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การวิจัยน้ีใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือทราบรูปแบบและแนวทางการจัด

การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง การดําเนินการวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเอง 2) วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) ผู้ว่า/รองผู้ว่าราชการจังหวัด 3) ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) นักวิชาการอิสระ/อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และ 5) ผู้บริหารระดับสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 17 ท่าน สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองตามทัศนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ    

เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในด้านโครงสร้างการบริหาร การจัดระบบบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ และการบริหารสถานศึกษา ดังน้ี  

1. ด้านโครงสร้างการบริหาร ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาในท้องถ่ินระดับจังหวัดและระดับชาติ โดย
หน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาของจังหวัดทุกระดับท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย หน่วยงานระดับชาติมีบทบาทหน้าที่ควบคุม กํากับ ติดตามการจัดการศึกษาภาพรวม โดยมีสภาการศึกษา    
ทําหน้าท่ีกําหนดทิศทางและวางนโยบาย และให้มีกฎหมายด้านการศึกษาโดยเฉพาะเพ่ือใช้ร่วมกันท้ังระบบ  

2. ด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคล ให้มีกฎหมายด้านการบริหารงานบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะใช้ร่วมกันทั้งระบบ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพและการรับรองวุฒิจากหน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา    
การสรรหา แต่งตั้ง การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัย เป็นอํานาจหน้าท่ีของท้องถิ่นระดับจังหวัด มีสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเป็นอิสระในการบริหารจัดการเพื่อพิทักษ์สิทธิของครู  

3. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติเพ่ือจัดทําหลักสูตร   
ในส่วนกลาง ท้องถ่ินระดับจังหวัดมีหลักสูตรมาตรฐานกลางและหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสะท้อนความเป็นท้องถ่ินตนเอง มีการวิจัย
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน มีแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและเน้นความเป็นสากล มีระบบ
การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

4. ด้านการบริหารงบประมาณ มีความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึด
หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน แหล่งท่ีมาของงบประมาณได้รับท้ังในส่วนกลาง
และท้องถ่ินระดับจังหวัด  

5. ด้านการบริหารสถานศึกษา เน้นการกระจายอํานาจลงสู่สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เพื่อให้มีอิสระ  
ในการบริหารตัวเอง ให้เป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบ บริหารด้วยองค์คณะบุคคล 
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This research design was Ethnographic Delphi Future Research: EDFR. The purpose was to identify 

the educational administration of self-governing province model. The research methodology was comprised of 2 
steps: firstly, to study the education paths of self-governing province, and secondly to analyze the education 
paths of self-governing province. The instruments for collecting the data were semi-structured interview form  
and an opinionnaire. There were 17 key informants who were employed as Ministry of Education executives, 
academicians/ lecturer, governor/ vice governor, executives of local administration, and educational administrators. 
The statistics used for data analysis were median, mode, interquartile range, and content analysis. 

The findings of this research were as follows: 
The educational administrations of self-governing province model according to experts’ opinions 

were the model which composed of five correlation components namely; administration structure, personnel 
administration system, academic administration, financial administration, and school management. The education 
paths of self-governing province were as follows; 

1. The administration structure, it should have the responsible unit for the education of provincial 
and national. The role of the local unit in province should responsible for education for all level of formal 
education, non-formal education, and informal education. The roles of the national unit should only control, 
direct, and follow up the whole of educational management. The roles of the national education board should 
set directions, policies, and legislate about the education using all of the organization.  

2. The personnel administration system, it should provide the specific legislate about teachers and 
education personnel. The teachers must have professional which certified the academic achievement from the 
education unit. The recruitment, appointment, and disciplinary action should be responsible by the local unit. It 
should have the independence teachers’ council for managing and protecting the teachers’ rights. 

3. The academic administration, it should have a research unit and national curriculum development 
for setting core curriculum. Moreover, locality should have the basic education core curriculum and local 
curriculum which reflect each locality. They should have the research for educational innovation. The lesson plan 
should appropriate for students and emphasizes on wold standard. They should develop education standard and 
education quality assurance. 

4. The financial administration, it should be independent unit flexible, clear, and accountability for 
result based management. The financial support should provide both of central and local unit. 

5. The school management, it should emphasize on decentralization to schools unit for having self-
administration independence. The school should be autonomous unit that manage by there commission. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาอย่างสูงย่ิงจาก               
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล    
เจนอักษร กรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธาน
สอบวิทยานิพนธ์ และ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์     
ในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิ
ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 17 ท่าน ประกอบด้วย ดร.พิษณุ ตุลสุข, ดร.วสันต์ นาวเหนียว, 
ดร.คมศร วงค์รักษา, ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, ผศ.ดร.ธง บุญเรือง, รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 
ผู้ว่าฯ บุญส่ง เตชะมณีสถิต, ดร.ปรีชา เรืองจันทร์, ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์, ดร.นุชากร มาศฉมาดล,  
พันตํารวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, ดร.เกียรติคุณ จันแก่น, ดร.ศราวุธ      
สุตะวงค์, ดร.อํานาจ สุนทรธรรม, ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ และ ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แนวคิด แนวทางในการศึกษาวิจัย ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี
เป็นอย่างดียิ่ง  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมศรี-คุณแม่ทองเลี้ยง ลุนภูงา ผู้ให้กําเนิด นายเวียงชัย ลุนภูงา 
นายปริญญา ลุนภูงา พ่ีชายและน้องชาย ครอบครัว “ลุนภูงา” และนายวิชัย ไตรวิเชียร ผู้อํานวยการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
และเป็นกําลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาของการศึกษาและการดําเนินการวิจัย  

ประโยชน์ และคุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ และเพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 11/1 ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อผู้วิจัยทุกท่าน 
ที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกําลังใจ อันมีค่าย่ิงตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการรวมศูนย์อํานาจทางการเมืองการปกครองสามารถ

สร้างรัฐชาติและพลเมืองให้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง และรอดพ้นจากการถูกยึดครองโดยประเทศเจ้าลัทธิ
ล่าอาณานิคมมาได้ ระบบราชการและการเมืองไทยได้ยกระดับการรวมศูนย์ของรัฐไทยให้เข้มข้นมาก
ย่ิงข้ึนจนกลายเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทางสังคมการเมืองในยุคปัจจุบัน1การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้สังคมการเมืองของไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาสําคัญ เช่น การมีรัฐบาลและระบบราชการท่ีไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ขาดความยืดหยุ่น ทํางานล่าช้าไม่ทันกาล เน่ืองจากรัฐบาลและระบบราชการในรูปแบบ
ดังกล่าวเป็นกลไกและกระบวนการที่ออกแบบและกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ในบริบทของสังคมอุตสาหกรรม
ในอดีตที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทนเน้นการจัดโครงสร้างอํานาจในแนวตั้ง มี
การปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางที่กําหนดไว้อย่างรัดกุมและมีความเคยชินกับการดํารงอยู่ใน
สถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่รวดเร็ว แต่เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวดเร็ว ซับซ้อน และมีความไม่แน่นอนสูง จึงปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่อนข้างช้า เป็นต้น2 จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้
แนวคิดการกระจายอํานาจการบริหารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญยุทธศาสตร์
หน่ึงของการบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

การกระจายอํานาจการบริหารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นของประเทศไทยเริ่มต้นต้ังแต่การ
ปฏิวัติเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมาโดยมีการแบ่งการ
บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 5 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา3แต่ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารและปกครองในรูปแบบ
                                                            

1จรัส สุวรรณมาลา, จังหวัดจัดการตัวเอง (Self-governing province), เข้าถึงเมื่อ 2 
มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.v-reform.org/wp-content/uploads 

2สุพจน์ ทรายแก้ว, การบริหารราชการแผน่ดินแนวใหม่, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2558, 
เข้าถึงได้จาก http//www.local.moi.go.th/journal%201.pdf 

3โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย: ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ,  
พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551), 86. 
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ดังกล่าวเริ่มเกิดปัญหาขึ้นอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาโดยการปรับลักษณะของ
โครงสร้างการบริหารราชการไทยแต่ก็ยังไม่สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของประเทศไทยได้ 
เน่ืองจากการบริหารราชการแผ่นดินไทยเน้นไปที่การรวมศูนย์มากกว่าการกระจายอํานาจ เพราะเน่ืองจาก
ต้องการรักษาความม่ันคงของชาติจึงทําให้เกิดปัญหาตามมาดังจะเห็นได้ชัดเจนจากปัญหามากมายใน
ระดับท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในท้องถิ่น ปัญหาที่เกิดจากลักษณะการบริหาร
ราชการไทยดังกล่าวที่สร้างปัญหาให้กับการปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น 1) ปัญหาทางด้านโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปัญหาทางด้านอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้อนทับกับ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทั้งเรื่องอํานาจ ภารกิจ งบประมาณและการประสานงาน ปัญหาด้าน
การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไป มีความพยายามของฝ่ายการเมืองและฝ่ายปกครอง
ที่จะเข้าไปกํากับดูแลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการ
กําหนดนโยบายและแผนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
หรือปัญหาการไม่สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติได้จริง 2) ปัญหาทางด้านการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินภารกิจต่างๆ ซึ่งมักจะไม่เพียงพอที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะนําไปใช้จ่ายในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ครบถ้วนตามภารกิจที่
กฎหมายกําหนด 3) ปัญหาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่
มีประสิทธิภาพและไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ 4) ปัญหาทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หัวใจหลักของการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ เป็นการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ แต่ในทางปฏิบัติจะพบว่า การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของ
ประชาชนมีค่อนข้างน้อย คงมีเพียงแต่การไปใช้สิทธิเลือกต้ังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน หลังจากน้ันประชาชนจึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมอย่างอ่ืน ซึ่งทํา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดพลัง ขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจจากประชาชนส่งผลให้การ
ปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองของคนในท้องถิ่นเองไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควร4 

ในอีกด้านหน่ึงประชาชนและท้องถ่ินยังมีความต้องการให้การบริหารราชการส่วนกลาง
เร่งกระจายอํานาจและขยายบริบทของการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นและชุมชนมากข้ึน ให้ท้องถิ่นมี
อํานาจการบริหารแบบเบ็ดเสร็จภายในท้องถิ่นอย่างจริงจัง แต่การกระจายอํานาจภายใต้โครงสร้าง
เดิมมีขีดจํากัดมากขึ้นถ้ายังกระจายอํานาจลงไปภายใต้โครงสร้างเดิมก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด 
หน่วยงานของรัฐและข้าราชการที่ไม่ต้องการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นก็ใช้ข้อจํากัดเป็นเหตุผลในการ
ระงับหรือชะลอการถ่ายโอน ในขณะเดียวกันผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการในท้องถิ่นมีความลังเลใจ 

                                                            
4พลศักด์ิ ชัยศร,ี จังหวัดจัดการตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรปูแบบใหม่สู่การ

ปฏิรูปประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.midnightuniv.org 
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ไม่มั่นใจ และปฏิเสธที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการ ดังน้ันการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นภายใต้โครงสร้างเดิมก็จะทําได้เฉพาะกิจกรรมเล็กๆ จํานวนไม่กี่ประเภท ดังที่เป็นอยู่ทุกวันน้ี 
ถ้าจะดําเนินการต่อให้กว้างขวางกว่าน้ีจําเป็นจะต้องก้าวข้ามข้อจํากัดน้ีไปให้ได้เสียก่อน5ซึ่งไม่มีทางท่ี
จะก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ยังคิดอยู่ในกรอบเดิม ดังน้ันรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินควร
จะต้องเปลี่ยนไปไม่ใช่อยู่ภายใต้รูปแบบโครงสร้างการบริหารแบบเดิมๆ 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเคล่ือนไหวทางสังคมเพ่ือปฏิรูปรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
และปกครองในรูปแบบเดิมที่มีมาอย่างยาวนานเป็นรูปแบบโครงสร้างการบริหารและปกครองแบบ
ใหม่ คือ รูปแบบที่เรียกว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดที่
ลดการปกครองและบริหารจากส่วนกลางลงมารวมศูนย์กลางอํานาจอยู่ที่จังหวัดการเคลื่อนไหว
ดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวโดยภาคประชาชนที่มีเป้าหมายการขับเคลื่อน คือ การสร้างให้ประชาชน
สํานึกต่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เปลี่ยนวิธีการจัดการและบริหารท้องถ่ินภาค
ประชาชนให้เข้าไปมีอํานาจ มีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นคนในท้องถิ่นก็จะลุกขึ้นมาแก้ไขกันในระดับท้องถิ่นของตนเอง6 

กรอบคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ได้กล่าวถึง โครงสร้างการเคลื่อนไหว
ที่ต้องเกิดขึ้นจากภาคประชาชนหรือองค์กรอิสระที่ไม่เก่ียวข้องกับรัฐ เป้าหมายของการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่ ต้องเป็นการขับเคล่ือนของภาคประชาชนท่ีต้องการให้เกิดสํานึกความเป็น
พลเมืองของพื้นที่นั้นๆ และก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเพ่ือที่จะใช้พลังของประชาชนเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือสถาบันพ้ืนฐานทางสังคม กระบวนการเคลื่อนไหว ที่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง
หรือวิธีการท่ีผิดกฎหมาย แต่ต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวที่มีแบบแผนและแนวทางในการ
รวบรวมประชาชนให้มีแนวคิดหรือเจตนารมณ์ร่วมกัน อีกทั้งยังต้องอาศัยปัจจัยที่เอ้ืออํานวยต่อการ
ขับเคลื่อน เช่น ปัจจัยภายในตัวผู้ขับเคลื่อนซึ่งมีสํานึกความเป็นพลเมืองสูงและปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวรูปแบบการบริหารแบบ “จังหวัดจัดการ
ตนเอง” ต้องการให้ประชาชนในทุกๆ ระดับในสังคมมีสํานึกพลเมืองในการแสดงความ “เป็นเจ้าของ”
ท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน ไม่เพียงแต่การเสนอความคิดเห็นหรือถกเถียงกันในกลุ่มย่อย แต่ต้อง

                                                            
5จรัส สุวรรณมาลา, จังหวัดจัดการตัวเอง (Self-governing province), เข้าถึงเมื่อ 2 

มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.v-reform.org/wp-content/uploads 
6พลศักด์ิ ชัยศรี, จังหวัดจัดการตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่สู่การ

ปฏิรูปประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www. midnightuniv.org 



4 

ผลักดันฐานความคิดของประชาชนทุกระดับให้มีพลังในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดและกลั่นกรองแนวทางในการแก้ปัญหาที่ภาคประชาชนท้องถ่ินได้ตระหนักมาโดยตลอด
ขบวนการเคลื่อนไหว “จังหวัดจัดการตนเอง” ได้แสดงให้เห็นรูปธรรมของการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบริหารและปกครองท้องถิ่นได้ชัดเจนที่สุด และเมื่อภาคประชาชนเข้มแข็งและมีองค์ความรู้
ความคิดที่หลากหลายรอบด้านแล้วน้ัน จะก่อให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนซึ่งเป็นพลังที่สามารถจะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองและบริหารราชการไทย โดยสามารถขับเคล่ือนเพ่ือจัดต้ัง “จังหวัด
จัดการตนเอง” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและสามารถสร้างประชาธิปไตยให้มี
ความเข็มแข็งมากข้ึนในประเทศไทย7 

เมื่อพิจาณาถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองปรากฏว่าได้ระบุไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ที่กําหนดว่า “รัฐจะต้อง
กระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และ
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน”8 นอกจากน้ีในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังระบุไว้ในหมวด 9 มาตรา 282-290 โดยรวม
แล้วสรุปสาระสําคัญได้ว่า การที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอิสระในการ
กําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่าที่จําเป็นภายในกรอบของกฎหมายเท่าน้ัน9 ส่งผลให้แนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองปรากฏอยู่ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา78 (3) ระบุว่า “กระจายอํานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน

                                                            
7พลศักด์ิ ชัยศร,ี จังหวัดจัดการตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรปูแบบใหม่สู่การ

ปฏิรูปประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.midnightuniv.org 
8“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114, 

ตอนท่ี 55 ก. (11 ตุลาคม 2540): 16. 
9เร่ืองเดียวกัน, 73-76. 
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ท้องถ่ินขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน”10 นอกจากน้ันร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2559 ฉบับลงประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มาตรา ๒๔๙ 
ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามวิธีการ และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติการจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ
ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จํานวนและความหนาแน่นของประชากรและพ้ืนที่
ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน11 ดังน้ัน จากเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กล่าวมาทั้งหมด 
สามารถสรุปได้ว่า เมื่อประชาชนมีความพร้อมสามารถเรียกร้องให้จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ระดับจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครหรือ
เมืองพัทยาได้เช่นกัน12 

ในขณะเดียวกันได้มีหน่วยงานหรือนักวิชาการหลายท่านได้นําเสนอแนวทางการวาง
รูปแบบและบริหารจังหวัดจัดการตนเองเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ยกร่าง “พระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ...” มีสาระสําคัญ คือ ให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดซึ่งใน
ปัจจุบันก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดที่กล่าวถึงโดย
ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัด (เช่นเดียวกับ กทม.) ในด้านการจัดองค์กรจะมี “ผู้ว่าการจังหวัดจัดการตนเอง”
ซึ่งมาจากการเลือกต้ังทําหน้าที่บริหาร ทั้งน้ีภายใต้การกํากับของ “สภาจังหวัด” ซึ่งมาจากประชาชน
เช่นเดียวกัน นอกจากน้ีกําหนดให้มี “สภาพลเมือง” มีหน้าที่กํากับดูแลในช้ันที่สองให้คําปรึกษาแนะนํา 
เป็นตัวแทนของประชาชนและสะท้อนปัญหาหรือความต้องการในแต่ละเขตภายในจังหวัดโดย
ประเด็นสําคัญๆ ในร่างกฎหมายฉบับน้ีมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประชาชนจังหวัดใดที่มีความพร้อมตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ันมีสิทธิ
แสดงเจตนารมณ์เพ่ือจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองได้โดยการออกเสียงประชามติโดยประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังภายในจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000 คนเข้าช่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดทํา

                                                            
10“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124, 

ตอนท่ี 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 22. 
11คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “ร่าง

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....” (เอกสารประกอบร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับลง
ประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559: สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559), 86-89. 

12ทางออกของปัญหาการเมืองไทย:กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินการเลือกต้ังผู้ว่า,     
เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http//www.fes-thailand.org//Provincial 
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ประชามติในการออกเสียงประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิออกเสียงในจังหวัดน้ัน
ต้องมีผู้เห็นชอบให้จัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองจากจํานวน 3 ใน 5 ของผู้มาออกเสียงและการจัดต้ัง
จังหวัดจัดการตนเองให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

2. กําหนดให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่ได้จัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง
คือ เมื่อได้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองในจังหวัดใดแล้วให้ถือว่า
พระราชบัญญัติน้ีมีผลยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังจังหวัดน้ันถือว่าจังหวัดปกครองตนเองนั้นเป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีอาณาเขตท้องที่ที่
จังหวัดน้ันมีอยู่แต่เดิม 

3. กําหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปกครองตนเองมี 2 ระดับโดยให้มีความ
เป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินการ
คลังและการงบประมาณรวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อย่างสมดุลและ
ยั่งยืนคือ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนได้แก่จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการจัดทํา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือภารกิจที่จังหวัดปกครองตนเองเป็น
ผู้จัดทําจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการลงทุนซึ่งเทศบาลไม่สามารถดําเนินการในลักษณะน้ี
ได้หรือหากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการจะไม่เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
การให้จังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้จัดทําการพาณิชย์หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินและ
ทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่จังหวัดปกครองตนเอง
บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นยกเว้นด้านการ
ป้องกันประเทศด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตราด้านกระบวนการยุติธรรมเว้นแต่การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่นและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการ
บริหารส่วนกลาง 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
มีเขตพ้ืนที่การปกครองบางส่วนของจังหวัดมีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการ
สาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินการคลังและงบประมาณมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะและภารกิจอ่ืนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่และขอให้จังหวัดปกครองตนเอง
สนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะหรือภารกิจอ่ืนที่จําเป็นหรือจัดทําบริการสาธารณะอื่นตามความ
ตกลงร่วมกันกับจังหวัดปกครองตนเองและยังมีอํานาจในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ตามท่ีเคยมีอํานาจหน้าที่ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

4. กําหนดให้การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ประกอบด้วย โครงสร้าง 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 
1 สภาจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและร่างข้อบัญญัติ
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองและการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความ
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ร่วมมือกับสภาพลเมืองสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองมาจากการเลือกต้ังของประชาชนมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปีการกําหนดเขตเลือกต้ังและจํานวนสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองต้อง
คํานึงถึงเขตพื้นที่และจํานวนประชาชน ส่วนที่ 2 ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง
พิจารณาและออกประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่
ของจังหวัดปกครองตนเองและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของจังหวัดปกครองตนเอง และส่วนที่ 
3) สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองประกอบด้วยบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
จากองค์กรภาคชุมชนภาคประชาสังคมภาควิชาชีพและภาควิชาการมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ การตัดสินใจทางการเมืองการจัดทํา
บริการสาธารณะจัดประชุมสมัชชาพลเมืองและการตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมาชิกสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

5. กําหนดให้การบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย โครงสร้าง 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมืออนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก่
สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนที่ 2 นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ เช่น การกําหนดนโยบายและการบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
ตําบลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลหรือแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลการพิจารณา
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และสภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วน
ตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระไม่ได้ และส่วนที่ 3 สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหาร
ส่วนตําบลประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากองค์กรภาคชุมชนภาค
ประชาสังคมภาควิชาชีพและภาควิชาการมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ การตัดสินใจทางการเมืองการจัดทําบริการสาธารณะจัดประชุม
สมัชชาพลเมืองและการตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมาชิกสภาพลเมือง
เทศบาลและสมาชิกสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนตําบลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 

6. ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของจังหวัดปกครอง
ตนเองเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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7. กําหนดให้มี “คณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ประกอบด้วย ผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเอง ผู้แทนสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง 
ผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือทําหน้าที่ประสานอํานาจหน้าที่ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประสานแผนและทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดสรร
งบประมาณระหว่างจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และสภาพลเมือง และ
มีอํานาจในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายนี้ 

8. กําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจทําความตกลงร่วมกับเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําบริการสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์แก่การจัดทําบริการสาธารณะที่มีความเกี่ยวเน่ืองกันหลายท้องถิ่น
หรือเพ่ือความคุ้มค่าในการจัดทําบริการสาธารณะในท้องถิ่นน้ัน 

9. ให้จังหวัดปกครองตนเองจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะ โดยคํานึงถึงเขตพ้ืนที่และ
ลักษณะของพ้ืนที่จํานวนประชากรรายได้ของท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณต้องคํานึงถึงหลัก
ความเสมอภาคและเป็นธรรม 

10. รัฐมีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะของจังหวัดปกครองตนเอง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานึงถึงหลักการจัดทําบริการสาธารณะขั้นตํ่าอย่างเท่า
เทียมกัน และต้องให้การอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความสามารถในการ
จัดเก็บรายได้น้อยกําหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการการเก็บภาษีกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีและจัดแบ่งภาษีระหว่าง
รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

11. ให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ี
ซึ่งแบ่งอํานาจการจัดเก็บออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) ภาษีที่ใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาษีอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษีท้องถิ่นเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นต้นเมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองร้อยละ 70 ของ
รายได้ทั้งหมดและให้นําส่งรายได้ร้อยละ 30 เป็นรายได้ของแผ่นดินและ 2) ภาษีท้องถิ่นตามที่กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามที่มีกฎหมายกําหนดเช่นภาษีรถยนต์ภาษีค้าปลีกนํ้ามันเบนซินและ
น้ํามันที่คล้ายกนัเมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองท้ังหมด 

12. ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารเช่นมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและมีสิทธิในการออก
เสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของรัฐในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น 
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13. ให้มี “คณะกรรมการตรวจสอบ” มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเก่ียวกับการเงินการบัญชีการใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อ
จัดจ้างประสิทธิภาพการบริหารงานการตรวจสอบภายในอ่ืนๆและต้องเสนอรายงานการตรวจสอบต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปกครองตนเองและสภาจังหวัดปกครองตนเองอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 คร้ัง 

14. ให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง” มีอํานาจสนับสนุน
การดําเนินการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง สนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการยกร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานกลางเพ่ือเป็น
แนวทางให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามอํานาจหน้าที่13 

นอกจากน้ัน พลศักด์ิ ชัยศรี ยังได้นําเสนอหลักคิดของจังหวัดจัดการตนเองไว้ว่า การ
บริหารจัดการรูปแบบจัดหวัดจัดการตนเองจะต้องการจะลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลงและเพ่ิม
อํานาจให้ท้องถิ่น เป็นการ “ลดอํานาจรัฐ เพ่ิมอํานาจประชาชน” และประชาชนสามารถบริหารจัดการ
ท้องถิ่นน้ันๆได้เอง โดยการยุบการปกครองส่วนภูมิภาคนําไปรวมกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัด ซึ่งจะคงเหลือไว้แต่ราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น แต่ราชการส่วนกลางสามารถส่ง
บุคลากรมายังหน่วยราชการระดับจังหวัดได้ตามปกติซึ่งจะถือว่าเป็นบุคลากรของส่วนกลาง จัดให้มี
การเลือกต้ังในส่วนของสภาจังหวัดหรือฝ่ายบริหารหรือปกครองตามแต่จังหวัดน้ันๆ ต้องการเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระดับท้องถ่ินมากขึ้น การปรับข้ันตอนจัดเก็บ
งบประมาณแผ่นดินซึ่งจากเดิมจังหวัดจัดเก็บภาษีในท้องถ่ินได้แล้วนําส่งให้ส่วนกลางเต็มจํานวนและ
รัฐจึงจัดแบ่งสัดส่วนงบประมาณลงมายังจังหวัดประมาณร้อยละ 25-30 ปรับเปลี่ยนเป็นภาษีที่จังหวัด
จัดเก็บได้นั้นนําส่งให้ส่วนกลางร้อยละ 30 และจังหวัดจัดเก็บไว้เป็นงบประมาณจังหวัดร้อยละ 70 เพ่ือ
บริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณภายในจังหวัดเองทั้งหมด เช่น ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัยและ
ตํารวจ ด้านสวัสดิการและการจัดบริการสังคม ด้านการกีฬา เป็นต้น โดยไม่ยุ่งเก่ียวกับภารกิจของ
ส่วนกลาง 3 เรื่อง คือ กําลังทหาร ระบบเงินตราและการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันเพ่ือดํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติรูปแบบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ดังกล่าวจะทําให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการอํานาจอธิปไตยได้มากขึ้น ดึงประชาธิปไตยให้
เข้ามาใกล้ตัวประชาชนมากขึ้น จะทําให้ประชาชนรับรู้ถึงผลกระทบจากการบริหารท้องถิ่นหรือจาก
การกระทําใดๆ ในท้องถิ่นของตน เช่น การเลือกต้ังฝ่ายบริหารท้องถิ่น ถ้าประชาชนเลือกผู้แทนที่

                                                            
13สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาํคญัของ

ร่างพระราชบญัญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย) (กรงุเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557), 1-13. 
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ทุจริตหรือไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้รับผลกระทบชัดเจนกว่าการเลือกต้ังระดับประเทศหรือ
การเลือกต้ังเพียงบางฝ่ายของราชการท้องถ่ินในปัจจุบัน และการก่อสร้างหรือร้ือถอนสิ่งใดในจังหวัด
ประชาชนจะรับรู้ถึงผลกระทบมากกว่าในปัจจุบันเพราะงบประมาณในจังหวัดคืองบประมาณของ
ตนเองอย่างชัดเจน จึงกล่าวได้ว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” ดึงเอาอํานาจการบริหารและการปกครอง 
รวมถึงความเป็นประชาธิปไตยเข้ามาใกล้ตัวประชาชนมากข้ึนทําให้ประชาชนจึงเกิดความสํานึกความ
เป็นประชาธิปไตยและต่ืนตัวกับหน้าที่พลเมืองที่ทุกคนต้องปฏิบัติ14 

นอกจากน้ันยังมีจรัส สุวรรณมาลา ได้นําเสนอรูปแบบการบริหารจังหวัดจัดการตนเองไว้ 
มีสาระสําคัญดังน้ี 

1. อํานาจหน้าที่ของจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนและจ้างงาน 2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดินนํ้าป่าพ้ืนที่การเกษตรแหล่ง
วัฒนธรรม) 3) พัฒนาเมือง (ผังเมืองรวมจังหวัดผังเฉพาะระบบการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร) 4) จัด
สวัสดิการสังคมในระดับจังหวัดจัดกองทุนสวัสดิการจัดสถานที่พักผู้สูงอายุ 5) จัดระบบสาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาวะเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อรักษาพยาบาลอนามัยชุมชนอนามัยแม่และเด็ก   
6) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา
ก่อนวัยเรียน 7) จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (กิจการตํารวจจังหวัด) การ
ยุติธรรมชุมชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 8) จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ระบายนํ้าบําบัดนํ้าเสีย 

2. โครงสร้างองค์กรทางการเมืองการปกครองของจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วย
สภาจังหวัด ผู้ว่าการจังหวัด ปลัดจังหวัด ส่วนราชการประจําจังหวัด ข้าราชการจังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ด้านต่างๆ องค์กรแต่ละส่วนมีลักษณะองค์ประกอบและที่มา ดังน้ี 1) สภาจังหวัดประกอบด้วยสมาชิก
จํานวนไม่เกิน 50 คนโดยประมาณเป็นตัวแทนของ อปท. จํานวน 2 ใน 3 และเป็นตัวแทนขององค์กร
ภาคประชาสังคม/องค์กรชุมชนจํานวน 1 ใน 3 ในช่วงเปลี่ยนผ่านให้มีสภาจังหวัด ประกอบด้วย สภา  อบจ. 
และตัวแทน อปท. อ่ืนๆ 2) ผู้ว่าการจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงในช่วงเปลี่ยนผ่านให้นายก อบจ. 
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 3) ปลัดจังหวัดให้สรรหาจากข้าราชการของจังหวัดที่มีความรู้ในช่วงเปลี่ยน
ผ่านให้ปลัด อบจ. หรือปลัดจังหวัด (ตําแหน่งในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) ทําหน้าที่
เป็นปลัดจังหวัด 4) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดให้สรรหาจากหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
หัวหน้าส่วนงานของ อบจ. ในสายงานที่เก่ียวข้องหรือจากภายนอกในช่วงเปลี่ยนผ่านให้หัวหน้าสว่น
ราชการประจําจังหวัดทําหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 5) ข้าราชการจังหวัดให้โอนข้าราชการ

                                                            
14พลศักด์ิ ชัยศร,ี จังหวัดจัดการตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรปูแบบใหม่สู่

การปฏิรูปประเทศไทย, เข้าถงึเมื่อ 2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.midnightuniv.org 
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ส่วนภูมิภาคและข้าราชการ อบจ. ไปเป็นข้าราชการจังหวัด 6) ทรัพย์สินถาวร (ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯลฯ) ของจังหวัดให้โอนอํานาจการครอบครองและใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
ถาวรทั้งปวงของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและ อบจ. ไปเป็นทรัพย์สินถาวรในความครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ของจังหวัดโดยกรมธนารักษ์ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินถาวรประเภทท่ีดินสิ่งก่อสร้าง
เช่นเดิม และ 7) ส่วนราชการจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติงานประจําตามอํานาจหน้าที่เฉพาะด้าน
ของจังหวัด เช่น หน่วยงานด้านเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ (นํ้า 
ดิน ป่าไม้ เกาะ ทรัพยากรชายฝั่ง แหล่งท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม โบราณวัตถุ) การผังเมืองโยธาธิการ
ที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมการค้าและการท่องเท่ียวตํารวจสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนาชุมชนการคลังและงบประมาณบริหารงานบุคคลเป็นต้น 

3. องค์กรอ่ืนๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดจัดการตนเอง อาทิเช่น 1) หน่วยงานส่วนกลางใน
จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดและสํานักงานผู้ว่าราชการจังหวัด (ซึ่งปรับบทบาทไปเป็น
ตัวแทนของรัฐบาลในการประสานนโยบายกับจังหวัดและ อปท.) หน่วยงานตัวแทนของกระทรวง
ทบวง กรมในส่วนกลางในพ้ืนที่ เช่น สรรพากร สรรพสามิต ศาล อัยการ เรือนจํา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
เช่น ปปช.จังหวัด กกต.จังหวัด องค์กรในกํากับของหน่วยราชการส่วนกลางรัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปโภคการเงินการธนาคารหน่วยทหารหน่วยงานทางวิชาการเขตพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ
เป็นต้น 2) รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลระดับชาติ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตพ้ืนที่ (เทศบาล, อบต.) 
4) กองทุนสาธารณะระดับจังหวัด เช่น กองทุนสวัสดิการ กองทุนชุมชน มีสถานะเป็นองค์กรอิสระ       
5) สหกรณ์ กองทุนชุมชน องค์กรชุมชน และ 6) องค์กรภาคประชาสังคม เช่น หอการค้าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด สภาองค์กรชุมชนจังหวัด สภาองค์กรเกษตรกรจังหวัด เป็นต้น 

4. การบริหารงานบุคคล จังหวัดมีระบบการบริหารบุคลากรที่เป็นอิสระของตนเองภายใต้
กฎหมายของจังหวัดจัดการตัวเองในระบบบริหารงานบุคคลใหม่นี้จังหวัดสามารถจัดให้มีระบบ
บุคลากรกลาง (Pool-down) ที่เอ้ืออํานวยให้จังหวัดและ อปท. เขตพ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์บุคลากร
ที่ขาดแคลนร่วมกันได้ บุคลากรของจังหวัดมีที่มาจากข้าราชการของ อบจ. และข้าราชการส่วนภูมิภาค
ที่รับโอนมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากยุบรวมหน่วยงานเดิมเข้าด้วยกันแล้ว 

5. การเงินการคลังและงบประมาณ จังหวัดมรีะบบการคลังและงบประมาณที่เป็นอิสระ
ของตนเองใช้ระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดจังหวัดหน่ึงๆ ควรมี
ขนาดวงเงินรายได้ประมาณปีละ 13,000 ล้านบาท/จังหวัด/ปี ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของวงเงิน
รายจ่ายรวมของทุกส่วนราชการและ อบจ. ในจังหวัดหน่ึงๆ ในปัจจุบันแหล่งรายได้หลักของจังหวัดมา
จาก 3 แหล่ง คือ 1) รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 10 ในจังหวัด 
(ให้ อปท.เขตพ้ืนที่ เทศบาลและ อบต.) มีรายได้จากภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 5 ที่จัดเก็บได้ในจังหวัดและภาษีรถยนต์ทั้งหมด 2) เงินปันผลจากการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจ
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และหน่วยธุรกิจเอกชนและ 3) รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้รัฐบาล (สํานักงบประมาณ) จัดสรร
เงินงบประมาณของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคเดิมให้แก่จังหวัดโดยตรง (ไม่ผ่านกรม) โดยกําหนดให้มี
ระบบการจัดสรรให้จังหวัดตามท่ีกฎหมายกําหนดและให้คํานึงถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนจังหวัดเพ่ือลด
ความแตกต่างทางการคลังเป็นสําคัญ 

ส่วนการบริหารรายจ่ายให้จังหวัดมีระบบงบประมาณจังหวัดของตนเองในลักษณะ
เดียวกับ อบจ.เดิม แต่ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดทํางบประมาณและการใช้จ่ายเงินที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้และให้มีระบบปฏิบัติการด้านการบริหารงบประมาณใน
ลักษณะเดียวกับระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลัง 

นอกจากน้ัน ให้จังหวัดสามารถลงทุนหรือดําเนินกิจการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง
รัฐวิสาหกิจและ อปท.เขตพ้ืนที่ (เทศบาลและ อบต.) และลงทุนร่วมกับจังหวัดอ่ืนๆ อีกทั้งให้มีระบบ
เงินอุดหนุน อปท.เขตพื้นที่ (เทศบาลและ อบต.) กองทุนสาธารณะสหกรณ์ และองค์กรภาคประชา
สังคมและองค์กรชุม 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับรัฐบาลหน่วยงานส่วนกลางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม จังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วย “จังหวัดจัดการตนเอง” อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลมีหน้าที่ตามกฎหมายและดําเนิน
กิจกรรมอ่ืนๆ ตามนโยบายของรัฐบาลมีระบบปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายกําหนดเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและกฎหมายอ่ืนๆ ของรัฐ 

จังหวัดสามารถร่วมทุนกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม 

จังหวัดสามารถจัดให้มีระบบบริหารจัดการกลางทั้งในด้านการเงินการคลัง บุคลากร 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการเฉพาะกิจ ซึ่งเอ้ืออํานวยให้หน่วยงานของรัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับสามารถ Pool-down ระบบการวางแผนการจัดการและใช้บุคลากรที่
ขาดแคลนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ืนๆทั้งในยามวิกฤติและในเวลาปกติ15 

ดังน้ัน จะเห็นว่าจากกระแสการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองแบบเดิมไปสู่รูปแบบการปกครองแบบใหม่ที่อํานาจการบริหารจัดการมาจากภาคประชาชน
ในพ้ืนที่ที่แท้จริงลดอํานาจการบริหารจากส่วนกลางมาสู่พ้ืนที่ระดับจังหวัด หรือที่เรียกรูปแบบการ
ปกครองแบบน้ีว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” เป็นรูปแบบการปกครองรูปแบบใหม่ท่ีมีแนวโน้มความ

                                                            
15จรัส สุวรรณมาลา, จังหวัดจัดการตัวเอง (Self-governing province), เข้าถึงเมื่อ 2 

มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.v-reform.org/wp-content/uploads 
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เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของประเทศไทย ที่อาจจะเกิดข้ึนและเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองคร้ังใหญ่อีกด้วย 

ปัญหาของการวิจัย 

การศึกษา ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทุกประเทศใช้เป็นนโยบายหลักสําหรับการพัฒนา
ประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติโดยตรง16 ดังน้ันการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้ทรัพยากร
มนุษย์มีความรู้สูง มีความฉลาดทั้งด้านปัญญา อารมณ์ และจิตสํานึกเพ่ือสังคม มีความเข้มแข็งทาง
ปัญญามากพอที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ย่อมส่งผลให้ประเทศ
น้ันมีความเจริญตามไปด้วย17พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และมาตรา 8 กําหนดหลักการจัด
การศึกษาไว้ 3 ประการ คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง18และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาอยู่ 3 ประเด็นหลัก 
คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัด
การศึกษา ทั้งน้ี ได้กําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 

                                                            
16สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สาระสังเขปประเด็นการปฏิรปูประเทศไทย 

ด้านการศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557), 1. 
17สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย ด้าน

การศึกษา (กรงุเทพฯ: สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557), 1. 
18กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2551), 5–6. 
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ประการ คือ การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาครูยุคใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ และการบริหารจัดการยุคใหม่19 

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ที่มีโครงสร้าง
แบบรวมศูนย์อํานาจท่ีส่วนกลางมีกฎหมายระเบียบที่เน้นการควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานภายในราชการเอง ทําให้เกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมีสายบังคับ
บัญชากว่าจะมาถึงเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานระดับล่างสุดและเป็นหน่วยงานปฏิบัติที่
สําคัญที่สุดที่ต้องจัดการเรียนรู้แต่กลับไม่มีอํานาจในการบริหารและการตัดสินใจเท่าที่ควรทําให้
สถานศึกษาไม่มีความคล่องตัวเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเอง ดังน้ันที่ผ่านมาระบบ
บริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงขัดแย้งกับสภาพความต้องการ และความเป็นอยู่
ของท้องถิ่น แต่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดังกล่าวเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 41 บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหน่ึง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน20 และ
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 กําหนดให้มีการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจในการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น21 

หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ที่ได้กําหนดให้สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณและทรัพย์สิน รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ถ่ายโอนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คําแนะนําปรึกษาทาง
เทคนิค วิชาการ และการดําเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม และ
ดําเนินการฝึกอบรมด้านต่างๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากน้ีรัฐยังได้กําหนด

                                                            
19สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ.2552-2561), พิมพ์คร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2555), 41-42. 
20สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2551), 26. 

21คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แนวทางการถ่ายโอน
บุคลากรด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 
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นโยบายไว้อย่างชัดเจนว่าให้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22 ซึ่ง
ในขณะน้ันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าทีในการจัดการศึกษาในระบบอยู่แล้วตาม
กฎหมายเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละรูปแบบ คือ เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งส่วนใหญ่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยกเว้นกรุงเทพมหานครท่ีจัดการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาและ
เทศบาลนครนครปฐมท่ีจัดการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)23 

การจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนที่จะมีการกระจายอํานาจ
การศึกษาตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 และ
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษามากกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน คือ เทศบาล มีทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส่วนใหญ่จัดในระดับประถมศึกษาและจัดการศึกษานอกระบบ โดยกิจกรรมฝึกอบรมหรือให้
ความรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพชีวิต ด้านการกีฬา นันทนาการ รองลงมาได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านการประกอบอาชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดศูนย์ 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นและกลุ่มสนใจ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนใหญ่เป็นการจัดให้มีศูนย์
กีฬา นันทนาการ ลานกีฬา บางแหล่งจัดให้มีหอกระจายข่าวและท่ีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ส่วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอดีตเคยมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาในระบบ แต่ได้ยุติบทบาท
ด้านนี้ไปต้ังแต่มีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และโอนภารกิจไปต้ังแต่
ปี พ.ศ.2521 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พุทธศักราช 2542 ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับมามีบทบาทมีส่วนร่วม
และจัดการศึกษาอีกคร้ัง สําหรับการจัดการศึกษาในระบบเป็นการรับถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจํานวนโรงเรียนที่ถ่ายโอนยังไม่มากนัก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บางแห่งมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูและจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนให้แก่
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดของตน มีบทบาทสําคัญทางด้านการส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและ

                                                            
22กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การจัดการศึกษาท้องถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาท้องถ่ิน (กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จํากัด, 2547), 1-3. 

23กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การบริหารงานบุคคลครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถ่ิน (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548), 4. 
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ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชนิดต่างๆ ในส่วนเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ยังคงมีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาแบบในระบบขั้นพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา มีแนวโน้มเข้ามาจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นระดับการศึกษาภาค
บังคับมากขึ้น บางแห่งจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีเทศบาลนครแห่งเดียวที่จัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และดําเนินการต่อเน่ืองกันมานานแล้ว นอกจากน้ันจะเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาที่สําคัญให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนส่วนเทศบาลตําบล บางแห่งที่จัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์จัดการศึกษามากนัก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นหลัก ปัจจุบันปรากฏมีบทบาทในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมากข้ึนและชัดเจน เช่น การ
เผยแพร่ความรู้ผ่านหอกระจายข่าว การส่งเสริมการกีฬา สุขภาพ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
เยาวชนและองค์การบริหารส่วนตําบลเกือบทุกแห่ง รับผิดชอบดําเนินการเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
บางแห่งเร่ิมจัดต้ังโรงเรียนประถมศึกษา มีบทบาทในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น24 

จากสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นว่า เป็นหน้าที่ทั้งของ
กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ันยังมีหน่วยงานหรือองค์กรใน
ประเทศไทยที่จัดการศึกษาเฉพาะกิจตามภารกิจของตนเอง เช่น กระทรวงกลาโหม มีโรงเรียน
นายทหารทุกหมู่เหล่า โรงเรียนดุริยางค์ โรงเรียนนายสิบ เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัย
พยาบาล กระทรวงคมนาคมมีโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ โรงเรียนไปรษณีย์โทรเลข เป็นต้น กระทรวง
เกษตรมีโรงเรียนชลประทาน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ฯลฯ25 ดังน้ัน จากที่กล่าวมาต้ังแต่
ต้นหากกระแสการปฏิรูปประเทศที่รุนแรงและมีแนวโน้มของความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่ของไทยในอนาคตที่มีรูปแบบการบริหารราชการอยู่เพียง 
2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินเท่าน้ันการบริหาร
ราชการส่วนกลางก็จะมีอํานาจหน้าที่เฉพาะด้านการป้องกันประเทศ การต่างประเทศ การยุติธรรม 
ระบบการเงินการคลัง ระบบการสื่อสาร คมนาคม การพลังงานและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ และการกําหนดนโยบาย การวางแผน การควบคุมตรวจสอบ และการบริหาร
ราชการที่สําคัญๆ เหมือนเดิม แต่การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในที่นี้จะเป็นรูปแบบการปกครองที่
ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน โดยรวมหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและองค์กร

                                                            
24สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รวมผลงานวิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 78-79. 
25ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย, เขา้ถึงเมื่อ 29 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.moe.go.th/mor/th 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดเข้าด้วยกันเป็นองค์กรเดียวกันหรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าแบ่ง
เขตการปกครองใหม่โดยใช้เขตจังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นขอบเขตเพ่ือการบริหารจัดการแบบใหม่ ที่
เรียกว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” ที่สอดคล้องตามแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และในทัศนะของ
ผู้วิจัย “จังหวัดจัดการตนเอง” จะเป็นองค์กรกึ่งรัฐและประชาชน เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ
ภายใต้กฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายใต้หลักความเข้มแข็งในการ
พ่ึงตนเองและปกครองตนเอง มีอํานาจในการตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ินได้เองภายใต้เง่ือนไขของ
การเปิดให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่ให้มากขึ้น สามารถจัดเก็บภาษี หารายได้ 
และก่อหน้ีได้ภายใต้ระเบียบที่ส่วนกลางกําหนดและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ดังน้ันในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษามาตลอดจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองประเทศแบบใหม่
และรูปแบบการบริหารราชการของไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการ
จัดองค์กรภายในภายใต้รูปแบบจังหวัดจัดการตนเองจะเป็นแบบไหน และองค์กรทางด้านการศึกษาที่
ผู้วิจัยเก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อยู่จะมีรูปแบบการบริหารจัดการเป็นอย่างไร ดังน้ันผู้วิจัยจึงอยาก
ทราบว่ารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง
จะเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ว่า
เพ่ือทราบรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

 
ข้อคําถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยกําหนดข้อคําถามของการวิจัยไว้ว่า
รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองควรเป็นอย่างไร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อคําถามของการวิจัย ผู้วิจัยกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ว่า
รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง เป็นพหุองค์ประกอบและเป็นพหุแนว
ทางการปฏิบัติ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองในครั้งน้ีผู้วิจัยได้

กําหนดกรอบแนวคิดจากแนวคิดที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของ ปรัชญา เวสารัชช์ ได้กล่าวไว้ว่า ระบบ

การจัดการศึกษาต้องมีการบริหารจัดการ มีเป้าหมาย มีรูปแบบกระบวนการ มีการลงทุนและมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน26 

 แนวคิดการกระจายอํานาจทางการศึกษาของเอ็ดเวิร์ด บี. พิสค์ กล่าวว่า หัวใจสําคัญ
ของการกระจายอํานาจทางการศึกษาจะประสบความสําเร็จจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของ
นโยบายการเมือง ซึ่งมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 1) พิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) กําหนดแผนงาน
การกระจายอํานาจ 3) มีการตัดสินใจโดยสาธารณะ 4) กําหนดวัตถุประสงค์การกระจายอํานาจให้
ชัดเจน 5) วิเคราะห์อุปสรรคในการกระจายอํานาจ 6) ยอมรับบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่เป็นผู้ปฏิบัติ 
7) จัดการฝึกอบรมท่ีพอเพียง และ 8) จัดต้ังระบบสําหรับติดตามและดูแล27 

 แนวคิดการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Site-Based Management) ประกอบด้วย
สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ กล่าวว่า เป็นการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากศูนย์กลางหรือ
ศูนย์รวมอํานาจไปยังพ้ืนที่หรืออาณาเขตรอบๆ จากระดับบนไปสู่ระดับล่าง หรือจากระดับชาติไปสู่
ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระ (autonomy) กับโรงเรียนในเรื่องงบประมาณ บุคลากร หลักสูตร หรือ
โปรแกรมศึกษา28 การจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (American Association of School Administrators) เน้นการเปลี่ยนอํานาจหน้าที่
ในการตัดสินใจไปจากระดับรัฐหรือเขตการศึกษาไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
นักเรียน และผู้ปกครองมีอํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษาให้มีหน้าที่และรับผิดชอบตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร การท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ประชาชนมี

                                                            
26ปรัชญา เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 4. 
27เอ็ดเวิร์ด บี พิสด์, การกระจายอํานาจทางการศึกษาการเมืองและฉันทานุมัติ, แปล

จาก Decentralization of education: Politics and consensus, แปลโดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ
(กรุงเทพฯ: บริษัทพีพีพริ้นท์ จํากัด, 2542), 59-71. 

28สมศักด์ิดล ประสิทธ์ิ, การบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, เข้าถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.krupai.net/sbm_somsak.htm 
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ส่วนร่วมในการบริหาร29 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นของ เดวิด (David) การปฏิรูป
การศึกษา โดยการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนมีอํานาจหน้าที่มาก
ขึ้นและจะมีผลผลิตดีขึ้น30 เชง (Cheng) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการให้ผู้ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ มารวมตัวเป็นคณะกรรมการ
โรงเรียน ได้มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ส่งผลใหโ้รงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้น31 คอลเวลและสปิงค์ (Caldwell and Spinks) กล่าวว่า การบริหาร
เชิงพ้ืนที่เป็นการบริหารจัดการโดยการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ได้แก่ 
ความรู้ เทคโนโลยี อํานาจหน้าที่ วัสดุครุภัณฑ์ บุคลากร เวลาและงบประมาณ เป็นการกระจาย
อํานาจทางการบริหารจัดการมากกว่าเป็นอํานาจการเมือง และให้เกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียน
ภายใต้กรอบนโยบายของท้องถิ่นและของรัฐในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะ
ตรวจสอบได้ในการใช้ทรัพยากรท่ีจัดสรรให้32 โมเมนและโฮลสเตทเตอร์ (Mohrman and Wohlstetter) 
กล่าวว่า การที่จะทําให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาประสบความสําเร็จ 
คณะกรรมการโรงเรียนจะต้องมีอํานาจอย่างแท้จริงในการบริหารการเงิน บุคลากรและหลักสูตร33

หลักการของการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ประกอบไปด้วย 1) หลักการกระจายอํานาจ
(Decentralization) 2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) 
3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) 4) หลักการบริหาร
ตนเอง (Self-managing) 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)34 รูปแบบในการ

                                                            
29Consumer Guide, School-Based Management, accessed August 18, 2015, 

available from https://wwwfiles.eric.ed.gov/fulltext/ED353688.pdf 
30Jane L. David, “Synthesis of research on school-based management” 

Education Leadership46 (1989): 45-53. 
31Yin Cheong Cheng, School Effectiveness and School-based management: 

A Mechanism for Development (Washington, D.C.: The Falmer Press, 1996), 68-73. 
32Caldwell B.J. and J.M. Spinks, The self managing school (London: The 

Falmer press, 1988), 17-18. 
33Susan Albers Morhman and Priscilla Wohlstetter, School-Based 

Management: Organization for High Performance (Sanfrancisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1994), 232. 

34อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 154-156. 
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ดําเนินการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ประกอบด้วย 1) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก 
(Community Control SBM) 2) รูปแบบที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administrative Control 
SBM) 3) รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก (Professional Control SBM) 4) รูปแบบที่ครูและชุมชนเป็นหลัก 
(Professional/Community Control SBM) 5) รูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐ 6) รูปแบบที่เป็นการ
บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7) รูปแบบการประกอบการของเอกชน35 

 แนวโน้มการจัดการศึกษาของไทย ได้แก่ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อบต., เทศบาล, อบจ.) จะสอดคล้องกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี 1) โครงสร้าง
การบริหารในส่วนกลาง มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมีโครงสร้างสํานัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 2) การจัดระบบ
บริหารงานบุคคล ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3) การบริหารงานวิชาการ ยึดถือตามแนวทางการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. 2542 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ .ศ .2545 และใช้หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการใช้ 4) การบริหารงบประมาณ ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษาจากรัฐบาล ตามแผนการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) การบริหารสถานศึกษา ให้บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยแบ่งงานบริหาร
สถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงาน
ทั่วไป36 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร การจัดระบบการบริหารการศึกษาในลักษณะสายการ
บังคับบัญชา โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และโรงเรียน
ตามลําดับ มีสํานักการศึกษาเป็นฝ่ายอํานวยการหรือหน่วยงานท่ีปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแล
ในระดับกรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศึกษาเป็นส่วนราชการที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกันในระดับ
สํานักงานเขต ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการเขต โดยมีศูนย์วิชาการเขต กลุ่มโรงเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน37 ศรีราชา วงศารยางค์กูร ได้เสนอเกี่ยวกับการปฏิรูป

                                                            
35การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, เข้าถงึเมื่อ 26 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/319049 
36กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การจัดการศึกษาท้องถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จาํกัด, 2547), 10-15. 

37สํานักการศึกษา, สรุปติดตามผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดกรงุเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2550), 6. 
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การศึกษา 3 ส่วน ดังน้ี 1) การปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา 2) การยกร่างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับใหม่) ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา และ 3) การร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ประกอบไปด้วย 11 หมวด 99 มาตรา ดังน้ี หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่ง
หมายและหลักการ, หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา, หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา, หมวดที่ 4 
แนวการจัดการศึกษา, หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา, หมวดที่ 6 หลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร, หมวดที่ 7 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา, หมวดที่ 8 ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และการรับรองคุณวุฒิ, หมวดที่ 9 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา, หมวดที่ 10 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และหมวดที่ 11 การพิทักษ์ระบบคุณธรรมทางการศึกษา38 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยสําคัญต่อการจัดการศึกษาไทย และ
กําหนดภาพรวมของเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของไทย และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 2139 แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ภายใน ปี ค.ศ. 203040 

2. รูปแบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศที่ได้คุณภาพและบริหารจัดการโดยท้องถิ่น
เป็นหลัก ประกอบด้วย 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการปกครองแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การปกครองของรัฐบาล
กลาง (Federal Government) และการปกครองของรัฐบาลในระดับมลรัฐ (State Government) 
ไม่ขึ้นแก่กัน ทุกมลรัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งชาติร่วมกัน ดังน้ันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นไปโดยมลรัฐ ลักษณะรูปแบบการจัดการศึกษา เป็นดังน้ี 1) มี
กระทรวงศึกษาธิการในหน่วยงานระดับชาติ แต่ไม่มีบทบาทในจัดการศึกษาเป็นแต่เพียงผู้วางนโยบาย 
ออกกฎหมายการศึกษา การรวบรวมข้อมูล การให้คําปรึกษา และการให้การสนับสนุนทางการเงินใน
โครงการการศึกษาเฉพาะบางเร่ือง หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกาจะอยู่
ที่รัฐบาลระดับมลรัฐในแต่ละรัฐสามารถบริหารจัดการศึกษาของตนเองได้อย่างอิสระซึ่งมีสํานัก

                                                            
38ศรีราชา วงศารยางกูร, “ข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ....” (เอกสารประกอบข้อเสนอ ส่วนที่ 1 การปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา ปัจจัยสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา: สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2558), 1-6 

39สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ไทยกับการเตรียมความพรอ้มสู่ ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2557), ฉ-ฎ. 

40สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานประจําปี 2559 สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา: การบูรณาการสู่แผนการศึกษาแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2559), 40-49. 
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การศึกษาแห่งรัฐดูแลจัดการและกระจายอํานาจไปให้ท้องถิ่น คือ เขตพ้ืนที่การศึกษา (Local School 
District) เป็นผู้ปฎิบัติ 2) การจัดระบบบริหารงานบุคคล ผู้บริหาร/ครู มิใช่ข้าราชการแต่เป็นพนักงาน
ครูที่มาโดยการจ้างของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทําสัญญาจ้างปีต่อปี ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพควบคุมโดยสํานักว่าการแห่งรัฐ การสรรหาโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมอบอํานาจให้
ครูใหญ่หรือศึกษาธิการเขต 3) การบริหารงานวิชาการ มีหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หลักสูตรสถานศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละแห่ง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามีผู้ประเมิน
เอกชน (Private accrediting agencies) ที่รัฐและรัฐบาลกลางรับรองโดยผู้ประเมินเป็นผู้กําหนด
เกณฑ์ในการประเมินเอง 4) การบริหารงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ
สถานศึกษาตามโครงการพิเศษท่ีขอมา ท้องถิ่นและมลรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษาตามที่
ศึกษาธิการเขต/โรงเรียนขอมา บริหารงบประมาณและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารและ     
5) การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลมีการจัดการศึกษาหลากหลายแบบทั้ง
ของรัฐและเอกชน41 

 ประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย เขตการปกครอง คือ 
อังกฤษ เวลล์ไอร์แลนด์เหนือ และสกอตแลนด์ จัดระเบียบการบริหารประเทศออกเป็น 2 ระดับ คือ 
การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศอังกฤษจึงสอดคล้องกับรูปแบบการปกครอง ดังน้ี 1) โครงสร้างการบริหาร ในระดับชาติ
ต้ังอยู่ที่อังกฤษ คือ กระทรวงศึกษาธิการและการจ้างงาน (Department for Education and 
Employment (DfEE)) ส่วนเขตการปกครองของเวลล์ คือ Welsh Office, Department for Training 
Education (DfTE) ในไอแลนด์เหนือ คือ Department of Education Northern Ireland (DENI) 
และในสกอตแลนด์ คือ Scottish Executive Education Department (SEED) มีหน้าที่วางแผน 
นโยบายและกํากับดูแลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐ และในระดับท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานอิสระจัดการศึกษาภายใต้หน่วยงาน คือ องค์การบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น (Local Education Authorities - LEA) และบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
การศึกษาท้องถิ่น (Education Committee) 2) การจัดระบบบริหารงานบุคคล สรรหาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา (school governing body) มีฐานะเป็นนายจ้างของครูผู้สอน คัดเลือกและจัดจ้าง
ผู้บริหารโรงเรียน 3) การบริหารงานวิชาการ ส่วนกลางกําหนดหลักสูตรการศึกษาชาติ กําหนดการ
วัดผลประเมินผลตามกลุ่มอายุ จัดสอบแก่บุคคลทั่วไป กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นตํ่า 4) การบริหาร
งบประมาณ จัดสรรโดยรัฐบาลกลางในรูปเงินอุดหนุนการศึกษา (National Formula Funding) และ

                                                            
41สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 91-101. 
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งบประมาณจากท้องถิ่น สําหรับเงินเดือนครูเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการ
ใช้จ่ายงบประมาณภายใต้การควบคุมตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหาร 5) การบริหารสถานศึกษา
บริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (school governing body) ร่วมกับผู้บริหารและครูในการควบคุม
คุณภาพการศึกษา และให้คําปรึกษาในการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในด้านการบริหารทั่วไป งาน
บุคคล งานงบประมาณ และการว่าจ้างบุคลากร42 

 ประเทศฝร่ังเศส มีลักษณะการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ิน ในส่วนภูมิภาคแบ่งเป็นเขตการปกครองแต่ละเขตจะประกอบด้วยกลุ่มจังหวัด ส่วน
ระดับท้องถิ่นแบ่งเป็นระดับเขต อําเภอ และตําบลหรือเทศบาล (communes) ดังน้ันลักษณะรูปแบบ
การจัดการศึกษาจึงแบ่งเป็นเขตการศึกษา (academies) แต่ละเขตการปกครอง (regions) จะมีเขต
การศึกษา (academies) 1 เขตมีลักษณะดังน้ี 1) โครงสร้างการบริหาร มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา รัฐบาลกลางโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กําหนดนโยบายการศึกษาและดูแลให้
มีการนํานโยบายไปปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ราชการในภูมิภาคและท้องถิ่นที่เรียกว่าเทศบาลหรือคอมมูน 
(communes) เป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนในระดับประถมศึกษารวมท้ังโรงเรียนอนุบาลส่วน “จังหวัด” 
(departements) เป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคอลเลจ (colleges) 
และเขต (regions) เป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือลีเซ่ (lycees) และ
มหาวิทยาลัยมีอํานาจอิสระในด้านการบริหารการเงินและด้านวิชาการ 2) การจัดระบบบริหารงาน
บุคคล รัฐบาลเป็นผู้บริหารงานบุคคลโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง รวมท้ังการ
ฝึกอบรมก่อนประจําการ การกําหนดอัตราเงินเดือนและการเลื่อนวิทยฐานะ สถานะเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 3) การบริหารงบประมาณ นักเรียนทุกคนเรียนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่าย งบประมาณได้รับจาก
รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดสรร 4) การบริหารงานวิชาการ รัฐบาลกลางเป็นผู้กําหนดหลักสูตรกลางให้
สถานศึกษาไปใช้ทั่วประเทศ มีการตรวจสอบการศึกษาโดยสํานักผู้ตรวจการศึกษาในทุกเขตการศึกษา 
(acade’mie) 5) การบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐจัดให้ทุกคนเรียนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่าย มี
การมอบอํานาจการบริหารสถานศึกษาไปยังคณะกรรมการสถานศึกษานั้น43 

 ประเทศฟินแลนด์ มีรูปแบบการปกครอง 3 ระดับ คือ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล) ดังน้ัน รูปแบบการจัดการศึกษาจึงสอดคล้องกับรูปแบบการปกครอง คือ 
มี 3 ระดับเช่นกัน 1) โครงสร้างการบริหาร มีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบด้าน

                                                            
42กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษ, เข้าถึงเมื่อ 3 

ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/ Index/ 7?Page_No=5 
43กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส, เข้าถึงเมื่อ 3 

ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/Index/ 7?Page_No=5 
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การศึกษาภายใต้การบริหารของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (Finnish National 
Board of Education) 2) ด้านการจัดระบบบริหารงานบุคคล มีการคัดเลือกครูและผู้บริหารอย่าง
จริงจังจากกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับหัวกะทิ ค่าตอบแทนสูง ต้องจบในระดับปริญญาโทและได้รับการ
รับรองวุฒิ 3) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีหลักสูตรแกนกลางจากส่วนกลางที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ ท้องถ่ินและสถานศึกษานํามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมพร้อง
จัดทํากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 4) ด้านการบริหารงบประมาณ รัฐอุดหนุนงบประมาณให้แก่เทศบาล 
และเทศบาลพิจารณาจัดสรรให้กับสถานศึกษาพร้อมงบเพ่ิมเติมจากเทศบาล 5) ด้านการบริหาร
สถานศึกษา มีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมทําหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนา
วิชาการ ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการของตนเองที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมเอกลักษณ์
และความต้องการของประชาชนทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป44 

 ประเทศนิวซีแลนด์ มีการจัดการศึกษาโดยส่วนกลางและสถานศึกษาเท่านั้นไม่ให้
ท้องถิ่นจัดการศึกษาเหมือนกับในหลายๆประเทศ ดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาจึงมีลักษณะดังน้ี   
1) โครงสร้างการบริหารในส่วนกลาง มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีหน่วยงานท่ี
ขึ้นตรง ดังน้ี สาํนักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Education Review Office) มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีสํานักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ (The New Zealand Qualification 
Authority) ทําหน้าที่ดูแลมาตรฐานคุณภาพและการรับรองคุณวุฒิการศึกษา 2) การจัดระบบ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร โดยการมอบอํานาจ
ให้ผู้บริหารคัดเลือกครู ผู้บริหารและครูทุกคนเป็นพนักงานครูที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและ
ขึ้นทะเบียนเป็นครู 3) การบริหารงานวิชาการ ส่วนกลางกําหนดกรอบหลักสูตรในส่วนกลาง 
สถานศึกษานํามาเป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (Board of Trustee) 4) รายได้ของสถานศึกษามาจากเงินอุดหนุน
ของรัฐ,ค่าเล่าเรียนที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ และจากการบริจาคของชุมชน นอกจากน้ัน
กระทรวงศึกษาธิการยังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายและโครงการพิเศษให้กับสถานศึกษา
แล้วแต่กรณี 5) สถานศึกษา รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษา (Board of Trustee)45 

                                                            
44พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยและพฒันาเรื่องรปูแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน (กรงุเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 48-55. 
45พิณสุดา สิริธรังศรี, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์” ใน 

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 99-119. 
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 ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ มีโครงสร้างการปกครอง
ประเทศ ประกอบด้วย รัฐบาลกลาง (Commonwealth/Federal government) รัฐบาลมลรัฐ
(state government) และรัฐบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local government) ดังนั้น
รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นดังน้ี 1) โครงสร้างการบริหาร ในส่วนกลางมีกระทรวงศึกษาธิการดูแล
ด้านการศึกษาแต่ไม่มีหน้าที่จัดการศึกษา ความรับผิดชอบจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมลรัฐ  
2) การจัดระบบบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารงานบุคคลในทุก
ขั้นตอนทุกตําแหน่ง 3) การบริหารงานวิชาการรัฐบาลมลรัฐเป็นผู้ควบคุมหลักสูตรในภาพรวม ให้
ความสําคัญกับครูผู้สอนในสถานศึกษาและหัวหน้าหมวดวิชาในด้านการสอน การคัดเลือกแบบเรียน 
การกําหนดการบ้าน การตัดสินผลการเรียน 4) การบริหารงบประมาณ รัฐบาลมลรัฐเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณให้สถานศึกษาโดยตรงถึงร้อยละ 90 และรัฐบาลกลางยังจัดสรรเพ่ิมเติมสําหรับนโยบาย
พิเศษ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง 5) สถานศึกษามีอิสระ (autonomy) 
ในการบริหารจัดการตนเอง สถานศึกษาแต่ละแห่งมีนักเรียนอยู่ประมาณเฉลี่ย 263 – 312 คน เพ่ือ
สะดวกการควบคุมคุณภาพ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีคณะกรรมการสถานศึกษา46 

 ประเทศญี่ปุ่น รูปแบบการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีรายละเอียดดังน้ี 
1) โครงสร้างการบริหาร ในระดับชาติมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่หลัก คือ การจัดทํานโยบายและแผนด้านการศึกษาของ
ชาติ จัดสรรทรัพยากร รวมถึงเงินเดือนของครูและกองทุนสําหรับพัฒนาอาคารสถานท่ีและวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ และในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับเทศบาล บริหารโดย
คณะกรรมการการศึกษา 2) การจัดระบบบริหารงานบุคคลมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสที่สูงกว่าข้าราชการท่ัวไป ครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเป็นผู้สรรหา คัดเลือก แต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน พัฒนา และ
ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ มีกฎหมายที่กําหนดให้ครูญี่ปุ่นต้องทุ่มเทเพ่ือวิชาชีพและการเรียนการสอนซึ่ง
เป็นหน้าที่หลัก โดยไม่มีสิทธ์ิประกอบอาชีพอ่ืนอีก เพราะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความเป็น
วิชาชีพชั้นสูงแล้ว และครูต้องเป็นกลางทางการเมือง 3) การบริหารงานวิชาการกระทรวงศึกษา 
กําหนดหลักสูตรกลางเพ่ือใช้ร่วมกัน โรงเรียนสามารถกําหนดหลักสูตรได้อย่างอิสระ สามารถสะท้อน
เอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนได้ มีคณะกรรมการควบคุมบทเรียนที่ใช้ในโรงเรียน 4) การบริหาร

                                                            
46ดรุณี จําปาทอง, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย” ใน   

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 142-154. 
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งบประมาณการจัดสรรงบประมาณมี 2 ลักษณะ คือ งบประมาณสําหรับสถานศึกษาแห่งชาติที่ขึ้นตรง
กับส่วนกลาง และเงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษาที่จัดให้กับจังหวัด เทศบาล สถานศึกษาเอกชน และ
องค์กรอ่ืนๆ 5) การบริหารสถานศึกษาให้อิสระในการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนซึ่งมีบทบาทในการบริหารโรงเรียนมากในฐานะเชิงที่ปรึกษา (Advisory Council) และมี
อํานาจในการตัดสินใจสูงสดุ (Executive Council)47 

 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ รูปแบบการจัดการศึกษา มีดังน้ี 1) โครงสร้างการบริหาร
จัดการศึกษา มี 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับกลุ่ม และระดับสถานศึกษา 
มีกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) เป็นหน่วยงานสูงสุดทําหน้าที่วางแผนและนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 2) การจัดระบบบริหารงานบุคคล วิชาชีพครูได้รับค่าตอบแทนที่สูงและมีสวัสดิการท่ีดี
แก่บุคลากรทุกระดับที่ทํางานในระบบการศึกษาอีกทั้งมีองค์กรที่ช่วยวางแผนการเจริญเติบโตในสาย
อาชีพครู มีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพที่แท้จริงรวมถึงการใช้ระบบ Performance-
based Evaluation เพ่ือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โรงเรียนมีอิสระในการจ้างครูเพิ่มได้ทันทีถ้าครู
ขาด 3) การบริหารงานวิชาการ เป็นแบบสองภาษา คือ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและใช้ภาษา
ประจําชาติในการเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมทําให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาครูใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการบรรจุวิชา ICT ไว้ในหลักสูตรโดยให้ใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีในทุกวิชา 4) การบริหารงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง 5) การบริหารสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวางแผน
บริหารจัดการ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารทุกด้าน48 

 ประเทศบรูไน มีรูปแบบการจัดการศึกษาดังน้ี 1) โครงสร้างการบริหาร หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบด้านการศึกษาและการกีฬา เด็กทุกคนต้องได้รับ
การศึกษา มีกฎหมายลงโทษผู้ปกครองอย่างหนักกรณีถ้าไม่นําเด็กเข้าเรียน 2) การบริหารงานบุคคล 
เน้นความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของครู ปรับโครงสร้างเงินเดือนสูง มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 3) การ
บริหารงานวิชาการ มีการกําหนดหลักสูตรการศึกษาใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีวางแผน
ทบทวนโปรแกรมการศึกษาระดับสูงและแผนกลยุทธ์เป็นพิมพ์เขียวสําหรับการศึกษา ICT 4) การ
บริหารงบประมาณ บรูไนเป็นประเทศที่ร่ํารวยดังน้ันนักเรียนจึงเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี งบประมาณ

                                                            
47สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 16-101. 
48ชามาภัทรสิทธิอํานวย, “การจัดการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์” ใน การจัดการ

ศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการพัฒนา (กรงุเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), 2-16. 
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สนับสนุนให้โดยตรงอย่างเพียงพอ 5) การบริหารสถานศึกษา มีการมอบอํานาจในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างเต็มที่ มีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา49 

 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มีรูปแบบการจัดการศึกษา ดังน้ี 1) โครงสร้างการ
บริหาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนกลางมีกระทรวงการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รับผิดชอบ และในระดับท้องถิ่น มีสํานักงานการศึกษาของท้องถิ่น (district offices of education) 
ที่ต้ังอยู่ในจังหวัดต่างๆ รับผิดชอบการศึกษาในระดับท้องถิ่น มีคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น      
2) การจัดระบบบริหารงานบุคคล ส่วนกลางเป็นผู้ออกกฎหมายเก่ียวกับงานบุคคลและให้สํานัก
การศึกษาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ การผลิต การรับรองวุฒิ ออกใบประกอบวิชาชีพอยู่ที่ส่วนกลางการสรร
หา บรรจุ แต่งต้ัง อยู่ในอํานาจของสํานักการศึกษาท้องถ่ิน 3) การบริหารงานวิชาการ ส่วนกลาง
กําหนดหลักสูตร ควบคุมตําราเรียน ส่วนในระดับท้องถิ่นจะออกแนวปฏิบัติด้านหลักสูตรเพื่อให้
สถานศึกษานําไปใช้ การประเมินคุณภาพการศึกษาจะกระทําโดยส่วนกลาง 4) การบริหาร
งบประมาณ งบประมาณด้านการศึกษาได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นเป็นหลัก 
สถานศึกษามีอํานาจในการบริหารงบประมาณอย่างอิสระ 5) การบริหารสถานศึกษา บริหารโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับครูในสถานศึกษา50 

3. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วย  
 แนวคิดการกระจายอํานาจทางการปกครอง ประกอบด้วย หลักการรวมอํานาจการ

ปกครอง (Centralization) หลักการแบ่งอํานาจการปกครอง (Deconcentration) และหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization)51 รูปแบบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 4 กําหนดให้แบ่ง
ราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน52แนวคิดของรูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง เป็น

                                                            
49อรุณี ตระการไพโรจน์, “การจัดการศกึษาของบรูไน” ใน การจัดการศึกษาในประชาคม

อาเซียน: รากฐานของการพัฒนา (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), 20-31. 
50สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหล,ี เข้าถึง

เมื่อ 4 ธันวาคม 2559,เข้าถึงได้จาก http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option 
=com_k2&view=item&id=4240:korea-education-system&Itemid=317 

51โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย: ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ, 
พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551), 32. 

