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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 

 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอํา เภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยเริ่มจาก 
การกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  และลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล  ดังตอไปนี้ 
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  X  แทน คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ 
 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบีย่งเบนแตละตวัยกกําลัง 
 MS แทน คาความแปรปรวน 
 F แทน คาสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ 
 t แทน คาสถิติในการแจกแจงแบบที 
 p แทน คาความนาจะเปน 
 * แทน คาความเชื่อมัน่อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่  .05 
 ลําดับขั้นตอนการนําเสนอขอมูล  
 จากผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนํามาจัดลําดับใหสอดคลองกับแนวการศึกษาคนควา
เพื่อนําเสนอเปนลําดับ  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  วุฒิการศึกษาสูงสุด และ 
ประสบการณในการทํางาน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และรอยละ  นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
 ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ 
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คาสถิติแจกแจง  t   และคาสถิติแจกแจง  F  เปนรายดานและรายขอ  นําเสนอในรูป 
ตารางประกอบความเรียง  พรอมทั้งขอเสนอแนะในตอนทาย 
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4.1  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามตัวแปร  ไดแก  วุฒิการศึกษาสูงสุด
และประสบการณในการทํางาน  ดังตาราง 
 
 
ตาราง  2  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามวฒุิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ 

ในการทํางาน   
 

วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ สูงกวา

ปริญญาตรี 
รอยละ ปริญญาตรี รอยละ รวม รอยละ 

ไมเกิน  5 ป  5  20.83  36  22.36  41  22.16 
6 – 10 ป  9  37.50  44  27.33  53  28.65 
10  ปขึ้นไป  10  41.67  81  50.31  91  49.19 

รวม  24 100  161 100  185 100 

 
 
 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 24 คน ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี
มีประสบการณในการทํางานไมเกิน  5 ป  คิดเปนรอยละ 20.83,  6 – 10 ป  คิดเปนรอยละ 37.50  
และ 10  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 41.67  
 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  161 คน  ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณ 
ในการทํางานไมเกิน  5 ป  คิดเปนรอยละ 22.36,  6 – 10 ป  คิดเปนรอยละ 27.33   และ 10 ปขึ้นไป  
คิดเปนรอยละ 50.31  
  
 ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ 
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตาราง  3  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอาํเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน 

จังหวดัสมุทรปราการ  ปจจยันําเขาดานผูบริหาร 
 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานผูบริหาร X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. ผูบริหารมีความรู  ความเขาใจพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 

4.52 .56 มากที่สุด 1 

2. ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
เปดใจกวาง  ยอมรับฟงแนวคิดในมิต ิ
ของการมีสวนรวมในการพฒันา 

4.39 .66 มาก 7 

3. ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอการจัดการศกึษา
อยางแทจริง 

4.41 .61 มาก 5 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมกีารพัฒนา 
เพื่อใหเขาใจและเปลี่ยนทัศนคติจากการเรียน
การสอนแบบเดิมไปสูแบบใหม 

4.43 .60 มาก 4 

5. ผูบริหารมีความรอบรู  มองไกล  มีจิต 
ที่มุงบริการและมีการวางแผนกลยุทธและ 
มองทุกอยางรอบดาน 

4.35 .66 มาก 8 

6. ผูบริหารเปนผูที่กลาตัดสินใจ  และใชกลยทุธ
นําคนนํางาน 

4.33 .70 มาก 10 

7. ผูบริหารมีการสรางความรวมมือ  มุงสื่อสาร
และมีการประสานสัมพันธ 

4.41 .61 มาก 5 

8. ผูบริหารมุงผลสัมฤทธิ์  มีความรับผิดชอบ 
ยึดถือผลสําเร็จในการดําเนนิงาน 

4.46 .59 มาก 2 

9. ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจดัการศึกษา 

4.33 .68 มาก 9 
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ตาราง  3  (ตอ)  ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน 
ในฝน จังหวดัสมุทรปราการ  ปจจัยนําเขาดานผูบริหาร 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานผูบริหาร X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

10. ผูบริหารใหบริการตางๆ ตามโครงการ 
โรงเรียนในฝน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
เหมาะทีจ่ะเปนโรงเรียนนํารองโรงเรียน 
ตนแบบการปฎิรูปตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ 

4.44 .65 มาก 3 

รวม 4.40 .47 มาก  

 
 
 จากตาราง  3  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ปจจัยนําเขา  ดานผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก  
( X  = 4.40, S.D. = .47)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  สวนใหญอยูในระดับมากมีเพียง  1 ขอ 
เทานั้น  อยูในระดับมากที่สุด  คือ  ขอ 1  ผูบริหารมีความรู  ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  ( X  = 4.52,  S.D. = .56) 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  ผูบริหารมีความรู  ความเขาใจพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  ( X  = 4.52,  S.D. = .56),   ผูบริหารมุงผลสัมฤทธิ์  มีความรับผิดชอบยึดถือผลสําเร็จ 
ในการดําเนินงาน  ( X  =  4.46,  S.D. = .59),  ผูบริหารใหบริการตางๆ  ตามโครงการโรงเรียนในฝน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เหมาะที่จะเปนโรงเรียนนํารองโรงเรียนตนแบบการปฎิรูปตาม   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ( X  = 4.44,  S.D. = .65)  
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน 
นอยที่ สุด   คือ   ผูบริหารเปนผูที่กลาตัดสินใจ   และใชกลยุทธนําคนนํางาน   ( X  = 4.33,   
S.D. = .70),  ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ( X  = 4.33,   
S.D. = .68)  และผูบริหารมีความรอบรู  มองไกล  มีจิตที่มุงบริการและมีการวางแผนกลยุทธ  
และมองทุกอยางรอบดาน  ( X  = 4.35,  S.D. = .66) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

