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บทคดัยอ่ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารในองค์การศึกษาระดับมหาวิทยาลยั  2. เพื่อศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารองคก์ารศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั  3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกบัประสิทธิผลขององคก์ารศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี  จ านวน 400 ตัวอย่าง  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้
วิธีของLSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า ผูบ้ริหารแบบมีส่วน
ร่วมในองคก์ารศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีสถานะภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบัเงินเดือน 20 ,001 – 
30,000 บาท มีระยเวลาในปฏิบติังาน 1-5 ปี  
 



ผลการวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารในองค์การศึกษาระดับ

มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

โดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตย ผูร่้วมงาน

ไดแ้สดงความคิดเห็น ดา้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เขา้ใจในปัญหาของหน่วยงาน และการให้

รางวลัดว้ยการชมเชยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  

ABSTRACT 

The objectives of research were 1) to study the administration of participatory work of 
administrators in university educational organizations. In Bangkok. 2) to study participatory 
administration that affects the efficiency of educational organization administration at the 
university level in Bangkok. 3) to study the relationship between participatory administration 
and the efficiency of educational organizations at the university level in Bangkok. The sample 
group used in this research is the administrators of the university educational organization. In 
Bangkok Group of 400 people by questionnaire and analyzed include frequency, percentage, 
mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way 
variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and 
using multiple regression analysis statistics (MRA). 

The manager of the university education organization in the metropolitan area of 
Bangkok. Most of them are female, aged between 20-30 years old. Have a bachelor's degree 
Have a salary level of 20,001 - 30,000 baht with a time of work 1-5 years. 

The results of the hypothesis testing showed that the administrators in the university 
education organization In Bangkok. there are different levels of education, making the 
administration of participatory work in different democracies and Administrators in university 
education organizations In Bangkok with different sex, age, status, education level, income and 
length of work There is no difference in the involvement of university education organizations 
in Bangkok. Executive Participation Management factors including Performance that is 
economical, gets results quickly, and has quality. Worth the use of resources in finance. Worth 



the use of equipment and time. Performance that is satisfying and profitable from operations. 
The influence of university educational organizations' participation in management in Bangkok. 

Keywords : Participatory management , Operational efficiency 

 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยอยูใ่นช่วง
ของยุคท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั เขา้มามี
บทบาทพร้อมกบัวฒันธรรมของชาติตะวนัตก ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงการศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุด ในการ
สร้างสรรค์ความก้าวหน้าและเป็นตัวขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในสังคมตอ้งเกิดจาการฝึกฝน เรียนรู้ น าไปสู่การลงมือปฏิบติัให้ไดง้านออกมา
อยา่งมีคุณภาพ และการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบบัท่ี 8 จนถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 10 ก็ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคน ซ่ึงหมายถึง
พฒันาการศึกษาให้ทนัยุคทนัการเปล่ียนแปลงของโลกการศึกษาของไทยไปสู่จุดมุ่งหมาย ถา้
พิจารณาวตัถุประสงค์ ท่ีว่าจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (มาตรา 6)โดยมุ่งปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา 
ศิลปะวฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่ งพา
ตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง (มาตรา 7) (ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดร้ะบุให้มีการท างานแบบมีส่วนร่วม คือ 1) ดา้นระบบ



