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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกระจายอานาจ 2) ด้านการบริ หารตนเอง
3) ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม 4) ด้านการมีภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น 5) ด้านการพัฒนาทั้งระบบ
และ 6) การรั บ ผิด ชอบที่ ต รวจสอบได้ ผูใ้ ห้ข้อ มู ล ในการวิจ ัย คื อ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ านวน
6 โรงเรี ยน รวม 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 6 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 4 คน
รวม 24 คนครู ผสู้ อน จานวน 6 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 4 คน รวม 24 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 64 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) การบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานของโรงเรี ย นในสั ง กัดเทศบาลนครสมุ ท รสาคร
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริ หาร
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ด้า นการมี ภ าวะผู ้น าเกื้ อ หนุ น ด้า นการพัฒ นาทั้ง ระบบ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ตรวจสอบได้ ด้านการกระจายอานาจ และด้านการบริ หารตนเอง
2) แนวทางการพัฒนาการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครสมุ ทรสาคร ทั้ง 6 ด้าน คื อ ด้านการกระจายอานาจ ควรมอบหมายอานาจการตัดสิ นใจให้ก ับ
ผูร้ ั บ ผิดชอบงาน ด้านการบริ หารตนเอง ควรให้ชุ มชนมี ส่วนร่ วมในทุ ก ด้าน ด้า นการบริ หารแบบ
มี ส่ วนร่ วม ควรให้ค วามส าคัญกับ คณะกรรมการ ด้า นการมี ภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น ควรกระตุ ้น
ส่ งเสริ มในการทางาน ด้านการพัฒนาทั้งระบบ ควรพัฒนาในทุ กด้านทั้งครู ผูป้ กครอง ชุ มชน การ
บริ การ และการเรี ยนการสอน ส่ วนด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ให้มีคณะกรรมการทุกฝ่ ายได้
รับรู ้ในกระบวนการดาเนินงาน รายงานผลต่อผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (descriptive research) เพื่อทราบ 1) การบริ หารโดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 2) แนวทางการพัฒนาการบริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ครั้ งนี้ คื อ โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครสมุ ทรสาคร จานวน 6 โรงเรี ยน คือ 1) โรงเรี ยนเทศบาล
บ้านมหาชัย (อนุ กูลราษฎร์ ) 2) โรงเรี ย นเทศบาลวัดช่ องลม (เปี่ ยมวิท ยาคม) 3) โรงเรี ยนเทศบาล
วัดแหลมสุ วรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) 4) โรงเรี ย นเทศบาลวัดตึ ก มหาชยาราม (สมุ ทรคุ ณากร)
5) โรงเรี ยนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) 6) โรงเรี ยนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 คน และครู ผสู้ อน
24 คน รวม 64 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ เกี่ยวกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานของโรงเรี ยนในสัง กัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้รับข้อมูล คืนมาครบสมบูรณ์ 64 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100 เก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 8-24 กันยายน 2559 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้ อหา
(content analysis) สรุ ปวิจยั ดังนี้
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษา “การวิเคราะห์ ก ารบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานของโรงเรี ย นในสั ง กัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร” ปรากฏผลดังนี้
1. สถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู ผสู ้ อน รวม 64 คน พบว่าเป็ นเพศหญิง 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.2 เพศ
ชาย 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.8 ส่ วนใหญ่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีจานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.3
มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทมากที่สุด 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.7 ประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี
มากที่สุด มีจานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8
2. การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วม ด้านการมีภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น ด้านการพัฒนาทั้งระบบ ด้านความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ด้านการกระจายอานาจ และด้านการบริ หารตนเอง
3. การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ด้าน
