกณฑม์าตรฐานทีส่ำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตั้งเป้าหมายไว้ 
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่ายังมีความบกพร่องในการบริหารงานวิชาการ 
เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการถือเป็นส่ิงสำาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของภารกิจภายในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐาน
หรอืคณุภาพการศึกษามกัจะดจูากผลงานวชิาการ
เป็นหลัก โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรยีนจะเป็นเครือ่งชีใ้หเ้หน็ความสำาเรจ็หรอืความ
ลม้เหลวของการปฏบิตังิานวชิาการของโรงเรยีนได้
อย่างชัดเจน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควร
หาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ส่ง
เสรมิใหท้กุภาคส่วนมสีว่นรว่มศกึษา วเิคราะห ์วจิยั 
การบรหิาร การจดัการและการพฒันาคุณภาพงาน
วชิาการ (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน. 2556: 35) สอดคล้องกับเพียงเพ็ญ เพียร
สันเทียบ (2553: 111) พบว่า แนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อำาเภอ ตาพระยา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 2 ได้แก ่
ควรจัดอบรมครูในโรงเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตร โครงสร้างและแนวทางการดำาเนินการ
ของหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน รวมกนัวเิคราะห์
จุดประสงค์การเรียนเพื่อนำาไปใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ส่งเสริม
ให้ครูทำา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การศึกษาวิเคราะห์ความจำาเป็นในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัด การเรียนการสอน ส่งเสริม
สนบัสนุนใหค้รใูช้แหล่งเรยีนรูท้ัง้ในและนอกโรงเรยีน 
จดัทำาแผนปฏิบตักิารนิเทศใน โรงเรยีน ส่งเสริมให้
ครแูนะแนวการศกึษาใหก้บันกัเรยีน เปดิโอกาสให้
ประชาชนหรอืชมุชนเขามาศกึษาหา ความรู้ จดัตัง้
สมาคม ชมรม หรือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนด้านการ
ศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนวิชาการของบุคคล 
ครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นและ 
ธีรศักดิ์ อาษา (2554: 69-70) พบว่า แนวทาง
สำาคัญในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ จัดอบรมครู ในโรงเรียน
ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสูตร จุดมุง่หมาย โครงสร้าง

และแนวทางการดำาเนนิงานตามหลกัสตูร จดัอบรม
เชิงปฏบิติัการในเรือ่งเทคนิคการสอนและการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ความรู้แก่ครูเก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนใน
การวัดและประเมินผล ตลอดจน การสร้างเครื่อง
มือ วัดผลและประเมินผล จัดอบรมบุคลากรที่รับ
ผดิชอบในการนเิทศภายในโรงเรยีนเพือ่พฒันาความ
รู้ เทคนิค และวิธีการนิเทศเพื่อให้มีความพร้อมที่
จะให้คำาปรกึษาคำาแนะนำา และให้การช่วยเหลือใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

จากสภาพปญัหาและความจำาเปน็ดังกลา่ว 
ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการบรหิารงานวิชาการ
ทีผู่บ้รหิารและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจะตอ้งตระหนัก และ
ใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารงานวชิาการ ผูว้จิยัใน
ฐานะท่ีเป็นบุคลากรในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 มคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา 
สภาพ ปญัหาและแนวทางในการพฒันาการบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนในสงักัดสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้ครอบคลุม ทั้ง 
9 ด้าน เพื่อนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เปน็แนวทางในการพฒันางานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งนำา
ไปสู่การวางแผนแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีน ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27

2. เพือ่ศกึษาปญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีน ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27

3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำาแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และขนาดของโรงเรียน
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4. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบรหิาร
งานวชิาการของโรงเรียนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 158 คน และครใูนโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำานวน 
60 โรงเรียน จำานวน 2,897 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 110 คน และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 จำานวน 351 คน รวม 461 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
โดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan 
(Krejcie,R.V. and Morgan, D.W. 1970: 607-
610) กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิในการสมัภาษณ์ คอื 
ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 6 คน แบ่งตามขนาด
ของโรงเรียน ดังนี้ 1) ผู้อำานวยการโรงเรียนขนาด
เล็ก จำานวน 2 คน 2) ผู้อำานวยการโรงเรียนขนาด
กลาง จำานวน 2 คน 3) ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนขนาด
ใหญห่รอืขนาดใหญพ่เิศษ จำานวน 2 คน ไดม้าโดย
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในเรื่อง การบริหาร
งานวิชาการ

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่ 

1. แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพและ
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
ซึง่มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.21 - 0.80 และมีคา่
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยว
กับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 แบ่งเป็น 9 ด้าน ประกอบ