บริหารและสนับสนุนทางการศึกษา คือ ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนมีส่วนร่วมจดัการศึกษา (มาตรา 9 (6)) และให้มีการกระจาย
อ านาจการบริหาร การจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษาโดยตรง (มาตรา 39) การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชน ให้มีความเป็น
อิสระโดยการ ก ากบัติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาจากรัฐตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ (มาตรา 
43) 2)  ดา้นหลกัสูตรใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (มาตรา 8 (2)) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิด
ไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการ ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู ้ปกครองและ บุคคลใน
ชุมชน ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ (มาตรา 24(6)) และใหส้ถานศึกษา ร่วมกบั
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์ กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดย จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนมี
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จัก เลือกสรรภูมิปัญญา และ
วิทยาการต่าง ๆ เพื่อพฒันา ชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ ตอ้งการ รวมทั้งหา
วิธีการสนบัสนุนให้มีการ แลกเปล่ียนประสบการณ์การ การพฒันาระหว่าง ชุมชน (มาตรา 29) 
3) ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ ผู ้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดถื้อว่าผู ้เรียน
ส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพฒันาความสามารถ และ
เตม็ศกัยภาพ(มาตรา 22) 4) ดา้นทรัพยากรและ การลงทุนเพื่อการศึกษา ใหมี้การระดมทรัพยากร 
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ ในการจัดการศึกษา พร้อมทั้ งระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน
งบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน เอกชน องค์กร เอกชน องค์กรอาชีพสถาบนัศาสนา ส ถาน ประกอบการ สถาบนัสังคม
อ่ืน และต่างประเทศมา ใช้จดัการศึกษา (มาตรา 58) ในแผนการศึกษา แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ปี 
พ.ศ. 2555 - 2559 (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 3) ไดร้ะบุไว ้ใน ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาระบบบริหารจัดการ และ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาไว้อย่างชัดเจน เช่น บทท่ี4 วัตถุประสงค์ และ
แนวนโยบายเพื่อด า เนินการส่ งเสริมให้ ประชาชน เอกชน องค์กรประชาคม และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี และให้มีการประสาน



วิทยาการ สากลกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้การศึกษามี บทบาทน าการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมไปใน ทิศทางท่ีพึงประสงค์ แนวนโยบายเพื่อด า เนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และองค์กรเอกชน ประสาน ความร่วมมือและ
ทรัพยากรระหว่างกนัอย่างเป็น ระบบในการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมและพฒันา แหล่งความรู้
ของชุมชนดว้ยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนใหมี้คณะกรรมการการศึกษาระดบั จงัหวดัซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรทอ้งถ่ิน เพื่อก ากบัดูแล วางแผน
และจัดการศึกษา โดยค านึงถึงเอกภาพด้าน นโยบายและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งความ 
ต้องการของท้องถ่ิน ส าหรับนโยบายเพื่อการ ด าเนินการ ก าหนดนโยบายเก่ียวกับเร่ืองน้ีไว้
ชดัเจน คือ ส่งเสริมและสนบัสนุนบทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาบนัอ่ืน ๆ และส่ือมวลชน
ให้มีส่วนร่วม ในกระบวนการของการศึกษา การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนปรับปรุงระบบ บริหารการศึกษาให้มี
เอกภาพดา้นนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ให้กระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถ่ิน และสถานศึกษา 
เพื่อใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวัในการบริหารและการจดัการภายในของสถานศึกษา 
 

ดงันั้น การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยั ท่ีไดรั้บความ

สนใจในการ บริหารมหาวิทยาลยัเป็นอย่างมากในปัจจุบนั เพราะเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับ

แนวทางการบริหารตาม ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เพื่อ น าไปใช้ในสถานศึกษาจึงมีประโยชน์ดังน้ี 1) เป็นการระดม

ผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์เพื่อ ร่วมกนัจดัการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ครู เจา้หน้าท่ี และ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองส าคญั ของมหาวิทยาลยั 2) เป็นการระดมทรัพยากรดา้น

การเงินและดา้นวิชาการ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการ สอนในโรงเรียน 3) สร้างและสนบัสนุน

ให้เกิดผูน้าใหม่ๆ ในทุกระดับ 4) เพิ่มปริมาณและคุณภาพการ ติดต่อส่ือสาร 5) สร้างความ

ยืดหยุน่ในการทางาน ทาให้เกิดการคิดริเร่ิมจดัทาโครงการใหม่ๆ เพื่อให้ ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียนมากข้ึน 6) การท่ีครู และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหาร งบประมาณ จึงเกิด

แนวทางท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณโดยประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 7) เปิด โอกาสใหส้มาชิก

ทุกคนในมหาวิทยาลยัไดเ้สนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา 8) ชุมชนมีส่วนร่วม และ