52“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534,” ราชกิจจานุเบกษา   
เล่ม 108, ตอนท่ี 156 (4 กนัยายน 2534): 2. 
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การปรับโครงสร้างการปกครองในระดับจังหวัดจากเดิมที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค แบ่งอํานาจจากการ
ปกครองมาจากราชการส่วนกลาง ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ได้มีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการเริ่มนโยบายต่างๆ ภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับจากราชการ
ส่วนกลาง เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ มาเป็นราชการส่วนท้องถ่ินตามหลักการกระจาย
อํานาจ ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ท้องถิ่นร่วมกัน มีอํานาจการตัดสินใจ และงบประมาณเป็นของตนเอง อันประกอบไปด้วยแนวคิดของ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ที่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ.....
(ฉบับประชาชนเข้าช่ือเสนอกฎหมาย)53 แนวคิดของสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา (LDI)54แนวคิดของ
จรัส สุวรรณมาลา55แนวคิดของพลศักด์ิ ชัยศรี56แนวคิดของศักด์ิณรงค์ มงคล57 
 
 

                                                            
53สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาํคญัของ

ร่างพระราชบญัญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย) (กรงุเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557), 1-13. 

54สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI), ประชาชนจัดการตนเอง:5 กรณีศึกษาจาก
ภาคสนาม (กรุงเทพฯ: สหมติรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง, 2557), 7-11. 

55จรัส สุวรรณมาลา, จังหวัดจัดการตัวเอง (Self-governing province), เข้าถึงเมื่อ 2 
มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.v-reform.org/wp-content/uploads 

56พลศักด์ิ ชัยศร,ี จังหวัดจัดการตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรปูแบบใหม่สู่
การปฏิรูปประเทศไทย, เข้าถงึเมื่อ 2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.midnightuniv.org 

57ศักด์ิณรงค์ มงคล, “ทางเลือกสําหรับการออกแบบองค์กรปกครองท้องถิ่นระนาบล่าง” 
(เอกสารรายงานผลการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการ
กระจายอํานาจและการมสี่วนร่วมของประชาชน), เข้าถึงเมื่อ 26 สิหาคม 2557 เข้าถงึได้จาก 
www.lrct.go.th/th/ 



29 

 

แผนภูมิที ่1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ในประเทศ 

และต่างประเทศ 

ประมวลข้อมูลท่ีได้ 
จากการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
1. แนวคิดเก่ียวกับระบบการจัด

การศึกษา 
2. แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา 
3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดย

ใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน (Site-Based 
Management) 

4. แนวโน้มการจัดการศึกษาของไทย 
   - ศรีราชา วงศารยางกูร, ศ. ดร. 
   - การจัดการศกึษากรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการ
จัดการศึกษา
ของจังหวัด
จัดการตนเอง 

โครงสร้างการบริหาร 

การจัดระบบการ
บริหารงานบุคคล 

การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงาน
งบประมาณ 

การบริหารสถานศึกษา 

รูปแบบการจัดการศึกษา 

ของต่างประเทศ 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประเทศอังกฤษ 

- ประเทศฝร่ังเศส 

- ประเทศฟินแลนด์ 

- ประเทศนิวซีแลนด ์

- ประเทศออสเตรเลีย 

- ประเทศญี่ปุ่น  
- ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

- ประเทศบรูไน 

- สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการปกครอง
แบบจังหวัดจัดการตนเอง 

1. แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจทางการ
ปกครอง 

2. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) 
3. สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา (LDI) 
4. จรัส สุวรรณมาลา, ศ. ดร. 
5. พลศักด์ิ ชัยศรี 
6. ศักด์ิณรงค์ มงคล 
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การศึกษา: การบูรณาการสูแ่ผนการศึกษาแห่งชาติ (กรงุเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2559), 
40-49. 
 : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรือ่ง การกระจายอํานาจทางการศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 91-101. 
 : กมล สุดประเสริฐ, โครงสรา้งการบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษ, เข้าถึงเมื่อ 3 ตุลาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/ Index/ 7?Page_No=5 
 : กมล สุดประเสริฐ, โครงสรา้งการบริหารการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส, เข้าถึงเมื่อ 3 ตุลาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/Index/ 7?Page_No=5 
 : พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2556),48-55. 
 : พิณสุดา สิริธรังศรี, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์” ใน การ
สังเคราะห์รายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟิค จํากัด, 2549), 99-119. 
 : ดรุณี จําปาทองม, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย” ใน การ
สังเคราะห์รายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟิค จํากัด, 2549), 142-154. 
 : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรือ่ง การกระจายอํานาจทางการศึกษา
ของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 16-101. 
 : ชามาภัทร สทิธิอํานวย, “การจัดการศกึษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์” ใน การจัดการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน: รากฐานของการพัฒนา (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2556), 2-16. 
 : อรุณี ตระการไพโรจน์. “การจัดการศึกษาของบรูไน” ใน การจัดการศกึษาในประชาคม 
อาเซียน: รากฐานของการพฒันา (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), 
20-31. 
 : สํานักความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ, ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหล,ี เข้าถึงเมื่อ 25 
ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_ 
k2&view =item&id=4240:korea-education-system&Itemid=317 
 : โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย: ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ, พิมพ์คร้ังที่ 
3 (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551), 32. 
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 : “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108, 
ตอนท่ี 156 (4 กันยายน 2534): 2. 
 : สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), บนัทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาํคญัของร่าง
พระราชบญัญติัการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชนเขา้ชื่อเสนอ
กฎหมาย) (กรงุเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557), 1-13. 
 : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI), ประชาชนจัดการตนเอง: 5 กรณีศึกษาจากภาคสนาม 
(กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง, 2557), 7-11. 
 : จรัส สุวรรณมาลา, จังหวัดจัดการตัวเอง (Self-governing province), เข้าถึงเมื่อ 2 
มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.v-reform.org/wp-content/uploads 
 : พลศักด์ิ ชัยศรี, จังหวัดจัดการตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรปูแบบใหม่สู่การปฏิรูป
ประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.midnightuniv.org 
 : ศักด์ิณรงค์ มงคล, “ทางเลือกสําหรับการออกแบบองค์กรปกครองท้องถิ่นระนาบล่าง” 
(เอกสารรายงานผลการศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการ
กระจายอํานาจและการมสี่วนร่วมของประชาชน), เข้าถึงเมื่อ 26 สิหาคม 2557 เข้าถงึได้จาก 
www.lrct.go.th/th/ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง“รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง” ในครั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้กําหนดข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวิจัย ดังน้ี 

1. ผู้วิจัยศึกษาวิจัยและหาคําตอบการวิจัยภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทยและ
แนวโน้มความเป็นไปได้ของการปฏิรูปรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่ของไทยในอนาคต 
ที่เรียกว่า“จังหวัดจัดการตนเอง” ดังน้ันภาพอนาคตของรูปแบบการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยในทัศนะของผู้วิจัยจะมีรูปแบบการบริหารราชการอยู่ 2 ส่วน คือ การบริหารราชการ
ส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินหรือที่เรียกว่าจังหวัดจัดการตนเอง การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นการยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบันมายุบรวมอยู่ด้วยกันโดยใช้เขตจังหวัดในปัจจุบันเป็นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เรียกอีกนัยหน่ึงว่าจังหวัดจัดการตนเอง เท่าน้ัน 

2. ผู้วิจัยศึกษาและหาคําตอบการวิจัยถึงรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและจากทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เท่าน้ัน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ในครั้งน้ีผู้วิจัย

ได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือให้เข้าใจตรงกันไว้ คือ 
รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง หมายถึง ความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบในด้านโครงสร้างการบริหาร การจัดระบบบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ และการบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



34 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ในครั้งน้ี ผู้วิจัย
ศึกษาข้อมูลที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร
ราชการแบบใหม่ของประเทศไทยที่เรียกว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” และรูปแบบการจัดการศึกษา
ภายใต้รูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง โดยการศึกษาทฤษฎี แนวคิดต่างๆ จากการค้นคว้า
จากตํารา เอกสารต่างๆ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อ
รูปแบบการปกครองแผ่นดินแบบจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วย 1) แนวคิดด้านการจัดการศึกษา 
2) แนวคิดการจัดการศึกษาของต่างประเทศ 3) แนวคิดด้านรูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการ
ตนเองและ 4) งานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวคิดการจัดการศึกษา 

คําว่า “การศึกษา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายไว้ว่า
การเล่าเรียน การฝึกอบรม1 เป็นคําที่ใช้ในความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า "Education" ซึ่ง 
คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V.Good) ได้ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมศัพท์การศึกษา 4 ประการ โดย
สรุป คือ 

1. การศึกษา หมายถึง การดําเนินการด้วยกระบวนการทุกอย่างที่ทําให้บุคคลพัฒนา
ความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรมอ่ืนๆ ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคม 

2. การศึกษา หมายถึง กระบวนการทางสังคม ที่ทําให้บุคคลได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม
ที่คัดเลือกและกําหนดไว้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะโรงเรียน เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม 

3. การศึกษา หมายถึง วิชาชีพอย่างหน่ึงสําหรับครู หรือการเตรียมบุคคลให้เป็นครู ซึ่งจัด
สอนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย วิชาจิตวิทยาการศึกษา ปรัชญา ประวัติการศึกษา หลักสูตร 
หลักการสอน การวัดผล การบริหาร การนิเทศการศึกษา และวิชาอ่ืนๆ ที่ครูควรรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ซึ่งจะทําให้เกิดความเจริญงอกงามสําหรับครู 

                                                            
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2554, พิมพ์คร้ังที่ 2 

(กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์พับลิเคช่ันส์, 2546), 1,146. 
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4. การศึกษาหมายถึง ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ในอดีต ซึ่งรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบสําหรับคนรุ่นใหม่2 

 การศึกษา ตามความหมายกว้าง หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่นําบุคคลเข้าสู่การ
ดํารงชีวิตในสังคมหรืออาจกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า เป็นกระบวนการอบรมบ่มนิสัยให้มนุษย์สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงานร่วมกับมนุษย์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม3การศึกษาตาม
ความหมายน้ีจึงเป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต ดังน้ันเป้าหมาย
การศึกษาตามความหมายนี้จึงไม่ใช่เพียงประโยชน์ของคนแต่ละคนเท่าน้ัน แต่ต้องมุ่งไปสู่สังคมใน
ภาพรวม คือการนําไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีเอกภาพ อันเน่ืองมาจากสมาชิกของสังคมมีคุณภาพและ
ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมท่ีตนอยู่อาศัย จึงถือได้ว่าครูเป็นคนสําคัญในการสร้างเยาวชนที่ดีและ
สร้างอนาคตของประเทศ  

สรุปการศึกษา จึงเป็นกระบวนการให้และรับความรู้และประสบการณ์การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติการสร้างจิตสํานึกการเพ่ิมพูนทักษะการทําความเข้าใจให้กระจ่างการอบรมปลูกฝังค่านิยม
การถ่ายทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสังคมการพัฒนาความคิดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญามีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพ
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีค่านิยมที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

ส่วนคําว่า “การจัดการ” พจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้
ความหมายการจัดการไว้ว่า การส่ังงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน4 ซึ่งมีความหมายตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษว่า “Management” โดยเดรคเฟรชและฮีทเตอร์สวาร์ด (Derek French and Heather 
Saward) ให้ความหมายคําว่า “การจัดการ” ไว้ว่า กระบวนการกิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเช่ือมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้5 

ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวไว้ว่าคําว่าการจัดการเป็นคํารวมที่ครอบคลุมการดําเนินการบาง
สิ่งบางอย่างโดยมีเป้าหมายท่ีมุ่งบรรลุอย่างชัดเจนมีการกําหนดรูปแบบกระบวนการมีการจัดองค์การ

                                                            
2Carter V.Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book, 1973), 202. 
3ปรัชญา เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 3. 
4ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2554, พิมพ์คร้ังที่ 2 

(กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์พับลิเคช่ันส์, 2546), 310. 
5Derek French and Heather Saward, Dictionary of Management (New 

York: International Publications Service, 1975), 4. 
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มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆเช่นวัสดุอุปกรณ์
ผู้ดําเนินการเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กําหนดกระบวนการ
ทั้งหมดน้ีคือการจัดการซึ่งต้องกระทําอย่างเป็นระบบมีแผน มีเป้าหมายมีผู้รับผิดชอบและมีเครื่องมือ
กลไกที่นําไปสู่ความสําเร็จได้6 

ดังน้ัน กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมาย
ชัดเจนคือการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมค่านิยม
ความคิดการประพฤติปฏิบัติฯโดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพน้ีจะทําให้สังคมมีความมั่นคงสงบสุข
เจริญก้าวหน้าทันโลกแข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้คนในสังคมมีความสุขมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ 

 
แนวคิดเก่ียวกับระบบการจัดการศึกษา 

การศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญย่ิงต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม และประเทศชาติ 
เพราะสังคมและประเทศชาติจะล้าหลังหรือเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับ ความรู้ 
ความสามารถของคนในชาติ7 ดังน้ันการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ 
เพราะการพัฒนาประเทศจําเป็นอย่างย่ิงจะต้องอาศัยกําลังคนเป็นสําคัญและกําลังคนจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา8 ในอดีตกระบวนการที่ทําให้คน
ได้รับการศึกษาจะมาจากคนใกล้ชิดเช่นครอบครัวหรือญาติมิตรเพ่ือนฝูงทําหน้าที่อบรมสั่งสอนกันเอง
เพ่ือให้ผู้รับการอบรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมขนาดย่อมน้ันได้แต่เมื่อสังคมขยายตัวมากขึ้นจนปัจจุบัน
กลายเป็นสังคมระดับประเทศการให้การศึกษาต้องเป็นไปอย่างระบบต้องมีการจัดการมีเป้าหมายมี
รูปแบบกระบวนการมีการลงทุนและมีผู้รับผิดชอบดังที่เราเรียกโดยรวมว่าการจัดการศึกษาคือทําทุก
อย่างอย่างเป็นระบบท่ีทุกส่วนมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน9 ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้

                                                            
6ปรัชญา เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 3. 
7พรชัย ภาพันธ์, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือประสิทธิภาพในอนาคต,” 

วารสารขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 25, 2(2548):19-25. 
8สํานักงานบริหารการศึกษาท้องถิ่น, คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษาของ

ท้องถ่ิน (กรุงเทพฯ: อาสารักษาแผ่นดิน, 2542), 2. 
9ปรัชญา เวสารัชช์, “หลกัการจัดการศึกษา” (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 4. 
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กล่าวถึงความสําคัญของระบบการจัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษาเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีเป็นรากฐาน
สําคัญของการสร้างสะสมพลังของชาติ ชาติใดมีทุนทางสังคมแข็งแกร่ง มีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด มี
ปริมาณมากแค่ไหน ย่อมต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบการศึกษา10 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบดังน้ันการจัด
การศึกษาจึงจําเป็นต้องดําเนินไปอย่างต่อเนื่องมีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมดําเนินการมี
รูปแบบขั้นตอนกติกาและวิธีการดําเนินการมีทรัพยากรต่างๆสนับสนุนและต้องมีกระบวนการประเมินผล
การจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ทั้งน้ีผลผลิตของการจัดการศึกษาซ่ึงได้แก่ผู้ที่ได้รับการศึกษา
ส่วนผลลัพธ์หรือผลสะท้อนสุดท้ายคือการมีพลเมืองที่มีคุณภาพและสังคมมีสภาพที่พึงประสงค์ 

ความจําเป็นในการจัดการศึกษา 
การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการไม่ใช่เรื่องที่จะให้ผู้ใดรับไปทําโดยไม่มีเป้าหมายไม่มี

มาตรฐานไม่ได้คุณภาพเพราะย่อมทําให้การศึกษาไม่มีทศิทางไม่เป็นระบบไม่คุ้มค่าและหากจัดผิดพลาด
ก็ยากที่จะแก้ไขเพราะกระบวนการศึกษาเช่นค่านิยมต่างๆ ได้ซึมซับเข้าไปในใจของผู้เรียนเสียแล้ว 

การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุนที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคน
และเป็นการลงทุนเพ่ือการอยู่รอดและพัฒนาของสังคมท้ังน้ีเพราะการศึกษาส่งผลกระทบและมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมวิทยาการและเทคโนโลยีที่จําเป็นใน
การทํางานและการใช้ชีวิตย่ิงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจาก
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารใหม่ๆ พัฒนาการเหล่าน้ีย่อมท้า
ทายต่อการจัดการศึกษาเพราะได้เปิดโอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู้แก่บุคคลจํานวนมากโดยให้รับรู้
มากข้ึนและมีเส้นขีดคั่นด้านระยะทางน้อยลงกว่าเดิมมากการจัดการศึกษาจึงเป็นเรื่องจําเป็นเพราะ
ต้องการทรัพยากร (คนเงินวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี) สนับสนุนจํานวนมากต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่พึง
ประสงค์ร่วมกันของสังคมต้องนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์อย่างแท้จริงดังน้ันการจัด
การศึกษาจึงต้องมีการกําหนดเพ่ือประกันว่ามนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตรงตาม
เป้าประสงค์ร่วมกันรวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษายังมีความจําเป็นเพราะต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้านที่มี
ความรู้ความเข้าใจความชํานาญมาดูแลรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบด้านการสอนการบริหาร
หรือการสนับสนุนเช่นครูที่ ดีต้องได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดีมีความรู้ความชํานาญและมี
คุณลักษณะเหมาะสมกับการเป็นครูจึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

                                                            
10ชัยอนันต์ สมุทวณิช, รายงานการวิจัยระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดสรรทรพัยากร

สําหรบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ที่สอดรับกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ม.ป.ท.: 
ม.ป.ป.), 2. 
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เน่ืองจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจัดการศึกษาจําต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับความจําเป็นของแต่ละยุคสมัยการจัดการศึกษาที่อยู่กับที่ย่อม
หมายถึงความล้าสมัยไม่เหมาะสมไม่คุ้มประโยชน์ 

ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ดังน้ันความรู้จึงเป็นเครื่องมือจําเป็นที่ขาดไม่ได้ในสังคมสมัยใหม่น้ีความรู้ที่ทันสมัยที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์จะช่วยแก้ปัญหาได้และนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพลังสําคัญสําหรับ
การอยู่รอดและการพัฒนาทั้งสําหรับบุคคลแต่ละคนและสําหรับสังคมประเทศชาติโดยรวม11 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา 
ในขณะที่การจัดการศึกษามุ่งเป้าหมายระยะยาวสําหรับการพัฒนาของแต่ละบุคคลและ

การพัฒนาสังคมแต่การจัดการศึกษาโดยทั่วไปย่อมมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งบรรลุหลายประการได้แก่ 
1. ให้บริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการดํารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพโดยถ่ายทอดหรือปลูกฝังเน้ือหาความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ได้รับการศึกษาวางตัวได้
เหมาะสมในสงัคมและมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัดความสนใจหรือตามโอกาสของแต่
ละคนได้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียกว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยศูนย์การเรียนสถานศึกษาปฐมวัยทํา
หน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษา 

2. เตรียมเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และจัดให้เด็กในวัยเรียนได้รับ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อเน่ือง โดยส่งเสริมเก้ือหนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนข้ัน
พ้ืนฐานได้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย เชาวน์ปัญญา ความสนใจที่เหมาะสม มีความพร้อมในการศึกษา
ระดับสูงข้ึนไป การจัดการส่วนน้ีโดยทั่วไปเป็นความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น สว่นเด็กในวัยเรียนทุกระดับจะได้รับการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์
สําหรับการเตรียมตัวระดับพ้ืนฐานและเพ่ือมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพการงานต่อไป 

3. ให้โอกาสทางการศึกษาโดยเข้าถึงผู้รับบริการท่ีไม่สามารถเข้ารับการศึกษาตามปกติที่
มีอยู่หลากหลาย การจัดการศึกษาลักษณะน้ีมุ่งไปท่ีผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน 
ผู้ที่พลาดโอกาสได้รับการศึกษาในบางช่วงของชีวิต ผู้ที่มีปัญหาทางร่างกายจิตใจหรือสติปัญญา การ
จัดการศึกษาเช่นน้ีมักดําเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ หรือโดยวิธีการอ่ืนนอกระบบและตามอัธยาศัย เช่น ศูนย์การเรียนรู้การศึกษาใน
ระบบทางไกลเป็นต้น 

                                                            
11ปรัชญา เวสารัชช์, “หลกัการจัดการศึกษา” (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 3-4. 
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4. ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์นี้มุ่งส่งเสริม
ให้ประชาชนมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
ซึ่งอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิเคราะห์ วิจัยระดับสูง มุ่งคิดค้นเน้ือหาสาระท่ี
แปลกใหม่จากเดิม นอกจากน้ียังรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางด้วย เช่น ด้านการเกษตร การ
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น มักดําเนินการในรูปแบบการประชุมสัมมนาการดูงานการ
ฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติเฉพาะฯลฯ 

5. พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มตามความสามารถและตอบสนองวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาประเทศวัตถุประสงค์ ในการจัดการศึกษาข้อน้ีเน้นการพัฒนามนุษย์ในลักษณะบูรณาการ 
คือ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านทั้งทางร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม ความคิด ความสํานึก 
ความรับผิดชอบฯ ซึ่งตามปกติควรเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาแต่หากสถานศึกษาไม่สามารถดูแลให้
ครบถ้วนได้ก็ต้องจัดส่วนเสริมเติมในลักษณะการฝึกอบรมเฉพาะ การแทรกในกิจกรรมการเรียนการ
สอนปกติหรือการใช้สื่อต่างๆ ช่วยเสริมวัตถุประสงค์ ส่วนน้ียังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะและคุณภาพ
ของผู้ที่ทํางานแล้ว หรือผู้ที่ผ่านการศึกษาตามกระบวนการปกติให้สามารถติดตามความรู้ใหม่ๆ และ
วิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเน่ือง12 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวมคือสมาชิกทุกคนในสังคมแต่เน่ืองจากมวลชน

เหล่าน้ีมีจํานวนมากมายเกินกว่าจะมีองค์กรใดสามารถจัดการศึกษาให้ครบถ้วนครอบคลุมได้ จึงต้องมี
การแบ่งกลุ่มประเภทของเป้าหมายออกตามความเหมาะสม เช่น แบ่งตามอายุ แบ่งตามสาระเน้ือหา 
แบ่งตามลักษณะของบุคคล เป็นต้น เป้าหมายของการจัดการศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มๆดังน้ี 

1. เด็กก่อนวัยเรียนเมื่อทารกคลอดออกจากครรภ์พ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายญาติหรือ
คนเลี้ยงดูเป็นกลุ่มบุคคลเร่ิมแรกที่ทําหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูและขณะเดียวกันก็ให้การศึกษาอบรมด้วยการ
ให้การศึกษาลักษณะน้ีโดยทั่วไปยังไม่เป็นระบบแต่เป็นธรรมชาติจึงยังไม่ถือว่าเป็นการจัดการศึกษา 

 เมื่อทารกเติบโตขึ้นพอช่วยตนเองได้แล้วพ่อแม่ซึ่งต้องมีภาระประกอบอาชีพเพ่ือหา
เลี้ยงลูกไม่อาจดูแลบุตรได้ก็ปล่อยให้อยู่ในการดูแลของบุคคลอ่ืนเช่นบุคคลในกลุ่มเครือญาติหรือ
มิฉะน้ันก็ต้องจ้างคนดูแลทางเลือกอีกประการหน่ึงคือการส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมศึกษาในศูนย์
การเรียนปฐมวัยศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งถือเป็นสถานศึกษาเบ้ืองต้นที่มีการจัด
การศึกษาโดยมีผู้ดูแลที่ได้รับการศึกษาอบรมมาพอสมควรเป็นผู้ดูแล 

                                                            
12ปรัชญา เวสารัชช์, “หลกัการจัดการศึกษา” (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 4-5. 
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 เมื่ออายุถึงวัยประมาณสามขวบสถานศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มน้ีมีการจัดการศึกษาที่เป็น
ระบบและมีรูปแบบมากข้ึนซึ่งการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กวัยน้ีเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาได้แก่
กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นต้น 

2. บุคคลในวัยเรียนผู้ที่อยู่ในวัยเรียนโดยท่ัวไปหมายถึงผู้ซึ่งรัฐกําหนดให้ผู้ปกครองต้อง
นําไปเข้าเรียนคืออยู่ในข่ายการศึกษาภาคบังคับโดยแต่ละประเทศกําหนดอายุไว้แตกต่างกันไปตามที่
เห็นว่าเหมาะสม สําหรับประเทศไทยกําหนดให้การศึกษาระดับประถมถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่สามเป็น
การศึกษาภาคบังคับและหากผู้ปกครองมีความพร้อมก็ส่งเสียให้บุตรหลานของตนได้เรียนต่อสูงขึ้นไป
อีกตามกําลังความสามารถระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีอาจแบ่งได้หลายระดับ
ประกอบด้วย 

 2.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยท่ัวไปเป็นการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลในวัยเรียนใน
ระบบการเรียนในโรงเรียนในครอบครัวหรือในสถานศึกษารูปแบบอ่ืนในประเทศไทยการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไล่เรียงกันไปต้ังแต่ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมปีที่หน่ึงถึงช้ันประถมปีที่หก) ไปจนจบช้ัน
มัธยมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่หน่ึงถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่หก) การศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ันมักใช้เวลา
ประมาณสิบสองปีเป็นส่วนใหญ่ในช่วงปลายของการศึกษาระดับน้ีเยาวชนที่สนใจศึกษาสายอาชีพ
แทนที่จะศึกษาสายสามัญก็อาจเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพซึ่งได้แก่ โรงเรียนอาชีวศึกษา
ระดับต้นต่างๆได้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนที่มุ่งศึกษาต่อก็
อาจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ซึ่งรวมสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพตํ่ากว่าปริญญาด้วย) ในกรณีที่
ศึกษาระดับปริญญาก็อาจศึกษาต่อเน่ืองไปต้ังแต่ระดับปริญญาตรีโทเอกหรือศึกษาเฉพาะด้าน
หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอก 

3. ผู้ด้อยโอกาสหรือบุคคลลักษณะพิเศษกลุ่มน้ีเป็นคนกลุ่มพิเศษท่ีมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างไปจากบุคคลปกติทั่วไปสิ่งที่ทําให้แตกต่างน้ันอาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจคือคนจนที่ด้อย
โอกาสในการเล่าเรียนตามปกติเช่นเด็กที่ผู้ปกครองไม่ส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเด็กไร้ผู้อุปการะหรือ
ความแตกต่างอาจเกิดจากลักษณะทางร่างกายจิตใจและสมองเช่นเด็กพิการเด็กปัญญาอ่อนเด็กที่มี
ปัญหาทางจิตใจและอารมณ์เด็กอัจฉริยะเป็นต้น ผู้ด้อยโอกาสหรือบุคคลลักษณะพิเศษเฉพาะเหล่าน้ี
จําเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับเด็กอ่ืนแต่
การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายน้ีจําเป็นต้องจัดให้ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะและ
ความจําเป็นสําหรับกลุ่มด้วยโดยอาจต้องมีครูที่ ได้รับการอบรมมาเป็นการเฉพาะในกรณีที่
ผู้ด้อยโอกาสร่วมเรียนในช้ันเรียนปกติ ครูจําเป็นต้องให้ความสนใจผู้เรียนกลุ่มน้ีเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
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อย่างย่ิงต้องใช้ความอดทนความเมตตาความเข้าใจและความละเมียดละไมในการปฏิบัติต่อพวกเขา
สําหรับผู้บริหารที่จัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาสต้องมีความเข้าใจมีทักษะและได้รับการอบรมมา
โดยเฉพาะอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

4. ผู้มีงานทําผู้ที่ประกอบอาชีพการงานแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหน่ึงบุคคลเหล่านี้
ได้รับการศึกษามาแตกต่างกันไปและมุ่งศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีเหตุผลต่างกันไป ส่วนหน่ึงเข้าศึกษา
ระดับสูงขึ้นในสถาบันการศึกษาปกติหรือเข้ารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ เช่น โครงการศึกษา
เฉพาะที่มีผู้จัดบริการให้ในสถานที่ทํางาน โครงการศึกษาอบรมเฉพาะด้านเป็นต้นนอกจากน้ี หน่วยงาน
ทางการศึกษาอาจจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ กันเช่นการศึกษาสัญจรที่
ผู้สอนตระเวนให้ความรู้ การศึกษาผ่านสื่อโทรคมนาคมการศึกษาโดยเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองต่างๆ การจัดการศึกษาเช่นน้ีอาจมีการรับรองวุฒิให้หรืออาจไม่เทียบวุฒิอย่างเป็นทางการก็ได้
การจัดการอบรมสําหรับผู้มีงานทําน้ันรวมถึงครูซึ่งต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองด้วยครูจึงควร
สนใจติดตามรับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพของตนกลุ่มเป้าหมายน้ีนับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงวิทยาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นรวดเร็วจึงจําเป็นที่ผู้ทํางานแล้วควรได้รับสาระเน้ือหาใหม่ๆ เพ่ือยกระดับ
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของตนตลอดเวลา 

5. ประชาชนท่ัวไปจัดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือให้สมาชิก
ของสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็นพลเมืองที่ดี และการเพ่ิมพูน
ความคิดความอ่านของตนอย่างต่อเน่ือง การจัดการศึกษาลักษณะน้ีถือเป็นส่วนเสริมจากการที่
ประชาชนได้เรียนรู้จากส่ือมวลชนจากกลุ่มคนใกล้ชิด การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนอาจทําโดยผ่านสื่อ
ต่างๆ ได้หลากหลาย แต่ย่อมเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของประชากรให้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปและปรับตนเองกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาสําหรับ
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีมักเป็นการจัดการศึกษาเสริมในรูปการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหลัก13 

องค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
องค์ประกอบสําคัญของการจัดการศึกษามี 8 องค์ประกอบได้แก่ 
1. สาระเน้ือหาในการศึกษาในกรณีที่มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผู้จัดการศึกษา

มักจัดทําหลักสูตรเป็นตัวกําหนดเนื้อหาสาระ หลักสูตรเหล่าน้ีอาจเป็นหลักสูตรกลางที่ใช้สําหรับ
การศึกษาแต่ละระดับ แต่ขณะเดียวกันก็ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดเน้ือหา
สาระที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้ด้วย เน้ือหาสาระในการศึกษานั้นควรทันสมัยทันต่อเหตุการณ์เหมาะสม

                                                            
13ปรัชญา เวสารัชช์, “หลกัการจัดการศึกษา” (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 6-8. 
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กับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาทั้งน้ีครูต้องทบทวน
เน้ือหาสาระที่ตนสอนเพ่ือปรับแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัยและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนหากเห็นว่า
เน้ือหาผิดพลาดหรือล้าสมัยควรแจ้งผู้บริหารให้ทราบ 

2. ครูผู้สอนหรือผู้ให้การเรียนรู้ผู้ถ่ายทอดเน้ือหาสาระได้แก่ครูและอาจารย์ซึ่งถือเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพช้ันสูง บุคคลเหล่าน้ีต้องได้รับการศึกษาอบรมมาทั้งในด้านเน้ือหาและวิธีการถ่ายทอด
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เง่ือนไข
สําคัญประการหน่ึงสําหรับครูและอาจารย์คือต้องมีความต่ืนตัวอยู่เสมอในการติดตามเรียนรู้เน้ือหา
วิชาการวิชาชีพใหม่ๆ และวิทยาการด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาบางกรณีต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยอน่ึงครูและอาจารย์ต้องพัฒนาความสามารถในการ
ประยุกต์สาระเน้ือหาและองค์ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

3. สื่อและอุปกรณ์สําหรับการศึกษาสื่อและอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาคารสถานที่โต๊ะเก้าอ้ี
กระดานเขียนหนังสือแบบเรียนสมุดดินสอตลอดถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีราคาแพงทั้งหลายเช่น
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เครื่องคอมพิวเตอร์สื่อและอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบ
ที่จําเป็นสําหรับการจัดการศึกษาครูและผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้สิ่งเหล่าน้ีมี
อย่างเพียงพออยู่ในสภาพใช้งานได้และใช้สื่อเหล่าน้ีเป็นส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพครูที่มีคุณภาพต้องสามารถผลิตและพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
การศึกษาสําหรับการสอนของตนด้วย 

4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอนการศึกษายุคใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจากการศึกษายุค
ก่อนซึ่งเน้นที่ตัวครูระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความสําคัญที่ตัวผู้เรียนดังน้ันรูปแบบวิธีการเรียนการ
สอนใหม่จึงแตกต่างไปจากเดิมจึงเกิดคําว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้” ซึ่งนําไปสู่กระบวนการเรียนการสอน
ที่หลากหลายเช่น การระดมความคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนําชมนอกสถานที่เรียนการ
ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบรูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆน้ีผู้สอนพึงระมัดระวังเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มและจําเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการทําความ
เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนของตน 

5. ผู้บริหารและบุคลากรที่ทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษาในการจัดการศึกษายังมีผู้ที่
รับผิดชอบที่อาจไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดโดยตรงอีกหลากหลายได้แก่ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาที่ตน
รับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อยนําไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการและยังจําเป็นต้องมีบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นร่วมด้วยเช่น เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียนงานโภชนาการและสุขอนามัยรวมทั้งฝ่าย
สนับสนุนอ่ืนๆ 
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6. เงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจเป็นรัฐบาลใน
ฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ปกครองผู้เรียนชุมชนเป็นต้นเงินทุนเหล่าน้ีเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย 

7. สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อมการจัดการศึกษาในระบบที่ยังต้องอาศัยช้ัน
เรียนยังเป็นสิ่งจําเป็นดังน้ันอาคารสถานท่ีห้องเรียนและบรรยากาศแวดล้อมที่ใช้ในการจัดการศึกษา
จึงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลก็ตามก็ยังต้องมีสถานที่สําหรับการ
บริหารจัดการการผลิตและถ่ายทอดสื่อหรือการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ยังต้องใช้
อาคารเป็นสถานที่สําหรบัจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาต้องสนใจดูแลคือความ
เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือการเรียนรู้ส่วนครูก็ต้องรับผิดชอบใน
การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสมหากจําเป็นต้องใช้งบประมาณปรับปรุงก็ควรแจ้งผู้บริหารให้
ช่วยดําเนินการ 

8. ผู้เรียนผู้เรียนหรือผู้ศึกษาถือเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นที่สุดของการจัดการศึกษา
เพราะผู้เรียนคือผู้รับการศึกษาและเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาการปรับเปลี่ยนความรู้
และพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจึงครอบคลุม
ขั้นตอนที่เก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนต้ังแต่การเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้การให้การศึกษา
อบรมการประเมินและการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเน่ืองด้วยเหตุนี้เป้าหมายการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมจึงมิได้จํากัดวงแคบเฉพาะในสถานที่แต่มุ่งที่ตัวผู้เรียนเป็นสําคัญโดยมีปรัชญาพ้ืนฐานสําคัญคือ
ทุกคนต้องเป็นส่วนสําคัญของการจัดการศึกษาและการศึกษาต้องจัดสําหรับคนทุกคน14 

ดัชนีชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษานั้นเน้นที่คุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษาเป็น

หลักส่วนปริมาณเป็นปัจจัยรองกล่าวคือการจัดการศึกษาต้องมุ่งถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้ในเชิงคุณภาพเป็น
เกณฑ์โดยมีดัชนีช้ีวัดบางประการดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของผู้เรียนถือว่าเป็นผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาคําว่า 
"คุณภาพของผู้เรียน" มีความหมายครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความสามารถ
คุณธรรมจริยธรรมทักษะและพฤติกรรมดัชนีช้ีวัดคุณภาพของผู้เรียนซึ่งจะใช้วัดผลการจัดการศึกษา
ต้องเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมที่มาจากการจัดการศึกษาไม่ใช่ผลบังเอิญหรือผลท่ีไม่เกี่ยวเน่ืองกัน
เช่นสถานศึกษาอาจสอนไม่ดีแต่นักเรียนทําคะแนนผลสอบได้ดีเพราะไปรับการสอนพิเศษหรือ
ผู้ปกครองกวดขันดูแลและสั่งสอนเพิ่มเติมในแง่คุณภาพของผู้เรียนครูควรกําหนดวัตถุประสงค์เชิง

                                                            
14ปรัชญา เวสารัชช์, “หลกัการจัดการศึกษา” (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 8-9. 
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พฤติกรรม (วัตถุประสงค์ที่วัดได้จริง) ที่มุ่งให้เกิดข้ึนอันเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนของครู
และประเมินวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพ่ือวัดประสิทธิภาพของวิธีการสอนของตน 

2. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนขึ้นกับ
ปัจจัยหลายอย่างซึ่งเป็นปัจจัยช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เช่น คุณภาพของครู
สภาพแวดล้อมรูปแบบและระบบการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีกระบวนการเรียนรู้เป็นต้นปัจจัย
เหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงที่นํามากําหนดเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาได้ครูต้องถือว่าการ
พัฒนาคุณภาพของการสอนนั้นเป็นความท้าทายของอาชีพครูและต้องไม่หยุดย้ังในการปรับปรุง
คุณภาพดังกล่าวทั้งโดยการค้นคิดเองหรือการเขา้รับการอบรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อศิษย์ของตน 

3. ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา เน่ืองจากการจัดการศึกษาต้องใช้จ่ายความคุ้มค่าจึง
ถือเป็นดัชนีช้ีวัดการจัดการศึกษาด้วยคําว่าความคุ้มค่าน้ีมิได้หมายถึงการประหยัดด้านงบประมาณแต่
เพียงอย่างเดียวแต่หมายความว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาน้ันให้ผลคุ้มกับการลงทุนหรือไมบ่่อยครั้งเรา
พบว่าค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจสูงกว่าการจัดการศึกษานอกระบบแต่ต้องถือว่า
คุ้มค่าเพราะผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมในสังคมมีเพ่ือนมีผู้ให้คําแนะนําปรึกษาด้านต่างๆแต่ในทางตรงกัน
ข้ามหากพบว่าการจัดการศึกษาในช้ันเรียนนําไปสู่การติดยาเสพย์ติดการมั่วสุมทางเพศความเสื่อมทาง
ศีลธรรมหรือความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตก็ต้องถือว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สร้าง
ผลดังกล่าวไม่คุ้มค่าและหากการศึกษาของทั้งระบบโรงเรียนนําไปสู่สภาวะอันไม่พึงปรารถนา
นานัปการก็จําเป็นที่ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาหรือผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาต้องทบทวน
แก้ไขโดยเร็ว 

4. ผลลัพธ์ของการจัดการศกึษาผลลัพธ์หรือผลสะท้อนหมายถึงผลต่อเน่ืองที่เกิดจากการ
จัดการศึกษาเช่นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําจังหวัดแห่งหน่ึงได้คะแนนระดับดีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพผู้เรียนส่วนนักเรียนจากโรงเรียนน้ีสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง
ได้เป็นจาํนวนมากถือเป็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ีและการที่ศิษย์เก่าของโรงเรียน
ไปประสบความสําเร็จในอาชีพการงานก็ถือเป็นผลลัพธ์ต่อเน่ืองกันไปส่วนผลลัพธ์ของการจัด
การศึกษาในภาพรวมของประเทศหนึ่งก็พิจารณาได้จากความเจริญของประเทศสภาพปัญหา
ภายในประเทศหรือความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเป็นผลลัพธ์ส่วนหนึ่งอันเกิดจาก
คุณภาพของประชากรที่ได้รบัการศึกษาของประเทศเป็นต้น15 
 
 

                                                            
15ปรัชญา เวสารัชช์, “หลกัการจัดการศึกษา” (เอกสารทางวิชาการ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร: 

ประมวลสาระ, ม.ป.ป.), 9-11. 
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แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
ประเวศ วะสี ได้อธิบายถึงการกระจายอํานาจทางการศึกษาว่าเป็นการกระจายอํานาจ

การจัดการศึกษาไปสู่ภูมิภาคชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาทําให้สามารถรวมตัวจัดการศึกษาอย่าง
ยืดหยุ่นหลากหลายและสอดคล้องกับคนทุกๆคนของแต่ละจังหวัด รวมทั้งการกระจายอํานาจใน
งบประมาณการศึกษาจังหวัดด้วยกรมกองในส่วนกลางปรับสถานะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนจังหวัด16 

ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ให้ความหมายการกระจายอํานาจทางการศึกษาว่าหมายถึงการที่รัฐ
หรือรัฐบาลส่วนกลางให้อํานาจในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆกับส่วนราชการในส่วนภูมิภาคหรือ
ส่วนราชการในระดับท้องถิ่นไปปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือเป็นการใช้อํานาจการตัดสินใจให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆได้นําไปใช้ในการจัดการศกึษาโดยตรง17 

พิณสุดา สิริธรังสี ให้ความหมายการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาว่าเป็นการถ่าย
โอนอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ
ล่างหรือระดับปฏิบัติได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนในท้องถิ่นหน่วยงานและสถานศึกษา18 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะให้ความหมายการกระจายอํานาจ หมายถึงการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาเป็นการถ่ายโอน (Transfer) อํานาจ (Power) อํานาจหน้าที่ (Authority) และ
ความรับผิดชอบจากศูนย์กลางหรือศูนย์รวมอํานาจไปยังพ้ืนที่หรืออาณาเขตรอบๆจากระดับบนไปสู่
ระดับล่างหรือจากระดับชาติไปสู่ท้องถิ่นเป็นการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจท้ังหมดหรือ
บางส่วนก็ได้19

 

สรรค์ วรอินทร์ และทิพวัลย์ คําคง ให้ความหมายของการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หมายถึงหน่วยงานบริหารในส่วนกลางยอมให้หน่วยงานระดับล่างหรือระดับปฏิบัติมีอํานาจหน้าที่

                                                            
16ประเวศ วะสี, การพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมือง (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2536), 9. 
17ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์, “การวิเคราะห์เชิงการเมืองของพัฒนาการและทางเลือกในการ

พัฒนานโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 7. 

18พิณสุดา สิริธรังสี, การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทเซเวนพ
ริ้นต้ิงกรุ๊ปจํากัด, 2541), 35. 

19เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ, “การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา” (รายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541), 17. 
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ความรับผิดชอบการตัดสินใจทางการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองโดยอยู่ในความรับผิดชอบ
และการกํากับจากส่วนกลาง20 

สรุปได้ว่า การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาหมายถึงการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาในทุกๆด้าน จากหน่วยงานในส่วนกลางลงไปสู่หน่วยงานระดับล่างให้มีอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบการตัดสินใจด้วยตนเองโดยท้ังน้ียังให้อยู่ในความรับผิดชอบและการกํากับจาก
ส่วนกลาง 

หลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
มีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับหลักการกระจายอํานาจไว้ดังต่อไปนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงหลักการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมไว้ว่ารัฐบาลได้กําหนดนโยบายที่จะกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วน
ภูมิภาคและสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้นโดยการกําหนดความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในแต่ละ
ระดับให้ชัดเจนสนับสนุนให้บุคคลและองค์การในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการกระจายอํานาจโดยมี
หลักการกระจายอํานาจดังต่อไปนี้ 

1. การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากสํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและกรมต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการไปกําหนดเป็นอํานาจของสํานักการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมจังหวัดโดยให้เป็นนิติบุคคลและให้มีกรรมการบริหาร 

2. ขจัดความซ้ําซ้อนในการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและอําเภอ 
3. เอกภาพในการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยการกําหนดให้หน่วยงาน

ทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานทางด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ินโดยกําหนดให้ประชาชนและ

ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายจัดทําแผนบริหารงบประมาณ
การเงินและบุคลากรในทุกระดับต้ังแต่ระดับจังหวัดอําเภอและสถานศึกษากําหนดคณะกรรมการ
โรงเรยีนเป็นกรรมการบริหารงาน21 

                                                            
20สรรค์ วรอินทร์ และ ทิพย์วัลย์ คําคง, การกระจายอํานาจทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545), 2. 
21กระทรวงศึกษาธิการ, การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ, 

พิมพ์คร้ังที่ 3 (ม.ป.ท.,2536), 11-13. 
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เอ็ดเวิร์ดบี.พิสค์ (Edward B.Fiske แปลโดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ) ได้กล่าวถึงการกระจาย
อํานาจการศึกษาว่าเป็นเรื่องทางการเมืองโดยธรรมชาติความพยายามที่จะกระจายอํานาจมักจะ
สําเร็จหรือล้มเหลวด้วยเหตุผลทางการเมืองมากกว่าเหตุผลด้านเทคนิควัตถุประสงค์ทางการเมืองเพียง
ประการเดียวก็สามารถนํามาเป็นเหตุผลที่สมควรสําหรับโครงการกระจายอํานาจได้แล้วดังที่สเปน
และประเทศอ่ืนๆเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยการกระจายอํานาจโดยไม่ก่อให้เกิดผลอะไรเลยต่อด้านการบริหารหรือ
ประสิทธิภาพในเรื่องการเงินหรือคุณภาพของการเรียนรู้ของนักเรียนแม้วัตถุประสงค์ทางการเมืองจะ
ควรค่าและมีความสําคัญสูงย่ิงกับผู้นําทางการเมืองแต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลสําคัญสําหรับนักปฏิรูป
การศึกษาและผู้ให้ความช่วยเหลือที่อยู่วงนอกที่ต้องการให้มีการกระจายอํานาจการศึกษาเพราะคน
กลุ่มน้ีให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยท่ัวไปและให้มีการ
พัฒนาไปในแนวทางที่จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสงัคมในวงกว้างแต่ก็มีเง่ือนไขความมั่นคงทางการ
เมืองมีข้อสังเกตว่าในประเทศละตินอเมริกาหลายประเทศเช่นอาร์เจนตินาและโคลัมเบียน้ันการ
เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่เรื่อยๆเป็นอุปสรรคสําหรับความต่อเน่ืองในการปฏิบัติ
ตามโครงการในโคลัมเบียความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลให้มีการรวมศูนย์ในขณะท่ีเอธิโอเปียและ
สเปนกลับมีการกระจายอํานาจเกิดข้ึนเมื่อมีมลรัฐต่างๆขู่จะแยกตัวเป็นอิสระโครงการกระจายอํานาจ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองซึ่งแม้จะคุ้มค่าในตัวเองแต่ไม่ได้ช่วยให้การเรียนการสอนดีขึ้น
เสมอไปส่วนใหญ่แล้วการปฏิรูปการศึกษาเป็นการบังคับมาจากรัฐบาลกลางยกเว้นอาจจะมีส่วนของ
เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมายการกระจายอํานาจตามท่ีเบ้ืองบนกําหนดมาใน
บางกรณีการไม่มีฉันทานุมัติทําให้เกิดการต่อต้านอย่างเปิดเผยจากครูและกลุ่มอ่ืนๆและในหลายกรณี
ความสําเร็จของการกระจายอํานาจก็ยืนยงอยู่ได้ไม่นาน 

การกระจายอํานาจการศึกษาให้สําเร็จและส่งผลดีต่อคุณภาพของการเรียนการสอน
จะต้องดําเนินการบนพ้ืนฐานของฉันทานุมัติในวงกว้างทั้งจากกลุ่มต่างๆท่ีจะต้องเข้ามาดําเนินการและ
จากกลุ่มผลประโยชน์ที่จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์บอกให้ทราบว่ามี 8 ขั้นตอนที่
นักวางแผนและผู้กําหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบควรจะดําเนินการเพ่ือสร้างฉันทานุมัติ
ดังกล่าว 

1. พิจารณาดูว่ามีใครบ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ของเขาคืออะไรควรมีการ
วิเคราะห์อย่างรอบคอบถึงปัจเจกชนทุกคนและกลุ่มทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษาและดูว่า
แต่ละคนจะได้อะไรสูญเสียอะไรจากการกระจายอํานาจเรื่องน้ีรวมถึงพรรคการเมืองที่กําลังอยู่ใน
อํานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินลูกจ้างของกระทรวงศึกษาธิการครูและ
สหภาพครูผู้ปกครองอาจารย์มหาวิทยาลัยสมาคมอาชีพต่างๆรวมถึงกลุ่มภายนอกเช่นโบสถ์และผู้
บริจาคเงินช่วยเหลือ 
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2. นําผลประโยชน์ที่ถูกต้องเข้าไปอยู่ในแผนงานด้วยการกระจายอํานาจการศึกษาควร
วางแผนให้ครอบคลุมข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ตัวอย่างเช่น ตราบ
เท่าที่สามารถเจรจาต่อรองให้เงินเดือนครูยังคงอยู่กับระบบรวมศูนย์ต่อไปเช่นเดิมเพ่ือเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงในเรื่องน้ีครูอาจถูกโน้มน้าวให้ยอมรับภาระการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและยอมรับใน
ข้อบกพร่องของท้องถิ่นที่อาจไม่มีความรับผิดชอบที่ไม่สม่ําเสมอแน่นอนได้ 

3. จัดให้มีการตัดสินใจโดยสาธารณชนแผนการกระจายอํานาจที่ได้รับความสําเร็จมาก
ที่สุดก็คือแผนที่จัดให้มีการถกเถียงหารือในเร่ืองเป้าหมายและวิธีการกันอย่างกว้างขวางอันจะทําให้
เกิดความเข้าใจกันในวงกว้างถ้าหากผู้คนเข้าใจเหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาส
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเช่ือว่าเป็นกระบวนการที่ซื่อสัตย์และโปร่งใสแล้วทั้งปัจเจกชนและกลุ่ม
ต่างๆจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงน้ันอาจไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของตนก็
ตามการสร้างเวทีดังกล่าวอาจทําได้โดยผ่านสื่อมวลชนจัดการประชุมสัมมนาและการอภิปรายที่คนจะ
รู้กันทั่วจัดทําเอกสารเผยแพร่และวิธีอ่ืนๆการอภิปรายกับสาธารณชนควรมุ่งเน้นที่เป้าหมายของการ
กระจายอํานาจโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบที่น่าจะเกิดข้ึนต่อคุณภาพการศึกษาและในการวางแผน
ขั้นต่อไปนั้นนักวางแผนควรนําการตอบสนอง (Feedback) ที่ได้มาจากการอภิปรายกับสาธารณชนมา
ใช้ประโยชน์ให้มาก 

4. จัดทําวัตถุประสงค์ของการกระจายอํานาจให้ชัดเจนสิ่งที่สําคัญต่อการกระจายอํานาจ
ที่ได้รับความสําเร็จคือการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จน้ันมีอะไรบ้างการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันเช่นน้ีต้องเริ่มมาจากนักการเมืองในระดับสูงสุดต้องมีความชัดเจนกันเองเสียก่อนและ
นักการเมืองเหล่าน้ีต้องไม่เพียงแต่แสดงว่ามีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังและเสนอแนะความคิดเห็นของ
ตนต่อเจ้าหน้าที่ระดับล่างลงไปเท่าน้ันแต่ต้องเต็มใจที่จะทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆในท้องถิ่นที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของรัฐบาลกลาง 

5. วิเคราะห์อุปสรรคในการกระจายอํานาจควรต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถงึปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงการต่อต้านอย่างเปิดเผยของกลุ่มต่างๆเช่นสหภาพครูเท่าน้ันแต่
ต้องรวมถึงผลข้างเคียงด้วยเช่นการลดค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนหรือคณะกรรมการโรงเรียนไม่มี
ประสิทธิภาพและควรมีการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีด้วย 

6. ยอมรับบทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีเป็นผู้ปฏิบัติ (Actor) นอกจากการรับรู้ถึงผลประโยชน์
ที่ควรมีควรได้ของฝ่ายต่างๆที่ต้องเข้ามาเก่ียวข้องแล้วการยอมรับบทบาทของพวกเขาก็มีความสําคัญ
มากตัวอย่างเช่นผู้นําทางการเมืองควรยอมรับว่านักการศึกษาย่อมมีสิทธิตัดสินใจในเรื่องหลักสูตรหรือ
การเลือกตําราเรียนกุญแจสําคัญประการหน่ึงของการได้รับฉันทานุมัติก็คือต้องยอมรับถึงพลังหรือ
ความแข็งแกร่งเฉพาะทางของผู้มีส่วนร่วมแต่ละกลุ่ม 
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7. จัดการฝึกอบรมท่ีเพียงพอผู้เข้าร่วมในโครงการกระจายอํานาจต้องเตรียมตัวที่จะรับ
บทบาทและภาระหน้าที่ใหม่ดังน้ันจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น
ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่พวกเขาต้องการในการรับหน้าที่ใหม่และเพ่ือให้ความช่วยเหลือกับ
ผู้ปกครองหรือประชาชนอ่ืนๆผู้จะต้องเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในโรงเรียนตามความต้องการของ
พวกเขาจะต้องแสดงให้ผู้ปกครองทราบว่าจะใช้ความคิดริเริ่มอย่างไรแทนที่จะหันไปคอยฟังความเห็น
และคําสั่งจากผู้มีอํานาจและควรให้ความสนใจกับการที่ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ด้วย
ฉันทานุมัตินั้นไม่อาจได้มาจนกว่าทุกคนพร้อมที่จะออกแรงกันเต็มที่เสียก่อน 

8. จัดต้ังระบบสําหรับติดตามดูแลการสร้างฉันทานุมัติไม่ได้เป็นกิจการแบบทําม้วนเดียว
จบแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองต้องมีการปฏิบัติการอธิบายและการแก้ไขปัญหาโดยมีพ้ืนฐานอยู่ที่
ปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเพ่ือช่วยให้การอภิปรายที่ต่อเน่ืองน้ีง่ายขึ้นจึงเป็นเร่ือง
สําคัญที่จะต้องมีข้อมูลที่เช่ือถือได้ไว้สําหรับผู้มีส่วนร่วมทุกคน22 

กมลสุดประเสริฐเสนอรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจของไทย
ตามท่ีมีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และรูปแบบของประเทศต่างๆ
เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า ทุกประเทศกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นดําเนินการบนพ้ืนฐานของ
หลักการที่สําคัญคือหลักการนิติบัญญัติหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนหลักความเป็นกลางทางการ
เมืองหลักความเป็นมืออาชีพของบุคลากรหลักความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและหลักการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

1. หลักการนิติบัญญัติหมายถึงการกระจายอํานาจการบริหารและการบริหารจัดการต้อง
มีกฎหมายรองรับเพ่ือเป็นหลักประกันในทางปฏิบัติให้บรรลุผล 

2. หลักการมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการการศึกษา 

3. หลักความเป็นกลางทางการเมืองหมายถึงความเป็นอิสระปลอดจากการแทรกแซงทาง
การเมืองคณะกรรมการการศึกษาจะต้องไม่มาจากตัวแทนการเมือง 

4. หลักความเป็นมืออาชีพของบุคลากรหมายถึงบุคคลท่ีเข้ามามีบทบาททางการศึกษา
ต้องมาจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์และมีทักษะในอาชีพเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพทางการศึกษา
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ 

                                                            
22เอ็ดเวิร์ด บี พิสด์, การกระจายอํานาจทางการศึกษาการเมืองและฉันทานุมัติ, แปล

จาก Decentralization of education: Politics and consensus, แปลโดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ 
(กรุงเทพฯ: บริษัทพีพีพริ้นท์ จํากัด, 2542), 59-71. 
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5. หลักความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ หมายถึง การมอบอํานาจในการตัดสินใจ
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

6. หลักการประกันคุณภาพทางการศึกษาโดยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษามี
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในและจัดให้มีองค์กรภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพเพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาและจัดทํารายงานประจําปีรายงานไปยังผู้ปกครองชุมชนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง23 

นอกจากน้ัน ปรัชญา เวสารัชช์ ยังได้ให้หลักการสําคัญๆ สาํหรับการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาไว้ว่า  

1. หลักการมีส่วนร่วมหลักการน้ีถือว่าการร่วมคิดร่วมทําของบุคคลทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็น
พลังส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วยผู้จัดการศึกษาโดยตรง (ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้สนับสนุนการจัด
การศึกษา (หน่วยจัดสรรงบประมาณหน่วยนโยบายทางการศึกษารัฐบาลผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้รับผลจาก
การจัดการศึกษา (ผู้เรียนพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนผู้จ้างงานและสังคม) รวมท้ังผู้ประเมินผล (ผู้ประเมินผล
ภายนอกผู้ตรวจสอบผู้ตรวจราชการ) บุคคลเหล่าน้ีล้วนมีบทบาทเกี่ยวข้องทั้งสิ้นสมควรเข้าร่วมในการ
จัดการศึกษาในขั้นตอนต่างๆท่ีเหมาะสม 

2. หลักการกระจายอํานาจการบริหารจัดการแบบเดิมเน้นระบบการบังคับบัญชาตาม
สายงานโดยรวมอํานาจไว้ที่ศูนย์กลางไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบระดับล่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจริงมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผลที่เกิดขึ้นคือการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจตรงจุดที่เป็นปัญหาเกิดข้ึนช้าไม่มีใครกล้าตัดสินใจติดกฎระเบียบหรือคําสั่ง
ไม่สามารถประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการแท้จริงหลักการกระจายอํานาจจึงให้ความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจตัดสินใจลงไปสู่ผู้รับผิดชอบระดับล่างให้มากที่สุดโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผลงานนโยบาย
และเกณฑ์ปฏิบัติที่ชัดเจนแต่ก็เปิดช่องไว้ให้ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกเส้นทางและวิธีการปฏิบัติได้ตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. หลักความคล่องตัวในการบริหารหลังจากกระจายอํานาจแล้วผู้ที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการต้องมีความคล่องตัวในการดําเนินการของตนครูเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนส่วน
บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆก็ต้องสามารถใช้ความคิดและดุลยพินิจปฏิบัติงานของตนได้พอสมควร
เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างไรก็ตามความคล่องตัวเช่นน้ีมิใช่ความเป็นอิสระ
ที่จะทําอะไรก็ได้เพราะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดและต้องมุ่งไปสู่ผลงานที่มี

                                                            
23กมล สุดประเสริฐ, รูปแบบการบริหารและการจัดการศกึษาแบบกระจายอํานาจ 

(กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2544), 20. 
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คุณภาพการบริหารหรือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยผลดีตกอยู่ที่ผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย
สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาตามหลักการน้ีผู้บริหารต้องมีใจกว้างพอที่จะยอมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของตนเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้
กล่าวอีกนัยหน่ึงการบริหารแบบเดิมที่เน้นการสั่งการบังคับบัญชาไม่สามารถเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
อีกต่อไปแล้ว 

4. หลักการเน้นเป้าหมายที่ผลงานและความรับผิดชอบการปฏิรูปการศึกษานั้นไม่ต่าง
จากการปฏิรูปอ่ืนๆซึ่งล้วนมุ่งสู่เป้าหมายผลงานที่มีคุณภาพเป็นสําคัญหลักการน้ีให้ความสําคัญกับ
ผลงานที่กําหนดมากกว่าขั้นตอนกฎระเบียบหรือกระบวนวิธีการทํางานในอดีตที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงาน
มักติดกับกรอบรูปแบบวิธีการทํางานจนไม่สามารถปรับรูปแบบวิธีการให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มหรือผู้เรียนแต่ละคนได้ตัวอย่างเช่นครูคณิตศาสตร์บางคนอาจทําตามข้ันตอนของคู่มือการสอน
คณิตศาสตร์แต่นักเรียนไม่สามารถทําโจทย์คณิตศาสตร์ได้ซึ่งต่างจากการจัดการศึกษาที่เน้นผลงานครู
คณิตศาสตร์อาจให้นักเรียนทํากิจกรรมหลากหลายที่ล้วนช่วยให้สามารถคิดเลขเป็นถูกต้องรวดเร็ว
และสนุกสนานโดยไม่จําต้องทําตามขั้นตอนของคู่มือคณิตศาสตร์ตามหลักการเน้นเป้าหมายอยู่ที่
ผลงานเช่นน้ีเราสามารถวัดความสามารถของครูได้จากผลงานคือคุณภาพของนักเรียนแทนที่จะวัด
จากผลงานท่ีเสนอขอตําแหน่งวิชาการสําหรับผู้บริหารก็เช่นกันตามหลักการน้ีเราวัดคุณภาพของ
ผู้บริหารท่ีผลงาน (โรงเรียนดีนักเรียนเก่งได้มาตรฐาน) มากกว่าการทํางานตามกฎระเบียบแต่ไม่มี
ผลงานท่ีกล่าวอ้างได้สิ่งที่สําคัญคือเมื่อยึดหลักการเน้นผลงานแล้วเราก็สามารถหาความรับผิดชอบ
จากผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้จึงต้องกําหนดเป้าหมายผลงานที่ชัดเจนและยอมรับร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ประเมินผลงานทั้งน้ีผู้บริหารจําเป็นต้องประสานจัดทําเป้าหมายผลงานและ
มาตรฐานการทํางานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและใช้เป้าหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้วัดการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. หลักเอกภาพในด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติหลักการน้ีส่งเสริม
หลักการอ่ืนๆข้างต้นคือให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายซึ่งช้ีเป้าหมายทิศทางหรือจุดเน้นของ
การจัดการศึกษาแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับความแตกต่างของสถานศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคลหรือ
ความพร้อมในแต่ละสถานที่หรือกลุ่มเป้าหมายจึงเปิดโอกาสให้ผู้จัดการศึกษาแต่ละแห่งสามารถเลือก
ทางปฏิบัติหรือวิธีการของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้24 

 
 

                                                            
24กมล สุดประเสริฐ, รูปแบบการบริหารและการจัดการศกึษาแบบกระจายอํานาจ 

(กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2544), 13-15. 