87 

ตาราง  4  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอาํเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
จังหวดัสมุทรปราการ  ปจจยันําเขาดานครูผูสอน 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานครูผูสอน X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. ครูมีความรู  ความเขาใจในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 

4.17   .60 มาก 4 

2. ครูมีจํานวนเพยีงพอ  ตามเกณฑกําหนด 3.58 1.05 มาก 10 
3. ครูมีความรูความเขาใจในงานวิชาการและ 

หลักสูตร 
3.96   .66 มาก 7 

4. ครูสอนตรงความรู  ความสามารถและ 
ความถนัดของตนเอง 

4.28   .70 มาก 3 

5. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

4.17   .70 มาก 5 

6. ครูมีความรูดานการทําวจิัยในช้ันเรียน 3.93   .71 มาก 8 
7. ครูสามารถนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช 

ในการเรยีนการสอน 
3.90   .74 มาก 9 

8. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง
หลากหลาย 

4.12   .63 มาก 6 

9. ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู 4.34   .70 มาก 1 
10. ครูมีทักษะและความสามารถเฉพาะตัว 4.29   .65 มาก 2 

รวม 4.07   .48 มาก  

 
 
 จากตาราง  4  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ปจจัยนําเขา  ดานครูผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก  
( X  = 4.07, S.D. = .48)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู  ( X  = 4.34,  S.D. = .70),   
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ครูมีทักษะและความสามารถเฉพาะตัว   ( X  = 4.29,  S.D. = .65)  และครูสอนตรงความรู  
ความสามารถและความถนัดของตนเอง  ( X  = 4.28,  S.D. = .70)  
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน   
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  ครูมีจํานวนเพียงพอ  ตามเกณฑกําหนด  ( X  = 3.58,   
S.D. = 1.05),   ครูสามารถนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการเรียนการสอน  ( X  = 3.90,   
S.D. = .74)  และครูมีความรูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน  ( X  = 3.93, S.D. = .71) 
 
 
ตาราง  5  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอาํเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  

จังหวดัสมุทรปราการ  ปจจยันําเขาดานหลักสูตร 
 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานหลักสูตร X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ. 2544 

4.21   .65 มาก 4 

2. หลักสูตรสถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดเรียนรู 
ทั้งวิชาการ  วชิางานและวิชาชีวิต 

4.49 3.71 มาก 1 

3. หลักสูตรสถานศึกษาจัดโครงสราง 
ไดสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ   
และเปาหมายที่กําหนด 

4.25   .66 มาก 3 

4. สถานศึกษามกีารวิเคราะหหลักสูตรทุกป 3.98   .73 มาก 9 
5. หลักสูตรมีการกําหนดกิจกรรมไดสอดคลอง

เหมาะสมกับวยัและความตองการของผูเรียน 
4.10   .62 มาก 7 

6. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ. 2544  
นักเรียนไดเรียนรูสาระการเรียนรูพื้นฐาน 
ครบมาตรฐาน 

4.28   .57 มาก 2 

7. ครูมีความรูความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 

4.15   .64 มาก 6 
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ตาราง  5 (ตอ)  ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน 
ในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  ปจจัยนําเขาดานหลักสูตร 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานหลักสูตร X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

8. ครูมีการสงเสริมเอกลักษณและภูมิปญญา 
ทองถ่ิน 

4.17   .58 มาก 5 

9. ครูในระดับชัน้เดียวกนัรวมกันจัดทาํ 
หนวยการเรยีนรูแบบบูรณาการ  โดยพิจารณา
จากกลุมสาระการเรียนรูที่เกีย่วของกับวิสัยทัศน 

4.02   .65 มาก 8 

10. ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาทุกป 3.97   .73 มาก 10 
รวม 4.16   .60 มาก  

 
 
 จากตาราง  5  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ปจจัยนําเขา  ดานหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก  
( X  = 4.16,  S.D. = .60)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขออยูในระดับมาก 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  หลักสูตรสถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งวิชาการ  
วิชางานและวิชาชีวิต  ( X  = 4.49,  S.D. = 3.71),  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544   
นักเรียนไดเรียนรูสาระการเรียนรูพื้นฐานครบมาตรฐาน  ( X  = 4.28,  S.D. = .57)  และหลักสูตร 
สถานศึกษาจัดโครงสรางไดสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายที่กําหนด  ( X  = 4.25,  
S.D. = .66) 

ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาทุกป  ( X  = 3.97,  
S.D .= .73),  สถานศึกษามีการวิเคราะหหลักสูตรทุกป  ( X  = 3.98,  S.D. = .73)  และครูในระดับ 
ชั้นเดียวกันรวมกันจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการโดยพิจารณาจากกลุมสาระการเรียนรู   
( X  = 4.02,  S.D. = .65) 
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ตาราง  6  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอาํเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
จังหวดัสมุทรปราการ  ปจจยันําเขาดานอาคารสถานที่และเทคโนโลย ี

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. สถานศึกษามอีาคารเพียงพอสําหรับการจัด 
การเรียนการสอน 

