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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 ผลการวิเคราะหคร้ังนี้ เปนการศึกษาพฤติกรรมผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด
ดังนี้  
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 X  แทน  คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 c   แทน คาคงที่ 
 a  แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรตน 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 p  แทน ความนาจะเปนของความคลาดเคลื่อน (probability) 
 *  แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **  แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 B  แทน สัมประสิทธิ์การถดถอย 

 β  แทน คาน้ําหนักของตัวพยากรณ 
 R  แทน สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2  แทน สัมประสิทธิ์การตัดสินใจในการเลือกใชตัวแบบในการทํานาย 
 SE.b แทน ความคลาดเคลื่อนของสมการถดถอย 
 t  แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ  t  
     เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ 
 X   แทน   พฤติกรรมผูนํา 
 X1      แทน   พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ 
 X2      แทน  พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน 
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 Y  แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา 
 Y1  แทน  ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน 
 Y2  แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 Y3  แทน  ความสามัคคีของครู 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติพื้นฐาน 
ความถี่ รอยละ และนําเสนอประกอบคําบรรยาย 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน

ระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  ใชสถิติพื้นฐานคาเฉลี่ย  ( X )
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพมหานคร ใชสถิติพื้นฐานคาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใชในการทดสอบไดแก สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติพื้นฐาน
คาความถี่ รอยละ  
 
ตาราง  1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ                           
                                ชาย 

 
24 

 
6.50 

หญิง 345 93.50 
รวม 369 100 
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ตาราง 1  (ตอ)  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน)  รอยละ 

ระดับการศึกษา      
                            ต่ํากวาปรญิญาตรี 

 
41 

 
11.10 

        ปริญญาตรี 301 81.60 
             สูงกวาปริญญาตรี 27 7.30 

รวม 369 100 
ตําแหนง 

ผูบริหาร 
 

34 
 

9.18 
ครูผูสอน 335 90.72 
รวม 369 100 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่   
ต่ํากวา 5 ป 68 18.37 

5-10 ป 114 30.91 
10 ปขึ้นไป 187 50.72 

รวม 369 100 

 
 จากตาราง 1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 369 ราย พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดเปนเพศหญิง จํานวน 345 ราย คิดเปนรอยละ 93.50   และเพศชาย 
จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 6.50 ตามลําดับ  
 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 369 ราย ผูตอบแบบสอบถาม
มากที่สุดมีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 301 รายคิดเปนรอยละ 81.60 รองลงมาคือ
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 11.10 และระดับสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 7.30 ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาที่ ของผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน จํานวน 369  คน พบวา 
มีตําแหนงผูบริหาร จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.18 และเปนครูผูสอน จํานวน 335 ราย 
คิดเปนรอยละ 90.72  
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 เมื่อจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 369 คน 
พบวา สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ 10 ปขึ้นไป จํานวน 187 ราย คิดเปนรอยละ 50.72 
รองลงมา มีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ 5-10 ป จํานวน 114 ราย คิดเปนรอยละ 30.91 และ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ต่ํากวา 5 ป จํานวน  68 ราย คิดเปนรอยละ 18.37 ตามลําดับ  

 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 2  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของ พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
   ระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 

พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร 
n = 369 ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที่ 

X  S.D. 

พฤติกรรมแบบมุงสัมพันธ 3.96 0.47 มาก 2 
พฤติกรรมแบบมุงงาน 4.18 0.40 มาก 1 
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโดยรวม 4.10 0.35 มาก  

 
 จากตาราง 2 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอ พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.18 และพฤตกิรรมแบบมุงสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96  
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูนําของผูบริหารแบบมุงสัมพันธ 
  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา 
  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพนัธ 
n = 369 ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่

X  S.D. 

