บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ความเจริ ญก้า วหน้า ทางวิท ยาการด้า นต่ า ง ๆ ของโลกยุค โลกาภิ วฒั น์ มี ผ ลต่ อการ
เปลี" ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิ จของทุกประเทศ รวมทั)งประเทศไทยด้วย จึงมีความจําเป็ นที"
จะต้องปรับปรุ งหลักสู ตรการศึกษาของชาติซ" ึ งถือเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ เพื"อสร้ างคนไทยให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพ พร้ อมที"จะแข่งขันและ
ร่ วมมือสร้างสรรค์ในเวทีโลก (กรมวิชาการ. 2544: 1) รัฐได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาของชาติ
จึงเห็นความจําเป็ นที"จะต้องเปลี"ยนแปลงระบบการศึกษา เพื"อให้การศึกษาเป็ นกระบวนการที"จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทย ให้เป็ นไปตามกาลเวลาและบริ บทของสังคมไทย
การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความรู ้ ความสามารถคิดเป็ นทํา
เป็ นและแก้ปัญหาเป็ น มีความขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชี พ คนที"ไดรับการศึกษาอบรม
มาอย่ า งดี แล้ ว ย่ อ มเป็ นกํา ลัง สํ า คัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติ และสั ง คมให้ มี ค วามความ
เจริ ญก้าวหน้า มีความมัน" คงของเศรษฐกิ จ สังคมมีความสุ ข ประชาชนมีความเป็ นอยู่อย่างอุดมสม
บูรณสม ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ที"พระราชทานแก่
คณะครู นกั เรี ยนที"เข้ารับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย (สํานักการศึกษา. 2544 : 2) ตอนหนึ" ง
ว่า “การศึกษาเป็ นปั จจัยในการสร้างและพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติและคุ ณธรรมของ
บุ คคล” การศึ กษาที" ทุกคนยอมรั บว่า มี ความสําคัญต่อการพัฒนาบุ คลากรของประเทศชาติ คื อ
การศึกษาระดับประถมศึกษา หรื อการศึกษาขั)นพื)นฐาน
สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีภารกิจหลักที"สําคัญอยูท่ ี"การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุ ณ ภาพตามที" คาดหวัง ไว้ต ามระดับ และประเภทของการศึ ก ษาคุ ณ ภาพที" ค าดหวัง หมายถึ ง
คุณสมบัติอนั พึงประสงค์ที"เกิดขึ)น แก่ผเู ้ รี ยน ได้แก่ความรู ้ความเข้าใจ ความคิด ทักษะความสามารถ
สุ ขภาพกายและจิต และคุณลักษณะในด้านบุคลิกภาพ ค่านิ ยม คุณธรรม จริ ยธรรมซึ" งคาดหวังไว้ใน
การกําหนดหลักสู ตร คาดหวังโดยชุ มชนและสังคม คาดหวังโดยสถานศึกษา และคาดหวังในตัว
ผูเ้ รี ยนเองอีกด้วย ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที" คาดหวังนั)น ประกอบด้วย งานหลาย ๆ
ด้าน ได้แก่ งานเกี" ยวกับ หลักสู ตร ซึ" งสถานศึ กษาต้องนําหลักสู ตรแกนกลางมาจัดเป็ นหลัก สู ตร
สถานศึกษา งานเกี"ยวกับการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การประเมินผลการเรี ยน เป็ น
การประเมินผลตามสภาพจริ ง นอกจากนี) ยงั มีงานอีกหลาย ๆ ด้านที"เป็ นองค์ประกอบที"สําคัญของ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
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จากการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 การ