การกระจายอานาจ ควรมอบหมายงานและมอบอานาจให้แต่ละฝ่ ายรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการ

บริ หารโรงเรี ยนให้บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มีการตัดสิ นใจตรงกับความต้องการแต่
ละงานแต่ละฝ่ าย การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ให้ความสาคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการวางแผนและตัดสิ นในพร้อมทั้งให้ความรู ้ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การบริ หารตนเอง
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในทุกด้าน ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจดาเนิ นการตามแผนตรวจสอบ และ
รายงานผล การพัฒนาทั้งระบบ ผูบ้ ริ หารควรพัฒนาในทุกด้าน ครู ผูป้ กครอง ชุ มชน การบริ หารการ
เรี ย นการสอน ความรั บ ผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ ให้คณะกรรมการทุ ก ฝ่ ายได้รับรู้ ใ นกระบวนการ
ดาเนินงานรายงานผลต่อผูเ้ กี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ และการมีภาวะผูน้ าแบบเกื้อหนุ น ผูบ้ ริ หาร
กระตุน้ และส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ สนับสนุนทรัพยากร ขวัญกาลังใจ สวัสดิการให้ความสะดวก
ในการทางาน
การอภิปรายผล
จากข้อค้นพบของการวิจยั ดังที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถนามาสู่ การอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั ที่ พ บว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่าการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดย
เรี ยงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คื อ ด้านการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วม ด้า นการมี ภ าวะผูน้ าแบบ
เกื้ อหนุ น ด้านการพัฒนาทั้งระบบ ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ด้านการกระจายอานาจ และ
ด้านการบริ หารตนเอง และเมื่อพิจารณาพบว่าหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย เช่น ครู ผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การกาหนดนโยบาย แผน การร่ วมตัดสิ นใจ การกาหนดหลัก สู ตรท้องถิ่ น เน้นการมี ส่วนร่ วมทั้ง
องค์การซึ่ งมีการสนับสนุนของอาร์ โนลด์ เอ็น แอดเลอร์ (Arnold N.Adler) ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษา
การรับรู ้ของครู เกี่ ยวกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ที่มีผลต่อการให้อานาจครู (Asstudy of
Teachers Percption of School-Based Management) ผลการวิจยั พบว่า 1) การใช้อานาจในโรงเรี ยนคือ
การที่ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หาร การสนับสนุ น และการทางานเป็ นทีม 2) ปั จจัยกระตุน้ ให้ครู มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management: SBM) คื อ การร่ วมมื อ
ทางาน ความก้าวหน้าทางอาชี พครู การพัฒนาของโรงเรี ยน และการสื่ อสารของโรงเรี ยน 3) สิ่ งที่ทา้
ทายให้ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน(School-Based Management: SBM) คือ
ครู ได้ร่วมสร้ างฉันทามติในเรื่ องสาคัญของโรงเรี ยน 4) การตัดสิ นใจในโรงเรี ยนมี 5 ด้านคือ การ
วางแผน การดาเนินงานการพัฒนาครู การบริ หารบุคคล และการบริ หารงบประมาณ 5) สิ่ งที่มีอิทธิ พล
ต่อการทางานของทีมงานการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management: SBM) คือ

การสื่ อสาร การสนับสนุ น และการอานวยความสะดวกของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 6) ปั จจัยสาคัญต่อการ
ตัดสิ นใจในโรงเรี ยนคือการมีส่วนร่ วมของบุคลากร 7) ครู มีความรู ้ สึกว่าได้รับอานาจเนื่ องจากได้มี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management: SBM) และได้รับการ
สนับสนุ นจากคณะกรรมการโรงเรี ยนเช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ปารค์ ยอง ปิ ล (Park Jong Pil) การ
สร้าง ชุมชนโรงเรี ยนที่ปกครองตนเอง : การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในเกาหลี (Greating an
Autonomous School Community : School-Based Manage in Korea) ผลการวิจยั พบว่า ความสาเร็ จ
ของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานจะเกิดขึ้นต่อเมื่อครู และผูป้ กครองมีบทบาทและมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ สั่ ง การมากที่ สุ ด บทบาทหน้า ที่ ต้องกาหนดไว้ ในนโยบายทุ ก ระดับนอกจากนี้ ย งั มี
โรเบร์ ท เจมส์ วิลสัน (Robert James Willson) ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานใน
Alberta : กับการรับรู ้ ของผูน้ าในโรงเรี ยนของรัฐ ค.ศ. 1994-1997 (School-Based Management in
Albeta : Perception of Public School Leaders 1994-1997) ผลการวิจยั พบว่าผลการสาเร็ จของการ
บริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เกิดจากผูน้ าโรงเรี ยนมีบทบาทในการตัดสิ นใจ เพิ่มบทบาทการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน และพัฒนาการสื่ อสารผูน้ าใช้ภาวะผูน้ าแบบเกื้อหนุนหรื ออานวยความสะดวก ผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารรู ้ สึกพอใจกับการบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เช่นเดี ยวกับ บรู คซ์ โร
เบิร์ท บราวน์ (Bruce Robert Brown) ทาการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานตามการรับรู้ของผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วนเสี ยในโรงเรี ยนและชุ มชน (An Analysis of
Perceived Effectiveness of School-Based Management by School and Community stakeholders)
ผลการวิจยั พบว่า มี ป ฏิ สั มพันธ์ ระหว่า ง ตัวแปร 4 ตัว คื อ ภาวะผูน้ า บรรยากาศ ผลสั มฤทธิ์ ของ
นักเรี ยน และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องจะส่ งผลต่อความสาเร็ จของการบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน นอกจากนี้ ยงั มี เกรซ แมรี ดอนเดอโร (Drace Marie Dondero) ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management: SBM) ระดับการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ของครู ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน และความพึงพอใจในการทางาน (School – Based Management ,
teacher s Decisional Participation Level, School Effectiveness, and Job Satisfaction) ในเขตพื้นที่
การศึกษา Cleveland รัฐ Ohio ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนในการนาร่ องการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ทั้ง ผูท้ ี่ เ ป็ นคณะท างานและไม่ เป็ นคณะท างานต่ า งมี ค วามต้องการในส่ วนรวม
โดยตรงในการบริ หาร กลุ่ มครู ที่เป็ นคณะทางานและมี ส่วนร่ วมโดยตรงในการบริ หาร จะมี ระดับ
ความพึงพอใจในการทางานและประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสู งกว่ากลุ่มครู ที่ไม่ได้เป็ นคณะทางาน อีก
ท่านหนึ่งคือ ไอรี นกูด (Eileen Goode) ทาการวิจยั เรื่ องการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยน
รัฐบาล : ความท้าทายต่อวิกฤติการเปลี่ยนแปลง (School-Based Management in Public Education :
A Challenge For Critical Pragmatism) ผลการวิจยั พบว่า การที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนทาการบริ หารแบบมี

ส่ ว นร่ วม มี ส่ ว นส าคัญ ต่ อ ความส าเร็ จ ในการบริ หารโดยใช้ โ รงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based
Management: SBM) ปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จ ได้แก่ การปรั บโครงสร้ างการบริ หารโรงเรี ยน
การกระจายอานาจสู่ โรงเรี ยนทั้งการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคล และการ
บริ หารทัว่ ไป การได้รับความร่ วมมื อ และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจจากผูเ้ กี่ ยวข้อง การมีภาวะผูน้ า
แบบเกื้ อหนุ น มี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นระดับ มากรองลงมา การมี ภาวะผู ้น าแบบเกื้ อหนุ น (Supportive
leadership) เป็ นการใช้ภาวะผูน้ าให้เกิ ดการสนับสนุ น และอานวยความสะดวก ไม่ช้ ี นา สั่งการมี
งานวิจยั สนับสนุนคือโรเบร์ ท เจมส์ วิลสัน (Robert James Wilson) ทาการวิจยั เรื่ องการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานใน Alberta : การรับรู้ของผูน้ าโรงเรี ยนของรัฐ ค.ศ.1994-1997 (School-Based
Management in Alberta : Perceptions of Public School Leaders 1994-1997) ผลการวิจยั พบว่า
ความสาเร็ จของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เกิดจากผูน้ าในโรงเรี ยนมีบทบาทในการตัดสิ นใจ
เพิ่มบทบาทการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนและพัฒนาการสื่ อสาร ผูน้ าใช้ภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น หรื อ
อานวยความสะดวกผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนรู ้สึกพอใจกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน สอดคล้องกับ บรุ คซ โรเบร์ ท บราวน์ (Bruce Robert Brown) ทาการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์
ประสิ ทธิ ผลของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ตามการรับรู ้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในโรงเรี ยน
และชุมชน (An Analysis of the Perceived Effectiveness of School Based Management by School
and Community Stakeholders) ผลการวิจยั พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัวคือ ภาวะผูน้ า
บรรยากาศ ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้อง จะส่ งผลต่อความสาเร็ จของ
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเช่นเดียวกับโฮวาร์ ด เคอร์ ติส คาร์ ลสัน (Howard Curtis Carlson)