มีสิทธิในการบริหารจดัการศึกษา 9) การบริหารและการตดัสินใจทาดว้ยความโปร่งใส สามารถ 

ตรวจสอบได ้10) ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและทา 

โครงการใหม่ๆ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในองคก์ารศึกษาระดบั

มหาวิทยาลยั 

2. เพื่อศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารองคก์าร

ศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกบัประสิทธิผลของ

องคก์ารศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย    

             การวิจยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่วนร่วมผลต่อประสิทธิผลขององคก์ารศึกษาใน
ระดบัมหาวิทยาลยั เป็นการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิด 
ของสวอนสเบิร์ก (Swansburg, 1996, pp. 391 - 394) ซึงไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการบริหาร
แบบมี 

ส่วนร่วมเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals and objectives) 

2. ความยดึมนัผกูพนั (Commitment) 

3. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 

4. การไวว้างใจกนั (Trust) 

ศึกษาประสิทธิภาพของสถานศึกษาตามแนวคิดของมอทท ์(Mott, 1972) ประกอบดว้ย 

ความสามารถ 4 ดา้น คือ 

1. ความสามารถผลิตนกัศึกษาใหมี้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง 



2. ความสามารถพฒันานกัศึกษาใหมี้ทศันคติทางบวก 

3. ความสามารถปรับเปล่ียนและพฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถแกปั้ญหาภายในองคก์ารศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. กำรบริหำรมีส่วนร่วม หมำยถงึ การบริหารงานท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้

มามีส่วนร่วมตดัสินใจ ปฏิบติัการ รับผลประโยชน์ และประเมินผล อยา่งมีอิสระ เพื่อให้

งานนั้นด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1 กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนแบบประชำธิปไตย หมำยถงึ การให้

คนท างานทุกคนรู้สึกถึงความเท่าเทียมกนัโดยผูบ้ริหารหรือผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่งใน

การท างานบนพื้นฐานประชาธิปไตยน้ี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน รวมถึง 

พยายามสร้างระบบการอยูร่่วมกนัแบบประชาธิปไตยโดยเนน้การใหเ้กียรติในศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษยแ์ละเคารพความคิดเห็นของคนอ่ืน นอกจากน้ี ยงัตอ้งบริหารจดัการใหมี้

อิทธิพลในองคก์รใหน้อ้ยท่ีสุด และมุ่งสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกในองคก์ร ทั้งระหวา่ง

ผูบ้ริหารหรือผูน้ าทุกระดบัและระหวา่งคนท างานดว้ยกนัทุกคน 

1.2 ผู้ร่วมงำนได้แสดงควำมคิดเห็น หมายถึง การพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรือ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งมีเหตุผล มีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ี

พูด ในการพูดแสดงความคิดเห็น ผูพู้ดอาจพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองทาง

วิชาการ เศรษฐกิจ หรือสังคมก็ได ้ทั้งน้ีเม่ือแสดงความคิดเห็นไปแลว้ควรท าใหผู้ฟั้งเห็น

ดว้ยหรือคลอ้ยตาม 

1.3 ผู้ร่วมงำนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ หมายถึง วิธีการในการเลือกทางเลือกท่ี

ดีท่ีสุด เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานและการปฏิบติัท่ีตรงตาม

เป้าหมายและวตัถุประสงค ์โดยใชข้อ้มูลและสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีมีอยูน่ ามาพิจารณา

วิเคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือหาแนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 



1.4 ผู้ร่วมงำนเข้ำใจในปัญหำของหน่วยงำน หมายถึง ผูร่้วมงานมกัพบปัญหาท่ี

เกิดข้ึนเสมอ ผูน้ าท่ีดีไม่ควรหนีปัญหา ควรเตรียมตวัรับมือตลอดเวลา และเป็นหลกัใน

การช่วยสมาชิกแกปั้ญหาดว้ย และควรมีทศันคติท่ีดีกบัปัญหาและอุปสรรค เพราะ

บางอยา่งเกิดข้ึนเพื่อใหเ้ราแกไ้ขใหก้ารท างานดีข้ึน หรือเป็นบทเรียนส าคญัท่ีจะท าใหเ้รา