3.92 .91 มาก 8 

2. สถานศึกษามอีาคารฝกงานแยกเปนสัดสวน
เพื่อความสะดวก 

4.05 .89 มาก 4 

3. สถานศึกษามบีรรยากาศรมร่ืนสวยงาม 
เอื้อตอการเรียนของผูเรียน 

4.42 .66 มาก 1 

4. สถานศึกษามอีาคารที่เชื่อมตอถึงกัน 
เพื่อความสะดวกทุกอาคาร 

3.67 1.05 มาก 10 

5. สถานศึกษามรีะบบ ICT  และมีศูนยกลาง 
ที่เชื่อมโยงกัน 

3.96 .86 มาก 6 

6. สถานศึกษามรีะบบสารสนเทศดานการศึกษา
(ระบบ  EIS)  ซ่ึงประกอบดวยขอมูลสถิติ   
และขอมูลรายบุคคล 

4.01 .84 มาก 3 

7. สถานศึกษามคีอมพิวเตอรเพียงพอสําหรบั
บริการใหกับนักเรียน 

3.95 .82 มาก 7 

8. สถานศึกษาใหบริหารดานอินเตอรเน็ต 
แกบุคลากรไดเพียงพอ 

3.85 .87 มาก 9 

9. สถานศึกษามกีารพัฒนาบุคลากรดาน  ICT   
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4.07 .85 มาก 5 

10. สถานศึกษามสีถานที่ตั้งไดเหมาะสมกับชมุชน 4.17 .69 มาก 2 
รวม 4.00 .60 มาก  
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จากตาราง  6  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ปจจัยนําเขาดานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.00,  S.D. = .60)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ทุกขอ 
อยูในระดับมาก 

ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้   สถานศึกษามีบรรยากาศรมร่ืนสวยงามเอื้อตอการเรียน
ของผูเรียน  ( X  = 4.42,  S.D. = .66),  สถานศึกษามีสถานที่ตั้งไดเหมาะสมกับชุมชน  ( X  = 4.17,  
S.D. = .69)  และสถานศึกษามีระบบสารสนเทศดานการศึกษา (ระบบ  EIS)  ซ่ึงประกอบดวย 
ขอมูลสถิติ และขอมูลรายบุคคล  ( X  = 4.01,  S.D. = .84) 

ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้  สถานศึกษามีอาคารที่เชื่อมตอถึงกันเพื่อความสะดวก 
ทุกอาคาร  ( X  = 3.67,  S.D. = 1.05),  สถานศึกษาใหบริหารดานอินเตอรเน็ตแกบุคลากรไดเพียงพอ  
( X  = 3.85,  S.D. = .87)  และสถานศึกษามีอาคารเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน   
( X  = 3.92,  S.D. = .91) 
 
 
ตาราง  7  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอาํเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน  

จังหวดัสมุทรปราการ  ปจจยันําเขาดานผูอุปถัมภ 
 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานผูอุปถัมภ X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. สถานศึกษาใหการสนับสนนุชุมชน 
ดวยการเปนแหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถ่ิน 

4.08 .71 มาก 1 

2. สถานศึกษาไดรับการชวยเหลือจากครูมืออาชีพ  
ครูแหงชาติ ดานการจัดการเรียนรู 

3.78 .93 มาก 5 

3. สถานศึกษาไดรับการใหคําปรึกษาจาก 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อแกปญหาตางๆ 

3.71 1.01 มาก 7 

4. สถานศึกษาไดรับความชวยเหลือจาก
สถาบันอุดมศึกษาดานอาสาสมัครชวยสอน 

3.10 1.36 ปานกลาง 9 
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ตาราง  7 (ตอ)  ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน 
ในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  ปจจัยนําเขาดานผูอุปถัมภ 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานผูอุปถัมภ X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

5. สถานศึกษามนีักศึกษาฝกสอนอยูในโรงเรียน 
ที่ตองรวมรับผิดชอบ 

2.86 1.45 ปานกลาง 10 

6. สถานศึกษาไดรับความรวมมอืจากบริษัท   
โรงงาน  ใหบคุลากรไดศึกษาดูงาน 

3.74 1.01 มาก 6 

7. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากบรษิัท 
ใหใชสถานประกอบการเปนแหลงเรยีนรูและ
ฝกงานอาชีพ 

3.69 1.12 มาก 8 

8. สถานศึกษามคีวามคลองตัวในการบริหาร 
งบประมาณ 

3.85 .84 มาก 4 

9. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากชุมชน 

3.88 .80 มาก 2 

10. สถานศึกษามกีารระดมทรัพยากรจาก 
ภาคเอกชนมาใชในการบริหารงาน 

3.88 .92 มาก 3 

รวม 3.65 .74 มาก  

 
 
จากตาราง  7  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  

หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ปจจัยนําเขา  ดานผูอุปถัมภในภาพรวมอยูในระดับมาก  
( X  = 3.65,  S.D. = .74)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาม ีเพียง  2 ขอ  อยูในระดับปานกลาง  คือ 
สถานศึกษาไดรับความชวยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษาดานอาสาสมัครชวยสอน  ( X  = 3.10,   
S.D. = 1.36)  และ สถานศึกษามีนักศึกษาฝกสอนอยูในโรงเรียนที่ตองรวมรับผิดชอบ  ( X  = 2.86,  
S.D. = 1.45) 
  ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  สถานศึกษาใหการสนับสนุนชุมชนดวยการเปนแหลง 
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เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  ( X  = 4.08,  S.D. = .71),  สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ชุมชน ( X  = 3.88, S.D. = .80)  และสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนมาใช 
ในการบริหารงาน ( X  = 3.88,  S.D. = .92) 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้  สถานศึกษามีนักศึกษาฝกสอนอยูในโรงเรียนที่ตองรวม 
รับผิดชอบ ( X  = 2.86,  S.D. = 1.45),  สถานศึกษาไดรับความชวยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษา 
ดานอาสาสมัครชวยสอน  ( X  = 3.10,  S.D. = 1.36)  และสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจาก
บริษัทใหใชสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรูและฝกงานอาชีพ  ( X  = 3.69,  S.D. = 1.12) 
 
