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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ

เขต 2 ผูวิ้จยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 %  แทน ร้อยละ 

 n  แทน   จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    แทน   ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D.   แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 r  แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

 t       แทน  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่า t – distribution 

 df    แทน  ระดบัความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS    แทน  ผลรวมค่าความเบ่ียงเบน (Sum of Squares) 

 ß    แทน  สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

 a  แทน ค่าคงท่ีของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 b  แทน สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Sig    แทน  ค่าส าคญัทางสถิติทดสอบ 

 *      แทน   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 **    แทน   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 X     แทน  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 X1    แทน  ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 X2    แทน  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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 X3    แทน  ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 X4    แทน  ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 Y      แทน  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 Ŷ    แทน ค่าพยากรณ์ของ Y จาก X ในรูปคะแนนดิบ 

 Ẑy  แทน ค่าพยากรณ์ของ Y จาก X ในรูปคะแนนมาตรฐาน        

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดเ้สนอตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานะ โดยหาค่าร้อยละ (%) 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใชส้ถิติ

ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (  ) และ                 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson  

Product -   Moment  Correlation  Coefficient) 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อคน้หาอ านาจ

พยากรณ์ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัได้จดัส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง ได้รับกลบัคืนทั้งหมด 331 ฉบบั คิดเป็น  

ร้อยละ 100 ไดต้รวจความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และไดเ้ลือกแบบสอบถามท่ี

ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ทุกฉบบั มาวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดเ้สนอตามล าดบั ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานะ โดยหาค่าร้อยละ (%) 

 ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานะ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4  เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานะ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ขอ้มูลพื้นฐาน จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
          1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 
          2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 

 
              149 
 
              182 

 
       45.00 
 
       55.00 

รวม               331          100 
สถานะ 
          1. ครูผูส้อน 
          2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
              303 
                28 

 
       91.50 
         8.50 

                                       รวม               331           100 

 

 จากตาราง 4 แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 331 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และเม่ือพิจารณา

ตามสถานะของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่เป็นครูผูส้อน จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50 เป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50  
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใชส้ถิติ

ค่าเฉล่ีย ( )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ตาราง 5  ระดบัความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม และรายดา้น 

 

ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ค่าสถิติ อนัดบัท่ี ระดบั 
  S.D. 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.89 0.53 3 มาก 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.87 0.63 4 มาก 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.92 0.67 2 มาก 
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.98 0.66 1 มาก 

รวม 3.91 0.54  มาก 
     

 จากตาราง 5 พบว่า  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม     

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (  = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยคือ 1) ความ

คิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (  = 3.98) 2) ความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการ

รับผลประโยชน์ ( = 3.92) 3) ความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (  = 3.89) และ 

4) ความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( = 3.87) 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 

ตาราง 6 ระดับความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  โดยรวม และรายดา้น 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ค่าสถิติ อนัดบั 

ท่ี 
ระดบั 

  S.D. 
1. ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

3.95 0.43 5 มาก 

2. ดา้นความพึงพอใจในการท างานของครู 4.06 0.44 2 มาก 
3. ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและ
พฒันาโรงเรียน 

3.99 0.54 4 มาก 

4. ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้
มีทศันคติทางบวก 
5. ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน
สถานศึกษา 

4.09 
 

4.02 

0.57 
 

0.51 

1 
 

3 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.02 0.46  มาก 
 

 จากตาราง 6 พบว่า   ระดับความคิดเ ห็น เ ก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา                  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ
คิดเห็นดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดา้นความพึงพอใจใน
การท างานของครู ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน ดา้นความสามารถใน
การพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยคือ 
1) ความคิดเห็นด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก (  = 4.09)                 
2) ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการท างานของครู (  = 4.06) 3) ความคิดเห็นด้าน
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ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา (  = 4.02) 4) ความคิดเห็นดา้นความสามารถใน
การปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน   (  = 3.99) และ 5) ความคิดเห็นดา้นความสามารถในการผลิต
นกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ( = 3.95)  
 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson  

Product - Moment  Correlation  Coefficient) 

 

ตาราง 7  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร r p 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 0.74** 0.00 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

** p < .01 

 

 จากตาราง 7 พบวา่ ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ

เขต 2 มีความสัมพนัธ์ทางบวกสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 8 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา  

   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X Y 
X1 1.00      
X2 0.86** 1.00     
X3 0.68** 0.79** 1.00    
X4 0.71** 0.61** 0.48** 1.00   
X 0.92** 0.93** 0.85** 0.81** 1.00  
Y 0.73** 0.64** 0.64** 0.58** 0.74** 1.00 

 

 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 พบว่า ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อคน้หาอ านาจ

พยากรณ์ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

  

ตาราง 9 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อคน้หาอ านาจพยากรณ์

ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 

 

ตวัแปร n = 331 β df rxy a b 
  S.D. 

 X  3.91 0.54 0.62 330 0.74** 1.59 0.74** 
Y 4.02 0.46      
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 จากตาราง 9 พบว่า การพยากรณ์ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับสูง และมีความสัมพนัธ์กันทางบวกอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าคงท่ีของการพยากรณ์เท่ากบั 1.59 ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์

ในรูปคะแนนดิบเท่ากบั 0.74 และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 

0.62 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี      

เขต 1 และเขต 2 ไดด้งัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  = 1.59 + 0.74**X 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy =  0.62** Ẑx    

 จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เปล่ียนไป 1 หน่วย ท าให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  เปล่ียนไป 0.74 หน่วย 

 

 

 

 

 