ทาการวิจยั เรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจภายใต้การบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน : เปรี ยบเทียบ
ระหว่างรู ปแบบที่ควบคุ มโดย ผูบ้ ริ หารและรู ปแบบที่ควบคุ มโดยครู (The Process of Decisionmaking Under School-Based Management : A Comparison of the Administrative Control Models)
ผลการวิจยั พบว่า ความสาเร็ จของรู ปแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานขึ้นอยู่กบั รู ปแบบการ
บริ หารแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารและวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน การพัฒนาทั้งระบบ มีเป้ าหมาย นักเรี ยน
เป็ นส าคัญ ค านึ ง ถึ งปั จจัย (ครู นัก เรี ย น ชุ มชน ผูป้ กครอง) กระบวนการ (การเรี ยนการสอน การ
บริ หาร) และผลผลิ ต (คุณภาพนักเรี ยน) พบว่าการพัฒนาทั้งระบบย่อมได้รับการพัฒนาด้วยทั้งปั จจัย
กระบวนการและผลผลิ ต ท าให้ อ งค์ ก รเกิ ด การปฏิ รู ป ให้ เ ติ บ โต การรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้
(accountability) เป็ นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะให้มีการตรวจสอบการบริ หารและการจัด
การศึกษา ตามที่ได้รับการมอบอานาจเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของโธมัส ฟรานซิ ส มาไควร์ (Thomas francis Maquire) ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน : เงื่ อนไขต่อการปฏิบตั ิ (School-Based Management : Conditions for Implementations)

ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ส าคัญในการนานโยบาย School-Based Management/Shared Decision
Making หรื อ SBM ไปปฏิ บตั ิได้แก่ งบประมาณ ความไว้วางใจ การฝึ กอบรม และการตรวจสอบได้
การกระจายอานาจ การกระจายอานาจผูบ้ ริ หารกระจายงานให้แต่ละฝ่ ายงานตามโครงสร้างการบริ หาร
โรงเรี ยน 6 ด้าน ผูไ้ ด้รับมอบหมายงานมีอานาจในการตัดสิ นใจอาจมีบางงานผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจเอง
ทั้งนี้มีการมอบหมายผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารให้รับผิดชอบงานบางงาน เช่น งานวิชาการ ผูบ้ ริ หารกากับติดตาม
ผล อานวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาในการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผน โครงการ
เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความสามารถเต็มศักยภาพตามความรู้ ความสามารถ เป็ นการกระจายงานให้
ได้ตามความถนัด และความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิ มีการตัดสิ นใจที่ตรงกับความต้องการของแต่ละงาน
ทาให้ทุกคนพึงพอใจในการทางาน ทาให้การแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม มี ความสุ ข ในการ
ทางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุทยั บุญประเสริ ฐ ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาแนวทางการบริ หาร
และจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรู ปแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า การ
บริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน เป็ นการบริ ห ารและจัด การศึ ก ษาโดยมุ่ ง กระจายอ านาจไปยัง
สถานศึกษาให้มากที่สุด โดยแต่ละโรงเรี ยนมีคณะกรรมการโรงเรี ยนซึ่ งประกอบด้วย ผูป้ กครอง ครู
สมาชิ ก ในชุ ม ชน ผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมี อานาจในการจัดการศึ ก ษาในโรงเรี ย นให้
เป็ นไปตามความต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน แนวคิดพื้นฐานนั้นเป็ นการกระจายอานาจ
จากส่ วนกลางไปยังสถานศึกษา โดยเริ่ มเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่ค.ศ.1980 เช่นเดียวกับ
ไอรี น กูด (Eileen Goode) ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานรัฐบาล : ความท้าทาย
ต่อวิกฤติการเปลี่ยนแปลง (School-Based Management in Public Education: A Challenge for Critical
Pragmatism) ผลการวิจยั พบว่า การที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนทาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีส่วนสาคัญต่อ
ความสาเร็ จในการบริ หารแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management:
SBM) ปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จได้แก่ การปรับโครงสร้ างการบริ หารโรงเรี ยนการกระจายอานาจสู่
โรงเรี ยนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ ได้รับความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
จากผูเ้ กี่ยวข้อง ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบุคลากร การกาหนดกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิที่
ชัดเจน แต่อย่างไรก็ดีการกระจายอานาจนั้น คริ สตินา โจแอน ไอเวอร์ สัน (Christina Joann Iverson) ทา
