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 นโยบายการกระจายอํานาจในองคการทางการศึกษา  กําลังไดรับความสนใจจากผูนําใน
การบริหารประเทศ  โดยคาดหวังวา  นโยบายดังกลาวจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมาก
ที่สุด  หลังจากที่รัฐการบริหารองคการทามกลางความรับผิดชอบมากมาย  จนไมสามารถดําเนินการ
ได   และแนวคิดการกระจายอํานาจในการบริหารงานไดรับอิทธิพลมากจากประเทศตะวนัตก 
ภายใตการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม  การกระจายอํานาจไดกลายเปนนโยบายหลกั
สําคัญที่ทุกรัฐบาลตองดําเนนิการอยางหลีกเลี่ยงมิได  การกระจายอํานาจไดกลายเปนกระแสนิยม
หลักที่ควบคูกบักระแสโลกาภิวัตน   โดยขณะทีก่ระแสโลกาภิวัตนสงเสริมความเปนนานาชาติและ
สากลนิยม   กระแสการกระจายอํานาจเปนกระแสหลักที่ผูกกับทองถ่ินนิยม  และสงเสริมการมีสวน
รวมของผูที่เกีย่วของ  ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ( Stakeholders ) โดยตรงในแตละเรื่อง ในแตละ
พื้นที ่ จากบทบัญญัตติามกฎหมายกฎหมายการศึกษา  สงผลใหสถานศกึษาเปนนิติบุคคล 
กลาวคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซ่ึงออกตามความ
ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 35  กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตาม มาตรา34(2)เฉพาะที่เปนโรงเรียน มีฐานะเปนนติิบุคคล จากบทบัญญัติดังกลาว
สงผลใหสถานศึกษา จะตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  โดยจะมีความอิสระและ
คลองตัวในการบริหารจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น   ซ่ึงสถานศึกษาจะตองมกีารพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เนนการกระจายอํานาจมากยิ่งขึ้น  ดังที่ผานมาไดมีแนวคดิสงเสริมใหโรงเรียนไดมกีาร
บริหารที่เนนการกระจายอํานาจ เชน แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และการบริหาร
จัดการที่ดี  เปนตน 
 ดังนั้นสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานจึงตองมีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับแนวทาง   
การปฏิรูปการศึกษาดังกลาวขางตน  โดยจะตองมีการจดัการศึกษาแบบกระจายอํานาจทั้งในหนาที่
การจัดการศกึษาและภารกิจการบริหารตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กําหนดไว   
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  เปนการดําเนินการเกี่ยวกบัการถายโอนงานและปริมาณงานที่ตอง 
ทําไปยังหนวยงานยอยของระบบ  เชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะกําหนดนโยบายวาใหมี
การนําการสอนรายบุคคลไปสูกระบวนการเรียนการสอนในทกุโรงเรียนแลวแตละโรงเรียนก็
ดําเนินการหรอืทํางานเกีย่วกับการพัฒนาชุดเรียนรายบคุคลหรือชุดการสอนขึ้นเอง  2. Delegation  
คือการถายโอน  (Transfer)  อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากลําดับขั้นที่สูงกวาไปยังระดับที่ต่ํากวา  
การมอบอํานาจหนาที่ทําแทนตองเปนการปฏิบัติภายในกรอบของนโยบายที่กําหนดจากสวนบน  
หรือสวนใกลเคียงกับสวนบนเพราะอํานาจหนาที่สูงสุดไมสามารถมอบใหทําแทนได  จนกวาจะได
มีการวิเคราะหแลววาผูรวมงานจะสามารถรับผิดชอบกิจกรรมของเขาได  3.Devolution  เปน
รูปแบบการกระจายอํานาจที่เกี่ยวกับการยาย หรือเปลี่ยนสถานที่ของอํานาจหนาที่ไปยังหนวยงาน
ซ่ึงทํางานโดยอิสระ หรือที่สามารถกระทํากิจกรรมไดอยางอิสระดวยตนเอง 
 

