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การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรทีส่ งผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 2) เพื่อ
ศึกษาระดับประสิทธิภาพของสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผล
ตอประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการศึกษา พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
จำแนกเป น รายด า นเรี ย งลำดั บ จากมากไปหาน อ ย คื อ การวางแผน การติด ตามและประเมิ น ผล การ
ดำเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงและการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ตามลำดับ และประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ การบริหารงานทั่วไป ตามลำดับ
และ การทดสอบความสัมพันธ พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผน สมพันธกับ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารงานวิชาการ (r =0.79) และ การบริหาร
แบบมี สวนรวมของบุ คลากร ด านการติด ตามและประเมิ นผล สงผลตอประสิทธิภ าพของโรงเรีย นกี ฬา
จังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารงานงบประมาณ (r = 0.76) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน สรุปไดวา
การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผน และดานการติดตามและประเมินผล มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
คำสำคัญ : การบริหารแบบมีสวนรวม,ประสิทธิภาพ,โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
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Abstract
The purpose of this study was to 1) study the level of participative management
of personnel affecting to the effectiveness of Ubonratchathani Sports School.
The results showed that participative management of personnel affecting to the
effectiveness of Ubonratchathani Sports School in overall was at a high level. They were
classified into descending order, planning, monitoring and evaluation of operations,
development, updating and finding problems and causes of problems, respectively, and
the efficiency of Ubonratchathani Sports School in overall was in high level. Sort by
descending order is Academic Administration. Budget management Human Resources
Management General management, respectively, and relationship testing found that
participatory management using planning strategies. Association with the efficiency of the
school academic administration (r=0 . 7 9 ) and participative management of personnel
affecting to the effectiveness of Ubonratchathani Sports School in the budget
management aspect (r = 0 .76 ) Conclusions that participative management of personnel
affecting to the effectiveness of Ubonratchathani Sports School in academic
administration aspect and budget management aspect affecting to the effectiveness of
Ubonratchathani Sports School.
Keyword : participative , effectiveness, Ubonratchathani Sports School

บทนำ

การจัดการศึกษาของไทยในอดีตตั้งแตสมัยสุโขทัย เปนการจัดการศึกษาโดยชุมชนหรือทองถิ่น
มีวัดเปนศูนยกลางสำคัญของการจัดการศึกษาการถายทอดความรูโดยพระสงฆเปนหลักรวมทั้งผูอาวุโส บิดา
มารดา ปราชญ ชาวบ าน ชางฝมือ เปน ตน ไดรวมกันทำหนาที่ใหการอบรมสั่งสอนความรูตางๆ แกบุต ร
หลานของตนเองดวยจึงเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่นนั้นๆ เยาวชนไทยสมัยกอนจึง
ไดรับทั้ งภูมิธรรมและภู มิปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากวัด หรือพุทธศาสนาซึ่งเป นสถาบันทางสังคมที่
เกาแกเคียงคูมากับชาติไทยเปนรากฐานของระบบจริยธรรมของสังคมไทยที่เปนที่ยอมรับยึดถือปฏิบัติเปน
มาตรฐานกันตอๆ มา ดวยเหตุนี้วัดและบานจึงมีบทบาทอยางสำคัญในการเปนเครื่องมือที่ไดชวยพัฒนาชีวิต
และสังคมไทยในอดีต (เยาวภา ประคองศิลป,2551:1)
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2464 ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึง
เกิดรูปแบบของการใหการศึกษาแบบใหมในระบบโรงเรียนซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่รวมศูนยอำนาจไวที่
ส ว นกลาง นโยบายและหลั ก สู ต รกระทรวงจะเป น ผู สั่ ง การลงมาตามลำดั บ ขั้ น ตอนจนถึ ง ระดั บ
สถาบั น การศึ กษา การจั ด การศึ กษาในลั กษณะเช น นี้ ดำเนิน ต อมาจนถึงปจ จุบั น โดยมุ งหวังที่ จ ะให เกิ ด
มาตรฐานการศึกษาที่เปนแบบเดียวกันทั่วประเทศและเนนการสงเสริมความรูสมัยใหม จึงทำใหละเลย
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ความเป น ชุ ม ชนและภู มิป ญ ญาท องถิ่ น ชีวิตจริงจึงไมส อดคล องกับ ชีวิต ในโรงเรีย น สังคม วัฒ นธรรม
ประเพณีดั้งเดิมที่เคยผูกพันกันระหวาง บาน วัด โรงเรียนก็เปลี่ยนแปลงไป (เยาวภา ประคองศิลป,2551:1)
การบริห ารสถานศึกษาของไทยในปจจุบัน(ทิวัตถ ศรีดำรงค,2558:41) ยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ทองถิ่นและประเทศ ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งใน
ดานของหลักการ ความมุงหมาย แนวนโยบายและแนวทางในการบริหาร เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการ
ที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ใหเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค เหมาะแกกาลเวลาและบริบทของ
สังคมไทย การจั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนนั้ น เป น ส วนหนึ่งของการบริห ารและการจัด การศึ กษา ซึ่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 39 ให
กระทรวงกระจายอำนาจการบริห ารและการจั ดการศึ กษา ทั้ งดานการบริห ารงานวิช าการ การบริห าร
งบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไปคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยตรง หากต อ งการประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให
ครอบคลุมใหไดขอมูลที่สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหดีขึ้นนั้น จึง
ควรประเมิ น ผลการบริ ห ารงานทั้ ง 4 ด านเข า ด ว ยกั น (ยุ ก ตนั น ท หวานฉ่ ำ,2555:25) ในการบริ ห าร
สถานศึกษา เพื่อมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถที่จะนำความรูที่ไดเรียนไปแลวไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจำวัน และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เปนการสรางทรัพยากรมนุษยใหพรอม
ที่จะทำประโยชนใหแกสังคมไดตามบทบาทและหนาที่ของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติ การบริหาร
การศึกษาในโรงเรียนเพื่อใหเปนองคกรแหงการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูใหดีนั้นผูบริหารสถานศึกษา
ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล ที่จะทำใหการจัดการเรียนรูในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการ
พัฒ นาผูเรียนไปสูอนาคตที่ ประสบความสำเร็จ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณ ภาพตามที่ สังคม
ตองการ การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในปจจุบันจึงจำเปนที่จะพัฒ นาไปอยางตอเนื่อง ภายใตความ
รวมมือของบุคลากรทางการศึกทุกฝาย โดยเฉพาะครูที่จะตองขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุ
จุดมั่งหมาย ครูจะตองมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อพัฒนาใหผูเรียน
เปนคนเกง คนดี มีความสุข
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมรูปแบบใหม คือ การบริหารแบบบวร คำวา“บวร”
ไมไดมีความหมายตามพจนานุกรมไทยที่แปลวา ประเสริฐ, ล้ำเลิศ เทานั้น แตมันมีที่มาจาก“บ” คือ บาน
บานที่ มีช าวบ าน มี คนอาศั ยอยูผู ที่จ ะสืบ สานวัฒ นธรรม ศาสนา และซึมซับ คำสอนจากพระสงฆ เป น ผู
สงเสริม สนับสนุนใหพระพุทธศาสนาไดยั่งยืนยาวนานอยางถึงแกนแท “ว” คือ วัด วัดที่มีพระสงฆ ผูที่อาสา
จะละกิเลสทางโลกมาศึกษาพระธรรม เพื่อเผยแผหลักพุทธศาสนาใหชาวบานไดเขาใจถึงการดำรงชีวิตอยาง
สงบ เป นสุข และ “ร” คือ โรงเรียน เดิมทีแหลงที่ประสิทธิป ระสาทวิชาความรูนั้นคื อวัด ตอมาไดแยก
ออกมาเปนโรงเรียนที่เปนสถานใหการศึกษาโดยตรงตอทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปจจุบันยังมีโรงเรียนอีกหลายแหง
ที่ยังมีชื่อวัดเปนชื่อโรงเรียนอยู ดังนั้น คำวา “บวร” จึงไมใชเพียงคำประกอบที่ใชเรียกสถานที่ตางๆ เทานั้น
มันมีที่มาถึงสังคมที่เกื้อกูล สงเสริม ชวยเหลือ ซึ่งกันและกันในวงเวียนสังคมนั้นๆ ความเจริญที่แทจริงของ
สังคมที่จะมีความสุขจึงจะสมบูรณแบบ
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทของการศึกษา
แหงชาติ กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาในดานตางๆ เชน ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ปฏิรูปโครงสรางและ
การบริห ารจั ดการศึกษาที่ มีการกระจายอำนาจสู เขตพื้ น ที่ การศึ กษา ตลอดจนการมีสวนรว มในการจั ด
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การศึ ก ษาของชุ ม ชน ครอบครั ว องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น องค ก รต า งๆสถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบัน สั งคมอื่น ๆ (มาตราที่ 8 และ9)จากหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาฉบับนี้ แสดงถึงการใหความสำคัญแกชุมชนที่จะเขามา มีสวนรวมในการจัดการศึกษาในทองถิ่น
ของตนเองมากขึ้นและหลักการดังกลาวมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นในมาตรา 40 ที่กำหนดใหมีกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำหนาที่กำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทน
ปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา
ผูแทนพระสงฆและ/หรือ ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิ แมวาปจจุบันพบวา การมีสวน
รวมในการบริหารการศึกษาในดานตางๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมคอยมีความชัดเจน
ในบทบาทและการดำเนินงานมากนักแตก็สงผลใหชุมชนและโรงเรียนจำเปนตองหันกลับมาทบทวนบทบาท
หนาที่และความสำคัญซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่ง
การบริหารการศึกษาในรูปแบบการมีสวนรวม วัด-บาน-โรงเรียนกลับมาสูสั่งคมไทยอีกครั้งหนึ่ง
เปนรูปแบบที่ชุมชนเปนผูรวมคิดรวมออกแบบ ทั้งหลักสูตรเนื้อหา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน โดยมองเปาหมายหลักไปที่ผูเรียนคือ “เด็ก” และพยายามจะสรางสรรคความสุขใหกับการเรียนรู
และใชชีวิตอยูในสังคมไดมากกวาการกาวหนาทางความรูเพียงอยางเดียว มีการออกแบบการเรียนการสอน
ที่ตอบสนองผูเรียนเปนหลัก นำทั้งความรูของภูมิปญญาชุมชนมาบูรณาการกับความรูใหมใหผูเรียนไดเรียนรู
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สองศรี แสงศรี (2555,10) ที่ไดศึกษารูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชนโดยศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใน
จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบวา เกิดประโยชนตอนักเรียน โดยนักเรียนไดเรียนรูอยางบูรณาการจาก
กระบวนการเรียนรูคูปราชญ โดยเอาวิถีและภูมิปญญาเปนตัวตั้ง ทำใหเรียนรูสิ่งรอบตัวที่สนุกมีชีวิตชีวา ได
เรียนหลาย ๆ วิชาไปในคราวเดียวกัน ที่สำคัญเปนวิชาที่เชื่อมโยงกับชีวิต ไมแยกขาดเปนรายวิชา มีการ
เรียนรูอยางมีความสุข เกิดความผูกพันใกลชิดกับครู คุณภาพและพฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้น มาโรงเรียน
เชาขึ้น ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดโรงเรียนทุกวัน มีนิสัยอดออม นอกจากนี้ยังสงผลดีตอชุมชน คือ คน
ในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูใหลูกหลาน ไดรวมพัฒนาโรงเรียนจนเกิดความ
ภาคภูมิใจและรูสึกเปนเจาของโรงเรียน สวนผลดีตอครูนั้น ครูไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง มี
ทักษะในการทำหลั กสู ตร มีทักษะในการบู รณาการการเรีย นรู และเชื่อมโยงเนื้ อหาการเรียนรูห ลักสูต ร
ท อ งถิ่ น เขา สู ห ลั กสู ต รแกนกลาง และผลดี ตอ โรงเรีย น คื อ โรงเรีย นมี ห ลักสู ตรท องถิ่น หลายเรื่อ ง เกิ ด
นวัตกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มีบทเรียนที่สนุกสนานครบถวนทั้งวิชาการและความสุข
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลการที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะนำไปเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาอยางรอบดานใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
อุบลราชธานี

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัด

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
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3. เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี

สมมติฐานการวิจัย

1. การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรส งผลต อ ประสิ ท ธิภ าพของโรงเรีย นกี ฬ าจั งหวั ด
อุบลราชธานี ดานการบริหารงานวิชาการ
2. การบริ ห ารแบบมี ส ว นรว มของบุ ค ลากรส งผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรีย นกี ฬ าจั งหวั ด
อุบลราชธานี ดานการบริหารงานงบประมาณ
3 การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรส งผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรี ย นกี ฬ าจั งหวั ด
อุบลราชธานี ดานการบริหารงานบุคคล
4. การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรส งผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรีย นกี ฬ าจังหวั ด
อุบลราชธานี ดานการบริหารงานทั่วไป
5.การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร ดานการวางแผน และดานการติดตามและประเมินผล
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารงานบุคคล

วิธีดำเนินการวิจัย

ในกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยในแบบสอบถามจะมีคำถาม
ปลายเปดเพื่อใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 136 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถามประกอบด ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบปลายปด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบปลายปด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ กษาครั้งนี้ ผู วิ จั ย ใช แบบสอบถาม เพื่ อเป น เครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล เท ากั บ
จำนวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แจกแบบสอบถามและชี้แจงพรอมอธิบ ายวิธีการตอบแบบสอบถามอยางถูกตองใหตอบ
แบบสอบถามทราบ รวมถึงชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้
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2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเองทั้งหมด
3. นำแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกตองและนับจำนวนใหเทากับจำนวนประชากร กรณี
แบบสอบถามไมครบถวนหรือไมสมบูรณ ผูวิจัยจะดำเนินการแจกแบบสอบถามใหมอีกครั้ง เพื่อใหไดขอมูล
ที่ครบถวน
4. นำแบบสอบถามที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล โดยวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน เชน คารอยละ คาเฉลี่ยและ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) การวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและ
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท
2. การบริห ารแบบมี ส วนรว มของบุ คลากรของโรงเรีย นกีฬ าจังหวัดอุบ ลราชธานี โดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่1 คือ
การวางแผน ลำดับที่ 2 คือ การติดตามและประเมินผล ลำดับที่ 3 คือ การดำเนินงาน ลำดับที่ 4 คือ การ
พัฒนาปรับปรุงและลำดับสุดทาย คือการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ตามลำดับและเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา
2.1 ดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การเขารวมพูดคุยในสาเหตุของ
การเกิดปญหาและวิธีการแกไขปญหา ลำดับที่ 2 คือ การเขารวมเสนอแนะปญหาความตองการในการหา
แนวทางการบริหารสถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือ การมีสวนรวมกับคณะกรรม การชุมชนและวัดในการคนหา
ลักษณะและสาเหตุของปญหาการบริหารสถานศึกษารวมกัน ลำดับที่ 4 คือ การเขารวมคนหาสาเหตุของ
การบริหารสถานศึกษาในแลวเสนอผูเกี่ยวของเพื่อหาวิธีการแกไขตอไป และลำดับสุดทาย คือการเขารวม
พูดคุยประชุม ปรึกษาหารือกับหนวยงานของทางราชการเมื่อมีการประชุมที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามลำดับ
2.2 ดานการวางแผนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบ สอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการใหคำปรึกษาการวางแผนการบริหาร
สถานศึกษากับวัดและชุมชน ลำดับที่ 2 คือ วัดและชุมชนมีสวนรวมรับรูแผนการบริหารสถานศึกษา ลำดับ
ที่ 3 คือ การเปนผูจัดทำหรือมีสวนรวมในการจัดทำแผนบริหารสถานศึกษา ลำดับที่ 4 คือ การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารสถานศึกษารวมกัน และลำดับสุดทาย คือการมีสวนสนับสนุน
ทรัพยากรในการวางแผนบริหารสถานศึกษา ตามลำดับ
2.3 ดานการดำเนินงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการดำเนินการการบริหารสถานศึกษา
ลำดับที่ 2 คือ การมีสวนรวมในการประสานการดำเนินการระหวางวัด ชุมชนกับและโรงเรียนในการบริหาร
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สถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือ การไดรับการประสานการดำเนินการบริหารสถานศึกษาจากหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ลำดับที่ 4 คือ การมีสวนรวมในการสั่งการในการดำเนินการบริหารสถานศึกษาและลำดับสุดทาย
คือ การมีสวนสงเสริม/สนับสนุน/กระตุนใหมีการดำเนินการบริหารสถานศึกษา ตามลำดับ
2.4 ดานการติดตามและประเมินผลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒ นาการ
บริห ารสถานศึกษา ลำดั บ ที่ 2 คื อ การมีการติดตามและประเมิน ผลการดำเนิ น การบริห ารสถานศึ กษา
ลำดับ ที่ 3 คือ การมีสวนรวมในการติดตามและประเมิน ผลการใชงบประมาณในการดำเนิน การบริห าร
สถานศึกษา ลำดับที่ 4 คือ การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการบริหารสถานศึกษาและลำดับ
สุดทาย คือ การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ตามลำดับ
2.5 ดานการพัฒนาปรับปรุง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือการมีสวนรวมในการวางแผนปรับปรุงและปรับปรุง
การดำเนินงานตามผลการประเมิน ลำดับ ที่ 2 คือ การมีสวนรวมในการรับรูผลการติดตามและประเมิน
คุณภาพการศึกษาและนำผลการประเมินมาปรับ ปรุง ลำดั บที่ 3 คือ การมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
พัฒนาโดยการทบทวนแผนงานเพื่อปรับปรุงระบบและวิธีการดำเนินการใหเหมาะสม ลำดับที่ 4 คือ การมี
สว นรวมในการเสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุงการบริห ารสถานศึ กษาตามผลการประเมิ น และลำดั บ
สุ ด ท าย คื อ การมี ส ว นร ว มในการเสนอแนะแนวทางการวางแผนงานครั้ ง ใหม เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห าร
สถานศึกษา ตามลำดับ
3. ประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การบริหารงานวิชาการ ลำดับที่
2 คือ การบริหารงานงบประมาณ ลำดับที่ 3 คือ การบริหารงานบุคคลและลำดับสุดทาย คือการบริหารงาน
ทั่วไป ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
3.1 ดานการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1คือ สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ลำดับที่ 2 คือ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น ลำดับที่ 3 คือ สถานศึกษามีการสงเสริมใหมีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ลำดับที่ 4 คือ สถานศึกษามีการจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา และลำดับสุดทาย คือ
สถานศึกษามีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
ผูเรียน ตามลำดับ
3.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ สถานศึกษามีการกำหนดแผนพั ฒนาทั้ ง
ระยะสั้นและระยะยาวของสถานศึกษา ลำดับที่ 2 คือ สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะหการจัดและพัฒนา
การศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและตามความ
ตองการของสถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือ สถานศึกษามีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการใชงบประมาณของสถานศึกษา ลำดับที่ 4 คือ สถานศึกษามีการจัดทำขอมูลทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การจัดหาเงินงบประมาณ และการระดมทุนเพื่อพัฒ นาการศึกษาของสถานศึกษา และลำดับสุดทาย คือ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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สถานศึก ษามี การจั ด ทำ ระบบฐานข อ มูล สิน ทรัพ ยก ารจัด หารายไดแ ละผลประโยชน ของสถานศึกษา
ตามลำดับ
3.3 ดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ สถานศึกษามีการเสนอแนะ การแตงตั้งบุคลากรใน
การปฏิบัติงานตางๆ ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ ลำดับที่ 2 คือ สถานศึกษามีการแจงภาระงาน
มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงานแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือ สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางเป น ระบบ ลำดับ ที่ 4 คือ สถานศึกษามี การวิเคราะห และวางแผนอัตรากำลังคนให
เหมาะกับภารกิจของสถานศึกษาและลำดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ความดี ความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามลำดับ
3.4 ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ สถานศึกษามีการประสานงานกับชุมชนและทองถิ่น
ในการสำรวจขอมูลจำนวนนักเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา ลำดับที่ 2
คือ สถานศึกษาวางแผน และออกแบบระบบงานธุรการตาม ขั้นตอนการดา เนิน งานใหมีประสิทธิภ าพ
ลำดับที่ 3 คือ สถานศึกษามีการจัดหาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใหบริการงานทางการศึกษาดาน
ตางๆของสถานศึ กษา ลำดั บ ที่ 4 คื อ สถานศึกษามีการนาเสนอและเผยแพรขอมูล สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การบริการและการประชาสัมพันธแกสาธารณชนและลำดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการจัดระบบ
ขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณชนตามลำดับ
4. การทดสอบความสัมพันธของการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรกับประสิทธิภาพของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปนรายคู ดวยคาสหสัมพันธ (Correlation) และหาระดับหรือขนาดของ
ความสัมพันธดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) ผลการศึกษา พบวา การ
บริห ารแบบมี ส ว นร ว มของบุ คลากรด านการวางแผน สงผลต อประสิ ท ธิภ าพของโรงเรีย นกี ฬ าจั งหวั ด
อุบลราชธานี ดานการบริหารงานวิชาการ (r =0.79) และ การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร ดานการ
ติดตามและประเมินผล สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารงาน
งบประมาณ (r = 0.76) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
5. การวิเคราะหการสงผลของการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ผล
การศึกษา สามารถเขียนเปนสมการดังนี้
Standardized Ŷ = 0.491 X1 + 0.251 X2
เมื่อ Ŷ = ประสิทธิภาพของสถานศึกษา
X1 = ดานการวางแผน
X2 =ดานการติดตามและประเมินผล
ดั งนั้ น จะต อ งทดสอบสมการความถดถอยของ การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี วาเปนจริงหรือไมดังนี้
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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1. คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรดาน
การวางแผน = 0.491
2. คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรดาน
การติดตามและประเมินผล = 0.251
แสดงใหเห็นวามีขอมูลเพียงพอที่จะสรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรดานการ
วางแผน และด า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด
อุบลราชธานี

อภิปรายผล

1. การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่1 คือ การ
วางแผน ลำดับที่ 2 คือ การติดตามและประเมินผล ลำดับที่ 3 คือ การดำเนินงาน ลำดับที่ 4 คือ การพัฒนา
ปรับปรุงและลำดับสุดทาย คือการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ตามลำดับเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปนี้
1.1 ดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การเขารวมพูดคุยในสาเหตุของ
การเกิดปญหาและวิธีการแกไขปญหา ลำดับที่ 2 คือ การเขารวมเสนอแนะปญหาความตองการในการหา
แนวทางการบริหารสถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือการมีสวนรวมกับคณะกรรมการชุมชนและวัดในการคนหา
ลักษณะและสาเหตุของปญหาการบริหารสถานศึกษารวมกัน ลำดับที่ 4 คือ การเขารวมคนหาสาเหตุของ
การบริหารสถานศึกษาในแลวเสนอผูเกี่ยวของเพื่อหาวิธีการแกไขตอไป และลำดับสุดทาย คือการเขารวม
พูดคุยประชุม ปรึกษาหารือกับหนวยงานของทางราชการเมื่อมีการประชุมที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ตามลำดับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรชุมา พงษกลับ (2557: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของ
บุคลากรและสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลในการจัดทำแผนพัฒ นาสามป องคการบริหารสวนตำบล
คลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาด านการคน หาปญ หาและสาเหตุของป ญหา
โดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน และจากประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจาก การที่สถานศึกษามีสวนรวมกับคณะกรรมการชุมชนและวัดรวมกันพูดคุยเพื่อ
คนหาปญหาและสาเหตุของการเกิดปญหาและวิธีการแกไขปญหาตลอดจนการเขารวมเสนอแนะปญหา
ความตองการในการหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเปนประจำ จึงสงผลใหดานการคนหาปญหาและ
สาเหตุของปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.2 ดานการวางแผนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการใหคำปรึกษาการวางแผนการบริหาร
สถานศึกษากับวัดและชุมชน ลำดับที่ 2 คือ วัดและชุมชนมีสวนรวมรับรูแผนการบริหารสถานศึกษา ลำดับ
ที่ 3 คือ การเปนผูจัดทำหรือมีสวนรวมในการจัดทำแผนบริหารสถานศึกษา ลำดับที่ 4 คือ การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารสถานศึกษารวมกัน และลำดับสุดทาย คือการมีสวนสนับสนุน
ทรัพยากรในการวางแผนบริห ารสถานศึกษา ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ สุณีย บุญสิริชูโต
(2558: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูนำชุมชนและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน ตำบลตอ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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การจั ด ทำแผนพั ฒ นาสามป ขององค การบริห ารสว นตำบลสระกะเที ย ม อำเภอเมือ งนครปฐม จั งหวั ด
นครปฐม ผลการศึกษาดานการวางแผนโดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน และจากประสบการณของผูวิจัยมี
ความเห็ น ว า สาเหตุ ที่ ผ ลการศึ กษาอยู ในระดั บ มาก อาจเนื่ องมาจาก สถานศึกษามีสว นรว มในการให
คำปรึกษาการวางแผนการบริหารสถานศึกษากับวัดและชุมชน ทำใหวัดและชุมชนมีสวนรวมรับรูเกี่ยวกับ
แผนการบริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารสถานศึกษารวมกัน
จึงสงผลใหดานการวางแผนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.3 ดานการดำเนินงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการดำเนินการการบริหารสถานศึกษา
ลำดับที่ 2 คือ การมีสวนรวมในการประสานการดำเนินการระหวางวัด ชุมชนกับและโรงเรียนในการบริหาร
สถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือ การไดรับการประสานการดำเนินการบริหารสถานศึกษาจากหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ลำดับที่ 4 คือ การมีสวนรวมในการสั่งการในการดำเนินการบริหารสถานศึกษาและลำดับสุดทาย
คือ การมีสวนสงเสริม/สนับสนุน/กระตุนใหมีการดำเนินการบริหารสถานศึกษา ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิ จั ย ของ อรชุ มา พงษ กลั บ (2557: บทคัด ยอ) ศึกษาเรื่องการมีสว นรวมของบุ ค ลากรและสมาชิ ก
องคการบริหารสวนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตำบลคลองหา อำเภอคลอง
หลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ผลการศึ ก ษาด า นการดำเนิ น งานโดยรวมอยู ในระดั บ มากเช น กั น และจาก
ประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามี
สวนรวมในการประสานการดำเนินการระหวางวัด ชุมชนกับในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงการประสาน
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีสวนรวมในการสั่งการ สงเสริม/สนับสนุน/กระตุนในการดำเนินการ
บริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหดานการดำเนินงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.4 ดานการติดตามและประเมินผลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒ นาการ
บริห ารสถานศึกษา ลำดั บ ที่ 2 คื อ การมี การติ ดตามและประเมิน ผลการดำเนิน การบริห ารสถานศึกษา
ลำดับ ที่ 3 คือ การมีสวนรวมในการติดตามและประเมิน ผลการใชงบประมาณในการดำเนิน การบริห าร
สถานศึกษา ลำดับที่ 4 คือ การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการบริหารสถานศึกษาและลำดับ
สุ ด ท าย คื อ การมี ส ว นร ว มในการปรั บ ปรุงพั ฒ นาการบริห ารสถานศึก ษา ตามลำดับ ซึ่ งสอดคลอ งกั บ
งานวิจัยของสุณีย บุญสิริชูโต (2558: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูนำชุมชนและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวน ตำบลตอการจัดทำแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตำบลสระกะเทียม อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาดานการติดตามและประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน
และจากประสบการณ ของผู วิจัย มีความเห็ น วา สาเหตุที่ผ ลการศึ กษาอยูในระดั บ มาก อาจเนื่ องมาจาก
สถานศึกษา วัดและชุมชนมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารสถานศึกษาในทุก
ด าน เช น ด า นการจั ด การสอน ด านการใช งบประมาณงบประมาณ เป น ตน ตอดจนมีส ว นร ว มในการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จึงสงผลใหดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก
1.5 ดานการพัฒนาปรับปรุง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการวางแผนปรับปรุงและปรับปรุง
การดำเนินงานตามผลการประเมิน ลำดับ ที่ 2 คือ การมีสวนรวมในการรับรูผลการติดตามและประเมิน
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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คุณภาพการศึกษาและนำผลการประเมินมาปรับ ปรุง ลำดั บที่ 3 คือ การมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
พัฒนาโดยการทบทวนแผนงานเพื่อปรับปรุงระบบและวิธีการดำเนินการใหเหมาะสม ลำดับที่ 4 คือ การมี
สว นร วมในการเสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุงการบริห ารสถานศึ กษาตามผลการประเมิ น และลำดั บ
สุ ด ท าย คื อ การมี ส ว นร ว มในการเสนอแนะแนวทางการวางแผนงานครั้ ง ใหม เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห าร
สถานศึกษา ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับรุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545 : 56 อางถึงใน
จิราภรณ ภูขันเงิน, 2559 :15) กลาววา การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งตองมีการปรับปรุง
พัฒนาทั้งการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ เปนการจัดกิจกรรม
ทุ กสิ่ งทุ ก อย างที่ เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให ได ผ ลดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประโยชน สู งสุ ด แก ผู เรี ย น และเป น หั ว ใจการปฏิ บั ติ งานในโรงเรี ย นที่ ส นั บ สนุ น ให ก ารบริห ารประสบ
ความสำเร็จ และจากประสบการณ ของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจ
เนื่องมาจาก สถานศึกษามีสวนรวมกับวัดและชุมชนในปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมิน โดยนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและวิธีการดำเนินการใหเหมาะสมรวมถึงการมีสวนรวมในการ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาตลอดจนการนำเสนอแนวทางการวางแผนงานครั้ง
ใหมเพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น
2. ประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก
เปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ การบริหารงานวิชาการ ลำดับที่
2 คือ การบริหารงานงบประมาณ ลำดับที่ 3 คือ การบริหารงานบุคคลและลำดับสุดทาย คือการบริหารงาน
ทั่วไป ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปนี้
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นมากมี ค วามเห็ น ลำดั บ ที่ 1 คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ส งเสริ ม
สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ลำดับที่ 2 คือ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาใหสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น ลำดับที่ 3 คือ สถานศึกษามีการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ลำดับที่ 4 คือ สถานศึกษามีการ
จัดระบบการประกั นคุณ ภาพการศึ กษาและกระบวนการนิเทศการศึ กษาภายในสถานศึกษา และลำดั บ
สุดทาย คือ สถานศึกษามีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกับผูเรียน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา จันผง(2553:149-123) ไดศึกษาความ
ตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนบานจันทเขลม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน และจาก
ประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา
มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ รวมทั้งสงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดมีการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อที่จะไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ตลอดจน
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียนอีก
ดวย จึงสงผลใหดานการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ สถานศึกษามีการกำหนดแผนพั ฒนาทั้ ง
ระยะสั้นและระยะยาวของสถานศึกษา ลำดับที่ 2 คือ สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะหการจัดและพัฒนา
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การศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและตามความ
ตองการของสถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือ สถานศึกษามีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการใชงบประมาณของสถานศึกษา ลำดับที่ 4 คือ สถานศึกษามีการจัดทำขอมูลทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การจัดหาเงินงบประมาณ และการระดมทุนเพื่อพัฒ นาการศึกษาของสถานศึกษา และลำดับสุดทาย คือ
สถานศึ ก ษามี การจั ด ทำ ระบบฐานข อ มูล สิน ทรัพ ยก ารจัด หารายไดแ ละผลประโยชน ของสถานศึกษา
ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐณิชานันท พิมพทอง (2554 : 64-68 ) ไดการศึกษาการมีสวน
รวมของผูปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบานทับราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาดานการบริหารงานงบประมาณโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกันและจาก
ประสบการณของผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา
ไดกำหนดแผนงบประมาณทั้งระยะสั้น และระยะยาวโดยจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบ
ทิศทางของเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและตามความต องการของสถานศึ กษา รวมทั้ งสถานศึ ก ษามี การกำกั บ
ตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานผลการใช งบประมาณของสถานศึ ก ษา และจั ด ทำ ระบบ
ฐานข อมู ล สิ น ทรัพ ย ก ารจั ดหารายได และผลประโยชน ของสถานศึ กษาจึ งส งผลใหด านการบริ ห ารงาน
งบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2.3 ดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ สถานศึกษามีการเสนอแนะ การแตงตั้งบุคลากรใน
การปฏิบัติงานตางๆ ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ ลำดับที่ 2 คือ สถานศึกษามีการแจงภาระงาน
มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงานแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ลำดับที่ 3 คือ สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางเป น ระบบ ลำดับ ที่ 4 คือ สถานศึกษามี การวิเคราะห และวางแผนอัตรากำลั งคนให
เหมาะกับภารกิจของสถานศึกษาและลำดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ความดี ความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิ จัย ของ ประเสริฐ วงค คำ (2554 : 57-60) ศึกษาการมี สวนรว มของผูป กครองในการบริห ารงาน
โรงเรียนบานวังตะครอ (ธนาคารกรุงเทพ 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผล
การศึกษา ดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน และจากประสบการณของผูวิจัยมี
ความเห็นวา สาเหตุที่ผลการศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการเสนอแนะ การแตงตั้ง
บุคลากรในการปฏิบัติงานตางๆ ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ และแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพ
งานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงานแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาใหทราบรวมทั้งมีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ ตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปดวยความเปนธรรมไมมีการเลือกปฏิบัติ
จึงสงผลใหดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความเห็นลำดับที่ 1 คือ สถานศึกษามีการประสานงานกับชุมชนและทองถิ่น
ในการสำรวจขอมูลจำนวนนักเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา ลำดับที่ 2
คือ สถานศึกษาวางแผน และออกแบบระบบงานธุรการตาม ขั้นตอนการดา เนิน งานให มีประสิทธิภ าพ
ลำดับที่ 3 คือ สถานศึกษามีการจัดหาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใหบริการงานทางการศึกษาดาน
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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ตางๆของสถานศึ กษา ลำดั บ ที่ 4 คื อ สถานศึกษามีการนาเสนอและเผยแพรขอมูล สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การบริการและการประชาสัมพันธแกสาธารณชนและลำดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีการจัดระบบ
ขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณชน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัศมี ชู
เตชะ (2554 : 60-63) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองปาก
ดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการศึกษา ดานการบริหารงาน
ทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดั บมากเชน กั น และจากประสบการณ ของผูวิจัยมี ความเห็น วา สาเหตุที่ผ ล
การศึกษาอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาวางแผน และออกแบบระบบงานธุรการ โดยการ มี
การประสานงานกั บ ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ในการสำรวจขอ มู ล เกี่ ย วกั บ นัก เรีย น รวมทั้ งมีก ารจัด หาระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใหบริการงานทางการตลอดจนเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อใหบริการและ
การประชาสัมพันธแกสาธารณชน จึงสงผลใหดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
3. การทดสอบความสัมพันธของการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรกับประสิทธิภาพของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปนรายคู พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผน
สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารงานวิชาการ (r =0.79) และ
การบริ ห ารแบบมี ส ว นรว มของบุ คลากร ดานการติดตามและประเมิน ผล สงผลตอประสิท ธิภ าพของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารงานงบประมาณ (r = 0.76) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
สะท อ นให เห็ น ว า การบริ ห ารงานวิ ช าการเป น งานหลั ก หรื อ เป น ภารกิ จ หลั ก ของสถานศึ ก ษาทำให
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการ
วัดผลประเมินผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน อันเปนเปาหมาย
สูงสุดของภารกิจสถานศึกษา ไดแก การวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การพั ฒ นาแหล งความรู การนิ เทศการศึ กษา การแนะแนวการศึ กษา การพั ฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสะทอนใหเห็นถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผลซึ่งเปน
ขั้นตอนสุดทายเพื่อใหทราบถึงความสำเร็จ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากการบริหรสถานศึกษา ซึ่งควร
ประเมินทุกขั้นตอน ทั้งนี้ การประเมินผล เปนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปาหมายหลังสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานแลว เพื่อใหทราบถึงความกาวหนา ความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินการที่สำคัญ
คือ การติดตามและประเมินผลตองตั้งอยูบนมาตรฐานมีเครื่องมือการประเมินที่เชื่อถือไดดวย
4. การวิเคราะหการสงผลของการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ของสถานศึ ก ษา ใช ก ารวิ เคราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบหลายขั้ น ตอน (Multiple Regression Analysis)
พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผน และด านการติดตามและประเมินผล มี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการวิจัยสะทอนใหเห็นถึงความสำคัญ
ของการวางแผน และการติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ ง เป น หั ว ใจสำคั ญ ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สถานศึกษา ตลอดจนความสำเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษานั้นๆ ในอนาคต

ขอเสนอแนะ
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1. ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนการใชทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูอยางจำกัดให
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอนโดยจัดลำดับความสำคัญของความตองการของชุมชน ไมวาจะเปนดาน
แผนงาน โครงการ งบประมาณ บุคลากร และความตองการ เพื่อใหมีการใชทรัพยากรทางการศึกษาเกิด
ประโยชนมากที่สุด ลดความเสี่ยงดานผลกระทบตางๆ
2. ควรสงเสริมและรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน เพื่อใหวัด และ ชุมชนไดรวมแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้นและเพื่อใหเปนที่ยอมรับกันในชุมชน เพราะ
เปนการกระตุนใหหมูบานมองเห็นความสำคัญของการมีสวนรวม เห็นความสำคัญในตนเองที่จะรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว
3. ควรสงเสริมใหวัดและประชาชนไดมีสวนรวมประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อ
นำผลการประเมิ น เป น แนวทางในการนำไปใช แ ละปรั บ ปรุ ง ใช ให ได ป ระโยชน สู ง สุ ด ต อ การบริ ห าร
สถานศึกษาตอไป
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