1. เปนคนเปดเผยสามารถเขาใจไดงาย 3.97 0.65 มาก 3 
2. พยายามใหคณะครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน 4.13 0.61 มาก 1 
3. ปรับพฤติกรรมของตนใหคณะครูกลาเขามาพูดคุยได 
    ดวยความสบายใจ 

3.85 0.65 มาก 5 

4. ปฏิบัติตอคณะครูอยางเทาเทียมกนั 3.82 0.59 มาก 6 
5. เลือกใชคนใหเหมาะสมกบังาน 4.06 0.64 มาก 2 
6. นําขอเสนอแนะของคณุครูไปพิจารณาปรับใช 
    ใหเกดิประโยชน 

3.96 0.79 มาก 4 

รวม 3.96 0.47 มาก  

 
 จากตาราง 3 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนดานพฤติกรรมผูนําแบบ 

มุงสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงคาจากมากไปหานอยดังนี้ ในเรื่องพยายามใหคณะครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย
เทากับ 4.13 สามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เปนคนเปดเผย
สามารถเขาใจไดงายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 นําขอเสนอแนะของครูผูสอนไปพิจารณาปรับใช
ใหเกิดประโยชน คาเฉลี่ย  3.96 ปรับพฤติกรรมของตนใหคณะครูกลาเขามาพูดคุยได

ดวยความสบายใจ คาเฉลี่ย 3.85 และนอยที่สุดคือปฏิบัติตอคณะครูอยางเทาเทียมกันมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.82 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูนําแบบมุงงานตามความคิดเห็น 
  ของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา 
  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน 
n = 369 ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที่ 

X  S.D. 
1. บริหารงานโดยปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ 4.25 0.58 มาก 2 
2. สอดสองดูแลใหคณะครูปฏิบัติงานเต็มกาํลังความสามารถ 4.11 0.61 มาก 8 
3. แจงใหคณะครูไดทราบถึงความคาดหวังที่จะไดรับ 
    จากการปฏบิัติงานของคณะคร ู

4.09 0.69 มาก 10 

4. ปรึกษาหารอืกับคณะครูกอนดําเนนิการเรื่องงานหรือ 
    โครงการใหม ๆ 

4.19 0.62 มาก 6 

5. อธิบายใหคณะครูเขาใจขัน้ตอนในการปฏิบัติงานของครู 
    อยางชัดเจน 

4.20 0.59 มาก 5 

6. นําความคิดใหม ๆ มาใชกบัคณะครูเพื่อใหงาน 
    ประสบความสําเร็จ 

4.21 0.79 มาก 4 

7. ปกครองคณะครูดวยระเบียบวนิัยที่ครูตองรับทราบ 
    ดวยความรบัผิดชอบ 

4.16 0.56 มาก 7 

8. สามารถพูดอธิบายงานใหคณะครูเขาใจไดแจมแจง 4.01 0.57 มาก 11 
9. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะครูไดอยางชดัเจน 4.10 0.48 มาก 9 
10. เนนการปฏิบัติงานของคณะครูใหเสร็จทันกําหนดเวลา 4.22 0.55 มาก 3 
11. สงเสริมคณะครูใหปฏิบัติงานอยางมีระเบียบแบบแผน 4.21 0.65 มาก 4 
12. มีการปรับปรุงการทํางานเพื่อใหงานมปีระสิทธิภาพ 4.41 0.53 มาก 1 