ไม่ประมาท เป็นตน้ หากมองปัญหาเป็นเร่ืองแย ่หรือหวัเสียกบัมนั นอกจากจะท าให้

จิตใจย  ่าแยแ่ลว้ก็อาจท าใหมี้ศกัยภาพในการแกปั้ญหาไดต้ ่าลงดว้ย 

1.5 กำรให้รำงวัลด้วยกำรชมเชยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม หมายถึง การชมเชย

ไม่ใช่การกระท าของผูจ้ดัการสู่พนกังานเพียงทางเดียวพนกังานก็สามารถชมเชยเพื่อน

ร่วมงานส าหรับความทุ่มเทและความช่วยเหลือไดเ้ช่นกนั เม่ือพนกังานสามารถมอบการ

ส่งเสริมในแง่บวกน้ีใหแ้ก่เพื่อนร่วมงานแลว้ ผูจ้ดัการก็จะไดเ้ห็นการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีตนอาจมองขา้ม ซ่ึงจะเป็นผลใหว้ฒันธรรมของบริษทัจะพฒันาข้ึนและ

การมีส่วนร่วมของพนกังานก็ดียิง่ข้ึนไปพร้อมกนัดว้ย 

 

2. ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การใชท้กัษะและความสามารถมีการก าหนด

ขั้นตอนและกระบวนการท างานท่ีแน่นอนและชดัเจน ประหยดั ไดผ้ลงานท่ีรวดเร็วมี

คุณภาพ คุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรในดา้นการเงิน คน อุปกรณ์และเวลา 

2.1 กำรท ำงำนท่ีประหยัดได้ผลงำนท่ีรวดเร็วมีคุณภำพ หมายถึง การวางแผนท่ีดี

จะช่วยใหมี้วิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหง้านส่วนยอ่ยต่าง ๆ มีการประสาน

สัมพนัธ์กนัดีกิจกรรมท่ีด าเนินการมีความต่อเน่ืองกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์ออยา่งเตม็ท่ีและคุม้ค่า เป็นการลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจาก

การท างานท่ีซ ้าซอ้นหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการท างานท่ีไม่ประสานกนั 

2.2 คุ้มค่ำกบักำรใช้ทรัพยำกรในด้ำนกำรเงิน หมายถึง การเป็นการด าเนินการ

ทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังานและวิธีการคือจะตอ้งลงทุนนอ้ยท่ีสุดและไดผ้ลก าไร

มากท่ีสุด 



2.3 คุ้มค่ำกบักำรใช้อุปกรณ์และเวลำ หมายถึง การใชอุ้ปกรณ์และเวลาเท่าท่ีมี

ความจ าเป็น เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2.4 ผลกำรปฏิบัติงำนที่เกดิควำมพงึพอใจและได้รับผลก ำไรจำกกำรปฏิบัติงำน 

หมายถึง ความรู้สึกในทิศทางท่ีดี ตลอดจนทศันคติในเชิงบวกท่ีมีต่องานท่ีปฎิบติัอยูโ่ดย

บุคลากรไดรั้บการตอบสนองท่ีดีจากองคก์ร และองคก์รไดรั้บผลก าไร ซ่ึงจะท าใหเ้กิด

ขวญัและก าลงัใจในการท างาน รวมถึงมีความสุขในการท างาน ท่ีจะส่งผลให้การท างาน

มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได ้และยงัส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ี

วางไวเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 

ประโยชน์ของกำรวิจัย 

 1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป้นขอ้มูลใหผู้บ้ริหารในองคก์ารศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัน าการ

บริหารในรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปปรับใชใ้นองคก์ารศึกษา จะส่งผลใหมี้

ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององคก์ารศึกษา 

 2. ผลการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของมหาวิทยาลยั และผุบ้ริหาร

สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

 3. ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารในองคก์ารศึกษาระดบั

มหาวิทยาลยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ขรูปแบบการบริหารของสถานศึกษา 

อนัเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการบริหารใหเ้กิดความชดัเจน 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 2) ระดบั 

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา และ 3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการ บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู ้บริหารโรงเรียน และครู สังกัด



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 9 จ า นวน 346 คนโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตาม

สัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจยัได ้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยผูวิ้จยัการวิเคราะห์ขอ้มูล

ใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา อยูร่ะดบัมากทั้งใน

ภาพรวม และรายดา้น 2) ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา อยู่ระดบัมากท่ีสุดในภาพรวม 3) 

การมีส่วนร่วมในการ รับผลประโยชน์ การมี ส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการ

ด า เนินการ การมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 9 โดยร่วมกนัท านายไดร้้อยละ 

75.90 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 ในการบริหารองค์การนั้น นอกจากผูบ้ริหารซ่ึงมีบทบาทส าคญัในองค์การ สมาชิก

หรือบุคคลก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหอ้งคก์ารกา้วหนา้ไปไดด้ว้ยดี การบริหารในปัจจุบนัการท่ีจะให้

มีการยอมรับและความเขา้ใจระหว่างผูบ้ริหารและผูท่ี้อยู่ในองค์การแนวการบริหารก็คือ  การ

บริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation management) ได้ถูกอธิบายภาพขององค์การ (โศภิดา 

คลา้ยหนองสรวง, 2558) ตามแนวคิดของแมคเกร  Gregor,1960 ) ท่ีมีความเห็นว่าการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดผลดีต่อการควบและการควบคุมตนเองจะช่วยให้บุคคลรู้จกัพฒันา

บุคลิกภาพของตนเองในด้านการตดัสินใจ การแสดงออก เทคนิคการควบคุมงาน ตลอดจน

ทศันคติและความสามารถท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จได ้

ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นตวับ่งช้ีหรือตวัการทีจะเป็นเคร่ืองตดัสินในขั้นสุดทา้ย
ว่าการบริหารและองคก์ารประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะขององคก์ารและ
มุมมองของนักเขียนและนักวิชาการ แต่ส่วนใหญ่จะมุ่งท่ีผลส าเร็จของงานหรือการท างานให้
บรรลุเป้ าหมาย (ภรณี กีร์ติบุตร, 2529, หนา้ 2) จากการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัประสิทธิผลในเชิง
การบริหารการศึกษาส่วนใหญ่กล่าวคือค าว่า ประสิทธิภาพขององคก์าร หรือประสิทธิภาพของ



มหาวิทยาลัย (Organizational effectiveness or Organizational effectiveness of University) ซ่ึง
ในสภาพท่ีแท้จริง ก็ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นองค์การ ๆ หน่ึงดังนั้ น ในท่ีน่ี จึงกล่าวถึง 
“ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย  (University effectiveness) ”  ในความหมายเ ดี ยวกับ
ประสิทธิภาพขององคก์าร ประสิทธิภาพ (Effectiveness) มีผูใ้ห้ค านิยามไวห้ลากหลายข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะขององคก์าร และมุมมองของผูเ้ขียนหรือนักวิชาการแต่ส่วนใหญ่แลว้ จะมุ่งทีผลส าเร็จ
ของงานหรือการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

อุทยั หิรัญโต (2526, หน้า 89) ระบุว่า ประสิทธิผล ใช้ในการวดัความสามารถในการ

ท างานบรรลุผลตามเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

ภรณีกีร์ติบุตร (2529, หนา้ 2) ไดเ้สนอแนวคิดของนกัวิชาการในสาขาต่าง ๆ ในมุมมอง

เร่ืองประสิทธิภาพของนักเศรษฐศาสตร์ไดม้องความหมายประสิทธิภาพขององค์การเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัผลก าไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุน (Return of investment) นกัวิทยาศาสตร์ไดม้อง

ประสิทธิภาพในรูปของประสิทธิภาพในแง่ของผลผลิตใหม่ ซึงอยูใ่นรูปของประสิทธิภาพหรือ

ปริมาณผลผลิตท่ีเป็นสินคา้และบริการ นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กลับให้ความหมายของ