 
ตาราง  8  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอาํเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  

จังหวดัสมุทรปราการ  กระบวนการดานการบริหาร 
 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานการบริหาร X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. สถานศึกษามรีะบบการจูงใจการทํางาน 
ที่เหมาะสมทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการ 

3.72 .98 มาก 10 

2. สถานศึกษามคีณะกรรมการบริหารและ 
มีอํานาจในการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรภายใต
กรอบมาตรฐานที่กําหนดไว 

3.94 .74 มาก 9 

3. สถานศึกษามรีะบบการสรางความรวมมือจาก
แหลงตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

3.98 .73 มาก 6 

4. สถานศึกษามกีารจัดสรรเงินแบบทุนอดุหนุน
ทั่วไป 

3.94 .70 มาก 8 

5. สถานศึกษามคีณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ที่มีอํานาจในการบริหารงบประมาณ 

3.98 .65 มาก 5 

6. สถานศึกษามผูีบริหารและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบและ 
มีอํานาจดําเนนิงานอยางคลองตัว 

3.99 .68 มาก 4 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

94 

ตาราง  8 (ตอ)  ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน 
ในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  กระบวนการดานการบริหาร 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานการบริหาร X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

7. สถานศึกษามีเครือขายที่ชวยสรางความสัมพันธ
เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานใหมีความคลองตัว 

3.97 .79 มาก 7 

8. สถานศึกษามกีารบริหารจัดการที่ดี  (Good  
Governance) 

4.01 .65 มาก 3 

9. สถานศึกษามกีารบริหารงานที่เนนการม ี
สวนรวมของชุมชน 

4.10 .69 มาก 1 

10. สถานศึกษามกีารบริหารงานที่อิสระและใช 
โรงเรียนเปนฐานในการบริหาร 

4.06 .68 มาก 2 

รวม 3.96 .55 มาก  

 
 
 จากตาราง  8  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  กระบวนการดานการบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับ
มากทุกขอ  ( X  = 3.65,  S.D. = .74) 
  ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  สถานศึกษามีการบริหารงานที่เนนการมีสวนรวม 
ของชุมชน  ( X  = 4.10,  S.D. = .69),  สถานศึกษามีการบริหารงานที่อิสระและใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการบริหาร ( X  = 4.06, S.D. = .68)  และสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
( X  = 4.01, S.D. = .65) 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  สถานศึกษามีระบบการจูงใจการทํางานที่เหมาะสม 
ทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการ  ( X  = 3.72, S.D. = .98),  สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารและ 
มีอํานาจในการอนุมัติปรับปรุง  ( X  = 3.94,  S.D. = .98)  และสถานศึกษามีการจัดสรรเงินแบบ 
ทุนอุดหนุนทั่วไป  ( X  = 3.94,  S.D. = .70) 
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ตาราง  9  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอาํเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
จังหวดัสมุทรปราการ  กระบวนการดานการจัดการเรียนรูและการวดัผลประเมินผล 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานการจดัการเรียนรูและการวัดผลประเมนิผล  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. สถานศึกษาจดัการเรียนรูโดยเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

4.22 .65 มาก 1 

2. สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรูได 
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน 

4.08 .72 มาก 4 

3. สถานศึกษามอัีตราสวนอุปกรณพื้นฐาน 
ดาน  ICT  เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 

4.02 .79 มาก 8 

4. สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมการเรียนรู 
ใหผูเรียนอยางหลากหลาย 

4.16 .73 มาก 2 

5. สถานศึกษามกีารพัฒนาหองสมุดและแหลง
เรียนรูไดอยางเหมาะสม 

4.13 .72 มาก 3 

6. สถานศึกษามหีองปฏิบัติการทางวิชาการ 
ที่ครบและทันสมัย 

4.05 .81 มาก 6 

7. สถานศึกษาใชส่ือนวัตกรรมที่สอดคลอง 
กับการจัดกระบวนการเรยีนรู 

4.02 .70 มาก 7 

8. สถานศึกษามกีารวัดผลและประเมินผล 
การเรียนรูตามสภาพจริง 

4.06 .66 มาก 5 

9. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนประเมนิผล
การจัดกจิกรรมของผูสอนได 

3.87 .71 มาก 10 

10. สถานศึกษาใหผูเรียน  ผูปกครองและครูมี 
การประเมินผลรวมกัน 

3.88 .79 มาก 9 

รวม 4.04 .55 มาก  
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จากตาราง  9  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  กระบวนการดานการจัดการเรียนรูและการวัดผล
ประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ  ( X  = 4.04,  S.D. = .55) 
  ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  สถานศึกษาจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
( X  = 4.22,  S.D. = .65),  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนอยางหลากหลาย   
( X  = 4.16,  S.D. = .73)  และสถานศึกษามีการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสม  
( X  = 4.13,  S.D. = .72) 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน   
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินผลการจัด 
กิจกรรมของผูสอนได  ( X  = 3.87,  S.D. = .71),  สถานศึกษาใหผูเรียน  ผูปกครองและครูมี 
การประเมินผลรวมกัน  ( X  = 3.88,  S.D. = .79)  และสถานศึกษามีอัตราสวนอุปกรณพื้นฐาน 
ดาน  ICT  เหมาะสมกับการจัดการ เรียนรู  ( X  = 4.02,  S.D. = .79) 
 