ด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
วางแผนงานด้านวิชาการ 3) การวัดผล ประเมิน
ผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5) การพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู ้6) การนเิทศการศกึษา 7) การจัดการเรยีน
การสอนในสถานศึกษา 8) การพัฒนาส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 9) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

ก�รดำ�เนนิก�รเกบ็รวบรวมและกระทำ�
ข้อมูล 

1. ผูว้จัิยแจกแบบสอบถาม ใหก้ลุม่ตวัอยา่ง
จำานวน 461 คน และเก็บรวบรวมได้คืนทั้งหมด
ครบ 461 ฉบับ 

2. นำาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์พบว่ามีความสมบูรณ์ครบทั้ง 461 
ฉบบัคดิเปน็รอ้ยละ 100 ดำาเนินการวเิคราะหต์าม
ขั้นตอนการวิจัย ตามเกณฑ์(บุญชม ศรีสะอาด. 
2546: 67-70)

3. นำาขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ท้ังหมดมา
ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสำาเรจ็รปู 
SPSS จากเครือ่งคอมพวิเตอร์ โดยดำาเนนิการตาม
ลำาดับดังนี้

1. แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. แบบสมัภาษณ ์วเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนือ้หา 
(Content Analysis) นำาเสนอในรปูแบบความเรยีง 

ผลการวิจัย

1. สภาพการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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2. ปญัหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

3. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 ปรากฏผลเปน็
ดงัน้ี ผู้บรหิารสถานศกึษาและคร ูทีม่ปีระสบการณ์
ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
ตา่งกนั มสีภาพและปัญหาการบรหิารงานวชิาการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 คือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
วางแผนงานด้านวิชาการให้ครอบคลุมการวัดผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนด้วยวิธี
การท่ีหลากหลาย คร ูผูบ้รหิารมกีารวจิยัเพือ่พัฒนา
คณุภาพผูเ้รียน มกีารพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การ
นิเทศภายในโดยผูบ้ริหารและคณะครอูยา่งสม่ำาเสมอ 
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาควรจัด
ให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
อย่างเพียงพอ และมีแผนงานการดำาเนินโครงการ
ต่างๆ ของสถานศึกษาที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อภิปรายผล

1. สภาพการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้
บรหิารโรงเรยีนและหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน 
มคีวามตืน่ตวัในเรือ่งของการจดัการศกึษาเปน็อยา่ง
มาก และต้องการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เพื่อส่ง
ผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพตรง
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเพื่อพร้อมรับ
การประเมนิคณุภาพภายนอกจากสำานักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา ดังนัน้เมือ่

ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ตลอดจน
ครผููส้อนไดร้ว่มมอืกนัจงึจัดใหม้กีารอบรม ประชมุ 
สัมมนา ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย 
และระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่รบัรูน้โยบายและ
แนวปฏบิตัติอ่การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 
โดยมีการกำากับติดตามอย่างใกล้ชิดและส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูได้รับทราบถึงนโยบายต่างๆ และ
พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านเพื่อก้าวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศสำาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การผลติสือ่การสอน และการวดัผลประเมนิผลเพือ่
พฒันาคณุภาพของผู้เรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
สอดคล้องกับบูชา ศรีสร้อย (2551: 115-118)  
พบว่า สภาพของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีสกลนครเขต 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเสฎฐนนัท ์องักรูภาส
วชิญ ์(2553: 124-129) พบวา่ สภาพการบรหิาร
งานวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และพิมกานต์ สิงห์แก้ว (2554: 175-176)  
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สำากัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั้งโดยรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมาก

2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเน่ืองจาก โรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งได้ มี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ตามแนวทางการปฏริปูในพระราชบญัญตักิารศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การ รองรับการประเมินภายนอก โดยสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การ มหาชน) เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึก
อบรม ประชมุสัมมนาและไปทศันศกึษาดงูาน เพือ่
เป็นการสร้าง ประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์
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ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึสง่ผลใหมี้ปญัหาในการในการ
บริหารงาน วิชาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับ บูชา ศรีสร้อย (2551: 115-118)  
พบวา่ ปญัหาของการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่สกลนครเขต 3โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง และธีรศักดิ์ อาษา (2554: 
69-70) พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรยีนขนาดเลก็ โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดับ
ปานกลาง และ นิตยา พูลแสง (2554: 91) พบ
ว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถม
ศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่มี
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และขนาดโรงเรยีน
ต่างกัน พบว่า ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มี
ประสบการณใ์นการปฏบิตังิานแตกตา่งกนั มสีภาพ 
ปญัหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
พึ่งจะได้มีโอกาสได้เข้ามาทำางานวิชาการในสถาน
ศกึษาจึงทำาใหล้งมอืปฏบิตัอิยา่งเตม็ที ่แตส่ำาหรบัผู้
ทีท่ำามานานอาจจะเกิดความเบือ่เพราะดำาเนนิการ
มานานจึงทำาให้ผู้ท่ีบรรจุใหม่มีประสบการณ์น้อย
กว่ามีความคิดเห็นในการดำาเนินงานมากกว่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบับชูา ศรสีรอ้ย (2551: 115-118) พบวา่  
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนทีมี่ประสบการณต์า่ง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมแตก
ต่างกัน และ เพียงเพ็ญ เพียรสันเทียบ (2553: 
111) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
ต่ำากว่า 10 ปี และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป โดยรวม มีปัญหาและแนวทาง
การพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน แตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
Peter (2004: 56-57) พบว่า ปัญหาที่พบในการ
บริหารงานวิชาการคือประสบการณ์ในการบริหาร
งานของผู้บริหาร ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์น้อย
จะส่งให้เกิดปัญหาในการบริหารวิชาการมากกว่า 
ผูบ้ริหารท่ีมปีระสบการณม์ากและปัจจัยท่ีทำาใหเ้กดิ
ปญัหาในการบรหิารคอื การขาดการไดร้บัความรว่ม
มือจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก ่นกัเรยีน ผูป้กครอง 
ผู้บริหาร ชุมชน

3.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษาและคร ูทีม่ขีนาด
ของโรงเรียนต่างกัน มีสภาพ ปัญหาการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 แตกตา่งกนัที่
ระดบันยัสำาคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ท้ังน้ีเนือ่งจาก
ถึงแม้โรงเรียนทุกโรงอยจู่ ะภายใต้การดำาเนินงาน
ตามนโยบายของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 เหมือนกัน แต่แนวทางการ
ดำาเนนิงานบรหิารงานวชิาการภายใตน้โยบายเดยีว
อาจแตกตา่งกนั สาเหตอุาจจะเกดิจากปจัจยัหลาย
ประการ อาทิ หลัก และแนวทางการบริหารงาน
ของผู้บริหาร งบประมาณ ตลอดจนความรู้ความ
สามารถ ประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียน และ
บคุลากร ซึง่สอดคล้องกบั อโณทยั ใจกลาง (2555: 
171 - 172) พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครวูชิาการ 
และประธานกรรมการสถานศกึษา มคีวามคดิเหน็ 
สภาพและปัญหาวิชาการ แยกขนาดของโรงเรียน 
พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อนุยา อินทร์มั่ง  
(2551:91-95) พบว่า ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อยและสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
จตจุกัร กรงุเทพมหานคร ทีมี่ขนาดตา่งกนัมสีภาพ
และปัญหาการบริหารงานวิชาการที่แตกต่างกัน 
และพมิกานต ์สงิหแ์กว้ (2554: 175-176) พบวา่ 
ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงาน
วชิาการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 26 ตามความคิดเห็นของ 
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็น
ทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั และจากการ
เปรียบเทียบสภาพการดำาเนินงานบริหารวิชาการ
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่มสีภาพการดำาเนนิ
งานบริหารวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน

4. แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 27 ส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนมีส่วน
รว่มในการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา การวางแผน
งานด้านวิชาการให้ครอบคลุม การวัดผล ประเมิน
ผล และเทียบโอนผลการเรียน ด้วยวิธีการที่หลาก
หลาย ครู ผู้บริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีการนิเทศ
ภายในโดยผู้บริหารและคณะครู อย่างสม่ำาเสมอ 
การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา จดัใหม้กีาร
พฒันาแหลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกอยา่งเพยีง
พอ และมีแผนงานการดำาเนินโครงการต่างๆ ของ
สถานศกึษาทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการ
แกบ่คุคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนั
อื่นที่จัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ อำาไพ ดวงศรี
ใส (2551: 74-78) พบวา่ แนวทางการพฒันาการ
บรหิารงานวชิาการในโรงเรยีน สงักดัเทศบาลเมอืง
ลำาพูน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
มากถึงมากที่สุด ได้แก่ ด้านแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียน 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียนโดยยดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและ
การพฒันาแหลง่การเรยีนรู ้และผู้เชีย่วชาญมรีะดบั
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมามีอยู่เพียงประเด็น
เดียวเท่านั้น ได้แก่ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ในแนวทางการดำาเนินงานประกันคุณภาพ และ
เพียงเพ็ญ เพียรสันเทียบ (2553: 111) พบว่า 
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อำาเภอตาพระยา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแกว้ เขต 2 
ได้แก่ ควรจัดอบรมครูในโรงเรียนให้มีความรู้เกี่ยว
กบัหลักสูตร โครงสร้างและแนวทางการดำาเนนิการ
ของหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน รวมกนัวเิคราะห์