52 

การกระจายอํานาจทางการศึกษาในประเทศไทย 
จากประวัติการณ์ที่ผ่านมาการศึกษาของคนไทยจะเป็นการเรียนรู้ที่บ้าน วัด และในวัง แต่

เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญหน้า
กับลัทธิจักรวรรดินิยมและความทันสมัยของประเทศตะวันตก พระองค์ทรงพยายามท่ีจะปรับตัวเข้าสู่
ความทันสมัยแบบประเทศตะวันตกและเพ่ือธํารงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของประเทศ การปรับตัวที่
สําคัญประการหน่ึงคือการปรับตัวด้านการศึกษา พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนการศึกษาของประเทศให้มี
ความเป็นระบบมากข้ึน โดยการเปลี่ยนการสอนที่บ้าน วัด และในวัง เป็นการสอนในระบบโรงเรียน 
คือจัดให้มีสถานศึกษาขึ้นโดยเฉพาะและมีครูสอนตามเวลาท่ีกําหนด ที่สําคัญๆ ได้แก่ ทรงจัดต้ัง
โรงเรียนหลวงและโรงเรียนราษฎร์สําหรับราษฎรทั่วไปขึ้นเป็นคร้ังแรก ทรงจัดต้ังโรงเรียนขึ้นใน
มณฑลต่างๆ ส่งผลให้การศึกษาเล่าเรียนขยายไปทั่วราชอาณาจักร นอกจากน้ันยังทรงจัดต้ังกรม
ศึกษาธิการขึ้นเพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประเทศ ต่อมายกฐานะเป็น
กระทรวงธรรมการ และเปลี่ยนช่ือมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน25 

ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาการจัดการศึกษาของไทยจึงข้ึนอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก 
กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างแบบรวมศูนย์อํานาจที่ส่วนกลางมีกฎหมายระเบียบที่เน้นการควบคุม 
กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายในราชการเอง ทําให้เกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่
ที่ซับซ้อนมีสายบังคับบัญชากว่าจะมาถึงเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยงานระดับล่างสุดและ
เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่สําคัญที่สุดที่ต้องจัดการเรียนรู้แต่กลับไม่มีอํานาจในการบริหารและการ
ตัดสินใจเท่าที่ควรทําให้สถานศึกษาไม่มีความคล่องตัวเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
เอง ดังน้ันที่ผ่านมาระบบบริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงขัดแย้งกับสภาพความ
ต้องการ และความเป็นอยู่ของท้องถิ่น แต่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดังกล่าวเน่ืองมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 41 บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิจดัการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถ่ิน26 และประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 กําหนดให้มีการกระจายอํานาจให้

                                                            
25สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 

3 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.library2.parliament.go.th/giventake/content... 
/nrc2557-article06.pdf 

26สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2551), 26. 
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ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เองให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจในการจัด
การศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น27 

หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ที่ได้กําหนดให้สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณและทรัพย์สิน รวมท้ังเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ถ่ายโอนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คําแนะนําปรึกษาทางเทคนิค 
วิชาการ และการดําเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม และดําเนินการ
ฝึกอบรมด้านต่างๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องนอกจากน้ีรัฐยังได้กําหนดนโยบายไว้อย่าง
ชัดเจนว่าให้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน28 ซึ่งในขณะนั้นมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าทีในการจัดการศึกษาในระบบอยู่แล้วตามกฎหมายเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ คือ เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ส่วนใหญ่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาและ
เทศบาลนครนครปฐมท่ีจัดการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)29 

การจัดการศึกษาที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนที่จะมีการกระจายอํานาจ
การศึกษาตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 และ
ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษามากกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน คือ เทศบาล มีทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส่วนใหญ่จัดในระดับประถมศึกษาและจัดการศึกษานอกระบบ โดยกิจกรรมฝึกอบรมหรือให้
ความรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพชีวิต ด้านการกีฬา นันทนาการ รองลงมาได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถ่ิน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านการประกอบอาชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดศูนย์ 

                                                            
27คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แนวทางการถ่ายโอน

บุคลากรด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 1. 
28กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การจัดการศึกษาท้องถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาท้องถ่ิน (กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จํากัด, 2547), 1-3. 

29กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การบริหารงานบุคคลครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถ่ิน (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2548), 4. 
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โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นและกลุ่มสนใจ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนใหญ่เป็นการจัดให้มีศูนย์
กีฬา นันทนาการ ลานกีฬา บางแหล่งจัดให้มีหอกระจายข่าวและท่ีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ส่วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอดีตเคยมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาในระบบ แต่ได้ยุติบทบาท
ด้านนี้ไปต้ังแต่มีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และโอนภารกิจไปต้ังแต่
ปี พ.ศ.2521 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พุทธศักราช 2542 ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับมามี
บทบาทมีส่วนร่วมและจัดการศึกษาอีกครั้ง สําหรับการจัดการศึกษาในระบบเป็นการรับถ่ายโอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจํานวนโรงเรียนที่ถ่ายโอนยังไม่มากนัก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบางแห่งมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูและจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
สนับสนุนให้แก่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดของตน มีบทบาทสําคัญทางด้าน
การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชนิดต่างๆ ในส่วนเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ยังคงมีบทบาท
สําคัญในการจัดการศึกษาแบบในระบบขั้นพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มเข้ามาจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นระดับการศึกษา
ภาคบังคับมากขึ้น บางแห่งจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีเทศบาลนครแห่งเดียวที่
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และดําเนินการต่อเน่ืองกันมานานแล้ว นอกจากน้ันจะเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาท่ีสําคัญให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนส่วนเทศบาลตําบล บางแห่งที่จัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์จัดการศึกษามากนัก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นหลัก ปัจจุบันปรากฏมีบทบาทในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้นและชัดเจน เช่น การ
เผยแพร่ความรู้ผ่านหอกระจายข่าว การส่งเสริมการกีฬา สุขภาพ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
เยาวชนและองค์การบริหารส่วนตําบลเกือบทุกแห่ง รับผิดชอบดําเนินการเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
บางแห่งเริ่มจัดต้ังโรงเรียนประถมศึกษา มีบทบาทในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น30 
 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศกึษาโดยใช้พืน้ที่เปน็ฐาน (Site-Based Management) 

คําว่า Site-Based Management หรือ SBM น้ัน เป็นรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา
ที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสการบริหารแนวใหม่ในทางธุรกิจที่เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

                                                            
30สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รวมผลงานวิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคต (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 78-79. 
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ผลักดันให้มีการกระจายอํานาจไปสู่หน่วยปฏิบัติให้มากที่สุด31 โดยคําว่า SBM ได้ปรากฏขึ้นในยุค
เริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาของหลายๆประเทศเพ่ือเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เริ่มมาต้ังแต่ปี
พุทธศักราช 2530 โดยสาระหลักประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษา คือ การกระจายอํานาจ การ
บริหาร และการจัดการศึกษาไปสู่องค์กรบริการทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา32ทั้งน้ีด้วย
สาเหตุที่คล้ายๆ กัน กล่าวคือ ปัญหาของระบบราชการที่มีรูปแบบที่มุ่งเน้นการรวมอํานาจเข้าสู่
ส่วนกลาง ปัญหาของระบบการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนานั้น อํานาจการ
บริหารส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้าราชการ ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อยมาก และยัง
รวมไปถึงปัญหาการปฏิรูปของภาคเอกชนที่ให้ความสําคัญกับผลการปฏิบัติงาน (Output) มากกว่า
ตัวป้อน (Input) และกระบวนการ (Process) เอกชนมีการปรับรื้อระบบปรับลดขั้นตอนการทํางานให้
สั้นลงให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) ดังน้ัน จึงเป็นการผลักดันให้รัฐบาล
หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว33ประเทศในหลายๆ ประเทศให้
ความสําคัญต่อการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาให้ความเป็นอิสระกับพ้ืนที่ระดับปฏิบัติ
มากข้ึนโดยเพ่ือมุ่งหวังการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น สําหรับลักษณะการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานในแต่ละประเทศก็จะมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังเช่น ประเทศอังกฤษและ
เวลส์ เรียกว่า Local Management of Schools และ Grant–Maintained Schools ในออสเตรเลีย 
รัฐวิคทอเรีย เรียก The Schools of the Future ในออสเตรเลียตะวันตก เรียกว่า Beeter Schools 
ในแคนนาดา มลรัฐ Edmonton เรียกว่า School–Based Budgeting ในนิวซีแลนด์ เรียกว่า 
Tomorrow’s Schools ในสหรัฐอเมริกา เรียก Charter Schools หรือ Site–Based Management 
หรือ School–Based Leadership หรือ Administrative Decentralization ในฮ่องกง เรียก 
School–Management Initiative34 แต่คําที่นิยมใช้กันมากและที่ปรากฏในงานเขียนที่เก่ียวข้องใน
เร่ืองน้ีมากที่สุดคือ การบริหารที่ระดับโรงเรียน (School-Site Management) และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน หรือการบริหารแบบที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) ใน
ภาษาไทยยังไม่มีการบัญญัติศัพท์เฉพาะที่แน่นอน พบว่า เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ ได้เริ่มใช้

                                                            
31สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ, การบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, เข้าถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 

2558, เข้าถึงได้จาก http://www.krupai.net/sbm_somsak.htm 
32รุ่ง แก้วแดง, โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช, 2546), 30. 
33เร่ืองเดียวกัน, 31-32. 
34Ibtisam Abu–Duhou, School-Based Management (Paris: Unesco, 

International Institute for Educational Planning, 1999), 18-19. 



56 

คําว่า“การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”ในการวิจัยเร่ืองการกระจายอํานาจจัดการศึกษาเมื่อปีพ.ศ.
2541โดยได้กล่าวถึง35

 

ความหมาย 
เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ ได้กล่าวถึงการบริหารแบบ site-based management 

ไว้ว่า เป็นการถ่ายโอนอํานาจ  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากศูนย์กลางหรือศูนย์รวมอํานาจ
ไปยังพ้ืนที่หรืออาณาเขตรอบๆจากระดับบนไปสู่ระดับล่าง หรือจากระดับชาติไปสู่ท้องถ่ิน เป็นการ
ถ่ายโอนอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้36และยังได้กล่าวถึงการบริหารโรงเรียน
โดยให้ความหมายว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารแบบหน่ึงที่โรงเรียนมีความ
เป็นอิสระ (autonomy) มากขึ้น ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เป็นการบริหารที่อยู่บนพ้ืนฐานการวิจัยที่เน้นประโยชน์ของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งให้
อํานาจแก่คณะกรรมการโรงเรียนในสามเรื่อง คือ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร หรือโปรแกรมศึกษา37 

กฤษณ์เทพ อุปจันทร์ กล่าวไว้ว่า การบริหารโรงเรียนที่ยึดหลักการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลาง (central authority) ที่มุ่งให้มีการตัดสินใจร่วมกันในระดับหน่วยปฏิบัติ (school site) 
ระหว่าง 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ให้บริการการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 2) กลุ่มผู้รับบริการทางการศึกษา ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้แทน
องค์กรประเภทต่างๆในชุมชน โดยให้ตัดสินใจอย่างมีอิสระและมีความรับผิดชอบต่อบทบาทและ
ภารกิจของโรงเรียนที่พึงมีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และวิชาการ38 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Association of School 
Administrators) ได้ให้ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า เป็นกลยุทธ์ในการ
ปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจไปจากระดับรัฐหรือเขตการศึกษาไปยังแต่
ละโรงเรียน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีอํานาจควบคุมกระบวนการจัด
การศึกษามากข้ึน โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบตัดสินใจเก่ียวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร
การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในระดับโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจะทําให้เกิด

                                                            
35เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ, การกระจายอํานาจทางบริหารและการจัด

การศึกษา (กรงุเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541). 
36เร่ืองเดียวกัน, 17. 
37เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ, “การกระจายอํานาจทางการศึกษา,” วารสารราช 

บัณฑิตยสถาน 23, 1 (มกราคม 2541): 40. 
38กฤษณ์เทพ อุปจันทร์, “การบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน,” วารสารขา้ราชการครู 

16, 6 (สิงหาคม-กันยายน 2542): 32-37. 
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ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนมากขึ้น และทําให้ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนน้ันเป็นที่ยอมรับได้
มากข้ึน39 

เดวิด (David) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นทางหน่ึงในการปฏิรูป
การศึกษา โดยการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนให้มากขึ้น โดยมีสมมติฐานว่าการให้
โรงเรียนมีอํานาจหน้าที่มากข้ึนและมีผลผลติดีขึ้น40 

เอ็ดเลย์ (Edley) กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ผู้มีอํานาจตัดสินใจในระดับโรงเรียนไม่ได้มีแต่เพียงผู้บริหารเท่าน้ัน แต่ยังมี
ตัวแทนคณะครูและผู้ปกครองร่วมอยู่ด้วย คณะบุคคลเหล่านี้มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กําหนดการและตารางเวลาต่างๆ การควบคุมวินัยนักเรียน 
งานบุคลากรและงบประมาณ41 

เชง (Cheng) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทําให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนฯลฯ มารวมตัวเป็นคณะกรรมการ
โรงเรียน ได้มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสูงข้ึน42 

คอลเวล และ สปิงค์ (Caldwell and Spinks) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการบริหาร
จัดการโดยการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ได้แก่ ความรู้ เทคโนโลยี 
อํานาจหน้าที่ วัสดุครุภัณฑ์ บุคลากร เวลาและงบประมาณ เป็นการกระจายอํานาจทางการบริหาร
จัดการมากกว่าเป็นอํานาจการเมือง และให้เกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียนภายใต้กรอบนโยบาย
ของท้องถิ่นและของรัฐในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบได้ในการใช้
ทรัพยากรท่ีจัดสรรให้43 

                                                            
39Consumer Guide, School-Based Management, accessed August 18, 2015, 

available from https://wwwfiles.eric.ed.gov/fulltext/ED353688.pdf 
40Jane L. David, “Synthesis of research on school-based management” 

Education Leadership 46 (1989): 45-53. 
41Edley C., Jr., A word class school for every child: The challenge of 

reform in Pennsyvania (Boston: Harvard university Law School, 1992), 65. 
42Yin Cheong Cheng, School Effectiveness and School-based management: 

A Mechanism for Development (Washington, D.C.: The Falmer Press, 1996), 68-73. 
43Caldwell B.J. and J.M. Spinks, The self managing school (London: The 

Falmer press, 1988), 17-18. 



58 

ความเป็นมาและแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยใช้พืน้ทีเ่ป็นฐาน 
แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานหรือใช้โรงเรียนเป็นฐานน้ันได้รับอิทธิพล

มาจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จจาก หลักการ วิธีการ 
และกลยุทธ์ในการทําให้องค์การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้าง
กําไรและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้เก่ียวข้องย่ิงขึ้น ความสําเร็จดังกล่าวน้ีทําให้ประชาชนและ
ผู้เก่ียวข้องเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นน้ัน ต้องปรับกระบวนการและวิธีการท่ีเคยเน้น
แต่เรื่องการเรียนการสอน ปรับไปสู่การบริหารโดยการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนที่เป็นหน่วย
ปฏิบัติและให้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริงโดยรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษา site-based management หรือ SBM ได้ริเริ่มครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 จากประวัติศาสตร์และพัฒนาการในการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว่า การจัดการศึกษามีรูปแบบของการบริหารจัดการที่แตกต่างหลากหลายในส่วนต่างๆของ
ประเทศไม่มีแบบใดแบบหน่ึงเป็นแบบมาตรฐานกลางถึงแม้ว่ามีหลายส่วนที่คล้ายคลึงกันแต่มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐซึ่งจะมีการบริหารแบบรวมอํานาจและแบบที่กระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการศึกษาที่แตกต่างกันไปและมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา44คูบาน 
(Cuban) กล่าวว่า การบริหารท่ีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) ในยุคสมัย
ใดที่นิยมการรวมอํานาจโครงสร้างการบริหารด้านการศึกษาจะใหญ่โต รัฐ เขตการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาของรัฐจะมีอํานาจมากในการควบคุม ในการกําหนดนโยบายการศึกษา โดยเฉพาะในการ
บริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงเรียน และเมื่อใดที่กระแสการกระจายอํานาจการ
จัดการศึกษาเข้ามาแทนที่อํานาจการควบคุมดูแลก็จะถูกมอบไปยังหน่วยบริหารที่เล็กลง เช่น ใน
คณะกรรมการเขตการศึกษาหรือมอบโดยตรงไปยังโรงเรียน แต่โดยภาพรวมแล้วการบริหารจัดการจะ
สะท้อนถึงความเป็นอิสระเสรีเป็นหลักกลาง45 

ในระหว่างปี ค.ศ.1960 ถึง 1979 ในวงการศึกษาในที่ต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
แสวงหานวัตกรรมและวิธีการต่างๆมาใช้ในการดําเนินงานและในการดําเนินงานทางการศึกษาเพ่ือให้
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ๆ แต่ผลที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักจนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษ 1980 ความสําเร็จในการพัฒนา
องค์การทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ กลยุทธ์ในการทําให้องค์การมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
ทําให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างกําไรและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้ชัดเจน

                                                            
44Priscilla Wohlstetter, “Getting School-Based Management,” Phi Delta 

Kappan 77, 1 (September 1995): 22-25. 
45Cuban L., “Reforning, again, again, and again,” Education 19, 3 (1990): 3-13. 
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มากประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทําให้ประชาชนเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นน้ัน
ต้องปรับกระบวนการและวิธีการทางการศึกษาที่เคยเน้นอยู่แต่ในระดับการจัดการเรียนการสอน ไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาในระดับองค์การและการบริหารของโรงเรียนทั้งโรงเรียน โดยมุ่งปรับ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเสียใหม่การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังโรงเรียน
ให้มากขึ้น จึงได้มีการนําวิธีการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง (self-budgeting school) การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based curriculum development) การพัฒนาบุคลากร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based staff development) และการให้คําปรึกษานักเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (school-based student development) เข้ามาใช้46 

ในความเห็นอีกด้านหน่ึง เห็นว่าการกระจายอํานาจการบริหารจัดการเฉพาะเร่ืองไปสู่
โรงเรียนโดยให้การปฏิบัติคงอยู่ภายในอุ้งมือนักปฏิบัติการระดับโรงเรียนน้ันจะไม่สามารถประกันการ
ดําเนินงานทีมคุณภาพที่โรงเรียนได้อย่างแท้จริง สิ่งที่จะต้องจัดการให้เกิดข้ึนก็คือจัดให้ผู้ที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติที่ระดับโรงเรียนและผู้ที่ใช้บริการของโรงเรียนได้มีบทบาทร่วมกันในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานระดับโรงเรียนโดยตรง ดังที่ โมเมนและโฮลสเตทเตอร์ (Mohrman and Wohlstetter) 
กล่าวไว้ว่า การจะทําให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบความสําเร็จ คณะกรรมการโรงเรียน
จะต้องมีอํานาจอย่างแท้จริงในการบริหารการเงิน บุคลากรและหลักสูตร แนวคิดดังกล่าวเหล่าน้ีเอง
ได้ก่อให้เกิดการปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียน โดยกระบวนการตัดสินใจร่วม (share decision 
making movement) ขึ้น และในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ปรากฏว่าได้มีการใช้วิธีการและ
กระบวนการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management) เกิดข้ึนในหลายรูปแบบ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ค่อนข้างกว้างขวางมาก47 

หลักการของการจัดการศึกษาโดยใช้พืน้ทีเ่ป็นฐาน 
1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา

จากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก 

2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัด

                                                            
46Passmore W.A., Designing effective organigation: The sociotechnical 

systems perpective (New York: Wiley, 1988), 67. 
47Susan Albers Morhman and Priscilla Wohlstetter, School-Based 

Management: Organization for High Performance (Sanfrancisco: Jossey-Bass 
Publishers, 1994), 232. 
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การศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีต
การจัดการศึกษาจะทําหลากหลายทั้งวัดและองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ ต่อมามีการร่วมการจัด
การศึกษาไปให้กระทรวงศกึษาธิการเพ่ือให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษาแต่เมื่อประชากร
เพ่ิมขึ้นความเจริญต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็วการจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีข้อจํากัดเกิดความ
ล่าช้าและไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอํานาจให้ท้องถิ่น
และประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกคร้ัง 

4. หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะกําหนดให้
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลางโรงเรียนไม่มีอํานาจอย่างแท้จริง สําหรับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้ันไม่ได้ปฏิเสธเร่ืองการทํางานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของ
ส่วนรวมแต่มีความเช่ือว่าวิธีการทํางานให้บรรลุเป้าหมายน้ันทําได้หลายวิธีการที่ส่วนกลางทําหน้าที่
เพียงกําหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเองโดยให้โรงเรียน
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการท่ี
แตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียนผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่
ทกุอย่างกําหนดมาจากส่วนกลางไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางจะมีหน้าที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐานมีองค์กรอิสระทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกําหนดและมาตรฐานเป็นไปตามกําหนดและ
เป็นไปตามนโยบายของชาติ48 

รูปแบบในการดําเนนิการของการจัดการศกึษาโดยใช้พืน้ที่เปน็ฐาน 
1. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) จะเป็นแบบที่เพ่ิมความ

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและผู้ปกครองโดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ผู้รับบริการการศึกษามี
ความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดให้มากท่ีสุดคณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดส่วนจํานวนตัวแทน
ผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด ตัวอย่างเช่นคณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (Board of trustees) 
ในประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง 5 คน ผู้แทนครู 1 คน ผู้บริหารโรงเรียนและ
ตัวแทนนักเรียน 1 คน(เฉพาะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)และใน Chicago สหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง 6คน ตัวแทนชุมชน 2 คน ผู้แทนครู 2 คน 

                                                            
48อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบการ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 154-156. 
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ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประธานคณะกรรมการมาจาก
กลุ่มผู้แทนชุมชนหรือผู้ปกครอง บทบาทคณะกรรมการโรงเรียนก็คือการทําหน้าที่คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

2. รูปแบบที่ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administrative Control SBM) คณะกรรมการ
โรงเรียนที่ต้ังขึ้นจะมีบทบาทเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ประธานคณะกรรมการโดยตําแหน่ง คณะกรรมการจะประกอบด้วย ตัวแทนครูตัวแทนผู้ปกครอง 
ตัวแทนชุมชนตัวแทนนักเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) คณะกรรมการจะมีบทบาทในการให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารแต่อํานาจการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายจะยังคงอยู่ที่ผู้บริหาร
โรงเรียน เช่น Edmonton ประเทศ Canada และรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์และโรงเรียนส่วน
ใหญ่ในประเทศไทย 

3. รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก (Professional Control SBM) เช่ือว่าครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียน
มากที่สุด และเป็นผู้ปฏิบัติการสอนโดยตรงจึงย่อมจะรับรู้ปัญหาต่างๆ ไว้ดีกว่าตัวแทนคณะครูจึงมี
สัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน ผู้แทนครู 
จากสหภาพครู 1 คน ผู้แทนชุมชน 2 คน ผู้แทนครูซึ่งกลุ่มครูเลือกกันเอง 2 คนตัวแทนผู้ปกครอง 1–
2 คน และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน บทบาทของคณะกรรมการน้ีจะเป็นทั้งกรรมการที่ปรึกษาและ
กรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหารไปด้วยในตัว เช่น โรงเรียนในเขต Columbus รัฐ Ohio 
สหรัฐอเมริกา 

4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional/Community Control SBM) 
ถือว่าทั้งครูและผู้ปกครองต่างมีบทบาทและความสําคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กมากกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน สัดส่วนของผู้แทนครู ผู้ปกครอง/ชุมชนจะมีเท่าๆกันในคณะกรรมการ
โรงเรียน เช่น เมือง Salt Lake City รัฐ Utah สหรัฐอเมริกาและประเทศ Spain คณะกรรมการ
โรงเรียนทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

5. รูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐจะมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
และมีฐานะเป็นหรือเสมือนเป็นองค์กรนิติบุคคล โรงเรียนดําเนินการของตนเองได้แบบอิสระ 
(Deregulation) จากกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนสามารถออกกฎระเบียบของ
ตนเองได้ โดยเฉพาะมีความเป็นอิสระในเรื่องการจัดการด้านวิชาการ การเงินและบุคคล แต่โรงเรียน
จะต้องรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานตามพันธะสัญญา (Charter) หรือตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับ
หน่วยงานที่มีอํานาจอนุมัติให้เป็นโรงเรียนในกํากับดูแลของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการหรือเป็นรัฐวิสาหกิจ 
แต่จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ อาจเป็นโรงเรียนที่ต้ังขึ้นใหม่หรือเป็นโรงเรียน
รัฐบาลหรือเป็นโรงเรียนของเอกชนที่มีอยู่เดิม แล้วปรับให้เป็นโรงเรียนที่ต้ังข้ึนใหม่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่
จะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐอาจเป็นโรงเรียนที่ต้ังขึ้นใหม่หรือเป็นโรงเรียนหรือเป็น
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โรงเรียนของเอกชนที่มีอยู่เดิมแล้วปรับให้เป็นโรงเรียนในกํากับของรัฐก็ได้ ผู้ที่เสนอขอจัดอาจเป็น
บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรของรัฐหรือเอกชน เช่น ครู ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตําบล มูลนิธิ 
สมาคมบริษัท ก็ได้ สามารถจัดระบบภายในโรงเรียนของตนเองได้อย่างอิสระแต่ต้องรับผิดชอบต่อ
ผลงานตามเง่ือนไขข้อตกลง คณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนปฏิบัติ จัดสรรงบประมาณ ควบคุมและกํากับการบริหารงาน การจ้างและเลิกจ้างผู้บริหาร
โรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการโรงเรียน ดูแลการจ้างและเลิกจ้าง การบังคับบัญชาครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน 

6. รูปแบบที่เป็นการบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดขึ้นเพื่อให้
ตอบสนองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเองได้
ทุกระดับและทุกประเทศ ในการจัดการศึกษาจะกระจายอํานาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาโดยตรง (ไม่ต้องผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา) ในระดับกระทรวงจะมีหน้าที่และบทบาทสําคัญ
อยู่ที่การกําหนดนโยบายระดับชาติ กําหนดมาตรฐาน และสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง แต่
งบประมาณส่วนใหญ่สําหรับการดําเนินงานทางการศึกษาน้ันจะได้มาจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ันๆ เอง การกําหนดคณะกรรมการโรงเรียนก็จะเป็นอํานาจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันๆ แต่โดยทั่วไปแล้วควรจะประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งหน่ึง
อีกครึ่งหน่ึงมากจากตัวแทนผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกผู้บริหาร มีอํานาจในการจ้างหรือ
เลิกจ้างผู้บริหารโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนจะมีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารโรงเรียน การ
จ้างและการเลิกจ้าง การบังคับบัญชาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

7. รูปแบบการประกอบการของเอกชนเนื่องจากหลายฝ่ายเห็นว่าเอกชนจะมีความ 
สามารถในการจัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเทศที่เน้นรูปแบบเศรษฐกิจเสรี
นั้นการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาไม่ใช่เรื่องของการแบ่งเบาภาระของ
รัฐ แต่เป็นหลักการสําคัญของระบบการดําเนินงานแบบเสรีที่มีการตอบสนองความต้องการของชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นการศึกษาทางเลือกที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการจะได้รับการประกันคุณภาพ 
ดังน้ัน ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงจะมีความรู้ความสามารถ
และเป็นที่ต้องการของสังคม49 

 

                                                            
49การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, เข้าถึงเมื่อ 26 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/319049 
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การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย 
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. โครงสร้างการบริหาร 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคล

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท., และ ก อบต.) ได้กําหนดโครงสร้างสํานัก/กอง/ส่วน
การศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท โดย
กําหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา สําหรับจํานวนบุคลากรด้านการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ดําเนินการในปัจจุบัน 
และที่ดําเนินการในอนาคต รวมถึงกรณีรับโอนการจัดการศึกษาด้วย โครงสรา้งการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงในเชิงระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น ดังแผนภาพดังน้ี 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การจัดการศึกษาท้องถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จํากัด, 2547), 11. 
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2. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
 บริหารงานบุคคล/บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ

เปลี่ยนแปลงสืบเน่ืองจากนโนบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546 และระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญัติเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งทําให้
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
กําหนดให้มีความสอดคล้อง ดังน้ัน แม้ว่าการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 แต่มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็กําหนดให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท., และ ก อบต.) ต้องนํากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับในการบริหารงานบุคคลข้าราชการ พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินโดยอนุโลม ดังน้ัน คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท., และ ก อบต.) จึงต้องปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตาม
กฎหมายดังกล่าว โดยจัดทําประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน และมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของ ก.พ. โดยไม่
จําเป็นต้องแก้ไขกฎหมายใดๆ ดังน้ัน การบริหารงานบุคคล มาตรฐานวิชาชีพ และความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการ พนักงานครูส่วนท้องถิ่น จึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 สําหรับการกําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจุบันมีการกําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จําแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังน้ี 

 1. บุคลากรในสถานศึกษาได้แก่ 1) สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2) สายงานการสอน ได้แก่ ครูผู้ช่วย และครู 3) บุคลากร
สนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้แก่ กลุ่มตําแหน่งการเงิน/บัญชี/พัสดุ กลุ่มตําแหน่ง
ธุรการ/บันทึกข้อมูล กลุ่มตําแหน่งโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน กลุ่มตําแหน่งคอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา 

 2. ข้าราชการและพนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษา ได้แก่ 1) สายงานบริหารการศึกษา 
ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักการ ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้ากอง
การศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 2) สายงานนิเทศการศึกษา ได้แก่ ตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 3) สายงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สันทนาการ 
สารวัตรนักเรียน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม และบรรณารักษ์ 4) สายงานทั่วไป 
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(บุคลากรทางการศึกษา) ได้แก่ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน  

3. การบริหารงานวิชาการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือแนวทางการบริหารงานวิชาการตามความมุ่งหมาย 

หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ .2545 และใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการใช้  

4. การบริหารงบประมาณ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เป็นเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาค
บังคับ การพัฒนาบุคลากรครู การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ การสนับสนุนวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมเด็ก
และเยาวชน การกีฬา การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการถ่ายโอนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) อาหาร
กลางวันแก่นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต่างๆ โดยมี
แหล่งที่มาของงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 1) จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) 
เงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษาจากรัฐบาล ตามแผนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 สําหรับการบริหารสถานศึกษาในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้จําแนกงานบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป50 

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะเป็นนิติ

บุคคลมีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร51การจัดระบบ
การบริหารการศึกษาในลักษณะสายการบังคับบัญชา โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัด

                                                            
50กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การจัดการศึกษาท้องถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จาํกัด, 2547), 10-15. 

51สํานักการศึกษา, คู่มือการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์, 2551), 1. 
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กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และโรงเรียนตามลําดับ มีสํานักการศึกษาเป็นฝ่ายอํานวยการหรือ
หน่วยงานท่ีปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนกํากับดูแลในระดับกรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศึกษาเป็นส่วน
ราชการที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกันในระดับสํานักงานเขต ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ
เขต โดยมีศูนย์วิชาการเขต กลุ่มโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งแสดงเป็น
แผนภูมิได้ดังน้ี52 
 

                                                            
52สํานักการศึกษา, สรุปติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2550),6. 
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แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างระบบการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

ที่มา: สํานักการศึกษา, สรุปติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2550), 6. 

คณะที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานคร 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักอ่ืน ๆ สํานักการศึกษา 

กลุ่มโซน สํานักงานเขต สภาเขต 

ศูนย์วิชาการเขต ฝ่ายการศึกษาเขต 

โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
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บทบาทหน้าท่ีการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

บทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษา
ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย ดูแลมาตรฐานกํากับ
ติดตามดูแล สนับสนุนทรัพยากร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการจัดการการศึกษาหลายระดับและ
หลายรูปแบบ ดังน้ี 

1. การจัดในรูปแบบศูนย์เลี้ยงดูเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักพัฒนาชุมชน ซึ่งดําเนินงานในลักษณะของการให้ความสนับสนุนชุมชนที่เปิดดําเนินการและ
สํานักอนามัยซึ่งเปิดสถานเลี้ยงเด็กกลางวันและให้การสนับสนุนบ้านเลี้ยงเด็ก 

2. การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขต 

3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาล
เก้ือการุณย์ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

4. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร และจัดให้แก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก
พัฒนาชุมชน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  
1. สํานักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน

การศึกษาโดยนํานโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ 
ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ให้สํานักงานเขต
และโรงเรียนดําเนินการ สํานักการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 หน่วยงาน คือ53 

 1.1 สํานักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
ของสํานักการศึกษา งานช่วยอํานวยการและเลขานุการ การบริหารบุคคลและงานด้านสวัสดิการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้าง งานนิติกรรมสัญญา งานสิทธินักเรียน งานบริหารศูนย์
สิทธิเด็กนักเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน
ก่อสร้าง การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของสํานักงานกิจกรรมพิเศษและงานที่มิได้กําหนดให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 1.2 กองการเจ้าหน้าที่ หน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างในสถานศึกษา ได้แก่ การบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย การ

                                                            
53สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2553 

(กรุงเทพฯ: 2553), 1–3. 
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ขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนตําแหน่งและระดับเงินเดือน การกําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการ
ครู การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การดําเนินการทางวินัย 
การพิจารณาความชอบและประเมินผลสมรรถภาพ การจัดทําและการรักษาทะเบียนประวัติ การ
จัดทําบัญชี จ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การตรวจสอบและการเสนอผลงานวิชาการของ
ข้าราชการครู การประชุม อ.ก.ก. ข้าราชการครู การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันราชการครู
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 1.3 กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการด้านการเงิน การคลัง การ
รวบรวมและจัดทําคําของบประมาณประจําปีของสํานักงานการศึกษา การบริหารงบประมาณ
ตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจ่าย ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลและ
เงินนอกงบประมาณ การรับเงิน ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลและ
เงินนอกงบประมาณ การรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การนําส่งเงิน และการเก็บรักษาเงินพร้อม
รายงานประจําวันทางการเงิน การบันทึกบัญชี จัดทําทะเบียนคุม รายงานรายรับรายจ่ายเงินทางการ
บัญชีตามคู่มือบัญชีการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ติดตาม รวบรวมรายงานในด้านการคลังของสํานัก
การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวข้อง 

 1.4 หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาการ
จัดระบบการนิเทศตรวจสอบ สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะนํา 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 1.5 สํานักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กําหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนโยบาย
และแผนการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ การ
วิจัยทางการศึกษา งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ งานด้านการพัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านประเมินผลการจัดการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 1.6 กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดต้ังศูนย์วิทยบริการและบริการด้านสื่อการ
เรียนรู้รูปแบบต่างๆ จัดระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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การประเมินติดตามผลศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 1.7 กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
พัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการ กําหนดและ
พิจารณาหลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพัฒนาฝึกอบรม ตามที่กําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ตามนโยบายความจําเป็นและการพัฒนาฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านการบริหารงานลูกเสือ
และยุวกาชาดทั้งการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง การลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน 
การเดินทางไปราชการ การบริหารกองทุนพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการ
ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. สํานักงานเขต มีผู้อํานวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นหน่วยงานท่ีนํานโยบาย
กรุงเทพมหานครมาปฏิบัติให้เกิดผลโดยตรงต่อประชาชน และมีฝ่ายการศึกษา ทําหน้าที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในด้านการศึกษา 

3. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขต และจะอยู่
ภายใต้นโยบายและการกํากับดูแลของสํานักการศึกษา ในการบริหารจัดการระดับโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่มดําเนินการให้โรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเองมี
ความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน
อย่างต่อเน่ืองโดยมีผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งข้ึนตรงกับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร54 

 
แนวโน้มการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

จุดเร่ิมต้นสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือเมื่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ซึ่งได้บัญญัติให้มีกฎหมายเก่ียวกับ
การศึกษาแห่งชาติเพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือนําไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาอย่างจริงจัง และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการการศึกษาขึ้นจากพระราชบัญญัติดังกล่าว นําไปสู่การ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษารอบแรกขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2542-2551 แต่ผลของการปฏิรูปน้ันกลับ
พบว่า ระบบการศึกษาของไทยยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามท่ีต้ังไว้ จนนํามาสู่การ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองหรือที่เรียกว่าการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 

                                                            
54สํานักการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ: 2553): 1–3. 
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ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการไปแล้วกว่า 5 ปีแต่ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมอาจกล่าวได้ว่ายัง
เป็นปัญหาอยู่โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาคุณภาพผู้เรียนด้านครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาด้านการเพ่ิมและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาที่ไม่ทั่วถึงเท่าเทียมและด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันก็ยังไม่
สามารถตอบความต้องการของประเทศได้ประเทศ55 

สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ศึกษา
และเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆและยังมีคณะทํางานการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้ง
ระบบ โดยสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีประธานคณะทํางานคือศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา 
วงศารยางกูร ได้เสนอเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาไว้ 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา 
ปัจจัยที่สําคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาก็คือการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา หน่วยงาน

ทางการศึกษามีหน้าที่สําคัญในการจัดการและควบคุมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพแต่การที่จะให้บรรลุถึงผลสําเร็จตามหน้าที่ดังกล่าวได้ต้องมีองค์ประกอบที่
สําคัญหลายประการโดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์ประกอบสําคัญของการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานอํานาจหน้าที่และการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาหาก
หน่วยงานดังกล่าวถูกจัดโครงสร้างไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและมีการบริหารงาน
บุคคลท่ีไม่สามารถจัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถให้ทําหน้าที่ได้อย่างแท้จริงมีการ
อุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคลโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรโดยรวมดังน้ันในการปฏิรูปการศึกษาจึง
เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศึกษาและการบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นระบบ 

1.1 ปัญหาโครงสร้างองค์กรทางการศึกษา 
 1.1.1 โครงสร้างขององค์กรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งใน
หลักการของการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมายึดหลักการในการกระจายอํานาจการศึกษาแต่ในสภาพ
ของการบริหารราชการแผ่นดินที่แท้จริงในเรื่องเกี่ยวกับการตามหลักการยังเป็นการรวมศูนย์อํานาจ
การบริหารงานทางการศึกษาไว้ที่ราชการบริหารส่วนกลางโดยมีการแบ่งอํานาจการบริหารไปยัง
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคแต่ใช้ถ้อยคําว่าเป็นการกระจายอํานาจการศึกษาซึ่ง
ไม่ได้เป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจการบริหารราชที่แท้จริงที่ต้องมีการกระจายอํานาจไปสู่

                                                            
55สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 

1 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.library2.parliament.go.th/giventake/article/ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทําให้เกิดการรวมศูนย์ของการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัด
การศึกษาไว้ที่หน่วยงานกลางในแต่ละแห่งและแบ่งอํานาจและการจัดสรรทรัพยากรไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยไม่ได้ส่งตรงไปยังโรงเรียนหรือสถานศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการที่ต้องการความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทาํให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาไม่สามารถ
จัดการกับทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่ได้ 

 1.1.2 การบิดเบือนโครงสร้างโดยฝ่ายการเมืองเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองในการ
ปฏิรูปการศึกษาคร้ังที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองได้เข้ามาแทรกแซงในการจัดโครงสร้างขององค์กรทาง
การศึกษาและการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการเปลี่ยนแปลงหลักการ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาหลายประการโดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงสร้างของการ
บริหารในระดับเขตพ้ืนที่และการบริหารงานบุคคลด้วยการเปล่ียนแปลงหลักการตามข้อเสนอใน
ระหว่างการบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเพียงหวังผลทาง
การเมืองที่ต้องการฐานเสียงและคะแนนนิยมจากกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แอบอิงและรับ
การอุปถัมภ์ทางการเมือง 

 1.1.3 การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในแต่
ละยุคทําให้นโยบายทางการศึกษาไม่มีความต่อเน่ืองและนโยบายการศึกษาที่ถูกกําหนดโดยรัฐบาลแต่
ละยุคถูกกําหนดด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองที่มุ่งเน้นความนิยมในคะแนนเสียงการเลือกต้ังเป็น
หลักโดยปราศจากข้อมูลหลักฐานที่จะเป็นการดําเนินให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการศึกษาอย่างมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

 1.1.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สร้างความเป็น
ธรรมและไม่คํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีแท้จริงขาดธรรมาภิบาลในการบริหารทุก
ระดับส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการเมืองแบบสามาลย์ในการบริหารงานบุคคลโดยสืบเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงหลักการของฝ่ายการเมืองที่ให้มีกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจาก
การเลือกต้ังมีการกล่าวอ้างและเลื่องลือกันว่าซื้อสิทธิขายเสียงในทุกระดับการเลือกต้ังมีการว่ิงเต้นซื้อ
ขายตําแหน่งในการแต่งต้ังโยกย้ายหรือมีการอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันโดยไม่ชอบด้วยหลักการของ
กฎหมายและความเป็นธรรมในกรณีที่มีครูหรือบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.2 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างองค์กรทางการศึกษา 
 1.2.1 มีการกําหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่เป็นไปตามหลักวิชาการทางการจัด

และบริหารการศึกษาที่มีสภาพการณ์สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมเป็น
นโยบายที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาครูและผู้ เรียนไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงควรมีองค์กรกําหนดนโยบายที่ไม่ใช่องค์กรทางการเมืองมีสถานะเป็น
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องค์กรทางวิชาการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ปกครองใน
การกําหนดนโยบายทางการศึกษาในขณะเดียวกันมีความเชื่อมโยงกับองค์กรทางการเมืองในการ
สนับสนุนให้นโยบายการศึกษาของชาติเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริงมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการมีความเป็นธรรมแก่บุคคลทุกกลุ่มและมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง 

 1.2.2 มีหลักการที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและกลุ่มผู้สนใจในการจัดการศึกษาด้วยการถ่ายโอนโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบยกเลิกระบบเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและเพ่ือให้โรงเรียนและสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการในทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามนโยบายของ
ท้องถิ่นและนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

 1.2.3 กําหนดองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาให้มีบทบาทแตกต่างกันเพ่ือการ
ตรวจสอบถ่วงดุลในการจัดการและบริหารการศึกษาเพ่ือไม่ให้ปัญหาในการเก้ือหนุนกันหรือปกปิด
หรือมีการขัดการในอํานาจหน้าที่ภายในองค์กรเดียวกันโดยให้มีการแบ่งองค์กรหรือหน่วยงานในการ
การจัดหรือบริหารการศึกษาออกเป็น 4กลุ่มคือ 

  1.2.3.1 องค์กรหรือหน่วยงานกําหนดนโยบายโดยกําหนดให้มี“สภานโยบาย
และพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ”เพ่ือให้เกิดการกําหนดนโยบายที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาครูและ
ผู้เรียนเป็นสําคัญและมีหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรระดับสูงและคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมทางการศึกษา 

  1.2.3.2 องค์กรหรือหน่วยงานปฏิบัติการในการบริหารและจัดการศึกษา
แบ่งเป็นองค์กรในส่วนกลางที่ดูแลงานในการบริหารควบคุมและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติในการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยและประถมศึกษาการมัธยมศึกษาการอาชีวศึกษา
การอุดมศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสถานศึกษาสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 

  1.2.3.3 องค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา
ประกอบด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ
การศึกษาแห่งชาติสถาบันครุศึกษาแห่งชาติและสํานักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  1.2.3.4 องค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและสํานักงานรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
แห่งชาติ 
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 1.2.4 ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลของการศึกษาระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  1.2.4.1 ให้อํานาจในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในส่วนกลางใน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการมัธยมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นอํานาจของคณะกรรมการในด้านต่างๆ 

  1.2.4.2 ให้อํานาจในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในส่วนท้องถิ่นให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามระบบการ
ปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้จากการปฏิรูปโครงสร้างทางการศึกษา 
 1.3.1 มีองค์กรกําหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน

ด้านต่างๆท่ีจําเป็นการกําหนดนโยบายการศึกษาและมีนโยบายการศึกษาของชาติที่มีความต่อเน่ืองที่มี
ผลกระทบน้อยที่สดุจากการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของฝ่ายการเมือง 

 1.3.2 ปรับระบบจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับต่างๆอย่างเบ็ดเสร็จในการ
กําหนดนโยบายการปฏิบัติการการสนับสนุนและพัฒนาทางการศึกษาการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานทางการศึกษาเป็นการแบ่งแยกองค์กรเพ่ือจัดทําภารกิจที่เก่ียวข้องทางการศึกษาที่แตกต่าง
กันเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบถ่วงดุลและหนุนเสริมภารกิจ 

 1.3.3 โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆมีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาท่ีดีขึ้น
จัดสรรตรงไปยังโรงเรียนและสถานศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนและสถานศึกษามีทรัพยากรทางการศึกษาที่
เพียงพอ 

 1.3.4 มีระบบบริหารงานบุคคลและระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรมทางการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่นที่ไม่ซ้ําซ้อนมีประสิทธิภาพและให้ความเป็นธรรมแก่ครูและบุคลากรการศึกษา
ในทุกระดับลดระบบอุปถัมภ์และการขัดกันซึ่งอํานาจหน้าที่ 

 1.3.5 กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายในจะมีขนาดเล็กลงเน่ืองจากการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นสํานักงานการศึกษาปฐมวัยและ
ประถมศึกษาและสํานักงานการมัธยมศึกษาจะมีหน่วยงานและบุคลากรในส่วนกลางและภูมิภาคเพียง
เพ่ือการกํากับในทางนโยบายการศึกษาของแต่ละระดับเท่าน้ันครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน
ไม่น้อยกว่า 3.9 แสนคนจะถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอในการยกร่างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ใหม่) ที่เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
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2.1 ร่างบทบัญญัติเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
 “มาตรา ...บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าเก้าปีโดยเร่ิมจาก

ระดับช้ันอนุบาล (ปฐมวัย) จนถึงช้ันประถมศึกษาที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” 

2.2 ร่างบทบัญญติัในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐด้านการศึกษา มีสาระบทบัญญัติ
หลักการสําคัญคือ 

 “มาตรา... (….) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาการศึกษาของชาติ
ด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้วยการจัดให้มีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังองค์กรนโยบายและพัฒนาการศึกษา
เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองเพ่ือกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติในทุกระดับทุกประเภทและทุกหน่วยงานของรัฐทําหน้าที่พัฒนาการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและทัน
เหตุการณ์รวมทั้งการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจิตสํานึกของความเป็นไทยเข้าถึงภูมิปัญญาของชาติ
และท้องถ่ินมีระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

2.3 ร่างบทเฉพาะกาล 
 มาตรา ... ให้คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่รัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับดําเนินการ

แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับโดย
ในวาระเริ่มแรกให้ประกอบด้วย 

 1. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
 2. ผู้แทนหอการค้าไทยผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหน่ึงคนเป็น

กรรมการ 
 3. ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจํานวนหน่ึงคนเป็น

กรรมการ 
 4. ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาจํานวนสองคนเป็น

กรรมการ 
 5. กรรมการสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยการศึกษาพิเศษการบริหารการศึกษาและกฎหมายด้านละสองคนเป็นกรรมการ 
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 ในวาระเร่ิมแรกให้สํานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติทําหน้าที่หน่วยธุรการของ
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาและ
การกําหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติใช้บังคับ 

 มาตรา ... ให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาทําหน้าที่กําหนดนโยบายเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาในวาระเริ่มแรกโดยให้มีการเสนอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นโยบายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

 เมื่อมีการจัดต้ังสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาและนโยบายการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา....(1) แล้วให้สภานโยบายและพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติกําหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและกําหนด
แผนปฏิบัติงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการน้ีให้ระบุการตรากฎหมายกฎ
และระเบียบที่จําเป็นไว้ด้วยเพ่ือประโยชน์ในการตรากฎหมายกฎและระเบียบตามมาตรา.... ต่อไป 

 ให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา.... พ้นจากตําแหน่งเมื่อมีการแต่งต้ัง
สภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ 

 มาตรา…ในวาระเร่ิมแรกให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา…. ดําเนินการ
จัดทําร่างกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบดังต่อไปน้ีให้แล้วเสร็จเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ 

 1. กฎหมายว่าด้วยสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติซึ่งต้องประกอบด้วย
การให้มีสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆท่ีจําเป็นการกําหนดนโยบายและการจัดการศึกษากรรมการผู้แทนขององค์กร
ภาคเอกชนผู้เก่ียวข้องการค้าและการลงทุนและกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคเอกชนโดย
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและให้สภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติมีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติทั้งระบบทุกระดับและทุกประเภทการให้ความเห็นชอบและ
ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการพนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของชาติการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติรวมทั้งการจัดต้ังสํานักงานสภา
นโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติให้มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เป็นอิสระ 
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 2. กฎหมายว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาซึ่ งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชนที่มี
กฎหมายจัดต้ังคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและให้มีอํานาจในการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาระบบการศึกษาและนโยบายการศึกษาของชาติในทุกระดับให้ทุนอุดหนุนศึกษาและวิจัยแก่
บุคคลหรือคณะบุคคลในอํานาจหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติ 

 3. กฎหมายว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและให้มีอํานาจศึกษาวิจัยพัฒนาและ
จัดทําหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทเสนอการ
จัดทําหลักสูตรมาตรฐานในทุกประเภทและทุกระดับต่อสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 4. กฎหมายว่าด้วยสถาบันครุศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
จัดต้ังสถาบันครุศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจากสภานโยบายและ
พัฒนาการศึกษาแห่งชาติและให้มีอํานาจกําหนดทิศทางในการผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาของโรงเรียนและสถานศึกษาในระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาและจัดให้มีการอบรมการจัดการเรียนการสอนให้คณาจารย์และผู้บริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านครุศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 

 5. กฎหมายว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและได้รับความเห็นชอบ
จากสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและให้มีอํานาจในการทดสอบทางการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับจัดให้มีการรับรองและไม่รับรองคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการพิจารณาเสนอการพักใช้หรือปิดโรงเรียนสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน 

 6. กฎหมายว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
จัดต้ังสํานักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติให้ เป็นองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและได้รับความเห็นชอบ
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จากสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและให้มีอํานาจในการทดสอบและรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพครูและผู้บริหารการศึกษาการพักใช้และเพิกถอนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพครูเป็นศูนย์ข้อมูล
คุณวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทตรวจสอบและรับรองการสําเร็จ
การศึกษาและคุณวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภททั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 7. กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษาของรัฐกับภาคเอกชนผู้ใช้แรงงานในภาคส่วนต่างๆเพ่ือผลิตผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและทักษะตอบสนองต่อการประกอบการอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมอย่างแท้จริง 

 8. กฎหมายว่าด้วยการจัดการและบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเต็มรูปแบบระยะเวลาในการถ่ายโอนอํานาจการจัดการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกําหนดระดับและประเภทของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหาร
โรงเรียนและสถานศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
และการอุดหนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 9. กฎหมายว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่ งอย่างน้อย
ประกอบด้วยการจัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เป็นองค์การมหาชนที่มี
กฎหมายจัดต้ังคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและให้มีอํานาจการศึกษาวิจัยและผลิต
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนท่ีคุณภาพและมาตรฐานกําหนดการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ เหมาะสมกับระบบการศึกษาของชาติในทุกระดับและทุกประเภทนอกจากน้ี
กําหนดการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อการสอนทุก
ระดับที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้แก่การจัดการศึกษาในทุกระดับ
รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษากับผู้ประกอบการเอกชน 

 10. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการให้อํานาจในการสร้างระบบงานการบริหารบุคคลเป็นอํานาจของคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆการบรรจุการแต่งต้ังการโอนโยกย้ายการพัฒนาการ
เลื่อนระดับการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษที่เป็นไปตามระบบคุณธรรมทางวิชาชีพ 
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 11. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการจัดระเบียบการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการท่ีประกอบด้วยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันปฐมวัยและประถมศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการมัธยมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติและหลักการการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างสมบูรณ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 

 12. กฎหมายว่าด้วยการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษาซึ่ งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาในระดับต่างๆและด้านอ่ืนที่จําเป็นโดยได้รับการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจาก
สภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติอํานาจในการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการพิจารณาอุทธรณ์
คําสั่งเก่ียวกับการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตของสถานศึกษาและการไม่รับรองคุณวุฒิ
การศกึษา 

 มาตรา...ในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปฏิรูป
การศึกษาให้แก่คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้เพียงพอต่อการดําเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ….ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีของประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง 

 ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา
ตามวรรคหน่ึงในแต่ละปีให้คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของแต่ละสภาแต่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา
ขึ้นโดยให้มีกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีกรรมการสภา
นโยบายการศึกษาแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมและผู้แทน
องค์การเอกชนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันเมื่อคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณา
เป็นประการใดแล้วคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะ
พิจารณาเปล่ียนแปลงแก้ไขจนกระทบในสาระสําคัญที่ส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาได้รับความ
เสียหายไม่ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนกระทบต่อนโยบายการศึกษาแห่งชาติให้เสนอต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วในการน้ีสภา
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ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะพิจารณาดําเนินการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ดังกล่าวต่อไปได้แต่จะลงมติในวาระที่สองไม่ได้จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ให้นําความในวรรคสองไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ือให้บรรลุ
ตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่ถูกกําหนดขึ้นภายหลังระยะเวลาตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา...เมื่อมีการกําหนดนโยบายการปฏิรูปศึกษาแล้วให้คณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาหรือสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติแล้วแต่กรณีมีอํานาจในการเสนอกฎหมาย
อ่ืนที่จําเป็นเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับต่อรัฐสภาได้โดยตรงเมื่อกฎหมายดังกล่าวได้ถูกระบุ
ว่าเป็นกฎหมายที่จําเป็นต่อการปฏิรูปการศึกษาและได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วให้จัดวาระในการพิจารณาร่าง
กฎหมายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยเร็วทั้งน้ีต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างกฎหมายในกรณีที่มีการเสนอในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมให้บรรจุเข้าวาระการประชุมของแต่ละ
สภาโดยเร็วทั้งน้ีต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่เปิดประชุมของแต่ละสภา 

 ในการพิจารณาร่างกฎหมายตามวรรคหน่ึงให้คณะกรรมาธิการซึ่งพิจารณาร่าง
กฎหมายดังกล่าวต้องมีกรรมาธิการซึ่งถูกเสนอช่ือจากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาหรือสภา
นโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์การเอกชนที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมาธิการทั้งหมด 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของร่างกฎหมายตามวรรคหน่ึงจนกระทบต่อ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาหรือนโยบายการศึกษาแห่งชาติจะกระทําไม่ได้ 

 มาตรา...ในวาระเริ่มแรกกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดให้องค์กรที่ เก่ียวข้องกับ
การศึกษาองค์กรใดมีอํานาจในการออกกฎหรือระเบียบใดเก่ียวกับการศึกษาหากสภานโยบายและ
พัฒนาการศึกษาแห่งชาติเห็นว่ากฎหรือระเบียบไม่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาหรือแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานปฏิรูปการศึกษาหรือจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษาให้สภา
นโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติมีอํานาจในการออกระเบียบเพ่ือใช้บังคับแทนกฎหรือระเบียบ
ดังกล่าวได้และให้ถือว่าระเบียบที่สภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติได้ตราขึ้นเป็นกฎหรือ
ระเบียบตามกฎหมายน้ัน 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... ประกอบไป
ด้วย 11 หมวด 99 มาตรา ดังน้ี หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ, หมวดที่ 2 สิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา, หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา, หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา, หมวดที่ 5 
การบริหารและการจัดการศึกษา, หมวดที่ 6 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร, หมวดที่ 7 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา, หมวดที่ 8 ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และการรับรอง



81 

คุณวุฒิ, หมวดที่ 9 การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา, หมวดที่ 10 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและหมวดที่ 11 การพิทักษ์ระบบคุณธรรมทางการศึกษา56 

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยสําคัญต่อการจัด
การศึกษาไทย และกําหนดภาพรวมของเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของไทย 

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยสําคัญต่อการจัดการศึกษาไทย 
บริบทการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ที่จะมีผลกระทบและ

นัยสําคัญต่อภาคการศึกษาเรียนรู้ของประเทศท่ีสําคัญ ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ 
1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) ที่สําคัญ คือ พลวัตการเปลี่ยนแปลง

โลกจากการก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
 สิ่งที่โลกจะเปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21 สรุปเป็นประเด็นสําคัญได้ 3 

กระแส ได้แก่ (1) กระแสการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษแห่งอเมริกา (American Century) สู่ศตวรรษ
แห่งเอเชีย (Asian Century) (2) กระแสการเปลี่ยนแปลงจากยุคแห่งความมั่งคั่งสู่ยุคแห่งความสุดโต่ง 
ทั้งธรรมชาติ การเมือง และธุรกิจ และ (3) กระแสการเริ่มเปลี่ยนแกนอํานาจจากภาครัฐและเอกชนสู่
ภาคประชาชน (Citizen Centric Governance) หรือประชาภิบาล 

 นอกจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว แรงขับเคลื่อนที่จะมีผลกระทบและ
นัยสําคัญต่อภาคการศึกษาเรียนรู้ของประเทศไทยที่มีความสําคัญมากเช่นกัน คือ แรงขับเคลื่อนใน
ระดับภูมิภาค และบริบทประเด็นภายในประเทศไทย (Local Issues) ตลอดจนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(County Strategy) 

2. แรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค (Regional Forces)  
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ของโลกมากขึ้นโดยกรอบความร่วมมือที่

มีความสําคัญใกล้ชิดกับประเทศไทยมากคือการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
และการรวมกลุ่มของเอเชียตะวันออก (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

3. ประเด็นภายในประเทศไทย (Local Issues) และยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country 
Strategy) 

ประเด็นปัญหาภายในประเทศไทยที่สําคัญ คือ เรื่องความเล่ือมล้ํา กับดักปะเทศ รายได้
ปานกลาง วิกฤตด้านความมั่งคง การเปลี่ยนแปลงทางครัวเรือน สําหรับเร่ืองทิศทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศน้ัน รัฐได้กําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ยุทธศาสตร์สร้าง

                                                            
56ศรีราชา วงศารยางกูร, “ข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ......” (เอกสารประกอบข้อเสนอ ส่วนที่ 1 การปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา ปัจจัยสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา: สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2558), 1-6. 
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) 2) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาส
บนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) 3) ยุทธศาสตร์การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 4) ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยให้นํ้าหนักความสําคัญเรื่องการพัฒนาการศึกษาเป็นหน่ึงในรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีความท้าทายเรื่องการนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง 

อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษา 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 

2559) หมวด 5 หน้าที่ 54 วรรคสี่ กําหนดไว้ว่า การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
วินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสาระบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อุดมการณ์สําคัญของการจัดการศึกษาของประเทศ คือ การ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตและผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบในการกําหนดองค์ประกอบใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ โดยมีฐานคิดที่สําคัญของการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ฉบับปรับปรุง) ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งนอกจากต้องยึดหลักการตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545ฯ ตามกล่าวแล้ว ยังได้คํานึงถึงแนวคิด ทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังน้ี 

1. ใช้หลัก “น้อยลง สูงขึ้น ลึกมาก เหมาะย่ิง (fewer, higher, deeper, fitter) กว่า
มาตรฐานในอดีต” ซึ่งหมายถึง “มาตรฐานการศึกษาที่มีมาตรฐานสําคัญๆ (กําหนดจํานวนมาตรฐาน
ให้น้อยลง) แต่เน้ือหามีความเข้มข้นในระดับสูงขึ้นมากกว่า มีเน้ือหาสาระลึกซึ้งมากกว่า มีความ
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัดย่ิงกว่ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติที่ใช้ในอดีต” 

2. ควรสอดคล้องกับสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ทักษะ 
และการเรียนรู้ที่จําเป็นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการร่วมทํางาน) ทักษะทางสังคม
และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด ความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบ) 

3. ควรสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 20 ปี และยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559–2564) ซึ่งมีกรอบหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ: เป้าหมายอนาคตประเทศ ปี พ.ศ. 2579: คนไทยใน
อนาคตมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคตมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
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ภูมิคุ้มกัน และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0: คนไทยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวสอดรับกับโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งคนไทย 4.0 จะต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ ดังน้ี 1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถที่สอดรับกับโลกศตวรรษที่ 21 2) เป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เป็น
คนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักด์ิศรีในเวทีสากล 4) เป็นดิจิทัลไทยเพ่ือสอด
รับกับการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574: มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของคนไทย ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของ
สังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด 
ความสนใจ) และดํารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable Development) (มีงานทํา มีอาชีพ มีรายได้ รวมท้ังสามารถปรับตัวและ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัต
ในโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559 – 2564): พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายรวมคือ คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกาย และใจที่ดี มี
ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทย 

ภาพรวมของเป้าหมายประสงคห์ลักของการจัดการศึกษาไทย 
เป้าประสงค์หลักของประเทศไทยเป้าประสงค์ของการพัฒนาสังคมไทยประกอบด้วย 4 

ด้าน คือ สังคมแห่งโอกาส (Opportunity Society) สังคมท่ีสามารถ (Productive society) สังคมท่ี
เป็นธรรม (Just Society) และสังคมคุณธรรม (Moral Society) การกําหนดภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์
น้ี เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพที่พึงประสงค์ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศ
ไทยเป็น ประเทศที่มีความอยู่ดีมีสุข (Well-being Nation) ทั้งในระดับบุคคล สังคม และระดับประเทศ 
ในระดับบุคคลประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา มีศีลธรรมอันดีงาม ใน
ระดับสังคมมีบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ชุมชนพ่ึงตนเองได้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นสังคมท่ีมี
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ความเข้มแข็งมั่นคงและในระดับประเทศเราจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หน่ึงที่เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน อยู่ภายใต้
ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลสามารถอยู่ร่วมกับนานาประชาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

ปรัชญาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 
1. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) คนไทย จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่เพียง

พลเมืองไทย (Thai-Thai) สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหน่ึงของพลเมืองโลก (Global-Thai) 
2. ปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นการสร้างคนเพ่ือป้อนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (People for Growth) ไปสู่การเน้นการสร้างการเติบโตเพ่ือรองรับศักยภาพของผู้คนใน
สังคม (Growth for People) เพ่ือตอบโจทย์สังคมองค์ความรู้ 

3. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จากความพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling 
Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ (Living with Nature) 

4. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation of Culture) จากการเป็นสังคมท่ีคนมุ่งมั่นแข่งขัน
ฟาดฟันต้องเอาชนะผู้อ่ืน (Competirion-Driven) เป็นในลักษณะเกื้อกูลแบ่งปัน (Collaborative-
Culture) 

5. ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หน่ึง (First World Nation) นอกจากการมุ่งไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) ยังต้องคํานึงถึงประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of Nation) 

เป้าประสงค์ของการศึกษาไทย (Goal of Education) ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์ คือ 
“การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทยให้เป็นคนไทยที่มีศกัยภาพ กล่อมเกลาให้เป็นคนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มคีวามสุข ช่วยนําประเทศไปสู่ระดับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมกับเป็นสังคมที่
อยู่ดีมีสุข (Well-Being Nation)”  

