การกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ตัวแบบองคการอัจริยะ
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ
นโยบายการกระจายอํานาจในองคการทางการศึกษา กําลังไดรับความสนใจจากผูนําใน
การบริหารประเทศ โดยคาดหวังวา นโยบายดังกลาวจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมาก
ที่สุด หลังจากที่รัฐการบริหารองคการทามกลางความรับผิดชอบมากมาย จนไมสามารถดําเนินการ
ได และแนวคิดการกระจายอํานาจในการบริหารงานไดรับอิทธิพลมากจากประเทศตะวันตก
ภายใตการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม การกระจายอํานาจไดกลายเปนนโยบายหลัก
สําคัญที่ทุกรัฐบาลตองดําเนินการอยางหลีกเลี่ยงมิได การกระจายอํานาจไดกลายเปนกระแสนิยม
หลักที่ควบคูกบั กระแสโลกาภิวัตน โดยขณะทีก่ ระแสโลกาภิวัตนสงเสริมความเปนนานาชาติและ
สากลนิยม กระแสการกระจายอํานาจเปนกระแสหลักที่ผูกกับทองถิ่นนิยม และสงเสริมการมีสวน
รวมของผูที่เกีย่ วของ ซึ่งเปนผูมีสวนไดสว นเสีย ( Stakeholders ) โดยตรงในแตละเรื่อง ในแตละ
พื้นที่ จากบทบัญญัตติ ามกฎหมายกฎหมายการศึกษา สงผลใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล
กลาวคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตาม มาตรา34(2)เฉพาะที่เปนโรงเรียน มีฐานะเปนนิติบุคคล จากบทบัญญัติดังกลาว
สงผลใหสถานศึกษา จะตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ โดยจะมีความอิสระและ
คลองตัวในการบริหารจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานศึกษาจะตองมีการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เนนการกระจายอํานาจมากยิ่งขึ้น ดังที่ผานมาไดมีแนวคิดสงเสริมใหโรงเรียนไดมกี าร
บริหารที่เนนการกระจายอํานาจ เชน แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการบริหาร
จัดการที่ดี เปนตน
ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานจึงตองมีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาดังกลาวขางตน โดยจะตองมีการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจทั้งในหนาที่
การจัดการศึกษาและภารกิจการบริหารตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กําหนดไว
โดยมุงหวังใหมีสวนรวมจากทุกฝายและลดขั้นตอนการบริหาร เปนการใชทรัพยากรในองคกรอยาง
คุมคาเกิดประโยชนตอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษามากที่สุด โดยที่การกระจายอํานาจการบริหาร
สถานศึกษาจะเกิดประโยชนตอนักเรียนที่ผานมาและคาดวาพอทําได ( ธีระ รุญเจริญ, 2545 )
ดังนั้นการกระจายอํานาจ จึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่จะพลักดันใหการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ
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แบบของการกระจายอํานาจ (Forms of Decentralization) มี 3 แบบ ( Hanson :1991:31–
35) คือ 1. Deconcentration เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการถายโอนงานและปริมาณงานที่ตอง
ทําไปยังหนวยงานยอยของระบบ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะกําหนดนโยบายวาใหมี
การนําการสอนรายบุคคลไปสูกระบวนการเรียนการสอนในทุกโรงเรียนแลวแตละโรงเรียนก็
ดําเนินการหรือทํางานเกีย่ วกับการพัฒนาชุดเรียนรายบุคคลหรือชุดการสอนขึ้นเอง 2. Delegation
คือการถายโอน (Transfer) อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากลําดับขั้นที่สูงกวาไปยังระดับที่ต่ํากวา
การมอบอํานาจหนาที่ทาํ แทนตองเปนการปฏิบัติภายในกรอบของนโยบายที่กําหนดจากสวนบน
หรือสวนใกลเคียงกับสวนบนเพราะอํานาจหนาที่สูงสุดไมสามารถมอบใหทําแทนได จนกวาจะได
มีการวิเคราะหแลววาผูรวมงานจะสามารถรับผิดชอบกิจกรรมของเขาได 3.Devolution เปน
รูปแบบการกระจายอํานาจที่เกี่ยวกับการยาย หรือเปลี่ยนสถานที่ของอํานาจหนาที่ไปยังหนวยงาน
ซึ่งทํางานโดยอิสระ หรือที่สามารถกระทํากิจกรรมไดอยางอิสระดวยตนเอง
จากหนังสือ The International Encyclopedia of Education Research and Studies
(Husen และ Posrlethevaite, 1985: 1318) ไดสรุปถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาไว 6 ประการ คือ
