
 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผูว้ิจ ัยเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดบั ดงัน้ี  

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

N แทน    จ  ำนวนกลุ่มตวัอยำ่ง 
          แทน    ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D.      แทน    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Sig        แทน    ค่ำส ำคญัทำงสถิติทดสอบ 
*           แทน    มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  .05 
 X       แทน   ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 X1       แทน    ทกัษะดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ 

 X2       แทน    ทกัษะดำ้นเทคนิค 
 X3       แทน    ทกัษะดำ้นภำวะผูน้ ำ 
 X4       แทน    ทกัษะดำ้นควำมคิดรวบยอด  
 Y          แทน   การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
rxy          แทน    ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
a           แทน    ค่ำคงท่ีของสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
b           แทน    ค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
β          แทน    ค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรพยำกรณ์ในรูปของคะแนนมำตรฐำน 
 Ŷ           แทน    ค่ำกำรพยำกรณ์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ในรูปคะแนนดิบ 
 Ẑy                 แทน     ค่ำกำรพยำกรณ์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
 Zx          แทน    ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ในรูปคะแนนมำตรฐำน 

 df          แทน    ระดบัควำมเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
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การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในกำรเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอตำมล ำดบัขั้นตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ทักษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1  โดยใชส้ถิติค่ำเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 โดยใชส้ถิติค่ำเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.)  
ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทักษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกับ                  

กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี 
เขต 1 โดยหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) 

ตอนที ่4 ผลกำรวเิครำะห์ถดถอยอยำ่งง่ำย (Simple Regression Analysis) เพื่อคน้หำอ ำนำจ
พยำกรณ์ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบวดัให้กลุ่มตวัอย่ำงโดยขอควำมอนุเครำะห์จำก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 น ำแบบวดัใส่ช่องรับเอกสำรตำมโรงเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง และ
ไดรั้บกลบัคืนทั้งหมด 285  ฉบ ับ  คิด เ ป็น ร้อยละ 100 ไดต้รวจควำมสมบูรณ์ ควำมถูกตอ้งของ
แบบวดัท่ีไดรั้บคืนมำวเิครำะห์ขอ้มูล ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้สนอตำมล ำดบั ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  วิเครำะห์ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 

 ผลกำรวิ เครำะห์ทักษะของผู ้บ ริหำรสถำนศึกษำ  โดยใช้สถิติค่ำ เฉล่ีย (x̅) และ                             
ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยรวมและรำยดำ้น ดงัตำรำง 4 
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ตาราง 4 ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ โดยรวมและรำยดำ้น  
 

ตวัแปรพยำกรณ์ 
N = 285 

ระดบั อนัดบั 
x̅ S.D. 

1. ทกัษะดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ 4.22 0.55 เห็นดว้ยมำก 2 
2. ทกัษะดำ้นเทคนิค 4.21 0.42 เห็นดว้ยมำก 3 
3. ทกัษะดำ้นภำวะผูน้ ำ 4.30 0.46 เห็นดว้ยมำก 1 
4. ทกัษะดำ้นควำมคิดรวบยอด 4.20 0.47 เห็นดว้ยมำก 4 

รวม 4.23 0.42 เห็นดว้ยมำก  
  

 จำกตำรำง 4 พบวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะของ
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก (x̅ = 4.23)  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบวำ่มี
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำกทุกดำ้น โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำน้อยได้ดงัน้ี ทกัษะด้ำน
ภำวะผูน้ ำ (x̅ = 4.30) ทกัษะดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ (x̅ = 4.22) ทกัษะดำ้นเทคนิค (x̅ = 4.21) และทกัษะ
ดำ้นควำมคิดรวบยอด (x̅ = 4.20) 
 

ตอนที่ 2 วิเครำะห์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1  

ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้สถิติค่ำเฉล่ีย (x̅) และ                  
ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยรวมและรำยดำ้น ดงัตำรำง 5 
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ตาราง 5 กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
       จนัทบุรี เขต 1 โดยรวมและรำยดำ้น 
 

ตวัแปรเกณฑ์ 
N = 285 

ระดบั อนัดบั 
x̅ S.D. 