เป้าประสงค์หลักของการศึกษาในระดับมหภาค ที่เป็นเป้าหมายปลายทางของการจัด
การศึกษา ซึ่งก็คือ “ผลลัพธ์ของระบบการศึกษา” (Education Output) ประกอบไปด้วย 5 เป้าประสงค์
หลัก คือ 1) การเข้าถึง (Access) 2) ความเท่าเทียม (Equitr) 3) คุณภาพ (Qualitr) 4) ประสิทธิภาพ 
(Efficency) และ 5) ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ทั้งน้ี เป้าหมายของการศึกษาไทย
ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าประเด็นที่สําคัญที่สุด คือ เร่ืองคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงค์หลัก ภายใต้
บริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

แนวโน้มสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าวข้างต้น ย่อมจะส่งผลอย่างมี
นัยสําคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาไทย ทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา การ
เข้าถึงและเท่าเทียม ประสิทธิภาพ และปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 ดังน้ันประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึ่งต้องให้ความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation) 
ดังน้ันประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนากําลังคนที่เหมาะสม และจัดการศึกษาให้
สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งน้ีจากการวิเคราะห์บริบทกระแสการเปลี่ยนแปลงและแรง
ขับเคล่ือนในระดับต่างๆ นํามาซึ่งประเด็นท้าทายของระบบการศึกษาที่จําเป็นต้องสามารถตอบสนอง
กับความท้าทายเหล่าน้ีให้ได้ ทั้งในระดับมหภาคด้านการวางแผนกําลังคน และระดับปัจเจกซึ่งเป็น
คุณลักษณะของคนไทย ได้แก่ 

ระดับมหภาค 1) การยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับการวางแผน
กําลังคน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหนุนเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมของ
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) นําประเทศก้าว
พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาอย่าง
สมดุล คนไทยและสังคมไทยอยู่อย่างมีความสุข และมีการกินดีอยู่ดี (Well-being Nation) 2) การ
สร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(Supportive Learning Environment) ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm 
Shift) ปฏิรูปสังคม ขับเคล่ือนให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ระดับปัจเจกการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจิตที่พร้อม มีความแข็งแกร่งในสมรรถนะหลัก
สอดรับศักยภาพการเรียนรู้ของทุกคน โดยอาศัยการศึกษาเป็นเคร่ืองช่วยบ่มเพาะคนไทยให้เป็นคน
ไทยท่ีมีศักยภาพ กล่อมเกลาให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช่วยนําประเทศไปสู่ระดับ
การพัฒนาอย่างสมดุลและย่ังยืน มิใช่การมุ่งเน้นเพียงผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการหรือการสอบเพ่ือคะแนน
อย่างเดียวอีกต่อไป 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังกลไกการ
ขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา 1) สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นการสร้าง
พ้ืนฐาน (Foundation) ที่มั่นคงและบูรณาการเพื่อรองรับการศึกษาและการเรียนรู้ตอบสนองต่อ
สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และสมดุล 2) สร้างพลเมือง
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คุณภาพ คนที่สมบูรณ์ทุกด้าน ช่วยให้พบความสามรถของตน รับรู้ศักยภาพ และใคร่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) รูปแบบการบริหารจัดการ สร้างสมดุลระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอํานาจ เน้นการ
บริหารการศึกษาด้วยท้องถิ่นมากขึ้น ส่วนกลางเป็นผู้วางเป้าหมายแนะแนวทางและให้อิสระกับ
สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 1) การจัดการเรียนการสอน ยึดหลักการดูแลแบบครบวงจร
และเท่าเทียม ให้อิสระแก่ครูในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถตนเอง 
แรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและสนุกสนาน ผสมผสาน
การเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสมดุล 2) ครู ครูเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาใน
หลายประเทศ จุดเน้นคือการสร้างครูคุณภาพสูงและเป็นเลิศ มีการคัดเลือกผู้ที่จะประกอบอาชีพครู
อย่างเข้มข้น บ่มเพาะทักษะอาชีพครู มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วางระบบพัฒนาอย่างครบวงจร ปรับอัตราเงินเดือนให้สูงเท่าวิชาชีพช้ันสูง ยกระดับ
มาตรฐาน เส้นทางอาชีพครูมีความก้าวหน้า 3) หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรมีความเข้มข้น มีมาตรฐาน 
แต่ให้โครงสร้างหลักสูตรเป็นเพียงกรอบ เน้นการเรียนรู้ที่กว้างขวางและองค์รวม (Broad-based 
and Holistic Learning) โรงเรียนและครูมีอิสระในการกําหนดวิธีการเรียนการสอน 4) การประเมิน 
ไม่มรีะบบประเมินด้วยข้อสอบกลาง (National Test) หรือมีสอบวัดผลมาตรฐานน้อยคร้ังหรือครั้งเดียว
เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หันมาเน้นการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นที่เน้ือหาสาระ 
(Content) สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละวัย 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21  
แนวทางการพัฒนาการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 จะ

ประกอบไปด้วยแนวทางในการดําเนินการที่สําคัญทั้งการ "ซ่อม" และการ “สร้าง” ควบคู่กันไปเพ่ือ
เป็นการปรับแต่ง ซ่อมแซมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งข้ึน และสร้างเสริมกลไกใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองพลวัตการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย เพ่ือก้าวสู่การสร้างสังคมแห่งปัญญาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลใน
การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทยในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนและสมดุล เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริงซ่อม 1) ปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพครูประจําการโดยมี
แนวนโยบายที่สําคัญคือ ในส่วนของระบบการผลิต “ว่าที่ครูประจําการ” ควรต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน และพัฒนาเสริมศักยภาพครูประจําการ 2) ปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นการเช่ือมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย มีหลักสูตรแกนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ให้
อิสระและยืดหยุ่นแก่โรงเรียนและครู ในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 3) ปฏิรูประบบการ
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ประเมิน เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) เพื่อบ่มเพาะทักษะ
“เรียนรู้ที่จะเรียน”ดังน้ันต้องเน้นการประเมินพัฒนาการ (Formative Assessment) เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมในห้องเรียน ช่วยสร้างให้นักเรียนมีทักษะ “เรียนรู้ที่จะเรียน” (Learning to Learn) และ
ให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ ควรมีการประเมินประสิทธิผลของ
ครูโดยใช้ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้ปกครองโดยมีการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 4) ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการ (Management System) จัดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย มีความ
อิสระ สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือลดการรวมศูนย์ และลด
ภาระของภาครัฐ ส่งเสริมความมีอิสระของสถานศึกษาในการจัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียน 
ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งน้ี สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรมี
จุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพ ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของบุคลากรสร้าง5) สร้าง
สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อสร้าง
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เน้นแต่วิชาการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนที่เหมาะสม จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นพบความสามารถตนเอง ค้นหาแรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้ครู
เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนได้อย่างอิสระ เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ ในสังคมหรือชุมชน
มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ได้
มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)57 

แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. วิสัยทัศน์ “การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี

คุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. เป้าประสงค์รวม คือ 1) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 2) ผู้เรียนได้รับโอกาส

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
3. ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม คือ 1) คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) ร้อยละของคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของการดําเนินงานของหน่วยงาน 3) ร้อยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จ

                                                            
57สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษา

ไทยกับการเตรียมความพรอ้มสู่ ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2557), ฉ-ฎ. 
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 5) ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นพลเมืองและพลโลก 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพกลยุทธ์ 1) พัฒนา

กลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 2) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน3) พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูง 

 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารการบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งาน 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 3) สร้างสื่อ คลังสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 4) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระบวนการทํางานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ 5) จัดหาทรัพยากรพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใช้ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสม
กับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลยุทธ์ 1) พัฒนาหลักสูตร เน้ือหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ 2) ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
4) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 

 4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตกลยุทธ์ 1) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัด
การศึกษา 2) สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียน
ตามสิทธิ ที่กําหนดไว้ 3) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
เป้าหมายแนวทางการพัฒนา 

 4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพกลยุทธ์ 1) พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 2) ปรับปรุงระบบการประเมิน
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วิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 3) พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา58 

ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกภายใน         
ปี ค.ศ. 2030 

สํานักงานเลขาการสภาการศึกษาได้จัดทําข้อเสนอทิศทางและโจทย์วิจัยทางการศึกษา
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกภายใน ปี ค.ศ. 2030 สําหรับให้หน่วยงานการศึกษา
และที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนอย่างจริงจังทิศทางการจัด
การศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกภายในปี ค.ศ. 2030 มี 10 ประการ ได้แก่ 

1. การศึกษาภาคบังคับ 12 ปีเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งชาย
หญิง/ในเมืองหรือชนบทห่างไกล/ครอบครัวฐานะดีหรือยากจน ได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึง เสมอภาค 
และมีคุณภาพ ต่อเน่ืองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. การศึกษาปฐมวัยเด็กปฐมวัยชาย-หญิง/ในเมืองหรือชนบทห่างไกล/ครอบครัวมีฐานะ
ดีหรือยากจนเข้าถึงการบริการการดูแลที่มีคุณภาพ อย่างทั่งถึงและเท่าเทียมกัน เพ่ือการพัฒนาที่มี
คุณภาพ และเตรียมความพร้อมสําหรับเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา 

3. การศึกษาสายอาชีพ และอุดมศึกษานักเรียน/นักศึกษาชาย-หญิง/ ในเมืองหรือชนบท
ห่างไกล/ ครอบครัวมีฐานะดีหรือยากจน มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสายอาชีพและอุดมศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน รวมถึงระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

4. การเรียนตรงตามความต้องการแรงงาน เยาวชนและผู้ใหญ่ชาย-หญิง/ ในเมืองหรือ
ชนบทห่างไกล/ครอบครัวมีฐานะดีหรือยากจน ได้รับโอกาสการพัฒนาให้มีทักษะ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะสําหรับใช้ในการทํางานและการใช้ชีวิตสูงขึ้นและตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

5. การขจัดความเหลื่อมล้ําในโอกาสทางการศึกษาทุกระดับหน่วยจัดการศึกษามุ่งจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชนในทุกระดับการศึกษาทั้งหญิง-ชาย/ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชนกลุ่มน้อยทุก
ประเภท/ในเมืองหรือชนบทห่างไกลครอบครัวมีฐานะดีหรือยากจน 

6. ขจัดปัญหาการไม่รู้หนังสือเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศทั้ง
หญิง-ชาย/โรงเรียนในเมืองหรือชนบทห่างไกล/ครอบครัวฐานะดีหรือยากจน สามารถอ่านออกเขียน
ได้และคิดคํานวณได้ 

                                                            
58สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานประจําปี 2559 สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา: การบูรณาการสู่แผนการศึกษาแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2559), 47-49. 
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7. การได้รับความรู้เพ่ือความเป็นพลเมืองส่งเสริมให้ทุกคนทั้งหญิง-ชาย/โรงเรียนในเมือง
หรือชนบทห่างไกล/ครอบครัวฐานะดีหรือยากจน ได้รับองค์ความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาและการดําเนินชีวิตที่ย่ังยืน รวมถึงความเป็นพลเมือง สิทธิหน้าที่ ความเสมอภาคชาย
หญิงการจัดการความขัดแย้งและส่งเสริมสันติภาพ เป็นต้น 

8. การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยให้กับทุกคน ทุกกลุ่มทั้งชาย-หญิง ให้สามารถเข้าถึง
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ 

9. การเพิ่มทุนและเงินสนับสนุนการศึกษาเพิ่มทุนและเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ผู้เรียนวิชาชีพ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/STEM ศึกษา ในท้องถิ่นที่
ยากจนและทุรกันดารเพ่ือนํามาใช้พัฒนาประเทศ 

10. การเพ่ิมครูที่มีคุณภาพเพ่ิมจํานวนครูที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ ครูที่ได้รับการ
พัฒนา ครูที่มีความศรัทธาและความเช่ือในการเป็นครู จํานวนเพียงพอต่อความต้องการทางการศึกษา
ที่เพ่ิมขึ้น59 

รูปแบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศ 

รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีการ

เลือกต้ังรัฐบาลโดยใช้เสียงจากประชาชน มีหลักการปกครอง คือ หลักประชาธิปไตย (Democracy) 
และหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) การปกครองแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การปกครอง
ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) และการปกครองของรัฐบาลในระดับมลรัฐ (State 
Government) ไม่ขึ้นแก่กัน ทุกมลรัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งชาติร่วมกัน การปกครองทุกระดับ
เป็นเรื่องของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาจึงเป็นไปโดยมลรัฐเช่นกัน แต่ละรัฐมีความเป็นเอกเทศในการดูแลการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา ทําให้แต่ละรัฐมีรูปแบบการจัดการศึกษาในแบบของตนเอง60มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

                                                            
59สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานประจําปี 2559 สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา: การบูรณาการสู่แผนการศึกษาแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2559), 40-41. 
60สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), ก. 
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1. โครงสร้างการบริหาร 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีระบบการศึกษาในระดับแห่งชาติ  มีกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นหน่วยงานระดับชาติแต่ไม่มีหน้าที่จัดการศึกษาของชาติ คือ ไม่ทําการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการ
จัดการศึกษา ไม่จัดทําหลักสูตรแกนกลางที่แต่ละรัฐจะใช้ร่วมกัน แต่เป็นเพียงผู้วางนโยบาย ออก
กฎหมายการศึกษา การรวบรวมข้อมูล การให้คําปรึกษา และการให้การสนับสนุนทางการเงินใน
โครงการการศึกษาเฉพาะบางเรื่องเท่าน้ัน หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่รัฐบาลระดับมลรัฐในแต่ละรัฐสามารถบริหารจัดการศึกษาของตนเองได้อย่าง
อิสระโดยมีสํานักการศึกษาแห่งรัฐ (Ministry of Education) ดูแลจัดการและกระจายอํานาจไปให้
ท้องถิ่นเป็นผู้ปฎิบัติ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามีผู้ประเมินเอกชน (Private accrediting 
agencies) ที่รัฐและรัฐบาลกลางรับรองโดยผู้ประเมินเป็นผู้กําหนดเกณฑ์ในการประเมินเอง 

 

แผนภูมิที ่4 การบริหารงานการศึกษาของรัฐบาลกลาง 
ที่มา: กมล สุดประเสริฐ, การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา, เข้าถึงเมื่อ 25 
มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://ww2.onecapps.org/?folio=7POYGN0G2 

 
สหรัฐอเมริกาจัดการแบ่งช้ันเรียนออกเป็น 12 ช้ัน เริ่มต้ังแต่ช้ันที่ 1 ถึง 12 (Grade 1 

to 12) การศึกษาภาคบังคับใช้ในเด็กอายุ 6-18 ปี เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาแบบให้เปล่าจนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (secondary level) คือ Grade 12 การเรียนในระดับอุดมศึกษา (higher 
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education level) ไม่ได้เป็นแบบการศึกษาให้เปล่าผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่รัฐมีวิธีการ
ช่วยเหลือผ่อนเบาภาระให้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (student loan) เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ในส่วนกลางจะมี
กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา (Department of Education) ซ่ึงมีความรับผิดชอบในการ
บริหารโครงการและนําไปสู่การปฏิบัติโดยต้องผ่านความเห็นชอบในการบริหารโครงการและนําไปสู่
การปฏิบัติโดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทําหน้าที่ให้คําแนะนํา
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในกระทรวง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงมีบทบาทในการเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมาธิการเฉพาะด้านในการออกกฎหมายทางการศึกษา การออกแบบกฎหมายแต่ละฉบับจะ
ผ่านการตรวจสอบและจัดทําประชาพิจารณ์ รัฐบาลกลาง และสํานักงบประมาณ รับผิดชอบเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณเงินทุนเพ่ือการศึกษาซึ่งมีผลต่อกระบวนการงบประมาณของรัฐบาลในภาพรวม 

 

แผนภาพที่ 5 โครงสร้างกระทรวงศึกษา 
ที่มา: กมล สุดประเสริฐ, การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา, เข้าถึงเมื่อ 25 
มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://ww2.onecapps.org/?folio=7POYGN0G2 

 
สํานักว่าการศึกษาแห่งรัฐ บริหารจัดการศึกษาโดยมีสภาการศึกษาหรือคณะกรรมการ

การศึกษาของรัฐกําหนด ทําหน้าที่ให้บริการทางด้านวิชาการ (Technical Assistance) แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น (Local Districts) ทําให้การนําแผนงานโครงการจากรัฐบาลกลางไปสู่การปฏิบัติ ทํา
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หน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินงบประมาณ คือ การกํากับติดตามแผนการใช้งบประมาณของ
รัฐบาลกลาง การเป็นผู้จัดเตรียมนโยบายทางการศึกษาในแต่ละปี นอกจากน้ันยังมีหน่วยงานอ่ืนๆที่
ทําหน้าที่ด้านการศึกษาในรัฐด้วย เช่น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมาธิการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะกรรมาธิการวางแผนสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมครูแห่งรัฐ เครือข่ายรัฐแห่ง
สมาคมการศึกษาแห่งชาติ สมาคมครู สามาคมคณะกรรมการการศึกษา เป็นต้น 

การบริหารจัดการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นหน้าที่ขององค์กรการศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น คือ เขตการศึกษา (School Districts) การศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานของสหรัฐอเมริกามาจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะจากชุมชนในท้องถิ่นเป็นหลัก คณะกรรมการการศึกษาของแต่
ละเขตพื้นที่การศึกษามาจากการเลือกต้ัง ซึ่งมีศึกษาธิการเขต (Districts Superintendent) ทําหน้าที่
รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ศึกษาธิการเขตส่วนใหญ่มาจากการเลือกต้ังทํางานภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการบริหารการศึกษาในสหรัฐอเมริกามีเขตการศึกษาทั้งสิ้นทั่วประเทศ ประมาณ 
15,600 เขต เขตการศึกษาเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะมีอาณาเขตพ้ืนที่ตรงกับอาณาเขตของเมือง 

การตัดสินใจใดๆในการจัดการศึกษา ในบางรัฐรวบอํานาจการตัดสินใจบางอย่างไว้ที่
สภาการศึกษาของรัฐ บางรัฐก็ไม่ได้รวบอํานาจหรือเก็บอํานาจไว้เลยแต่จะกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจไปให้เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือให้สภาการศึกษาของเขตพ้ืนที่จัดการ มีสมาชิกสภาการศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประมาณ 9-15 คน มาจากหลากหลายอาชีพ มีศึกษาธิการเขต 
(Superintendent) ทําหน้าที่ผู้บริหารเสนอโครงการต่างๆ เพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากรัฐ แต่ใน
บางรัฐอาจโอนหรือกระจายอํานาจไปให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการทํา
โครงการของบประมาณบริหารโรงเรียนไปจนถึงการจัดหาการคัดเลือกครู โดยปกติโรงเรียนจะมีสภา
ที่ปรึกษาโรงเรียน (School Advisory Council) มีกรรมการบริหารโรงเรียน (School Council) บาง
แห่งก็เรียกว่าคณะกรรมการโรงเรียน (School Board) และมีองค์กรครู-ผู้ปกครอง (PTO) คอยดูแล
การบริหารจัดการ  

ศึกษาธิการเขต ทําหน้าที่วางนโยบายและกําหนดหลักการในเร่ืองต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐและต้องร่วมกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทํางานร่วมกันกับครูใหญ่ ครู ผู้ปกครอง และสภาที่ปรึกษาโรงเรียน เช่น ทําหน้าที่ในการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา การบริหารงบประมาณเพ่ือใช้ในโรงเรียน เป็นต้น ทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่ใน
หลายๆมลรัฐ ศึกษาธิการเขต (Districts Superintendent) จะเป็นผู้กําหนดเงินเดือนของครู อาจารย์ 
และเป็นผู้กําหนดแผนพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งเป็นผู้ต้ังมาตรฐานคุณวุฒิครูและผู้บริหารโรงเรียนด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ิน และโรงเรียนน้ัน โรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหน่วยงาน
ระดับท้องถ่ิน ระดับเขตการศึกษา และระดับชาติ โดยทั้ง 3 ระดับน้ีต่างมีอํานาจในการปกครอง
ควบคุมและบริหารจัดการ ดังน้ันระบบการบริหารการศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อหน่วยงานใน



94 

ทั้ง 3 ระดับน้ีมีความจริงจังในการทํางานและปฏิบัติงานสอดคล้องกันซึ่งมักยึดตามนโยบายของ
หน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าทําให้ระบบความเป็นระบบราชการ (Bureaucratic) ยังปรากฏให้เห็นอยู่ใน
การจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ครูส่วนใหญ่ (Principal) ก็ต้องทําหน้าที่ในการประเมินความ
องค์การของโรงเรียนและดําเนินการสนับสนุนให้เป็นไปตามน้ัน โดยทําโครงการเสนอต่อศึกษาธิการ
เขตเพ่ือพิจารณาในการให้ความสนับสนุน61 

2. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลน้ันรัฐและเขตการศึกษา มีอํานาจในกระบวนการบริหาร

บุคลากรเอง กฎหมาย No Child Left Behind Act กําหนดให้รัฐต้องทําแผนประจําปีเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังครูและผู้ช่วยครู เจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนด้วย กฎหมายน้ียังได้กําหนด
เกณฑ์ขั้นตํ่าในเรื่องคุณสมบัติของบุคลากร 

 สํานักการศึกษาแห่งชาติ (State Department of Education) เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง
การกําหนดคุณสมบัติเกณฑ์มาตรฐานในการประกอบอาชีพของบุคลากรทางการศึกษา รัฐบางรัฐก็
มอบอํานาจในเร่ืองน้ีให้กับคณะกรรมการการศึกษาของรัฐ (State Board of Education) บางรัฐก็
ให้กับสํานักว่าการการศึกษาแห่งรัฐ (State Department of Education) อย่างไรก็ตามคุณสมบัติ
ของบุคลากรตามตําแหน่งน้ันๆ มักมีมาตรฐานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 

 คุณสมบัติของบุคลากร ครูในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปต้องจบการศึกษาอย่างน้อย
ในระดับปริญญาตรีและการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีสําหรับครูระดับมัธยมศึกษา และมีความ
เช่ียวชาญอย่างน้อยหน่ึงรายวิชาในระดับที่สอนต้องมีความรู้ทางการศึกษาทั่วไปและความรู้เฉพาะ
สําหรับวิชาชีพครูซึ่งรวมถึงจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (Psychology of children or adolescents) 
หลักและเทคนิคทางการสอน (Principles and techniques of teaching) และประวัติศาสตร์
พ้ืนฐานการศึกษา (historical foundations of education) ในส่วนของใบรับรองส่วนใหญ่จะเร่ิม
จากใบรับรองเริ่มต้นซึ่งใช้ได้ในระยะเวลาหน่ึงและจะพัฒนาเป็นใบรับรองช่ัวคราว เมื่อจะย้ายถิ่นฐาน
และใบประกอบวิชาชีพที่ถิ่นฐานอ่ืนก็จะต้องตรวจสอบว่าตนมีคุณสมบัติตามกําหนดในท้องถิ่นน้ัน
หรือไม่และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิ่นใหม่นั้นๆ ก่อนที่จะประกอบวิชาชีพในที่นั้นได้ 

 การเข้าสู่ตําแหน่งงาน การตรวจสอบตําแหน่งว่างทําได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเขต
การศึกษาซึ่งจะมีรายละเอียดของการจ้างงานแจ้งไว้ และสามารถทําการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ได้
เลย คณะกรรมการการศึกษาเขต (District Board of Education) มีอํานาจตามกฎหมายในการทํา
สัญญาว่าจ้างบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา  

                                                            
61สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), ข-ค. 
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 การประเมินผลงานบุคลากร วิธีการประเมินทําโดยดูจากผลการศึกษา แบบทดสอบ
การประชุมทางวิชาการ รวมท้ังความสามารถในการมีส่วนร่วมขณะอยู่ในที่ประชุม ความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียนอาจประเมินจากการที่การเย่ียมชมห้องเรียน (Classroom Observation) 
หรือการใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามนักเรียน ข้อคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อครูก็ใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินด้วย 

 การบริหารบุคคลใช้ทั้งหลักการกระจายและการรวบอํานาจ เช่น การกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งมีการกระจายอํานาจในระดับชาติคือรัฐเป็นผู้กําหนด รัฐบาลกลางไม่ได้เข้าไป
แทรกแซง ในขณะท่ีถ้ามองในระดับท้องถิ่นเร่ืองน้ีถือว่าไม่ได้กระจายอํานาจในระดับท้องถิ่นเน่ืองจาก
มลรัฐยังเป็นผู้กําหนดมาตรฐานเองเป็นต้น62 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 การกระจายอํานาจทางวิชาการทําโดยการให้เขตการศึกษาสามารถสร้างหลักสูตรเอง

โดยจะมี Curriculum department เป็นหน่วยงานกลางของเขตรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร 
ส่วนในเขตการศึกษาขนาดเล็ก ครู ครูใหญ่ และผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมกันจัดทําหลักสูตร หลักการของ
การกระจายอํานาจทางวิชาการเมื่อมองในมุมของการทําหลักสูตรจะเห็นว่ารัฐมีอํานาจในการกําหนด
หลักสูตรในโรงเรียนของรัฐซึ่งจะต้องเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความเป็นพลเมืองดี หลักๆแล้วทุกรัฐจะ
สอนให้รู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางและประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
กําหนดให้มีวิชาแกนหลักเป็นวิชาบังคับและคณะกรรมการโรงเรียนสามารถที่จะกําหนดหลักสูตร
เพ่ิมเติมได้ 

 การประเมินคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากสหรัฐอเมริกามีความหลากหลาย ฉะน้ันการ
จะประเมินนักเรียนจึงไม่ควรใช้การประเมินแบบภาพรวม แต่ควรจะประเมินโดยการประเมินแยกส่วน
เพ่ือที่จะไม่ให้มีNo Child Left Behind Act ทั้งน้ีจะต้องมีการทํารายงานผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของ
นักเรียนส่งผ่านท้องถ่ิน (Local School District) ไปที่ส่วนการศึกษาของมลรัฐ (State) และไปถึง
ส่วนจัดการศึกษาของรัฐบาลกลาง (Federal) เพ่ือที่จะให้รัฐบาลทราบว่ามีปัญหาทางวิชาการอย่างไร
บ้างเพ่ือหาวิธีการช่วยแก้ไข 

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปรับปรุงงานวิชาการโดยการใช้การวิจัยทางการศึกษาเป็น
ฐานในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีการเปิดโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนตัวเลือก (School 
choice Programs) ซึ่งในหลายๆรัฐได้ให้โอกาสผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนที่ต้องการได้ไม่จําเป็นต้องเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่บ้านเรือนต้ังอยู่ แม้แต่จะเป็น

                                                            
62สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), ญ-ฎ. 
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โรงเรียนเอกชนก็สามารถทําได้โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งอาจเป็นในรูปใบรับรอง (School 
Vouchers) คูปอง (School Coupons) หรืออาจเป็นการเลือกโรงเรียนแบบใหม่ เช่น โรงเรียนพันธะ
สัญญา (Charter Schools) โรงเรียนที่บริหารโดยบริษัทเอกชน (For-Profit School Development 
Company) 

 การที่รัฐหรือท้องถิ่นยอมให้มีการจัดต้ังโรงเรียนแบบใหม่ๆเพ่ิมรูปแบบของโรงเรียน
เพ่ือให้ผู้ปกครองมีสิทธิเลือกมากขึ้นตามที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียน การทําเช่นน้ีไม่ได้เป็นผล
เฉพาะในเรื่องของการกระจายอํานาจทางวิชาการเท่าน้ัน แต่เป็นการที่รัฐต้องการเร่งเร้าให้โรงเรียนรัฐ
และโรงเรียนลักษณะอ่ืนที่มีอยู่ก่อนแล้วได้รู้สึกว่ามีคู่แข่งขัน63 

4. การบริหารงานงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการศึกษาที่รัฐบาลกลางจัดสรรน้ันคิดเป็นงบประมาณจํานวนมหาศาล

เมื่อเทียบกับผลผลิตมวลรวมของประชาชาติและงบประมาณในด้านอ่ืนๆ การจัดการงบประมาณ
การศึกษาจึงเป็นเรื่องใหญ่และสําคัญมากทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ในระดับชาตินั้นงบประมาณ
การศึกษามักถูกจัดอยู่ในลําดับต้นๆ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารประเทศให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็น
อย่างย่ิง การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลางจะทําทุกปีงบประมาณโดยที่ประธานาธิบดีจะใช้
แนวทางที่เรียกว่าพันธะแห่งชาติเป็นเป้าหมายหลักในการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา 

 เงินสนับสนุนทางการศึกษาหรืองบประมาณทางการศึกษาของโรงเรียนของรัฐนั้น
ได้มาจาก 3 แหล่ง คือ 1) จากท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เก็บมาจากภาษีในท้องที่โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สิน 
(property tax) 2) จากรัฐซึ่งเก็บจากภาษีสําหรับรัฐ เช่น ภาษีรายได้ ภาษีการค้าส่วนของรัฐ และ   
3) จากรัฐบาลกลางซึ่งส่วนใหญ่ได้จากภาษีต่างๆ โดยแหล่งเงินจากรัฐและท้องถิ่นเป็นแหล่งรายได้
พ้ืนฐานของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมื่อเทียบกับเงินรายได้ที่ใช้ในการศึกษาจากรัฐบาลกลางซึ่ง
จะมีจํานวนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

 รัฐจะออกกฎหมายเพ่ือกําหนดภาษีและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่โรงเรียนใน
ท้องถิ่นโดยผู้ว่าการรัฐรับผิดชอบเก่ียวกับการกําหนดงบประมาณการศึกษาและคํานวณงบประมาณท่ี
จะมาใช้ในการศึกษามีสํานักว่าการการศึกษาแห่งรัฐ (State Department of Education) เป็น
หน่วยงานที่จัดการดําเนินงานทางด้านการศึกษาตามที่สภาการศึกษาของรัฐ (State Board of 
Education) กําหนด ผู้ว่าการการศึกษาของรัฐ (Secretary/Commissioner/Superintendent) จะ
เป็นผู้ดําเนินการเรื่องงบประมาณและมักจะนําพันธะแห่งชาติที่รัฐบาลกําหนดมาใช้เพ่ือจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณตามโครงการของรัฐบาลกลางและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด

                                                            
63สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), ฐ-ฑ. 
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ในโครงการดังกล่าว การของบประมาณให้โรงเรียนในเขตนั้น ศึกษาธิการเขตก็มักจะจัดให้โรงเรียนใน
เขตได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจน้ีทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขต และระดับรัฐ อาจถือ
ได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ทําภายใต้หลักการการกระจายอํานาจน่ันเอง 

 วิธีการให้เงินสนับสนุนของรัฐ ประกอบด้วย 5 วิธี (บางรัฐอาจใช้มากกว่า 1 วิธี) 
วิธีการให้เงินสนับสนุนของรัฐ มีดังนี้ 1) Flat-Grant Model รัฐจะให้เงินช่วยเหลือตามรายหัว
นักเรียนที่เข้าเรียนโดยไม่พิจารณาความจําเป็นอ่ืนๆ 2) Foundation Plan การประกันค่าใช้จ่ายที่
สนับสนุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นตํ่าประจําปีงบประมาณโดยไม่พิจารณาถึงเขตการศึกษาบางเขตที่
มีความรํ่ารวย 3) Power-Equalizing Plan วิธีนี้เป็นวิธีการท่ีรัฐจะให้ค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาถึงความ
ร่ํารวยของเขตและคิดเป็นอัตราส่วนที่ผกผันกับการจัดการศึกษา 4) Guaranteed-Tax Base Plan 
เป็นวิธีการที่รัฐประเมินค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนรายคน ซึ่งรัฐจะต้องให้การรับรองว่าเป็นระดับที่เพียง
พอที่จะทําให้เกิดผลประโยชน์ทางการจัดการศึกษารัฐจะให้การช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เขตต้ัง
ไว้กับที่รัฐประเมิน 5) Weighted-Student Plan การกําหนดนํ้าหนักการให้ตามรายหัวนักเรียนใน
สัดส่วนของคุณลักษณะพิเศษ64 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 มีการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบนิติบุคคล มีการกระจายอํานาจไปที่สถานศึกษา

โดยตรงบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School/Site-Based Management) มีสภาที่ปรึกษา
สถานศึกษา (School Advisory Council) มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (School Board) 
หรือบางแห่งเรียก (School Council) การเลือกคณะกรรมการจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในชุมชนที่สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู่ จึงได้กรรมการมาจากหลากหลายวิชาชีพและมีองค์กรครู-
ผู้ปกครอง (PTO) คอยดูแลการบริหารจัดการคณะกรรมการบริหารการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษาและศึกษาธิการเขตจะต้องทํางานร่วมกับครูใหญ่ ครู ผู้ปกครอง และสภาที่ปรึกษาโรงเรียน 
ทําหน้าที่พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา กําหนดแผนพัฒนาโรงเรียน 

 ในระดับสถานศึกษา ศึกษาธิการเขต (Superintendent) มีหน้าที่กํากับดูแลครูใหญ่ 
ครูใหญ่มีหน้าที่กํากับดูแลครู และครูมีหน้าที่กํากับดูแลนักเรียน ซึ่งตามแต่ละตําแหน่งแต่ละคนก็จะมี
สิทธิใช้อํานาจตามท่ีได้รับตามกฎหมาย (Legitimate Power)65 

                                                            
64สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), ช-ญ. 
65ปองสิน วิเศษศิริ, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศสหรฐัอเมริกา” ใน 

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ:    
พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 199-201. 
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รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบด้วย เขตการปกครอง 

คือ อังกฤษเวลส์ไอร์แลนด์เหนือและสกอตแลนด์มีการจัดระเบียบการบริหารประเทศออกเป็น 2 ส่วน 
คือ การบริหารส่วนกลาง (Government Department) ซึ่งมีรัฐบาลและหน่วยงานราชการเป็น
ผู้บริหาร กับการบริหารส่วนท้องถิ่น (Local Government) การปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเปน็สภา
นครหลวง (Metropolitan Council) สภาเขตนคร (County Council) สภาอําเภอในเขตมหานคร 
(Metropolitan District Council) และสภาอําเภอในเขตจังหวัด (County District Council)66 
ดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษจึงแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือในอังกฤษและเวลส์ใน
ไอร์แลนด์เหนือและในสกอตแลนด์มีรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงสร้างการบริหาร 
 ในระดับชาติ มีกระทรวงการศึกษาและการจ้างงาน (Department for Education 

and Employment-DfEE) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาในอังกฤษขึ้นอยู่กับสํานักงานแห่งเวลส์ 
(Welsh Office) กรมการศึกษาไอร์แลนด์เหนือ (Department of Education Northern Ireland- 
DENI) ขึ้นอยู่กับสํานักงานแห่งไอร์แลนด์เหนือส่วนในสกอตแลนด์มีทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรม
แห่งสกอตแลนด์ (The Scottish Office Education and Industry Department - SOEID) ขึ้นอยู่
กับสํานักงานแห่งสกอตแลนด์โดยแต่ละแห่งมีรัฐมนตรีว่าการ (Secretary of State) ซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังจากนายกรัฐมนตรีและขึ้นตรงต่อรัฐสภาที่กรุงลอนดอนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา
และการจ้างงานในอังกฤษรับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรงและมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ (Minister of 
State) และผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. (Parliamentary Under-Secretary of State) รับผิดชอบ
บริหารการศึกษาโดยเฉพาะ 

 ในระดับท้องถ่ินอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น (Local Education Authorities) ในอังกฤษและเวลส์คณะกรรมการการศึกษาและ
ห้องสมุด (Education andLibrary Boards) ในไอร์แลนด์เหนือและองค์การบริหารท้องถิ่นสกอตแลนด์ 
(Scottish Local Authorities) ในองค์กรระดับท้องถ่ินแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการการศึกษาซึ่ง

                                                            
66ชนิตา รักษ์พลเมือง, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศอังกฤษ” ใน    

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 70. 
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ประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มต่างๆในท้องถิ่นรวมทั้งผู้ปกครองและกลุ่มธุรกิจเอกชนโดยองค์กรท้องถิ่น
จะจัดให้มีผู้อํานวยการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น67 

2. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (school governing body หรือ school governors) 

มีหน้าที่ตาม School governance Regulations 2003 ทั้งในด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล พิจารณางบประมาณและการเงิน การว่าจ้างบุคคลกร เป็นนายจ้างของครูผู้สอน คัดเลือกและ
จัดจ้างผู้บริหารหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 รัฐบาลกลาง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและกํากับดูแลการบริหารบุคคลทั้งระบบ ต้ังแต่
การผลิต การว่าจ้างและการใช้ การรักษา และการพัฒนาครู โดยมีการต้ัง Teacher Training Agency 
(TTA) เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ 

 รัฐบาลกลาง ให้ทุนการศึกษา (training bursary) แก่นักศึกษาครู โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษา
สาขาวิชาขาดแคลนและจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ให้ครูผู้สอนได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
เพียงพอที่จะทําให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี และมีอํานาจต่อรองร่วมได้ เน่ืองจากครูสามารถ
รวมตัวกันได้ในรูปองค์กรสหภาพที่แข็งแกร่ง68 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 ด้านวิชาการรัฐบาลกลางในอังกฤษเวลส์และไอร์แลนด์เหนือได้จัดให้มีหลักสูตร

แห่งชาติเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนของรัฐและองค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนในสกอตแลนด์ไม่มีหลักสูตรแห่งชาติมีเพียงแนวทางระดับชาติที่รัฐมนตรีกําหนดไว้ 

 องค์กรระดับชาติที่รับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตรและวุฒิการศึกษาได้แก่องค์การวุฒิ
การศึกษาและหลักสูตร (QCA) ในอังกฤษองค์การหลักสูตรและการประเมินผลแห่งเวลส์ (ACCAC) 
สภาหลักสูตรการสอบและการประเมินผล (CCEA) ในไอร์แลนด์เหนือและองค์การวุฒิการศึกษาแห่ง
สกอตแลนด์ (SQA) 

 สถานศึกษาทุกระดับมีหน้าที่ในการประเมินตนเองโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในระดับโรงเรียนครูใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินการจัด

                                                            
67กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษ, เข้าถึงเมื่อ 3 

ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/ Index/ 7?Page_No=5 
68ชนิตา รักษ์พลเมือง, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศอังกฤษ” ใน    

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 70. 
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องค์กรและมาตรฐานการศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
องค์การบริหารการศึกษาท้องถิ ่นและผู ้ปกครองส่วนองค์กรบริหารระดับท้องถิ ่นมีหน้าที ่ให้
คําปรึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้ความสนับสนุนด้านหลักสูตรการประกัน
คุณภาพการติดตามผลการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพ 

 ในระดับชาติมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนคือ
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (OFSTED) ในอังกฤษสํานักงานผู้ตรวจการของสมเด็จพระราชินีในเวลส์
และในสกอตแลนด์ส่วนในไอร์แลนด์เหนืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมการศึกษาไอร์แลนด์เหนือ 

 การตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษาต่อเน่ืองในอังกฤษและเวลส์อยู่ในความ
รับผิดชอบของสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาต่อเน่ืองในไอร์แลนด์เหนือดําเนินการโดยกรมการ
ศึกษาและผู้ตรวจการโรงเรียนของสมเด็จพระราชินีส่วนในสกอตแลนด์เป็นหน้าที่ของทบวงการศึกษา
และอุตสาหกรรม 

 การตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดในสหราชอาณาจักรดําเนินการโดย
สํานักงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance Agency) นอกจากนี้ในแต่ละเขตปกครองยังมี
หน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาได้แก่สภาจัดสรร
งบประมาณอุดมศึกษาแห่งอังกฤษเวลส์และสกอตแลนด์และสภาการอุดมศึกษาไอร์แลนด์เหนือ 

4. การบริหารงานงบประมาณ 
 รัฐบาลกลางมีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาให้แก่หน่วยงาน

ทางการศึกษาในระดับชาติ องค์กรบริหารท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านองค์กร
บริหารท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลขององค์กรท้องถิ่นส่วนโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
รฐัจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางโดยตรง 

 องค์กรบริหารท้องถิ่นรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนซึ่งประกอบด้วย
งบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลางและรายได้ของท้องถ่ินโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบในการ
บริหารงบประมาณของตนเอง 

 สําหรับสถาบันในภาคการศึกษาต่อเน่ืองในอังกฤษและเวลส์น้ันจะได้รับงบประมาณ
ผ่านสภาจัดสรรงบประมาณการศึกษาต่อเน่ืองในบางกรณีสภาจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาโดยผ่านองค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่นส่วนในไอร์แลนด์เหนือและสกอตแลนด์
สถานศึกษาจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางโดยผ่านคณะกรรมการการศึกษาและห้องสมุดและ
ทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรมสกอตแลนด์ตามลําดับ 

 สถาบันอุดมศึกษาในอังกฤษเวลส์และสกอตแลนด์ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง
ผ่านสภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาส่วนในไอร์แลนด์เหนือสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณผ่าน
กรมการศึกษานอกจากน้ีสถาบันอุดมศึกษาในอังกฤษเวลส์และไอร์แลนด์เหนือยังได้รับเงินอุดหนุน
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เพ่ิมเติมผ่านองค์กรท้องถิ่นด้วยในอังกฤษและเวลส์น้ันยังมีงบประมาณที่จัดสรรผ่านสํานักงาน
ฝึกอบรมครูให้แก่สถาบันอุดมศึกษาด้วย69 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือการศึกษาในโรงเรียน

การศึกษาต่อเนื่องและการอุดมศึกษาโดยในแต่ละระดับมีทั้งสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน 
 ในการบริหารสถานศึกษาทุกระดับจะมีคณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา 

(school governing body หรือ school governors) รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาและตัดสินใจ
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการ
ควบคุมคุณภาพและการบริหารงานทั่วไป 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐประกอบด้วยผู้แทนของชุมชน
ผู้ปกครองครูใหญ่และครูในโรงเรียนนั้นส่วนโรงเรียนในอุปถัมภ์ขององค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
ทุกแห่งก็มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐแต่ต้องมีผู้แทนจากองค์การ
บริหารการศึกษาทอ้งถิ่นเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

 สถาบันในภาคการศึกษาต่อเน่ืองและอุดมศึกษามีการบริหารงานของตัวเองเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริหารสถาบันการศึกษาต่อเนื่องมีบทบาทคล้ายคลึงกับกรรมการอํานวยการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการส่วนใหญ่ที่มาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมทั้งอาจารย์ใหญ่ครู
นักศึกษาและสถานศึกษาบางแห่งมีกรรมการที่เป็นผู้ปกครองด้วยส่วนสถาบันอุดมศึกษานั้นมี
คณะกรรมการบริหารสูงสุดคือสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันประกอบด้วยคณาจารย์อาวุโสและ
กรรมการจากภายนอกท่ีมาจากการเลือกต้ังมีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทั่วไปองค์กรบริหาร
ระดับรองลงมาคือสภาบริหารของสถาบันประกอบด้วยบุคลากรวิชาชีพสหภาพการค้าและอ่ืนๆโดยมี
หน้าที่ตัดสินใจเรื่องที่นอกเหนือความสามารถของคณะวิชา70 
 
รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส 

ประเทศฝร่ังเศสมีการบริหารประเทศแบ่งออกเป็นส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ในส่วนกลาง
แบ่งการปกครองออกเป็นเขต (region) โดยแต่ละเขตประกอบด้วยกลุ่มจังหวัด (departements) 
ต้ังแต่ 2 – 8 จังหวัดในส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นระดับเขต (Arrondissements) อําเภอ (Cantons) และตําบล

                                                            
69กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษ, เข้าถึงเมื่อ 3 

ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/ Index/ 7?Page_No=5 
70กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษ, เข้าถึงเมื่อ 3 

ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/ Index/ 7?Page_No=5 
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หรือเทศบาล (Communes) ดังน้ัน รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส จึงแบ่งออกเป็น
เขตการศึกษาเช่นเดียวกับการปกครองประเทศ โดยแต่ละเขตการปกครองจะมี 1 เขตการศึกษา 
(academies)71มีรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงสร้างการบริหาร 
 ในส่วนกลางมีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษา มีหน้าที่

กําหนดนโยบายการศึกษาและดูแลให้มีการนํานโยบายไปปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้โดยมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้ 1) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรี
การศึกษาแห่งชาติการวิจัยและเทคโนโลยี (Ministre de l’educationnationale, de la recherché 
et de la technologie) 2) ระดับอุดมศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีการอุดมศึกษา 
(Ministre de l’enseignementsuperieur)  

 เมื่อมีการกระจายอํานาจการศึกษา ทําให้เทศบาลหรือคอมมูน (communes) มี
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน คือ รับผิดชอบโรงเรียนในระดับประถมศึกษารวมทั้ง
โรงเรียนอนุบาล “จังหวัด” (departements) เป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือคอลเลจ (colleges) และเขต (regions) เป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือลีเซ่ (lycees) ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีอํานาจอิสระในด้านการบริหารการเงินและด้านวิชาการ
และนอกจากน้ันยังมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกหลายแห่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงอื่นๆเช่น 
กระทรวงแรงงานฯและเขต (regions) ร่วมกันดูแลการฝึกงานในอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
โดยสภาบริหารของเขตเป็นผู้จัดทําโปรแกรมการฝึกงานในแต่ละปีการศึกษา เป็นต้น นอกจากน้ัน
ประเทศฝร่ังเศสยังมีผู้แทนจากส่วนกลางมีหน้าที่ควบคุมกํากับการบริหารการศึกษาในส่วนท้องถิ่น 
สรุปได้ดังน้ี 

 

 

 

 

                                                            
71พีรพันธ์ุ พาลุสุข, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส” ใน       

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 156. 
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ตารางที่ 1 ตําแหน่งของผู้แทนของส่วนกลางในส่วนท้องถิ่น 

ระดับ ผู้แทนของรัฐบาล ผู้แทนของกระทรวงการศึกษาฯ
รัฐบาล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีการศกึษาแห่งชาติฯ 
เขต (region) ผู้ว่าการเขต

(Prefet de region) 
ศึกษาธิการเขต (Recteur) 

จังหวัด (departement) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(Prefet du 103epartment)

ผู้ตรวจราชการเขตการศึกษา 
(Inspecteurs d’ academie-IA) 

เทศบาล (commune) - ผู้ตรวจราชการการศึกษาแห่งชาติ
(Inspecteurs de l’ education 
nationale - IEN) 

ที่มา: กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบรหิารการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส, เข้าถึงเมื่อ 3 ตุลาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/Index/7? Page_No=5 
 

 นอกจากน้ัน ในประเทศฝร่ังเศสยังมีองค์กรสําหรับให้คําแนะนําและปรึกษางานด้าน
การศึกษาหลายๆ องค์กรและในหลายระดับที่สําคัญคือองค์กรที่ปรึกษาของกระทรวงการศึกษาฯและ
ทบวงมหาวิทยาลัยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีการศึกษาฯและรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยและมีหน้าที่ให้
คําปรึกษาแนะนําต่อรัฐมนตรีฯโดยที่รัฐมนตรีฯ ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อแนะนําเหล่าน้ันก็ได้
องค์กรเหล่าน้ีมีสภาสูง conseil suprieur de l’education - CSE ) สภานโยบายการศึกษาแห่งชาติ
(conseil national des programmes -CNP) คณะกรรมการร่วมด้านสาขาอาชีพ (Les commissions 
professionnelles consultatives - CPC) สภาการอุดมศึกษาและการวิจัย (conseil national de l’ 
enseignement seprieur et de la recherche – CNESER) และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย72 

2. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
 ประเทศฝร่ังเศสบริหารงานบุคคลโดยรัฐบาลกลาง มีกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ผู้ดําเนินการครบวงจรนับต้ังแต่การรับสมัครบุคลากร การจัดสอบคัดเลือก การฝึกอบรมก่อน
ประจําการ การบรรจุแต่งต้ัง รวมทั้งการกําหนดอัตราเงินเดือนและการเลื่อนวิทยฐานะ การดํารง
ตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นครูผู้สอนในทุกระดับจะต้องผ่านการสอบแข่งขันที่จัดขึ้นทุกปี
โดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแผนกบริหารอัตรากําลัง (Direction de l’ encadrement: DE) 
                                                            

72กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษ, เข้าถึงเมื่อ 3 
ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/ Index/ 7?Page_No=5 
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กระทรวงศึกษาธิการและแผนกบุคลากรผู้สอน (Direction des personnels enseignants: DPE) 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

 ผู้ที่จะเป็นครูจะต้องผ่านการอบรมจัดโดยสถาบันของหมาวิทยาลัยที่เรียกช่ือว่า 
Instituts universtaires de formation des maîtres: IUFM ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้า
รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีวิชาการและภาคปฏิบัติ เพ่ือเป็นครูมืออาชีพเป็นเวลา 1 ปี สําหรับครูของ
โรงเรียนเอกชน จะต้องสอบแข่งขันเช่นเดียวกัน ซึ่งจะดําเนินการภายใต้กฎหมาย เรียกว่า private 
law ซึ่งไม่แตกต่างจาก public law แม้ว่ารัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินเดือนรัฐจะเป็นผู้รับสมัครครู จัดการ
สอบแข่งขัน จัดอบรมครู และจัดอัตรากําลังครูให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งรัฐเป็นผู้กําหนด
ระบบการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา รัฐกําหนดเกณฑ์การประเมินครูเพ่ือการเลื่อน
วิทยฐานะ กําหนดอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ 

 ครูผู้สอนในประเทศฝรั่งเศส จัดเป็น 3 ประเภท คือ ครูระดับที่ 1 ได้แก่ ครูผู้สอน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครูระดับน้ีทําการสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 2 - 11 ปี ช้ัน
ระดับอนุบาล1 จนถึงระดับช้ันสูงสุดของระดับประถมศึกษา ครูระดับน้ีจะต้องสามารถสอนวิชาที่
หลากหลาย ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา 
ดนตรี ศิลปะ พลาสติก ศิลปหัตถกรรม กีฬา ครูระดับที่ 2 หมายถึง ครูที่สมัครสอนในระดับวิทยาลัย 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ ครูระดับน้ีจะต้องทําการสอนใน
สถานศึกษาและสถาบันการจัดฝึกอบรมและจะต้องทําหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนด้วย 
ครูระดับที่ 3 หมายถึง ครูผู้สอนในระดับอุดมศึกษา73 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 รัฐบาลกลางเป็นผู้กําหนดเป้าหมายของหลักสูตร กําหนดโครงสร้างหลักสูตร กําหนด

เน้ือหาหลักสูตรให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งการกําหนดประกาศนียบัตรในระดับต่างๆ และ
กําหนดวิธีการสอนและเลือกใช้หนังสือและแบบเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร หลักสูตรระดับประถมศึกษาเน้นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน และ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งด้านพลศึกษา และการสร้างสํานัก หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นกําหนดให้จัดการ
เรียนการสอนใน 8-9 วิชาบังคับและวิชาเลือก และในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับที่สูง
กว่า กําหนดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 3 โครงสร้างให้นักเรียนเลือกเรียนให้ความสําคัญกับการจัด

                                                            
73พีรพันธ์ุ พาลุสุข, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส” ใน       

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 225-227. 
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การศึกษาพิเศษอย่างมาก โดยกําหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดการเรียนร่วมของนักเรียนพิการในช้ัน
เรียนปกติ74 

 การตรวจสอบและประเมินผลองค์กรที่ทําหน้าที่ด้านการตรวจสอบและประเมินผลข้ึน
ตรงกับส่วนกลางคือสํานักผู้ตรวจการ (General Inspectorate) ในสังกัดสํานักรัฐมนตรีของกระทรวง 
ศึกษาธิการองค์กรและบุคลากรที่ทําหน้าที่ด้านการตรวจสอบ (inspection/inspecteurs) มีหน้าที่คือ 
1) ประเมินผลงานของระบบ 2) ประเมินผลงานของบุคลากร 3) ควบคุมให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกําหนดไว้ 4) กระตุ้นให้มีนวัตกรรมในการดําเนินการ 5) ให้การปรึกษาแนะนํา
ในทางปฎิบัติ นอกจากน้ีศึกษาธิการเขต (recteur) ผู้ว่าราชการเขต (prefet de region) และผู้ว่า
ราชการจังหวัด (prefet du departement) สามารถทําหน้าที่ด้านนี้ได้เช่นกันแต่ฝรั่งเศสมีหน่วยงาน
เฉพาะด้านการตรวจสอบและประเมินผลโดยตรงด้วยคือในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการ
ประเมินและตรวจสอบทําโดยหน่วยงานระดับชาติ (corps nationaux) และหน่วยงานระดับท้องถิ่น 
(corps regionaux) 

 หน่วยงานระดับชาติ (corps nationaux) ประกอบด้วย 1) หน่วยตรวจสอบการศึกษา
ทั่วไปแห่งชาติ (Inspection generraux de l’ administration national-IGEN) ทําหน้าที่ตรวจสอบ
และให้คําแนะนําเก่ียวกับนโยบายและเน้ือหาของการศึกษา 2) หน่วยตรวจสอบการบริหารการศึกษา 
(Inspection generraux de l’administration de l’educationnationale - IGAEN) ทําหน้าที่
ตรวจสอบและให้คําแนะนําในส่วนที่เก่ียวกับการบริหารระบบการศึกษา 

 หน่วยงานระดับท้องถิ่น (corps regionaux) จะประกอบไปด้วยหลายๆ หน่วยงาน
ย่อยแต่หน่วยงานที่สําคัญ คือคณะผู้ตรวจสอบด้านการสอนและวิชาการ (Inspecteurs pedagogiques 
regionaux – Inspecteurs d’ academie-IPR-IA) ตรวจสอบในระดับมัธยมศึกษาและคณะผู้ตรวจสอบ
ด้านการศึกษาแห่งชาติ (Inspecteurs de l’ education nationale – IEN) ตรวจสอบในระดับ
ประถมศึกษา 

 ส่วนการประเมินและตรวจสอบในระดับอุดมศึกษาทําโดยคณะกรรมการการประเมินผล
แห่งชาติ (comit national d’ evaluation–CNE ) ซึ่งมีสถานะเป็นอิสระทางการบริหารมีอิสระทาง
การเงินและสามารถสร้างงานได้เองตามที่เห็นเหมาะสม75 

                                                            
74พีรพันธ์ุ พาลุสุข. “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส”           

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ:    
พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 237. 

75กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษ, เข้าถึงเมื่อ 3 
ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/ Index/ 7?Page_No=5 
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4. การบริหารงานงบประมาณ 
 ฝรั่งเศสทุ่มเททรัพยากรให้กับการศึกษาในสัดส่วนที่สูงคือประมาณร้อยละ 7 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา งบประมาณสําหรับการศึกษาถูกจัดสรรไปเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาในระดับต่างๆในสัดส่วนที่ไม่เปลี ่ยนแปลงมากนักคือระดับ
ประถมศึกษาได้รับประมาณร้อยละ 27 ของงบประมาณทั้งหมดระดับมัธยมศึกษาได้รับร้อยละ 44 
อุดมศึกษาได้รับร้อยละ 17 และการศึกษาพิเศษและการศึกษาต่อเน่ืองได้รับร้อยละ 12 สําหรับการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆน้ันมีอัตราส่วนที่ไม่แตกต่างกันมาก
เช่นกันคือค่าเงินเดือนค่าจ้างและเงินบํานาญประมาณร้อยละ 76 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัด
การศึกษาประมาณร้อยละ 16 และเงินลงทุน (เช่นการสร้างอาคารสถานที่) ประมาณร้อยละ 8 

 ที่มาของงบประมาณคือรัฐบาลยังเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าจ้าง
เงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาแทบทั้งหมดโดยโอนเงินให้องค์กรท้องถิ่นไปดําเนินการและ
องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบจัดหางบประมาณในส่วนของการจัดสร้างซ่อมแซมสถานศึกษาและค่า
ดําเนินการในส่วนที่เหลือสําหรับสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบของตนซึ่งได้มาจากการจัดเก็บ
ภาษีในท้องถิ่นและแหล่งอ่ืนๆ อาทิเงินอุดหนุนจากภาคธุรกิจและผู้ปกครองโดยสรุปน้ันความ
รับผิดชอบขององค์กรท้องถิ่นคือระดับเขตเป็นผู้รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเพ่ือ
การศึกษาพิเศษและรับผิดชอบระดับอุดมศึกษาร่วมกับรัฐในอัตราส่วน 50 : 50 ระดับจังหวัดเป็น
ผู้รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับคอมมูนหรือเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบระดับ
ประถมศึกษาและอนุบาล 

 ในประเทศฝรั่งเศส รัฐมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการฝึกงานให้นักเรียนนักศึกษาด้วย 
โดยได้รับเงินงบประมาณจากรัฐในรูปของกองทุนสําหรับการฝึกงานในท้องถิ่นและจากภาษีการ
ฝึกงานที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.3 - 1.1 ของค่าเงินเดือนทั้งหมดที่วิสาหกิจแต่ละ
แห่งจ่ายไปในแต่ละปีและจากแหล่งรายได้ของท้องถิ่นเอง76 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 ระดับจังหวัด (departements) มีสภาจังหวัด (conseil general) เป็นองค์กรการ

บริหารทั่วไปและดูแลเรื่องการศึกษาจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างต่อเติมและดูแล
อาคารสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (colleges) และการจัดรถบริการรับ-ส่ง
นักเรียนสําหรับนักเรียนในเขตจังหวัดของตน 

                                                            
76พีรพันธ์ุ พาลุสุข, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส” ใน       

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 237. 
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 ระดับตําบลหรือเทศบาล (communes) โรงเรียนประถมศึกษา (ecoles elementaires) 
และโรงเรียนอนุบาลตลอดจนสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (ecoles maternelles) ต่างๆ อยู่ภายใต้
การบริหารของท้องถิ่นในระดับตําบลหรือเทศบาลสภาเทศบาลเป็นผู้ก่อต้ังสถานศึกษาและบริหาร
งบประมาณสําหรับสถานศึกษาเหล่าน้ันรับผิดชอบการจัดรถบริการรับ-ส่งนักเรียนสําหรับนักเรียนใน
เขตจังหวัดของตนและสามารถตัดสินใจและดําเนินการในเรื่องต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนได้ 

 ระดับสถานศึกษาโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีอิสรภาพในการ
บริหารสถานศึกษาของตนได้ในแง่การเรียนการสอนและการบริหารงานท่ัวไปแต่ต้องจัดทําแผนการ
เรียนการสอนสําหรับกําหนดงบประมาณและติดตามผลทั้งนี้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะต้อง
คํานึงถึงลักษณะจําเพาะและความต้องการของท้องถิ่นของตนมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 สถานศึกษาจะมีสภาบริหาร (Conseil d’ administration) ซึ่งมีหัวหน้าสถานศึกษา
เป็นประธานมีสมาชิกมาจากองค์กรท้องถ่ินต่างๆจากฝ่ายบริหารและบุคลากรของสถานศึกษาผู้แทน
ผู้ปกครองผู้แทนนักเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาทําหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ดําเนินการบริหารการศึกษากําหนดแนวทางสําหรับแผนพัฒนาสถานศึกษาและวางหลักการอ่ืนๆสภา
บริหารยังมีองค์กรต่างๆช่วยเหลือเช่น คณะกรรมการถาวร (Commission permanente) สภา
สาขาวิชา (Counseil de discipline) และสภาช้ันเรียน (Counseil de class)  

 หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา คือ Directeur หรือ Directrice ส่วนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือ Principal และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ Proviseur หัวหน้า
สถานศึกษามาจากการสอบแข่งขันและมีสถานะเป็นข้าราชการของกระทรวงการศึกษาฯ 

 ระดับอุดมศึกษามีอํานาจปกครองตนเองได้ทั้งทางด้านการบริหารการเงินการสอนการ
วิจัยมีองค์กร 3 แห่ง ในการบริหารคือสภาบริหาร (conseild’administration) สภาวิชาการ
วิทยาศาสตร์ (conseil scientifique) และสภากิจการการศึกษาและวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย (conseil 
des etudes et de la vie universitaire) สมาชิกของสภาทั้ง 3 แห่งประกอบด้วย ผู้แทนด้าน
วิชาการด้านการวิจัย ผู้แทนนักศึกษา ผู ้แทนเจ้าหน้าที ่ฝ่ายบริหารและเทคนิค ผู ้แทนกลุ ่ม
ผลประโยชน์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน ส่วนอธิการบดีมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก
สภาเป็นผู้ลงคะแนนเลือกต้ังประธานของมหาวิทยาลัยทําหน้าที่เป็นประธานสภาและมีอํานาจสูงสุด
เหนือบุคลากรทั้งหมดในสถาบันของตน77 
 
 

                                                            
77กมล สุดประเสริฐ, โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส, เข้าถึงเมื่อ 3 

ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://e-library.onecapps.org/Home/Index/7?Page_No=5 
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รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปอยู่ในกลุ่มประเทศ

นอร์ดิกซ์มีกรุงเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวงเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีระบบรัฐสวัสดิการประชากรมีรายได้
หลักจากการอุตสาหกรรมมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 3 ระดับคือระดับบริหารส่วนกลาง
ระดับบริหารส่วนภูมิภาคและระดับบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) สาธารณรัฐฟินแลนด์มีระบบ
การศึกษาที่ดีที่สุดในโลกจากการประเมินศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตามโครงการ PISA (The Programme for International Student Assessment (PISA) ขององค์กร 
ความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนา ลักษณะรูปแบบในการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ มีดังน้ี 

1. โครงสร้างการบริหาร 
 ประเทศฟินแลนด์ มีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

พัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมกีฬาและเยาวชนและความร่วมมือกับนานาชาติในส่วนที่
เก่ียวข้องและมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติทําหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณ มีโครงสร้าง
ทางการศึกษา 3 ระดับได้แก่ระดับกระทรวงระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น (เทศบาล) การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่เป็นของรัฐและเอกชนเพียงเล็กน้อยโดยมี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (Finnish National Board of Education) 
รับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาการฝึกอบรมและพัฒนาครูการศึกษาผู้ใหญ่นอกจากนั้นยัง
รับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรแกนกลางและคุณวุฒิแห่งชาติด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
รวมทั้งคุณสมบัติสมรรถนะพ้ืนฐาน (competence-based qualifications)  

 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ยังเป็นแบบความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาภายในท้องถ่ินของตนเองหรือหลายท้องถิ่นร่วมกันจัดหรือระหว่าง
ท้องถิ่น (เทศบาล) จัดร่วมกับมูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นความหลากหลายของการจัดการศึกษามีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียน 

2. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
 สาธารณรัฐฟินแลนด์มีการพัฒนาการฝึกอบรมและคัดเลือกผู้บริหารมืออาชีพอย่าง

จริงจังและใช้วิธีสรรหาหรือคัดเลือกผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือจะได้
ผู้บริหารมืออาชีพที่ต้องพิสูจน์ผลงานโดยการทําเป็นสัญญาจ้างสําหรับการสรรหาครูพิจารณาจาก
กลุ่มผู้จบการศึกษาระดับหัวกระทิหรือร้อยละ 10 แรกมาเป็นครูโดยให้ความสําคัญว่าครูเป็น
บุคคลสําคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนในการนี้ครูมีฐานะเป็นพนักงานเทศบาล
ข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐแล้วแต่หน่วยงานการศึกษาที่จัดจ้างครูการจ้างกระทําโดยสัญญาจ้าง
คราวละ 3-5 ปีโดยอัตราเงินเดือนเป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่างสหภาพครูรัฐและหน่วยงานจ้างซึ่ง
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พิจารณาจากคุณวุฒิและระยะเวลาการทํางานเงินเดือนครูขั้นเริ่มต้นในอัตราที่สูงโดยขั้นเริ่มต้น
ประมาณ 29,000 ดอลลาร์โดยกําหนดให้ครูมัธยมศึกษามีเงินเดือนสูงกว่าครูประถมศึกษาและเป็นไป
ตามภารกิจความรับผิดชอบในการกําหนดคุณสมบัติครูคํานึงถึงความรู้ความเช่ียวชาญจําแนกตาม
ภารกิจได้แก่ 1) ครูประจําช้ันต้องผ่านการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดย
กําหนดให้ต้องเรียนจบระดับปริญญาโทและต้องมีการฝึกสอนทดลองและวิจัยในโรงเรียนสาธิต 2) ครู
ประจําวิชาต้องผ่านการเรียนในสาขาที่จะไปสอนก่อนจึงไปศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆครูจึงต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทางการศึกษารวมทั้งมีข้อกําหนด
พิเศษสําหรับครูการศึกษาพิเศษ และครูแนะแนวที่ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทที่เรียนมาทางด้าน
การศึกษาพิเศษ และการแนะแนว สําหรับครูที ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นๆจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและกําหนดระดับเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษาส่วนเงินเดือนครู
ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาครูแต่ละคนจะได้รับเงินเดือนตามภารกิจและผลงานโดยมี
สมาคมวิชาชีพครู/สหภาพครูเข้ามาดูแลเจรจาต่อรองส่วนรัฐบาลสนับสนุนเพียงบางส่วนโดยมีการ
กําหนดระดับตําแหน่ง/เงินเดือนสําหรับข้าราชการครูด้วยในด้านการพัฒนาครูมีการฝึกอบรมครูที่
เน้นเนื้อหาวิชาการและทักษะการสอนอย่างจริงจังโดยมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติทํา
หน้าที่จัดบริการฝึกอบรมพัฒนาตลอดชีวิตการเป็นครูโรงเรียนจะส่งครูไปฝึกอบรมพัฒนาอย่าง
เป็นระบบเน้นการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเน้นการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลและการพัฒนาความร่วมมือประกอบด้วย 
1) การนิเทศติดตามการประเมินแบ่งเป็นการประเมินตนเองและการประเมินจากภายนอกการ
ประเมินตนเองเพ่ือเห็นภาพรวมและเผยแพร่กิจกรรมผลการปฏิบัติงานและกําหนดแผนงานต่อไปท้ังน้ี
จะประเมิน 3 ด้านคือประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางการเงินระดับภูมิภาคมีการ
ประเมินผลระดับภูมิภาคโดย The Provincial State Offices เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการให้บริการ
เครือข่ายทางการศึกษาและการประเมินติดตามผลระดับท้องถ่ินเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้
โดยคุ้มค่ากับงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การพัฒนาความ
ร่วมมือมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคธุรกิจเอกชนอย่างใกล้ชิดเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จะใช้จริงในชีวิตการทํางานสอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจ
เอกชน 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 ประเทศฟินแลนด์มีการบริหารงานวิชาการดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตร

แกนกลางดําเนินการโดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ที่เป็นเพียงกรอบกว้างๆส่วน
รายละเอียดเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นและสถานศึกษาน้ันๆหรืออาจร่วมกับส่วนกลางดําเนินการพัฒนา
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หลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ 2) การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนหรือการนํา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของครูซึ่งมีอิสระในการเลือกหนังสือเรียนจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรทั้งน้ีหากมีเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษโรงเรียนต้องดําเนินการจัดทําแผนการเรียนเป็นรายบุคคลเน่ืองจากฟินแลนด์
กําหนดให้เด็กทุกคนต้องได้เรียนในโรงเรียน/ช้ันเดียวกันไม่ว่าเด็กที่เรียนเก่งหรือเด็กที่เรียนช้าการให้
ความสําคัญกับกระบวนการติดตามและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากการท่ีฟินแลนด์มุ่งเน้น
คุณภาพโดยเฉพาะการมุ่งเน้นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การเรียน การสอนของครูจึงใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
และมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอน 3) การ
ประเมินผลการเรียนการสอน นโยบายของฟินแลนด์เน้นคุณภาพการศึกษาแต่ไม่เน้นการแข่งขันให้
เป็นไปตามพัฒนาการของผู้เรียนการประเมินผลผู้เรียนของฟินแลนด์จึงมุ่งประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียน โดยไม่กําหนดเกรดเพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินพัฒนาการของตนเองรู้และเข้าใจชีวิตตนเองเพ่ือ
เลือกที่จะตัดสินใจในการวางแผนการเรียนและมีอาชีพในอนาคตหรืออาจกล่าวได้ว่าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และมีทักษะชีวิตอย่างแท้จริงดังน้ันการประเมินจึงเป็นเรื่องของโรงเรียนและครูที่จะประเมิน
ผู้เรียนในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยไม่มีการสอบมาตรฐานระหว่างปีแต่ประการใดการสอบ
วัดมาตรฐานมีเพียงคร้ังเดียวเมื่อผู้ เรียนอายุ 16 ปีเพ่ือนําผลประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาเท่าน้ัน หลักการในการประเมินผลการเรียนยึดหลักความหลากหลายของหลักฐาน
การเรียนมีทั้งการประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการ การประเมินความรู้และทักษะ การประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออกอันเกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลการประเมินรวมทั้งมีการรายงานการประเมินผลย้อนกลับในแต่ละกิจกรรมการประเมิน 

4. การบริหารงานงบประมาณ 
 รัฐอุดหนุนและจ่ายงบประมาณการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจเองว่าจะมอบ
ความรับผิดชอบงบประมาณให้กับโรงเรียนเงินอุดหนุนต่อหัวจะเพิ่มขึ้นตามปัจจัยต่างๆเช่นความ
หนาแน่นของประชากรจํานวนผู้เรียนฯลฯสําหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษาช้ันสูงรัฐสนับสนุนงบประมาณให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาช้ันสูง
เกือบทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายเร่ืองอุปกรณ์การเรียนที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมทําหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและการ

พัฒนาวิชาการท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการของตนเองที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรม
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เอกลักษณ์และความต้องการของประชาชนท้ังด้านวิชาการงบประมาณงานบุคคลและงานบริหาร
ทั่วไป สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทั้งในส่วนความรับผิดชอบของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคู่ขนานกัน ได้แก่ สถาบันโปลีเทคนิคและมหาวิทยาลัยซึ่ง
มุ่งเน้นด้านวิชาการ การวิจัยและการศึกษา ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นของรัฐ แต่สถาบันโปลี
เทคนิคดําเนินการโดยรัฐ เทศบาล และเอกชน โดยรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาโดยมีจุดเด่นของการบริหารสถานศึกษา 
เป็นดังน้ี 1) รัฐหรือส่วนกลางมีหน้าที่เพียงกําหนดนโยบายสนับสนุนวิชาการงบประมาณและติดตาม
ประเมินผลกว้างๆมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติทําหน้าที่พัฒนาบุคลากรและจัดทําหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่เป็นเพียงกรอบกว้างๆ รายละเอียดเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นและ
สถานศึกษาที่จะพัฒนาร่วมกันให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมเอกลักษณ์และความต้องการของ
ท้องถิ่น 2) ให้ความสําคัญกับครูว่าเป็นบุคคลสําคัญในการจัดการเรียนการสอนมีการคัดเลือกคนเก่ง
มาเป็นครูให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูมอบหมายความรับผิดชอบให้ครูมีอิสระในการจัดเรียนการ
สอน การร่วมพัฒนาสาระหลักสูตรเลือกตําราเรียนกําหนดวิธีการเรียนการสอนและการวัด 
ประเมินผลผู้เรียนด้วยตนเอง 3) ใช้งบประมาณต่อหัวผู้เรียนน้อยกว่าประเทศในกลุ่ม OECD แต่ผล
การทดสอบการประเมินตามโครงการ PISA กลับสูงกว่าแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษารวมทั้งการศึกษาให้เปล่าทั้งด้านค่าเล่าเรียนสื่อวัสดุอุปกรณ์และอาหารแก่ผู้เรียนเต็มเวลา
ทุกมื ้อทั ้งนี้ก็เพื ่อมุ ่งสู ่คุณภาพผู ้เร ียนและความเสมอภาคของผู ้เร ียนและประชาชน 4) การ
ประเมินผลท่ีเน้นการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการของผู้เรียนมากกว่าการแข่งขันและเป็นไปเพ่ือ
การแนะแนวการส่งเสริมการเรียนและการพัฒนาทักษะไม่มีการสอบมาตรฐานระดับชาติยกเว้นการ
สอบเพ่ือนําผลไปเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาทําให้ผู้เรียนไม่เกิดความเครียดแต่กลับเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยภาพรวม 5) ให้ท้องถ่ินรับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและให้
อิสระแก่สถานศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านงานบุคคลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการประเมินผลร่วมกับครูสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและประชาชนทําให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการรัฐหรือส่วนกลางทําหน้าที่ในการพัฒนาครูสนับสนุนวิชาการและ
ติดตามประเมินผล 6) การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่รัฐจัดเฉพาะโครงการพิเศษตามนโยบายทําให้การจัดการศึกษาสามารถ
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและเกิดความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนกับ
โรงเรียน78 

                                                            
78พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยและพฒันาเรื่องรปูแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน (กรงุเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 48-55. 
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รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ 
ประเทศนิวซีแลนด์แบ่งการปกครองเป็นส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ส่วนกลางได้แบ่งการ

ปกครองออกเป็น 16 เมือง และ 1 แคว้น ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย สภามณฑล (regional councils) 
12 แห่ง และองค์การบริหารเขต (territorial authorities) 74 แห่ง ในองค์การบริหารเขต แบ่ง
ออกเป็น สภาเมือง (city councils) จํานวน 16 แห่ง และสภาตําบล (district councils) จํานวน 58 แห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระทางการปกครองตามกฎหมายการปกครอง
ท้องถิ่น ในด้านการศึกษา ประเทศนิวชีแลนด์ได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีให้ความสําคัญต่อการศึกษาอย่าง
ย่ิง เช่ือว่าการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจฐานความรู้และความสามารถของการแข่งขัน เป็นปัจจัยของการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน
รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศนิวชีแลนด์มีรายละเอียดดังน้ี79 

1. โครงสร้างการบริหาร 
 ประเทศนิวซีแลนด์มีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบด้านการศึกษา จัดว่าเป็น

ประเทศที่ประสบผลสําเร็จทางการศึกษาเป็นอย่างสูงในลําดับต้นๆของโลกมีการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังสถานศึกษาโดยตรงในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา (Board of Trustee) ที่ไม่มีองค์กรทางการบริหารอ่ืนมาคั่นกลางมีสํานักงานตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา (Education Review Office) ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุก5ปีในลักษณะของการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่ควบคู่กับการกระจายอํานาจและมีสํานักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ (The New 
Zealand Qualification Authority) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่ดูแลมาตรฐานคุณภาพและ
การรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆท่ีไม่เปิด
โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาแต่การศึกษากระจายไปให้ประชาชนจัดการศึกษา

                                                            
79พิณสุดา สิริธรังศรี. “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์” ใน  

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 99-101. 
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โดยตรงทั้งรัฐเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือโบสถ์ดังน้ันหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาจึงมีเพียง 
2 ระดับ คือ ระดับกระทรวงและระดับสถานศึกษา80 

2. การจัดระบบบริหารงานบุคคล 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustee) มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ

บริหารงานบุคคล โดยมีกระบวนการบริหารงานบุคคลการสรรหาการพัฒนาการบํารุงรักษาครูไว้ใน
ระบบการปฐมนิเทศการสร้างขวัญและกําลังใจการพัฒนาการสร้างและปลูกฝังเจตคติของครูการให้
ออกจากงานในการนี ้คณะกรรมการเป็นผู ้สรรหาและคัดเลือกผู้บริหารและมอบอํานาจให้
ผู้บริหารคัดเลือกครูผู้บริหารและครูทุกคนเป็นพนักงานครูที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและขึ้น
ทะเบียนเป็นครูที่มาจากการจ้างและทําสัญญาจ้างกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้บริหาร
โรงเรียนแล้วแต่กรณีเป็นรายปีราย 3 ปีหรือครูประจําการแล้วแต่การประเมินผ่านคุณสมบัติครูของ
นิวซแีลนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูงการสรรหาผู้บริหารโรงเรียนดําเนินการโดยกําหนด
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ต้องการและประกาศลงในวารสารของกระทรวงการคัดเลือกกระทําโดยการ
สัมภาษณ์ ในแต่ละปีจะประกาศความต้องการครูผ่านสื่อสาธารณะและวารสารของกระทรวงซึ่ง
สภาครูได้กําหนดมาตรฐานระดับสูงของครูไว้ว่าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้คือเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจ
ได้มีความน่าเช่ือถือมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนยอมรับและนับถือผู้อ่ืนเป็นผู้มีจินตนาการกระตือรือร้น
อุทิศตนมีความสามารถในการสื่อสารและสุขภาพกายและใจที่ดีผู้ที่จะเป็นครูต้องเป็นคนดีและมี
คุณธรรมจริงๆในด้านการพัฒนาครูในแต่ละปีครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนามีการจัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรให้แก่ครูที ่สามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาด้วยตนเองโดยกระทรวงมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการพัฒนาและประกาศสาขาการพัฒนาไป
ยังสถานศึกษา ครูสามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการการพัฒนาของตนนอกจากน้ันครู
ต้องหาความรู้ด้วยตนเองเช่นการศึกษาทางไกลการอ่านวารสารเข้าร่วมสัมมนาฯลฯ 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการในระดับรัฐมีการกําหนดแนวทางการศึกษาของชาติเป้าหมาย

การศึกษาของชาติและกรอบหลักสูตรของนิวซีแลนด์รวมถึงกําหนดธรรมนูญของโรงเรียนเพ่ือเป็นแนว
ทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนและกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นเสมือนแผนแม่บท
ในการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานและเป็นแนวทางในการสนับสนุนของรัฐที่มีต่อหน่วยงานทาง

                                                            
80พิณสุดา สิริธรังศรี, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์” ใน 

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ:    
พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 101. 
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การศึกษาในด้านการบริหารงานวิชาการมีลักษณะของการกระจายอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีอํานาจหน้าที่ทุกเร่ืองที่เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทุกเร่ืองที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานในโรงเรียนตามที่กําหนดไว้ในแนวทางการจัดการศึกษาของชาติการบริหารงานวิชาการใน
ระดับสถานศึกษากรรมการบริหารโรงเรียนได้รับการกระจายอํานาจให้ทําทุกเร่ืองเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทั้งการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่สื่อมวลชนครูผู้ปกครอง และนักธุรกิจต่างๆทุกข้ันตอนผ่าน
กระบวนการต่างๆเช่นการระดมความคิดเห็นการประชาพิจารณ์ประชุมสัมมนาและการเผยแพร่สู่
มวลชนเพ่ือรับการวิพากษ์วิจารณ์แก้ไข ดังน้ี 1) การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรจาก
กรอบหลักสูตรแห่งชาติที่รัฐกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารฯครูผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันกําหนด
เลือกใช้หลักสูตรและพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลางและสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา 
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 7 สาระคือภาษาประจําชาติภาษาอังกฤษและภาษาอื่นคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์ศิลปะสุขศึกษาและพลานามัยโดยมุ่งปลูกฝังค่านิยมและ
คุณลักษณะพึงประสงค์ของพลเมืองและทักษะที่จําเป็น 8 ประการคือทักษะการสื่อสารการคํานวณ
ทักษะด้านสารสนเทศทักษะการแก้ปัญหาทักษะการจัดการตนเองและการแข่งขันทักษะทางสังคม
และการร่วมมือกันทักษะทางกายภาพทักษะในการทํางานและการเรียนรู้ปีการศึกษาในระดับมัธยม
น้ันจะแบ่งเป็นระบบสี่ภาคการศึกษาโดยมีการปิดภาคการศึกษาช่วงสั้นๆ คร้ังละสองสัปดาห์ในเดือน
เมษายนกรกฎาคมและกันยายนมีการแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ชัดเจนมีโอกาสเลือกรายวิชาเลือกมาก
ขึ้นเพ่ือให้เด็กค้นพบตัวเองและหลายวิชาเน้นภาคปฏิบัติกล่าวคือโรงเรียนมัธยมศึกษาเน้นให้นักเรียน
ค้นพบอัตลักษณ์ของตนเอง 2) การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของครูที่
จะนําหลักสูตรที่ได้พัฒนาแล้วมาวางแผนการสอนและเลือกตําราเรียนได้เองและเพ่ือให้เกิดการ 
เรียนรู้และทักษะต่างๆ โดยทั่วไปใช้หลัก 4 ประการคือ 1) จัดการเรียนรู้ตามระดับความสามารถ    
2) สนับสนุนทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ 3) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ 4) กําหนดสภาพ
ความสําเร็จและตัวช้ีวัดการประเมินผลที่ชัดเจนและการติดตามช่วยเหลือในการน้ีกรอบหลักสูตร
แห่งชาติได้กําหนดแนวทางวิธีการสอนของครูที่ควรคํานึงคือการกระตุ้นให้เด็กได้คิดเป็นทําเป็นการ
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมการพัฒนาวิธีการให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆการอํานวย
ความสะดวกในการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และประสบการณ์
โอกาสท่ีจะเรียนรู้และการสอนแบบต้ังคําถามโรงเรียนประถมศึกษาเน้นการรู้ภาษา (การอ่านและการ
เขียน) และวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นพ้ืนฐานสําหรับการคิดและการเรียนรู้มักจะจัดเป็นหัวข้อและ
บูรณาการกลุ่มสาระต่างๆ หลักสูตรในแต่ละโรงเรียนมคีวามยืดหยุ่นพอสมควรอาทิเช่นสอดแทรกเรื่อง
ศาสนาหรือเรื่องราวในท้องถิ่นผู้บริหารหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการโรงเรียนจะต้องมีส่วนใน
การสอนทุกคนไม่มากก็น้อยตามสัดส่วนภาระการบริหารดังนั้นผู ้บริหารจึงมีความเข้าใจในการ
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บริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี 3) การประเมินผล การเรียนการประเมินผลการเรียนเป็นหน้าที่ของ
ครูโดยตรงที่จะประเมินอย่างอิสระด้วยวิธีการต่างๆรัฐได้พัฒนากรอบการประเมินขึ้นและยึดเป็น
แนวทางในการประเมินผู้เรียนในการน้ีครูจะประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นการสังเกตพัฒนาการ
ของผู้เรียนผลงาน/รายงานการประเมินตนเองของผู้เรียนการประเมินโดยบุคคลภายนอกแฟ้มสะสม
ผลงานตัวช้ีวัดการประชุมพิจารณาร่วมกันและการทดสอบทั้งน้ีรัฐมีการจัดทําเคร่ืองมือการประเมิน
ให้แก่ครูเพ่ือง่ายต่อการประเมินรวมทั้งผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมิน/ให้ข้อมูลด้วยเพ่ือ
ประโยชน์ในการรับทราบพัฒนาการทักษะและความต้องการของเด็ก 

4. การบริหารงานงบประมาณ 
 รายได้ของสถานศึกษามาจาก1) เงินอุดหนุนของรัฐตามรายหัวนักเรียนและแผนงาน/

โครงการที่เสนอขอเป็นเงินอุดหนุน (Lump sum) 2) ค่าเล่าเรียนที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา
ต่างชาติ 3) จากการบริจาคของชุมชนและการจัดกิจกรรมหารายได้ของสถานศึกษานอกจากเงิน 3 
ประเภทดังกล่าวแล้ว ในส่วนของรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการยังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบาย
และโครงการพิเศษให้กับสถานศึกษาแล้วแต่กรณีได้แก่เงินอุดหนุนช่วยเหลือครูเงินอุดหนุนตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษเงินอุดหนุนความรู้แนะแนวด้านอาชีพ
เงินอุดหนุนการแก้ไขปัญหาสังคมเงินค่าบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและเงินค่าสาธารณูปโภคในส่วน
งบประมาณของรัฐรายรับของโรงเรียนส่วนใหญ่ได้มาจากรัฐบาล 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 การจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาออกเป็น 2 ระดับคือระดับกระทรวงและ

สถานศึกษากระทรวงเป็นเพียงกระทรวงเล็กๆมีหน้าที่เพียงด้านนโยบายสนับสนุนงบประมาณ
วิชาการและการพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลระดับสถานศึกษาได้รับการกระจายอํานาจ ในการ
บริหารจัดการทั้งมวลทั้งด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลการบริหารกิจการนักเรียน
ทรัพย์สินและบริหารทั่วไปทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาและมีหน่วยงาน
ภายนอกทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในลักษณะของการกระจายอํานาจควบคู่กับ
การตรวจสอบและถ่วงดุล 

 กรรมการบริหารสถานศึกษา (Board of Trustee) มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
โรงเรียนที่ต้องทําสัญญากับรัฐในการบริหารจัดการสถานศึกษาและหากไม่ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่ให้ไว้กับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงจะยุบคณะกรรมการนี้ได้ส่งผลให้เกิดความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของกรรมการ 

 ผู้บริหารและครูมิได้เป็นข้าราชการแต่เป็นพนักงานจ้างของรัฐที่ได้รับเงินเดือน
โดยตรงจากรัฐเป็นผู้บริหารและครูมืออาชีพต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพครูและต้องได้รับการ
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จดทะเบียนเป็นครูโรงเรียนจะจ้างครูต่อเมื่อครูน้ันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูแล้วเท่าน้ันและเป็นไป
ตามคุณสมบัติและขั้นเงินเดือนที่รัฐกําหนดอาจเป็นรายปี3ปีหรือถาวรเป็นเร่ืองของสถานศึกษาที่จะ
จัดจ้างและการประเมินครูโดยมีการแบ่งความรับผิดชอบในการจ้างและการบริหารชัดเจนกล่าวคือ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคัดเลือกและจ้างผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกและ
จ้างครู 

 ประชาชนมีส่วนร่วมทางการศึกษาประชาชนชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะพ่อ
แม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งการเข้ามาเป็นกรรมการสถานศึกษาการเสนอ
ความต้องการทางการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแล้วแต่
กรณีในลักษณะของการร่วมวางแผนการดําเนินงานการติดตามประเมินผลและการปรับปรุง
พัฒนาส่งผลให้การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนหรือเงินก้อนที่สถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการตามธรรมนูญโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการและหากใช้ไม่
หมดก็สามารถนาไปใช้ได้ในปีต่อไป 

 มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลชัดเจนทั้งการประเมินภายในจาก
กระทรวงศึกษาธิการและการติดตามตรวจสอบภายนอกจากสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในที่สุด81 
 
รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย มีโครงสร้างการปกครองประเทศ ประกอบด้วย รัฐบาลกลาง 
(Commonwealth/ Federal government) รัฐบาลมลรัฐ (state government) มี 6 มลรัฐ และ 2 
แคว้น (Territory) ซึ่งแต่ละรัฐมีอํานาจในการปกครองตนเอง (self-government) โดยมีรัฐธรรมนูญ 
อํานาจทางรัฐสภา การบริหาร และกฎหมายของตนเองรัฐบาลมลรัฐของประเทศออสเตรเลียนับว่า
เป็นรัฐบาลท่ีมีอํานาจมาก มีความเป็นอิสระ (autonomy) ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ มีภารกิจที่
กว้างขวาง สามารถกําหนดนโยบายหรือกลไกในการปฏิบัติงานของตนเอง และมีบทบาทสําคัญในการ
ให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และรัฐบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local government) 
จะมีบทบาทค่อนข้างน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศประชาธิปไตยอ่ืนๆ มักมีปัญหาเกี่ยวกับ

                                                            
81พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยและพฒันาเรื่องรปูแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556), 64-74. 
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ความไม่เป็นอิสระยังอยู่ภายใต้การควบคุมจากรัฐบาลมลรัฐดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศออสเตรเลียจึงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลมลรัฐด้วยเช่นกัน มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างการบริหาร 
 การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลของแต่ละมลรัฐโดยแต่ละ

มลรัฐจะกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพ่ิมอํานาจและให้ความเป็นอิสระแก่โรงเรียนลดการแทรกแซง
การปฏิบัติงานประจําวันของโรงเรียน แต่มุ่งจะกระจายอํานาจในการบริหารจัดการและความ
รับผิดชอบลงสู่โรงเรียน มีนโยบายการจัดการโรงเรียนของรัฐให้โรงเรียนมีอํานาจ มีความรับผิดชอบ
และสามารถตัดสินใจในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนให้มีคุณภาพได้เอง 

 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตนเองของโรงเรียน เรียกว่า self-managing 
school มีความเช่ือเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาว่า การปฏิรูปการศึกษาจะไม่เกิดผลสําเร็จชัดเจน 
หากไม่จัดการที่โรงเรียนและห้องเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีแท้จริงจึงเป็นการจัดการ
โครงสร้างใหม่ ให้โรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง และเช่ือว่า
โรงเรียนที่มีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือบุตรหลานของตนเองย่อมจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพมีประสิทธิภาพสูง และจะดําเนินการสอดคล้องหรือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินได้
ดีกว่า หรือมากกว่าการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนที่ควบคุมโดยรัฐ หรือองค์กรของรัฐ หรือองค์กรส่วน
ท้องถิ่น รัฐบาลประเทศออสเตรเลียสะท้อนแนวคิดดังกล่าวโดยการจัดเงินก้อนอุดหนุนโรงเรียนที่
เรียนว่า School Global Budget ซึ่งมีจํานวนสูงมากถึงประมาณร้อยละ 95 ของงบประมาณท้ังหมด
กระจายอํานาจโดยการให้โรงเรียนจัดการงบประมาณด้วยตนเอง ดังน้ันโรงเรียนจึงมีความสําคัญใน
การจัดการศึกษาของประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างมาก 

2. การจัดระบบบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคล กําหนดให้โรงเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก

ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอง รวมการบรรจุแต่งต้ังรวมถึงการให้ออก (hire and fire) ภายใต้กรอบงาน
ของรัฐ วิธีการนี้ทําให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสูง และมีความชํานาญสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งโรงเรียนเองจะต้องรับผิดชอบในการจัดการด้านบุคลากรและ
เงินเดือนอย่างเต็มที่ 

 ในรูปแบบการบริหารจัดการตนเองของโรงเรียน เรียกว่า self-managing school ซึ่ง
ต้องดําเนินการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังน้ันคณะกรรมการบริการจะรับผิดชอบใน
การตัดสินใจด้านบุคลากรด้วยเช่นกัน รวมไปถึงให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนด้วย 
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3. การบริหารงานวิชาการ 
 ด้านการบริหารงานวิชาการ ปรากฏว่า ในช่วงศตวรรษ 1980 มีการทบทวนระบบการ

จัดการโรงเรียนของรัฐ โดยได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งขึ้น และมีการดึงความรับผิดชอบการ
พัฒนาหลักสูตรจากโรงเรียนกลับคืนให้รัฐบาล ในช่วงทศวรรษ 1990 รัฐบาลยังคงควบคุมหลักสูตรอยู่ 
(ในขณะที่ได้กระจายอํานาจให้โรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรอย่าง
เบ็ดเสร็จ) ดูแลให้โรงเรียนรับผิดชอบในผลงานให้โรงเรียนเปิดเผยงานต่อผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดในช่วงน้ีผลการศึกษาของออสเตรเลียมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน 
จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 ในการบริหารจัดการด้านวิชาการภายในโรงเรียน ปรากฏว่าหัวหน้าหมวด (Department 
Heads) เป็นผู้มีบทบาทสําคัญ มากกว่าครูผู้สอน โดยเฉพาะความรับผิดชอบในเร่ืองการเลือก
แบบเรียน นโยบายการให้คะแนนนักเรียน การกําหนดการบ้านและการจัดนักเรียนเข้าช้ันเรียน 

 ในมลรัฐวิคทอเรีย องค์กรที่ทําหน้าที่และรับผิดชอบด้านคุณภาพการศึกษา คือ       
1) องค์การด้านหลักสูตรและประเมินผลแห่งวิคทอเรีย (Victorian Curriculumand Assessment 
Authority-VCAA) มีหน้าที่จัดทําข้อกําหนด (requirements) ของหลักสูตรทําหน้าที่ประเมินผลและ
ติดตามผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (the Achivement Improvement Monitor - AIM) 
ของโรงเรียนต่างๆ และ 2) องค์การกําหนดและการพัฒนามาตรฐานศึกษาและการฝึกอบรมสําหรับ
นักเรียนหลังช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ยกเว้นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา) พิจารณาจัดทํามาตรฐานคุณวุฒ ิ
(requirements) รับรองและจดทะเบียนคุณวุฒิใหม่ และรับรอง (approve) สถานศึกษาและสถานที่
ฝึกอบรม 

4. การบริหารงานงบประมาณ 
 ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลกลาง แต่เป็นหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของรัฐบาลของแต่ละมลรัฐซึ่งต้องจัดให้แก่ประชาชนของตนแบบให้เปล่าด้วยการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้สูงถึงประมาณร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมลรัฐ 
และรัฐบาลยังสนับสนุนงบประมาณให้อีกส่วนหน่ึง เพ่ือให้โรงเรียนดําเนินงานตอบสนองนโยบายบาง
ประการของรัฐบาลด้วย แต่โดยรวมแล้ว สถานศึกษาของรัฐจะได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมล
รัฐมากกว่า 

 งบประมาณจากรัฐบาลกลาง จะเป็นงบสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ได้มา
จากเงินภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลกลางแล้วส่งผ่านให้รัฐบาลมลรัฐในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป และอีกส่วน
เป็นเงินที่จัดสรรให้โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (general and specific purpose payments)
งบประมาณที่รัฐบาลกลางสนับสนุนส่วนใหญ่เป็น งบลงทุนเพ่ือซ่อมแซม หรือก่อสร้างโรงเรียนใหม่ 
ห้องเรียนอเนกประสงค์ การจัดสิ่งแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นพิเศษ เป็นต้น 
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 ออสเตรเลียเคยใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (line-item budgeting) มา
ก่อน โดยส่วนกลางควบคุมการใช้จ่ายตามรายการวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดการศึกษา แต่ได้พบว่า ระบบ
ดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ ล่าช้าและไม่ยืดหยุ่นต่อมาจึงได้ลดการควบคุมจากส่วนกลางลง โดยการ
กระจายอํานาจทางด้านงบประมาณไปสู่ระดับโรงเรียน ให้มีโรงเรียนมอิีสระในการตัดสินใจใช้ในการ
จัดการศึกษา ลักษณะดังกล่าวทําให้เกิดพัฒนาการที่โรงเรียนโดยโรงเรียนสามารถริเร่ิมและบริหาร
จัดการตนเองด้านงบประมาณ และต่อมาได้พัฒนาไปสู่รูปแบบการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (school-based funding model) ก็โดยการเพ่ิมสัดส่วนการควบคุมงบประมาณให้แก่ โรงเรียน 

 มลรัฐวิคทอเรีย จัดงบประมาณ School Global Budget-SGB โดยตรงสู่โรงเรียน ทํา
ให้โรงเรียนมีความมั่นใจว่าจะได้รับงบประมาณเพียงพอและครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นได้ทุกอย่าง 
และเน่ืองจากเป็นงบประมาณที่มีความยืดหยุ่น โรงเรียนสามารถตัดสินใจปรับงบประมาณ และ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณจะทําในระดับโรงเรียนมากที่สุด 

 งบประมาณท่ีจัดสรรให้โรงเรียนในแบบ SGB เป็นงบประมาณทางการศึกษาประมาณ
ร้อยละ 95 เป็นเงินอุดหนุน SGB จะต้องนําเอาความแตกต่างเก่ียวกับความด้อยโอกาสของนักเรียน
มาคํานวณด้วย จึงต้องใช้หลักคิดทั้งหลัก รายหัว-รายโรงและงบประมาณชดเชย หรือ ช่วยเหลือ ตาม
ความจําเป็นของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และตามนโยบายของรัฐบาลกลางด้วย 

 ตัวแปลที่กําหนดในโครงสร้างงบประมาณแบบ SGB ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนที่คิด
ตามระดับช้ันเรียน ขนาดของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายชดเชย หรือเพ่ิมเติมให้สําหรับโรงเรียนในชนบท
ห่างไกล ลักษณะนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และงบประมาณพิเศษที่จัดสรรให้โรงเรียนเพ่ือ
ดําเนินโครงการสําคญั ๆ ตามนโนบายของรัฐบาล 

 ในมลรัฐออสเตรเลียใต้โรงเรียนทุกโรงได้รับงบประมาณรายโรงเป็นพ้ืนฐานก่อน (Per 
School Funding) ส่วนที่จะได้รับเพ่ิม จะเพ่ิมขึ้นตามจํานวนนักเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับช้ันเรียนและ
ความจําเป็นเป็นพิเศษ โดยมีการจําแนกโรงเรียนทั้งหมดออกเป็น 7 กลุ่มตามดัชนีระดับความด้อย
โอกาสทางการศึกษา (Index of Education Disadvantage) ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวน และประเภทความ
ด้อยโอกาสของนักเรียน โดยโรงเรียนประเภทที่ 1 ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความด้อยโอกาส 
(disadvantage school) สูงสุด จะได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมมากที่สุด ในขณะที่โรงเรียนประเภทที่ 
6-7 มีความด้อยโอกาสตํ่าสุด จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามที่ดัชนีมีกําหนด 

 การจัดการงบประมาณการศึกษาของมลรัฐ มีแนวคิดและวิธีการจัดสรรงบประมาณที่
แตกต่างกัน แต่ยึดเป้าหมายเดียวกันคือ การจัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 
โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษ 
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 รัฐบาลกลางมีบทบาทสําคัญอยู่ที่การส่งเสริมและดูแลให้การดําเนินงานจัดการศึกษา
ของรัฐบาลมลรัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ และทัดเทียมกัน โดยการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนทั่วไปและงบประมาณอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะให้แก่รัฐบาลมลรัฐ 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 การกระจายอํานาจทางการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เป็นการกระจายอํานาจ

อย่างเป็นระบบไปสู่โรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีอํานาจและรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินภารกิจ
สําคัญต่างๆ ได้เอง ภายใต้กรอบนโยบาย เป้าหมาย มาตรฐานและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนด ใน
รูปแบบการจัดการโรงเรียนแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานดังน้ันคณะกรรมการโรงเรียนเป็นกลไกสําคัญย่ิง
ของการจัดการโรงเรียนแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีข้อกําหนดว่าสมาชิกของคณะกรรมการจํานวน 
2 ใน 3 เป็นบุคคลภายนอกระบบการศึกษาคณะกรรมการนี้จะรับผิดชอบการพัฒนา และให้ความ
เห็นชอบธรรมนูญของโรงเรียน เห็นชอบในงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวของ
โรงเรียน ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินการประจําปีของโรงเรียน ทั้งยังรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจด้านบุคลากร รวมถึงให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนด้วย 

 กระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐ ไม่ใช่หน่วยงานสั่งการ แต่มีพันธกิจทางสังคม (social 
mission) ที่สําคัญแบบเป็นหุ้นส่วน (partner) โดยรับผิดชอบภารกิจร่วมกับโรงเรียนและเป็นระบบท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเต็มที่ รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณและการจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษา (educational infrastructure) เป็นหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือให้ทุก
โรงเรียนจัดการศึกษาได้มีคุณภาพทัดเทียมกันจัดทําแนวปฏิบัติ (guideline) และจัดสรรทรัพยากรให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และนโยบายเฉพาะเรื่องตลอดจนให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะหรือความ
แตกต่างกันของนักเรียนและรับผิดชอบต่อสังคมและโรงเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็น
หน่วยสนับสนุนการทํางานของโรงเรียน เช่น การปฏิรูปและพัฒนาระบบโรงเรียน การพัฒนาการ
เรียนและการวิจัยและนวัตกรรม การวางนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์และการปรับปรุง 

 องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่น (local government) ของประเทศออสเตรเลีย
ไม่มีอํานาจ ความรับผิดชอบ หรือมีบทบาทใด ๆ ในการจัดการศึกษา หรือจัดการเก่ียวกับโรงเรียน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องบ้างก็เป็นบทบาทในการให้บริการชุมชนด้านแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชน
มากกว่า เช่น การจัดพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดชุมชน เป็นต้น82 
 

                                                            
82ดรุณี จําปาทอง, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย” ใน   

การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ:    
พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2549), 142-154. 
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รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีองค์พระจักรพรรดิทรง

เป็นพระประมุขโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําในการบริหารประเทศ มีการจัดโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินออกเป็น 2 ส่วนคือการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นแบ่งรูปแบบออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทั่วไป 
ประกอบไปด้วย จังหวัดและเทศบาล และรูปแบบพิเศษ ประกอบไปด้วย เขตพิเศษ เขตทรัพย์สิน 
องค์กรร่วมมือหรือสหภาพ และบรรษัทร่วมพัฒนาท้องถิ่น83 ต้ังแต่ก่อนสงครามโลกคร้ังที่สองประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญต่อระบบการปกครองท้องถ่ิน โดยหลักสําคัญๆ ที่ญี่ปุ่นยึดถือ มี 2 
ประการด้วยกัน คือ ประการแรก การให้สิทธิในการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีอิสระ 
(Autonomy) จากรัฐบาลในระดับหน่ึง และประการที่สอง แนวคิดในการปกครองตนเอง (Self-
governing) ของประชาชน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นน้ันๆ ประเทศญี่ปุ่นบริหารราชการแผ่นดินภายใต้กฎหมายสําคัญ 2 ฉบับ คือ 
รัฐธรรมนูญ และ กฎหมายที่เป็นพื้นฐานสําหรับการปกครองท้องถิ่น (Local Autonomy Law)84 
จากรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ให้ความสําคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปกครองตนเอง 
ดังน้ันจึงทําให้รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นเน้นไปที่การบริหารจัดการจัดการศึกษาโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน รายละเอียดรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น มีดังน้ี 

1. โครงสร้างการบริหาร 
 โครงสร้างด้านการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจะสอดคล้องกับการบริหารราชการ

แผ่นดิน คือ มีการบริหารจัดการศึกษาในส่วนกลาง และการบริหารจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น มี
รายละเอียดดังน้ี  

 ส่วนกลางหน่วยงานรับผิดชอบคือ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Mext) ซึ่งมี
ส่วนราชการหลักๆในกระทรวง ประกอบด้วย 1) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี (Minister’s Secretariat) 
รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป เช่น การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี การประสานนโยบาย
และการประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาฯ โดยภาพรวม การประชาสัมพันธ์และการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการบริหาร วิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือและความช่วยเหลือ

                                                            
83ชํานาญ จันทร์เรือง, การปกครองท้องถ่ินในต่างประเทศ, เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=349 
84สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 16-17. 
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นานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา 2) สํานักงานนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Policy Bureau) ทําหน้าที่วางแผนและกําหนดนโยบายทําการวิจัยและวิเคราะห์
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาในครอบครัว และสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง บํารุงรักษาและพัฒนามหาวิทยาลัยเปิด (University of the 
Air) พัฒนาการศึกษาของสถาบันฝึกอบรมเฉพาะด้าน และการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ 3) สํานักงานการ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Elementary and Secondary Education Bureau) รับผิดชอบ 
การจัดทํามาตรฐานหลักสูตรสําหรับการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษา
พิเศษสําหรับคนตาบอดหูหนวกและผู้พิการอ่ืนๆ การพัฒนาระบบการแนะแนวนักเรียนและแนะแนว
อาชีพ ส่งเสริมการศึกษาสําหรับเด็กญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ดําเนินการเร่ืองอนุญาตให้ใช้
หนังสือแบบเรียนและแจกจ่ายหนังสือแบบเรียนฟรีให้กับนักเรียน นอกจากน้ียังรับผิดชอบดูแลระบบ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ระบบงานบุคคลทางการศึกษา มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยขนาด
ห้องเรียนและจํานวนครูในโรงเรียน การจ่ายเงินเดือนครู 4) สํานักงานการอุดมศึกษา (Higher 
Education Bureau) รับผิดชอบการกําหนดนโยบายหลักด้านอุดมศึกษา การจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยี การคัดเลือกนักศึกษา การประสาทปริญญา การแนะแนวและ
สวัสดิการนักศึกษา โครงการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและทุนการศึกษา การส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา นอกจากน้ียังส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับผิดชอบเร่ืองการรับรองการออกนอกระบบ 
แนะนําและให้การสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยนอกระบบ ตลอดจนให้การอุดหนุนมหาวิทยาลัย
เอกชน 5) สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Policy 
Bureau) รับผิดชอบการวางแผนและจัดทํานโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ
โครงการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการประเมินผลการวิจัย การฝึกอบรมนักวิจัยและผู้เช่ียวชาญ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาค ส่งเสริมความเข้าใจเร่ืองวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมนโยบายการแลกเปลี่ยนงานวิจัยในระดับนานาชาติ งานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความ
ปลอดภัย และสํารวจสิ่งแวดล้อมสาํหรับการวิจัยทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์และไอโซโทปส์รังสี
วิทยา ฯลฯ 6) สํานักงานส่งเสริมการวิจัย (Research Promotion Bureau) มีหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาข้ันพ้ืนฐานในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์เก่ียวกับสิ่งมีชีวิต สารสนเทศและการ
สื่อสาร นาโนเทคโนโลยี และวัสดุต่างๆ การวิจัยเก่ียวกับควอนตัมและรังสี กําหนดนโยบายส่งเสริม
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจัดต้ังสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือการวิจัยทาง
วิชาการ นโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและประสานงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม 
วิชาการ และรัฐบาล 7) สํานักงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development Bureau) 
รับผิดชอบการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาเร่ือง
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แผ่นดินไหวเร่ืองการบรรเทาสาธารณภัย เรื่องมหาสมุทร ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเฝ้า
สังเกตการณ์ทวีปแอนตาร์กติก โครงการสถานีอวกาศนานาชาติ และการวิจัยอ่ืนๆ พัฒนาและใช้
ประโยชน์จากอวกาศ วิจัยและพัฒนาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือส่งเสริมโครงการทดลองปฏิกิริยา
นิวเคลียร์เทอร์โมนิวเคลียร์นานาชาติ และวงจรเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ นอกจากน้ี สํานักงานฯยัง
รับผิดชอบด้านนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ รวมท้ังการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 8) สํานักงานกีฬา
และเยาวชน (Sports and Youth Bureau) มีหน้าที่กําหนดนโยบายที่บูรณาการการพัฒนาคนญี่ปุ่น
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย การส่งเสริมกีฬาทุก
ประเภท การส่งเสริมพลศึกษาและการกีฬาในโรงเรียน การสร้างสังคมแห่งกีฬาตลอดชีวิต การ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านกีฬา การอุดหนุนองค์กรเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬานานาชาติ 
การส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับอนามัย เช่น อนามัยโรงเรียน อาหารกลางวัน การศึกษาสําหรับเยาวชน
และการส่งเสริมนโยบายการสร้างเยาวชนให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ 9) กรมวิเทศสัมพันธ์ (Director-
General for International Affairs) ทําหน้าที่ในฐานะสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยองค์การยูเนสโกแห่งประเทศญี่ปุ่นตามภารกิจที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมขององค์การ
ยูเนสโก อธิบดีกรมมีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมกิจกรรมขององค์การยูเนสโก และสํานักงาน
เลขาธิการก็ปฏิบัติงานด้านการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการค้าบริการในองค์การการค้าโลก 10) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม รับผิดชอบกิจกรรม
ที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งการสร้างศิลปินและ
สนับสนุนกิจกรรมศิลปะที่สร้างสรรค์ สนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชน สมบัติวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทั้งที่เป็นรูปธรรมและอรูปธรรม โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ สถานที่สําคัญทางธรรมชาติ
และสถานที่ที่มีความงดงามทางทัศนียภาพ อนุรักษ์และสืบทอดสมบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม 
รักษาและเผยแพร่ระบบทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาและเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่นและการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดูแลรักษาและจัดต้ังอาคารสถานที่เพ่ืออํานวย
ความสะดวกเร่ืองวัฒนธรรม พัฒนาวัฒนธรรมชาวไอนุ ตลอดจนรับผิดชอบกิจการเก่ียวกับศาสนา 

 นอกจากน้ี กระทรวงการศึกษาฯ ของประเทศญ่ีปุ่นยังมีคณะกรรมการด้านต่างๆ เป็น
ที่ปรึกษาและเสนอรายงานที่เก่ียวข้องต่อกระทรวงการศึกษาฯ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (The Central Council for Education) มีทังหมด 5 คณะอนุกรรมการ ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการระบบการศึกษา คณะอนุกรรมการการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการการศึกษา
ภาคบังคับ คณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการกีฬาและเยาวชน 2) คณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Council for Science and Technology) และ 3) คณะกรรมการ
วัฒนธรรม (Council for Cultural Affairs)  
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 บทบาทหลักของกระทรวงการศึกษาฯ ได้แก่ การจัดทํานโยบายและแผนด้าน
การศึกษาของชาติ จัดสรรทรัพยากรซึ่งรวมถึงเงินเดือนของครูและกองทุนสําหรับพัฒนาอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้ังแต่ภาคบังคับจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงร้อยละ 96 มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพียงร้อยละ 
1.5 ที่เป็นโรงเรียนสังกัดส่วนกลางหรือโรงเรียนแห่งชาติ (National Schools) อาทิเช่น โรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงเรียนที่ส่วนกลางจัดต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์
สําหรับการวิจัยและการสาธิต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอํานาจในการตัดสินใจได้เอง โดยไม่ต้องขึ้นกับ
คณะกรรมการการศึกษาอย่างโรงเรียนทั่วไป ส่วนที่เหลือเป็นของเอกชนโดยเฉพาะในระดับอนุบาล 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ส่วนสถานศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนต่างๆ เช่น ศูนย์เยาวชน 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ ฯลฯ น้ัน ได้ทยอยปรับโครงสร้างออกเป็นสถาบันอิสระเพ่ือบริหารอย่างอิสระ
และหารายได้เลี้ยงตัวเอง85 

 ส่วนท้องถ่ิน ประเทศญี่ปุ่นได้กระจายอํานาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษา (Board of Education) เมื่อ 
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 กฎหมายดังกล่าวกําหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จึงมีการจัดต้ังคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัดเมื่อปี 2491 และระดับ
เทศบาลเมื่อปี 2493 โดยให้เป็นอิสระจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (independent of its 
governor or mayor) คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสามารถให้คําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุน 
ในการบริหารจัดการของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลได้ด้วย คณะกรรมการการศึกษาในระดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจํานวน 7 คน ระดับเทศบาลจํานวน 5 คน โดยเป็นผู้แทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ส่วนที่เหลือให้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ 
คณะกรรมการการศึกษาฯดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ในเชิงบริหาร (An Executive Body) ที่เป็นอิสระ
จากฝ่ายปกครอง สามารถเสนองบประมาณได้เองซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารการศึกษาที่เน้นความเป็น
ประชาธิปไตยเต็มที่ตามแบบอย่างสหรัฐอเมริกา จะแตกต่างก็เพียงคณะกรรมการการศึกษาของ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นองค์กรทางการศึกษาของท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับเขตปกครองท้องถิ่น การ
ดําเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวในปีแรกๆ มีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะในประเด็นการใช้วิธีการ
เลือกต้ังซึ่งทําให้ได้ครูที่มีความคิดรุนแรงทางการเมืองเข้ามาเป็นจํานวนมาก และมีปัญหาในการ
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับคณะกรรมการการศึกษา ดังน้ันในปี พ.ศ. 2499 

                                                            
85สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 46-52. 
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รัฐบาลญี่ปุ่นจึงทบทวนกฎหมายดังกล่าวใหม่และประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรและ
บทบาทหน้าที่ของการบริหารการศึกษาส่วนท้องถ่ิน (Law concerning the Organization and 
Functions of Local Education Administration) ซึ่งมีผลให้เปลี่ยนแปลงการสรรหาคณะกรรมการ
การศึกษาจากการเลือกต้ังโดยตรงมาเป็นการแต่งต้ังโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

  ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด (Prefectural Board of Education) โดยมีองค์ประกอบ จํานวน 5 หรือ 6 คน 
แต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor) โดยความเห็นชอบของสภาจังหวัด (ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
และสมาชิกสภาจังหวัดได้รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน) โดยนัยน้ี จึงถือว่าคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัดได้รับเลือกโดยประชาชนด้วย และอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี คณะกรรมการการศึกษา
จังหวัดจะเลือกและแต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงในน้ันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
(Prefectural Superintendent) โดยทําหน้าที่หัวหน้าสํานักงานฯและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
นโยบายและมาตรการที่กําหนดโดยคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดน้ันๆ  

  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด มีดังน้ี 
1. บริหารและจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาพิเศษ

สําหรับผู้พิการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมทางการศึกษา และอื่นๆที่นอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษา 

2. อนุมัติการจัดต้ังและยุบเลิกโรงเรียนของเทศบาล โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับผู้พิการ โรงเรียนฝึกอาชีพ ฯลฯ 

3. บริหารงานบุคคล ซึ่งได้แก่ การแต่งต้ังและให้ออกจากงานของครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ รวมท้ังการจ่ายเงินเดือนให้ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นของเทศบาล โรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับผู้พิการ และลูกจ้างช่ัวคราวของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
5. กํากับและส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและกีฬา 
6. เผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและปกป้องรักษาสมบัติทาง

วัฒนธรรม 
7. ให้คําแนะนําและสนับสนุนองค์กรทั้งของรัฐและเอกชนในการดําเนิน

กิจกรรมความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก 
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8. ให้คําปรึกษา แนะนํา หรือสนับสนุนด้านการเงินแก่องค์กรที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในระดับเทศบาล เช่น นายกเทศมนตรี คณะกรรมการการศึกษาเทศบาล ที่อยู่ในเขต
จังหวัด 

9. ขอให้นายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลจัดส่งเอกสาร
ข้อมูลที่จําเป็น รวมทั้งสั่งการให้แก้ไขหรือปรับปรุงกิจกรรมการดําเนินงาน 

นอกจากคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดแล้ว  ผู้ ว่าราชการจั งหวัด 
(Governor) ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ินระดับจังหวัดยังมีอํานาจและความรับผิดชอบ
ด้านการศึกษา ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาประจํา
จังหวัดที่จังหวัดเป็นผู้จัดต้ังข้ึน 

2. อนุมัติการจัดต้ังโรงเรียนเอกชน ต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การศึกษาพิเศษ โรงเรียนฝึกอาชีพ รวมทั้งให้การสนับสนุนและ
คําแนะนําแก่สถานศึกษาเหล่าน้ี 

3. ประสานและบริหารงบประมาณในส่วนที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด 

ส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ในแต่ละเทศบาลมีคณะกรรมการการศึกษา
เทศบาล (Municipal Board of Education) มีองค์ประกอบ 3 คน (เทศบาลนคร อาจมีได้ถึง 5 คน) 
แต่งต้ังโดยนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล (ทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลได้รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน) ดังน้ันจึงถือว่าคณะกรรการการศึกษาเทศบาลได้รับ
เลือกโดยประชาชนด้วย และมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเลือกและ
แต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงขึ้นดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการศึกษา (Municipal Superintendent) 
โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือทําหน้าที่
หัวหน้าสํานักงานนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีมีภารกิจด้านต่างๆ แต่ไม่ได้ควบคุมบังคับ
บัญชาคณะกรรมการการศึกษาซึ่งแม้จะได้รับแต่งต้ังจากผู้บริหารท้องถิ่น แต่ก็เป็นอิสระจากฝ่าย
ปกครอง โครงสร้างภายในองค์กรโดยทั่วไปประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานบริหาร
ทั่วไป งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ และงานพัฒนาโรงเรียน ฝ่ายหลักสูตรและนิเทศการศึกษา 
และฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน รับผิดชอบงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม งานพลศึกษาและอนามัย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฯลฯ 
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล มีดังน้ี 
1. บริหารและจัดการศึกษาของเทศบาล ได้แก่ การศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ศาลาประชาคม ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การ
วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา ฯลฯ 

2. กํากับและส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและกีฬา 
3. เผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและปกป้องรักษาสมบัติทาง

วัฒนธรรม 
4. ให้คําแนะนําและสนับสนุนองค์กรเอกชนในการดําเนินกิจกรรมความ

ร่วมมือกับองค์การยูเนสโก 
5. อนุมัติตําราเรียนสําหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
นอกจากน้ี นายกเทศมนตรี (Municipal Mayor) ยังมีอํานาจและความรับผิดชอบ

และความรับผิดชอบในด้านการศึกษา ดังน้ี 
1. บริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษาที่จัดต้ังโดย

เทศบาล 
2. ประสานและบริหารงบประมาณสําหรับการดําเนินงานภายใต้การกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล 
ประเทศญี่ปุ่นจะให้ความสําคัญต่อคณะกรรมการการศึกษาในระดับต่างๆเป็นอย่าง

มากโดยเฉพาะคณะกรรมการการศึกษาของท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาของจังหวัดและ
เทศบาล เป็นผู้มีบทบาทและความสําคัญอย่างย่ิง เพราะมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุดด้านการศึกษา
ของท้องถ่ิน กฎหมายกําหนดว่าคณะกรรมการการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันดีงาม จิตใจ
สูงส่ง เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา วิทยาการ และวัฒนธรรม และ
เพ่ือรักษา “ความเป็นกลางทางการเมือง” กฎหมายจึงกําหนดว่าคณะกรรมการการศึกษาจะเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองเดียวกันมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้ 

2. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
 กระทรวงการศึกษาฯ ของประเทศญี่ปุ่นมีการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ดังน้ันครูส่วนใหญ่จึงเป็นบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ประถมศึกษาร้อยละ 98.8, มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 94.8, 
มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 76.6 และโรงเรียนการศึกษาพิเศษร้อยละ 96.9)นอกจากนั้นจะสังกัด
ส่วนกลาง  

 2.1 การคัดเลือกและแต่งต้ังครูข้าราชการของประเทศญี่ปุ่นทั้งที่สังกัดส่วนกลางและ
ท้องถิ่นได้รับคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายข้าราชการส่วนกลาง (National 
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Public Service Personnel Law) และกฎหมายข้าราชการท้องถ่ิน (Local Public Service Personnel 
Law) ครูโรงเรียนที่สังกัดส่วนกลาง เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งมีเป็นจํานวนน้อยถือ
ว่าเป็นข้าราชการส่วนกลาง แต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาฯสําหรับครูส่วนใหญ่ที่
สังกัดท้องถิ่นได้รับการแต่งต้ังจาก “คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด” ซึ่งมีอํานาจในการบริหารงาน
บุคคลเบ็ดเสร็จ ต้ังแต่การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การสรรหา การสอบคัดเลือก การบรรจุ
แต่งต้ัง การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน และการให้ความดีความชอบ จนถึงการให้ออกจากราชการ 
โดยในการสอบบรรจุครูนั้นผู้อํานวยการสํานักการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการจัดสอบเน่ืองจากบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูงที่มี
กฎหมายรองรับเป็นวิชาชีพช้ันสูง ดังน้ัน การคัดเลือก การให้เงินเดือนและค่าตอบแทน การพัฒนาวิชาชีพ
จึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากอาชีพอ่ืน เช่น การคัดเลือกครู จะมีการทดสอบเป็นการเฉพาะอยา่ง
เข้มข้นทั้งการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถนะ เจตคติ และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

 2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครูญี่ปุ่นทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด เพ่ือรับรองความรู้ความสามารถ ตามกฎหมายว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา (Law for Licensing Educational Personnel)
กําหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3 ประเภท ได้แก่1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบธรรมดา 
(Normal Certification) ที่ออกให้กับครูทั่วไปมี 3 ระดับ คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง 
(Advanced Class Certification) ซึ่งต้องมีวุฒิปริญญาโท และได้รับการศึกษาอบรมวิชาการเรียน
การสอนระดับสูงได้รับหน่วยกิตตามที่กําหนด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง (First Class 
Certification) มีวุฒิปริญญาตรีและได้รับการศึกษาอบรมวิชาการเรียนการสอนได้รับหน่วยกิตตามท่ี
กําหนด และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช้ันสอง (Second Class Certification) มีวุฒิอนุปริญญาและ
ได้รับการศึกษาอบรมวิชาการเรียนการสอนได้รับหน่วยกิตตามที่กําหนด2) ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแบบพิเศษ (Special Certification) ออกให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิทางครูแต่มีความรู้
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึง และมีความประสงค์จะเป็นผู้สอนแบบไม่เต็ม
เวลา โดยต้องผ่านการทดสอบและการอบรมที่จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดและ   
3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบสนับสนุน (Extraordinary Certificate) ออกให้สําหรับครูผู้ช่วย 
และครูฝ่ายสนับสนุน ปกติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบสนับสนุนจะมีผลใช้ได้ระหว่าง 3-5 ปี 

 2.3 เงินเดือนและค่าตอบแทนครูเงินเดือนและค่าตอบแทนครูในประเทศญี่ปุ่น
กฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเป็นผู้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ครู  
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับซึ่งรัฐต้องจัดให้กับประชาชนแบบให้เปล่า กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
แผ่นดินสําหรับค่าใช้จ่ายภาคบังคับ (Law on National Treasury on Expenditure of Compulsory 
Education) จึงกําหนดให้รัฐบาลกลางร่วมรับผิดชอบเงินเดือนครูกับท้องถิ่นในสัดส่วนคร่ึงต่อครึ่ง แต่
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เน่ืองจากการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาลกลางทําให้ท้องถ่ินขาดอิสระและไม่สอดคล้องกับแนวทาง
กระจายอํานาจ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีความพยายามที่จะให้ท้องถ่ินรับผิดชอบเงินเดือนครูเองทั้งหมดโดย
ให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณมากกว่าที่จะถูกกําหนดไว้อย่างในปัจจุบัน 

 เพ่ือเป็นการประกันว่าจะได้บุคคลท่ีมีความสามารถและคุณภาพสูงเข้าสู่อาชีพครูและ
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษาได้มีการออกกฎหมายการธํารงไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษาสําหรับผู้มี
ความรู้และความสามารถ (Law concerning Special Measures for Securing of Capable 
Education Personnel in Compulsory Education) ในปี พ.ศ.2517 ซึ่งส่งผลให้ครูญี่ปุ่นได้รับเงินเดือน
สูงกว่าข้าราชการพลเรือนทั่วไป โดยได้รับเงินเดือนเพ่ิมพิเศษ (Adjustment Allowance) ประมาณ
ร้อยละ 9 รวมทั้งโบนัสซึ่งเท่ากับเงินเดือนประมาณ 5 เดือนต่อไป 

 นอกจากน้ัน ครูญี่ปุ่นยังได้รับค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น เงินช่วยเหลือบุตรและคู่สมรส ค่า
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงผู้ดูแลครูบรรจุใหม่ ค่าบริหารจัดการสําหรับผู้บริหารและ
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ นอกจากน้ีครูยังได้รับสิทธิให้ลาได้ปีละไม่เกิน 40 วันพร้อมกับรับ
เงินเดือนเต็มจํานวน ลาป่วยไม่เกิน 2 ปีกรณีเป็นโรคร้ายแรง เช่น วัณโรค พร้อมกับรับเงินเดือนเต็ม
จํานวน และรับเงินเดือนร้อยละ 80 เป็นเวลาหน่ึงปีในกรณีลาป่วยด้วยโรคอื่น มารดาที่ลาคลอดบุตร
สามารถลาได้ไม่เกิน 14 สัปดาห์พร้อมกับรับเงินเดือนเต็มจํานวน และลาเลี้ยงดูบุตรต่อได้โดยรับ
เงินเดือนร้อยละ 25 

 ด้วยเหตุที่ครูญี่ปุ่นได้รับค่าตอบแทนสูงอยู่แล้วเช่นน้ี กฎหมายจึงห้ามไม่ให้ครูประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ เช่น สอนพิเศษ ฯลฯ เพ่ือครูจะได้อุทิศเวลาให้กับการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 

 2.4 การพัฒนาครูกฎหมายกําหนดให้ครูญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ โดย
คณะกรรมการการศึกษาแต่ละจังหวัดมีศูนย์การศึกษา (Education Center) ทําหน้าที่พัฒนาครูที่อยู่
ในความรับผิดชอบตามกฎหมายบุคลากรทางการศกึษา (Law for Special Regulations concerning 
Educational Public Service)กําหนดให้ครูที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนมาแล้วเป็นเวลา 10 
ปี ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นครู รวมท้ังได้กําหนดให้ครูบรรจุใหม่
ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปีเต็ม และต้องได้รับการพัฒนาตนเองในปีแรกของการเข้า
ทํางานในฐานะครูใหม่ (Beginning Teachers) ภายใต้การนิเทศดูแลอย่างใกล้ชิดของครูพี่เลี้ยง 
(Master Teacher) สาระของการฝึกอบรมและพัฒนา ได้แก่ เนื้อหาวิชาที่สอนหรือหน้าที่ปฏิบัติ 
ความเข้าใจผู้เรียน วิธีสอน และการวิจัย รูปแบบของการฝึกอบรมมีทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่ 

 2.5 การประเมินประสิทธิภาพการทํางานของครู (Efficiency Rating of Teachers) 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการองค์กรและบทบาทหน้าที่ของการบริหารการศึกษาส่วนท้องถ่ิน (Law 
Concerning the Organization and Functions of Local Educational Administration) ได้
กําหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของครู โดยในระดับท้องถ่ินให้ผู้อํานวยการสํานัก
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การศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาเป็นผู้ประเมินผู้บริหารโรงเรียน และในระดับโรงเรียนให้
ผู้บริหารโรงเรียนประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปได้ว่า ครูญี่ปุ่นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
และโบนัสที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป ครูเป็นบุคลากรที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเป็นผู้สรรหา คัดเลือก แต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน พัฒนา และ
ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล นอกจากน้ีกฎหมายยังกําหนดให้ครูญี่ปุ่นต้อง
ทุ่มเทเพ่ือวิชาชีพและการเรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลัก โดยไม่มีสิทธ์ิประกอบอาชีพอ่ืนอีก เพราะ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพช้ันสูงแล้ว และครูต้องเป็นกลางทางการเมือง86 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 3.1 การควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรกระทรวงศึกษาฯ ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวิชาการอย่างเข็มงวด โดยกระทรวงกําหนดหลักสูตรกลางเพ่ือใช้กับ
โรงเรียนทั่วประเทศ และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทุกๆ 10 ปี หลักสูตรจะเป็นแผน
แม่บทสําหรับจัดการศึกษากว้างๆ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการศึกษา เน้ือหาสาระสําหรับ
การเรียนการสอน และจํานวนคาบ/ช่ัวโมงในการสอน มีการขยายกรอบให้กว้างเพื่อให้โรงเรียน
สามารถกําหนดหลักสูตรได้อย่างอิสระ สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนได้ กระทรวงฯ 
ได้ให้อํานาจสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นได้บ้างทั้งในด้านเนื้อหาสาระ 
(Content) และกระบวนการเรียนการสอน (Process) โดยให้โรงเรียนสามารถริเร่ิมกิจกรรมท่ี
เหมาะสมในจํานวนเวลาเรียนร้อยละ 10 ของช่ัวโมงเรียนทั้งหมด เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างบูรณาการ
และมีเวลาทําในสิ่งที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ 

 3.2 การควบคุมแบบเรียนสําหรับการจัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแบบเรียนน้ันเดิม
อํานาจการอนุญาตให้ใช้แบบเรียนเคยเป็นของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด แต่ในปี พ.ศ.2496 ได้
มีการเปลี่ยนแปลงให้กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจในการควบคุมและอนุญาตให้ใช้หนังสือแบบเรียน
ทั้งหมดเพ่ือป้องกันความไม่เป็นกลางทางการเมืองในเน้ือหาสาระของแบบเรียน และในปี พ.ศ.2506 
ได้เริ่มมีการนําระบบการแจกหนังสือเรียนฟรีมาใช้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาภาคบังคับ
แบบให้เปล่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญ่ีปุ่นจนกระทั่งสามารถครอบคลุมได้ทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ.2512 

  การจัดทําหนังสือแบบเรียนในประเทศญี่ปุ่นต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียน การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน การจัดส่ง ฯลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการ

                                                            
86สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 84-93. 
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เดียวกันในทุกระดับการศึกษา ยกเว้นหนังสือแบบเรียนสําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งไม่ใช่
การศึกษาภาคบังคับจึงไม่มีการจัดหนังสือแบบเรียนเปล่า การท่ีต้องมีกระบวนการขั้นตอนมากมายก็
เพ่ือประกันสิทธิของประชาชนในการรับการศึกษาที่มีมาตรฐานมีเน้ือหาที่เหมาะสมและเป็นกลางจาก
การแทรกแซงทางการเมือง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สํานักพิมพ์เอกชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การผลิตนวัตกรรมในการเขียนและเรียบเรียงเน้ือหาแบบเรียน 

 3.3 การควบคุมมาตรฐานการศึกษาประเทศญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับปัจจัยหรือตัว
ป้อนทางการศึกษา (Inputs) เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งต้องได้มาตรฐาน เช่น ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หลักสูตรต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
และกําหนดโดยกระทรวงศึกษาฯ เป็นต้น จึงได้กําหนดให้มีมาตรฐานชาติ เมื่อปี พ.ศ.2518 
(National Education Standards 1975) โดยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้กําหนดมาตรฐานสําหรับ
สถานศึกษาแต่ละระดับเพ่ือประกันว่าการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นจะมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ
มาตรฐานเกี่ยวกับขนาดห้องเรียนและอาคารสถานที่ 

  ระดับอนุบาล กําหนดขนาดห้องเรียนไว้สูงสุดไม่เกินห้องละ 35 คน แต่ในทาง
ปฏิบัติจากข้อมูลเมื่อปี 2540 มีนักเรียนเฉลี่ยห้องละ 24.6 และอัตราครูต่อนักเรียน 1 : 17 

  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น กําหนดให้ขนาดห้องเรียนไม่เกิน 40 
คน ซึ่งในสภาพจริงขนาดห้องเรียนมีต้ังแต่ 1 คนถึง 40 คน จากข้อมูลปี 2541 พบว่า จํานวนนักเรียน
ต่อห้องเรียนโดยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 27.4 คนในระดับประถมศึกษา และ 32.7 คนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดขนาดห้องเรียนไว้ไม่เกินห้องละ 40 คน 
  ส่วนจํานวนครูของแต่ละจังหวัดน้ัน กฎหมายกําหนดให้คํานวณจํานวนครูตาม

มาตรฐานโดยยึดจํานวนห้องเรียนที่มีอยู่จริงเป็นหลัก และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับคํานวณ
งบประมาณค่าเงินเดือนครูที่กระทรวงศึกษาฯ จะสนับสนุนให้กับคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  สําหรับมาตรฐานของพ้ืนฐานที่สําหรับอาคารเรียนของสถานศึกษาในแต่ละ
ท้องถ่ินกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการคํานวณงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลกลางที่จัดสรรให้กับการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ มาตรฐานเหล่าน้ีกําหนดขึ้นตามประเภทและขนาดของสถานศึกษาและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ ขนาดพ้ืนที่มาตรฐานของโรงเรียนหน่ึงๆ สําหรับขนาด 18 ห้องเรียนจะมีพ้ืนที่ 
5,540 ตารางเมตรสําหรับช้ันประถมศึกษา และ 6,605 ตารางเมตรสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

  นอกจากน้ี มาตรฐานของพ้ืนที่โรงพลศึกษา (Gymnasium) ของโรงเรียนขนาด
ดังกล่าว คือ 1,215 ตารางเมตรสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา จากสถิติในปี พ.ศ.2541 ปรากฏว่า
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ขนาดพ้ืนที่เฉลี่ยสําหรับนักเรียนหน่ึงคนเท่ากับ 11.18 ตารางเมตรในโรงเรียนประถมศึกษา และ 
11.93 ตารางเมตรสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น87 

4. การบริหารงานงบประมาณ 
 การจัดทํางบประมาณเป็นภารกิจของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่จะต้อง