ประการแรก กอใหเกิดการมีสวนรวมในองคการ และชวยทําใหมีบรรยากาศของการเปน
ประชาธิปไตย
ประการที่สอง กอใหเกิดการตัดสินใจที่สมั พันธกับการมีสวนรวมบนพื้นฐานของกฎหมาย
ที่บัญญัติไว
ประการที่สามชวยทําใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของปญหาและความตองการที่แทจริง
ประการที่สี่ เปนระบบมีสวนรวม ชวยใหแตละบุคคลมีกระบวนการคิดและสรางสรรคให
เกิดประโยชนตอองคการเพิม่ มากขึ้น
ประการที่หา กอใหเกิดความสามัคคีภายในองคการ ทําใหเกิดการประสานงานที่ดแี ละ
ทํางานไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดถึงความสามัคคีภายในองคการทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
และทํางานไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดถึงการมีการติดตอสื่อสารภายในอยางมีประสิทธิภาพและ
ประการสุดทาย กอใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคาใชจาย งานดานบริหารบุคคล
การกระจายอํานาจการศึกษาจะไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางแทจริง หากนโยบายหรือแนวคิด
ในการกระจายอํานาจทางการศึกษาถูกขัดขวางดวยอุปสรรคตางๆดังนี้ (ภาณุวัฒน ภักดีวงศ. 2541 :
27-34)
1. ความไมชดั เจนในเจตนารมยของการกระจายอํานาจทางการศึกษาวาเปนไปเพื่อใคร
หรือจะใหอํานาจแกใคร
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2. ความสับสนในดานการรับรู เกี่ยวกับความหมายและรูปแบบของการกระจายอํานาจของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
3. ความเคยชินของการใชระบบอํานาจ ตามรูปแบบอํานาจนิยมของกลุมขาราชการ
4. ระดับของความรูความเขาใจในเรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษาของผูบริหาร
การศึกษาทุกระดับ ครู และประชาชน ในการที่จะสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น และการยอมรับใน
นโยบายดังกลาว
5. กําลังงบประมาณของทองถิ่น ที่ตองสามารถรองรับการพัฒนาและบริหารการจัด
การศึกษาของทองถิ่นได
6. ระดับของการประสานงาน ในแตละระดับการจัดการศึกษา ที่จะกอใหเกิดความชัดเจน
และสอดคลองกันในแตละระดับของการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งจะตองมีการประสานอยาง
ใกลชิดและชัดเจนในทางปฏิบัติมากที่สุด
7. กฎระเบียบที่มีความตึงตัว และไมเอื้อตอการกระจายอํานาจทางการศึกษา ที่ตองมี
การปรับปรุงแกไข และอาจถึงขั้นยกเลิกก็ไดในกฎหมายบางฉบับที่ไมกอใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาตามนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ลักษณะที่เอื้อและสนับสนุนในการกระจายอํานาจทางการบริหารที่จะประสบผลสําเร็จ
ภาณุวัฒน ภักดีวงศ (2541 : 27-34) ไดรวบรวมประสบการณในการดําเนินการของตางประเทศ
สรุปไดดังนี้
1. พันธกิจที่ไดจากการตัดสินใจของระดับลาง
2. ความรับผิดชอบในงานทีม่ ีความชัดเจนในแตละภารกิจของผูรวมงาน
3. มีการวางแผนอยางเปนยุทธศาสตร และมีกําหนดเวลาที่แนชัด
4. มีการกําหนดขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรปู อยางชัดเจนทั้งในรูปคูมือและกระบวนการ
5. มีการพัฒนาทักษะใหม ๆ อยูเสมอ
6. มีการประเมินผลโดยผูกําหนดนโยบายและเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ
7. ทรัพยากรการบริหารและการจัดการตองมีเพียงพอ
ผลการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษา ตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ( วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ :2548) ดังนี้
สภาพการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ พบวา โดยภาพรวมการจัดการศึกษาแบบ
กระจายอํานาจในสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีลักษณะการกระจายอํานาจ
ทั้งแบบมอบอํานาจเปนสวนใหญ แตในทางปฏิบัติแลวเปนแบบมีสวนรวมตัดสินใจเทานัน้ ผูรับ
มอบอํานาจไมมีบทบาทในการตัดสินใจทีแ่ ทจริง ในบางครั้งความคิดและขอเสนอก็ไดรับความ