ประสิทธิภาพว่าหมายถึงคุณภาพชีวิตการท างาน ซึงจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นการเน้นการบรรลุ

เป้าหมายขององคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

เร่ืองการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในองคก์ารศึกษาระดบั

มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตน้                        ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมตต ์เมตตก์ารุณจิต. การบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท,์ 2553), 10-

12. (2538 อา้งใน อมรรัตน์ จนัทร์เกตุ2560) (1994 อา้งอิงใน อมรรัตน์ จนัทร์เกตุ,2560) 

วิธีด าเนินการคน้ควา้อิสระ 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.สถานะภาพ 
5.ระดบัเงินเดือน 
6.ประสบการณ์ท างานในมหาวิทยาลยั 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
1.การท างานท่ีประหยดัไดผ้ลงานท่ี
รวดเร็วมีคุณภาพ 

2.ความคุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรในดา้น
การเงิน 

3.ความคุม้ค่ากบัการใชอุ้ปกรณ์และเวลา 
4.ผลการปฏิบติังานท่ีเกิดความพึงพอใจ
และไดรั้บผลก าไรจากการปฏิบติังาน 

ลกัษณะของกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

1.การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบ
ประชาธิปไตย 
2.ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น 
3.มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
4.เขา้ใจในปัญหาของหน่วยงาน 
5.การใหร้างวลัดว้ยการชมเชยท่ีส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 



ในการค้นควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาค้นควา้แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental 

Design) เป็นการศึกษาคน้ควา้ท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดั

กระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross 

Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใช้

เคร่ืองมือในการคน้ควา้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทาง

สถิติ 

ประชากรท่ีใชใ้นการคน้ควา้ในคร้ังน้ี คือ พนกังานสถานประกอบการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถนบัไดเ้น่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของประชากร ซ่ึงไม่

สามารถนบัได ้เน่ืองจากขนาดประชากรมีขนาดใหญ่ ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการคน้ควา้ในคร้ังน้ี ไดจ้ากการเลือกตวัอยา่งพนกังานสถาน

ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรมีขนาดใหญ่ ไม่ทราบจ านวนท่ีชดัเจน ดงันั้น

การก าหนดขนาดของตวัอยา่งส าหรับการคน้ควา้คร้ังน้ี จะใชวิ้ธีการสุ่มแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) การค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอน โดยใชต้ารางหาค่าของกลุ่มตวัอยา่งของ YAMANE เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระ 

ประกอบดว้ย 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานสถานประกอบการใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทการจา้งงาน 

ระดบัรายได ้ระยะเวลาในการการท างานและต าแหน่งงาน เป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ จ านวน 7 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการลกัษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 1.

การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตย2.ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น 3.มีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ  4.เขา้ใจในปัญหาของหน่วยงาน  5.การใหร้างวลัดว้ยการชมเชยท่ีส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัของ Likert 

Scale จ านวน 25 ขอ้ ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อตีความหมาย ดงัน้ี 5 = ระดบัความส าคญั



มากท่ีสุด, 4 = ระดบัความส าคญัมาก, 3 = ระดบัความส าคญัปานกลาง, 2 = ระดบัความส าคญั

นอ้ย, 1 = ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ประกอบดว้ย 1.การ

ท างานท่ีประหยดัไดผ้ลงานท่ีรวดเร็วมีคุณภาพ 2.ความคุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรในดา้นการเงิน 

3.ความคุม้ค่ากบัการใชอุ้ปกรณ์และเวลา 4.ผลการปฏิบติังานท่ีเกิดความพึงพอใจและไดรั้บผล

ก าไรจากการปฏิบติังาน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดบัของ 

Likert Scale จ านวน 12 ขอ้  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อตีความหมาย ดงัน้ี 5 = ระดบั

ความส าคญัมากท่ีสุด, 4 = ระดบัความส าคญัมาก, 3 = ระดบัความส าคญัปานกลาง, 2 = ระดบั

ความส าคญันอ้ย, 1 = ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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