บริ หารงานวิช าการซึ" งเป็ นการบริ ห ารงานที" สํา คัญ และเป็ นหัวใจต่ อการปฏิ รูป การศึ ก ษา การ
บริ หารงานวิชาการเป็ นงานที"เกี" ยวกับกิ จกรรมซึ" งเกี" ยวข้องกับการพัฒนาและปรั บปรุ งแก้ไขการ
เรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายของการศึกษา วิธีการจัดการหรื อบริ หารงานวิชาการ
ในโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารการศึกษาต้องเป็ นทั)งนักบริ หารและนักวิชาการ
งานวิ ช าการถื อ ว่ า เป็ นหั ว ใจของการบริ หารการศึ ก ษา เพราะจุ ด มุ่ ง หมายของ
สถานศึ กษาก็คือ การจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพ ซึ" งขึ) นอยู่กบั งานวิชาการทั)งสิ) น งานวิชาการเป็ น
กิจกรรมการจัดการเกี"ยวกับงานด้านหลักสู ตร การนําหลักสู ตรไปใช้เป็ นแบบเรี ยน งานการเรี ยนการ
สอน งานสื" อการเรี ยนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิ เทศการศึกษา งาน
วางแผนการศึ กษา และงานประชุ มอบรมทางวิชาการ เพื" อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นบรรลุ จุดหมายของ
การศึกษาที"กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
จะเห็ นได้วา่ การบริ หารงานวิชาการนับเป็ นงานที"สําคัญของโรงเรี ยน เป็ นหน้าที"หลัก
ของโรงเรี ยน ถื อเป็ นหัวใจของการบริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะดีหรื อไมขึ)นอยูก่ บั งานวิชาการของ
โรงเรี ยน ที"จะสร้ างนักเรี ยนให้มีคุณภาพ มี ความรู ้ มี จริ ยธรรม และคุ ณสมบัติตามที" ตอ้ งการ เพื"อ
นําไปใช้ในการดํารงชีวติ ในสังคมต่อไปได้เป็ นอย่างดี
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที"แก้ไขเพิ"มเติม (ฉบับที" 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 39 ให้ก ระทรวงกระจายอํา นาจการบริ ห ารและการจัดการศึ ก ษา ทั)ง ด้า นวิช าการ
งบประมาณ การบริ หารงานบุ ค คล และการบริ หารทัว" ไป ไปยัง คณะกรรมการ และสํา นัก งาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื)นที"การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื)นที"การศึกษาโดยตรง
ซึ" งในสถานศึกษานั)นจะเห็นได้วา่ หัวใจของสถานศึกษาอยูท่ ี"การบริ หารงานวิชาการ มีความสําคัญ
ยิง" ต่อจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายที"ต) งั ไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเมื"อมีการ
บริ หารงานวิชาการประสบความสําเร็ จ อุทยั บุญประเสริ ฐ. (2538 : 62) กล่าวว่า งานสําคัญของ
โรงเรี ยนคื องานวิชาการ ถ้าหากโรงเรี ยนดําเนิ นงานผิดพลาดทางวิชาการ ก็น่าจะพิจารณาได้ว่า
โรงเรี ย นนั)นประสบความล้มเหลว ในทางตรงกันข้า มโรงเรี ย นใดที" ประสบความสํา เร็ จในการ
ดําเนิ นงานวิชาการ โรงเรี ยนนั)นก็สมควรที" จะไดรั บการยกย่อง ยอมรั บว่าเป็ นโรงเรี ยนที" ดาํ เนิ น
ภารกิจของโรงเรี ยนไดผล ซึ" งสอดคลองกับ ปองสิ น วิเศรศิริ (2546: 2 อ้างถึงใน Miller. 1965 :175)
ที"เน้นความสําคัญของงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็ นหัวใจของโรงเรี ยน และ ปรี ยาพร วงค์อนุ ตร
โรจน์ (2543 : 17)ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าความสําคัญของสถานศึกษาอยูท่ ี"การบริ หารงานวิชาการ