 
ตาราง  10  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  

จังหวดัสมุทรปราการ  กระบวนการดานการเรียนของผูเรียน 
 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานการเรียนของผูเรียน  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. นักเรียนทุกคนรักการอาน และแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

3.75 .93 มาก 9 

2. นักเรียนทุกคนมีการเพิ่มพนูทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการคนควา 

3.66 .85 มาก 10 

3. นักเรียนไดรับการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต 3.96 .67 มาก 5 
4. นักเรียนเปนผูที่กลาแสดงออกอยางเหมะสม 4.30 3.73 มาก 1 
5. นักเรียนกลาแสดงออกดานศิลปะ ดนตรี  กีฬา 4.15 .69 มาก 2 
6. นักเรียนมีประสบการณในวชิาชีพและสามารถ

หารายไดระหวางเรียน 
3.94 .81 มาก 8 
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ตาราง  10 (ตอ)  ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  กระบวนการดานการเรียนของผูเรียน 

   

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานการเรียนของผูเรียน  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

7. นักเรียนสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสาร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.94 .76 มาก 7 

8. นักเรียนมีผลงานและแสดงความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหและสรางสรรค 

3.97 .75 มาก 4 

9. นักเรียนทุกคนสามารถใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

4.07 .73 มาก 3 

10. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและคานิยม 
ที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด 

3.94 .74 มาก 6 

รวม 4.36 .73 มาก  

 
 

จากตาราง   10  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ 
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  กระบวนการดานการเรียนของผูเรียน 
ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ  ( X  = 4.36,  S.D. = .73) 
  ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  นักเรียนเปนผูที่กลาแสดงออกอยางเหมะสม  ( X = 4.30,  
S.D. = 3.73),  นักเรียนกลาแสดงออกดานศิลปะดนตรี  กีฬา  ( X  = 4.15,  S.D. = .69)  และนักเรียน
ทุกคนสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  ( X  = 4.07,  S.D. = .73) 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
นอยที่สุด เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  นักเรียนทุกคนมีการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารและการคนควา  ( X  = 3.66,  S.D. = .85),  นักเรียนทุกคนรักการอาน  และแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ( X  = 3.75,  S.D. = .93)  และนักเรียนมีประสบการณในวิชาชีพและสามารถหา
รายไดระหวางเรียน  ( X  = 3.94,  S.D. = .81) 
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ตาราง  11  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
จังหวดัสมุทรปราการ  ผลผลิตดานจุดมุงหมายการศกึษา 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานจุดมุงหมายการศึกษา   X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. นักเรียนมีสิทธิ์ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวา  12 ป โดยรัฐไมเก็บคาใชจาย 

3.94 .88 มาก 9 

2. สถานศึกษามหีลักการสําหรบัจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 

3.85 .89 มาก 10 

3. สถานศึกษามีเอกภาพดานนโยบาย 4.06 .72 มาก 8 
4. สถานศึกษามกีารกระจายอํานาจในการบรหิาร

การศึกษา 
4.14 .69 มาก 7 

5. สถานศึกษามรีะบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

4.23 .64 มาก 3 

6. สถานศึกษามกีารระดมทรัพยากรมาใชจัด 
การศึกษาจากแหลงตางๆ 

4.09 .64 มาก 5 

7. สถานศึกษามวีัตถุประสงคเพื่อใหนกัเรียน 
เปนคนดแีละมีความสุขในการเรียน 

4.23 .68 มาก 4 

8. สถานศึกษามจีุดมุงหมายใหนักเรียนเปนคนที่มี
คุณธรรม  ใฝรู  ใฝเรียน 

4.26 .71 มาก 1 

9. สถานศึกษามจีุดมุงหมายใหนักเรียนเสริมสราง
ทักษะการดํารงชีวิต 

4.23 .60 มาก 2 

10. สถานศึกษามวีัตถุประสงคสงเสริมใหนักเรียน
หารายไดระหวางเรียน 

4.09 .75 มาก 6 

รวม 4.10 .50 มาก  
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จากตาราง   11  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ 
หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลผลิต ดานมุงหมายการศึกษาในภาพรวม
อยูในระดับมากทุกขอ  ( X  = 4.10,  S.D. = .50) 

ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  สถานศึกษามีจุดมุงหมายใหนักเรียนเปนคนที่มีคุณธรรม  
ใฝรู  ใฝเรียน ( X  = 4.26,  S.D. = .71),  สถานศึกษามีจุดมุงหมายใหนักเรียนเสริมสรางทักษะ 
การดํารงชีวิต  ( X  = 4.23,  S.D. = .60)  และสถานศึกษามีระบบการประกัน  คุณภาพการศึกษา  
( X  = 4.23,  S.D. = .64) 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  สถานศึกษามีหลักการสําหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิต   
( X  = 3.85,  S.D. = .89),  นักเรียนมีสิทธิ์ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  โดยรัฐ 
ไมเก็บคาใชจาย ( X  = 3.94,  S.D. = .88)  และสถานศึกษามีเอกภาพดานนโยบาย  ( X  = 4.06,   
S.D. = .72) 
 
 
ตาราง  12  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  

จังหวดัสมุทรปราการ  ผลผลิตดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. นักเรียนเปนบคุคลแหงการเรียนรู 4.34 4.53 มาก 2 
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและ

สรางสรรค 
3.94 .76 มาก 8 

3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง 

3.91 .73 มาก 10 

4. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู 

4.05 .67 มาก 3 

5. นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตและมีความ
มั่นใจในตนเอง 

3.96 .69 มาก 6 
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ตาราง  12 (ตอ)  ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  ผลผลิตดานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

6. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง 3.95 .74 มาก 7 
7. นักเรียนมีความภูมิใจในอาชพีที่สุจริต 4.05 .69 มาก 4 
8. นักเรียนมีจิตสาํนึกในการอนรัุกษประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.35 4.54 มาก 1 

9. นักเรียนเกดิความตระหนักตอประโยชน 
ของสวนรวม 

3.92   .74 มาก 9 

10. นักเรียนมีระเบียบวนิัย  มีความซื่อสัตย 
มีความรับผิดชอบ และรูจักเสียสละ 

4.03 .65 มาก 5 

รวม 4.04 .86 มาก  

 
 
จากตาราง   12  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการ 

หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลผลิตดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ของผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ  ( X  = 4.04,  S.D. = .86) 

ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโครงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาทองถ่ิน  ( X  = 4.35,  S.D. = 4.54),  นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู ( X  =  4.34,  
S.D. = 4.53)  และนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู ( X  = 4.05,   
S.D. = .67) 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูความรูดวยตนเอง  
( X  = 3.91,  S.D. = .73),  นักเรียนเกิดความตระหนักตอประโยชนของสวนรวม  ( X  = 3.92,   
S.D. = .74)  และนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสรางสรรค ( X  = 3.94, S.D. = .76) 
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ตาราง  13  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
จังหวดัสมุทรปราการ  ผลผลิตดานความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 

 

n = 185 

ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
ดานความพึงพอใจของผูเรียนผูปกครอง 
และชุมชน  

X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. นักเรียนมีความพึงพอใจผูบริหารกับการบริหาร
โรงเรียน 

4.03 .65 มาก 6 

2. ผูปกครองมีความพึงพอใจผูบริหารกับ 
การบริหารโรงเรียน 

4.06 .67 มาก 3 

3. ชุมชนมีความพึงพอใจผูบริหารกับการบรหิาร
โรงเรียน 

4.07 .69 มาก 1 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกระบวน 
การเรียนการสอนของครู 

4.05 .68 มาก 4 

5. ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการเรยีน
การสอนของครู 

3.99 .62 มาก 9 

6. ชุมชนมีความพึงพอใจตอการจัดกระบวน 
การเรียนการสอนของครู 

4.04 .61 มาก 5 

7. นักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดหลักสตูร 
ของโรงเรียน 

4.01 .66 มาก 8 

8. ผูปกครองมีความพงึพอใจกบัการจัดหลักสูตร
ของโรงเรียน 

4.03 .67 มาก 7 

9. ชุมชนมีความพึงพอใจกับการจัดหลักสูตร 
ของโรงเรียน 

3.97 .65 มาก 10 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจดานอาคารสถานที่ 
และเทคโนโลย ี

4.07 .78 มาก 2 

รวม 4.03 .54 มาก  

  
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

102 

จากตาราง 13  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลผลิตดานความพึงพอใจของผูเรียน  ผูปกครอง  และ
ชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ  ( X  = 4.03,  S.D. = .54) 
  ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  ชุมชนมีความพึงพอใจผูบริหาร กับการบริหารโรงเรียน  
( X = 4.07,  S.D. = .69),  นักเรียนมีความพึงพอใจดานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี  ( X = 4.07,  
S.D. = .78)  และผูปกครองมีความพึงพอใจผูบริหารกับการบริหารโรงเรียน ( X = 4.06,  S.D. = .67) 
 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน 
นอยที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  ชุมชนมีความพึงพอใจกับการจัดหลักสูตรของโรงเรียน  
( X = 3.97,  S.D. = .65),  ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครู  ( X  = 3.99,  
S.D. = .62)  และนักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดหลักสูตรของโรงเรียน ( X  = 4.01,  S.D. = .66) 
 
 
ตาราง  14  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  

จังหวดัสมุทรปราการ  ดานปจจัยนําเขา  (INPUT)  โดยรวมและรายดาน 
 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
จังหวดัสมุทรปราการ  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. ดานผูบริหาร 4.40 .47 มาก 1 
2. ดานครูผูสอน 4.07 .48 มาก 3 
3. ดานหลักสูตร 4.16 .60 มาก 2 
4. ดานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี 4.00 .60 มาก 4 
5. ดานผูอุปถัมภ 3.65 .74 มาก 5 

รวม 4.06 .45 มาก  
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จากตาราง  14  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่ง
อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ดานปจจัยนําเขาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ทุกขอ  ( X  = 4.06,  S.D. = .45)  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ ดานผูบริหารอยูในระดับมาก   
( X  = 4.40,  S.D. = .47),  ดานหลักสูตรอยูในระดับมาก  ( X  =  4.16,  S.D. = .60)  และดานครู 
ผูสอนอยูในระดับมาก  ( X  =  4.07,  S.D. = .08) 

 
  
ตาราง  15  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  

จังหวดัสมุทรปราการ  ดานกระบวนการ  (PROCESS)  โดยรวมและรายดาน 
 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
จังหวดัสมุทรปราการ  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. ดานการบริหาร 3.96 .55 มาก 3 
2. ดานการจดัการเรียนรูและการวัดผลประเมนิผล 4.04 .55 มาก 2 
3. ดานการเรียนของผูเรียน 4.36 .73 มาก 1 

