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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 2) ศึกษาระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 4) สร้างสมการพยากรณ์   
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
และเขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งส้ิน 331 คน เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.99 สถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่า ร้อยละ ค่า เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                       
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 2) ครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก        
3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารแบบ    
มีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ทุกตัวแปรมีความสัมพนัธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) การพยากรณ์ความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าคงท่ีของการพยากรณ์
เท่ากับ 1.59 ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 0.74 และค่าสัมประสิทธ์ิ    
ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความคิดเห็น
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี



 

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดส้มการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  = 1.59 + 0.74**X  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy  =  0.62** Ẑx  จากสมการณ์พยากรณ์แสดงใหเ้ห็นว่า 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา เปล่ียนไป 1 หน่วย ท าให้
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ
เขต 2  เปล่ียนไป 0.74 หน่วย ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรปรับประยุกต์ใช้หลกัการบริหารแบบ        
มีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในทุกส่วนงาน อนัจะส่งผลต่อ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และจะท าใหก้ารปฏิรูปการศึกษามีคุณภาพ และเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง 
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Abstract 
 This research intended to: 1) study the participative administration of administrators of 
schools, 2) study the effectiveness of schools, 3) study the relationship between the participative 
administration of administrators and the effectiveness of schools, and 4) perform a regression 
analysis on the participative administration of administrators affecting the effectiveness of schools. 
The sample was group of 331 teachers and educational personnel of administrators of schools under 
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2 in the academic year 2019.               
The research instrument was a five-level rating scale questionnaire for the participative 
administration of administrators affecting the effectiveness of schools. The alpha coefficient was 
analyzed using the Cronbach method. The reliability of the whole questionnaire was at 0.99. The 
statistics used for analyzing data were: percentage, mean, standard deviation, Pearson's product 
moment correlation coefficient and simple regression analysis. 
 The results of the study were as follows: 1) the opinion of the teachers and the  
educational personnel about the participative administration of administrators of schools was at the 
high level overall, 2) the opinion of the teachers and the educational personnel regarding the 
effectiveness of schools was at the high level overall, 3) the relationship between the opinion of the 
teachers and the educational personnel over the participative administration of administrators and the 
effectiveness of schools is a positive correlation with statistical significance at the level of .01, and  
4) the regression analysis equation of  the opinion of the teachers and the educational personnel on 
the participative administration of administrators affecting the effectiveness of the schools is                    



 

a positive correlation with statistical significance at the .01 level. The forecasting constant is 1.59. 
The coefficient of forecasting in the raw score is 0.74 and the coefficient of forecasting in the 
standard score is 0.62. The predictive equation in the form of raw score was Ŷ  =  1.59 + 0.74**X, 
and standard scores predictive equation Ẑy=0.62**Ẑx. The predictions showed that the participative 
administration of administrators had changed 1 unit, causing the effectiveness of schools under 
Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2 changed to 0.74 units. The results of 
the study revealed that the participative administration of administrators and the effectiveness of 
schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2 has a positive 
correlation at the high level. The school director should apply the collaboration administration  
because it could develop the effectiveness of the working process by teachers and educational 
personnel. In addition, this could reform the standardization of the quality of education in a concrete 
way. 
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