1. ดำ้นมนุษยสัมพนัธ์องคก์รและชุมชน 4.27 0.51 เห็นดว้ยมำก 3 
2. ดำ้นภำวะผูน้ ำท่ีมีวสิัยทศัน์ 4.33 0.54 เห็นดว้ยมำก 1 
3. ดำ้นกำรบริหำรระบบเทคโนโลยี   
    สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

4.28 0.53 เห็นดว้ยมำก 2 

4. ดำ้นเทคนิคและทกัษะกำรปฏิบติังำน 4.24 0.50 เห็นดว้ยมำก 4 
รวม 4.28 0.37 เห็นดว้ยมำก  

 
จำกตำรำง 5 พบวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรบริหำร

สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก (x̅ = 4.28) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น
พบวำ่มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำกทุกดำ้น โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังน้ี 
ดำ้นภำวะผูน้ ำท่ีมีวสิัยทศัน์ (x̅ = 4.33) ดำ้นกำรบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
(x̅ = 4.28)  ด้ำนมนุษยสัมพันธ์องค์กรและชุมชน (x̅ = 4.27) และด้ำนเทคนิคและทักษะ                   
กำรปฏิบติังำน (x̅ = 4.24)     
  

ตอนที่ 3 วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบักำรบริหำร
สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1  

ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกับกำรบริหำร
สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 โดยกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-
Moment  Correlation  Coefficient) ดงัตำรำง 6 
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ตาราง 6 ผลวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบักำรบริหำรสถำนศึกษำ   
       ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X Y 
X1 1.000      
X2   0.731* 1.000     
X3   0.794*   0.697* 1.000    
X4   0.775*   0.679*   0.714* 1.000   
X   0.932*   0.858*   0.897*   0.887* 1.000  
Y   0.824*   0.708*   0.775*   0.759*   0.866* 1.000 

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จำกตำรำง 6 พบวำ่ ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบักำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยรวม (rxy = 0.86) มีควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวกอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น โดยกำรเรียงล ำดบัควำมสัมพนัธ์จำกมำกไปหำ
น้อย   ไดด้งัน้ี  

ทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์ มีควำมสัมพนัธ์กันสูงมำกกับกำรบริหำรสถำนศึกษำใน
ศตวรรษท่ี 21 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (rx4y = 0.82)                                    

ทกัษะดำ้นภำวะผูน้ ำ มีควำมสัมพนัธ์กนัสูงกบักำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (rx1y = 0.77)  

ทกัษะดำ้นควำมคิดรวบยอด มีควำมสัมพนัธ์กนัสูงกบักำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษ
ท่ี 21 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (rx3y = 0.75)  

ทกัษะด้ำนเทคนิค มีควำมสัมพนัธ์กันสูงกับกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21                      
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (rx2y = 0.70) 
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 ตอนที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression Analysis) เพื่อค้นหำ
อ ำนำจพยำกรณ์ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1  
 ผลกำรวิ เครำะ ห์อ ำนำจพยำกรณ์ทักษะของผู ้บ ริหำรสถำนศึกษำ ท่ี ส่งผลต่อ                                  
กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21โดยกำรวเิครำะห์ถดถอยอยำ่งง่ำย (Simple Regression Analysis)                          
ดงัตำรำง 7 
 
ตาราง 7 ผลกำรวิเครำะห์อ ำนำจพยำกรณ์ทกัษะของผู ้บ ริหำรสถำนศึกษำที่ ส่งผลต่อกำรบริหำร

สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 
 

ตวัแปร (N = 148) β df rxy a b 
x̅ S.D. 

X 4.23 0.42 0.86* 284 0.86* 1.054 0.763* 
Y 4.28 0.37      

 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 

  R2 = 0.80           Adjusted R2 = 0.80 S.E.est = 0.26 

 

 จำกตำรำง 7 พบว่ำ กำรพยำกรณ์ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำร
สถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สำมำรถร่วมกนัพยำกรณ์                  
ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 ไดร้้อยละ 80 
และ มีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนของกำรพยำกรณ์ เท่ำกบั ±0.26 สำมำรถสร้ำงสมกำรพยำกรณ์
ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนกังำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำจนัทบุรี เขต 1 ไดด้งัน้ี 
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  =  1.054 + 0.763*X  
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน  คือ Ẑy  =  0.86* Zx   
 จำกสมกำรพยำกรณ์แสดงให้เห็นวำ่ ทกัษะของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ เปล่ียนไป 1 หน่วย 
ท ำให้กำรบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
จนัทบุรี เขต 1 เปล่ียนไป 0.763 หน่วย  