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สนใจ เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ สวนใหญจะกระจายอํานาจใหแกครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา มอบอํานาจตามลําดับขั้นบังคับบัญชาและในขณะที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะมีสว นรวมตัดสินใจตามที่กฎหมายกําหนดใหเทานั้น
สภาพปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ พบวา สวนใหญผูรับมอบอํานาจการ
ตัดสินใจมีภาระหนาที่ทตี่ องรับผิดชอบมากอยูแลวในทุกขนาดของสถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะ
สภาพความขาดแคลนครูในแตละสถานศึกษา สงผลใหครูที่มีขอจํากัดในการใชเวลาไปจัดการ
เรียนรู ตองปฏิบัติภาระงานที่มอบให ซึ่งเปนการกระจายหนาที่รับผิดชอบงาน แตไมมีหนาที่รวม
ตัดสินใจ แสดงใหเห็นวา สถานศึกษามีการกระจายงานทุกอยางใหแกครู สวนใหญกระจายหนาที่
และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานธุรการ ซึ่งไมไดกระจายอํานาจการตัดสินใจ และยังพบอีกวา
ผูรับมอบอํานาจ ไมเขาใจบทบาทของตนเอง ไมมีความรูเพียงพอ นอกจากนั้นยังไมกลา
ตัดสินใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารไมมีทักษะการมอบอํานาจหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ อาจ
สืบเนื่องจากหลังจากไดมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ และการตัดสินใจแลว ผูอํานวยการ
สถานศึกษากํากับ ติดตามมากเกินไป ทําใหผูรับมอบอํานาจไมกลาตัดสินใจ และปญหาที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ผูรับมอบอํานาจมีความรูไมตรงกับภาระงานและวุฒภิ าวะไมเพียงพอ และยังพบ
อีกวา กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่ วของไมเอื้อตอการกระจายอํานาจ เนื่องจากความสับสนในการแบง
อํานาจระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทีไ่ ดรบั การกระจายอํานาจ ถึงแมมีการประกาศ
ในกฎกระทรวงการกระจายอํานาจแลวก็ตาม สถานศึกษาก็ยังไมสามารถขับเคลื่อนไปตาม
เจตนารมณของการปฎิรูปการศึกษาไดอยางมุงหวังไว
การจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ สถานศึกษาควรใชหลักการมีสวนรวม หลักการ
บริหารจัดการที่ดี หลักคุณภาพการศึกษา หลักการตรวจสอบและถวงดุล หลักระดมทรัพยากร
หลักความเปนวิชาชีพ หลักการจัดการอยางเปนระบบและหลักบูรณาการ
การกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหภารกิจ
และบุคลากรของโรงเรียนใหชัดเจน วา ภาระงานใดควรกระจายอํานาจแบบแบงอํานาจ มอบ
อํานาจหรือใหอํานาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จแกผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการ
แบบกระจายอํานาจของแตละสถานศึกษาแตละแหง แตละขนาดจึงไมมเี หตุผลที่จะตองมีรูปแบบ
เหมือนกัน อยางไรก็ตามใหผูรวมงานมีโอกาสตัดสินใจการทํางาน ก็สง ผลตอประสิทธิผลการ
บริหารสถานศึกษาเชนกัน ในทางตรงกันขาม หากผูบริหารกระจายอํานาจไมเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา อาจสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได
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ยุทธศาสตรการบริหารแบบกระจายอํานาจ ที่สถานศึกษาควรใชดําเนินการ ไดแก
ยุทธศาสตรการมีสวนรวม การมอบหมายงาน การพัฒนาบุคลากร การกํากับ ติดตาม การระดม
ทรัพยากรแบบเครือขาย การใชเทคโนโลยี การประสานงาน การบูรณาการ และการทํางานที่เนน
คุณภาพทัว่ ทั้งองคการ การเลือกใชยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ความสําเร็จของการ
กระจายอํานาจขึ้นอยูกับ วิสัยทัศนของผูบริหารและภาวะผูนํา โดยมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการ
กระจายอํานาจอยางแทจริง มีความรับผิดชอบ และมีการจัดการที่ดี ครูและบุคลากรมีคานิยมและ
ศรัทธาในการทํางานตามวิถแี หงประชาธิปไตย โดยเนนปญญาธรรม สามัคคีธรรมและ คารวะ
ธรรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเขามามีสวนรวมทางวิชาการมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
ระดมทรัพยากรจากแหลงอื่นๆมาใชประโยชนจัดการศึกษามากที่สุด สวนเงื่อนไขภายนอกที่สําคัญ
คือ จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาที่เนนผลผลิตและผลลัพธมากขึ้น นโยบายของรัฐที่มุงพัฒนา
การศึกษาอยางจริงจัง รวมทั้งผูบริหารการศึกษาทุกระดับ ตองมีความตั้งใจจริงที่จะใหเกิดการ