รวม 4.17 .53 มาก  

 
 

 จากตาราง  15 พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน จังหวัดสมุทรปราการ  ดานกระบวนการในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ  
( X  = 4.17,  S.D. = .53)  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  ดานการเรียนของผูเรียน  ( X = 4.36,   
S.D. = .73),  ดานการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล  ( X =  4.04, S.D.  =  .55)   และดาน
การ บริหาร  ( X = 3.96, S.D. = .55)   
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ตาราง  16  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
จังหวดัสมุทรปราการ  ดานผลผลิต  (OUTPUT)  โดยรวมและรายดาน 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
จังหวดัสมุทรปราการ  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. ดานจุดมุงหมายการศึกษา 4.10 .50 มาก 1 
2. ดานลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน 4.04 .86 มาก 2 
3. ดานความพึงพอใจของผูเรียน  ผูปกครอง 

และชุมชน 
4.03 .54 มาก 3 

รวม 4.06 .54 มาก  

 
 
 จากตาราง  16 พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน จังหวัดสมุทรปราการ   ดานผลผลิตในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ   
( X  = 4.06,  S.D. = .54)   เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้  ดานจุดมุงหมายการศึกษา ( X  = 4.10,  
S.D. = .50),  ดานลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ( X  = 4.04, S.D. = .86)  และดานความพึงพอใจ
ของผูเรียน  ผูปกครองและชุมชน  ( X  = 4.03, S.D. = .54) 
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ตาราง  17  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
จังหวดัสมุทรปราการ  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต ในภาพรวม 

 

n = 185 
ขอที่ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน  
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน   
จังหวดัสมุทรปราการ  X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

อันดับที ่

1. ดานผูบริหาร 4.40 .47 มาก 1 
2. ดานครูผูสอน 4.07 .48 มาก 5 
3. ดานหลักสูตร 4.16 .60 มาก 3 
4. ดานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี 4.00 .60 มาก 9 
5. ดานผูอุปถัมภ 3.65 .74 มาก 11 
6. ดานการบริหาร 3.96 .55 มาก 10 
7. ดานการจดัการเรียนรูและการวัดผลประเมนิผล 4.04 .55 มาก 6 
8. ดานการเรียนของผูเรียน 4.36 .73 มาก 2 
9. ดานจุดมุงหมายการศึกษา 4.10 .50 มาก 4 
10. ดานลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน 4.04 .86 มาก 7 
11. ดานความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครอง 

และชุมชน 
4.03 .54 มาก 8 

รวม 4.09 .46 มาก  

 
 

จากตาราง  17  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่ง
อําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยรวม  11  ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ทุกขอ  ( X  = 4.09,  S.D. = .46) 
  ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน   
มากที่สุด  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  ดานผูบริหาร  ( X  = 4.40,  S.D. = .47),  ดานการเรียนของ
ผูเรียน ( X  = 4.36,  S.D. = .73)  และดานหลักสูตร  ( X  = 4.16,  S.D. = .60) 
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ตาราง  18   การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  จําแนกตามวฒุิการศึกษา 

 

ปริญญาตรี 
n = 161 

สูงกวาปริญญาตรี 
n = 24 

ขอ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอ
การบริหารโรงเรียน 
โครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน X  S.D. ระดับ อันดับที ่ X  S.D. ระดับ อันดับที ่

1. ดานปจจยันําเขา 4.04 .45 มาก 3 4.15 .42 มาก 3 
2. ดานกระบวนการ 4.17 .54 มาก 1 4.18 .49 มาก 1 
3. ดานผลผลิต 4.04 .54 มาก 2 4.17 .57 มาก 2 

รวม  4.08 .47 มาก  4.17 .39 มาก  

 
 
 จากตาราง  18  พบวา  ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี   
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ  ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต และ
ดานปจจัยนําเขา 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 

107 

ตาราง  19  การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  จําแนกตามวฒุิการศึกษา 

 

ปริญญาตรี 
n = 161 

สูงกวาปริญญาตรี 
n = 24 

ขอ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอ
การบริหารโรงเรียน 
โครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน X  S.D. X  S.D.  

t p 

1. ดานปจจยันําเขา 4.04 .45 4.15 .42 1.06 .28 
2. ดานกระบวนการ 4.17 .54 4.18 .49 .11 .90 
3. ดานผลผลิต 4.04 .54 4.17 .57 1.07 .28 

รวม  4.08 .47 4.17 .39 .80 .41 

*p < .05 
 
 
 จากตาราง  19  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
 

ตาราง  20  การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

ประสบการณในการทํางาน 
ไมเกิน 5 ป 

n = 37 
6 – 10 ป  
n = 26 

มากกวา 10 ป 
n = 122 

ขอ 

ความคิดเหน็ของครูที่มีตอ
การบริหารโรงเรียน 
โครงการหนึ่งอําเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝน X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานปจจยันําเขา 4.01 0.49 มาก 3.98 0.40 มาก 4.09 0.45 มาก 
2. ดานกระบวนการ 4.08 0.59 มาก 4.08 0.62 มาก 4.21 0.49 มาก 
3. ดานผลผลิต 3.98 0.54 มาก 3.83 0.52 มาก 4.13 053 มาก 
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รวม  4.02 0.53 มาก 3.96 0.42 มาก 4.14 0.44 มาก 

