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บทที$ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวิจยัเรื.อง สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที. 21 สังกดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัไดเ้สนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขัEนตอน ดงันีE  

 1.   สญัลกัษณ์ที.ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

สัญลกัษณ์ที+ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 N   แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 x"  แทน ค่าคะแนนเฉลี.ย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D. แทน ส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 Sig  แทน ค่าสาํคญัทางสถิติทดสอบ 

 *  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั  .05 

 X  แทน  สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 X1    แทน  ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิR  

 X2  แทน  ดา้นการบริการที.ดี 

 X3  แทน  ดา้นการพฒันาตนเอง 

 X4   แทน  ดา้นการทาํงานเป็นทีม 

 X5    แทน  ดา้นการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ 

 X6  แทน  ดา้นการสื.อสารและจูงใจ 

 X7  แทน  ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร              

 X8  แทน ดา้นการมีวสิยัทศัน์ 

 Y  แทน  การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

 rxy  แทน ค่าสมัประสิทธิR สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 a  แทน ค่าคงที.ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 b  แทน ค่าสมัประสิทธิR ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 β   แทน  ค่าสมัประสิทธิR ของการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
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 Y"    แทน ค่าการพยากรณ์การการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ในรูป

คะแนนดิบ 

 Z$y  แทน ค่าการพยากรณ์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ในรูปคะแนน

มาตรฐาน 

 Zx  แทน สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 df  แทน ระดบัความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครัE งนีE  ผูว้จิยัไดเ้สนอตามลาํดบัขัEนตอนดงันีE  

 ตอนที+ 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี  โดยใชส้ถิติค่าเฉลี.ย (x") และส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 ตอนที+ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสํานักงานเขต

พืEนที.การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวดัชลบุรี โดยใช้สถิติค่าเฉลี.ย (x") และส่วนเบี.ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

 ตอนที+ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากับ          

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

จังหวัดชลบุรี  โดยหาค่าสัมประสิทธิR สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product-Moment 

Correlation Coefficient) 

 ตอนที+ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) เพื.อค้นหา

อาํนาจพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งโดยขอความอนุเคราะห์จาก สงักดัสาํนกังาน

เขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จังหวดัชลบุรี นําแบบสอบถามใส่ช่องรับเอกสารตาม

โรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง และไดรั้บกลบัคืนทัEงหมด 346 ฉบับ  คิด เ ป็น ร้อยละ 100 ไดต้รวจความ

สมบูรณ์ความถูกต้องของแบบสอบถามที.ได้รับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล           

ผูว้จิยัไดเ้สนอตามลาํดบั ดงันีE  
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 ตอนที+ 1  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี   

 ผลการวิ เ คร าะ ห์สมรรถนะผู ้บ ริหารสถาน ศึกษา  โดยใช้ส ถิ ติ ค่ า เฉ ลี. ย  (x")                                    

และค่าส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและรายดา้น ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้น  

 

 

 จากตาราง 3 แสดงว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความมีคิดเห็นเกี.ยวกับ   

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดั

ชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (x" = 4.46) เมื.อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เห็นดว้ยอยูใ่น

ระดับมากที.สุด 3 ด้าน เรียงลาํดับค่าเฉลี.ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ (x" = 4.55)                   

ดา้นการพฒันาตนเอง (x" = 4.52) ดา้นการบริการที.ดี (x" = 4.52) เห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้น          

คือ  ด้านการสื. อสารและจูงใจ  (x" = 4.47) ด้านการวิ เคราะห์และสั ง เคราะห์  (x" = 4.47)                              

ด้านการทาํงานเป็นทีม (x" = 4.44) ด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากร (x" = 4.42) และด้านการมุ่ง

ผลสมัฤทธิR  (x" = 4.40) ตามลาํดบั 

 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 
N = 346 

ระดบั อนัดบั 
x" S.D. 

1. ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิR  4.40 0.68 เห็นดว้ยมาก 8 

2. ดา้นการบริการที.ดี 4.52 0.45 เห็นดว้ยมากที.สุด 3 

3. ดา้นการพฒันาตนเอง 4.52 0.58 เห็นดว้ยมากที.สุด 2 

4. ดา้นการทาํงานเป็นทีม 4.44 0.54 เห็นดว้ยมาก 6 

5. ดา้นการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ 4.47 0.52 เห็นดว้ยมาก 5 

6. ดา้นการสื.อสารและจูงใจ 4.47 0.54 เห็นดว้ยมาก 4 

7. ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร              4.42 0.51 เห็นดว้ยมาก 7 

8. ดา้นการมีวสิยัทศัน์ 4.55 0.46 เห็นดว้ยมากที.สุด 1 

รวม 4.46 0.51 เห็นดว้ยมาก  
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 ตอนที+ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกัดสํานักงาน             

เขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที.  21 โดยใช้สถิติค่าเฉลี.ย (x")                                    

และค่าส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและรายดา้น ดงัตาราง 4  

 

ตาราง 4 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 โดยรวมและรายดา้น  

 

 

 จากตาราง 4 แสดงว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีความคิดเห็นเกี.ยวกับ                   

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

จงัหวดัชลบุรี โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก (x" = 4.47) เมื.อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เห็นดว้ย

อยู่ในระดับมากที.สุด 1 ด้าน คือ ด้านการแก้ปัญหา (x" = 4.53) เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน                

คือด้านความเป็นผูน้ําที.มีวิสัยทศัน์ (x" = 4.48) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (x" = 4.48) ด้านการ

สื. อสารที. ดี (x" = 4.47) ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (x" = 4.46) และด้านการใช้เทคโนโลยี                      

(x" = 4.27) ตามลาํดบั 

  

 

 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 
N = 346 

ระดบั อนัดบั 
x" S.D. 

1. ดา้นการสื.อสารที.ดี  4.47 0.59 เห็นดว้ยมาก 4 

2. ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี 4.27 0.68 เห็นดว้ยมาก 6 

3. ดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 4.46 0.48 เห็นดว้ยมาก 5 

4. ดา้นความเป็นผูน้าํที.มีวสิยัทศัน์  4.48 0.61 เห็นดว้ยมาก 2 

5. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  4.48 0.54 เห็นดว้ยมาก 3 

6. ดา้นการแกปั้ญหา 4.53 0.55 เห็นดว้ยมากที.สุด 1 

รวม 4.46 0.54 เห็นดว้ยมาก  
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 ตอนที+ 3 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 โดยการหาค่าสัมประสิทธิR สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-

Moment  Correlation  Coefficient) ดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X Y 

X1 1.000          

X2 .586* 1.000         

X3 .878* .766* 1.000        

X4 .843* .829* .955* 1.000       

X5 .780* .751* .849* .913* 1.000      

X6 .896* .717* .924* .913* .882* 1.000     

X7 .881* .784* .909* .959* .891* .944* 1.000    

X8 .698* .865* .902* .877* .770* .801* .782* 1.000   

X .914* .815* .970* .979* .918* .959* .968* .880* 1.000  

Y .895* .800* .942* .965* .935* .946* .968* .817* .983* 1.000 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 

   

 จากตาราง  5 พบว่า  สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษา                      

ในศตวรรษที.  21 โดยรวม  (rxy = 0.983) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก                 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 และเมื.อพิจารณาเป็นรายดา้น โดยการเรียงลาํดบัความสมัพนัธ์             

จากมากไปหานอ้ยไดด้งันีE   

 ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx7y = 0.968)      
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 ดา้นการทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 

ที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx4y = 0.965)                                                                  

 ด้านการสื. อสารและจูงใจ  มีความสัมพันธ์กันสูงมากกับการบริหารสถานศึกษา                     

ในศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx6y = 0.946)                                    

 ดา้นการพฒันาตนเอง มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ       

ที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx3y = 0.942)                                    

 ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษา      

ในศตวรรษที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx5y = 0.935)                                    

 ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิR  มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ         

ที. 21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx1y = 0.895)                                    

 ดา้นการมีวิสยัทศัน์ มีความสมัพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx8y = 0.817)                                    

 ดา้นการบริการที.ดี มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากกบัการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 (rx2y = 0.800)                                    

  

 ตอนที+ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) เพื.อค้นหา

อาํนาจพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 

สงักดัสาํนกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี 

 ผลการวิเคราะห์อาํนาจพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 โดยการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)                          

ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์อาํนาจพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสํานกังานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดั

ชลบุรี 

 

ตวัแปร (N = 345) β df rxy a b 

x" S.D. 

 X  4.46 0.54 0.98* 345 0.98* -0.18 1.03* 

  Y 4.46 0.51      

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั .05 

 

    R2 = 0.96  Adjusted R2 = 0.96 S.E.est = 0.10 

  

 

 จากตาราง 6 พบว่า การพยากรณ์สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที.ระดบั .05 สามารถร่วมกนัพยากรณ์                  

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 ไดร้้อยละ 0.96

และมีความคลาดเคลื.อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.10 สามารถสร้างสมการพยากรณ์

สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาที.ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกดัสาํนกังาน

เขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 จงัหวดัชลบุรี ไดด้งันีE  

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Y"  =  -0.18* + 1.03*X  

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Z$y  =  0.98*Zx   

 จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา เปลี.ยนไป 1 หน่วย 

ทาํให้การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที. 21 สังกัดสํานักงานเขตพืEนที.การศึกษามธัยมศึกษา            

เขต 18 จงัหวดัชลบุรี เปลี.ยนไป 1.03 หน่วย 