จุดประสงค์การเรียน!เพื่อนำาไปใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ส่งเสริม
ให้ครูทำา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การศึกษาวิเคราะห์ความจำาเป็นในการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัด การเรียนการสอน ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครใูชแ้หล่งเรยีนรูท้ัง้ในและนอกโรงเรยีน 
จดัทำาแผนปฏิบตักิารนิเทศใน โรงเรยีน ส่งเสริมให้
ครูแนะแนวการศึกษาให้กบันกัเรียน เปดิโอกาสให้
ประชาชนหรอืชมุชนเขามาศึกษาหา ความรู ้จดัตัง้
สมาคม ชมรม หรือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนด้านการ
ศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนวิชาการของบุคคล 
ครอบครัวองศ์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น และ
ธีรศักดิ์ อาษา (2554: 69-70) พบว่า แนวทาง
สำาคัญในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ จัดอบรมครู ในโรงเรียน
ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสูตร จุดมุง่หมาย โครงสร้าง
และแนวทางการดำาเนนิงานตามหลกัสตูร จดัอบรม
เชิงปฏบิติัการในเรือ่งเทคนิคการสอนและการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ความรู้แก่ครูเก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนใน
การวัดและประเมินผล ตลอดจนการสร้างเครื่อง
มือ วัดผลและประเมินผล จัดอบรมบุคลากรที่รับ
ผดิชอบในการนเิทศภายในโรงเรยีนเพือ่พฒันาความ
รู้ เทคนิค และวิธีการนิเทศเพื่อให้มีความพร้อมที่
จะให้คำาปรกึษาคำาแนะนำา และให้การช่วยเหลือใน
ดา้นการจดัการเรยีนการสอนแกค่รจูดัศกึษาดงูาน
โรงเรยีนทีป่ระสบผลสำาเรจ็ด้านการประกนัคณุภาพ
การศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ตรงให้กับครู

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ผู้บริหารควรต้องสำารวจ และศึกษา
ข้อมูลรวมท้ังความต้องการในการสนับสนุนงาน
วชิาการแก่ครอบครัว องคก์ร หนว่ยงานและสถาบัน
ทีจ่ดัการศกึษา สง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาวชิาการ
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และพฒันาคณุภาพการเรยีนรูใ้นการไดร้บัการศกึษา 
ของบคุคลครอบครวั องคก์ร หนว่ยงานและสถาบนั
สังคมอื่นที่จัดการศึกษาจัดระบบภายในองค์กรให้
มีความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กร หน่วย
งานและสถาบนัสังคมอืน่ทีจ่ดัการศกึษาและแตง่ตัง้
บุคลากรผู้มคีวามรูค้วามสามารถใหม้หีนา้ทีป่ระสาน
ใหเ้กดิความรว่มมอืในการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการ
จัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กร หน่วย
งานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา บุคลากร
ทกุคนมีความเก่ียวขอ้งและเชือ่มโยงกบัการพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้และเปน็ตวักลางสำาคญัในการสง่
เสรมิสนบัสนนุการจดัการศึกษาของเพือ่ใหก้า้วทนั
โลกของการเปลีย่นแปลง และเปน็การเตรยีมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

1.2 ผู้บริหารควร สำารวจแหล่งการเรียน
รู้ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังใน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ในพื้นที่ การศึกษา 
และเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใกล้เคยีง การจดัทำาเอกสาร
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง การจัดตั้ง
และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรยีนในการจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 27 ควรสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการส่ง

เสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการแกบ่คุคล ครอบครวั 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค 
ทักษะ ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามี
สวนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 
และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาจัดทำาเอกสารเผย
แพรค่วามรูเ้กีย่วกบังานวิชาการให้กบันักเรียน ครผูู้
ปกครองและชมุชนทราบอยูเ่สมอ จดัประชมุสมัมนา
เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสบการณร์ะหวา่งบคุคล
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นให้มากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารงานวิชาการในสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

2.2 ศกึษาควรทำาการศกึษาเกีย่วกบั ดา้น
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีสภาพ
การบริหารงาน อยู่ในระดับต่ำาสุด

2.3 ควรศกึษาการพฒันาระบบการบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 โดยใชเ้ทคนคิ
วิธีวิจัยแบบอื่นๆ เช่น การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
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