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เช
ียง
ให
ม่  ตารางที่  4.7  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัยดานผูบริหาร และปจจยัดานครูกับความสามารถในการปรับปรุงภายในโรงเรียน 

                        ของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดเีดน อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. S.Size 1 1.000** .731** -.358 -.254 .013 .909*** .919** .788** .806** .869** .850** .949** .870** 

2. S.Ratio  1 .731** -.358 -.254 -.013 .909** .919** .788** .806** .869** .850** .949** .870** 

3. S.Type   1 -.325 -.333 -.015 .893** .796** .816** .919** .670** .857** .841** .829** 

4. AD.Level    1 -.158 -.111 .729** .794** .452** .517** .764** .499** .528** .767** 

5. W.EXP     1 .259 -.170 -.128 -.165 -.196 -.048 -.125 -.105 -.126 

6. AD.EXP      1 -.170 -.143 -.156 -.136 -.199 -.125 -.155 -.228 

7. Trf.L.Ship1       1 .957** .797** .873** .919** .883** .892** .962** 

8. Trf.L.Ship2        1 .774** .854** .974** .881** .902** .954** 

9. T.Level         1 .591** .700** .756** .752** .331** 

10. T.EXP          1 .763** .819** .848** .030** 

11. T.Like           1 .937** .960** .341** 

12. T.Union            1 .984** .204** 

13. T.Support             1 .216** 

14. E   FN
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ให
ม่   ตารางที่  4.8  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัยดานผูบริหาร และปจจยัดานครูกับความสามารถในการบูรณาการการจัดการศกึษา 

                         ของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. S.Size 1 1.000** .731** -.358 -.254 .013 .909*** .919** .788** .806** .869** .850** .949** .950** 

2. S.Ratio  1 .731** -.358 -.254 .013 .909** .919** .788** .806** .869** .850** .949** .950** 

3. S.Type   1 -.325 -.333 -.015 .893** .796** .816** .919** .670** .857** .841** .754** 

4. AD.Level    1 -.158 -.111 .729** .794** .452** .517** .764** .499** .528** .696** 

5. W.EXP     1 .259 -.170 -.128 -.165 -.196 -.048 -.125 -.105 -.133 

6. AD.EXP      1 -.170 -.143 -.156 -.136 -.199 -.125 -.155 -.191 

7. Trf.L.Ship1       1 .957** .797** .873** .919** .883** .892** .956** 

8. Trf.L.Ship2        1 .774** .854** .974** .881** .902** .953** 

9. T.Level         1 .591** .700** .756** .752** .346** 

10. T.EXP          1 .763** .819** .848** .086** 

11. T.Like           1 .937** .960** .384** 

12. T.Union            1 .984** .252** 

13. T.Support             1 .265** 

14.E   FN

67 

2              1 

 

 