3

โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร เป็ นโรงเรี ยนที"อยูใ่ นสังกัด
ของกรุ งเทพมหานคร อีกโรงเรี ยนหนึ" งที"มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข) นั พื)นฐาน (O-NET)
ปี การศึกษา 2556- 2559 ดังนี)
ตารางที" 1.1 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข) นั พื)นฐาน (O-NET) เมื"อปี การศึกษา 2556
ระดับชั)นประถมศึกษาปี ที" 6 สํานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร

บ้ านขุนประเทศ
ประชาบํารุ ง
มนต์จรัสสิ งห์
อนุสรณ์
วัดศรี นวลธรรม
วิมล
วัดหนองแขม
วัดอุดมรังสี
คะแนนเฉลี" ยระดับ
สํานักงานเขต
คะแนนเฉลี" ยระดับ
สังกัด
คะแนนเฉลี"ย
ระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

ศิลปะ

สุ ขศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

โรงเรี ยน

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี"ยรายวิชา

44.48 32.68 35.40 38.28 62.85 49.05 51.12
45.31 43.52 34.43 37.18 62.91 47.68 53.79

27.99
30.36

41.57 35.18 32.41 32.21 64.00 43.21 49.00

27.68

44.84 42.49 37.07 40.57 65.75 49.00 58.74

31.86

45.88 41.49 36.20 39.02 64.56 49.65 60.33
45.81 43.78 38.72 38.08 67.00 47.94 57.39

33.03
29.49

45.27 40.67 36.46 38.41 67.78 48.54 56.47

30.51

45.31 41.26 36.67 38.73 65.49 50.05 55.18

31.78

45.02 41.95 37.40 38.31 61.69 47.14 53.16

33.82
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ตารางที" 1.2 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข) นั พื)นฐาน (O-NET) เมื"อปี การศึกษา 2557
ระดับชั)นประถมศึกษาปี ที" 6 สํานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร

บ้ านขุนประเทศ
ประชาบํารุ ง
มนต์จรัสสิ งห์
อนุสรณ์
วั ด ศรี นวลธรรม
วิมล
วัดหนองแขม
วัดอุดมรังสี
คะแนนเฉลี" ยระดับ
สํานักงานเขต
คะแนนเฉลี" ยระดับ
สังกัด
คะแนนเฉลี"ย
ระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

กอท.

ศิลปะ

สุ ขศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

โรงเรี ยน

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี"ยรายวิชา

41.72 33.64 38.65 47.16 49.51 46.27 52.57
45.75 37.70 39.64 49.68 50.00 46.15 54.87

28.64
30.95

36.04 28.72 32.41 41.28 45.19 38.30 45.87

26.97

45.77 39.92 43.96 52.53 53.06 48.67 57.35

31.98

44.54 35.73 39.72 52.07 53.20 46.05 58.87
45.49 40.15 44.41 52.73 58.90 50.62 58.45

32.73
31.21

44.24 36.91 40.81 50.61 53.05 47.13 56.34

31.08

45.00 36.72 41.43 51.87 54.09 47.84 57.33

33.54

44.88 38.06 42.13 50.67 52.20 45.61 56.32

36.02

ตารางที" 1.3 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข) นั พื)นฐาน (O-NET) เมื"อปี การศึกษา 2558
ระดับชั)นประถมศึกษาปี ที" 6 สํานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
โรงเรี ยน
บ้ านขุนประเทศ
ประชาบํารุ ง

คะแนนเฉลี"ยรายวิชา
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
47.24
40.70
42.70
52.57
47.74
43.23
39.68
48.41

ภาษาอังกฤษ
37.05
38.38
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มนต์จรัสสิ งห์
อนุสรณ์
วั ด ศรี นวลธรรม
วิมล
วัดหนองแขม
วัดอุดมรังสี
คะแนนเฉลี" ยระดับ
สํานักงานเขต
คะแนนเฉลี" ยระดับ
สังกัด
คะแนนเฉลี"ย
ระดับประเทศ

41.06

35.91

33.88

40.36

26.21

51.62

52.74

45.47

55.13

42.52

50.01
50.48
49.21

39.66
45.94
43.59

41.67
45.44
42.83

49.57
50.90
50.73

40.92
34.56
37.83

49.30

43.96

42.42

50.34

39.03

49.33

43.47

42.59

49.18

40.31

ตารางที" 1.4 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข) นั พื)นฐาน (O-NET) เมื"อปี การศึกษา 2559
ระดับชั)นประถมศึกษาปี ที" 6 สํานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

บ้ านขุนประเทศ
คะแนนเฉลี"ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี"ยระดับประเทศ

คณิ ตศาสตร์

โรงเรี ยน

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี"ยรายวิชา

53.20
53.86
52.98

38.11
40.41
40.47

40.74
41.13
41.22

46.86
47.95
46.68

30.75
34.04
34.59

ตารางที" 1.5 เปรี ยบเที ยบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ขั)นประถมศึ กษาปี ที" 6 ระหว่างปี
การศึกษา 2556-2559 โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ สํานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
วิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