การวิจยั เรื่ องการศึกษารายกรณี การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management:
A Case Study) ผลการวิจยั พบว่าการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management:
SBM)ไม่ ไ ด้เกิ ดขึ้ นจากภายในแต่ ถู ก สั่ ง การลงมาจากรั ฐโดยในเบื้ อ งต้นโรงเรี ย นเพี ย งรั บ รู ้ ว่า ให้
โรงเรี ยนตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม ครู ใหญ่ของโรงเรี ยนมีความเข้าใจดีว่าผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ
โรงเรี ยนมีอานาจและหน้าที่ตามกฎหมายมากขึ้น จานวนผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริ หารโรงเรี ยน
เพิ่ ม ขึ้ น การบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานที่ จะประสบผลส าเร็ จต้องปรั บ เปลี่ ย นวัฒนธรรมใน

โรงเรี ยนต้องออกกฎหมายที่ทาให้เกิ ดการกระจายอานาจอย่างจริ งจังและมีธรรมนู ญหรื อแผนแม่บท
ในระดับโรงเรี ยนอย่างชัดเจน เช่ นเดี ยวกับ โฮวาร์ ด เคอร์ ติส คาร์ ลสัน (Howard Curtis Carlson)
ทาการวิจยั เรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจสั่งการภายใต้การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน : เปรี ยบเทียบ
ระหว่างรู ปแบบที่ควบคุมโดยผูบ้ ริ หารและรู ปแบบที่ควบคุ มโดยครู (The Process of DecisionMaking Under School-Based Management : A Comparison of the administrative Control and
Professional Control Models) ผลการวิจยั พบว่า การตัดสิ นใจทั้งในระดับสานักงานส่ วนกลางและ
ระดับสถานศึกษามี ความแตกต่างกันทั้ง 2 รู ปแบบ รวมทั้ง การบริ หารทั้ง 2 รู ปแบบในโรงเรี ยน
ผลการทดสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ พบว่ามีความแตกต่างกันในเรื่ องการ
ใช้อานาจหน้า ที่ และการให้ความส าคัญกับ กระบวนการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า
1) รู ปแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management: SBM) ขึ้ นอยู่ก ับ
ความสัมพันธ์ของรู ปแบบการบริ หารแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารและวัฒนธรรมของโรงเรี ยน 3) การ
บริ หารที่มุ่งกระจายการตัดสิ นใจไปยังผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะเป็ นไปตามหลักการของการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management: SBM) จะกลายเป็ นการบริ หารแบบรวมศูนย์อานาจ
อีกรู ปแบบหนึ่ งมากกว่าจะเป็ นการส่ งเสริ มชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยน ในลาดับ
สุ ด ท้า ย การบริ ห ารตนเอง (self management) ทั้ง นี้ เป็ นอิ ส ระในการตัด สิ น ใจด้ว ยตนเองของ
สถานศึ ก ษา ภายใต้ก ารบริ ห ารงานในรู ปคณะบุ คคล โรงเรี ย นต้องมอบอ านาจการตัดสิ นใจบาง
ประการให้คณะกรรมการ และต้องเป็ นเรื่ องที่ส่งผลต่อการเรี ยนการสอนเท่านั้น เช่น การซื้ ออุปกรณ์
การศึ ก ษา การขยายเวลาการเรี ย นเพื่อให้มี เวลาส าหรั บ ครู ใ นการวางแผน เป็ นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของลอว์เรนซ์ เจมส์ ฟิ ลลิปส์ (Lawrence James Phillips) ทาการวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบ
ความคาดหวังและผลลัพธ์การบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นเวลา 15 ปี โรงเรี ยนของเมือง
Edmonton (school-Based management, Expectations and Outcomes : Edmonton Public School 15
years after Implementation) ผลการวิจยั พบว่าโรงเรี ยนกาลังดาเนิ นการไปตามเป้ าหมายที่คาดหวัง
โรงเรี ย นมี ก ารปรั บ ตัว ตามบริ บ ทของตนเองและประสบความส าเร็ จ ด้า นหลัก สู ต รมากที่ สุ ด
เช่นเดียวกับ ไอรี น กูด (Eileen Doode) ทาการวิจยั เรื่ องการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยน
รัฐบาล : ความท้าทายต่อวิกฤติการเปลี่ยนแปลง (School-Based Management in Public Education :
A Challenger for Critical Pragmatism) ผลการวิจยั พบว่า การกระจายอานาจสู่ โรงเรี ยนทั้งด้าน
งบประมาณ บุคลากรและวิชาการ ได้รับความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจจากผูเ้ กี่ ยวข้อง
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบุคลากร การกาหนดกฎระเบียบ แนวปฏิ บตั ิที่ชดั เจน แต่โฮวาร์ ด
เคอร์ ตีส คาร์ ลสัน (Howard Curtis Carlson) ทาการวิจยั เรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจสั่งการภายใต้การ
บริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานระหว่างรู ปแบบที่ควบคุมโดยผูบ้ ริ หารและรู ปแบบที่ควบคุมโดยครู

(he Process of Decision-making Under School-Based Management: A Comparison of the
Administrative Control and Professional Control Models) ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารที่มุ่งกระจาย