จากหนังสือ  The International  Encyclopedia  of  Education  Research  and  Studies 
(Husen  และ  Posrlethevaite, 1985: 1318)  ไดสรุปถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการจดั
การศึกษาไว 6 ประการ คือ 
 ประการแรก  กอใหเกิดการมีสวนรวมในองคการ และชวยทําใหมีบรรยากาศของการเปน
ประชาธิปไตย 
 ประการที่สอง  กอใหเกิดการตัดสินใจที่สัมพันธกับการมีสวนรวมบนพื้นฐานของกฎหมาย
ที่บัญญัติไว 
 ประการที่สามชวยทําใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของปญหาและความตองการที่แทจริง 
 ประการที่ส่ี  เปนระบบมีสวนรวม  ชวยใหแตละบุคคลมีกระบวนการคดิและสรางสรรคให
เกิดประโยชนตอองคการเพิม่มากขึ้น 
 ประการที่หา  กอใหเกิดความสามัคคีภายในองคการ  ทําใหเกิดการประสานงานที่ดแีละ
ทํางานไปในทศิทางเดียวกนั  ตลอดถึงความสามัคคีภายในองคการทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
และทํางานไปในทิศทางเดยีวกัน ตลอดถึงการมีการติดตอส่ือสารภายในอยางมีประสิทธิภาพและ 
 ประการสุดทาย  กอใหเกดิประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคาใชจาย งานดานบริหารบุคคล 
 

การกระจายอํานาจการศึกษาจะไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางแทจริง หากนโยบายหรือแนวคิด
ในการกระจายอํานาจทางการศึกษาถูกขัดขวางดวยอุปสรรคตางๆดังนี้ (ภาณุวัฒน ภกัดีวงศ. 2541 : 
27-34) 
 1.  ความไมชัดเจนในเจตนารมยของการกระจายอํานาจทางการศึกษาวาเปนไปเพื่อใคร 
หรือจะใหอํานาจแกใคร 
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 2.  ความสับสนในดานการรบัรู เกี่ยวกับความหมายและรปูแบบของการกระจายอํานาจของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
 3.  ความเคยชนิของการใชระบบอํานาจ ตามรูปแบบอํานาจนยิมของกลุมขาราชการ 
 4.  ระดับของความรูความเขาใจในเรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษาของผูบริหาร  
การศึกษาทกุระดับ ครู และประชาชน ในการที่จะสรางศรัทธา ความเชื่อมั่น และการยอมรับใน
นโยบายดังกลาว 
 5.  กําลังงบประมาณของทองถ่ิน ที่ตองสามารถรองรับการพัฒนาและบริหารการจัด
การศึกษาของทองถ่ินได 
 6. ระดับของการประสานงาน ในแตละระดับการจัดการศึกษา ที่จะกอใหเกิดความชดัเจน 
และสอดคลองกันในแตละระดับของการบริหารและจัดการศึกษา ซ่ึงจะตองมีการประสานอยาง
ใกลชิดและชัดเจนในทางปฏิบัติมากที่สุด 
 7.  กฎระเบยีบที่มีความตึงตัว และไมเอื้อตอการกระจายอํานาจทางการศกึษา ที่ตองม ี
การปรับปรุงแกไข และอาจถึงขั้นยกเลิกกไ็ดในกฎหมายบางฉบับที่ไมกอใหเกิดการพัฒนา 
การศึกษาตามนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 

ลักษณะที่เอื้อและสนับสนนุในการกระจายอํานาจทางการบริหารที่จะประสบผลสําเร็จ  
ภาณวุัฒน ภักดีวงศ (2541 : 27-34) ไดรวบรวมประสบการณในการดําเนินการของตางประเทศ 
สรุปไดดังนี ้

1. พันธกิจที่ไดจากการตัดสนิใจของระดับลาง  
2. ความรับผิดชอบในงานทีม่ีความชัดเจนในแตละภารกจิของผูรวมงาน  
3. มีการวางแผนอยางเปนยุทธศาสตร และมีกําหนดเวลาที่แนชัด  
4. มีการกําหนดขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปอยางชัดเจนทั้งในรูปคูมือและกระบวนการ  
5. มีการพัฒนาทักษะใหม ๆ อยูเสมอ  
6. มีการประเมินผลโดยผูกําหนดนโยบายและเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ 
7. ทรัพยากรการบริหารและการจัดการตองมีเพียงพอ 

 
 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษา ตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ( วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ :2548)    ดังนี ้

สภาพการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ พบวา  โดยภาพรวมการจดัการศึกษาแบบ
กระจายอํานาจในสถานศึกษาขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีลักษณะการกระจายอํานาจ
ทั้งแบบมอบอํานาจเปนสวนใหญ      แตในทางปฏิบัติแลวเปนแบบมีสวนรวมตดัสินใจเทานัน้ ผูรับ
มอบอํานาจไมมีบทบาทในการตดัสินใจทีแ่ทจริง ในบางครั้งความคิดและขอเสนอก็ไดรับความ
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สนใจ เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ สวนใหญจะกระจายอํานาจใหแกครูและบคุลากรใน
สถานศึกษา  มอบอํานาจตามลําดับขั้นบังคับบัญชาและในขณะที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะมีสวนรวมตดัสินใจตามที่กฎหมายกําหนดใหเทานั้น 

 
สภาพปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ  พบวา  สวนใหญผูรับมอบอํานาจการ

ตัดสินใจมภีาระหนาที่ทีต่องรับผิดชอบมากอยูแลวในทกุขนาดของสถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะ 
สภาพความขาดแคลนครูในแตละสถานศกึษา สงผลใหครูที่มีขอจํากัดในการใชเวลาไปจัดการ
เรียนรู  ตองปฏิบัติภาระงานที่มอบให  ซ่ึงเปนการกระจายหนาที่รับผิดชอบงาน  แตไมมีหนาที่รวม
ตัดสินใจ  แสดงใหเห็นวา  สถานศึกษามกีารกระจายงานทุกอยางใหแกครู  สวนใหญกระจายหนาที่
และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานธุรการ ซ่ึงไมไดกระจายอํานาจการตัดสินใจ   และยังพบอีกวา 
ผูรับมอบอํานาจ  ไมเขาใจบทบาทของตนเอง   ไมมีความรูเพียงพอ    นอกจากนั้นยงัไมกลา
ตัดสินใจ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารไมมีทักษะการมอบอํานาจหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ อาจ
สืบเนื่องจากหลังจากไดมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ และการตัดสินใจแลว  ผูอํานวยการ
สถานศึกษากํากับ ติดตามมากเกินไป  ทําใหผูรับมอบอํานาจไมกลาตดัสินใจ และปญหาที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ  ผูรับมอบอํานาจมีความรูไมตรงกับภาระงานและวุฒภิาวะไมเพียงพอ   และยังพบ
อีกวา  กฎหมาย ระเบยีบที่เกีย่วของไมเอื้อตอการกระจายอํานาจ   เนื่องจากความสับสนในการแบง
อํานาจระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทีไ่ดรับการกระจายอํานาจ  ถึงแมมีการประกาศ
ในกฎกระทรวงการกระจายอาํนาจแลวก็ตาม  สถานศึกษาก็ยังไมสามารถขับเคลื่อนไปตาม
เจตนารมณของการปฎิรูปการศึกษาไดอยางมุงหวังไว 

การจัดการศกึษาแบบกระจายอํานาจ   สถานศึกษาควรใชหลักการมีสวนรวม หลักการ
บริหารจัดการที่ดี หลักคุณภาพการศึกษา  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  หลักระดมทรัพยากร  
หลักความเปนวิชาชีพ  หลักการจัดการอยางเปนระบบและหลักบูรณาการ   
 
 การกระจายอํานาจในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหภารกจิ
และบุคลากรของโรงเรียนใหชัดเจน  วา ภาระงานใดควรกระจายอํานาจแบบแบงอํานาจ  มอบ
อํานาจหรือใหอํานาจการตัดสินใจแบบเบด็เสร็จแกผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของ  การบริหารจัดการ
แบบกระจายอาํนาจของแตละสถานศึกษาแตละแหง  แตละขนาดจึงไมมเีหตุผลที่จะตองมีรูปแบบ
เหมือนกนั อยางไรก็ตามใหผูรวมงานมีโอกาสตัดสินใจการทํางาน ก็สงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารสถานศึกษาเชนกัน ในทางตรงกนัขาม  หากผูบริหารกระจายอาํนาจไมเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา  อาจสงผลกระทบตอคุณภาพการศกึษาอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 