ปี 2556
44.48
32.68

ปี 2557
41.72
33.64

ปี 2558
47.24
52.57

ปี 2559
53.20
38.11

6

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

35.40
38.28
27.99

38.65
47.16
28.64

37.05
40.70
42.70

40.74
46.86
30.75

จากตารางที" 1.5 พบว่ า ผลเปรี ย บเที ย บการทดสอบระดับ ชาติ (O-NET) ขั)น
ประถมศึกษาปี ที" 6 ระหว่างปี การศึกษา 2556-2559 โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ สํานักงานเขตหนอง
แขม กรุ งเทพมหานคร นั)นมีค่าเฉลี" ยสู งกว่าระดับสํานักงานเขต หรื อ ระดับประเทศอยู่ 3 วิชา คื อ
วิช าภาษาไทย วิช าวิท ยาศาสตร์ วิช าสั ง คมศึ ก ษา แต่ อีก 2 วิช ามี ผ ลการทดสอบตํ"า กว่า ระดับ
สํานักงานเขตหรื อระดับประเทศ
จากปั ญหาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที"จะศึกษาปั ญหา
การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา
ข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อน ดังนั)น จึงสมควรทําการวิจยั เพื"อให้ได้ผลลัพธ์ที"แท้จริ ง เพื"อนําผล
วิจยั ไปเป็ นแนวทางการปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนา เพื"อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็ น
ที"ยอมรับของสังคมยิง" ขึ)น
1.2 คําถามของการวิจัย
สภาพการบริ หารงานวิชาการ และ ปั ญหาในการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนบ้านขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร เป็ นอย่างไรบ้าง
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื"อศึ กษาสภาพการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื"อศึ กษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที" ใ ช้ใ นการวิจยั ครั) ง นี) ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นบ้า นขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร โดยมีประชากรทั)งหมดจํานวน 59 คน
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ขอบเขตด้ านเนือ2 หา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อน จํานวน 59 คน
ตั ว แปรตาม คื อ ขอบข่ า ยการบริ หารงานวิช าการในโรงเรี ย นตามสํ า นัก การศึ ก ษา
กรุ งเทพ มหานคร (2554: 32-33) 9 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริ หารจัดการ
หลักสู ตรสถานศึกษา 3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ 4) การนิ เทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน 5)
การวัดผลประเมินผลการเรี ยน 6) การพัฒนาสื" อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้ 7) การวิจยั
เพื"อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
ขอบเขตด้ านเวลา
การศึกษานี)ดาํ เนินการระหว่างปี การศึกษา 2560
1.5 กรอบความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั)งนี)จะมุ่งศึกษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านขุน
ประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ซึ" งสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร (2554: 32-33) ได้
แบ่งขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนไว้ ทั)งหมด 9 ด้าน ดังนี)
1) การวางแผนงานวิชาการ
2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
6) การพัฒนาสื" อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
7) การวิจยั เพื"อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
จากแนวคิดแนวการศึกษาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนที"ได้กล่าวมาข้างต้น ทํา
ให้ผวู ้ จิ ยั กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั จําแนกตามแผนภาพที" 1 ดังต่อไปนี)
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แผนภาพที 1 กรอบความคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
1) ผูบ้ ริ หาร
2) ครู ผสู ้ อน

ตัวแปรตาม
การศึกษาการบริ หารงานวิชาการ รร.บ้ านขุนประเทศ
1) การวางแผนงานวิชาการ
2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
6) การพัฒนาสื" อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
7) การวิจยั เพื"อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ

1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนบ้าน
ขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร 9 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การ
บริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา 3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ 4) การนิ เทศงานวิชาการภายใน
โรงเรี ยน 5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน 6) การพัฒนาสื" อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่ง
เรี ยนรู ้ 7) การวิจยั เพื"อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
ผู้บริ หารโรงเรี ยน หมายถึ ง ผูอ้ าํ นวยการ และรองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนที" รับผิดชอบ
งานวิช าการ หรื อ ครู วิ ช าการในโรงเรี ย นบ้า นขุ นประเทศ เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร ป
การศึกษา 2560
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ครู ผ้ ูสอน หมายถึ ง ขาราชการครู ผูป้ ฏิ บตั ิ การสอนในโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขต
หนองแขม กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2560
1.7 ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ผลจากการวิจยั จะใช้เป็ นข้อมู ล ในปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการ
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ)น
2. เพื"อใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั เกี"ยวกับการบริ หารงานด้านอื"น ๆ ของโรงเรี ยนบ้าน
ขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร

