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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management: 
SBM) จ  าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่
ปฏิบติัการสอนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 ส านักงานเขตบึงกุ่ม  สังกัดกรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2559 คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน จ านวน 127 คน 
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .983  ผลการวิจยัพบว่า  1) ครูมีความพึงพอใจ
ต่อเร่ืองการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based 
Management: SBM) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  2) ครูที่มี
เพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(School – Based Management: SBM) โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่าง
กนั  3) ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นเทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคญั 
 ความพงึพอใจ  ครู  การบริหารสถานศึกษา รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 
บทน า 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management: SBM) เป็นกลยุทธ์ที่
ส าคญัจะท าใหก้ารปฏิรูปการเรียนและการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประสบผลส าเร็จ 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารจัดการที่เป็นไปตามความต้องการของ
สถานศึกษา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใชอ้  านาจ 
หนา้ที่ ความรับผดิชอบในการตดัสินใจใชท้รัพยากรที่มีอยูด่  าเนินการ แกปั้ญหาและจดักิจกรรม 
 
*สาขาการบริหารการศึกษา 
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การศึกษาของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
ทุกคนการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยทุธท์างการบริหารและการจดัการศึกษาที่กระจาย
อ านาจในการจดัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM)  เป็น
นวตักรรมทางการศึกษาอีกแบบหน่ึง ซ่ึงนักบริหารจดัการนักวิชามีความเช่ือว่าเป็นรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่จะเกิดการบริหารในเชิงประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจการจดัการ
ให้แก่หน่วยปฏิบติั คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษาให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ
คล่องตวัในการตดัสินใจ การบริหารจดัการทั้งดา้นการเรียนการสอน ดา้นงบประมาณ ด้านการ
บริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายประกอบด้วย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู ตัวแทนผูป้กครองและชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่าและบุคคล 
หน่วยงานที่มีประโยชน์ไดเ้สีย (Stakeholders) เพื่อร่วมกนับริหารสถานศึกษาไดบ้ริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับเป้าหมายที่วางไวต้ามยุทธศาสตร์หรือแผนพฒันา
สถานศึกษา (อ านวย ทองโปร่ง, 2553, หนา้  201)  

หลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  (School – Based  Management : SBM)  เป็น
แนวทางหน่ึงที่อาจช่วยให้เกิดการปรับปรุงต่าง ๆ ดังกล่าวได้  โดยการกระจายการควบคุมจาก
ส่วนกลางไปสู่ระดับโรงเรียนแนวทางน้ีมุ่งให้กลุ่มผูท้ี่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด  อันได้แก่  
ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู   ผูป้กครองและสมาชิกในชุมชนไดมี้โอกาสควบคุมส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนไดม้ากขึ้น โดยเช่ือวา่ การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(School – Based Management: SBM) ตอ้งพฒันาทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นเทคนิคการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 2) ดา้นการสร้างยทุธศาสตร์เพือ่ความส าเร็จของการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 3) ดา้นบทบาทผูบ้ริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ 4) ดา้นผลของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานที่ เกิดขึ้ นในเชิงบวก  หากสถานศึกษาสามารถพัฒนาได้ทั้ ง 4 ด้าน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อเป้าหมายสูงสุดต่อองคก์ร 
 กลุ่มเครือข่ายที่ 26 ของส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 
โรงเรียน คือ 1)โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)  2)โรงเรียนประภาสวิทยา  3)โรงเรียนพิชัย
พฒันา และ 4)โรงเรียนวดัพิชัย จากปัญหาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 26 
ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดัรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Based Management: SBM) ก็เพื่อการปรับปรุงระบบบริหารเป็นไปอยา่งคล่องตวั บริหาร
โดยยดึแนวทางการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนแลว้นั้น ก็ยงัคงพบปัญหาในดา้นต่างๆ เช่น ผูบ้ริหาร
ขาดการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นเทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ขาดความมีส่วนร่วมจากครูและผูป้กครองต่อการสร้างยทุธศาสตร์ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน ขาดความสามารถเชิงบริหารในรูปแบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน่ืองจากผูบ้ริหารอาจมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่มากนัก รวมถึงการเป็น
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แบบอยา่งที่ดีทางดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์ความซ่ือสตัย ์ซ่ึงถือวา่บทบาทที่ส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา
พงึควรมี และผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญัต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานที่เกิดขึ้นในเชิงบวก เช่น การสร้างขวญั
และก าลังของบุคลากร การสร้างผูน้ าในทุกระดับ แก้ปัญหาความขัดแยง้ในองค์กร ท าให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM)  

2. เพือ่เปรียบเทียบความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ใน
การสอน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลุ่ม

เครือข่ายที่ 26 ส านกังานเขตบึงกุ่ม สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 158 คน  
1.2 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูที่ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษากลุ่ม

เครือข่ายที่ 26 ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 127 คน โดย
การสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสดัส่วน 

2. เน้ือหาที่ใชใ้นงานวจิยั คือ ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) 4 ดา้น คือ ดา้นเทคนิคการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการสร้างยทุธศาสตร์เพื่อความส าเร็จของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  
ดา้นบทบาทผูบ้ริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และดา้นผลของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน
เชิงบวก  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงส ารวจ โดยประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบตัิการ
สอนในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 26 ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2559 จ  านวน 158 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของครูที่ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายที่ 26 ส านกังานเขตบึงกุ่ม สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ไดจ้  านวน 127 คน โดย
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การสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน ประกอบด้วยครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายที่ 26 ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 เพศหญิง จ  านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 เพศชายจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 มีประสบการณ์ในการสอน 1 – 5 
ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ประสบการณ์ในการสอน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.7 และประสบการณ์ในการสอน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
แบบสอบถาม เร่ืองความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิคการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นการสร้างยทุธศาสตร์เพื่อความส าเร็จของการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน ดา้นบทบาทผูบ้ริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และดา้นผลของการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานที่เกิดขึ้นในเชิงบวก ที่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .983 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of 
Variance) 
 
ผลการวิจัย 
            1. ครูมีความพึงพอใจต่อเร่ืองการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน (School – Based Management: SBM) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ  ดา้นบทบาทผูบ้ริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้น
การสร้างยทุธศาสตร์เพือ่ความส าเร็จของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดา้นผลของการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานที่เกิดขึ้นในเชิงบวก และดา้นเทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  
            2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 1 และรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based 
Management: SBM) โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 2 แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า ด้านเทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีความแตกต่างกันอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) พบประเด็นนที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 
 1.  ครูมีความพงึพอใจต่อเร่ืองการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน (School – Based Management: SBM) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านมีความพึงพอใจ ด้านบทบาทผูบ้ริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านผลของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เกิดขึ้นในเชิงบวก ด้านการสร้าง
ยุทธศาสตร์เพื่อความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และล าดับสุดทา้ยคือ ด้าน
เทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ในการบริหารสถานศึกษาผูบ้ริหาร ควรก าหนดฐานรากของการปฏิบติัให้
เป็นปทฎัฐาน ส าหรับเป็นแนวทาการปฏิบติังานที่แน่นอนและเหมาะสมเพือ่ใหเ้ป็นกรอบก าหนดทิศ
ทางการเนินงานที่ถูกตอ้งแม่นย  า ประดุจแผนที่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงสมควรจะก าหนดแผนการ
บริหารสถานศึกษาให้เป็นรูปร่างที่รัดกุม ถ่ีถ้วนรอบคอบและปฏิบัติได้ง่าย  ด้วยการก าหนด
เป้าหมาย วตัถุประสงค์ โครงสร้าง การจัดการศึกษา  และกลไก  สนับสนุนที่ต้องพฒันาของ
สถานศึกษา เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษา (สมพศิ โห้งาม, 2553: 60) ผูบ้ริหารไดส้ร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ท าให้บุคลากรในสถานศึกษา
ไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน รวมถึงบุคลิกลกัษณะและ
การวางตวัของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อภาวะการเป็นผูน้ าในสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ โดยเร่ิมจาก
สร้างความรู้ และให้บุคลากรและคณะกรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนจดัการศึกษา 
พฒันาคน พฒันางาน และองคก์ร   

ธีระ รุญเจริญ (2548, หนา้ 168 – 181) กล่าวว่า ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่จะ
บริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตอ้งมีเทคนิคและขั้นดงัน้ี คือ การสร้างความตะหนัก
และความเขา้ใจตนเองก่อน ตอ้งยอมรับ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ครู นักเรียนเขา้มีส่วนร่วมใน
การบริหาร ตอ้งพฒันาคน พฒันาองคก์ร ใหค้วามรู้เพือ่ใหทุ้กคนรู้เขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
วิเคราะห์สภาพโรงเรียน ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม รวมถึงการ
ประเมินผล ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงในฐานะผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
อาทิ การจดัส่ือเทคโนโลยี การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองโดยการเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ไปทศันศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ใหท้นัต่อสถานการณ์ และความเจริญกา้วหน้าและความเปล่ียนแปลงของ
โลกอาจยงัไม่ทัว่ถึง รวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูบ้ริหารพฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าทาง
วชิาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
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ขนบพนัธุ์  ค  ้ าชู (2550, 71 ) เร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจดัการศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประภาสวิทยา ส านักงานเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประภาสวิทยา ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครในเร่ืองของการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล การกระจายอ านาจ และการบริหารตนเอง อยูใ่นระดบัที่พึงพอใจมาก และ
สอดคลอ้งกบั ภาคภูมิ  รอดทอน (2558, ) เร่ือง ความพึงพอใจของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 เพชรบูรณ์ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ผูว้จิยัอภิปรายไดด้งัน้ี 
  1.1  ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) ดา้นเทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน อยูใ่นระดบัมาก คือ การเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้ล็งเห็นวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดความรู้
ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ ไม่มีเวลา ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ขาดการประสานงานระหว่าง
สถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงขาดงบประมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
นเรศ ห้ินนุกูล (2548) เร่ือง การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จงัหวดันราธิวาส พบว่า ปัญหาในการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดันราธิวาส ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรู้
ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ไม่มีเวลา ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดการประสานงานระหว่าง
สถานศึกษา กบัคณะกรรมการสถานศึกษา ขาดงบประมาณ ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการแกปั้ญหา 
ไดแ้ก่ หน่วยงานในระดบัเหนือ ควรจดัอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ แต่งตั้งบุคคลที่
เหมาะสมในการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และหน่วยเหนือ ควรมีการประกาศ
เกียรติคุณ แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปฏิบติังานดี เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจ 

1.2  ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) ดา้นการสร้างยทุธศาสตร์เพื่อความส าเร็จ
ของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน อยูใ่นระดบัมาก คือ การสร้างเครือข่ายกบัผูป้กครอง ชุมชน 
ศิษยเ์ก่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า ขาดความรู้เร่ืองการบริหาร
โรงเรียน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนนอ้ย ขาดทกัษะเร่ืองกระบวนการตดัสินใจ
เป็นกลุ่ม จึงขาดการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศึกษากบัเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน และศิษยเ์ก่า  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุทยั บุญประเสริฐ (2549, หน้า 54) กล่าวว่า คณะกรรมการโรงเรียน 
บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการยงัขาดคุณสมบติัที่เหมาะสมอยู่ เช่น ขาดความรู้เร่ืองการบริหาร
โรงเรียน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนนอ้ย ขาดทกัษะเร่ืองกระบวนการตดัสินใจ
เป็นกลุ่ม การลดปัญหาความขดัแยง้ การแก้ปัญหา ไม่เขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตนเองหรือของ
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คณะกรรมการว่าจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากน้อยพียงใด ไม่แน่ใจว่ากรรมการ
โรงเรียนที่ตนสงักดันั้นเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการที่มีหนา้ที่ตดัสินใจ 

1.3  ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) ดา้นบทบาทผูบ้ริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน อยูใ่นระดบัมาก คือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างการศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่ให้ความส าคญัในการผลกัดนัให้ผูร่้วม ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั ท าให้
เกิดขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติังาน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัวิธีขจดัความขดัแยง้ในสถานศึกษาอยา่ง
สร้างสรรค ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรองทิพย ์นาควิเชตร (2552, หน้า 29)  กล่าวว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งผลกัดนัให้ผูร่้วมงาน ร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายอนัดีงาม ดว้ย การคิด 
“ต่าง” คิดเชิง “สร้าง” คิดหลายทางหลายมิติคิดเป็นประโยชน์คิดบวกและคิดแก้ปัญหาดว้ยความ
รับผดิชอบอยา่งเป็นจริงและปฏิบติัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เพือ่ใหภ้ารกิจส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4  ความพงึพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) ดา้นผลของการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐานที่เกิดขึ้นในเชิงบวก อยู่ในระดับมาก คือ การสร้างผูน้ าใหม่ในทุกระดับ ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัขาดความเช่ือมัน่ที่จะผลกัดนัใหค้รูขึ้นมาเป็นผูน้ าในระดบัต่างๆ ใน
สถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอาจเกิดปัญหาในการสร้างทีมในการปฏิบติังาน ขาดผูน้ าในการสร้าง
ความคิด การตดัสินใจ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้การยอมรับ ความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ในการ
ปฏิบตัิงานของครู เพือ่ใหภ้ารกิจส าเร็จอยา่งมีประสิทธภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุเทพ พงศ์
ศรีวฒัน์ (2549, หนา้ 79) กล่าววา่ ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าในการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีความ
จ าเป็นที่จะตอ้งเป็นผูน้ าที่มีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าและน าการเปล่ียนแปลง ตอ้ง
สร้างวฒันธรรมใหม่โดยท าให้ทุกคนสามารถแสดงภาวะผูน้ าไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ทัว่ทั้งโรงเรียนจะ
เต็มไปดว้ยผูน้ าที่สร้างความมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู้การท างาน เป็นทีมและการมีส่วนร่วม
สร้างความส านึกในความรับผิดชอบร่วมกนัแกป้้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์ั้งในสถานการณ์ปกติ และ
สถานการณ์ที่เส่ียง มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการจดัการศึกษา ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะที่จ  าเป็นต่อ
การด ารงชีวติในอนาคต และเป็นที่พงึปรารถนาของสงัคม 

2.   ครูที่มีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM)  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 1 และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภาคภูมิ  
ลอดทอน (2558, หนา้ 63)  เปรียบเทียบความพงึพอใจของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาเก่ียวกบัสภาพการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 40 โดยจ าแนกตามเพศในด้านการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลดา้นการบริหารงานทัว่ไป และรวมทุกดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
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3.  ครูที่ มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) 
ดา้นเทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน พบวา่ ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 1 – 5 ปี กบั 6 
– 10 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(School – Based Management: SBM) แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน 6 – 10 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหารในสถานศึกษาสูงกว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน 1 – 5 ปี ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการสอนอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกษม ค  าศรี(2547 : 105) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ขา้ราชการ
ครูส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานขา้ราชการ
ครู ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  จ  าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึ กษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ณ โรงเรียนปัจจุบัน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ด้านลักษณะของงาน เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ณ 
โรงเรียนปัจจุบนัแลว้ ขา้ราชการครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ณ โรงเรียนปัจจุบนัน้อยกว่า 
5 ปี มีความพงึพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ขา้ราชการครูที่มีประสบการณ์ ณ โรงเรียนปัจจุบนั 10 
ขึ้นไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ดา้นเทคนิคการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หน่วยงานในระดบัเหนือควรจดัอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ แต่งตั้ งบุคคลที่เหมาะสมในการประสานงานระหว่าง
สถานศึกษากบัชุมชน และหน่วยเหนือควรมีการประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการสถานศึกษาที่
ปฏิบติังานดีเพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจ 
 2.  ด้านการสร้างยทุธ์ศาสตร์เพื่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน ควรมีการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศึกษากบัเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน และศิษย ์ประชุม
ท าความเขา้ใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอ้ตกลงของเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน และ
ศิษย ์โดยยดึหลกัความส าคญัของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3.  ดา้นบทบาทผูบ้ริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ผูบ้ริหารควรใชว้ิธีขจดัความขดัแยง้ในสถานศึกษา
อยา่งสร้างสรรค์ ผลกัดนัให้ผูร่้วมงาน ร่วมกันปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายอนัดีงาม ดว้ย การคิด 
“ต่าง” คิดเชิง “สร้าง” คิดหลายทางหลายมิติคิดเป็นประโยชน์คิดบวกและคิดแก้ปัญหาดว้ยความ
รับผดิชอบอยา่งเป็นจริงและปฏิบติัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เพือ่ใหภ้ารกิจส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  ดา้นผลของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานที่เกิดขึ้นในเชิงบวก ผูบ้ริหารควรให้การ
ยอมรับ ความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานของครู เพื่อให้ภารกิจส าเร็จอยา่งมีประ
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สิทธภาพ ผูบ้ริหารต้องสร้างวฒันธรรมใหม่โดยท าให้ทุกคนสามารถแสดงภาวะผูน้ าได้อย่าง
กวา้งขวาง ทัว่ทั้งโรงเรียนจะเต็มไปดว้ยผูน้ าที่สร้างความมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู้การท างาน 
เป็นทีมและการมีส่วนร่วมสร้างความส านึกในความรับผดิชอบร่วมกนัแกป้้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์ั้ง
ในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่เส่ียง มุ่งใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการจดัการศึกษา ผูเ้รียนมีความรู้ 
และทกัษะที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวติในอนาคต และเป็นที่พงึปรารถนาของสงัคม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) ในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นการ
เรียนการสอน เพือ่น าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
 2.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) 
เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา 

3.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร และสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ น ามาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School – Based Management: SBM) ของครูทั้งสองกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการ
บริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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