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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
และเขต 2   ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้รุปผล อภิปรายผล และใหข้อ้เสนอแนะการวิจยั ดงัน้ี 
 1. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 2. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 3. สรุปผลการวิจยั 
 4. อภิปรายผลการวิจยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2562 ไดแ้ก่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  แบ่งออกเป็น ครูจ านวน 987 คน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 74 คน และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาจ านวน 4 คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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จนัทบุรี เขต 1. 2562 ก : 9) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แบ่ง
ออกเป็นครูจ านวน 1,177 คน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 106 คน และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา
จ านวน 15 คน  (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2. 2562 ก : 7) รวมทั้งส้ิน จ านวน 
2,363 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งส้ิน 
331 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan. 1970 : 607 - 610) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Proportional Stratified Random Sampling) 
โดยใชเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นชั้นในการแบ่ง หลงัจากนั้นคดัเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่
ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานะ  

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  จ านวน 37 ขอ้  แบ่งเป็น 
4 ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล จ านวน 13 ขอ้ 
1.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จ านวน 8 ขอ้ 
1.3 ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ านวน 10 ขอ้ 
1.4 ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นประสิทธิผลของสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  จ านวน 48 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

  1.1 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
จ านวน 12 ขอ้ 

        1.2  ดา้นความพึงพอใจในการท างานของครู จ านวน 13 ขอ้ 
  1.3 ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน จ านวน 9 ขอ้ 
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  1.4 ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก จ านวน 7 ขอ้ 
  1.5 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา จ านวน 7 ขอ้ 
ผูว้ิจยัสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดบั

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุมตามตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นนิยามศัพท์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 2. เลือกเทคนิคท่ีใช้ในการวดั ในท่ีน้ี คือ เทคนิคการวดัเจตคติของลิเคิร์ท ท่ีเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัจากมากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 
: 120 - 121) 
  ระดบั 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
  ระดบั 4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  
  ระดบั 3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  
  ระดบั 2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
  ระดบั 1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 3. สร้างข้อความท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา    
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 จ านวน 37 ขอ้ความ และ
ข้อความท่ีเ ก่ียวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  จ านวน 48 ขอ้ความ 
 4. น าขอ้ความท่ีสร้างขึ้นทั้งหมดมาปรับปรุงภาษาให้อ่านง่าย เขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อนแลว้
จัดเรียงข้อความตามรูปแบบของการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของข้อความรายข้อ                
น าแบบตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอ้ความรายขอ้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน  5 คน ลงความเห็น
ว่าขอ้ความแต่ละขอ้ตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือไม่แลว้น ามาตรวจให้คะแนนโดยให้ +1 คะแนน                 
ถา้ลงความความเห็นว่าตรง ให้ 0 คะแนน ถา้ลงความความเห็นว่าไม่แน่ใจ และให้ -1 คะแนนถา้ลง
ความเห็นว่าไม่ตรง แลว้น าขอ้มูลท่ีได้ไปหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ความรายข้อด้วย
วิธีการหาค่าดรรชนี IOC ( Index of Item-Objective Congruence ) โดยน าคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ  
ทั้ง 5 คน มาหาค่าเฉล่ียรายขอ้แลว้คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปน าไปใชส้ร้างแบบ
วดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบวดัประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้
ขอ้ความท่ีใช้วดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 37 ขอ้ มีค่าดชันี IOC 
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ตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.0 และไดข้อ้ความท่ีใชว้ดัประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 48 ขอ้ มีค่าดชันี IOC 
ตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.0 
 5. น าขอ้ความท่ีคดัเลือกไวต้ามขอ้ 4. มาสร้างเป็นแบบวดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบวดัประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยจดัเรียงขอ้ความหรือขอ้ค าถาม
ตามล าดับของตัวแปรโดยการสุ่ม (Random) แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2      
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูล จ านวน 40 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient ) ระหวา่งคะแนน  รายขอ้กบัคะแนนรวมทั้งฉบบั ( Item-Total Correlation ) คดัเลือกขอ้
ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r)  ตั้ งแต่ .20 ขึ้ นไป ได้ข้อความท่ีใช้วดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 37 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.63 ถึง 0.99 และไดข้อ้ความท่ีใช้
วดัประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 48 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.71 ถึง 0.91 
 6. น าแบบสอบถามท่ีหาค่าอ านาจจ าแนกแลว้มาวิเคราะห์ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1990 : 202-204) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบวดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.99 และค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบวดัประสิทธิผลของสถานศึกษา เท่ากบั 0.99 
 7. เ ม่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียบร้อย น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแกไ้ข จดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ และน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูว้ิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อขอความอนุเคราะห์จาก 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจยั 

2. ผูว้ิจยัน าส าเนาหนงัสือขอความร่วมมือในการท าวิจยัติดต่อสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ก าหนดวนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานะ โดยหาค่าร้อยละ แลว้น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

2. วิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ด้วยวิธีหาค่าเฉล่ีย ( ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 101)   
  คะแนนเฉล่ีย 4.51 ถึง 5.00  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษามากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51 ถึง 4.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษามาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51 ถึง 3.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษาปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.51 ถึง 2.50  หมายถึง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษานอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.50  หมายถึง  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือประสิทธิผล
ของสถานศึกษานอ้ยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 
2556 : 101)   
  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่า 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 
  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.80 - 0.99 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 0.79 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.40 - 0.59 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.39 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 
  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่ 0.01 - 0.19 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่ามาก 
  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 0.00  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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 4. วิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ระดับความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (    = 3.91) ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมใน      
การประเมินผล ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ  
ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยคือ 
1) ความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (    = 3.98) 2) ความคิดเห็นดา้นการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ (   = 3.92) 3) ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล          
(  = 3.89) และ 4) ความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (  = 3.87)  
 2. ระดบัความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก (   = 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นดา้นความสามารถในการผลิต
นกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดา้นความพึงพอใจในการท างานของครู ดา้นความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยคือ 1) ความคิดเห็นด้าน
ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก (   = 4.09) 2) ความคิดเห็นดา้นความพึง
พอใจในการท างานของครู (   = 4.06) 3) ความคิดเห็นดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน
สถานศึกษา (  = 4.02) 4) ความคิดเห็นดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน   
(  = 3.99) และ 5) ความคิดเห็นดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
(  = 3.95)  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษา  กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ
เขต 2 พบวา่ ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานขอ้ท่ี 1  
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 4. การพยากรณ์ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ
เขต 2 อยู่ในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ค่าคงท่ี
ของการพยากรณ์เท่ากบั 1.59 ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากบั 0.74 และค่า
สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 สามารถสร้างสมการพยากรณ์
ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ไดด้งัน้ี สมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ  = 1.59 + 0.74**X สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ                     
Ẑy  =  0.62** Ẑx  จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เปล่ียนไป 1 หน่วย ท าให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  เปล่ียนไป 0.74 หน่วย ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้
ท่ี 2 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ี มีประเด็นส าคัญเก่ียวกับ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ท่ีผูว้ิจยัน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผลการวิจัย พบว่าระดับความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม     
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (    = 3.91) ผลการวิจยัปรากฏเช่นน้ี   
มีสาเหตุมาจากการท่ีครูและบุคลาการทางการศึกษาเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไดมี้ส่วน
เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งประโยชน์ให้แก่องค์การ      
การสร้างบรรยากาศท างานแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วน
ร่วมในการติดสินใจ และรับผิดชอบ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูร่้วมงานเกิดความเขา้ใจในปัญหาของ
หน่วยงาน ช่วยลดความขัดแยง้ในการท างานเพิ่มพูนความไวว้างใจซ่ึงกันและกันมากขึ้น ซ่ึง          
ณฐกร สุขสม (2553 : 11) ไดก้ล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้า่  การเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือ
กลุ่มบุคคล ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะของ
การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ตลอดจนการประเมินผล โดยทุกฝ่ายไดส้ านึกในหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์าร อีกทั้งสุรินทร์ แกว้มณี 
(2558 : 20 )ได้กล่าวถึงความส าคัญของบริหารงานแบบมีส่วนร่วมว่า ก่อให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างผูบ้ริหารงานและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร ช่วยลดความขดัแยง้ในการท างานเพิ่มพูน
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ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากขึ้น สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ช่วยใหผู้ร่้วมงานมีสุขภาพจิต
ดี ทุกคนมีโอกาสแสดงศกัยภาพและความสามารภส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร อีก
ทั้งยงัช่วยใหแ้ละใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 จึงสรุปได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ไดเ้ห็นถึงความส าคญั และตระหนกัถึงการท างานแบบมีส่วน
ร่วมว่าการท างานในองคก์ารจะไม่สามารถประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได ้ถา้ปราศจาก
การร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและประสานงานกันอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการรับผประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 2. ผลการวิจยั พบว่าระดบัความคิดเห็นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.02) ผลการวิจยัปรากฏเช่นน้ี มีสาเหตุมาจากท่ีครูและบุคลาการทาง
การศึกษาไดด้ าเนินงานใด ๆ โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน และ
ผลนั้นสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง สามารถพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกบีบบังคับได้  ซ่ึงราชบัณฑิตยสถาน (2552 : 187) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการจดัการเชิงระบบและเชิงคุณภาพท่ีมุ่งถึงการบรรลุ เป้าหมาย 