จากตาราง  20 พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝน จังหวัดสมุทรปราการ  จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมอยูใน 
ระดับมาก   
  โดยครูมีประสบการณมากกวา  10 ป  มีความคิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนสูงสุด   
รองลงมาคือ ประสบกาณไมเกิน  5  ป  และ  6 – 10  ป  ตามลําดับ 
 
  
ตาราง  21  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหาร

โรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ   
 

ขอ ความคิดเหน็ของครูที่มี  แหลง  df SS MS F p 
 ตอการบริหารโรงเรียน  ความแปรปรวน 
 โครงการหนึ่งอําเภอ 
  หนึ่งโรงเรียนในฝน 

1.  ดานปจจยันําเขา   ระหวางกลุม     2     .370   .185   .896 .410 
     ภายในกลุม 182 37.604   .207  
     รวม  184 37.975  
2.  ดานกระบวนการ   ระหวางกลุม     2     .719   .360 1.263 .285 
     ภายในกลุม 182 51.839   .285 
     รวม  184 52.558  
3.  ดานผลผลิต    ระหวางกลุม     2   2.291 1.145 3.969     .021* 
     ภายในกลุม 182 52.519   .289 
     รวม  184 54.810 

รวม     ระหวางกลุม     2     .954    .477 2.218 .112 
    ภายในกลุม 182 39.146   .215 
    รวม  184 40.100  

*p < .05 
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  จากตาราง  21 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝน จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามประสบการณในการทํางาน  โดยรวม 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา   ดานผลผลิต  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  นํามาเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหาร 
โรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  จําแนกตามประสบการณ
ในการทํางานที่แตกตางกัน  จึงทดสอบรายคูโดยวิธีของ  เชฟเฟ (Scheffé Test)  ปรากฏผล 
การวิเคราะห  ดังตาราง  22 
 
 
ตาราง  22  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู  ความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน 

โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวดัสมุทรปราการ  ดานผลผลิต 
 

ประสบการณในการทํางาน 
ดานผลผลิต X  ไมเกิน  5 ป 

3.98 
6 – 10 ป 

3.83 
มากกวา  10 ป 

4.13 
ไมเกิน  5 ป 3.98 - .15 -.15 
6 – 10 ป 3.83 - -   -.30* 
มากกวา  10 ป 4.13 - - - 

*p < .05 
 
 
 จากตาราง  22  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่ง
อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  จังหวัดสมุทรปราการ  ดานผลผลิต  ครูที่มีประสบการณ  6 – 10  ป  กับ
ครูที่มีประสบการณมากกวา  10 ป  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนครูที่มี
ประสบการณไมเกิน  5 ป  กับครูที่มีประสบการณมากกวา  10  ป ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
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 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามปลายเปด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน  ในแตละดาน  มีดังนี้ 
 ขอเสนอแนะดานปจจัยนําเขา 
 1)  ผลการเรียนของนักเรียนยังไมไดมาตรฐานตามระดับคุณภาพของโรงเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษา  จึงทําใหการพัฒนานักเรียนไดรับความรู  ความสามารถเต็มศักยภาพ 
เปนไปอยางชาๆ (1) 
 2)  นักเรียนที่เขามาเรียนสวนใหญเปนนักเรียนที่ไมมีความพรอมทางครอบครัว  
ผลการเรียนไมดี  เหลือคัดเลือกจากโรงเรียนประจําจังหวัดทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน
มาก  นักเรียนบางคนเขียนไมได  อานไมออกก็ตองรับเขามาเรียน  เปนจํานวนมาก  ทั้งๆ ที่บุคลากร
ในโรงเรียนมีความสามารถแตกลับมองวาเปนโรงเรียนชั้นรองทั้งๆ ที่ตองรับเด็กที่ไมมีคุณภาพ 
มากกวา (1) 
 3)  ไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝายผลิต  ในดานการเปนเครือขายอุปถัมภ 
ทั้งรัฐบาลและเอกชน (1) 
 4)  ควรมีการรับยายหรือสอบบรรจุครูใหกับโรงเรียนไมใชใหโรงเรียนดําเนิน 
การจาง  โรงเรียนตองทําใจทุกภาคเรียนวาจะมีครูมาหรือไม (1) 
 5)  งบประมาณมาชา  ไมทันใช  หรือมีมาใหใชโดยการซื้อดวน  ทําใหขาด 
ประสิทธิภาพ  เทคโนโลยีเกามาก  ควรมีการเพิ่มหองปฏิบัติการ หรือพัฒนาหองสมุด (1) 
  ดานกระบวนการ 

1)  การบริหารจัดการใชแผนกลยุทธในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมของ 
เครือขายอุปถัมภและการมีภาวะผูนําของผูบริหารเปนที่พึงพอใจ 
  2)  ตัวอยางวัสดุส่ิงของตางๆ  ทําขึ้นเพื่อมีไวใหดู  ไมไดมีไวเพื่อใชจริงในการ
ปฏิบัติงาน 
  ดานผลผลิต 

1)  เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  มีทักษะ  โดยเฉพาะในเรื่อง 
คุณธรรม  จริยธรรม  ดนตรี  กีฬา  ครูไดรับการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพ  และมีส่ือเทคโนโลยี 
ในการสอนที่ทันสมัยโรงเรียนไดรับการพัฒนาทางกายภาพ  (1)  

2)  นักเรยีนยังขาดการสงเสริมดานวิชาการ  เกรดเฉลี่ยยังไมดีตองเพิ่มแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ์  (1) 

3)  ผูเรียนขาดวินัย  และความรับผิดชอบตอสังคม  (1) 
 