 5 

 ยุทธศาสตรการบริหารแบบกระจายอํานาจ ที่สถานศึกษาควรใชดําเนนิการ ไดแก
ยุทธศาสตรการมีสวนรวม   การมอบหมายงาน   การพัฒนาบุคลากร   การกํากับ  ตดิตาม  การระดม
ทรัพยากรแบบเครือขาย  การใชเทคโนโลยี   การประสานงาน  การบูรณาการ  และการทํางานที่เนน
คุณภาพทัว่ทั้งองคการ  การเลือกใชยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน   ความสําเร็จของการ
กระจายอํานาจขึ้นอยูกับ  วสัิยทัศนของผูบริหารและภาวะผูนํา  โดยมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการ
กระจายอํานาจอยางแทจริง   มีความรับผิดชอบ และมีการจัดการที่ดี  ครูและบุคลากรมีคานิยมและ
ศรัทธาในการทํางานตามวิถีแหงประชาธิปไตย   โดยเนนปญญาธรรม  สามัคคีธรรมและ คารวะ
ธรรม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเขามามีสวนรวมทางวิชาการมากยิ่งขึ้น  ตลอดจน
ระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืนๆมาใชประโยชนจัดการศกึษามากที่สุด สวนเงื่อนไขภายนอกที่สําคัญ 
คือ จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาที่เนนผลผลิตและผลลัพธมากขึ้น  นโยบายของรัฐที่มุงพัฒนา
การศึกษาอยางจริงจัง   รวมทั้งผูบริหารการศึกษาทุกระดบั  ตองมีความตั้งใจจริงที่จะใหเกิดการ
กระจายอํานาจในการปฏิบัติงานอยางแทจริง  
 
บทสรุป 
 
 การจัดการศกึษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษา จะบงัเกิดผลสําเร็จ  ผูที่มีสวนเกีย่วของ 
ควรดําเนนิการ  ดังนี ้

ผูบริหารระดับนโยบายควรสนับสนุนทรัพยากรทางการศกึษาทั้งในดานงบประมาณ 
บุคลากรอยางเปนธรรม  พอเพียงและทันเวลา   ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางที่เกีย่วของ  
เพื่อใหสถานศกึษาบริหารจดัการไดอยางอสิระ  คลองตัวและมีประสิทธิภาพ   จัดใหมีระบบ
สนับสนุน กํากับดูแลและตดิตามการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
และควรกําหนดแผนการกระจายอํานาจที่ชัดเจน ที่สนับสนุนใหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมีความเปน
นิติบุคคลโดยสมบูรณตามเจตนารมยตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

 
   สวนผูบริหารสถานศึกษา ควรปรับระบบและกลไกการจดัการศึกษาใหมีความ 
คลองตัว  โปรงใส  เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมการตัดสินใจ
จากทุกฝาย   ยกยอง เชิดชูเกียรติใหแกบคุคลหรือชุมชนที่เขามามีสวนรวมการจดัการศึกษา
สามารถเปนตัวอยางและใหลดหยอนการเสียภาษไีดดวย    เตรียมความพรอมและคัดสรรบุคลากร
เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ    จัดใหมกีารประชาพิจารณการบริหารจัดการในขั้นตอนที่
สําคัญ  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมจัดการศกึษาอยางแทจริง และสถานศึกษาควรเชื่อมโยงแนวคิด
แบบการกระจายอํานาจสูการปฏิรูปการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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   ในปจจุบนัการกระจายอํานาจทางการศกึษาในประเทศไทยยังไมพฒันาไปสูเจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  เทาที่ควร  ถึงแมมีความพยายามมาโดยตลอดจาก
แนวคดิเชิงวิชาการ  แตดูเหมือนฝายนโยบายแสดงบทบาทไมชัดเจน  การออกกฎกระทรวงการ
กระจายอํานาจ เปนเพยีงตราสารที่จัดทําขึ้นตามเงื่อนไขแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
เปรียบเสมือนกําแพงกั้นโอกาสการตัดสินใจของผูปฏิบัติ ซ่ึงเปนหัวใจของการกระจายอํานาจ   
ดังนั้นการกระจายอํานาจจึงเปนเพียงนโยบายที่ขาดการนาํไปสูการปฏิบัติอยางจริงจงั  อาจเปน
เพราะวฒันธรรมในการทํางานของขาราชการไทยทีย่ึดตดิกับการบริหารงานแบบรวมศูนยอํานาจมา
เปนเวลารอยป   จึงไมนาแปลกที่จะตองใชเวลาอีกนาน  ที่คลายโซตรวนจองจําความคิด  ใหผู
ปฏิบัติไดมีความคิดอิสระ และมีโอกาสตัดสินใจในการทาํงานๆไดมากขึ้น   ปจจุบัน “การกระจาย
อํานาจ” จึงเปนคํากลาวที่สวยหรูอีกคําหนึง่  ที่ผูบริหารที่ใชเปนเครื่องมอืแสดงความชอบธรรม  ที่
ไดมาซึ่งผลงานที่ตนเองกําหนดไว  
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