การตัดสิ นใจไปยังผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จะไม่เป็ นไปตามหลักการของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน (School-Based Management: SBM) จะเป็ นการบริ หารแบบรวมศูนย์อานาจอีกรู ปแบบหนึ่ ง
มากกว่าจะเป็ นการส่ งเสริ มชุ มชนเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยน จากการวิจยั ของ อุ ท ยั
บุญประเสริ ฐ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริ หารและการศึกษาของสถานศึกษา ในรู ปแบบ
การบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน คื อ การรวบอ านาจไว้ที่ ส่ ว นกลาง ท าให้ ข าดเอกภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน ขาดการพัฒนานโยบายอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่ องไม่เชื่ อมโยงกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ทาให้ขาดประสิ ทธิ ภาพ
ในระบบการประกัน คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา เมื่ อ มี พ ระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 จึงมี
ผลทาให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาในรู ปแบบคณะกรรมการมากขึ้นและมีการกระจาย
อานาจจากส่ วนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมุ่งกระจายอานาจการ
บริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ข้ อเสนอแนะของการวิจัย
จากข้อ ค้น พบและการอภิ ป รายผลดัง กล่ า วข้า งต้น เพื่ อ ให้ ง านวิ จ ัย นี้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
จากข้อค้นพบของการวิจยั เรื่ อง การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครสมุท รสาคร ผูว้ ิจยั มี ข ้อเสนอแนะเพื่ อเป็ นแนวทางในการนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์แก่หน่วยงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
กับชุมชนให้มากยิง่ ขึ้น และพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คณะกรรมการโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมหรื อได้ปฏิบตั ิ
บทบาทของตนเองตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด เพราะคณะกรรมการโรงเรี ยนเป็ นกลุ่มบุคคลที่จะ
นาความช่วยเหลือจากชุมชนมาสู่ การพัฒนาโรงเรี ยน อีกประการหนึ่งจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช
2553 นั้น ถื อว่า ทุ ก ฝ่ ายต้องมี ส่ วนร่ วมและรั บ ผิดชอบในการจัดการศึ กษา ซึ่ ง แนวทางในการเพิ่ ม

บทบาทของคณะกรรมการโรงเรี ยน นอกจากจะจัดประชุ มตามข้อกาหนดของระเบียบแล้ว โรงเรี ยน
อาจดาเนินการอย่างอื่นได้อีก เช่น เชิ ญคณะกรรมการโรงเรี ยนมาร่ วมกิจกรรมสาคัญของทางโรงเรี ยน
ทุ ก ครั้ งตามความเหมาะสม เป็ นต้น ว่า การจัด กิ จกรรมวัน ส าคัญ ต่ า งๆ การร่ ว มแข่ ง ขันกี ฬ าเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชนต้องการความช่วยเหลื อ โรงเรี ยนจะต้องเต็มใจ ยินดีที่จะให้
ความช่วยเหลือและความร่ วมมือแก่ชุมชนไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การ
ร่ วมกิ จ กรรมวัน ส าคั ญ ของชุ ม ชน เป็ นต้ น ซึ่ งกิ จ กรรมเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ นแนวทางที่ จ ะท าให้
คณะกรรมการโรงเรี ยนได้ปฏิบตั ิตามบทบาทของตนได้มากขึ้น
2. ผูบ้ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จะต้องประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าหรื อผล
การดาเนินของโรงเรี ยน ให้ชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอจะด้วยวิธีช้ ี แจงจดหมาย วารสาร
หรื ออื่นๆ ตามที่เห็ นสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับคุ ณภาพนักเรี ยน เพื่อแสดงถึ ง
เจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนและแสดงความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะสร้างความ
เชื่ อมัน่ แก่ชุมชนในการจะให้ความช่วยเหลือ ร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนและโรงเรี ยนให้ดี
ยิง่ ๆ ขึ้นไป
3. ผูบ้ ริ หารจะต้องกาหนดรู ปแบบและมีมาตรฐานในการบริ หารจัดการตามที่ตรงกับความ
ต้องการได้ดว้ ยตนเอง เช่น ระบบและการออกแบบการเทียบโอนผลการเรี ยน การใช้ทรัพยากรบุคคล
ในชุมชน สร้างเครื อข่ายบุคลากรที่เข้มแข็ง มีระบบงบประมาณที่ชดั เจนมีระบบสารสนเทศ ใช้ในการ
ตัดสิ นใจพร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบการทางานอย่างมีระบบ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรมี การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน
2. ควรให้มีการศึกษาการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ส่ งผลต่อคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
3. ควรให้มี ก ารศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่า งการบริ หารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานกับ วุ ฒิ
การศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