รวม 4.18 0.40 มาก  

 
 จากตาราง 4 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนดานพฤติกรรมแบบมุงงาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ มีการปรับปรุงการทํางานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 บริหารงานโดยปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
เนนการปฏิบัติงานของคณะครูใหเสร็จทันกําหนดเวลาคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 สงเสริมคณะครู
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ใหปฏิบัติงานอยางมีระเบียบแบบแผน และนําความคิดใหม ๆ มาใชกับคณะครูเพื่อใหงาน
ประสบความสําเร็จคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 อธิบายใหคณะครูเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานของครู
อยางชัดเจน คาเฉลี่ย 4.20 ปรึกษาหารือกับคณะครูกอนดําเนินการเรื่องงานหรือโครงการใหม ๆ 
คาเฉล่ีย 4.19 ปกครองคณะครูดวยระเบียบวินัยที่ครูตองรับทราบดวยความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 
4.16 สอดสองดูแลใหคณะครูปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ คาเฉลี่ย 4.11 กําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคณะครูไดอยางชัดเจน คาเฉลี่ย 4.10  แจงใหคณะครูไดทราบถึงความคาดหวัง
ที่จะไดรับจากการปฏิบัติงานของคณะครู คาเฉลี่ย 4.09 และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถ
พูดอธิบายงานใหคณะครูเขาใจไดแจมแจง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01  
  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับประสิทธผิลของโรงเรียนเอกชน  
 
ตาราง 5  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลโดยรวมตามความคิดเห็นของ 
   ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา 
               สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ประสิทธิผล 
n = 369 ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที่ 

X  S.D. 

ความสามารถในการปรับตวั 3.99 0.40 มาก 1 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3.91 0.46 มาก 3 
ความสามัคคีของครู 3.97 0.53 มาก 2 

รวม 3.95 0.42 มาก  

  
 จากตาราง  5 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนดานประสิทธิผล
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  โดยดานความสามารถในการปรับตัว คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 
ดานความสามัคคีของครู คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.91  
 
 
 



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

60 
 

ตาราง  6  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลดานความสามารถในการปรับตัว 
                ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา 
                สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
   
 

ดานความสามารถในการปรับตัว  n=369 ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ลําดับที่ 

X  S.D. 

1.  มีความสามารถในการแกปญหาในการบริหารงานไดด ี 3.82 0.54 มาก 6 
2. โรงเรียนกําหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงาน 
    ของสถานศึกษาไดสอดคลองกับสภาวะปจจุบันที่กาํลัง 
    เปล่ียนแปลง 

3.93 0.59 มาก 5 

3. ปฏิบัติตามแผนของโรงเรียนและสนองความตองการ 
     ของชุมชน 

3.94 0.51 มาก 4 

4.  เปดโอกาสใหมีการจดัการหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 
     สภาพแวดลอม 

4.16 0.65 มาก 1 

5.  มีการปรับการจัดการเรยีนการสอนที่ทนัสมัย 
     สอดคลองกับความตองการของสังคม 

4.03 0.54 มาก 3 

6.  มีการรับแนวคิดวิธีการใหมในการจัดการศึกษามาใช 
     ในการจดักจิกรรมการเรียนการสอน  

4.11 0.57 มาก 2 

รวม 3.99 0.40 มาก  

  
 จากตาราง 6 พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน ดานความสามารถในการปรับตัวโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  เปดโอกาสใหมีการจัดการหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 มีการรับแนวคิดวิธีการใหมในการจัดการศึกษา
มาใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 มีการปรับการจัดการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ปฏิบัติตามแผนของโรงเรียน
และสนองความตองการของชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 โรงเรียนกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานของสถานศึกษาไดสอดคลองกับสภาวะปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.93 และนอยที่สุดคือ มีความสามารถในการแกปญหาในการบริหารงานไดดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.82  



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

61 
 

ตาราง  7  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
    ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามความคดิเห็นของผูบริหาร  และครูผูสอน 
    ของโรงเรยีนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
          

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
n =369 ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที่ 

X  S.D. 

1. ระดับพัฒนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญ 4.10 0.53 มาก 2 
2. ระดับพัฒนาการทางดานสังคมของนักเรียนสวนใหญ 4.03 0.69 มาก 3 
3. ระดับพัฒนาการทางดานอารมณและจติใจของ 
    นักเรียนสวนใหญ 

3.93 0.69 มาก 6 

4. ระดับพัฒนาการทางดานสติปญญา 4.00 0.52 มาก 5 
5. เด็กนกัเรียนสวนใหญสนทนากับเพื่อนหรือผูใหญ 
    ไดเหมาะสมกับวยั 

  
3.70 

 0.56 มาก 10 

6. เด็กนกัเรียนมีความสุขที่ไดมาโรงเรียน 4.11  0.58 มาก 1 
7. เด็กนกัเรียนมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ 
    ไดเหมาะสมกับวยั 

3.80 0.59 มาก 8 

8. เด็กนกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนตอการเรียน 3.77 0.72 มาก 9 
9. เด็กนกัเรียนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรู 
    ไดดวยตนเอง 

3.91 0.67 มาก 7 

10. เด็กนกัเรียนมีระเบียบวินยั 3.58 0.55 มาก 11 
11. เด็กนกัเรียนสามารถทํางานรวมกับเพื่อนไดด ี 4.02 0.65 มาก 4 

รวม 3.91 0.46 มาก  

 
 จากตาราง 7  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณารายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ เด็กนกัเรียนมีความสุขที่ไดมาโรงเรียน 
มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.11 เด็กนกัเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีพัฒนาการทางดานรางกาย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.10 เด็กนกัเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีพัฒนาการทางดานสงัคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03  
เด็กนักเรียนสามารถทํางานรวมกับเพื่อนไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ระดับพัฒนาการ
ทางดานสติปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 นักเรยีนสวนใหญมีระดับพฒันาการทางดานอารมณ
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และจิตใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เด็กนักเรียนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเอง 
มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.91 เด็กนกัเรียนมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ไดเหมาะสมกับวยั มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.80 เด็กนักเรยีนมีความสนใจ กระตอืรือรนตอการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 เด็กนักเรยีน
สวนใหญสนทนากับเพื่อนหรือผูใหญไดเหมาะสมกับวยั มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และนอยที่สุด
คือ เด็กนกัเรียนมีระเบียบวินยั มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58  
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของโรงเรยีนเอกชน ดานความสามัคค ี
   ของครู ตามความคิดเหน็ของผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนเอกชน   
                ระดบักอนประถมศึกษาสังกัดอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ดานความสามคัคีของครู 
n = 369 ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่

X  S.D. 

1. คณะครูในโรงเรียนมีความกระตือรือรน ตั้งใจทํางาน 
    รวมกัน 

4.01 0.59 มาก 4 

2. คณะครูในโรงเรียนมักจะชวยเหลือสนับสนุน 
    ซ่ึงกันและกนั 

3.91 0.71 มาก 10 

3. คณะครูในโรงเรียนยอมรบัซึ่งกันและกนั 3.88 0.59 มาก 11 
4. คณะครูในโรงเรียนมีความภาคภูมใิจทีอ่ยูในโรงเรียนนี้ 4.21 0.59 มาก 1 
5. คณะครูในโรงเรียนสวนใหญใหความชวยเหลือตอ 
    เพื่อนรวมงาน 

3.94 0.73 มาก 9 

6. คณะครูในโรงเรียนมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั 3.82 0.63 มาก 13 
7. คณะครูในโรงเรียนมักจะปรึกษาหารือในการทํางาน 3.97 0.55 มาก 6 
8. คณะครูในโรงเรียนใหความรวมมือกันแกไขปญหา 
    ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

4.02 0.73 มาก 3 

9. คณะครูในโรงเรียนรวมมอืกันแกไขปญหาที่เกิดขึน้ 
    ในโรงเรียน 

3.97 0.62 มาก 7 

10. คณะครูในโรงเรียนมีความสนุกกับการทํางาน 
      ในโรงเรียน 

3.95 0.73 มาก 8 

11. คณะครูในโรงเรียนรวมกนัทํางานเปนทมี 3.99 0.69 มาก 5 
12. คณะครูในโรงเรียนรวมกนัวางแผนพัฒนาโรงเรียน 3.88 0.75 มาก 12 
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ตาราง 8   (ตอ)  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  
             ดานความสามัคคีของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูผูสอนของ 
                         โรงเรียนเอกชน  ระดับกอนประถมศึกษาสงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 

ดานความสามคัคีของครู 
n = 369 ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่

X  S.D. 