กระจายอํานาจในการปฏิบัติงานอยางแทจริง
บทสรุป
การจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษา จะบังเกิดผลสําเร็จ ผูที่มีสวนเกีย่ วของ
ควรดําเนินการ ดังนี้
ผูบริหารระดับนโยบายควรสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาทั้งในดานงบประมาณ
บุคลากรอยางเปนธรรม พอเพียงและทันเวลา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางที่เกีย่ วของ
เพื่อใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางอิสระ คลองตัวและมีประสิทธิภาพ จัดใหมีระบบ
สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม
และควรกําหนดแผนการกระจายอํานาจที่ชดั เจน ที่สนับสนุนใหสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีความเปน
นิติบุคคลโดยสมบูรณตามเจตนารมยตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
สวนผูบริหารสถานศึกษา ควรปรับระบบและกลไกการจัดการศึกษาใหมีความ
คลองตัว โปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมการตัดสินใจ
จากทุกฝาย ยกยอง เชิดชูเกียรติใหแกบคุ คลหรือชุมชนที่เขามามีสวนรวมการจัดการศึกษา
สามารถเปนตัวอยางและใหลดหยอนการเสียภาษีไดดว ย เตรียมความพรอมและคัดสรรบุคลากร
เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมกี ารประชาพิจารณการบริหารจัดการในขั้นตอนที่
สําคัญ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษาอยางแทจริง และสถานศึกษาควรเชื่อมโยงแนวคิด
แบบการกระจายอํานาจสูการปฏิรูปการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
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ในปจจุบนั การกระจายอํานาจทางการศึกษาในประเทศไทยยังไมพฒ
ั นาไปสูเจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เทาที่ควร ถึงแมมีความพยายามมาโดยตลอดจาก
แนวคิดเชิงวิชาการ แตดูเหมือนฝายนโยบายแสดงบทบาทไมชัดเจน การออกกฎกระทรวงการ
กระจายอํานาจ เปนเพียงตราสารที่จัดทําขึ้นตามเงื่อนไขแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
เปรียบเสมือนกําแพงกั้นโอกาสการตัดสินใจของผูปฏิบัติ ซึ่งเปนหัวใจของการกระจายอํานาจ
ดังนั้นการกระจายอํานาจจึงเปนเพียงนโยบายที่ขาดการนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง อาจเปน
เพราะวัฒนธรรมในการทํางานของขาราชการไทยทีย่ ึดติดกับการบริหารงานแบบรวมศูนยอํานาจมา
เปนเวลารอยป จึงไมนาแปลกที่จะตองใชเวลาอีกนาน ที่คลายโซตรวนจองจําความคิด ใหผู
ปฏิบัติไดมีความคิดอิสระ และมีโอกาสตัดสินใจในการทํางานๆไดมากขึ้น ปจจุบัน “การกระจาย
อํานาจ” จึงเปนคํากลาวที่สวยหรูอีกคําหนึง่ ที่ผูบริหารที่ใชเปนเครื่องมือแสดงความชอบธรรม ที่
ไดมาซึ่งผลงานที่ตนเองกําหนดไว
------------------------------------------------------------------------------------คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค, 2542.
ธีระ รุญเจริญ. รายงานการวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2545.
ภาณุวัฒน ภักดีวงศ . การวิเคราะหเชิงการเมืองของพัฒนาการและทางเลือก
ในการพัฒนานโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษา. วิทยานิพนธปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
ภาณุวัฒน ภักดีวงศ. รางรัฐธรรมนูญใหมกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา. วารสารวิชาการ
1 , 3 (มี.ค. 2541): 27-34, 2517.
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ . การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.วิทยานิพนธปริญญาดุษฎี
บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ. กรุงเทพมหานคร: องคการรับสง
สินคาและพัสดุภณ
ั ฑ, 2546.

7
Hanson, E.M. Education Administration and Organization Behavior. 4 th ed. London : A
simon L Schuster, 1996.
Husen, Torsten ; and Posrthevaite, Y. Neville. The International Encyclopedia of
Education. 2 nd ed.. Vol. 3 New York : Pergamon Press, 1985.
-------------------------------------------------------------------------------------