และผลนั้นสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และปาริชาต สมใจ (2556 : 11 - 12) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
ประสิทธิผล หมายถึง ระดบัความสามารถของสถานศึกษาท่ีสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ก่อให้เกิดผลส าเร็จต่อสถานศึกษาตาม
แผนท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
 จึงสรุปได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ไดใ้ห้ความส าคญักบัประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นอย่าง
มาก ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความพึง
พอใจในการท างานของครู ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน ความสามารถใน
การพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก และความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 
 3. ผลการวิจัย พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิจยัปรากฏเช่นน้ี มีสาเหตุมากจากท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่ม
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บุคคล ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ท าให้การท่ีองคก์ารได้
ด าเนินงานใด ๆ โดยการใชท้รัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานหรือตรงตามความ
ตอ้งการ และผลนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของเพอร์สัน 
(Person, 1994 : 307) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการรับรู้
ประสิทธิผลของสถาบนัของวิทยาลยัชุมชนในนอร์ทแคโรโลนา โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร คณะครู และเจา้หนา้ในวิทยาลยั พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
มีนัยส าคญักบัประสิทธิผล และพบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารไม่มีผลต่อการ
รับรู้ในประสิทธิผลของวิทยาลยั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโศภิดา คลา้ยหนองสรวง (2558 : 87 
- 95) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจยัพบว่าการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทินกร ประเสริฐหลา้ (2553 : 159 - 160) ไดท้ างานวิจยัเร่ือง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยรวม และรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 จึงสรุปไดว้่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และ
เขต 2 ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์ทางบวก จะเห็นวา่ถา้การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคุณภาพท่ีดี จะท า
ใหป้ระสิทธิผลของสถานศึกษาดีขึ้นไปดว้ย 
 4. ผลการวิจยั พบว่า การพยากรณ์ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร
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 สมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน  คือ Ẑy  = 0.62** Ẑx  จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา เปล่ียนไป 1 หน่วย ท าให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2  เปล่ียนไป 0.74 หน่วย ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จนัทบุรี เขต 1 
และเขต 2 มีการเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคล ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ท าให้เม่ือ
ด าเนินงานใด ๆ จะเกิดผลท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏิบัติงานหรือตรงตามความต้องการและผลนั้น
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง สามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ี
ถูกบีบบงัคบัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทินกร ประเสริฐหลา้ (2553 : 159 - 160) ไดท้ างานวิจยั
เร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีอ านาจพยาพรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนตามการรับรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนทรี แสงอุไร (2559 : 151 - 
153)  ไดท้ าการวิจยั เร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผลการวิจยัพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 
และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดร้้อยละ 57.60 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิตา วิหครัตน์ (2558 
: 94) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานาศึกษาใน
จงัหวดัสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจยัพบว่า การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
จงัหวดัสมุมรปราการ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 พบว่าตวัแปรพยากรณ์
ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตวัแปร
ทั้งสามร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานนศึกษาได ้ร้อยละ 63.20    
 จึงสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน จะส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ซ่ึงประกอบไปด้วย ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความพึง
พอใจในการท างานของครู ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน ความสามารถใน
การพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก และความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษา            
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ดา้นการรมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาเม่ือมีกิจกรรมใด หรือจะท าโครงการอะไร 
ผูบ้ริหารก็จะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน มาร่วมกนัตนัสินใจในการท างาน
นั้นๆ ไม่ว่าจะปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการ ร่วมคิดคน้แนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา ร่วมตดัสินใจ
ในการวางแผนแก้ไขปัญหา ร่วมในการรับผิดชอบ ร่วมในการตัดสินใจตลอดจนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผลทางเลือกของการตดัสินใจ ใหเ้กิดผลท่ีดีตามบริบทสถานท่ีต่าง ๆ 
 2. ผลการวิจยัพบวา่ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และเขต 2 ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน     
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้ ผูบ้ริหารและครูในการร่วมพฒันา 
เปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงาน จะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสม การก าหนด
นโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะตอ้งสอดคลอ้ง และทนัสมยักบัความเจริญก้าวหน้า และความ
เปล่ียนแปลงนโยบายของสถานศึกษาไม่ควรยึดตายตวัจนเปลี่ยนแปลงไม่ไดจ้ะท าใหล้า้สมยั เพื่อให้
สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมได ้
 3. ผลการวิจยัพบว่า การพยากรณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี    
เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01 ผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถน าไปเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการปรับปรุงพฒันาการบริหารของ
ตนเอง อนัจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของครูผูส้อน และจะท าใหก้ารปฏิรูปการศึกษา
มีคุณภาพต่อไป  
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ผูวิ้จยัไดมี้ขอ้เสนอแนะของการวิจยัต่อไป และเพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ให้ลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น
และเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ จึงขอเสนอแนะวิธีการวิจยัต่อไป ดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบอ่ืน ๆ ท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2. ควรศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 3. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร
สถานศึกษา 
 4. ควรศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนภาคตะวนัออก 