13. คณะครูในโรงเรียนมักจะใหความสนใจรวมกนั 
      ตอตานนักเรียนที่มีปญหา 

4.10 0.65 มาก 2 

รวม 3.97 0.53 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ดานความสามัคคีของครูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ คณะครูในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่อยูในโรงเรียนนี้ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คณะครูในโรงเรียนมักจะใหความสนใจ รวมกันตอตานนักเรียนที่มีปญหา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ครูในโรงเรียนรวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.02  คณะครูในโรงเรียนมีความกระตือรือรน ตั้งใจทํางานรวมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 คณะครู
ในโรงเรียนรวมกันทํางานเปนทมี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 คณะครูในโรงเรียนมักจะปรึกษาหารือกัน
ในการทํางาน และ คณะครูในโรงเรียนรวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.97 คณะครูในโรงเรียนมีความสนุกกับการทํางานในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 
คณะครูในโรงเรียนสวนใหญใหความชวยเหลือตอเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.94 คณะครู

ในโรงเรียนมักจะชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 คณะครูในโรงเรียน
ยอมรับซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คณะครูในโรงเรียนรวมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และนอยที่สุดคือ คณะครูในโรงเรียนมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 
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 ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช ไดแก สหสัมพันธเพยีรสัน การวิเคราะห
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  
 สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมผูนํามีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับ
กอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
  
ตาราง  9 ผลการวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรมผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลของ 
               โรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
  
 

ตัวแปร B β R R2 SE.b t Sig. 

(2-tailed) 
คาคงที่ (c) 1.429  .209   6.855 0.000* 
พฤติกรรมผูนํา 
แบบมุงสัมพันธ (X1) 

 
0.477 

 
0.530 

 
0.040 

 
0.530 

 
0.349 

 
11.821 

 
0.000* 

พฤติกรรมผูนํา 
แบบมุงงาน (X2) 

 
0.151 

 
0.142 

 
0.048 

 
0.142 

 
0.345 

 
3.160 

 
0.002* 

F = 126.37        
ตัวแปรอิสระ (X) คือ พฤติกรรมผูนํา   
ตัวแปรตาม (Y)   คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน   

* มีนัยสําคัญ p < 0.05 
 

 จากตาราง 9 พบวา ปจจัยพฤติกรรมผูนําที่สามารถทํานายความประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน ไดแก พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ และพฤติกรรมผูนําแบบมุงงานโดยสามารถ
แสดงสมการทํานายไดดังตอไปนี้  

 สมการทํานาย ประสิทธิผลของโรงเรียน  
 สูตรสมการถดถอยเชิงพหุคณู 

 Y =  c + a1(X1) + a2 (X2)+a3(X3)+…+ an (Xn) 
 โดยที ่
 สามารถแทนคาไดดังตอไปนี้  
   ประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) = 1.429 + 0.477 (X1: พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ) 

+ 0.151 (X2: พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน) 
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 โดยคา R2 ของพฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธและพฤติกรรมแบบมุงงานมีคา เทากับ 
0.543 และ 0.142 หมายความวา สมการถดถอยสามารถอธิบาย อิทธิพลของตัวแปร X1 
(พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ) และ X2 (พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน) ที่มีตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน ได 54.3 และ 14.2 เปอรเซ็นต  

 นั่นคือ ประสิทธิผลของโรงเรียนทํานายไดโดยผลรวมสมการที่มีคาคงที่เทากับ 1.429 
มีคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยดานพฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธและปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา

แบบมุงงาน เทากับ 0.477 และ 0.151 และคาสหสัมพันธรายขอสามารถแสดงไดดังตาราง
ภาคผนวก ช 
  


