
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ 

กนกวรรณ  คอนสนัเทียะ 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ

บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามเพศและประสบการณ์

ท างาน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ครูผูส้อนในอ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

จ านวนทั้งส้ิน 120 คน โดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

เท่ากบั 0.65 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์

เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอเทพสถิต 

จงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามเพศ วเิคราะห์ค่าโดยใชค้่า t-test แบบ Independent ส าหรับประสบการณ์การ

ท างาน 

ผลการวจัิยพบว่า 
1. ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอเทพสถิต    

จงัหวดัชยัภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้         
ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา                
ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  และดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทุกดา้นท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอเทพ
สถิต จงัหวดัชยัภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ในภาพรวมและรายดา้น    
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ รายดา้นมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 .ในดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลประเมินผล



และเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
รายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 .ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 

ค าส าคัญ 

 ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา, งานวชิาการใน

โรงเรียน 

ความน า 

การศึกษา มีความส าคญัและเป็นปัจจยัพื้น ฐานในการพฒันาคนใหค้วามสามารถด ารงชีวติอยูไ่ด้
อยา่งมีคุณภาพในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ปัจจุบนัการศึกษาเป็นส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัและมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศ  จากท่ีประชากรเพิ่มมากข้ึนความตอ้งการทางการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนก็มีมากข้ึนตามล าดบัโดยการจดัการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ การขยายการศึกษาเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การศึกษาเป็นกลไกส าคญัในการน าประเทศไปในทิศทางท่ีพึงประสงคท์ั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง      และศิลปวฒันธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัในมาตรา
ท่ี 80  ในการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี “พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อ
พฒันาการศึกษาของชาติ จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนองคก์าร
ทางศาสนา และเอกชนจดัและใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่า
เทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวิจยัในศิลปะวทิยาการ
แขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัของรัฐ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนความรู้จกัสามคัคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” และในมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติั



การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บทบญัญติั วา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (ส านกั งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, หนา้ 5) 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542       และแกไ้ขเพิ่ม เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงหลายอยา่งในวงการศึกษาไทยและมีผลต่อสังคมไทย โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาตอ้งพยายามเปล่ียนบทบาทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะใน
กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีประเทศจะตอ้งแข่งขนักบันานาประเทศนั้น ประเทศชาติจะตอ้งมีความเขม้แขง็ 
ประชากรจะตอ้งมีคุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือได ้การศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ การ
จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิง่ทุกสถาบนัการศึกษาจึงตอ้งสร้างความตระหนกัและใส่ใจใน
การพฒันาคุณภาพของการจดัการศึกษา โดยเนน้คุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัปัจจุบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาท่ีมีบทบาท 
และความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศ เพราะเป็นการจดัการศึกษาท่ีจดัไวเ้พื่อเตรียมบุคคลใหมี้
ความรู้และอาชีพของตนเองและเขา้สู่สถานศึกษาในระดบัอุดมศึกษาอยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ตนเองและประเทศชาติ ยอ่มจะน ามาซ่ึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และความรุ่งเรืองของประเทศ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 3 อ าเภอเทพสถิต มีโรงเรียนภายใตก้ารก ากบั
ดูแลทั้งส้ิน 48 โรงเรียน การบริหารงานในแต่ละโรงเรียนมีบริบทท่ีแตกต่างกนัอีกทั้ง โรงเรียนในสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 3  มีโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอนในระดบั ชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ท าใหก้ารบริหารจดัการตอ้งใช้
ความสามารถจากผูบ้ริหารเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะการบริหารงานวชิาการ ซ่ึงเป็นการยากในการบริหารงาน
ท่ีเปิดท าการสอนในระดบัท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 
(ส านกัการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา้ 3) จากการศึกษาความส าเร็จของการบริหารงาน
วชิาการ ถา้ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียน นกัเรียน ให้
บรรลุตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา นอกจากน้ีแลว้ผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการด าเนินงานวชิาการใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ ก็คือ ครู ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งน านโยบายมาปฏิบติัโดยตรงเป็นผูท่ี้จะเห็นถึง
ความสามารถของการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารมากท่ีสุด เพื่อเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานวชิาการ
ของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารตอ้งพยายามท าใหง้านวชิาการของโรงเรียนบรรลุผล โดยการสร้างแรงจูงใจใหค้รูเกิด
ความพึงพอใจในการบริหารงานวชิาการและงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียน และปัญหาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ความพึงพอใจเป็นผลมาจากความ
สนใจและทศันคติท่ีมีต่อสภาพงานดงันั้นความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจึง
เป็นความรู้สึกท่ีดีซ่ึงจะน าไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ชยัภูมิ เขต 3 ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูมี้



ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการบริหารงานวชิาการของ
สถานศึกษาใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาในอ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ 

2. เพื่อจ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างานของครูในอ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูในโรงเรียนอ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 573 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ครูท่ีสอนในโรงเรียนอ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ         
ปีการศึกษา 2559  ไดม้าโดยวธีิการสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) และใชก้ าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งตามตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (อา้งถึงใน คณาจารยภ์าควชิาการ
ประเมินและการวิจยั, 2553, หนา้ 100) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 120 คน 

ตวัแปรในการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศและประสบการณ์การท างาน 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารวชิาการของ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ ในดา้นต่าง ๆ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  ดา้น
การวจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา   ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ครูผูส้อนท่ีอยูใ่นอ าเภอเทพ

สถิต จงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จ านวนทั้งส้ิน 120 คน โดยใช้

ตาราง Krejcie และ Morgan โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช่ในการ วิจยั

เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของคอนบาค 

(Cronbach’ s Alpha Coefficeint) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.65 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยจ าแนกตามเพศ การศึกษาวิเคราะห์ค่าโดยใช้ค่า    

t-test แบบ Independent  ส าหรับประสบการณ์การท างาน การศึกษาวิเคราะห์ค่าโดยใช้ค่า (One- way 



analysis of variance) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความแตกต่างราย

คู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe Post hoc Comparison) 

 

ผลการวจัิย   

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพของครูท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 41 คน เพศหญิง 79 ส่วนประสบการณ์ท างาน 

1-5 ปีมีจ านวน 12 คน ประสบการณ์ท างาน 6-10 ปีมีจ านวน 76 คน ประสบการณ์ท างาน 11 ปีข้ึนไปมี

จ านวน 32 คน ตามล าดบั 

2. ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอเทพ
สถิต จงัหวดัชยัภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ในภาพรวมและรายดา้น    
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ รายดา้นมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 .ในดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 โดย

ภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 

รายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 .ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา และดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะทัว่ไปจากผลการวจัิย 

 1.1 การวจิยัคร้ังน้ีจ  ากดัดว้ยเวลาการในการเก็บแบบสอบถาม และการตอบแบบสอบถามอาจไม่ตรง

ตามความเป็นจริง เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีเวลาในการอ่านและศึกษาแบบสอบถามนอ้ย ซ่ึงอาจส่งผล

ต่อผลการวิจยัได ้ดงันั้นผูท่ี้จะท าการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อม หรืออาจเก็บ

ขอ้มูลแบบสอบถามไวล่้วงหนา้ก่อน จะท าใหผ้ลการวจิยัออกมาไดดี้ข้ึน 



  1.2 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ มีกลุ่มตวัอยา่งอยู่หลายโรงเรียนและ

เป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียน ท าให้ตอ้งมีความล าบากและเสียเวลาส าหรับการเดินทางและการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

 1.3 ควรมีการศึกษารายละเอียดของการแปลค่าข้อมูล โปรแกรมการแปลค่าข้อมูลให้เกิดความ

ช านาญ เพราะจะท าให้การแปลค่าขอ้มูลถูกตอ้งและสามารถน าผลการวิจยัมาสรุปผลและอภิปรายผลได้

อยา่งละเอียด ชดัเจน ถูกตอ้ง ง่ายต่อการท าความเขา้ใจแก่ผูศึ้กษา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจยัในเร่ืองเดียวกนัให้ครอบคลุมขอบข่ายงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน เพื่อท่ีจะใช้เป็น

แนวทางในการพฒันางานวชิาการใหมี้คุณภาพ 

 2.2 ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น วุฒิการศึกษาของครู ครูท่ีสอนในระดบัท่ีต่างกนั หรือครูท่ีมี

อายตุ่างกนั เป็นตน้ 

 2.3 แบบสอบถามควรมีการถามค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผูมี้ ส่วนไดเ้สียไดแ้สดงความ

คิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษาต่อไป 
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