ดําเนินการตามขั้นตอน โดยมีองค์คณะบุคคลผู้ตัดสินใจสูงสุดคือสภาของแต่ละระดับ ซึ่งได้แก่รัฐสภา
ในส่วนกลาง และสภาท้องถิ่นในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การจัดทํางบประมาณของส่วนกลาง กระทรวงการคลังคือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ
จัดทํางบประมาณในนามของรัฐบาล โดยมีขั้นตอนดังน้ี 1) กระทรวงการคลังกําหนดกรอบการจัดทํา
งบประมาณในเดือนมิถุนายน เพ่ือให้แต่ละกระทรวงจัดทําคําของบประมาณให้เสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2) กระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบคําของบประมาณของแต่ละกระทรวงรวมทั้งเจรจา
ต่อรองกันจนถึงเดือนธันวาคมและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม 3) คณะรัฐมนตรีเสนอ
ร่างงบประมาณของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณของรัฐสภาซึ่ง
จะใช้เวลา 3 เดือนระหว่างมกราคมถึงมีนาคมทั้งนี้ โดยหลักการประชาธิปไตยถือว่าประชาชน
ควบคุมการใช้งบประมาณของแผ่นดินโดยผ่านทางผู้แทนในรัฐสภา และรัฐสภาก็มีหน้าที่รายงานต่อ
ประชาชนให้ทราบถึงการจัดสรรงบประมาณประจําปีส่วนขั้นตอนการจัดทํางบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกับส่วนกลาง คือ หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานจัดทําคําของบประมาณเพ่ือเสนอสภาท้องถ่ินพิจารณาตามข้ันตอนสําหรับการจัดทําคําขอ
งบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นเก็บได้เองนั้น การพิจารณางบประมาณมี
อิสระมากกว่าการของบประมาณจากส่วนกลางซึ่งต้องมีมาตรฐานกลางกํากับ มีการเจรจาต่อรองและ
ต้องผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ด้วยทั้งน้ีในส่วนงบประมาณเพ่ือการศึกษานั้น คณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดทําคําของบประมาณสําหรับการศึกษาภาค
บังคับที่รัฐบาลกลางมีส่วนร่วมรับผิดชอบไปยังกระทรวงศึกษาฯโดยตรง เพ่ือเสนอต่อไปยัง
กระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาตามข้ันตอนต่อไป ในขณะท่ี“ภาษีอุดหนุนท้องถิ่น”น้ัน
กระทรวงมหาดไทยจะจัดสรรไปยังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การบริหารงานงบประมาณ ในระดับต่างๆ มีดังน้ี 
 1. การบริหารงานงบประมาณในส่วนกลางงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งจัดสรรให้

โดยหน่วยงานส่วนกลางมี 2 ประเภท คือ 1) งบประมาณสําหรับสถานศึกษาแห่งชาติที่ขึ้นตรงกับ
ส่วนกลาง และ 2) เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษาที่จัดให้กับจังหวัด เทศบาล สถานศึกษาเอกชน และ

                                                            
87สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 93-101. 
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องค์กรอ่ืนๆกระทรวงศึกษาฯ ประเทศญี่ปุ่นเป็นกระทรวงเดียวที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาของ
ชาติ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาไปที่กระทรวงศึกษาฯ เพียงกระทรวงเดียว เพ่ือให้
กระทรวงฯจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง และงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาส่วนใหญ่ก็ใช้ไปเพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับซ่ึงเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัด
การศึกษาฟรีให้เป็นเวลาเก้าปีจนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 2. การบริหารงานงบประมาณของจังหวัดและเทศบาลงบประมาณการศึกษาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้แก่ 1) งบประมาณสําหรับการให้บริการศึกษาในความ
รับผิดชอบของจังหวัด 2) เงินเดือนและค่าตอบแทนสําหรับครูสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เงินอุดหนุนให้เทศบาลสําหรับทางการศึกษา 

  งบประมาณการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถ่ินระดับเทศบาล ประกอบด้วย 1) 
งบประมาณสําหรับการให้บริการการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นการศึกษา
ภาคบังคับ (ยกเว้นเงินเดือนครู)และ 2) งบประมาณสําหรับการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

 3. งบบริหารงบประมาณของสถานศึกษาการเสนองบประมาณของสถานศึกษายึด
มาตรฐานชาติด้านจํานวนผู้เรียน จํานวนห้องเรียน และจํานวนครู เป็นหลักในการคํานวณ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงประเทศญี่ปุ่นมีมาตรฐานการศึกษา (Education Standards) ที่กําหนดว่าสถานศึกษาแต่ละ
แห่งต้องมีอาคารสถานที่ และครูตามที่กําหนด ดังน้ันจึงปรากฏว่าไม่ว่าโรงเรียนน้ันจะอยู่ส่วนไหนของ
ประเทศจะมีอาคารสถานที่ที่มีขนาดและจํานวนตามมาตรฐาน ทั้งห้องเรียน อาคารเรียน โรงพลศึกษา 
สระว่ายน้ํา ฯลฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

  การศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาที่จัดให้เปล่าโดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐ ทั้งโรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับส่วนกลางและ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น แต่มีการจัดเก็บค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับ
โรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับส่วนกลางและโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนใน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่ขึ้นอยู่กับส่วนกลางและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนสถานศึกษา
เอกชนน้ันประกอบด้วยรายได้จากการจัดเก็บค่าเล่าเรียน และเงินสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐบาลกลาง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากรายได้ส่วนหน่ึงของสถานศึกษาเอกชนมาจากเงินอุดหนุนที่
ได้รับจากระทรวงการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

  สําหรับเงินเดือนครูของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับจัดสรรจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคร่ึงหน่ึงและจากรัฐบาลกลางอีกคร่ึงหน่ึง ส่วนงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจําเป็นต้องใช้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ ตลอดจน
ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ นั้น อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
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ศึกษาเทศบาล ซึ่งจะมีผู้แทนหรือผู้ประสานงานของเทศบาลไปปฏิบัติหน้าที่ธุรการประจําอยู่ ณ ที่ต้ัง
ของสถานศึกษาคอยดําเนินงานด้านธุรการให้ ถ้าครูมีความประสงค์จะซื้อสื่อหรืออุปกรณ์ใดๆ ก็จะ
แสดงความจํานงหรือข้อเสนอซื้อให้เจ้าหน้าที่ ธุรการดําเนินการให้ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานจะให้ครูตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์จากสมุดตัวอย่างสินค้า (Catalog) และผู้ประสานงาน
จะทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล ดังน้ันครูญี่ปุ่น
จึงสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเอง 

 นอกจากนี้ ระดับสถานศึกษายังไม่ต้องระดมทรัพยากรเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เน่ืองจาก
เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแลให้สถานศึกษาได้รับปัจจัย (Inputs) ที่เพียงพอ
ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ และในกรณีที่ท้องถิ่นมีทรัพยากรไม่เพียงพอก็จะได้รับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติมจาก“ภาษอุีดหนุนท้องถิ่น”88 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารในระดับสถานศึกษายึดเป้าหมายของการศึกษา (Education Goals) ที่

กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาในระบบโรงเรียน (School Education Law) และหลักสูตร
ชาติ (Course of Study) ดังน้ันในการบริหารหลักสูตร (Curriculum Management) จึงเป็นภารกิจ
หลักของสถานศึกษาที่ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินผลการใช้
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาแต่ละแห่งมีหน้าที่ออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรชาติการบริหารระดับสถานศึกษา มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

 5.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Teachers’Meeting) ประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวดต่างๆ และคณะครูทั้งโรงเรียน ซึ่งบริหารงานโดยการประชุม
ขององค์คณะบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับสถานศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของผู้บริหารโรงเรียน สร้างวิสัยทัศน์การบริหารโรงเรียนร่วมกัน และเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูด้วยกัน เดิมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนเป็นเพียงแนวปฏิบัติ ไม่ได้มีบทบัญญัติตามกฎหมาย จนกระทั่งในปี 2546 จึงได้มีการ
บัญญัติไว้ในกฎหมาย (School Education Law) โดยคณะกรรมการน้ีมีอํานาจเป็นคณะกรรมการที่
สนับสนุนการทํางานของผู้บริหารโรงเรียนเท่าน้ัน (subsidiary boards for the principal) 

 5.2 ผู้บริหารโรงเรียน กฎหมาย School Education Law กําหนดให้ผู้บริหารโรงเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการโรงเรียนและนิเทศครู ทั้งน้ีการบริหารกิจการโรงเรียนประกอบด้วย
การบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารกิจการนักเรียน การบริหาร

                                                            
88สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 73-83. 
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อาคารสถานที่และพัสดุอุปกรณ์และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยทั่วไปผู้ที่จะได้รับแต่งต้ังเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง (Advanced Class Certificate)หรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช้ันที่หน่ึง (First Class Certificate) และมีประสบการณ์ด้านการศึกษาไม่
ตํ่ากว่า 5 ปี แต่เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีความสําคัญสําหรับการบริหารโรงเรียนยุค
ใหม่ที่จําเป็นต้องใช้ผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะสูง ประเทศญี่ปุ่นจึงมีนโยบาย “การแต่งต้ังผู้บริหารโรงเรียน
จากบุคคลภายนอก” หรือจากภาคเอกชน (Appointment of a Citizen as the Principal) โดยลด
เง่ือนไขคุณสมบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพลง มีการปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแต่งต้ัง
บุคคลทั่วไปให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนได้ ทั้งน้ีมีเง่ือนไข 2 ประการ คือ 1)บุคคลนั้นจะต้องมีประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี และ2) มีความจําเป็นต้องปรับปรุงการบริหาร
โรงเรียน (If there is a particular need for improved school management) วัตถุประสงค์หลัก
ของการแต่งต้ังผู้บริหารโรงเรียนจากบุคคลภายนอกผู้ที่ไม่เคยเป็นครูมาก่อนก็เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่าน้ัน โดยเฉพาะภาวะผู้นําความรู้ความสามารถในการจัดการ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 

 5.3 หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้า
ระดับช้ัน หัวหน้าแผนกอนามัย หัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป หัวหน้าแผนกแนะแนว หัวหน้าแผนกแนะ
แนวอาชีพ มีหน้าที่ตามกฎหมายกําหนด คือ ประสานการวางแผน การกําหนดตารางเรียน จัดการ
ฝึกอบรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมโฮมรูม ฯลฯ 

 5.4 คณะกรรมการครูและผู้ปกครอง โรงเรียนทุกแห่งในประเทศญี่ปุ่นมีสมาคม
ผู้ปกครองและครู (Parent-Teacher Association - PTA) ซึ่งมีบทบาทอย่างเข้มแข็งและสําคัญย่ิง
สําหรับการศึกษา PTA ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และสะท้อนความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองให้ครูทราบ ขณะเดียวกันก็ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน โดย
จัดการประชุม การบรรยาย การทัศนศึกษา การออกจดหมายข่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีและให้
ความรู้แก่สมาชิก ตามปกติ PTA ของประเทศญี่ปุ่นมีกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือโรงเรียนมากมาย เช่น 
การเล่านิทาน การปรับปรุงสนามหญ้า การดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน การสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของนักเรียน เป็นต้น โดยในการจัดองค์กรของสมาคมฯ อาจกําหนดให้มีคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ รวมทั้งประสานงานในลักษณะเครือข่ายกับสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนอ่ืนๆ ทั้งใน
ระดับเทศบาลและระดับจังหวัด 

  ผู้ปกครองนักเรียนของประเทศญ่ีปุ่นทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปร่วมงาน
กิจกรรมของโรงเรียน เช่น พิธีวันเปิดภาคเรียน และพิธีปิดภาคเรียนประจําปี ในงานแข่งขันกีฬาสี 
ผู้ปกครองจะร่วมแข่งขันกีฬาและรับประทานอาหารกับบุตรบริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียน รวมทั้ง
ร่วมงานกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่โรงเรียนจัดข้ึน แนวปฏิบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของโรงเรียน
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ญี่ปุ่น คือ“การเย่ียมโรงเรียน” (School Visit) โรงเรียนจะจัดวันเปิดห้องเรียนสําหรับบุคคลภายนอก 
(Open Class Day) ให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าเย่ียมชมช้ันเรียน เพ่ือดูกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

  นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม “การเย่ียมบ้านนักเรียน” (Home Visit) โดยครูประจํา
ช้ัน และครูแนะแนวในระยะต้นปีการศึกษาโดยใช้เวลาช่วงเย็น การเย่ียมบ้านนักเรียนทําให้ครูเข้าใจ
สภาพครอบครัวและชุมชนของผู้เรียน เข้าใจพฤติกรรมและบุคลิกนิสัยของผู้เรียนเมื่ออยู่บ้าน สื่อสาร
นโยบายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองเข้าใจ และรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ทั้งน้ี 
มีข้อพึงปฏิบัติที่ครูจะต้องไม่รับการต้อนรับเป็นพิเศษอ่ืนๆ จากผู้ปกครอง 

 5.5 การประเมินโรงเรียน (School Evaluation) ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มบังคับใช้ระเบียบ
ให้โรงเรียนต้องประเมินตนเองตั้งแต่ปี 2545 ในอดีตโรงเรียนในญี่ปุ่นมีการประเมินตนเองเพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพในเทอมต่อไปหรือปีการศึกษาต่อไปเท่าน้ัน แต่ตามระเบียบใหม่ได้เพ่ิมวัตถุประสงค์
ของการประเมินอีกข้อหนึ่ง คือ เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้แก่บุตรด้วย ประเด็นที่ประเมินได้แก่ การบริหารโรงเรียน การ
บริหารจัดการห้องเรียน การปรับปรุงวิจัยในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมของโรงเรียน การฝึกอบรมโดย
โรงเรียนเป็นฐาน และการแนะแนวนักเรียน โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการประเมินตนเอง (Self–
Evaluation) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้วงจรการ “วางแผน 
ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” (Plan Do Check Action) ประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีระบบการประเมิน
ภายนอกจากส่วนกลาง มีเพียงการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์ของท้องถ่ิน โดยรัฐบาลไม่บังคับแต่
ส่งเสริมให้โรงเรียนรับการประเมินภายนอก ปัจจุบันมีโรงเรียนประมาณคร่ึงหน่ึงเท่าน้ันที่จัดให้มีการ
ประเมินจากภายนอกด้วย 

 5.6 สิทธิในการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาในปี 2530 ได้แนะนําให้มีการดําเนินการให้สิทธิในการเลือกโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง ต่อมาใน
ปี 2540 กระทรวงการศึกษาฯ ได้แจ้งไปยังผู้อํานวยการสํานักการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา
แต่ละจังหวัดให้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์เก่ียวกับการเลือกที่เรียน และได้ขอร้องไปยังคณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลให้ทําความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนด้วยว่า การย้ายไปเข้าโรงเรียนนอก
เขตพ้ืนที่เป็นเรื่องที่ทําได้ตามความต้องการจําเป็นของผู้ปกครอง โดยคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล
จะต้องพิจารณาความต้องการของผู้ปกครอง และให้ข้อมูลรวมทั้งคําแนะนําแก่ผู้ปกครองและชุมชน 

 5.7 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน (Risk Management) เน่ืองจากโรงเรียนใน
ญี่ปุ่นต้องเผชิญความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง เช่น แผ่นดินไหว ไต้ฝุ่น ตลอดจนอุบัติภัย
ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย อาชญากรรม และความรุนแรงในโรงเรียนจึงจําเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวด
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เพ่ือประกันความปลอดภัยในโรงเรียน โดยกระทรวงการศึกษาฯได้จัดพิมพ์คู่มือแนะนําความปลอดภัย
ในโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนนําไปปฏิบัติ  

 5.8 คณะกรรมการสถานศึกษา (School Council) เป็นองค์คณะบุคคลที่กําหนดขึ้น
ใหม่ในกฎหมายการศึกษาในระบบโรงเรียน (School Education Law) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ.2543 เพ่ือให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการการศึกษาของท้องถ่ิน จากการเสนอช่ือโดยผู้บริหาร
โรงเรียน ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์เก่ียวกับการศึกษา โดยเป็นประชาชนล้วนๆ 
ไม่มีผู้แทนครูอยู่ในคณะกรรมการชุดน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนความคิด
ความเห็นและความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน โดยทั่วไปจะมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาภาคเรียนละคร้ัง นอกจากน้ี ผู้บริหารโรงเรียนอาจใช้วิธีปรึกษากับกรรมการเป็นรายบุคคล 

กล่าวได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทในการบริหาร
โรงเรียนมากกว่าสมาคมผู้ปกครองและครูซึ่งไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารอย่างเป็นทางการ
แต่คณะกรรมการสถานศึกษาดังกล่าวก็ยังมีบทบาทในเชิงที่ปรึกษา (Advisory Council) เท่าน้ันไม่ใช่
คณะกรรมการบริหารท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุด (Executive Council)89 
 
รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินมีความมั่งคั่งประเทศสิงคโปร์ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีสภาเดียวประธานาธิบดีเป็นประมุขมีวาระ 6 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นํา
รัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหารมีวาระ 5 ปี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต แต่ละเขตปกครอง
โดยนายกเทศมนตรี (Mayors) และมีกรรมการสภาท้องถิ่น (Community Development Councils) 
ประมาณเขตละ 12-18 คน เพ่ือดูแลในเขตต่างๆ ประกอบด้วย เทศบาลภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นประเทศประชาธิปไตยแบบเน้นค่านิยมเอเชียหรือเรียกว่าประชาธิปไตยวิถเีอเชีย (Asian 
Values) คือให้อิสรภาพแบบที่จํากัดมีการใช้อํานาจของรัฐในการควบคุมอย่างเด็ดขาดสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมือง ปราศจากการใช้ความรุนแรงทางกายภาพแต่ใช้ผ่านกลไกในการครอบงําทางอุดมการณ์
แนวคิดเร่ืองประชาคมนิยม (Communitarianism) เชิดชูความเป็นชาติเหนือกว่าปัจเจกบุคคล 
รณรงค์เร่ืองความสามัคคีเป็นหน่ึงเดียวและความม่ันคงของรัฐและให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจ ยึดถือ

                                                            
89สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, 2550), 52-73. 
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แนวคิดและการดํารงชีวิตแบบขงจื้อเน้นสถาบันครอบครัวคือรากฐานที่แท้จริงของสังคมและสนับสนุน
จารีต ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ด้านการศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่ดีทีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
การวางรูปแบบการศึกษาและการบริหารจัดการจะสอดคล้องสัมพันธ์ของวิถีค่านิยมของประเทศด้วย
เช่นกัน มีรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงสร้างการบริหาร 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์มีกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) เป็นหน่วยงาน

สูงสุดทําหน้าที่วางแผนและนําแผนไปสู่การปฏิบัติมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ระดับรัฐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับสถานศึกษาหน่วยงานระดับรัฐ มี 3 
หน่วยงาน ดังน้ี 1) Professional Wings เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านวิชาการ 2) Policy 
Wings เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านนโยบายการศึกษา และ 3) Service Wings เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทางด้านงานบริการด้านการศึกษาต่างๆ โดยรัฐจะเป็นผู้กําหนดหลักสูตรแกนกลาง 
(National Curriculum) ที่ใช้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ทุกโรงเรียน รวมถึงการดูแลเร่ืองการ
สอบและการประเมินผลระดับชาติ 3 ระดับ คือ เมื่อจบช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และเตรียม
อุดมศึกษา 

2. การจัดระบบบริหารงานบุคคล 
 โรงเรียนมีอํานาจด้านงานบุคลากร มีอิสระในการบริหารงานบุคคลด้วยตนเองโรงเรียน

สามารถจ้างบุคลากรช่ัวคราวในยามเร่งด่วนจัดจ้างตําแหน่งที่เก่ียวกับธุรการและครูและ มีการเพ่ิม
ตําแหน่งที่เรียกว่าผู้บริหารแผนการเรียนร่วม (Co-Curricular Program Executives: CCPE) เพ่ือช่วย
แบ่งเบาภาระงานของครู ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนมากขึ้นโรงเรียนสามารถทํางานได้อย่าง
คล่องตัวการรับครูเข้าเป็นข้าราชการจะคัดเลือกจากนักศึกษาครูที่จบด้วยคะแนนสูงสุดร้อยละ 33 
ของแต่ละรุ่นครูทุกระดับช้ันต้องจบตรงสาขาวิชาร้อยละ 10-15 จะได้รับทุนการศึกษาและรางวัลอัน
เป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีครูต้องผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือก
จากคณะครูใหญ่ที่มีประสบการณ์ครูใหม่ต้องเข้าโปรแกรมฝึกหัดการสอนโดย National University 
of Education (NIE) และในขณะที่เข้ารับการอบรมก็ได้รับเงินเดือนด้วย เพ่ือมิให้ครูต้องเปรียบเทียบ
กับการทํางานสายอาชีพอ่ืนที่ได้รับเงินเดือนสูงทันทีที่เรียนจบ เป็นการให้ความสําคัญกับวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงในแต่ละปี ครูในระบบทุกคนต้องเข้ารับการอบรมไม่ตํ่ากว่า 100 ช่ัวโมง รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการอบรมด้วยเช่นกันมีการวางแผนการอบรมให้แต่ละคนอย่าง
ต่อเน่ืองสิงคโปร์มีกลยุทธ์ในการดึงคนมีความรู้ความสามารถเข้าเป็นครใูห้การอบรมท่ีดีเตรียมโอกาส
ทางด้านอาชีพที่ดีให้กับครูทําให้สามารถดึงครูดีๆเข้ามาในระบบจํานวนมากและปูเส้นทางอาชีพให้
อย่างดีมีการรองรับการเจริญเติบโตของครูสู่ระดับที่สูงข้ึนให้มีสวัสดิการทีดีเช่นครูใหญ่เมื่อทํางานครบ 
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6 ปี ก็จะได้รับสิทธิในการลาพักร้อนได้นานถึง 2 เดือนกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการดูแลวิชาชีพครู
ที่เรียกว่าแผนการพัฒนาวิชาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ (Education Service Professional 
Development and Career Plan: EduPac) โครงการน้ีเปิดโอกาสให้ครูได้เห็นช่องทางการ
เจริญเติบโตในสายอาชีพของตนทั้งที่เป็นสายการสอนสายการบริหารหรือผู้ชํานาญการด้าน
ต่างๆ สิงคโปร์ให้ค่าตอบแทนครูโดยดูจากผลงาน (Performance-based Compensation) 
ช่วยทําให้ครูมีกําลังใจที่จะทําผลงานให้ดีอย่างสมํ่าเสมอ 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่รู้จักกันในวลี Teach Less Learn More 

(TLLM) ซึ่งเน้นการสอนให้น้อยลงแต่ให้เรียนรู้มากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากการ
เน้นปริมาณ สู่การเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพการสอนเพราะเช่ือว่าการสอนที่เน้นปริมาณไม่สามารถ
นํานักเรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ (Passive learners) ไม่สามารถจุดประกายความ
อยากรู้อยากเห็นทําให้โรงเรียนและครูสามารถเข้าไปถึงหลักของการเรียนการสอนว่าสอนเพ่ืออะไร
สอนอะไรและสอนอย่างไรหลักการสอนแบบ TLLM ไม่เน้นการเรียนการสอนและการวัดผลแบบเดียว 
แต่เน้นการสอนและการวัดผลที่แตกต่างกันตามความพร้อมและความสนใจของผู้เรียนเน้นการเรียน
ผ่านประสบการณ์ตรงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic learning) สร้างผู้เรียนมี
ลักษณะเฉพาะตนพัฒนาความเป็นเลิศที่แต่ละคนถนัด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และประสบ
ความสําเร็จในอนาคต 

 รัฐบาลมองเห็นความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมี
ความเช่ือว่ารัฐต้องให้อิสระกับโรงเรียนในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ปัจจุบันรัฐบาลได้ปฏิรูปการศึกษา
และประกาศนโยบาย โดยอนุญาตให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพด้านวิชาการ
กันเองมีการปรับปรุงระบบการจัดลําดับโรงเรียน (School Ranking System) เพ่ิมวัสดุและสื่อการ
สอนลดขนาดช้ันเรียนให้มีจํานวนนักเรียนน้อยลงปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับความต้องการและความ
สนใจของนักเรียนลดเนื้อหาลงในแต่ละวิชาและให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้นครูมีอิสระใน
การพัฒนาเทคนิคการสอนมากขึ้น และน่าสนใจ ปรับปรุงวิธีการสอนจากเป็นผู้ “ให้” สู่การเป็น 
“ผู้อํานวยความสะดวก” เน้นการสอนรูปแบบโครงการและลดเน้ือหาในแต่วิชาลง ทําให้ครูมีเวลาว่าง
มากขึ้น เรียกว่า White Space ทําให้ครูมีเวลาค้นคว้าทดลองการสอนและการทดสอบรูปแบบการ
สอนใหม่ๆกับนักเรียนมากขึ้นทําให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมและ
ตอบสนองในการเรียนรู้มากข้ึนครูได้ใช้เวลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง ในการร่วมปรึกษาด้านการ
วางแผนการสอนและการร่วมมือและเพ่ือสะท้อนอภิปรายเก่ียวกับแผนการสอน 

 สิงคโปร์ได้มีการบรรจุวิชา ICT ไว้ในหลักสูตรโดยให้ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใน
การสื่อสารรวมอยู่กับการเรียนการสอนทุกวิชามีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้
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ของนักเรียนและสร้างให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้รัฐบาลเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือการนําเทคโนโลยีเข้ามาในช้ันเรียนมีการทดลองต้ังโรงเรียนอนาคต (Future Schools)
เพ่ือการนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบในช้ันเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สมจริงและใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบสองภาษาคือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและใช้ภาษา
แม่ในการเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมทําให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอีกทั้งสามารถสื่อสารกับ
สังคมโลกได้ 

 การวัดประเมินผลการเรียน มีนโยบายการ คือการพยายามสร้างสมดุลระหว่างการ
วัดผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) และการวัดผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for 
learning) นอกจากน้ียังมีระบบให้ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ (National Test) ของนักเรียนแต่
ละคนผ่านระบบออนไลน์เพ่ือสามารถคํานวณหาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงเวลา
หนึ่งๆ ทําให้รัฐบาลมีข้อมูลเพื่อใช้ในการกําหนดทิศทางการศึกษาที่เหมาะสมและศึกษาส่วนที่
ต้องการปรับปรุงสําหรับระดับสถานศึกษาครูสามารถเข้าไปในระบบออนไลน์เพื่อศึกษาข้อมูล
นักเรียนและกลุ่มโรงเรียนได้ (School Clusters) ช่วยให้ครูสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยและ
ปรับปรุงวิธีการสอนและมีโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Support Program: LSP) ช่วย
ครูวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนและข้อมูลของนักเรียนทั้งหมด สามารถเข้าไปดู
และให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านที่มีความจําเป็นสามารถนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking Studies) เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนของระบบการศึกษา
ของประเทศ 

4. การบริหารงานงบประมาณ 
 รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสําคัญกับการศึกษามาก โดยถือว่าประชาชนเป็น

ทรัพยากรที่สําคัญ และมีค่าที่สุดของประเทศ ในการน้ี รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจน
เสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า โรงเรียนในระดับประถม และมัธยมล้วนเป็นโรงเรียนของ
รัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาล สถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์ มีเฉพาะในระดับอนุบาล และโรงเรียน
นานาชาติเท่าน้ัน ผู้ปกครองนักเรียนของสิงคโปร์จะส่งบุตรหลานเข้ารับการเตรียมความพร้อมใน 
โรงเรียนเมื่อเด็กมีอายุ ได้ 2 ขวบคร่ึง เมื่อเด็กอายุได้ 6 ขวบก็จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

 ส่วนในระดับอุดมศึกษารัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือศึกษาระบบ
บริหารและการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางจะได้รับอิสระมากข้ึนด้านการบริหารการเงิน และการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือให้สนองตอบความท้าทายสังคมโลกยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยได้มีการพัฒนาระบบการ
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ตรวจสอบเพ่ือให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีการใช้อย่างเหมาะสม นําไปสู่ผลการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์มีโครงสร้างการจัดการศึกษาชัดเจนคือ 4 ระดับได้แก่ระดับ

กระทรวงระดับเขตระดับกลุ่มและระดับสถานศึกษารัฐบาลรวมอํานาจเบ็ดเสร็จในการปกครองมีการ
วางโครงสร้างระบบการจัดการเด็ดขาดชัดเจน ทําให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและมีทิศทางชัดเจนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการรัฐบาลสิงคโปร์เช่ือว่าผู้ปกครองเป็น
บุคคลที่มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
ผู้ปกครองมีส่วนช่วยเติมเต็มให้เกิดการศึกษาแบบองค์รวมและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
ให้กับนักเรียนรัฐบาลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโดยการกระตุ้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมและรับรู้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 การศึกษาครอบคลุมความสนใจของผู้เรียน (Broad-based Education) ตอบสนอง
ความสนใจและการเรียนรู้ที่แตกต่างของนักเรียน (Learning Styles) จุดประกายการเรียนรู้ผู้เรียน
คน้พบความสามารถ และการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพนอกจากน้ันยังเน้นการเรียนรู้แบบองค์
รวม (Holistic Education) ช่วยพัฒนาความสามารถหลักของนักเรียนให้เห็นคุณค่าของตนและมี
ความเป็นตัวของตัวเองพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นสร้างผู้นําให้กับ
โรงเรียนป้อนครูดีใส่ระบบเน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเรียนรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง90 
 
รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศบรูไน 

ประเทศบรูไน หรือเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam หมายถึง
ดินแดนแห่งความสงบสุขแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 เขตคือบรูไน-มูอาราเบเลตตูตงและเตมบูรง
เมืองหลวงชื่อว่าบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) มีการปกครองภายใต้ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นทั้งประมุขของประเทศรัฐธรรมนูญฯกําหนดให้
พระมหากษัตริย์ของบรูไนต้องเป็นชาวบรูไนเช้ือสายมาเลย์โดยกําเนิด และให้นับถือศาสนาอิสลาม
นิกายสุหน่ีเป็นประเทศท่ีมีการจัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติของศาสนามุสลิมและต้องปฏิบัติอย่าง

                                                            
90ชามาภัทร สิทธิอํานวย, “การจัดการการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์” ใน การจัดการ

ศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการพัฒนา (กรงุเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), 2-16. 
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เคร่งครัดมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพซ่ึงรัฐให้หลักประกันด้านการศึกษารัฐมีหน้าที่จัด
การศึกษาดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงสร้างการบริหาร 
 ประเทศบรูไนมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการศึกษา 

โครงสร้างองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนการศึกษาหลัก (Core Education Section) ของกระทรวงศึกษาธิการ และการอาชีวศึกษา
และเทคนิค ส่วนการอุดมศึกษาจะอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอุดมศึกษานโยบายและแผน 
(Education, Policy and Planning Section) ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับการทดสอบใน
ประเทศทั้งหมดถูกควบคุมโดยคณะกรรมากรตรวจสอบของบรูไน 

 ประเทศบรูไน มีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาโดยมอบอํานาจตามประเภทของ
งานได้แก่ การให้อํานาจความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลางไปยังโรงเรียนแต่ความรับผิดชอบ
สูงสุดยังอยู่ที่หน่วยงานส่วนกลาง 

 นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีการวางนโยบายโดยการกําหนดหลักสูตร
การศึกษาใหม่ๆที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมีวางแผนทบทวนโปรแกรมการศึกษาระดับสูงและ
แผนกลยุทธ์เป็นพิมพ์เขียวสําหรับการศึกษา ICT การจัดสรรงบประมาณและการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับแผน SPN 21 น้ีพร้อมตัวช้ีวัดKPI ในแต่ละด้านการมัธยมศึกษามีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีระดับมัธยมปลายหรืออาชีวศึกษาหรือเทคโนโลยี 2-3 ปีและระดับก่อน
อุดมศึกษา 2 ปีซึ่งเด็กทุกคนหลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี ต้องเข้ารับการทดสอบ
ข้อสอบกลาง (PCE: Primary Certificate of Examination) ซึ่งการศึกษาในระดับน้ี มีจุดประสงค์
เพ่ือปูพ้ืนฐานด้านการเขียนการอ่านและการคํานวณ เพ่ือจะได้นําความรู้เหล่าน้ีไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีระยะเวลา 3 ปีหลังมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว
นักเรียนต้องรับการทดสอบ The Penilaian Menengah Bawah (PMB) or Lower Secondary 
Assessment Examination จึงจะสามารถเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเลือกเรียน
วิชาด้านช่างและเทคนิคพ้ืนฐานที่สถาบันการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษาได้ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีระยะเวลา 2-3 ปีนักเรียนสามารถเลือกเรียนสายศิลป์สายวิทย์หรือสายอาชีพหลังจาก
เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว (ระดับ 5) นักเรียนต้องสอบข้อสอบ Brunei-Cambridge 
Ordinary Level: GCE O level examination หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับ 6 เด็กต้องสอบ
ข้อสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education: BCGCE A level ถึงจะมีสิทธ์ิ
เรียนต่อระดับก่อนอุดมศึกษาซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี 
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2. การจัดระบบบริหารงานบุคคล 
 บรูไนให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของครูซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเรียนการสอนและ

การผลิตประชากรให้เป็นผู้มีคุณภาพการศึกษาสูงมีความสุขการจัดฝึกอบรมครูจึงเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญรัฐบาลกําหนดคุณสมบัติขั้นตํ่าของครูตามระดับการศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา
กําหนดให้ครูที่มีปริญญาบัตรใบแรกในสาขาอ่ืนๆที่ไม่ใช่การศึกษาจะต้องสมัครเข้าเรียนในช้ัน
ประกาศนียบัตรครูภายใน 3 ปีที่เริ่มทํางานเป็นครูก่อนที่จะได้รับการยืนยันการว่าจ้างงานสําหรับ
ตําแหน่งครูใหญ่น้ันต้องเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 1 ปี
ส่วนครูที่ทําหน้าที่ตรวจสอบโรงเรียนจะถูกส่งไปอังกฤษเข้ารับการอบรมหลักสูตร Her Majesty 
Inspectors (HMI) เป็นเวลา 3 เดือนรวมทั้งการจัดอบรมหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้นแก่
ผู้อํานวยการโรงเรียนตามแต่ความจําเป็นได้แก่การบริหารโรงเรียนหัวหน้างานและการสอนความเป็น
ผู ้นําการพัฒนาบุคลากร ความรู ้ความสามารถในการเตรียมโปรแกรมของโรงเรียนความรู้
ความสามารถในการให้คําแนะนําและคําปรึกษาการดําเนินการและประเมินการพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนประชาสัมพันธ์การบริหารการเงินปัจจุบันครูต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
การศึกษา (M Teach) เท่าน้ันผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบในการส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและ
บุคคลากรพัฒนาครูในโรงเรียนครูใหญ่และครูซึ่งทํางานในโรงเรียนของรัฐน้ันถือว่าเป็นข้าราชการของ
รัฐและอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะส่งเสริมปรับปรุงความเป็นมืออาชีพของ
ครูเงินเดือนครูอยู่ในช่วง 1,020 - 2,810 เหรียญบรูไนต่อเดือนขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่สอน
โดยทั่วไปถ้าสอนใน Grade 2 เงินเดือนจะอยู่ในระหว่าง 1,050-2,465 เหรียญบรูไนปัจจุบัน
หน่วยงานซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการสรรหาบุคคลากรครูสอนภาษาอังกฤษจาก
ต่างประเทศเข้ามาสอนในโรงเรียนของรัฐในประเทศบรูไนซึ่งเป็นบริษัทช้ันนําจากประเทศอังกฤษโดย
มีสัญญากับรัฐบาลในการจัดหาครูอังกฤษกว่า 200 คน ที่มาจากต่างประเทศที่มีวุฒิและมี
ประสบการณ์เดินทางมาสอนในโรงเรียนของรัฐทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยครูที่ได้รับ
การคัดเลือกให้สอนจะได้รับเงินเดือนโบนัสและสวัสดิการต่างๆมากมายรวมท้ังได้รับการยกเว้นภาษี
ด้วยแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุของบริษัทจัดหางานและได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละประมาณ 
3,500-5,500 เหรียญบรูไน 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถูกพัฒนาจากส่วนกลางโดยรับ

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญของประเทศทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องใช้
หลักสูตรแกนกลางนี้โดยความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การทํางานร่วมกันของ2 
หน่วยงานช่ือ Department of Curriculum Development และ Co-Curriculum Department 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาแบบองค์รวมหลักสูตรแกนกลางนี้จึงเป็นหลักสูตรแบบกว้าง
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สมดุลและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกรอบการเรียนรู้แบบกว้างน้ีผู้เรียนจึงได้รับ
การพัฒนาทักษะที่สําคัญความรู้และความเข้าใจตามที่ตนเองต้องการด้วยเจตคติและคุณค่าที่ทําให้
แน่ใจว่าจะเกิดการพัฒนาแบบองค์รวมขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญว่าผู้เรียนเป็นหัวใจของการเรียน
การสอน ส่วนกระบวนการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนการปลูกฝังแนวคิด
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มลายูอิสลามและจริยธรรมเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจทั้งต่อตนเอง โรงเรียน สภาพแวดล้อมและประเทศของตนทั้งน้ีหลักสูตรการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาจึงให้ทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนโดยแบ่งเป็น 4 โปรแกรมคือ
โปรแกรมการศึกษาทั่วไปเน้นวิชาการโปรแกรมการศึกษาประยุกต์เน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยี
และธุรกิจโปรแกรมการศึกษาเฉพาะทางเน้นผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและโปรแกรมการศึกษา
พิเศษสําหรับผู้เรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพสติปัญญารวมทั้งการรับรู้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องในด้าน
การมองเห็นการได้ยินและการเรียนรู้ด้วยความยากลําบาก 

 การจัดการเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการมีการมอบอํานาจไปยังครูผู้สอนให้
สามารถกําหนดวิธีการเรียนการสอนและการประเมินซึ่งเน้นความสามารถที่แตกต่างกันเด็กเรียนเก่ง 
และเรียนอ่อนต้องพัฒนาและดําเนินการเรียนการสอนตามความต้องการและบุคลิกลักษณะของ
ผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการมอบอํานาจน้ีรวมถึงบุคลากรที่ไม่มีหน้าที่สอน มีการวางแผน
กิจกรรมต่างๆและโครงการต่างๆของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางรวมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กตรวจสอบเนื้อหาการสอนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการ
สอน อีกทั้งครูผู้สอนต้องรายงานความก้าวหน้าของเด็กให้ผู้ปกครองทราบด้วย 

 การประเมินผลการเรียนมุ่งเปลี่ยนระบบการวัดผลแบบเดิมที่ เ น้นการวัดผล
ความก้าวหน้าของการเรียนการสอนจากระดับการศึกษาหน่ึงสู่อีกระดับหน่ึงด้วยการให้เด็กนักเรียน
สอบข้อสอบกลางซึ่งรับผิดชอบโดยสภาการรับรองแห่งชาติ แต่เมื่อพบว่าการทดสอบแบบน้ีสร้าง
ความเครียดความกังวลให้กับนักเรียน และไม่สามารถประเมินคุณภาพของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพได้จึงหันมาใช้การวัดผลแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Assessment) ที่
เน้นการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองโดยเรียกแบบฟอร์มน้ันว่า Check-point Assessment เป็นการวัด
ทั้งความรู้และความชํานาญของนักเรียนทําให้การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการใน
ห้องเรียนซึ่งจะเน้นในเรื่องนักเรียนเรียนรู้อย่างไรและสนับสนุนให้เกิดการประเมินผลตัวเองเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการเสนอแนะแบบสร้างสรรค์ 

4. การบริหารงานงบประมาณ 
 กระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณและการระดม

ทรัพยากรสู่โรงเรียนผู้นําโรงเรียนท้องถ่ินรับมอบอํานาจในการบริหารโรงเรียนภายใต้งบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนมาจากรัฐบาลส่วนกลางและเงินค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนเรียกเก็บจากเด็กหรือให้
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เช่าโรงอาหารและโรงเรียนต้องจัดสรรเงินนี้เพื่อช่วยเหลือครูที่ขัดสนมีการจัดสรรงบเพิ่มให้กับ
โครงการรักษาบํารุงระบบคอมพิวเตอร์โครงการสงวนรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ด้วยงบต่อเนื่อง มีโครงการช่วยเหลือทางการเงินสําหรับเด็กและครอบครัวที่ยากจนและงบประมาณ
สําหรับการเช่ารถบัสและเรือโดยสารtamuaiสําหรับบริการนักเรียนในการเดินทางมายังสถานศึกษา 
โครงการสงวนรักษาทรัพย์สินเป็นความต้องการในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับ
โรงเรียนรวมท้ังซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับนักเรียนพิเศษเพ่ิมความถนัดและความสามารถ โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับสร้างโรงเรียนใหม่และปรับปรุงโรงเรียน ที่มีอยู่แล้วภายใต้โครงการที่
ช่ือว่า Building of Schools and Infrastructure Improvement (BISAI) มีการสร้างอาคารสําหรับ
โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการICTหลักสูตรการประยุกต์ใช้การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจดําเนินโครงการให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (Award Scholarships) และปฏิรูปการเรียนการ
สอนโดยการใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21  

5. การบริหารสถานศึกษา 
 ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่งคั่งจากการเป็นผู้ผลิตนํ้ามันปิโตรเลียม

และก๊าซธรรมชาติดังน้ันประเทศบรูไนจึงสามารถให้สวัสดิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฟรีแก่ประชาชนไป
จนถึงระดับมหาวิทยาลัยดังน้ันจุดเด่นของการบริหารสถานศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 5.1 รัฐมีการดําเนินการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกคนพร้อมกฎหมายลงโทษ
ชัดเจนเพ่ือสร้างเด็กทุกคนให้เข้าถึงการศึกษาอย่างจริงจังผู้ปกครองถือว่ามีความผิดและต้องโทษปรับ
ไม่เกิน 5,000 หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือทั้งปรับและจํานอกจากน้ีบรูไนมีนโยบายการศึกษาแบบรวม
และ Specialized Education และ Special Education สําหรับเด็กแต่ละประเภทที่มีความ
แตกต่างในความต้องการที่จะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ 

 5.2 รัฐบาลกลางมีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายอํานาจออกมาเป็นงานๆ 
(delegate) เช่นการสร้างกําลังคนในระดับครูใหญ่หรือครูการให้เสรีภาพในการสอนแก่ครูผู้นําของ
โรงเรียนได้รับมอบหมายเสรีภาพในการคิดโครงสร้างสถานศึกษาการพัฒนาระบบกลุ่มโรงเรียนโดย
โรงเรียนของรัฐที่อยู่ในเขตการศึกษาเดียวกันมารวมกันเป็นเขตการศึกษาเดียวกันมีการคัดเลือก
คณะกรรมการผู้นําสมาชิกสามารถแบ่งปันข้อมูลความคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดมีการสนับสนุนให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษามีหน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและสมาคมผู้ปกครองครู
เพ่ือให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในเรื่องการหาทุนและการจัดกิจกรรมเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของเด็ก
มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาใหม่เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนมีการ
ดําเนินการใช้โรงเรียนต้นแบบ (Model School) เพ่ือนําการศึกษาไปสู่ความเป็นอิสระและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
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 5.3 โครงสร้างการบริหารจัดการประเทศและหน่วยงานของรัฐที่มีวิสัยทัศน์จึง
เอื้ออํานวยต่อการบริหารประเทศและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบทั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬาทําให้เกิดความร่วมมือและมีการกําหนดและ
ดําเนินการให้แผนงานต่างๆสําเร็จด้วยดีในการเตรียมประชากรของประเทศก้าวสู่ยุคการแข่งขันสูง
ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มีสุขภาพร่างกายที่แข้งแรงและยึดมั่นอยู่ในปรัชญาของอิสลามภายใต้
สถาบันกษัตริย์ 

 5.4 มีการจัดสรรงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้กับ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือการศึกษาและพัฒนาเด็กรุ่นใหม่นี้เพ่ือให้เด็กสามารถค้นหาความถนัดของ
ตนเองมีอาชีพและตอบความต้องการของตลาดงานในยุคศตวรรษที่ 21  

5.5 รัฐทําการวิจัยและมีข้อมูลทางสถิติเพ่ือให้เข้าใจประชากรของตนเองว่าอยู่ที่จุดไหน
และต้องปรับปรุงส่งเสริมอย่างไรโดยเฉพาะในเร่ืองคุณภาพของครูความเป็นอยู่และสวัสดิการของครู
จึงมีการกระจายงบประมาณในการปรับโครงสร้างเงินเดือนพัฒนาครูและทําอย่างต่อเนื่องเป็นแผน 5 ปี
และต่อออกไปทุก 5 ปี91 
 
รูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) มีการบริหารประเทศ
ภายใต้ระบอบรัฐสภา ปกครองในระบอบสาธารณรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional republic) 
แบ่งหน่วยการปกครอง (administrative units) เป็น 16 หน่วย ได้แก่ เขตจังหวัด 8 จังหวัด (provinces) 
1 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (special autonomous province) 6 มหานคร (metropolitan cities)
และ 1 นครพิเศษ (special city) รัฐธรรมนูญฉบับแรกของเกาหลีใต้ ได้กําหนดให้ประชาชนทุกคนมี
สิทธ์ิได้รับการศึกษาแบบให้เปล่า (free education) ในระดับประถมศึกษา และให้มีโอกาสเท่าเทียม
กันที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และประกาศใช้กฎหมายแม่บทการศึกษา (Education Law) ที่
กําหนดมาตรฐานและการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน92 ดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศ
เกาหลีใต้ สรุปได้ดังน้ี 

                                                            
91อรุณี ตระการไพโรจน์, “การจัดการการศึกษาของบรูไน” ใน การจัดการศึกษาใน

ประชาคมอาเซียน: รากฐานของการพัฒนา (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2556), 20-31. 

92ฉันทนา จันทร์บรรจง, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี” ใน 
การจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการพัฒนา (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค 
จํากัด, 2549), 6-7. 
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1. โครงสร้างการบริหาร 
 การจัดการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติและ

ระดับท้องถ่ิน กระทรวงการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (The Ministry of Education 
and Human Resources Development-MOEHRD) รับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อุดมศึกษา 
อาชีวศึกษาและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 
ทบวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 ในระดับท้องถิ่น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักการศึกษาของท้องถิ่น (district 
offices of education) ต้ังอยู่ในกรุงโซลและในมหานครต่างๆ รวม 7 แห่ง ในระดับจังหวัดอีก 9 
แห่ง และมีสํานักงานการศึกษาระดับเขตหรืออําเภอ จํานวน 175 แห่ง 

 กระทรวงศึกษาธิการมีสภาที่ปรึกษาระดับนโยบาย (Advisory Council for Education 
and Human Resources Development Policy) ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่ประธานาธิบดี และมี
สภาที่ปรึกษาด้านการศึกษา(Central Council on Education) มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่รอง
นายกรัฐมนตรีที่ดูแลการศึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1) โครงสร้างการบริหารหลัก
ได้แก่ การบริหารในระดับประเทศ ระดับท้องถ่ินและระดับโรงเรียนการบริการการศึกษาเน้นรูปแบบ
การกระจายอํานาจรับผิดชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีฐานะกระทรวงการศึกษาแห่งชาติที่
กํากับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับ ไปสู่สํานักการศึกษาท้องถิ่น และการบริหารระดับโรงเรียน     
2) โครงสร้างการบริหารเพ่ือส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ การบริหารในรูปของคณะกรรมการต่างๆ  

 มีกฎหมายป้องกันอิทธิพลทางการเมืองและการคุ้มครองความเป็นวิชาชีพ กําหนดให้
การบริหารการศึกษาปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง การบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นต้อง
เป็นไปตามข้อบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

2. การจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถ่ิน อาศัยหลักการและวิธีการกระจายอํานาจ

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาไปสู่สํานักงานการศึกษาท้องถิ่น โดยส่วนกลาง
เป็นผู้กําหนดกฎ ระเบียบและมาตรฐานต่างๆ สําหรับการบริหารงานบุคคลให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ 

 การควบคุมคุณภาพของการผลิตครู โดยการใช้ระบบรับรองวิทยฐานะของสถาบัน
ฝึกหัดครูและการออกใบประกอบวิชาชีพครู โดยกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การรับบุคคลเข้าเป็นครูในสถานศึกษาของรัฐ ใช้วิธีการสอบแข่งขันแบบเปิด (open competition) จัด
สอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งเขตตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ สอบเป็นข้อเขียน 
สอบความรู้เก่ียวกับวิธีสอน ร้อยละ 30 และถามความรู้เก่ียวกับวิชาเฉพาะสาขาอีกร้อยละ 70 เมื่อ
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ผ่านแล้วจะสอบสอน (presentation) และสอบสัมภาษณ์ ทั้งน้ีผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นครูจะต้อง
ได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้ว 

 โรงเรียนไม่มีอํานาจในการคัดเลือกครูด้วยตนเอง ดังน้ันในแต่ละปีการศึกษาจะต้อง
เสนอขออัตรากําลังครูไปยังต้นสังกัด ต้นสังกัดพิจารณาและดําเนินการสอบคัดเลือก93 

3. การบริหารงานวิชาการ 
 หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

โรงเรียนและครูสามารถจัดทําขึ้นตามลักษณะและจุดประสงค์ของแต่ละโรงเรียนและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม การปรับปรุงหลักสูตร คร้ังที่ 7 ในปี 1997 กําหนดคุณลักษณะของผู้เรียน
ในอนาคตให้เป็นที่รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
รู้จักการพัฒนาอาชีพ รู้จักสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและอุทิศตนเพ่ือพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย หลักสูตรจึงเป็นทั้งมาตรฐานหลักของการศึกษา และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
แบบเรียนและคู่มือครู 

 รัฐบาลเกาหลีมี เป้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21เ พ่ือยกระดับ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ มีความหลากหลายและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยจึงต่างแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ก้าวทันสังคมฐานความรู้และก้าวสู่
มหาวิทยาลัยช้ันนํา โดยการปรับปรุงคุณภาพและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมบีทบาทสําคัญทั้ง
ในด้านการวิจัยและพัฒนา และการผลิตกําลังคนให้ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม โดย
กําหนดเป้าหมาย (Benchmark) ในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพสูง ได้มีการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งมีอิสระในการบริหาร (Autonomy) สามารถตรวจสอบ
ได้ (Accountability) ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ของอุดมศึกษา มีการปรับปรุงการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถของ
ผู้เรียนให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ เน้นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน เพ่ือก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในสังคมโลกยุคใหม่ โดยเน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ก้าวล้ํานํายุคในสังคม
ฐานความรู้ นักศึกษาจึงต้องมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลและมีทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

 มีระบบการประกันคุณภาพที่เน้นการประเมินและการพัฒนา มีการทดสอบเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ควบคู่กับการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิเชิงแข่งขัน มีการทดสอบหลายรูปแบบ การ
ทดสอบที่สําคัญ คือ 1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาในระดับชาติ (National Assessment 

                                                            
93ฉันทนา จันทร์บรรจง, “การกระจายอํานาจทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี” ใน

การจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐานของการพัฒนา (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค 
จํากัด, 2549), 6-7. 
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of Education Achievement) 2) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือวินิจฉัยและ
แก้ปัญหา (Diagnostic Evaluation of Basic Educational Achievement) 3) การทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 4) การทดสอบความสามารถแบบบูรณาการเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา (College Scholastic Ability Test-CSAT) และ 5) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
การศึกษาโดยข้อสอบร่วมของสํานักงานการศึกษาแห่งกรุงโซลกับสํานักงานการศึกษามหานคร/
จังหวัดต่างๆ 

4. การบริหารงบประมาณ 
 แหล่งเงินงบประมาณทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี มาจาก 4 แหล่ง คือ 

รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น เอกชนเจ้าของกิจการหรือกองทุนนิติบุคคลและผู้ปกครอง 
 รัฐบาลกลาง จัดสรรงบประมาณจากภาษีอากรท่ัวประเทศ  และภาษีการศึกษาให้แก่

รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งดูแลโรงเรียนระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน 
(บางส่วน) สถาบันวิจัย และหน่วยงานเสริมการศึกษา 

 รัฐบาลท้องถิ่นโดยข้อผูกพันทางกฎหมาย รัฐบาลกลางต้องจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนในรูปของเงินเหมารวม (Lump-sum) ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น และต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูที่
สอนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

5. การบริหารสถานศึกษา 
 สาธารณรัฐเกาหลี การบริหารการศึกษาของเกาหลีใต้ในระดับชาติมีกระทรวง

การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดูแลนโยบาย มาตรฐาน หลักสูตรและสนับสนุนงบเพ่ือ
การศึกษาของท้องถิ่น และกระจายอํานาจการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความพร้อม 

 ส่วนระดับท้องถิ่น  มีสํานักการศึกษาของท้องถ่ินดูแลและบริหารงานในรูป
คณะกรรมการ ทําหน้าที่บริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมและมัธยมตามระเบียบที่ส่วนกลาง
กําหนด ซึ่งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นระดับเขตหรืออําเภอดูแลโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมหานครหรือจังหวัดดูแลโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษาดูแลและรัฐบาลกระจายอํานาจด้านงบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทําให้
โรงเรียนบริหารการเงินอย่างอิสระและตรงกับความต้องการ 

 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ เน่ืองจากมีการโอนอํานาจการ
บริหารงบประมาณมาท่ีสถานศึกษาโดยตรงที่เรียกว่า school-based account system ผู้อํานวยการ
สถานศึกษามีอํานาจในการจัดระบบงบประมาณได้เอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู ครูอาจารย์ในสถานศึกษาและนักเรียน ทําให้โรงเรียนสามารถ
จัดการได้ตรงกับความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง94 

สรุป จากที่ผู้วิจัยศึกษาหลักการและแนวคิดด้านการจัดการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า การ
จัดการศึกษาโดยองค์รวมจะต้องมีองค์ประกอบของแนวทางการดําเนินการหรือลักษณะวิธีการ
ดําเนินการในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างการบริหาร 2) ด้านการจัดระบบบริหารงานบุคคล 3) ด้านการ
บริหารงานวิชาการ 4) ด้านการบริหารงบประมาณ และ 5) ด้านการบริหารสถานศึกษา จากที่ผ่านมา
จะเห็นว่า การจัดการศึกษามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและ
แนวทางการพัฒนาของประเทศและกระแสโลก การเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
หรือที่เรียกว่าอีกอย่างว่า“การปฏิรูปการศึกษา”จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศในช่วงน้ันๆ และสามารถพัฒนาคนให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละห้วง
เวลาน้ันๆด้วย กรอบแห่งการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยก็จะเน้นกรอบแห่งการปฏิรูปอยู่
ด้วยกัน 5 ด้านตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น  

แนวคิดเก่ียวกับหลักการจัดระเบยีบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

หลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศส่วนหนึ่งมักแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
หลักการรวมอํานาจปกครอง (Centralization) หลักการแบ่งอํานาจปกครอง (Deconcentration) 
และหลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) 

1. หลักการรวมอํานาจปกครอง (Centralization) หมายถึง หลักการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินโดยรวมอํานาจในการปกครองไว้ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง อัน
ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือทบวงการเมืองต่างๆของรัฐ และมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการบริหาร
ราชการส่วนกลาง โดยให้ขึ้นต่อกันตามลําดับช้ันการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการปกครองตลอด
ทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ ลักษณะสําคัญของหลักการรวมอํานาจปกครอง มีดังน้ี 1) มีการรวม
กําลังทหารและกําลังตํารวจให้ขึ้นต่อส่วนราชการ เพ่ือให้การบังคับบัญชาเป็นไปอย่างเด็ดขาดและ
ทันท่วงที 2) มีการรวมอํานาจวินิจฉัยสั่งการไว้ในส่วนกลาง 3) มีการลําดับขั้นการบังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ลดหลั่นกันไป (Hierarchy) จุดแข็งของหลักการรวมอํานาจปกครอง มีดังน้ี 1) การที่รัฐมี
อํานาจแผ่ขยายไปทั่วอาณาเขต ทําให้แผน นโยบายหรือคําสั่งเกิดผลได้อย่างทั่วประเทศทันที         

                                                            
94สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหล,ี เข้าถึง

เมื่อ 4 ธันวาคม 2559,http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_ 
k2&view=item&id=4240:korea-education-system&Itemid=317 
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2) ให้บริการและประโยชน์แก่ประชาชนโดยเสมอหน้าทั่วประเทศ มิได้ทําเพ่ือท้องถ่ินใดโดยเฉพาะ   
3) ทําให้เกิดการประหยัด เพราะสามารถหมุนเวียนเจ้าหน้าที่และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไปยังจุดต่างๆ 
ของประเทศได้โดยไม่ต้องจัดซื้อจัดหาประจําทุกจุด 4) มีความเป็นเอกภาพในการปกครองและการ
บริหารงานการปกครองในท้องที่เป็นไปในแนวเดียวกัน 5) มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ
มากกว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น ทําให้บริหารสาธารณะดําเนินไปโดยสมํ่าเสมอ และเป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนอันเดียวกัน จุดอ่อนของหลักการรวมอํานาจปกครอง มีดังน้ี 1) ไม่สามารถดําเนินกิจการ
ทุกอย่างให้ได้ผลดีทั่วทุกท้องที่ในเวลาเดียวกันเพราะมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ จึงไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ทั่วถึง 2) การปฏิบัติงานมีความล่าช้าเพราะมีแบบแผนและขั้นตอน
มากมายตามลําดับการบังคับบัญชา 3) ไม่สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย    
4) ไม่อาจตอบสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เพราะความหลากหลายของความ
แตกต่างในแต่ละท้องถิ่น 

2. หลักการแบ่งอํานาจปกครอง (Deconcentration) หมายถึง หลักการที่การบริหาร
ราชการส่วนกลางได้จัดแบ่งอํานาจวินิจฉัยและสั่งการบางส่วนไปให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาค โดยให้มี
อํานาจในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนริเริ่มได้ในกรอบแห่งนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้วางไว้ ลักษณะสําคัญของหลักการรวมอํานาจปกครอง มีดังน้ี 1) เป็นการบริหารโดยใช้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งต้ังไปจากส่วนกลางไปประจําตามเขตการปกครองในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 
ได้แก่ ภาค มณฑล จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เป็นต้น 2) เป็นการบริหารโดยใช้
งบประมาณซึ่งส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติและควบคุมให้เป็นไปตามวิธีการงบประมาณแผ่นดิน 3) เป็นการ
บริหารภายใต้นโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลกลาง จุดแข็งของหลักการแบ่งอํานาจปกครอง มี
ดังน้ี 1) หลักการน้ีเป็นแบบก้าวแรกที่จะนําพาไปสู่การกระจายอํานาจการปกครอง 2) ประชาชน
ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึนในการมาติดต่อในเรื่องที่ราชการส่วนภูมิภาคมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ 
เพราะไม่ต้องรอให้ส่วนกลางมาวินิจฉัยสั่งการ 3) เป็นจุดเช่ือมระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ทํา
ให้การติดต่อประสานงานระหว่าง 2 ส่วนดีขึ้น จุดอ่อนของหลักการแบ่งอํานาจปกครอง มีดังน้ี     
1) เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะการที่ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปบริหารงาน
ในท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่เช่ือมั่นในความสามารถของท้องถิ่น 2) เกิดความล้าช้าในการ
บริหารงาน เพราะต้องผ่านระเบียบแบบแผนถึง 2 ระดับ คือ ระดับส่วนกลาง และระดับส่วนภูมิภาค 
3) ทําให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่โต เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ 4) ทําให้ทรัพยากรที่มีค่า
บางอย่างในท้องถ่ินไม่เกิดประโยชน์ เช่น บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพราะถูกส่งมาจากที่อ่ืน 5) บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติในท้องถิ่น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ อาจจะเนื่องมาจากไม่ใช่คนใน
พ้ืนที่จึงไม่เข้าใจพ้ืนที่และอาจเกิดความขัดแย้งกับคนในพ้ืนที่ 
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3. หลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) หมายถึง หลักการที่รัฐมอบ
อํานาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยการบริหาราชการส่วนกลาง
ให้ไปจัดทําบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร เป็นการมอบอํานาจให้ทั้งในด้าน
การเมืองและการบริหาร เป็นเรื่องที่ท้องถ่ินมีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายท้องถิ่นของตนเองได้ ลักษณะสําคัญของหลักการกระจายอํานาจปกครอง มีดังน้ี 
1) ได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย ให้มีส่วนเป็นนิติบุคคล หน่วยการปกครองถิ่นเหล่าน้ีมี
หน้าที่ งบประมาณ และทรัพย์สินเป็นของตนเองต่างหาก และไม่ขึ้นตรงต่อการปกครองส่วนกลาง 
ส่วนกลางเพียงแต่กํากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปกฎหมายเท่าน้ัน 2) มีการเลือกต้ังสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมด เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง 3) มีอํานาจอิสระในการบริหารงาน จัดทํากิจกรรมและวินิจฉัยสั่งการได้เองพอสมควร ด้วย
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง 4) หน่วยการปกครองท้องถิ่น ต้องมีอํานาจในการจัดเก็บรายได้ 
เช่นภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีรัฐอนุญาตเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ   
จุดแข็งของหลักการกระจายอํานาจปกครอง มีดังน้ี 1) ทําให้มีความตอบสนองความต้องการของแต่ละ
ท้องถ่ินได้ดีขึ้น เพราะผู้บริหารที่มาจากการเลือกต้ังในท้องถ่ินจะรู้ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถ่ินได้ดีกว่า 2) เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง 3) เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการเมืองในระดับท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นการกระจายอํานาจทําให้
ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถ่ินของตนเองมากข้ึน จุดอ่อนของหลักการ
กระจายอํานาจปกครอง มีดังน้ี 1) อาจก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างท้องถ่ิน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อเอกภาพทางการปกครองและความมั่นคงของประเทศ ประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน อาจมุ่งแต่
ประโยชน์ของท้องถิ่นตน ไม่ให้ความสําคัญกับส่วนรวม 2) ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังอาจใช้อํานาจบังคับกดข่ี
คู่แข่งหรือประชาชนที่มีอยู่ฝ่ายตนเอง 3) ทําให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะจะต้องมี
เครื่องมือเคร่ืองใช้และบุคลากรประจําอยู่ทุกหน่วยการปกครองท้องถ่ิน ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เหมือนการบริหารราชการส่วนกลาง95 
 
การบริหารราชการแผน่ดินของไทยในปัจจุบัน 

ปัจจุบันประเทศไทยจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยในมาตรา 4 ได้กําหนดให้แบ่งราชการแผ่นดินออกเป็น 

                                                            
95โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย: ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ, 

พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551), 32. 
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3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น96 

การบริหารราชการส่วนกลาง  
การบริหารราชการส่วนกลาง หมายถึง การบริหารราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า โดยมีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้งหลาย
เป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลทางด้านนโยบาย โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
และอธิบดีกรมต่างๆ ทําหน้าที่นํานโยบายของข้าราชการการเมืองดังกล่าวไปปฏิบัติ97 ซึ่งการบริหาร
ราชการในส่วนกลางน้ีเป็นการบริหารงานตามหลักการรวมอํานาจ (Centralization) คือ รวมอํานาจ
ไว้ที่ศูนย์กลางซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ หรือที่ทําการของรัฐบาลในส่วนกลาง สําหรับหน่วยงาน
ในระดับกระทรวงของไทยตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูประบบราชการมีดังนี้ 1) สํานัก
นายกรัฐมนตรี 2) กระทรวงกลาโหม 3) กระทรวงการคลัง 4) กระทรวงการต่างประเทศ 5) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6) กระทรวงศึกษาธิการ 7) การะทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 8) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9) กระทรวงคมนาคม 10) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 11) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12) กระทรวงพลังงาน 13) 
กระทรวงพาณิชย์ 14) กระทรวงมหาดไทย 15) กระทรวงยุติธรรม 16) กระทรวงแรงงาน 17)
กระทรวงวัฒนธรรม 18) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19) กระทรวงสาธารณสุข 20) 
กระทรวงอุตสาหกรรม และ 21) ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง98 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง การท่ีราชการส่วนกลาง โดยกระทรวง ทบวง 

กรมต่างๆ จะแบ่งอํานาจในการบริหารบางส่วนให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ได้
มีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนริเริ่มนโยบายต่างๆ ภายใต้กรอบและ
อํานาจที่ได้รับมอบไปจากส่วนกลาง ซึ่งการบริหารงานราชการในส่วนภูมิภาคน้ีเป็นไปตามหลักการ
แบ่งอํานาจหรือมอบอํานาจ (Deconcentration) สําหรับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

                                                            
96“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534,” ราชกิจจานุเบกษา   

เล่ม 108, ตอนท่ี 156 (4 กนัยายน 2534): 2. 
97“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534,” ราชกิจจานุเบกษา   

เล่ม 108, ตอนท่ี 156 (4 กนัยายน 2534): 3 - 22. 
98บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ุ และคณะ, การบริหาราชการสว่นกลาง, เข้าถึงเมื่อ 26 

มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://wiki.kpi.ac.th.php?title= 
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ของไทยในปัจจุบัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้จัดแบ่งการบริหาร
ออกเป็นจังหวัดและอําเภอ โดยจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด ประกอบด้วย
อําเภอหลายๆ อําเภอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา
ข้าราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด เป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน ส่วนอําเภอเป็นหน่วย
ราชการที่รองจากจังหวัด แต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับจังหวัด มีนายอําเภอเป็นหัวหน้า
บังคับบัญชาข้าราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ99 นอกจากหน่วยการ
ปกครองในระดับจังหวัดและอําเภอแล้วในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ยังกําหนดให้มีหน่วยการปกครองในระดับตําบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการ
ปกครองย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายอําเภอ หน่วยการปกครองในระดับตําบลและ
หมู่บ้านน้ีจะมีกํานันและผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่เป็นหัวหน้าของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกํานันและ
ผู้ใหญ่บ้านจะไม่ใช่ข้าราชการของรัฐ แต่เป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจําเป็นค่าตอบแทน100 

การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การบริหารราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบต่างๆ โดยรัฐบาลในส่วนกลางจะกระจายอํานาจบางส่วนให้แก่
ประชาชนหรือหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนมีอํานาจในการบริหารและตัดสินใจ
เก่ียวกับกิจการสาธารณะต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายมอบให้101ซึ่งการบริหาร
ราชการในส่วนท้องถิ่นน้ี เป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)ในปัจจุบันกฎหมาย
ได้กําหนดให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ีจะมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา

                                                            
99“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534,” ราชกิจจานุเบกษา   

เล่ม 108, ตอนท่ี 156 (4 กนัยายน 2534): 22-27. 
100“พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม”   

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31, ตอนท่ี 229 (17 กรกฎาคม 2457): 1–33. 
101สมคิด เลศิไพฑูรย์, การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอน

การกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), 15. 
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จังหวัด ประสานงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก ตลอดทั้ง
ดําเนินการในกิจการที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถทําได้ เพราะกิจการดังกล่าวเป็น
กิจการที่ครอบคลุมพ้ืนที่กว้าง เป็นกิจการที่ต้องการความเป็นเอกภาพ และเป็นเร่ืองที่เกินขีด
ความสามารถของหน่วยการปกครองท้องถ่ินขนาดเล็กจะกระทําได้ในส่วนของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก ก็มีอํานาจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง และ 2) รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) และเมืองพัทยา ซึ่งตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้ กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นขนาดใหญ่มีอํานาจหน้าที่เทียบเท่ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในขณะที่เมืองพัทยามีฐานะ
เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด อํานาจหน้าที่
ของเมืองพัทยาจึงเทียบเท่ากับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล102 ในโครงสร้างการจัดช้ัน
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความพยายามที่จะจัดช้ันให้เป็นระบบ 2 ช้ัน (Two Tier) 
กล่าวคือ การทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินระดับบน (Upper 
Tier) จัดทําภารกิจในโครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด และภารกิจที่ระดับล่างไม่สามารถทํา
กับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กในระดับล่าง (Lower Tier) ได้แก่ เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) จัดทําภารกิจการให้บริการสาธารณะภายในพื้นที่ของตนเอง103

โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเป็นไปตามแผนภาพดังน้ี 
 

                                                            
102โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 

2552), 32. 
103โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย: ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ, 

พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551), 32. 
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แผนภาพที่ 6 โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มา: ประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2558, เข้าถงึได้จาก 
www.local.moi.go.th.document%202.pdf 
 
ปัญหาที่เกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน 

ต้ังแต่ประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองและเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารจะเน้นการกระจายอํานาจการบริหารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินเป็น
สําคัญต้ังแต่ปีพ.ศ.2547 เป็นต้นมา แต่ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารและปกครองในรูปแบบดังกล่าว

การบริหารราชการส่วนกลาง 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

รูปแบบท่ัวไป รูปแบบพิเศษ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล 

เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 

สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง 

ทบวง 

จังหวัด 

อําเภอ 

ตําบล 

หมู่บ้าน 
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เริ่มเกิดปัญหาขึ้นอย่างต่อเน่ือง คณะทํางานเตรียมการปฏิรูปแห่งชาติ: ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ได้สรุปถึงสภาพปัญหาของการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินไว้ว่า 

1. การบริหารราชการไทยโดยรวมเกิดความล้มเหลว ทําให้ไม่ได้รับความเช่ือมั่นและ
ยอมรับนับถือจากประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศอันเน่ืองมาจากการทุจริต
คอรัปช่ัน เจ้าหน้าที่รัฐมุ่งหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม การบริหารงานที่ขาด
ความโปร่งใส ไม่มีธรรมาภิบาล การทํางานที่ล่าช้าขาดประสิทธิภาพทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ 

2. ระบบราชการมีโครงสร้างขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนเกินความจําเป็น โดยเฉพาะ
ราชการส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) มีส่วนราชการและข้าราชการเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่มี
การแบ่งบทบาทหน้าที่กันไม่ชัดเจน มีสายบังคับบัญชาในการกํากับดูแลหลายช้ัน ส่งผลให้การทํางาน
ของระบบราชการมีขั้นตอนมาก ล่าช้า ซ้ําซ้อน ไม่คล่องตัวและสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น ทั้งยังทําให้เกิด
ข้อบกพร่อง และนําไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยง่ายอีกด้วย 

3. การรวมศูนย์อํานาจการปกครองไว้ที่ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น แล้วก็ตาม แต่อํานาจสั่งการหรือตัดสินวินิจฉัยส่วนใหญ่ก็ยังคงถูกรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง ขาด
การกระจายอํานาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การจัดการบริการสาธารณะหลายเร่ืองที่ถูกคงไว้กับ
ส่วนกลางเกิดความล่าช้า ซึ่งเมื่อรัฐขยายบทบาทและภารกิจของตนให้กว้างขวางออกไป ปัญหาต่างๆ 
ที่ส่วนกลางเป็นผู้มีอํานาจตัดสินวินิจฉัยและให้บริการ ก็จะย่ิงทวีมากข้ึน นอกจากน้ันการจัดบริการ
สาธารณะในรูปแบบเดียวกันตลอดทั่วทั้งประเทศ ก็มักจะไม่เหมาะสมแก่การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น เน่ืองจากไม่สามารถทราบความเป็นอยู่และความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนที่อยู่ในท้องที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างทั่วถึง ทําให้การบริการของรัฐในรูปแบบ
นี้จะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

4. การบริหารงานและแนวทางการดําเนินงานขาดความทันสมัย ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี 
จงึทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่มีความหลากหลาย และมี
ความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างเต็มที่ ทั้งน้ี แม้บางหน่วยงานได้มีความพยายามปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา
ทั้งในเชิงโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และกฎระเบียบ แต่ก็ยังต้องใช้เวลา ทรัพยากร และความพยายาม
สูง ในการเปลี่ยนแปลงระบบการดําเนินงานท่ีเป็นวิถีปฏิบัติ ซึ่งถึงแม้บางหน่วยงานจะประสบ
ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง แต่ก็พบว่าบางคร้ังจะไม่สามารถประสานเช่ือมโยง หรือบูรณาการ
งานให้เข้ากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีมากมายและยังไม่ทันสมัย รวมทั้งยังไม่เป็นระบบได้จึงทําให้ไม่มี
ระบบการตรวจสอบวัดผลที่ชัดเจน ส่งผลทําให้การบริหารงานของระบบราชการขาดเอกภาพในการ
บริหารงาน และแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
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5. วัฒนธรรมการทํางานแบบด้ังเดิมที่หย่ังรากลึก ทําให้การทํางานของข้าราชการขาด
ความกระตือรือร้น ไม่มีการแข่งขันกันทํางาน เคยชินแต่เพียงการทํางานตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ขาดจิตสํานึกในการให้การบริการแก่ประชาชน ทําให้ขาดความสมบูรณ์ในการตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของสังคม ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากการท่ี การบริหารราชการที่ถึงแม้จะมีการ
จําแนกออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน แต่ก็ยังมีลักษณะเป็นแบบการรวมอํานาจ
การตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งนับเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล104 

นอกจากนั้น พลศักด์ิ ชัยศรี ยังได้สรุปไว้ว่า ปัญหาที่เกิดจากการบริหารราชการแผ่นดิน
ไทยที่เน้นไปที่การรวมศูนย์มากกว่าการกระจายอํานาจด้วยเหตุผลที่ต้องการรักษาความม่ันคงของ
ชาติไว้ ก่อให้เกิดปัญหาในระดับท้องถิ่นคือท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในท้องถิ่น ซึ่ง
พอจะสรุปได้ดังน้ี 

1. ปัญหาทางด้านโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปัญหาทางด้านอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้อนทับกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทั้งเร่ืองอํานาจ ภารกิจ 
งบประมาณและการประสานงาน ปัญหาด้านการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไป มีความ
พยายามของฝ่ายการเมืองและฝ่ายปกครองที่จะเข้าไปกํากับดูแลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการกําหนดนโยบายและแผนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ หรือปัญหาการไม่สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติได้จริง 

2. ปัญหาทางด้านการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ดําเนินภารกิจต่างๆ ซึ่งมักจะไม่เพียงพอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนําไปใช้จ่ายในการจัดทํา
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ครบถ้วนตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด 

3. ปัญหาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ 

4. ปัญหาทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หัวใจหลักของการปกครองส่วนท้องถ่ินก็
คือ เป็นการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ แต่
ในทางปฏิบัติจะพบว่า การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินของประชาชนมีค่อนข้างน้อย คงมี
เพียงแต่การไปใช้สิทธิเลือกต้ังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

                                                            
104สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านการ

บริหารราชการแผ่นดิน, เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.library2. 
parliament.go.th/giventake/.../nrc2557-issue2-reform01.pdf 
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ท้องถิ่นเท่าน้ัน หลังจากน้ันประชาชนจึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมอย่างอ่ืน ซึ่งทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขาดพลัง ขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจจากประชาชนส่งผลให้การปกครองท้องถ่ินซึ่งเป็น
การปกครองของคนในท้องถิ่นเองไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควร105 

จากที่กล่าวมา ปัญหาของรูปแบบการบริหารในปัจจุบันของไทยมีปัญหามาอย่างต่อเน่ือง 
แต่ในอีกด้านหน่ึงประชาชนและท้องถิ่นยังมีความต้องการให้การบริหารราชการส่วนกลางเร่งกระจาย
อํานาจและขยายบริบทของการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้น ให้ท้องถิ่นมีอํานาจการ
บริหารแบบเบ็ดเสร็จภายในท้องถิ่นอย่างจริงจัง แต่การกระจายอํานาจภายใต้โครงสร้างเดิมมีขดีจํากัด
มากขึ้นถ้ายังกระจายอํานาจลงไปภายใต้โครงสร้างเดิมก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด หน่วยงานของรัฐ
และข้าราชการที่ไม่ต้องการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นก็ใช้ข้อจํากัดเป็นเหตุผลในการระงับหรือชะลอ
การถ่ายโอน ในขณะเดียวกันผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการในท้องถิ่นมีความลังเลใจ ไม่มั่นใจ และ
ปฏิเสธที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการ ดังน้ันการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินภายใต้
โครงสร้างเดิมก็จะทําได้เฉพาะกิจกรรมเล็กๆ จํานวนไม่กี่ประเภท ดังที่เป็นอยู่ทุกวันน้ี ถ้าจะ
ดําเนินการต่อให้กว้างขวางกว่าน้ีจําเป็นจะต้องก้าวข้ามข้อจํากัดน้ีไปให้ได้เสียก่อน106ซึ่งไม่มีทางที่จะ
ก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ยังคิดอยู่ในกรอบเดิม ดังน้ันรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินควร
จะต้องเปลี่ยนไปไม่ใช่อยู่ภายใต้รูปแบบโครงสร้างการบริหารแบบเดิมๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
105พลศักด์ิ ชัยศร,ี จังหวัดจัดการตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรปูแบบใหม่สู่

การปฏิรปูประเทศไทย, เข้าถงึเมื่อ 2 มกราคม 2558, เข้าถงึได้จาก http//www. midnightuniv.org 
106จรัส สุวรรณมาลา, จังหวัดจัดการตัวเอง (Self-governing province), เข้าถึงเมื่อ 

2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.v-reform.org/wp-content/uploads 
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รูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง 
(A Model of Self-governing province) 

ที่มาและความสําคญัของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
ตลอดระยะเวลาประมาณ 120 ปีที่ผ่านมาอํานาจของรัฐไทยถูกจัดโครงสร้างไว้ในลักษณะ

รวมศูนย์ที่ส่วนกลางทั้งน้ีโดยมีรัฐบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของระบบบริหารราชการแผ่นดินอัน
ประกอบด้วยกระทรวงทบวงกรมซึ่งมีกิ่งก้านสาขาครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและมีอํานาจบริหาร
จัดการสังคมในทุกขอบเขตทุกปริมณฑลระบอบการปกครองแบบรวมศูนย์ดังกล่าวเคยมีคุณูปการ
ใหญ่หลวงในการปกป้องแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากลัทธิล่าอาณานิคมอีกทั้งมีบทบาทสําคัญในการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติช่วงระยะผ่านจากสังคมจารีตสู่สมัยใหม่อย่างไรก็ดีเราคงต้อง
ยอมรับด้วยเช่นกันว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานนับศตวรรษการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมได้ทําให้การบริหารจัดการประเทศแบบสั่งการจากข้างบนลงมากลายเป็นเรื่องไร้ประสิทธิภาพไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สลับซับซ้อนขึ้นกระทั่งในหลายๆ กรณีได้กลายเป็นเหตุแห่งปัญหาเสียเอง
ที่สําคัญคือการที่อํานาจรัฐกระจุกตัวอยู่ตรงส่วนกลางย่อมทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเมืองหลวงกับเมืองอ่ืนอย่างมากมายขณะเดียวกันก็ทําให้ไม่สามารถเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองได้
เพียงพอสําหรับประชาชนที่นับวันย่ิงมีความหลากหลายมากข้ึนสภาพเช่นน้ีส่งผลให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในหลายๆ ด้านซึ่งมักนําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในที่สุด 

นอกจากน้ีโครงสร้างอํานาจที่ถือเอารัฐเป็นตัวต้ังและสังคมเป็นตัวตามยังเป็นอุปสรรค
สําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะมันทําให้การเติบโตของประชาสังคมที่จะทําหน้าที่ควบคุม
กํากับรัฐเป็นไปได้ยากประชาชนพลเมืองจํานวนมากถูกทําให้เคยชินกับความเฉื่อยเนือยเรื่องส่วนรวม
บ่มเพาะความคิดหวังพ่ึงและขยาดขลาดกลัวที่จะแสดงพลังของตนในอีกด้านหน่ึงการควบคุม
บ้านเมืองโดยศูนย์อํานาจที่เมืองหลวงได้ทําให้ท้องถิ่นอ่อนแอประชาชนอ่อนแอกระทั่งดูแลตัวเองไม่ได้
ในหลายๆ กรณีโครงสร้างการปกครองแบบส่ังการจากเบื้องบนได้มีส่วนทําลายอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ในหลายที่หลายแห่งผู้คนในท้องถ่ินต้องสูญเสียทั้งอํานาจในการจัดการชีวิตตัวเองสูญเสียทั้งศักด์ิศรี
และความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของตนยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าการดําเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยวิธีกําหนดนโยบายจากส่วนกลางโดยเพิกเฉยต่อความเรียกร้องต้องการของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นก็ย่ิงส่งผลให้ท้องถิ่นไร้อํานาจในการจัดการเร่ืองปากท้องของตนกระทั่งเข้าไม่ถึง
ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเมื่อสังคมถูกทําให้อ่อนแอท้องถิ่นถูกทําให้อ่อนแอและประชาชน
จํานวนมากถูกทําให้อ่อนแอปัญหาที่ป้อนกลับมายังศูนย์อํานาจจึงมีปริมาณท่วมท้นการที่กลไก
แก้ปัญหาในระดับล่างมีไม่พอทําให้รัฐบาลทุกรัฐบาลล้วนต้องเผชิญกับสภาวะข้อเรียกร้องที่ล้นเกิน
จากทุกภาคส่วนของสังคมซึ่งย่ิงทําให้ขาดทั้งประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทํางานสถานการณ์
ดังกล่าวได้ถูกซ้ําเติมให้เลวลงด้วยเง่ือนไขของยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนเป็น
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พลังขับเคลื่อนสําคัญระบบการค้าเสรีและการลงทุนเสรีทําให้รัฐไทยมีอํานาจลดลงในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจขณะที่กลไกตลาดกลับมีอํานาจมากข้ึนในการกําหนดชะตากรรมของประชาชนการท่ี
รัฐไทยยังคงรวมศูนย์อํานาจบังคับบัญชาสังคมไว้อย่างเต็มเป่ียมแต่กลับมีอํานาจน้อยลงในการปกป้อง
สังคมไทยจากอิทธิพลข้ามชาติและมีอํานาจน้อยลงในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนน้ันนับเป็นภาวะ
วิกฤตท่ีคุกคามชุมชนท้องถ่ินต่างๆเป็นอย่างย่ิงเพราะทําให้ประชาชนในท้องถิ่นแทบจะป้องกันตนเอง
ไม่ได้เลยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุนมากกว่ามีเทคโนโลยีสูงกว่าหรือมีระบบ
บริหารจัดการที่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การปฏิรูปโครงสร้างอํานาจด้วยการโอนอํานาจการบริหาร
จัดการตนเองไปให้ท้องถ่ินจึงกลายเป็นความจําเป็นเร่งด่วนและนับเป็นการปรับสมดุลของประเทศ
ครั้งสําคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับเง่ือนไขและสภาวการณ์ของยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามการ
กระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจะต้องไม่ใช่เป็นแค่การถ่ายโอนอํานาจจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขนาดใหญ่สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กหรือเป็นเพียงการสร้างระบบรวมศูนย์
อํานาจขึ้นมาในท้องถิ่นต่างๆแทนการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ศูนย์กลางหากจะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับ
การลดอํานาจรัฐและเพ่ิมอํานาจประชาชนโดยรวมด้วยเช่นน้ีแล้วหลักการเบื้องต้นของการกระจาย
อํานาจคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถจัดการชีวิตและชุมชนของตนเองได้มากข้ึน
โดยเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการตัดสินใจและการอนุมัติ/
อนุญาตให้มีการดําเนินการใดๆ ในท้องถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ขณะเดียวกันการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นจะต้องสอดประสานไปกับการส่งเสริมให้ใช้
ประชาธิปไตยทางตรงในการตัดสินใจและการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในสังคมนอกเหนือจากการ
อาศัยระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนอันเป็นรูปแบบหลักอยู่ในปัจจุบันแน่นอนการปฏิรูปโครงสร้าง
อํานาจในทิศทางน้ีย่อมนําไปสู่การเปล่ียนแปลงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ชุมชนท้องถ่ินภาคเอกชนภาคประชาชนหรือภาค
ประชาสังคมหากเราต้องการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยก็ย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องจัดความสัมพันธ์
ทางอํานาจระหว่างภาคส่วนต่างๆของสังคมไทยอย่างลึกซึ้งถึงรากอีกทั้งจําเป็นต้องมีการปรับฐานความคดิ
เรื่องอํานาจจากความสัมพันธ์แนวดิ่งเป็นแนวราบมากข้ึนดังน้ันท้องถิ่นตามแนวทางปฏิรูปโครงสร้าง
อํานาจดังกล่าวจึงไม่ได้หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวหากยังรวมถึงชุมชน
ประชาชนและภาคประชาสังคมของแต่ละพ้ืนที่ไว้อย่างแยกไม่ออกการเพ่ิมอํานาจให้ชุมชนเพ่ือบริหาร
จัดการตนเองจะต้องเป็นส่วนสําคัญของการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจต้ังแต่ต้นและอํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการถ่ายโอนเพ่ิมข้ึนจากรัฐบาลจะต้องถูกกํากับและตรวจสอบโดย
ประชาชนในชุมชนหรือภาคประชาสังคมในท้องถิ่นได้ในทุกขั้นตอนโดยมีทั้งโครงสร้างและกระบวนการ
รองรับอย่างชัดเจนกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจควรต้องเป็นกระบวนการเดียวกันกับ
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การขยายและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยมีเจตจํานงอยู่ที่การปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆซึ่งประกอบส่วนขึ้นเป็นองค์รวมของประชาชนทั้งประเทศ 

ทุกวันน้ีมีเสียงเรียกร้องให้เร่งกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินชุมชนให้กว้างขวางย่ิงข้ึนเพราะ
สังคมไทยมีการดํารงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันมีการปกครองแบบรวมศูนย์อํานาจจากรัฐส่วนกลางจนทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความทุกข์ให้กับประชาชนจนเกิดการเรียกร้องความเป็น
ธรรมอยู่เสมอๆประชาชนจํานวนมากท้ังในชนบทและเมืองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมปัญหาที่เกิดขึ้น
ยังไม่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับพ้ืนที่รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองทําให้ปัญหาทวี
ความรุนแรงจนไม่อาจควบคุมได้และอาจนําไปสู่ความแตกแยกทางสังคมจนไม่อาจเยียวยาได้การท่ีจะ
แก้ไขปัญหาต่างๆข้างต้นได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนย์อํานาจที่รัฐส่วนกลางในกรุงเทพฯ
มาสู่จังหวัดจัดการตนเอง 

แนวความคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นข้อเสนอต่อการปฏิรูประเทศ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยมีที่มาจากข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจของคณะกรรมการ
ปฏิรูปอันเป็นข้อเสนอในระดับมหภาคหรือในภาพรวมเพ่ือสร้างแนวทางสําคัญให้แก่พ้ืนที่ต่างๆใน
ระดับจุลภาคสามารถนําไปสร้างการจัดการตนเองในลักษณะที่เป็นการโอนอํานาจไปสู่ทุกคนในพ้ืนที่
ให้มีอํานาจไม่ใช่การโอนอํานาจไปเพ่ือผู้มีอํานาจในพ้ืนที่ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการขานรับและนําไปสู่
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยกลุ่มกิจกรรมภาคประชาสังคมในหลายพ้ืนที่107 
 
ข้อกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 

เมื่อพิจาณาถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองปรากฏว่าได้ระบุไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ที่กําหนดว่า“รัฐจะต้อง
กระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจทอ้งถิ่น และ
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน”108 นอกจากน้ีในด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังระบุไว้ในหมวด 9 มาตรา 282-290 

                                                            
107สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI), ประชาชนจัดการตนเอง: 5 กรณีศึกษาจาก

ภาคสนาม (กรุงเทพฯ: สหมติรพริ้นต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง, 2557), 7-11. 
108“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,” ราชกิจจานุเบกษา       

เล่ม 114, ตอนท่ี 55 ก (11 ตุลาคม 2540): 16. 
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โดยรวมแล้วสรุปสาระสําคัญได้ว่า การที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเอง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นภายในกรอบของกฎหมายเท่าน้ัน109 ส่งผลให้แนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง
ปรากฏอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) ระบุว่า
“กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน”110

นอกจากนั้นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2559 ฉบับลงประชามติ เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2559 มาตรา ๒๔๙ ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามวิธีการ และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
กฎหมายบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จํานวนและความหนาแน่น
ของประชากรและพ้ืนที่ที่ ต้องรับผิดชอบประกอบกัน111ดังน้ันจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า เมื่อประชาชนมีความพร้อมสามารถเรียกร้องให้
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)ระดับจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 
เ ช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา ซึ่ งหมายถึงกระบวนการการลงประชามติ 
(referendum) ภายในจังหวัดน้ันๆ ด้วย112 

                                                            
109“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,” ราชกิจจานุเบกษา       

เล่ม 114, ตอนท่ี 55 ก (11 ตุลาคม 2540): 73-76. 
110“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา       

เล่ม 124, ตอนท่ี 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 22. 
111คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...... (เอกสารประกอบร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับลงประชามติ   
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559), 86-89. 

112ทางออกของปัญหาการเมืองไทย: กระจายอํานาจสูท่อ้งถ่ินการเลือกต้ังผู้ว่า,   
เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.fes-thailand.org//Provincial 
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รูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง 
มีนักวิชาการได้เสนอรูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
พลศักด์ิ ชัยศรี ได้นําเสนอหลักคิดของจังหวัดจัดการตนเองไว้ว่า การบริหารจัดการ

รูปแบบจัดหวัดจัดการตนเอง ต้องการจะลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลงและเพ่ิมอํานาจให้ท้องถิ่น 
เป็นการ “ลดอํานาจรัฐ เพ่ิมอํานาจประชาชน” และประชาชนสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นน้ันๆ ได้
เอง โดยการยุบการปกครองส่วนภูมิภาคนําไปรวมกับการปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัด ซึ่งจะ
คงเหลือไว้แต่ราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น แต่ราชการส่วนกลางสามารถส่งบุคลากรมายังหน่วย
ราชการระดับจังหวัดได้ตามปกติซึ่งจะถือว่าเป็นบุคลากรของส่วนกลาง จัดให้มีการเลือกต้ังในส่วน
ของสภาจังหวัดหรือฝ่ายบริหารหรือปกครองตามแต่จังหวัดน้ันๆ ต้องการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองในระดับท้องถิ่นมากขึ้นการปรับขั้นตอนจัดเก็บงบประมาณแผ่นดินซึ่งจาก
เดิมจังหวัดจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นได้แล้วนําส่งให้ส่วนกลางเต็มจํานวนและรัฐจึงจัดแบ่งสัดส่วน
งบประมาณลงมายังจังหวัดประมาณร้อยละ 25-30 ปรับเปลี่ยนเป็นภาษีที่จังหวัดจัดเก็บได้น้ันนําส่ง
ให้ส่วนกลางร้อยละ 30 และจังหวัดจัดเก็บไว้เป็นงบประมาณจังหวัดร้อยละ70 เพ่ือบริหารจัดการและ
จัดสรรงบประมาณภายในจังหวัดเองท้ังหมด เช่น ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัยและตํารวจ ด้าน
สวัสดิการและการจัดบริหารสังคม ด้านการกีฬา เป็นต้น โดยไม่ยุ่งเก่ียวกับภารกิจของส่วนกลาง 3 
เร่ือง คือ กําลังทหาร ระบบเงินตราและการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันเพ่ือดํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติรูปแบบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวจะ
ทําให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถเข้าถึงการอํานาจอธิปไตยได้มากขึ้น ดึงประชาธิปไตยให้เข้ามาใกล้
ตัวประชาชนมากขึ้น จะทําให้ประชาชนรับรู้ถึงผลกระทบจากการบริหารท้องถ่ินหรือจากการกระทํา
ใดๆ ในท้องถ่ินของตน เช่น การเลือกต้ังฝ่ายบริหารท้องถ่ิน ถ้าประชาชนเลือกผู้แทนที่ทุจริตหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้รับผลกระทบชัดเจนกว่าการเลือกต้ังระดับประเทศหรือการเลือกต้ัง
เพียงบางฝ่ายของราชการท้องถิ่นในปัจจุบัน และการก่อสร้างหรือรื้อถอนสิ่งใดในจังหวัดประชาชนจะ
รับรู้ถึงผลกระทบมากกว่าในปัจจุบันเพราะงบประมาณในจังหวัดคืองบประมาณของตนเองอย่าง
ชัดเจน จึงกล่าวได้ว่า“จังหวัดจัดการตนเอง”ดึงเอาอํานาจการบริหารและการปกครอง รวมถึงความ
เป็นประชาธิปไตยเข้ามาใกล้ตัวประชาชนมากขึ้นทําให้ประชาชนจึงเกิดความสํานึกความเป็น
ประชาธิปไตยและต่ืนตัวกับหน้าที่พลเมืองที่ทุกคนต้องปฏิบัติ113 

                                                            
113พลศักด์ิ ชัยศร,ี จังหวัดจัดการตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรปูแบบใหม่สู่

การปฏิรูปประเทศไทย, เข้าถงึเมื่อ 2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.midnightuniv.org 
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จรัส สุวรรณมาลานําเสนอรูปแบบการบริหารจังหวัดจัดการตนเอง ไว้ดังน้ี 

อํานาจหน้าท่ีของจังหวัดจัดการตนเอง 
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการจ้างงาน 
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดินนํ้าป่าพ้ืนที่การเกษตรแหล่งวัฒนธรรม)   
3. พัฒนาเมือง (ผังเมืองรวมจังหวัดผังเฉพาะระบบการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร)   
4. จัดสวัสดิการสังคมในระดับจังหวัดจัดกองทุนสวัสดิการจัดสถานที่พักผู้สูงอายุ 
5. จัดระบบสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาวะเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล

อนามัยชุมชนอนามัยแม่และเด็ก 
6. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวิศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาต่อเน่ืองและ

การศึกษาก่อนวัยเรียน 
7. จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (กิจการตํารวจจังหวัด) การ

ยุติธรรมชุมชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานประปาไฟฟ้าโทรศัพท์ระบายนํ้าบําบัดนํ้าเสีย 

การจัดโครงสร้างองค์กรทางการเมืองการปกครองของจังหวัดจัดการตนเอง 
โครงสร้างองค์กรของจังหวัดจัดการตัวเองประกอบด้วยสภาจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดปลัด

จังหวัดส่วนราชการประจําจังหวัดข้าราชการจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆองค์กรแต่ละส่วนมี
ลักษณะองค์ประกอบและที่มาดังน้ี 

1. สภาจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกิน 50 คนโดยประมาณเป็นตัวแทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 ใน 3 และเป็นตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคม/องค์กร
ชุมชนจํานวน 1 ใน3 ในช่วงเปลี่ยนผ่านให้มีสภาจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

2. ผู้ว่าการจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงในช่วงเปลี่ยนผ่านให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าการจังหวัด 

3. ปลัดจังหวัดให้สรรหาจากข้าราชการของจังหวัดที่มีความรู้ในช่วงเปลี่ยนผ่านให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดจังหวัด (ตําแหน่งในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) 
ทําหน้าที่เป็นปลัดจังหวัด 

4. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดให้สรรหาจากหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดหัวหน้า
ส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานที่เก่ียวข้องหรือจากภายนอกในช่วงเปลี่ยนผ่านให้
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดทําหน้าทีเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 
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5. ข้าราชการจังหวัดให้โอนข้าราชการส่วนส่วนภูมิภาคและข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไปเป็นข้าราชการจังหวัด 

6. ทรัพย์สินถาวร (ที่ดินอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์ยานพาหนะฯลฯ) ของจังหวัดให้โอน
อํานาจการครอบครองและใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินถาวรท้ังปวงของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นทรัพย์สินถาวรในความครอบครองและใช้ประโยชน์ของจังหวัดโดย
กรมธนารักษ์ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินถาวรประเภทท่ีดินสิ่งก่อสร้างเช่นเดิม 

7. ส่วนราชการจังหวัดประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติงานประจําตามอํานาจหน้าที่เฉพาะด้าน
ของจังหวัดเช่นหน่วยงานด้านการเกษตรอุตสาหกรรมศึกษาสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติ (นํ้าดิน
ป่าไม้เกาะทรัพยากรชายฝังแหล่งท่องเทียวแหล่งวัฒนธรรมโบราณวัตถุ) การผังเมืองโยธาธิการท่ีอยู่
อาศัยและสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมการค้าและการท่องเท่ียวตํารวจสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
ชุมชนการคลังและงบประมาณบริหารงานบุคคลฯลฯเป็นต้น 

องค์กรอ่ืนๆทีป่ฏิบัติหนา้ท่ีในจังหวัดจัดการตนเอง 
1. หน่วยงานส่วนกลางในจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและสํานักงานผู้ว่า

ราชการจังหวัด (ซึ่งปรับบทบาทไปเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการประสานนโยบายกับจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หน่วยงานตัวแทนของกระทรวง ทบวงกรมในส่วนกลางในพื้นที่เช่น
สรรพากรสรรพสามิตศาลอัยการเรือนจําองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น ปปช.จังหวัด กกต.จังหวัด
องค์กรในกํากับของหน่วยราชการส่วนกลางรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคการเงินการธนาคาร
หน่วยทหารหน่วยงานทางวิชาการเขตพ้ืนที่ สถาบันอุดมศึกษาฯลฯเป็นต้น 

2. รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลระดับชาติ  
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพ้ืนที่ (เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตําบล)   
4. กองทุนสาธารณะระดับจังหวัดเช่นกองทุนสวัสดิการกองทุนชุมชนมีสถานะเป็นองค์กร

อิสระ 
5. สหกรณ์ กองทุนชุมชนองค์กรชุมชน 
6. องค์กรภาคประชาสังคมเช่นหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดสภาองค์กรเกษตรกรจังหวัดเป็นต้น 

การบริหารงานบุคคล 
จังหวัดมีระบบบุคลากรที่เป็นอิสระของตนเองภายใต้กฎหมายของจังหวัดจัดการตัวเองใน

ระบบบริหารงานบุคคลใหม่นี้จังหวัดสามารถจัดให้มีระบบบุคลากรกลาง (Pool-down) ที่เอ้ืออํานวยให้
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์บุคลากรที่ขาดแคลนร่วมกันได้ 
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บุคลากรของจังหวัดมีที่มาจากข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการ
ส่วนภูมิภาคที่รับโอนมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากยุบรวมหน่วยงานเดิมเข้าด้วยกันแล้ว 

การเงนิการคลังและงบประมาณ 
จังหวัดมีระบบการคลังและงบประมาณท่ีเป็นอิสระของตนเองใช้ระบบบัญชีตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด 
จังหวัดหนึ่งๆควรมีขนาดวงเงินรายได้ประมาณปีละ 13,000 ล้านบาท/จังหวัด/ปีซึ่ง

ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของวงเงินรายจ่ายรวมของทุกส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
จังหวัดหน่ึงๆในปัจจุบันแหล่งรายได้หลักของจังหวัดมาจาก 3 แหล่ง 

1. รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 10 ในจังหวัด 
(ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตพ้ืนที่ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) มีรายได้จากภาษี
เงินได้อัตราร้อยละ 5) ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 5 ที่จัดเก็บได้ในจังหวัดและภาษีรถยนต์ทั้งหมด 

2. เงินปันผลจากการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยธุรกิจเอกชน 
3. รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้รัฐบาล (สํานักงบประมาณ) จัดสรรเงินงบประมาณ

ของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคเดิมให้แก่จังหวัดโดยตรง (ไม่ผ่านกรม) โดยกําหนดให้มีระบบการ
จัดสรรให้จังหวัดตามที่กฎหมายกําหนดและให้คํานึงถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนจังหวัดเพ่ือลดความ
แตกต่างทางการคลังเป็นสําคัญ 

ส่วนการบริหารรายจ่ายให้จังหวัดมีระบบงบประมาณจังหวัดของตนเองในลักษณะ
เดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมแต่ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดทํางบประมาณ
และการใช้จ่ายเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดไว้และให้มีระบบปฏิบัติการด้านการ
บริหารงบประมาณในลักษณะเดียวกับระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลัง 

นอกจากน้ันให้จังหวัดสามารถลงทุนหรือดําเนินกิจการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง
รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตพ้ืนที่ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) และ
ลงทุนร่วมกันจังหวัดอ่ืนๆอีกทั้งให้มีระบบเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพ้ืนที่ (เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล) กองทุนสาธารณะสหกรณ์และองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุม 

ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับรัฐบาลหน่วยงานส่วนกลางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและองค์กรภาคประชาสงัคม 

จังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย “จังหวัดจัดการ 
ตัวเอง” อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลมีหน้าที่ตามกฎหมายและดําเนินกิจกรรมอื่นๆตาม
นโยบายของรัฐบาลมีระบบปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนดเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและกฎหมายอ่ืนๆของรัฐ 
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จังหวัดสามารถร่วมทุนกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม 

จังหวัดสามารถจัดให้มีระบบบริหารจัดการกลางทั้งในด้านการเงินการคลังบุคลากร
เคร่ืองมืออุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเฉพาะกิจซึ่งเอ้ืออํานวยให้หน่วยงานของรัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับสามารถ Pool-down ระบบการวางแผนการจัดการและใช้บุคลากรที่
ขาดแคลนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ืนๆทั้งในยามวิกฤติและในเวลาปกติ114 

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จังหวัดปกครองตนเองพ.ศ. …. (ฉบับประชาชนเข้าช่ือเสนอกฎหมาย) โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1. เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครอง
ตนเอง พ.ศ. …. 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 78 (3) กําหนดให้รัฐต้องกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ินได้เอง ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน แต่
เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับหลักการดังกล่าว อีกทั้งการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบปัจจุบันตามที่กําหนดในกฎหมายต่างๆ ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการ
กระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังน้ันเพ่ือให้การปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 281 ที่ต้องการให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินภายใต้หลักความ
เป็นรัฐเด่ียวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ
กลไกการปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน อันจะนําไปสู่การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                            
114จรัส สุวรรณมาลา, จังหวัดจัดการตัวเอง (Self-governing province), เข้าถึงเมื่อ 

2 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http//www.v-reform.org/wp-content/uploads 
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2. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. มีทั้งหมด 135 มาตรา 

แบ่งออกเป็น 10 หมวด ดังน้ี 
1. หมวด 1 ว่าด้วยบททั่วไป 
2. หมวด 2 ว่าด้วยจังหวัดปกครองตนเอง 
3. หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 
4. หมวด 4 ว่าด้วยการบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล 
5. หมวด 5 ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
6. หมวด 6 ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับจังหวัดปกครองตนเองและจังหวัด

ปกครองตนเองกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
7. หมวด 7 ว่าด้วยการคลังและรายได้ 
8. หมวด 8 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
9. หมวด 9 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. หมวด 10 ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 
11. บทเฉพาะกาล 
สําหรับสาระสําคัญของรา่งพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 

มีดังต่อไปนี้ 
2.1 การกําหนดบทนิยาม 
 กําหนดบทนิยามของบทบัญญัติที่สําคัญในกฎหมายนี้ เช่น กําหนดบทนิยามคํา

ว่า “จังหวัดปกครองตนเอง” ให้หมายความว่าจังหวัดที่มีความพร้อมโดยประชาชนในจังหวัดได้แสดง
เจตนารมณ์เพ่ือจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรอง 
และนิยามคําว่า“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง” หมายความว่าพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจังหวัดปกครอง
ตนเอง เป็นต้น (ร่างมาตรา 3) 

2.2 การกําหนดบทบัญญัติเพ่ือป้องกันการขัดกันของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 กําหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่อ้าง

ถึงจังหวัด อําเภอตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับระเบียบ หรือคําสั่งน้ันอ้างถึงจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณีเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 4) 
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2.3 การกําหนดผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 กําหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจออก

กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้กฎกระทรวง ประกาศ
และออกระเบียบน้ันเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ (ร่างมาตรา 5) 

2.4 การจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง 
 กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีมีลกัษณะเป็นกฎหมายกลางเช่นเดียวกับกฎหมายว่า

ด้วยองค์การมหาชน กล่าวคือเมื่อประชาชนในจังหวัดใดมีความพร้อมตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในจังหวัดน้ันมีสิทธิแสดงเจตนารมณ์เพ่ือจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองโดยการจัดต้ังจังหวัดปกครอง
ตนเองนั้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติน้ี การแสดง
เจตนารมณ์ของประชาชนเพ่ือจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองน้ันให้กระทําโดยการออกเสียงประชามติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งกระบวนการเสนอให้มีการออกเสียงประชามติ
สามารถกระทําได้โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังภายในจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน เข้าช่ือ
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดทําประชามติจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ในขั้นตอนการออก
เสียงประชามติต้องมีผู้มาออกเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิออกเสียงในจังหวัดน้ันและต้องมีผลคะแนน
ออกเสียงประชามติจํานวนสามในห้าของผู้มาออกเสียงเห็นชอบให้จัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองและ
เมื่อประชาชนในจังหวัดใดลงประชามติเห็นชอบให้มีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองแล้ว ให้มีการ
ดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้
ประกาศผลการออกเสียงประชามติ (ร่างมาตรา 6) 

2.5 การกําหนดให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่ได้จัดต้ังเป็นจังหวัดปกครอง
ตนเอง 

 กําหนดให้เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองใน
จังหวัดใดให้ถือว่าพระราชบัญญัติน้ีมีผลยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังจังหวัดนั้น กล่าวคือเมื่อ
จังหวัดใดได้จัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว โดยผลของพระราชบัญญัติน้ี
จะทําให้จังหวัดและอําเภอในฐานะที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินน้ันยกเลิกไป ตัวอย่างเช่น เมื่อกฎหมายฉบับน้ีประกาศใช้บังคับแล้ว หากประชาชนใน
จังหวัดใดแสดงเจตนารมณ์ผ่านการออกเสียงประชามติต้องการให้จังหวัดน้ันเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัด และเมื่อคณะรัฐมนตรีดําเนินการออกพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองขึ้นในจังหวัดน้ันแล้ว เมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประกาศใช้
บังคับแล้วก็จะเป็นเง่ือนไขให้กฎหมายว่าด้วยการต้ังจังหวัดน้ัน ตลอดจนอําเภอต่างๆ ในจังหวัดน้ันใน
ฐานะที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคถูกยกเลิกไปโดยผลของพระราชบัญญัติฉบับน้ี (ร่างมาตรา 8) 
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 นอกจากน้ีเมื่อได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง
ในจังหวัดใดแล้วก็จะทําให้พระราชบัญญัติฉบับน้ีก่อต้ังฐานะนิติบุคคลให้กับจังหวัดปกครองตนเองน้ัน 
โดยถือว่าจังหวัดปกครองตนเองท่ีได้ก่อต้ังข้ึน เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บรหิารราชการแผ่นดินและมีอาณาเขตท้องที่ตามที่จังหวัดน้ันมีอยู่เดิม (ร่างมาตรา 9) 

2.6 การกําหนดหลักการพ้ืนฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กําหนดให้จังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลตาม

พระราชบัญญัตินี้มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการงบประมาณ รวมท้ังมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อย่างสมดุลและย่ังยืน ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการพ้ืนฐานทั่วไปของการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักการแห่งการกระจายอํานาจที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การ
รับรอง การที่รัฐส่วนกลางกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมีความเป็นอิสระทั้งในการ
จัดทําบริการสาธารณะ งานบริหารงานทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ การบริหารงบประมาณและการ
บริหารงานบุคคล เมื่อรัฐส่วนกลางได้กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว รัฐ
ส่วนกลางจะคงไว้ซึ่งอํานาจกํากับดูแล โดยการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่
จําเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ (ร่างมาตรา 10 และ
ร่างมาตรา 11) 

2.7 การกําหนดหลักการทั่วไปของจังหวัดปกครองตนเอง 
 2.7.1 กําหนดให้การปกครองส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัดปกครองตนเองมีสอง

ระดับ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ได้แก่ จังหวัดปกครองตนเองมีเขตพื้นที่การปกครอง
ครอบคลุมทั้งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับล่าง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีเขตพ้ืนที่การปกครองบางส่วนของจังหวัด นอกจากน้ียังกําหนดให้จัดต้ังสภาพลเมืองขึ้น
ภายในจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ร่างมาตรา 12) 

 2.7.2 กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงขึ้นในจังหวัดปกครองตนเอง เรียกว่า 
“คณะกรรมการประสานแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย ผู้ว่า
การจังหวัดปกครองตนเองผู้แทนสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง ผู้แทนเทศบาลและผู้แทน
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําหน้าที่ประสานอํานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประสานแผนและทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
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ระหว่างจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลและสภาพลเมืองโดยให้กําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการดังกล่าวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ีนอกจากน้ีได้กําหนดข้อพิจารณาเพ่ือเป็นหลักการของการประสานอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าวไว้ว่าการกําหนดโครงการ แผนงานและทิศทางการพัฒนาในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด จะต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเป็นสําคัญ อน่ึงเพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครองประโยชน์ของพ้ืนที่น้ันๆ 
เป็นหลัก (ร่างมาตรา 13) 

 2.7.3 กําหนดหลักการพ้ืนฐานทั่วไปในเร่ืองอํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครอง
ตนเองซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับบน โดยกําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําสาธารณะและภารกิจอ่ืนเฉพาะในส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งพ้ืนที่
การปกครองครอบคลุมทั้งจังหวัด หรือภารกิจที่จังหวัดปกครองตนเองเป็นผู้จัดทําจะก่อให้เกิดการ
ประหยัดต่อขนาดและการลงทุนซึ่งเทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้เอง หรือหากเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการให้จังหวัด
ปกครองตนเองเป็นผู้จัดทําหรือให้การสนับสนุนภารกิจของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามที่มีการร้องขอ หรืออาจจัดทําบริการสาธารณะอ่ืนตามความตกลงร่วมกันกับเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง ส่วน
รายละเอียดอํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเองน้ัน กําหนดไว้ในหมวดว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของ
จังหวัดปกครองตนเอง (ร่างมาตรา 14) 

 2.7.4 กําหนดหลักการพ้ืนฐานทั่วไปในเรื่องอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับล่าง โดยกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะและภารกิจอ่ืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่ และมี
อํานาจขอให้จังหวัดปกครองตนเองสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะหรือภารกิจอ่ืนที่จําเป็น หรือ
อาจจัดทําบริการสาธารณะอ่ืนตามความตกลงร่วมกันกับจังหวัดปกครองตนเอง ทั้งน้ีตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง (ร่างมาตรา 15) 

2.8 การกําหนดให้การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ประกอบด้วยโครงสร้าง ๓ ส่วน 
 2.8.1 ส่วนที่ 1 สภาจังหวัดปกครองตนเอง 
  2.8.1.1 กําหนดให้สภาจังหวัดปกครองตนเองมีหน้าที่ที่สําคัญ คือ การให้

ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและร่างข้อบัญญัติ การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ว่าการจังหวัด
ปกครองตนเอง และการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับสภาพลเมือง ทั้งน้ี สมาชิกสภา
จังหวัดปกครองตนเองมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
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สี่ปี โดยการกําหนดเขตเลือกต้ังและจํานวนสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองต้องคํานึงถึงเขตพ้ืนที่
และจํานวนประชาชน (ร่างมาตรา 17– ร่างมาตรา 20, ร่างมาตรา 23 และร่างมาตรา 29) 

  2.8.1.2 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองท่ีสําคัญ เช่น ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ และมีการกําหนดให้สมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของจังหวัดปกครองตนเอง และกําหนดการสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองไว้ในกรณีต่าง ๆ เช่น สภาจังหวัดปกครองตนเองมี
มติให้พ้นจากตําแหน่ง การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง เป็นต้น (ร่างมาตรา 22, ร่างมาตรา 24 และร่างมาตรา 25) 

  2.8.1.3 กําหนดให้มีสํานักงานกิจการสภาจังหวัดปกครองตนเองเป็น
หน่วยงานที่เป็นอิสระจากสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง ทําหน้าที่ธุรการของสภาและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสภา (ร่างมาตรา 28) 

 2.8.2 ส่วนที่ 2 ผู้ว่าการจังหวัด 
  2.8.2.1 กําหนดให้ผู้ว่าการจังหวัดมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ

ประชาชน โดยใช้เขตจังหวัดปกครองตนเองเป็นเขตเลือกต้ัง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่
จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไม่ได้ โดยกําหนดให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการจังหวัด
ต้องเสนอช่ือบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดด้วย(ร่างมาตรา 32 และร่างมาตรา 36) 

  2.8.2.2 กําหนดให้ผู้ว่าการจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ เช่น กําหนด
นโยบายและการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พิจารณาและออกประกาศ ประกาศใช้แผนพัฒนา
จังหวัดปกครองตนเอง เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของจังหวัดปกครองตนเอง เป็นต้นโดยเหตุที่จะทําให้ผู้ว่าการจังหวัด
จะพ้นจากตําแหน่งที่สําคัญ คือ การที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตจังหวัดปกครองตนเองได้เข้าช่ือ
เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และเพ่ือให้การบริหารงานในระหว่างที่ไม่มีผู้ว่าการจังหวัดขาดความต่อเนื่อง 
ให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการจังหวัดเท่าที่จําเป็นได้เป็นการ
ช่ัวคราว(ร่างมาตรา 38 – ร่างมาตรา 41) 

 2.8.3 ส่วนที่ 3 สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง 
  2.8.3.1 กําหนดให้สมาชิกสภาพลเมืองประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์จากองค์กร ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ 
โดยท่ีสมาชิกสภาพลเมืองมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี ซึ่งเป็นการออกแบบโครงสร้างที่เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยสภาพลเมืองจงัหวัดปกครองตนเอง 
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มีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ 
การตัดสินใจทางการเมือง การจัดทําบริการสาธารณะ จัดประชุมสมัชชาพลเมือง ตลอดจนการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกําหนดให้สภาพลเมืองสามารถมีหนังสือให้ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนหรือ
บุคคลใดช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาพลเมืองได้ 
(ร่างมาตรา 44– ร่างมาตรา 46) 

  2.8.3.2 กําหนดให้มีสํานักงานสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง
รับผิดชอบงานธุรการของสภาพลเมือง ตลอดจนสํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์เร่ืองที่อยู่ในหน้าที่ของ
สภาพลเมือง พร้อมทั้งจัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภา
พลเมืองเพ่ือเสนอต่อผู้ว่าการจังหวัด สภาจังหวัดปกครองตนเอง และสมัชชาพลเมืองจังหวัดปกครอง
ตนเอง (ร่างมาตรา 47) 

2.9 การกําหนดให้การบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย
โครงสร้าง 3 ส่วน เช่นเดียวกับโครงสร้างการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 

 ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดหลักการร่วมกันของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลไว้ในกรณีการกําหนดจํานวนและอาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ว่าจะต้องต้องพิจารณา
ถึงจํานวนและอาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเดิมของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรืออาณาเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบเดิมขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีเคยประกาศใช้บังคับในเขตจังหวัดเดิม โดยท่ีจํานวนและอาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลภายในเขตจังหวัดปกครองตนเองให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง (ร่างมาตรา 50– ร่างมาตรา 51) 

 2.9.1 สว่นที่ 1 สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  2.9.1.1 กําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และกําหนดให้ใช้เขตเทศบาลหรือ
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเขตเลือกต้ังโดยจํานวนสมาชิกจะพึงมีเท่าใดให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ัง (ร่างมาตรา 52– ร่างมาตรา 56) 

  2.9.1.2 กําหนดให้มีสํานักงานกิจการสภาเทศบาลหรือสํานักงานกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระจากสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการอ่ืน ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง (ร่างมาตรา 60) 
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  2.9.1.3 กําหนดให้สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มี
อํานาจหน้าที่ เช่นการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ รวม
ตลอดจนอนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก่สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภา
พลเมืององค์การบริหารส่วนตําบล (ร่างมาตรา 61) 

 2.9.2 ส่วนที่ 2 นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  2.9.2.1 กําหนดให้นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โดยใช้เขตเทศบาลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเขต
เลือกต้ัง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีแต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ ทั้งน้ี
ในการลงสมัครรับเลือกต้ังกําหนดให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังเสนอช่ือบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย(ร่างมาตรา 62– ร่างมาตรา 63 และร่าง
มาตรา 66) 

  2.9.2.2 กําหนดให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มี
อํานาจและหน้าที่เช่น การกําหนดนโยบายและการบริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล การ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลหรือแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การพิจารณาอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนตําบล (ร่าง
มาตรา 70) 

 2.9.3 ส่วนที่ 3 สภาพลเมืองเทศบาลหรือสภาพลเมืององค์การบริหารส่วนตําบล 
  กําหนดให้นําบทบัญญัติว่าด้วยสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเอง ในส่วน

ท่ี 3 หมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติน้ี มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา 71) 
2.10 การกําหนดอํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
 2.10.1 อํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง 
  2.10.1.1 ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ

จังหวัดปกครองตนเองในเชิงปฏิเสธ กล่าวคือ จังหวัดปกครองตนเองย่อมมีอํานาจหน้าที่ทุกประการ
ภายในจังหวัด ยกเว้นอํานาจหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก อํานาจหน้าที่ด้านการป้องกันประเทศ 
ประการที่สอง อํานาจหน้าที่ในด้านการคลังของรัฐและระบบเงินตรา ประการที่สาม อํานาจหน้าที่
ด้านการศาล และประการสุดท้าย อํานาจหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร่างมาตรา 72) 

  2.10.1.2 กําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจหน้าที่ในการ
บํารุงรักษาศิลปะจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน การฝึกอาชีพ การจัดการ
ศึกษาและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ร่างมาตรา 73– ร่างมาตรา 74) 
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  2.10.1.3 กําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจฝ่ายเดียวหรือ
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ในการจัดทําบริการสาธารณะที่จัดทําขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดปกครอง
ตนเองนั้น หรือมีความเกี่ยวเนื่องจังหวัดปกครองตนเองน้ัน หรือกรณีจัดทําขึ้นนอกเขตพ้ืนที่แต่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์แก่จังหวัดปกครองตนเองน้ันนอกจากน้ีจังหวัดปกครองตนเองยังมีอํานาจฝ่ายเดียวหรือ
ร่วมประกอบกิจการพาณิชย์กับหน่วยงานของรัฐที่มีสถานที่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดปกครองตนเองน้ัน 
(ร่างมาตรา 75 และร่างมาตรา 76) 

 2.10.2 สํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง 
  กําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองขึ้น

ตรงต่อผู้ว่าการจังหวัดโดยให้มีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งมีที่มาจากการสรรหาของ
ผู้ว่าการจังหวัดจากผู้มีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและประสบการณ์เช่ียวชาญด้านการบริหารองค์กร
เป็นที่ประจักษ์มีความเข้าใจในด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี เพ่ือมาทําหน้าที่บังคับบัญชา
กิจการของสํานักงานจังหวัดปกครองตนเองและเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการจังหวัดปกครองตนเองในการบังคับ
บัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง โดยหัวหน้าสํานักงานจังหวัดปกครอง
ตนเองมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับสรรหาใหม่อีกได้ นอกจากน้ียังกําหนดให้
การแบ่งส่วนองค์กรภายในสํานักงานจังหวัดปกครองตนเอง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังและข้อบัญญัติ (ร่างมาตรา 77 – ร่างมาตรา 78) 

 2.10.3 อํานาจหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
  2.10.3.1 กําหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีความ

เป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน 
การคลังและงบประมาณ รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ (ร่างมาตรา 79) 

  2.10.3.2 กําหนดให้ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อันเป็น
บทบัญญัติที่กําหนดให้มีการจัดทําบริการสาธารณะ การจัดให้มีสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ เป็นต้น และ
รวมถึงอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง ทั้งน้ีอํานาจ
หน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามความตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา 80) 

  2.10.3.3 กําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีสํานักงานเทศบาลหรือ
สาํนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นตรงต่อนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แล้วแต่กรณี โดยให้มีหัวหน้าสํานักงานซึ่งมีที่มาจากการสรรหาของนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี โดยคัดสรรมาจากผู้มีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและประสบการณ์
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เช่ียวชาญด้านการบริหารองค์กรเป็นที่ประจักษ์ มีความเข้าใจในด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี
เพ่ือมาทําหน้าที่บังคับบัญชากิจการของสํานักงานเทศบาลหรือสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
และเป็นผู้ช่วยนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการบังคับบัญชาพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน โดยหัวหน้าสํานักงานมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
สรรหาใหม่อีกได้ (ร่างมาตรา 81) 

2.11 การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 2.11.1 การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพระราชบัญญัติฉบับน้ี
กําหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือนายกรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายฉบับน้ีทั้งสามรูปแบบ คือ จังหวัดปกครองตนเองเทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งต่างจากกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
กล่าวคือในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับ
ดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
กํากับดูแลเทศบาลนครและเทศบาลเมืองส่วนเทศบาลตําบลน้ันกําหนดให้นายอําเภอมีหน้าที่ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัดในการกํากับดูแล และในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดให้นายอําเภอกํากับดูแล ซึ่งในกฎหมายปัจจุบันเป็นการกํากับดูแลก่อนการกระทําเป็นหลัก 
เช่น ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต้องให้ผู้กํากับดูแลเห็นชอบก่อนถึงจะประกาศใช้บังคับได้ หรือการที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ
ว่าด้วยการลา โดยกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการลาประเภทต่างๆ ของผู้บริหารท้องถ่ินไว้อย่าง
เคร่งครัด เช่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดจะเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดหรือปฏิบัติราชการ ณ 
กรุงเทพมหานคร จะต้องขออนุญาตผู้กํากับดูแลล่วงหน้า เป็นต้น ดังน้ันหลักการเก่ียวกับการกํากับ
ดูแลตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงบัญญัติขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกําหนดให้นายกรัฐมนตรี
ทําหน้าที่กํากับดูแลได้ตามที่กฎหมายกําหนดเท่าน้ัน หลักการดังกล่าวเน้นไปที่การกํากับดูแลหลังการ
กระทําเป็นหลักเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการจัดทําบริการสาธารณะ
ภายใต้การกํากับตามกฎหมาย (ร่างมาตรา 82) 

 2.11.2 การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล 

  2.11.2.1 กําหนดให้เพ่ือประโยชน์แก่การจัดทําบริการสาธารณะที่มี
ความเก่ียวเนื่องกันหลายท้องถ่ินหรือเพ่ือความคุ้มค่าในการจัดทําบริการสาธารณะในท้องถ่ินน้ันให้
จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจทําความตกลงร่วมกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลที่
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เก่ียวข้องในการจัดทําบริการสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผน นอกจากน้ียังกําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีหน้าที่
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามที่ได้มีการร้องขอ (ร่างมาตรา 83) 

  2.11.2.2 กําหนดหลักการเ ร่ืองส่วนแบ่งรายได้ระหว่างจังหวัด
ปกครองตนเองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง โดยกําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองมีหน้าที่
จัดสรรรายได้จากการจัดเก็บให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเพียงพอต่อการจัดทํา
บริการสาธารณะและภารกิจตามอํานาจหน้าที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผน 
เน่ืองจากในร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดให้จังหวัดปกครองตนเองเป็นหน่วยในการจัดเก็บ
รายได้ประเภทต่างๆ แล้วทําหน้าที่จัดสรรภายในระหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ซึ่งมีหลักในการจัดสรรรายได้ คือ การจัดสรรรายได้ระหว่างจังหวัดปกครอง
ตนเองกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลให้คํานึงถึงการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จํานวนประชากรในท้องถิ่น และอํานาจในการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการกําหนด
สัดส่วนการจัดสรรให้เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังกําหนด นอกจากน้ียังกําหนดหลักการให้
จังหวัดปกครองตนเองจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างเพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะ โดยคํานึงถึงเขตพ้ืนที่และลักษณะของพ้ืนที่ 
จํานวนประชากร รายได้ของท้องถิ่นน้ันประกอบด้วย ซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนต้องคํานึงถึงหลักความ
เสมอภาคและเป็นธรรม (ร่างมาตรา 84 และมาตรา 85) 

2.12 การกําหนดหลักการในเร่ืองการคลังและรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.12.1 การกําหนดหน้าที่ของรัฐต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องการ

คลังและรายได้กําหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะของจังหวัด
ปกครองตนเอง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานึงถึงหลักการจัดทําบริการสาธารณะ
ขั้นตํ่าอย่างเท่าเทียมกันและต้องให้การอุดหนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้น้อยเพ่ือให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการจัดทําบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหน้าที่ (ร่างมาตรา 86) 

 2.12.2 การกําหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

  2.12.2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงขึ้นตามพระราชบัญญัติ
นี้เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย       
1) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2) กรรมการโดยตําแหน่ง 
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ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้ว่าการจังหวัดทุกแห่ง 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านภาษีอากร ด้านการคลัง
ท้องถิ่น ด้านนิติศาสตร์ และด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านละสองคน และ 4) กรรมการผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี ได้แก่ นายกเทศมนตรีจํานวนเก้าคน และนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนเจ็ดคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
เลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการการจัดเก็บ
ภาษี กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการจัดเก็บภาษีและจัดแบ่งภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้นอกจากน้ียังกําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้มีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยเลขานุการจํานวนสามคน (ร่างมาตรา 87) 

  2.12.2.2 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 1) จัดทําแผนการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) กํากับการจัดแบ่งภาษีอากร และรายได้อ่ืนระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 4) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรและรายได้อ่ืน
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5) เสนอแนะหรือกําหนดหลักเกณฑ์การจัดแบ่งรายได้
ระหว่างจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลแก่คณะกรรมการประสาน
แผน 6) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการรักษาวินัย
ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7) เสนอแนะ
เก่ียวกับมาตรการการเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อนายกรัฐมนตรี 8) เสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยคํานึงถึงหลักการจัดทําบริการ
สาธารณะขั้นตํ่าอย่างเท่าเทียมกันต่อคณะรัฐมนตรี และ 9) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน (ร่างมาตรา 93) 

 2.12.3 การกําหนดภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.12.3.1 กําหนดหลักการให้อํานาจจังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจ

หน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืนๆ โดยให้จังหวัดปกครองตนเองมีอํานาจในการ
จัดเก็บภาษีและรายได้ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีซึ่งมีการแบ่งอํานาจการจัดเก็บรายได้ออกเป็น 2 
ประเภทหลักๆ คือ ภาษีที่ใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาษีอ่ืนที่มิใช่ภาษี
ท้องถิ่น โดยเมื่อจัดเก็บแล้วให้เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ของรายได้ทั้งหมด และให้นําส่งรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบเป็นรายได้ของแผ่นดินแต่อย่างไรก็ดี
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ภาษีท้องถิ่นตามที่กําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติน้ีและตามท่ีมีกฎหมายกําหนด เมื่อจัดเก็บแล้วให้
เก็บไว้เป็นรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองทั้งหมด นอกจากน้ีรายได้ของจังหวัดปกครองตนเองตาม
ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี รวมท้ังเบ้ียปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของจังหวัด
ปกครองตนเองไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอํานาจให้
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ทําหน้าที่จัดเก็บภาษีและรายได้ตามหมวดน้ีก็ได้ โดยหักค่าใช้จ่ายร้อยละ
หน่ึงของเงินภาษีที่จัดเก็บได้หรือตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ (ร่างมาตรา 96) 

  2.12.3.2 กําหนดหลักการโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย 1) รายได้ประเภทภาษีอากร เช่น ภาษีท้องถิ่น และภาษีที่
ใช้ฐานร่วมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 2) รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร เช่น รายได้
จากเงินอุดหนุนจากรัฐ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ หรือ รายได้จากทรัพย์สิน ตลอดจนรายได้จากการพาณิชย์หรือ
วิสาหกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (ร่างมาตรา 97) 

  2.12.3.3 กําหนดรายละเอียดรายได้ประเภทต่างๆ เช่น ภาษีท้องถ่ิน 
ภาษีฐานร่วมการกําหนดหลักการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีและรายได้
ประเภทใหม่หรือการกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บรายได้อ่ืน เช่น 
ค่าธรรมเนียม เป็นต้น (ร่างมาตรา 98 - ร่างมาตรา 104) 

2.13 การกําหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.13.1 กําหนดหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัด

ปกครองตนเองเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลในเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง สิทธิในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น สิทธิการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิในการได้รับ
ทราบข้อมูลรายละเอียดในกรณีที่การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคัญตลอดจนกําหนดสิทธิให้ประชาชนในท้องถ่ินออก
เสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการกระทําของรัฐในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถ่ินในสาระสําคัญ และสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (ร่างมาตรา 105 ถึงร่างมาตรา 110) 

2.14 การกําหนดให้มี “คณะกรรมการตรวจสอบ” ขึ้นในจังหวัดปกครองตนเอง 
 2.14.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงในจังหวัดปกครองตนเอง เรียกว่า 

“คณะกรรมการตรวจสอบ” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่ง
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สภาจังหวัดปกครองตนเองให้ความเห็นชอบตามท่ีสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอ โดยต้อง
คํานึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วย วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบนั้นกฎหมาย
ฉบับน้ีกําหนดให้สภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอรายช่ือบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านนิติศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ด้านการโยธาธิการและผังเมือง ด้านการบัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน อันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบ
กิจการของจังหวัดปกครองตนเองจากผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตจังหวัดปกครองตนเองนั้นด้านละสองคน
และเมื่อสภาพลเมืองจังหวัดปกครองตนเองเสนอรายช่ือบุคคลตามวรรคก่อนแล้วให้ส่งรายช่ือบุคคล
ดังกล่าวแก่สภาจังหวัดปกครองตนเองเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจํานวนเก้าคนเพ่ือแต่งต้ังเป็น
กรรมการตรวจสอบ (ร่างมาตรา 111) 

 2.14.2 กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การใช้
จา่ยเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างประสิทธิภาพการบริหารงาน การตรวจสอบภายในอ่ืน พิจารณา
ข้อร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่นและสภาพลเมืองเกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดย
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง นอกจากน้ียังได้กําหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอรายงานการตรวจสอบต่อผู้ว่าการจังหวัดและสภาจังหวัดปกครองตนเองอย่างน้อย
ปีงบประมาณละสองคร้ัง (ร่างมาตรา 115) 

2.15 การกําหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง” 
ขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

 2.15.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริม
การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง” ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการเลือกกันเองจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นประธาน 2) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน ได้แก่ บุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านภาษีอากร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านละหน่ึงคน โดยการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด และกําหนดให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองเป็นกรรมการและเลขานุการ   
(ร่างมาตรา 116) 
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 2.15.2 กําหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) สนับสนุนการดําเนินการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัตินี้ 
2) สนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองตาม
มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติน้ีโดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดน้ันด้วย 
3) สนับสนุนการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิหน้ีสิน และเงินงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรา 131 ของพระราชบัญญัตินี้ 4) เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การ
แบ่งส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี 5) เสนอการจัดระบบบริหารงาน
บุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 6) เสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่บังคับใช้อยู่ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ีต่อคณะรัฐมนตรี    
7) กําหนดหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการออกกฎ ระเบียบข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือประกาศ ที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่การดําเนินงานของสภาท้องถ่ิน การจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหน้าที่การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
การตรวจสอบภายใน การสรรหาหัวหน้าสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาการแทน
และการปฏิบัติการแทน การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่าง
อ่ืนของหัวหน้าสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ 8) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด (ร่างมาตรา 122) 

 2.15.3 กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองจนกว่าจะ
มีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติน้ีซึ่ง
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและให้
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําหน้าที่
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเองพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา 123) 

 2.15.4 กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัด
ปกครองตนเองในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการ 2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ีและข้อมลูต่างๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 3) ร่วมมือ
และประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
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รัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย (ร่างมาตรา 124) 

2.16 บทเฉพาะกาล 
 2.16.1 กาํหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่มีการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครอง
ตนเองเป็นผู้ว่าการจังหวัด รองผู้ว่าการจังหวัดเลขานุการผู้ว่าการจังหวัด ที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัด 
และสมาชิกสภาจังหวัดปกครองตนเองแล้วแต่กรณีจนกว่าจะมีการเลือกต้ังผู้ว่าการจังหวัดและสมาชิก
สภาจังหวัดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติน้ี (ร่างมาตรา 125) 

 2.16.2 กําหนดให้เมื่อได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการต้ังจังหวัดซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาคซึ่ง
เคยปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่ได้มีการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเองแสดงความจํานงว่าจะโอนย้าย
กลับไปสังกัดหน่วยงานเดิมที่ตนสังกัดอยู่หรือมีความประสงค์จะโอนย้ายมาสังกัดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง โดยตําแหน่งหน้าที่ เงินเดือนค่าตอบแทนอย่างอ่ืน หรือสิทธิ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่โอนย้ายมาสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง
จะต้องไม่น้อยกว่าสถานะเดิมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น (ร่าง 126 และมาตรา 127) 

 2.16.3 กําหนดให้ในจังหวัดใดเมื่อมีการจัดต้ังเป็นจังหวัดปกครองตนเอง โดย
มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายในส่วนที่พระราชบัญญัตินี้มิได้กําหนดให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ
ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดเดิมไม่มีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 128) 

 2.16.4 กําหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของจังหวัดปกครองตนเอง 
ผู้ว่าการจังหวัด อาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสํานักงานจังหวัด
ปกครองตนเองเป็นการช่ัวคราวได้ทั้งน้ีเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน นอกจากน้ีหากมี
ความจําเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนใดอาจส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาประจํายังจังหวัดปกครองตนเอง เพ่ือปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐก็ย่อมกระทําได้ โดยความตกลงกับจังหวัดปกครองตนเอง (ร่างมาตรา 129) 

 2.16.5 กําหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดที่ได้จัดต้ัง
ขึ้นก่อนที่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ เป็นเทศบาลและองค์การบริหาร
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ส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติน้ี โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ (ร่างมาตรา 130) 

 2.16.6 กําหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ีสินและเงินงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งหลายภายในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเดิมไปเป็นของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี โดยให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง ตลอดจนให้
บรรดาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายภายในเขต
พ้ืนที่จังหวัดเดิม โอนมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเองเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี โดยตําแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอ่ืนหรือ
สวัสดิการของบรรดาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาสังกัดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องไม่น้อยกว่าสถานะ
เดิมของผู้นั้นทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง        
(ร่างมาตรา 131 และร่างมาตรา 132) 

 2.16.7 กําหนดให้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี ให้
อํานาจหน้าที่ของนายอําเภอตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี และให้อํานาจหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการจังหวัดตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าการจังหวัด ตลอดจนให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ดํารงตําแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่า
จะครบวาระและให้มีอํานาจหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี ในการปฏิบัติหน้าที่ (ร่างมาตรา 133 และร่างมาตรา 134) 

 2.16.8 กําหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจํานวนด้านละห้าคนจนกว่าจะมีการจัดต้ัง
จังหวัดปกครองตนเองครบสิบแห่ง เนื่องจากในวาระเริ่มแรกอาจมีการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองได้
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เพียงบางจังหวัด จึงทําให้สัดส่วนกรรมการโดยตําแหน่งที่กําหนดให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นกรรมการ
ดังกล่าวมีจํานวนน้อย จึงต้องกําหนดบทเฉพาะกาลในลักษณะดังกล่าว (ร่างมาตรา 135)115 

สรุปได้ว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” เป็นแนวคิดการบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบบ
ใหม่ที่คาดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา78 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 
(3) ได้ระบุถึงรูปแบบการบริหารในลักษณะดังกล่าว และนอกจากนั ้นร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2559 ฉบับลงประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มาตรา ๒๔๙ ยัง
เปิดโอกาสให้มีรูปแบบการปกครองในลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นกัน จังหวัดจัดการตนเองเป็นรูปแบบ
การบริหารราชการแผ่นดินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดที่เกิดจากการรวมตัว 
(Merging) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคเข้ามาเป็น
องค์กรเดียวกันมีอํานาจหน้าที่และขีดความสามารถในการจัดการพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
อันได้แก่ มีโครงสร้างทางการเมือง มีระบบบริหารงานบุคคล มีระบบการเงินการคลังและงบประมาณ 
ที่บริหารจัดการด้วยตนเองนั่นเอง 

เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายและความ
เช่ือพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหน่ึงในปัจจุบันเป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือ
ข้อดีของเทคนิค EFR และ Delphi เข้าด้วยกันการรวมข้อดีของทั้งสองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อนของแต่
ละเทคนิคได้เป็นอย่างดีโดยหลักการแล้วเทคนิค EDFR เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR กับ 
Delphiเพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้นโดยในรอบแรกของการ
วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบ EFR ที่ปรับปรุงแล้วหลังจากการสัมภาษณ์ในรอบแรกผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นเคร่ืองมือซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเดลฟายเพื่อที่จะทําการกรองความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
เพ่ือหาฉันทามติซึ่งมักจะทําประมาณ 2–3 รอบหลังจากน้ันจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวโน้มที่
มีความเป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือสรุปเขียนเป็น
อนาคตภาพ  

 

                                                            
115สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ

ของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชนเข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย), ( กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557), 1-13. 
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ขั้นตอนของเทคนคิการวิจัยแบบ EDFR มีดังน้ี 
1. กําหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
 ขั้นน้ีนับว่าสําคัญและจําเป็นมาก เช่ือว่าหากได้กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่เช่ียวชาญจริงๆ จะ

ทําให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น ส่วนการเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็ยิ่งมีความจําเป็น
เพราะผู้เช่ียวชาญอาจมองไม่เห็นความสําคัญของการวิจัยลักษณะน้ีหรืออาจไม่มีเวลาให้ผู้วิจัยได้เต็มที่
ผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องติดต่อกับผู้เช่ียวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายถึงจุดมุ่งหมายขั้นตอนต่างๆ ของการ
วิจัย เวลาท่ีต้องใช้โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจัยยํ้าถึงความจําเป็นและความสําคัญของการ
ใช้ผู้เช่ียวชาญแล้วจึงขอความร่วมมือ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็จําเป็นต้องไปหาผู้เช่ียวชาญท่านอ่ืน
ต่อไป ถ้าได้รับความร่วมมือก็ขอนัดวันและเวลาสําหรับสัมภาษณ์ การเตรียมผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
นอกจากจะทําให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญ
ได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลจัดระบบข้อมูลและความคิดล่วงหน้า ช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่
น่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น 

2. สัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 
 การสัมภาษณ์มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า

กล่าวคือผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ที่จะสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายเวลา
งบประมาณและสถานการณ์ของการวิจัยได้คืออาจยึดรูปแบบของ ERR โดยเริ่มจาก Optimistic 
Realistic Scenario ,Pessimistic Realistic Scenario และMost Probable Scenario ตามลําดับ
หรืออาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้และน่าจะเป็นโดยไม่
คํานึงถึงว่าแนวโน้มเหล่าน้ันจะเป็นไปในทางดีหรือร้ายเพราะในการทํา EDFR รอบที่สองและสามถ้า
หากผู้วิจัยสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพตามแบบ EFR ผู้วิจัยก็สามารถทําได้โดยการออก
แบบสอบถามท่ีจะช่วยให้ได้อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอย่างเป็นระบบได้ 

3. วิเคราะห์ /สังเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 1 ของ EDFR มาสังเคราะห์และ

วิเคราะห์อย่างละเอียดและระมัดระวังแล้วนําข้อมูลที่สังเคราะห์และวิเคราะห์แล้วสร้างเป็นเคร่ืองมือ
สําหรับทําเดลฟายต่อไป 

4. สร้างเครื่องมือ 
 นําประเด็นหรือแนวโน้มที่สังเคราะห์แล้วมาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยควรจะใช้

ภาษาที่สั้นกะทัดรัดชัดเจนโดยพยายามคงความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้คือถ้าผู้เช่ียวชาญใช้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้วก็ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าไม่ค่อยชัดเจนและไม่รู้ว่า
ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหมายถึงอะไรก็ต้องแก้ไขคําพูดน้ันให้ตรงประเด็นมากที่สุดและจะต้อง
เขียนแนวโน้มที่มีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ข้ออย่าให้มีแนวโน้มย่อยๆ เล็กๆ ในแนวโน้มใหญ่
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พยายามหลีกเลี่ยงถ้อยคําที่คลุมเครือเช่นดีขึ้นเลวลงเพ่ิมข้ึนควรใช้ภาษาที่แสดงความเป็นกลางมาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่ส่อถึงทัศนคติหรือความลําเอียงของผู้วิจัย 

5. ใช้วิธีการของเดลฟายใน EDFR รอบที่ 2 และ 3 
 ในขั้นน้ีผู้ เช่ียวชาญจะได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และพิจารณาข้อความแนวโน้ม

ต่างๆเหล่าน้ันโดยผู้เช่ียวชาญจะพิจารณาและเลือกว่าถ้าข้อความแนวโน้มน้ันเกิดข้ึนจริงๆจะเป็น
อนาคตที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์และโอกาสที่ข้อความเหล่านั้นจะเป็นไปได้ภายในเวลาท่ี
กําหนดสําหรับจํานวนรอบที่เหมาะสมน้ันข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายงบประมาณเวลาและกําลังคนของการ
วิจัยโดยที่การจะหยุดที่รอบหน่ึงรอบใดน้ันควรจะพิจารณาดูคําตอบที่ได้ในรอบต่างๆ ว่ามีความเป็น
เอกภาพ (Homogeneity) แล้วหรือยังหรือมีความสอดคล้องกัน (Consensus) ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ี
ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษามากพอหรือไม่ถ้ามีมากพออาจจะหยุดในรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3 ก็ได้
เรื่องจํานวนรอบน้ีมีนักวิจัยศึกษาไว้โดยพบว่าการทําจํานวนรอบ 3 รอบเป็นจํานวนรอบที่พอดีนั่นคือ
ความคลาดเคลื่อนจะมีไม่มากต้ังแต่รอบที่ 3 ขึ้นไปความแตกต่างของผลท่ีได้ไม่มีนัยสําคัญ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จะใช้วิธีการเช่นเดียวกับเทคนิค

เดลฟายส่วนการนําเสนอผลการวิจัยน้ันผู้วิจัยอาจจะเขียนบรรยายทั้ง 3 ภาพคือทางบวกทางลบและ
ภาพท่ีเป็นไปได้มากที่สุดหรืออาจจะเขียนเฉพาะภาพสุดท้ายภาพเดียวก็ได้แต่ทั้งน้ีควรจะระบุด้วยว่า
เป็นภาพที่เป็นไปได้มากที่สุดและถ้าสามารถเขียนโยงข้อมูลต่างๆให้สัมพันธ์กันเป็นระบบได้ก็จะย่ิงดี
เพราะจะทําให้มองเห็นภาพชัดเจนมากข้ึนหรืออาจจะเขียนแยกเป็นข้อๆก็ได้แต่แนวทางที่นํามาเขียน
อนาคตภาพน้ันควรจะมีความสอดคล้องกันในระดับหน่ึงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยต้ังไว้ 

7. ความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของเทคนิค EDFR 
 ความเที่ยงของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จะอยู่ที่การให้ผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม

หลายๆ รอบเพ่ือตรวจสอบความเที่ยง ในแต่ละรอบว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าคําตอบของ
ผู้เช่ียวชาญคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามีความเที่ยงมากส่วนความตรงของเครื่องมือนั้นการวิจัย
โดยท่ัวไปก็จะใช้วิธีการนําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงแต่เทคนิคการวิจัย
อนาคตน้ีทํากับผู้เช่ียวชาญอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาบ้างก็เฉพาะในเร่ืองของการใช้ภาษาเท่าน้ัน
นอกจากน้ีการวิจัยอนาคตทั้งเทคนิค EFR เทคนิคเดลฟายและเทคนิค EDFR ยังใช้วิธีการท่ีทําให้เกิด
ความตรงของข้อมูลที่ตรงกับความรู้สึกการรับรู้และการมีประสบการณ์โดยปราศจากอคติของ
ผู้เชี่ยวชาญด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสตรวจสอบคําตอบของตนเองหลายรอบและมีการใช้ 
“Cumulative Summarization Technique” ในการสัมภาษณ์ที่การสัมภาษณ์ทั่วไปไม่มีการวิจัย
อนาคตเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลดังน้ันความเที่ยงและความตรงของข้อมูลที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับการ
เลือกผู้เช่ียวชาญโดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมและการให้ความสําคัญกับธรรมชาติของบุคคลด้วยเช่นจัด
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แบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตัดสินอย่างเป็นหมวดหมู่เป็นระบบติดต่อในเวลาที่เหมาะสมไม่เร่งรีบเป็น
ต้นซึ่งสิ่งเหล่าน้ีผู้ที่จะทําวิจัยอนาคตควรรู้และตระหนักให้มากเพ่ือหาวิธีป้องกันอันจะทําให้ผลการวิจัย
ที่ได้รับมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น 

8. การประยุกต์ EDFR 
 ถึงแม้ว่า EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือการวิจัยอนาคตก็ตามแต่

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนําไปใช้วิจัยในทํานองเดียวกับการ
วิจัยรูปแบบอ่ืนๆที่มีอยู่ได้เช่นการวิจัยเพ่ือสํารวจความคิดเห็นสํารวจปัญหาวิจัยเพ่ือหารูปแบบเพ่ือ
กําหนดนโยบายเพ่ือกําหนดมาตรฐานเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาและเพ่ือการตัดสินใจเป็นต้นจะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันได้มีการนําเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่างๆ ไปใช้ในวงการและองค์การต่างๆมากมายทั้งเพ่ือ
การวางแผนในอนาคตวิเคราะห์และแก้ปัญหาในปัจจุบันตลอดจนการวิเคราะห์อดีตเพราะเทคนิคการ
วิจัยอนาคตโดยเฉพาะเดลฟายและ EDFR น้ันช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและน่าเช่ือถือมากขึ้น116 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
พิณสุดา สิริธรังศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบของการจัดการการศึกษาของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่า การบริหาร
จัดการแบบเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นแนวคิดของการจัดการการศึกษาที่ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน(site–based 
management) ที่มุ่งกระจายอํานาจการจัดการการศึกษาจากการรวมศูนย์อํานาจของระบบราชการ
ไปยังหน่วยปฏิบัติที่เป็นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการแบ่งอํานาจกันระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาสนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและประชาชนได้มากที่สุด มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการที่มาจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาปรากฏในหลายประเทศ ดังเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย 
แต่มีความแตกต่างกันในบริบทของแต่ละประเทศแต่ทั้งหมดนั้นมุ่งไปสู่ความมีเอกภาพประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการศึกษาทั้งสิ้นดังน้ันหากจะให้บริหารงานแบบเขตพ้ืนที่การศึกษาสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาควร
จะต้องมีรูปแบบของแนวคิดหลักการวัตถุประสงค์เป้าหมายและยุทธศาสตร์การดําเนินงานและความรู้

                                                            
116จุมพล พูลภัทรชีวิน, “ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR,” วารสารบริหารการศึกษา 

1, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2548), 19-31. 



189 

ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารที่ต้องมีความเป็นผู้นําอย่างสูงย่ิงในทิศทาง
การศึกษาแบบใหม่117 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย ดิเรก พรสีมา และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า 

1. สภาพการกระจายอํานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในภาพรวมสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเห็นว่าตนเองสามารถตัดสินใจบริหารจัดการภายในสํานักงานและ
สถานศึกษาของตนได้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาหลายด้าน พบว่า มีการตัดสินใจด้านวิชาการ
มาก รองลงไปคือ ด้านการบริหารท่ัวไป และด้านการบริหารงบประมาณ ส่วนอํานาจการตัดสินใจ
ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นแตกต่างกัน ผู้บริหารกรรมการ และบุคลากรในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา เห็นว่า เขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจตัดสินใจด้านบุคลากรในระดับมาก ขณะที่
สถานศึกษาเห็นว่า ตนเองมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรในระดับปานกลาง 

2. ปัญหาในการดําเนินการกระจายอํานาจ พบว่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาประสบปัญหาในการดําเนินการกระจายอํานาจในระดับปานกลางทุกด้านทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มูลเหตุของปัญหาเกิดจากการท่ี
หน่วยงานท้ังในส่วนภูมิภาคยังคุ้นเคยกับพฤติกรรมการบริหารแบบรวมอํานาจ ผู้บริหารในส่วนกลาง
ยังคงนิยมสั่งการ และคิดโครงการต่างๆ แทนเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้พฤติ
กรรมการบริหารแบบเดิมๆ ไม่ต่างจากพฤติกรรมก่อน การกระจายอํานาจ ในทํานองเดียวกันพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นิยม
และชื่นชอบสั่งการ และใช้อํานาจพฤติกรรมในช้ันเรียนของครูก็ไม่เปลี่ยน ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงก็ให้ความสําคัญ และใส่ใจกับการบริหารงานวิชาการตํ่า ส่วนปัญหาระดับสถานศึกษาที่
เด่นๆ ได้แก่ การขาดแคลนทรัพยากรท้ังงบประมาณและบุคลากร 

3. ปัจจัยที่เอ้ือให้การกระจายอํานาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ จากมากไปน้อย ได้แก่ การสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือสถานศึกษา การสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะรับเอาอํานาจการตัดสินใจไปปฏิบัติ การยึดหลัก
ของธรรมาภิบาลในการบริหาร การสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม การกําหนดเป้าหมายความสําเร็จประจําปี การประชาสัมพันธ์และการสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารสํานักงานหรือสถานศึกษา 

                                                            
117พิณสุดา สิริธรังศรี, รูปแบบการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา, กรุงเทพฯ: 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547). 
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4. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอํานาจ จากมากไปน้อย ได้แก่ ความพร้อมด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือปฏิบัติงาน ความไม่พร้อมของผู้กระจายอํานาจในแต่ละระดับ 
ความไม่พร้อมด้านงบประมาณ ความไม่พร้อมของบุคลากร ผู้รับเอาอํานาจไปปฏิบัติ พฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารระดับกระทรวง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา บริบท
และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ความไม่ต่อเน่ืองของผู้บริหาร วัฒนธรรมและ
ค่านิยมขององค์กร โดยเฉพาะการคุ้นเคยกับ การบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอํานาจมาเป็นเวลานาน 
การขาดเอกภาพในการบริหารของผู้บริหารระดับต่างๆ และความด้อยประสิทธิผลของระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ118 

วรากรณ์ สามโกเกศ และคณะ ซึ่งเป็นคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะคนไทย 
(สสส.) ได้ศึกษาปัญหาการกระจายอํานาจทางการศึกษา พบว่า การกระจายอํานาจเป็นความสําคัญ
ต่อการปฏิรูปการศึกษาที่สะท้อนไว้ในมาตราต่างๆ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ในทางปฏิบัติ พบว่า ไม่สามารถนํากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
และการพัฒนาในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครู บุคลากร ผู้ เรียน วิธีการเรียนการสอน ระบบ
งบประมาณ เทคโนโลยีรวมท้ังการบริหารจัดการ และพบว่า โดยสภาพจริงของสถานศึกษาที่มีขนาด
และความพร้อมในปัจจัยรอบด้านที่แตกต่างกันมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการรองรับการกระจายอํานาจ กล่าวคือ 

การกระจายอํานาจด้านบริหารวิชาการ พบว่า ไม่ได้รับการกระจายอํานาจจริงส่วนใหญ่ 
ส่วนกลาง เป็นผู้กําหนดโครงการและแนวทางการดําเนินงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาไม่มี
อิสระในการคิดเท่าที่ควร สถานศึกษาขนาดเล็กมีข้อจํากัดด้านศักยภาพและความพร้อม ทําให้ขาด
อิสระในการพัฒนาหลักสูตร/วิชาการด้วยตนเอง ต้องใช้วิธีเดียวกันทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา 
ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน ศึกษานิเทศก์ยังไม่สามารถช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่สถานศึกษาเท่าที่ควร 

การกระจายอํานาจด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ขาดอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารงานบุคคล ถูกสั่งจากส่วนกลางมากเกินไป ก่อให้เกิดความยุ่งยากสิ้นเปลืองงบประมาณ ขาด
อิสระในการสรรหาและพัฒนาครูและบุคลากร ทําให้ได้ครูไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการ
บริหารจัดการรองรับการกระจายอํานาจ 

                                                            
118สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา” (รายงานการวิจัยตามโครงการวิจัยภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553). 
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การกระจายอํานาจด้านบริหารงบประมาณ พบว่า ยังไม่กระจายจริงแม้ว่าจะมี กฏ
กระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 แล้วก็ตาม ที่สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากร การจัดทําบัญชีการเงินแต่การบริหาร
งบประมาณโดยทั่วไปยังต้องขึ้นกับระบบใหญ่ของประเทศ และต้องฟังส่วนกลางโดยเฉพาะการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น  

การกระจายอํานาจด้านการบริหารทั่วไป พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
กฎระเบียบบ่อยคร้ังตามการโยกย้ายของรัฐมนตรี หรือผู้บริหารส่งผลให้นโยบายการศึกษาไม่ต่อเน่ือง 
ขาดการติดตามกํากับการดําเนินการกระจายอํานาจฯ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือ
แก้ปัญหา การปฏิบัติงาน การประสานเช่ือมโยงระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภูมิภาคและท้องถิ่นมีน้อย เหล่าน้ีเป็นต้น 

ทั้งน้ีได้มีการเสนอแนะแนวทางว่า ต้องไม่ทําให้การกระจายอํานาจไร้ทิศทาง สร้าง
เอกภาพ ในการจัดการศึกษากระจายให้สอดคล้องกับสภาพจริงตามบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่าง
กัน สร้างความสมดุลระหว่างศูนย์รวมอํานาจและการกระจายอํานาจ เน้นการมีส่วนร่วมของกรรมการ
ทุกระดับ โดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาผู้บริหารและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ตระหนัก
และรับรู้ในบทบาทหน้าที่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง กําหนด
บทบาทและปฏิบัติให้ชัดเจนระหว่างส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเฉพาะควรมี
การทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่เอ้ือต่อการกระจายอํานาจ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ การสรรหา
และจัดอัตรากําลัง การพิจารณาความดีความชอบ การทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารการศึกษาไม่ผูก
ติดกับระบบราชการ เป็นต้น119 

นคร ตังคะพิภพ ได้นําเสนอคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะคนไทย เร่ืองรูปแบบ
และแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาสู่สถานศึกษาด้านบริหารงบประมาณและการระดม
ทรัพยากร ตามระดับความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจ เพ่ือปรับให้มีความอิสระตามแผนขั้นตอน
ที่มีระยะเวลาดังน้ี 

รูปแบบที่ 1 สถานศึกษาที่มีอิสระในการบริหารจัดการ มีกฎหมายและระเบียบในการ
บริหารจัดการเป็นของคนเองโดยเฉพาะ โดยได้รับงบประมาณจากการทําสัญญากับรัฐ 

                                                            
119วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, รายงานข้อเสนอทางเลือกกระบวนการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับคนไทย: การปฎิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย (สสส) (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 
2553). 
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รูปแบบที่ 2 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรองรับการเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบโดย
จัดรูปแบบกระจายอํานาจแบบการบริหารฐานโรงเรียน (School–based management: SBM) 
เต็มที่ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

รูปแบบที่ 3 สถานศึกษาที่เร่งพัฒนาสู่การเป็นนิติบุคคลที่เข้มแข็งโดยจัดรูปแบบขยาย
ฐานกระจายอํานาจ 4 ด้านทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไปให้เกิดสมดุลระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง 

รูปแบบที่ 4 สถานศึกษาที่ต้องกํากับ สนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษโดยสร้างนวัตกรรมการ
บริหารเชิงคุณภาพ โดยการกระจายอํานาจสู่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สร้างนวัตกรรมบริหารที่
เสริมความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเพียงพอต่อการยกระดับคุณภาพนักเรียน เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก 
หรือสถานศึกษาที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้120 

ธนากร เช้ือจํารูญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาพอนาคตการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธ์ุในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเสนอภาพ
อนาคตการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) 
ผลการวิจัยพบว่า อนาคตภาพที่เป็นไปได้ด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธ์ุมี 11 ด้าน คือ 1) ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีรูปแบบการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ผู้ทุพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ 2) ด้านคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาจะมีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 3) ด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษาจะมีการยกฐานะกอง
การศึกษาฯ เป็นสํานักการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 4) ด้านครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา จะมีการวางแผนการพัฒนาด้านครู บุคลากรทางการศึกษา 5) ด้านหลักสูตร 
จะมีการจัดทําหลักสูตรทั้งระดับมัธยมศึกษาควบรวมกับอาชีวศึกษา มีการจัดงบประมาณ เพ่ือจัดทํา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 6) ด้านกระบวนการเรียนรู้จะมีการจัดการเรียนรู้ตลอดทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัยที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 7) ด้าน
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา จะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากที่รัฐบาลจัดสรรและ
เปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนองบประมาณ 8) ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
จะมีศูนย์เทคโนโลยีการผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในระดับสถานศึกษา 9) ด้าน
การส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน จะมีการจัดต้ังศูนย์นันทนาการและลาน

                                                            
120นคร ตังคะพิภพ, “รูปแบบและแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาสู่สถานศึกษา

ด้านบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากร” (นําเสนอคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะ
คนไทย, 2553). 
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กีฬา เพ่ือให้บริการนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน 10) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จะมีการจัดทําหลักสูตร
ฝึกอาชีพระยะสั้นให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป และ 11) ด้านการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมีการจัดงบประมาณอุดหนุนเพ่ือสง่เสริมให้ชุมชน
และโรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น121 

จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคณะได้เสวนาเรื่องวิกฤตการจัดการศึกษาของรัฐ : สัญญาณ
เตือนจากกระแสโลก ตามโครงการจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน (Intrend) โดยการสนับสนุนโครงการจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) จากบทสรุปของการเสวนาพบว่า ภายใต้สัญญาเตือนที่รัฐต้องปฏิรูปตนเองในเร่ืองการบริหาร
จัดการศึกษา คือการเปิดพ้ืนที่ให้มีผู้เล่น (actor) จากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรศาสนา 
ตลอดจนองค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ให้เข้ามาดึงส่วนแบ่งในการจัดการศึกษาออกไปจากภาครัฐให้มากขึ้น
และในขณะเดียวกันรัฐจะต้องวางกลไกการกํากับติดตามและสร้างความสามารถตรวจสอบ 
(accountability) ต่อสังคมได้ รัฐจะต้องมีเครื่องมือ (tools) ในการปฏิรูปเพ่ือสร้างความสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะแห่งชาติ (National Competency Test) ให้
เป็นเคร่ืองมือประเมินช้ีวัดและติดตามความสําเร็จของการจัดการศึกษาในทุกระดับ เป็นต้น เพราะ
เคร่ืองมือเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นเคร่ืองสร้างความสามารถตรวจสอบได้ต่อสังคมแล้ว ยังเป็นเคร่ืองมือ
ผลักดันหรือช่วยสร้างเง่ือนไขกดดันการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่จัดการศึกษาทุกระดับ122 

สมพงษ์ จิตระดับ ได้เสนอแนวทางปฏิรูปที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการไว้ในบทความ 
“ชําแหละโรดแม๊พปฏิรูปศึกษา ศธ.” ช้ีต้องเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจ/ลดบทบาทระบบแท่ง/ ให้อิสระ
เขตพ้ืนที่ดังน้ี 

1. การกระจายอํานาจ แก้ไขโครงสร้างและระบบของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อยากให้
มีการผ่าตัดโครงสร้างคร้ังใหญ่ ระบบแทง่ของ ศธ.ควรมีขนาดที่เล็กลง และ ศธ.ควรลดบทบาทบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ ควรยุบเขตพ้ืนที่การศึกษา และกระจายให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษารายจังหวัด ให้มีความ

                                                            
121ธนากร เช้ือจํารูญ, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารสว่นจังหวัด

กาฬสินธ์ุในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม, 2554), บทคัดย่อ. 

122จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคณะ, “วิกฤตการจัดการศึกษาของรัฐ: สัญญาณเตือนจาก
กระแสโลก” (เอกสารเสวนาโครงการจับกระแสความเคลือ่นไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาเด็กและเยาวชน (Intrend) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555), บทสรุป. 
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เป็นอิสระ มีอํานาจตัดสินใจบริหารจัดการตัวเองได้ มีความโปร่งใส และเขตพ้ืนที่จะต้องมีแนวคิดว่า
ทําอย่างไรถึงจะให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่ต้องถูกยุบ อย่างน้ีจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการกระจายอํานาจเชิง
คุณภาพอย่างแท้จริง 

2. ควรมีการรื้อระบบหลักสูตรใหม่ จากการเน้น 8 กลุ่มสาระสําคัญ และเรียนไม่น้อยกว่า 
1,200 ช่ัวโมง ซึ่งที่ผ่านมาแม้เด็กจะใช้เวลาเรียนมาก แต่ก็ยังต้องไปเรียนกวดวิชา 

3. ต้องมีการผ่าตัดใหญ่การใช้งบประมาณของ ศธ. เพราะทุกวันน้ีแม้จะทุ่มงบการศึกษา
มากถึงปีละ 4-5 แสนล้านบาท แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะงบประมาณส่วนใหญ่ไม่ลงไปถึงตัวเด็ก ส่วน
ใหญ่จะไปอยู่ที่เงินเดือนครู/บุคลากรและการบริหารจัดการครุภัณฑ์ จึงต้องมีการปฏิรูปการใช้
ทรัพยากรทางการเงินเพ่ือให้งบประมาณลงไปสู่ตัวเด็กให้มากที่สุด123 

อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ ได้ให้ข้อเสนอแนะประเทศไทย 2: กรณีปฏิรูปการศึกษาไทย ตอน
เหลียวหลังแลหน้าก่อนหย่ังสู่อนาคต สําหรับแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาไว้ 5 ด้าน ได้แก่  

1. หลักสูตร สื่อการสอนและเทคโนโลยี คณะนักวิจัยเสนอว่าให้ต้ังทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 (21st Century Skills) เป็นเป้าหมายหลัก และปรับเน้ือหา สมรรถนะ (ทักษะ) และคุณลักษณะที่
พึงปรารถนาของนักเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว โดยปฏิรูปหลักสูตรให้มีลักษณะกระชับ 
ช่างคิดและบูรณาการ ได้แก่ เน้นแนวคิดหลักและคําถามสําคัญในสาระการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่าน
โครงงานและการทํางานเป็นทีม สนับสนุนการใช้ ICT ในการหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดขั้นสูงและสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันได้ นอกจากน้ีหลักสูตรควรมี
ความยืดหยุ่นโดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของตนได้ ทั้งน้ีควรมี
การลดจํานวนช่ัวโมงการเรียนในห้องเรียน และเพ่ิมการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงการและการแก้ปัญหา มีการใช้เทคโนโลยี
นําเสนอเน้ือหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วม และใช้สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (Connectivism) 

2. การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการปฏิรูปการ
ทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ โดยปรับจากระบบ O-NET และอ่ืนๆ ในปัจจุบัน มาเป็นการทดสอบ
เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ (Literacy-Based Test) ซึ่งสามารถประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์
จริงในชีวิตประจําวันได้ และนําผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ไปสร้างความ
รับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีปัญหา และการประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหาร

                                                            
123สมพงษ์ จิตระดับ, แนวทางปฏิรูปที่เก่ียวข้องกับการบรหิารจัดการแนวทางปฏิรูปที่

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), 50. 
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สถานศึกษา นอกจากน้ันให้มีการปฏิรูประบบการจัดเก็บ เปิดเผย และรายงานผลการสอบต่อ
สาธารณะ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการกําหนดนโยบายของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง 
นอกจากน้ันในระดับโรงเรียน คณะนักวิจัยเสนอให้มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายต้ังแต่แฟ้ม
งาน โครงงานการสอนวัดความรู้ การแก้ไขปัญหาชีวิตจริงในทางที่ช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน โดยการประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการประเมินผลเพ่ือเสริมสร้างการ
เรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียน (Formative Test) ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างทางตลอดการเรียนรู้ 

3. การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู คณะผู้วิจัยเสนอว่า รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหา
มาเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพและการจัดการความรู้ โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลัก ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณและมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรมเอง และให้ความสําคัญกับ
การนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การพัฒนาครูใหม่และการสนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทาง
วิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community) ในส่วนของระบบผลตอบแทนครู คณะผู้วิจัย
เสนอให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะของครูส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผลการทดสอบ
มาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน (โดยคํานึงถึงระดับต้ังต้นของคะแนน) เพ่ือให้ครูรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนมากขึ้น นอกจากนี้การประเมินครูควรใช้วิธีสังเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณา
เอกสาร กําหนดให้มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และปรับลดงานธุรการของครูลง ให้เน้น
หน้าที่ในการสอนเป็นสําคัญ 

4. การประเมินคุณภาพสถานศึกษา คณะผู้วิจัยเห็นว่า ระบบการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาควรใช้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นหน่วยหลักในการประเมินเพ่ือพัฒนา
คุณภาพส่วนระบบการประเมินคุณสถานศึกษาภายนอกของส่วนกลางควรเป็นเพียงหน่วยเสริม โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรปรับบทบาทมาเป็นหน่วย
สนับสนุนด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน กําหนดกฎกติกาขั้นตํ่าเท่าที่จําเป็นเพ่ือกําหนดคุณภาพของการ
ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน และมีบทบาทในการประเมินตามระดับปัญหา (Risk-Based 
Inspection) เพ่ือแยกโรงเรียนที่มีปัญหามาให้ความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพโดยคัดแยกจาก
คะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศมาให้ความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพโดยคัดแยกจาก
คะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ของนักเรียน รวมถึงมีบทบาทในการประเมิน
เฉพาะเรื่อง (Thematic Inspection) โดยเลือกบางประเด็น อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน หรือสุ่มประเมินในระดับพ้ืนที่หรือประเทศ 

5. การปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา ซึ่งงานวิจัยพบว่า ปัญหาด้านการเงินในระบบ
การศึกษาปัจจุบัน คือ งบประมาณส่วนใหญ่จ่ายไปยังฝั่งอุปทาน (สถานศึกษา) มากกว่าด้านอุปสงค์ 
(งบอุดหนุนรายหัว) ซึ่งไม่เอ้ือต่อการสร้างความรับผิดชอบ และโรงเรียนรัฐได้รับการอุดหนุนมากกว่า
โรงเรียนเอกชนเท่าตัว อีกทั้งเงินอุดหนุนดังกล่าวก็ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างโรงเรียนในเขต
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ร่ํารวยและยากจนเท่าที่ควร คณะนักวิจัยจึงเสนอว่าการปฏิรูปควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ําระหว่างพ้ืนที่ โดยมีการกําหนดเป้าหมายคะแนนการทดสอบ
มาตรฐานขั้นตํ่าของนักเรียนที่ต้องการ และจัดสรรเงินงบอุดหนุนจํานวนมากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ด้อยโอกาส เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําด้านทรัพยากร ต่อจากน้ันนําข้อมูลผลสอบมาตรฐานของ
นักเรียนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับคะแนนเป้าหมายท่ีกําหนดไว้เพ่ือประเมินผลการทํางานและการให้
รางวัลแก่ผู้บริหาร นอกจากน่ีในระยะยาวควรปรับเปลี่ยนงบประมาณด้านการศึกษาไปสู่ระบบ
การเงินด้านอุปสงค์มากข้ึนเพ่ือสอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษา124 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย
กับการเตรียมความพร้อมสู่ ศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมของเป้าหมายประสงค์หลัก
ของการจัดการศึกษาไทยมุ่งเน้นปรัชญาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 1) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ 
(Identity) คนไทย จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่เพียงพลเมืองไทย (Thai-Thai) สู่ความเป็นคน
ไทยที่เป็นส่วนหน่ึงของพลเมืองโลก (Global-Thai) 2) ปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการ
เน้นการสร้างคนเพ่ือป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (People for Growth) ไปสู่การเน้นการสร้างการ
เติบโตเพ่ือรองรับศักยภาพของผู้คนในสังคม (Growth for People) เพ่ือตอบโจทย์สังคมองค์ความรู้
3) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จากความพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling Nature) 
มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ (Living with Nature)4) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation 
of Culture) จากการเป็นสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันฟาดฟันต้องเอาชนะผู้อ่ืน (Competirion-Driven) 
เป็นในลักษณะเกื้อกูลแบ่งปัน (Collaborative-Culture) 5)ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หน่ึง 
(First World Nation) นอกจากการมุ่งไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) ยัง
ต้องคํานึงถึงประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of 
Nation)เป้าประสงค์ของการศึกษาไทย (Goal of Education) ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์ คือ 
“การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทยให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ กล่อมเกลาให้เป็นคนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสุข ช่วยนําประเทศไปสู่ระดับการพัฒนาอย่างสมดุลและย่ังยืน พร้อมกับเป็นสังคมท่ี
อยู่ดีมีสุข (Well-Being Nation)” เป้าประสงค์หลักของการศึกษาในระดับมหภาค ที่เป็นเป้าหมาย
ปลายทางของการจัดการศึกษา ซึ่งก็คือ “ผลลัพธ์ของระบบการศึกษา” (Education Output) 
ประกอบไปด้วย 5 เป้าประสงค์หลัก คือ 1) การเข้าถึง (Access) 2) ความเท่าเทียม (Equitr) 3) คุณภาพ 
(Qualitr) 4) ประสิทธิภาพ (Efficency) และ 5) ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ทั้งน้ี 

                                                            
124อภินันท์ สิริรัตนจิตต์, ข้อเสนอแนะประเทศไทย (2): กรณีปฏิรูปการศกึษา ตอน

เหลียวหลังก่อนหย่ังสู่อนาคต, เข้าถึงเมื่อ 8 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.manager. 
co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000084309 
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เป้าหมายของการศึกษาไทยในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าประเด็นที่สําคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพ
การศึกษา รวมไปถึงการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงค์หลัก ภายใต้บริบท
ของการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ระดับมหภาค 1) การยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน สอดคล้องกับการวางแผนกําลังคน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหนุนเสริมการพัฒนาทุน
มนุษย์อย่างเป็นองค์รวมของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Competitiveness) นําประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) 
ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาอย่างสมดุล คนไทยและสังคมไทยอยู่อย่างมีความสุข และมีการกินดีอยู่
ดี (Well-being Nation) 2) การสร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) ด้วยการเปล่ียนแปลง
ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) ปฏิรูปสังคม ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตระดับปัจเจกต้องมีการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจิตที่พร้อม มีความแข็งแกร่งในสมรรถนะหลกัสอด
รับศักยภาพการเรียนรู้ของทุกคน โดยอาศัยการศึกษาเป็นเคร่ืองช่วยบ่มเพาะคนไทยให้เป็นคนไทยที่มี
ศักยภาพ กล่อมเกลาให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช่วยนําประเทศไปสู่ระดับการ
พัฒนาอย่างสมดุลและย่ังยืน มิใช่การมุ่งเน้นเพียงผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการหรือการสอบเพ่ือคะแนน
อย่างเดียวอีกต่อไป 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งกลไกการ
ขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ 1. ระดับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา 1) สร้างระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพ เน้นการสร้างพ้ืนฐาน (Foundation) ที่มั่นคงและบูรณาการเพื่อรองรับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตอบสนองต่อสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และสมดุล 
2) สร้างพลเมืองคุณภาพ คนที่สมบูรณ์ทุกด้าน ช่วยให้พบความสามารถของตน รับรู้ศักยภาพ และ
ใคร่เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) รูปแบบการบริหารจัดการ สร้างสมดุลระหว่างการรวมศูนย์และการกระจาย
อํานาจ เน้นการบริหารการศึกษาด้วยท้องถ่ินมากขึ้น ส่วนกลางเป็นผู้วางเป้าหมายแนะแนวทางและ
ให้อิสระกบัสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 1) การจัดการเรียนการสอน 
ยึดหลักการดูแลแบบครบวงจรและเท่าเทียม ให้อิสระแก่ครูในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนค้นพบความสามารถตนเอง แรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่
ท้าทายและสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสมดุล 2) ครู ครูเป็น
หัวใจของการพัฒนาการศึกษาในหลายประเทศ จุดเน้นคือการสร้างครูคุณภาพสูงและเป็นเลิศ มีการ
คัดเลือกผู้ที่จะประกอบอาชีพครูอย่างเข้มข้น บ่มเพาะทักษะอาชีพครู มีการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางระบบพัฒนาอย่างครบวงจร ปรับอัตรา
เงินเดือนให้สูงเท่าวิชาชีพชั้นสูง ยกระดับมาตรฐาน เส้นทางอาชีพครูมีความก้าวหน้า 3) หลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตรมีความเข้มข้น มีมาตรฐาน แต่ให้โครงสร้างหลักสูตรเป็นเพียงกรอบ เน้นการเรียนรู้
ที่กว้างขวางและองค์รวม (Broad-based and Holistic Learning) โรงเรียนและครูมีอิสระในการ
กําหนดวิธีการเรียนการสอน 4) การประเมิน ไม่มีระบบประเมินด้วยข้อสอบกลาง (National Test) 
หรือมีสอบวัดผลมาตรฐานน้อยคร้ังหรือครั้งเดียวเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หันมาเน้นการประเมิน
พัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นปัจจัยส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นที่เน้ือหาสาระ (Content) สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละวัย 

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 จะ
ประกอบไปด้วยแนวทางในการดําเนินการที่สําคัญทั้งการ “ซ่อม”และการ“สร้าง” ควบคู่กันไปเพ่ือ
เป็นการปรับแต่ง ซ่อมแซมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งข้ึน และสร้างเสริมกลไกใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองพลวัตการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย เพ่ือก้าวสู่การสร้างสังคมแห่งปัญญาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลใน
การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทยในทางปฏิบัติอย่างย่ังยืนและสมดุล เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริง1.ซ่อมได้แก่ 1) ปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพครูประจําการโดยมี
แนวนโยบายที่สําคัญคือ ในส่วนของระบบการผลิต “ว่าที่ครูประจําการ” ควรมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน และพัฒนาเสริมศักยภาพครูประจําการ 2) ปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นการเช่ือมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย มีหลักสูตรแกนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ให้
อิสระและยืดหยุ่นแก่โรงเรียนและครู ในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 3) ปฏิรูประบบการ
ประเมิน เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) เพื่อบ่มเพาะทักษะ
“เรียนรู้ที่จะเรียน” ดังน้ันต้องเน้นการประเมินพัฒนาการ (Formative Assessment) เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมในห้องเรียน ช่วยสร้างให้นักเรียนมีทักษะ “เรียนรู้ที่จะเรียน” (Learning to Learn) และ
ให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ ควรมีการประเมินประสิทธิผลของ
ครูโดยใช้ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้ปกครองโดยมีการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 4) ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการ (Management System) จัดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย มีความ
อิสระ สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือลดการรวมศูนย์ และลด
ภาระของภาครัฐ ส่งเสริมความมีอิสระของสถานศึกษาในการจัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียน 
ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งน้ี สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรมี
จุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพ ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของบุคลากร 2. สร้างได้แก่   
1) สร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อสร้าง
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มนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เน้นแต่วิชาการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนที่เหมาะสม จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นพบความสามารถตนเอง ค้นหาแรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้ครู
เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนได้อย่างอิสระ เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ ในสังคมหรือชุมชน
มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ได้
มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)125 

วนิดา แสงสารพันธ์ ได้เสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาโดย “เขต
พ้ืนที่การศึกษา” ในฐานะหน่วยรับการกระจายอํานาจตามกฎหมายไว้ ดังน้ี 

1. ปัญหาเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหารจัดการ
การศึกษา ควรมีการแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ.2550 โดยไม่ควรกําหนดรายละเอียดเป็นรายข้อดังเช่นปัจจุบัน หากแต่ควร
กําหนดกรอบของอํานาจที่จะมอบไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับ 

2. ปัญหาเก่ียวกับการประสานงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยกันเอง เพ่ือให้การ
บริหารจัดการการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ จึงควรมีการกําหนดอํานาจตามกฎหมายเพ่ือรองรับอํานาจ
ในการประสานงานในระดับจังหวัดของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (กรณีจังหวัดที่มีเขต
พ้ืนที่การศึกษาเดียว) และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต1 ในการเป็นผู้แทนกระทรวง 
ศึกษาธิการในระดับจังหวัด/อําเภอขึ้นเป็นการเฉพาะในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้สามารถดําเนินการประสานส่งเสริมการบริหารจัดการจัดการการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

3. ปัญหาด้านความพร้อมและลักษณะเฉพาะตัวของเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรที่จะ
ดําเนินการประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งว่าจะ
สามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีดความสามารถของตนอย่างมีประสิทธิภาพได้เพียงใด ตลอดจน
ความเหมาะสมของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งประกอบกัน เพ่ือนํามาสู่การกําหนดการมอบอํานาจ
ให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งต่อไป 

4. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในขอบเขตอํานาจของผู้รับมอบอํานาจ ควรเร่งดําเนินการ
ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับมอบอํานาจให้ตระหนักถึงลักษณะของอํานาจตลอดจน

                                                            
125สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษา

ไทยกับการเตรียมความพรอ้มสู่ ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2557), ฉ-ฎ. 
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ขอบเขตอํานาจที่มากฎหมายเพ่ือให้ผู้รับมอบอํานาจตามกฎหมายมีความมั่นใจและพร้อมที่จะดําเนิน
ตามอํานาจหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป126 

พิณสุดา สิริรังธศรี ได้นําเสนอการยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพครูไทยที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นครูที่มีคุณภาพ โดยเสนอมาตรการและ
แนวทางไว้ดังน้ี 

1. สร้างมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับ 
 1. จัดระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เงินเดือน และวิทยฐานะโดยการจัด

ให้มีการสอบเพ่ือรับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแทนการได้รับอัตโนมัติกําหนดให้ครูทุกคนต้อง
มีการพัฒนาทุกปี ผลการพัฒนาครูเช่ือมโยงกับผลงาน วิทยฐานะ และการต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพและพัฒนาระบบเงินเดือน การตอบแทนครูที่เหมาะสม ยึดโยงกับผลงานและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามสภาพจริง 

 2. จูงใจให้คนเก่ง คนดีเข้าสู่อาชีพครูโดยการพัฒนาระบบการจูงใจให้คนเก่งมาเรียน
ครู และจัดสรรตําแหน่งที่เหมาะสมรองรับเมื่อจบการศึกษา โดยคัดสรรจากผู้มีผลการเรียนระดับ
สูงสุดเข้าเรียน 

 3. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น คุณธรรม และจรรยาบรรณ มีการปรับ
ระดับการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่นด้วยระบบแมวมองแทนการเสนอผลงานตนเอง
ของครู และมีสวัสดิการตอบแทนต่อเน่ือง 

2. ผลิตครูให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 1. ปฏิรูปการครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้ทันสมัยกับวิทยาการการเรียนรู้โดยการพัฒนา

หลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21พลิก/พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนของ
ครูให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จัดระบบการฝึกสอน และการนิเทศให้มีประสิทธิภาพสร้าง
งานวิจัยที่พัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางความรู้และเทคโนโลยีพัฒนาคณาจารย์ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 2. ลดการผลิตครูเชิงปริมาณและผลิตครูสาขาขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษามีการวางแผน ลด และดําเนินการตามแผนการผลิตครูที่สอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงของสถานศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะสาขาขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

                                                            
126วนิดา แสงสารพันธ์, “ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการการศึกษาโดย 

“เขตพ้ืนที่การศึกษา” ในฐานะหน่วยรับการกระจายอํานาจตามกฎหมาย,” วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 24, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2556): 9-19. 
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3. พัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
1. ปฏิรูปวิธีการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ดังน้ี (1) ลด/

ยกเลิกวิธีการพัฒนาที่เน้นการอบรม เป็นการพัฒนาครูที่โรงเรียนเป็นฐานให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้
ของครูที่โรงเรียน เช่น จัดระบบการจัดการความรู้ภายในสถานศึกษา จัดต้ังชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
จัดต้ังคลินิกครูเพ่ือการเรียนรู้ จัดระบบครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือนช่วยเพ่ือน การนิเทศภายใน เป็นต้น (2) นํา
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนา โดยพัฒนาระบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาครู จัดต้ังคลังเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาให้ครูสามารถใช้บริการเพ่ือจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและคล่องตัว (3) ส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองของครูอย่างต่อเน่ือง เช่น การเข้าประชุม สัมมนา ศึกษาต่อ ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง รับการนิเทศ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ     
(4) สร้างเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เครือข่ายเสมือน
จริง (ออนไลน์) เครือข่ายเฉพาะครูสาขาวิชา เครือข่ายครูสอนดีและ (5) พัฒนาครูแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมความรู้และการพัฒนาครูตามความต้องการโดยการ (1) วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ และการเรียนการสอนของครูให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (2) จัดให้มีคูปองการพัฒนาประจําปี 
จัดสรรให้ครูแต่ละบุคคลตามความต้องการเฉพาะ ให้ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนาและนําเป็นส่วน
หน่ึงของการประเมินผลงาน 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้ครู 
 1. เตรียมครูและสนับสนุนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพโดยการ (1) จัดให้มีการ

ปฐมนิเทศครูใหม่และทําความเข้าใจในปรัชญา จุดมุ่งหมาย หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน จิต
วิญญาณและความเป็นครูที่ดี (2) กําหนดจํานวนนักเรียนต่อครูให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การเรียนการสอน (3) พัฒนาและจัดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องเน้ือหาสาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อ
เน้ือหา และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2. ปฏิรูปห้องเรียนโดยการ (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูให้เป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้แทนการสอนแบบดั้งเดิม (2) จัดระบบเครือข่ายและนิเทศการสอนภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3) จัดให้มีครูต้นแบบ (master teachers) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและ
ช่วยเหลือทางวิชาการ/การจัดการเรียนรู้ของครู 

5. การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิของครู 
 1. เสริมสร้างสิทธิครูโดยการจัดตั้งและพัฒนากองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสิทธิในการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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 2. รักษาและปกป้องสิทธิครูมีการจัดต้ังองค์กรเพ่ือรักษา สนับสนุนและปกป้องสิทธิ
ครู เมื่อเผชิญกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสถานภาพ ภาวะวิกฤติ หรือภัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจของครู127 

คณะกรรมกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม่) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหรือล้มเหลวของโรงเรียนนิติบุคคลน้ันมีองค์ประกอบดังน้ี 

1. ระดับนโยบาย และการกํากับให้เป็นไปตามนโยบาย คือ คณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษา (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกํากับดูแล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นประธาน ก.ค.ศ. เห็นชอบในนโยบายและ
ผลักดันกํากับการให้เกิดขึ้นตามแนวทางและแผนงานที่กําหนดให้ได้ในระดับรองลงมา คือ การ
กระจายอํานาจลงไปสู่โรงเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก.ค.ศ. เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเลขาธิการ ก.ค.ศ.เป็นผู้ที่จะถ่ายโอนอํานาจ และตามไป
กํากับดูแลให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เป็นเจตนารมณ์ของโรงเรียนนิติบุคคลได้ 

2. ระดับการขับเคล่ือนและปฏิบัติการ คือ คณะกรรมการบริหารโครงการ ที่จะเป็นปัจจัย
หลักแห่งความสําเร็จ ทั้งการผลักดันการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ การติดตาม 
กํากับ ดูแล และรวมไปถึงการตรวจสอบ การประเมินผล และการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาโดยดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการ 
และคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

3.  อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ สํานักบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งจะต้องไม่หวงอํานาจ 
แต่ต้องถ่ายโอนอํานาจที่มีในลักษณะเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไปให้แก่คณะกรรมการ
โรงเรียนนิติบุคคลใช้อํานาจแทน การกระจายอํานาจบริหารงานบุคคลจึงจะเกิดขึ้นได้ 

4.  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล จะเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจในปรัชญาและ
หลักการในการบริหารของโรงเรียนนิติบุคคลยินยอมที่จะเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมมากกว่าที่จะเป็นผู้ใช้
อํานาจ จึงจะเป็นการกระจายอํานาจให้โรงเรียนนิติบุคคลอย่างแท้จริง และต้องมีการกํากับติดตาม
อย่างเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ด้วย 

5.  นอกจากน้ี ฐานปฏิบัติการสุดท้ายที่จะทําให้ประสบชัยชนะในสนามรบทางการศึกษา
อย่างแท้จริง คือ คณะกรรมการโรงเรียนนิติบุคคล ผู้อํานวยการโรงเรียนและครู ที่จะเป็นหลักและ

                                                            
127พิณสุดา สิริรังธศรี, “รายงานการวิจัย เร่ือง การยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21,” 

(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย”, 2557), 6-15. 
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เป็นหน่วยที่ใช้อํานาจทั้ง 4 ด้าน เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในการสร้างคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ 

การดําเนินการโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม่) น้ี ได้มีข้อสังเกตซึ่งควรตระหนักและ
คํานึงถึง เพ่ือป้องกันการเกดิปัญหาที่ยุ่งยากติดตามมาในภายหลังหรือระหว่างการดําเนินการ ดังน้ี 

1. หลักการของรูปแบบ หมายถึง โครงสร้างและระบบกระบวนการการบริหารโดยองค์รวม 
2. หลักการของความแตกต่าง หมายถึง สภาพและบริบทที่แตกต่างกันของโรงเรียน 
3. หลักการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ซึ่งจะมีแหล่งที่มาจากรัฐและการระดม

ทรัพยากร 
4. หลักคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นโรงเรียนนิติบุคคล 
5. หลักอํานาจและความรับผิดชอบ ที่จะกําหนดความรับผิดชอบต่อผลงานและการกระทํา 
6. หลักความเสมอภาคของพลเมือง ที่ระบุถึงโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึง

การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. หลักประโยชน์ประเทศชาติ หมายถึง ประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรจากโรงเรียน

นิติบุคคล 
8. หลักการมีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ต้องคํานึงถึงอย่างย่ิงกับชุมชน ท้องถ่ิน และ

ผู้ปกครอง 
9. หลักความยืดหยุ่นและผ่อนปรน ที่จําเป็นต้องมีและสามารถรองรับกับปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างคล่องตัวและทันการณ์128 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Mc Kinsey and Company ได้รายงานเร่ือง ระบบโรงเรียนคุณภาพระดับโลกขึ้นมาสู่ความ

เป็นโรงเรียนคุณภาพช้ันนําได้อย่างไร (How the World’s Best–Performing School System 
Come Out on Top) โดย Sir Mcihael Barber ได้สรุปผลการวิจัยระบบโรงเรียนในประเทศสมาชิก 
OECD ที่มีผลการประเมินจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment: PISA) กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ ระบบการศึกษาของโรงเรียนใน
ประเทศต่างๆ 25 ประเทศ รวมทั้งประเทศท่ีมีผลการประเมินในโครงการ PISA อยู่ในสิบอันดับแรก 
สรุปได้ว่า ปัจจัยสําคัญที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของระบบโรงเรียน 3 ประเภท ดังน้ี (1) การคัดคนท่ี
เหมาะสมมาเป็นครู (2) การพัฒนาครูให้เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ และ (3) การประกันการจัดระบบ

                                                            
128คณะกรรมกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงานการ

วิจัยแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนนิติบคุคล (รูปแบบใหม่) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟ
ฟิค จํากัด, 2549). 
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การเรียนการสอนที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนทุกคน และจากการจัดปัจจัยดังกล่าวพบว่า คุณภาพ
การศึกษาที่สูงขึ้นในเวลาไม่นาน และหากมีการประยุกต์ใช้ แนวทางการสอนที่ดีที่สุดเหล่านี้อย่าง
แพร่หลาย จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของระบบโรงเรียนที่ไม่ประสบความสําเร็จได้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่
แห่งใดก็ตาม129 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาสังเคราะห์วิจัย เรื่อง การกระจายอํานาจทาง
การศึกษาใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ ปุ่น  
ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศฝร่ังเศส ข้อค้นพบประเด็นสําคัญๆ ของการวิจัย พบว่า  

1. กระทรวงศกึษาธิการฯ เป็นกระทรวงหลักกระทรวงเดียวที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศ  

2. การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษามี 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ กระจายอํานาจไป
ให้องค์กรการศึกษาในระดับท้องถ่ิน เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น กับ กระจายอํานาจไปให้
สถานศึกษาโดยตรง เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ 

3. การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษานั้นเป็นการกระจายไปให้กับคณะกรรมการ
การศึกษา (Board of Education) และ ในการบริหารและจัดการศึกษาจะนิยมให้เป็นในรูปองค์คณะ
บุคคล ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการการศึกษาจะเป็นอิสระจากฝ่ายปกครอง ปลอดจากการแทรกแซงทาง
การเมืองโดยมีกฎหมายรองรับ ดังกรณีที่เห็นได้ชัดเจนจากการปฏิบัติในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และคณะกรรมการการศึกษาจะมีอํานาจครอบคลุม ทั้งด้านการบริหาร การ
บริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ในการจัดการศึกษาทุกประเภท 

5. ส่วนกลางจะมีบทบาทสําคัญในการควบคุมหลักสูตร นโยบาย มาตรฐานคุณภาพ และการ
สนับสนุนทรัพยากร ส่วนอํานวยการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณและการบริหารบุคคล จะอยู่ที่
คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี สถานศึกษามีอิสระแตกต่าง
กันในการบริหาร ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนและความต้องการของผู้เรียน 

6. ในด้านการบริหารงานบุคคล ปรากฏว่าครูเป็นบุคลากรท่ีมีสังกัดทั้งในแบบที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในแบบที่สังกัดสถานศึกษาโดยตรง และทั้งคณะกรรมการการศึกษา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษา จะมีแนวโน้มของอํานาจในการบริหารงานบุคคลเป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ ทั้งการสรรหา คัดเลือก แต่งต้ัง พิจารณาความดีความชอบและการดําเนินงานทางวิจัย 

                                                            
129Mc Kinsey and Company, McKinsey Report On Education 2007, 

Accessed November 12, 2015, Available from http//www.mckinsey.com. 



205 

7. ในด้านการเงินการงบประมาณการศึกษา ปรากฏว่าส่วนใหญ่กระทรวงศึกษาธิการฯ 
ยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแลการเงินและการงบประมาณทางการศึกษาโดยรวมของประเทศ แต่ใน
บางประเทศมีบทบาทสนับสนุนงบประมาณบางส่วน เช่น สนับสนุนเงินเดือนครูและโครงการพิเศษ
อ่ืนๆ ดังเช่นกรณีในประเทศญี่ปุ่น และบางแหล่งเช่นในประเทศออสเตรเลีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา 
และนิวซีแลนด์ เน้นกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา (School-Based Management) โดยตรง โดย
จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาโดยตรงในอัตราที่ค่อนข้างสูงมากและให้อิสระในการจัดการได้
เต็มที่ นอกจากนั้นคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นยังอาจมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพ่ือ
นํามาจัดการศึกษาได้ด้วย ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มีระบบการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนด้วยระบบแบบ Fair Funding ที่คํานึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน ลักษณะโรงเรียน
ที่มีความแตกต่างกัน คํานึงถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้อยู่ห่างไกล เพ่ือ
สนับสนุนความเท่าเทียมในโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา130 

วิทยากร เชียงกูล ได้สังเคราะห์ผลการวิจัยการปฏิรูปการศึกษาของต่างประเทศและ
ประเทศไทยเพ่ือเสนอต่อคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะคนไทย สสส. จํานวน 7 ประเทศ 
ได้แก่ ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม ทั้งน้ี ได้สังเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา โดยสรุปดังน้ี 

ประเทศต่างๆ ทั้ง 7 ประเทศดังกล่าว สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
เป็นประเทศที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนสูง และประชากรมีรายได้ต่อหัวสูง และ 2) จีนและ
เวียดนาม เป็นประเทศที่มีลักษณะเฉพาะคือ พัฒนามาจากประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ที่เพ่ิงเปลี่ยนมาใช้นโยบายเปิดตลาดเสรีในระยะประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา 

ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 5 ประเทศ มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
อุตสาหกรรมควบคู่ไปกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีระบบบริหารราชการ
และการกระจายอํานาจการบริหารไปสู่ท้องถ่ินที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ชุมชนในท้องถ่ินมีความ
เข้มแข็ง มีส่วนทําให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาไปสู่
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ได้ผลที่ ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจน ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น เช่นเทศบาลมีขีด
ความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาได้ค่อนข้างดี 

                                                            
130สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การสังเคราะหร์ายงานการวิจัย การกระจาย

อํานาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2549). 
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ขณะที่จีนและเวียดนาม ซึ่งมาจากรัฐสังคมนิยม รัฐบาลกลางมีบทบาทสูงกว่ารัฐบาล
ท้องถิ่น และประเทศยังมีทรัพยากร งบประมาณจํากัดการศึกษาใน 2 ประเทศน้ี มีความเข้มแข็งใน
แถบเมืองหลวงและเมืองใหญ่มากกว่ากระจายไปทั่วประเทศ 

ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น ฟินแลนด์และนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ใช้นโยบายแบบ
รัฐสวัสดิการ มีการกระจายทรัพย์สินและรายได้ที่เป็นธรรม พยายามจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วทั้ง
ประเทศ และการปฏิรูปการศึกษายังมองกว้างถึงการพัฒนาคนอย่างเป็นองค์รวมให้เป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบ มีความฉลาดทางอารมณ์ มีมนุษยธรรม คุณธรรมและจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวมด้วย 

ฟินแลนด์ ใช้โมเดลการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาในแง่ของการพัฒนาครู
และการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และให้ครูในแต่ละสถานศึกษาเน้นการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนจากความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนมากกว่า การใช้วิธีสอบแบบมาตรฐานที่
วัดคะแนนสูงตํ่า 

ในด้านงบประมาณเพ่ือการศึกษา ฟินแลนด์ใช้งบประมาณการศึกษาต่อหัวน้อยกว่า 
นักเรียนใช้เวลาเรียนต่อปีน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา แต่นักเรียนฟินแลนด์ทําคะแนนทดสอบประเมินผล
ระหว่างชาติ (PISA) ได้สูงกว่านักเรียนสหรัฐอเมริกามาก รวมทั้งมีวินัย และเคารพครูมากกว่านักเรียน
สหรัฐอเมริกา 

ในด้านปัญหาที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจฯ ประเทศต่างๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศไทย ใช้งบประมาณการศึกษาได้มีประสิทธิภาพและคุณภาพน้อย
กว่าประเทศฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ และเกาหลี เน่ืองจากประเทศกลุ่มแรกมีปัญหาระบบการเมืองมุ่งหา
เสียง มีระบบราชการที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของข้าราชการครู อาจารย์ ดังเช่น ในสหรัฐอเมริกา ครู 
อาจารย์เป็นกลุ่มที่เรียกร้องผลประโยชน์ของตนเองสูง ทําให้การปฏิรูปการศึกษาได้ผลดีเพียงบาง
รัฐบาล บางเมือง บางท้องถิ่น ไม่ได้ผลโดยรวม ในประเทศไทย นักการเมือง ข้าราชการช้ันสูงก็บริหาร
กันแบบหาเสียงและเอาใจครู (วิทยากรเชียงกุล, 2553) ซึ่งอยู่ในระบบที่มั่นคงมากไม่มีการตรวจสอบ
ประเมินผลจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แก้ปัญหาการปฏิรูปการศึกษาด้วยการเพ่ิมงบการตรวจสอบ 
ช่วยเหลือเพ่ือการปฏิรูปคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน ยกระดับความสําคัญของการสอน ให้รู้จัก
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและพัฒนาครูแบบใหม่และใช้เทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่เข้าไปช่วย
เพ่ิมขึ้น ใช้นโยบายส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษาแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชนที่เรียกว่าโรงเรียนในกํากับรัฐ 
(Charter School หรือ Independent School) โดยรัฐบาลให้งบอุดหนุนมูลนิธิ องค์กรประชาชนที่ไม่
ค้ากําไร ไปบริหารกันเองเพ่ือให้มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพและทําให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น 
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เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม มีปัญหาคนต้องการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูงเพ่ิม
มากขึ้น รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการเพ่ิมงบประมาณลงทุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้ง
การส่งเสริมให้คนเรียนต่อในต่างประเทศมากข้ึน 

ในประเทศไทย ไม่มีการวางแผนจัดลําดับความสําคัญและการวิเคราะห์ประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาในแต่ละเรื่องอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่มักใช้งบประมาณไปใน
เร่ืองบเงินเดือน ผลตอบแทน ค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆมีงบลงทุนเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนน้อย131 

นอกจากนั้น อุทัย บุญประเสริฐ และคณะ ได้ทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย
การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศต่างๆ ได้แก่ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และญี่ปุ่น มีข้อสรุปว่าแต่ละประเทศจะมีกระทรวง
การศึกษา หรือกระทรวงที่มีช่ือเป็นอย่างอ่ืน แต่จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบดูแลระบบการศึกษาของ
ชาติเพียงกระทรวงเดียวเป็นหลัก ทั้งอังกฤษ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี แม้แต่สหรัฐอเมริกา ทั้งที่
การศึกษาเป็นอํานาจของแต่ละมลรัฐที่แตกต่างกันไป แต่ที่ส่วนกลางของประเทศก็มีหน่วยงานหลัก
เพียงหน่วยเดียว ส่วนใหญ่แล้วเห็นได้ชัดว่ามีบทบาทกําหนดนโยบาย ทิศทางการศึกษา ควบคุม
มาตรฐาน ติดตามประเมินผล และสนับสนุนทรัพยากร ส่วนการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นและ
สถานศึกษา ในด้านรูปแบบกลไกการกระจายอํานาจปรากฏเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ กระจายสู่ท้องถ่ิน 
ซึ่งเป็นทั้งแบบท้องถิ่นการศึกษาและท้องถิ่นการปกครอง ดังเช่น ในประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเกาหลี และประเทศสหรัฐอเมริกา 

อีกรูปแบบหน่ึงเป็นการกระจายตรงไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให้อํานาจไปที่สถานศึกษา
เป็นหลัก คือ กรณีของประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนกลไกการดําเนินงานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละที่ และ
ตามข้อกําหนดที่ได้กําหนดไว้ แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัด คือ ใช้กลไกคณะกรรมการทางการศึกษาเป็น
หลัก เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสําคัญแยกการศึกษาออกจาก
การบริหารการเมืองการปกครองเด่นชัดในทุกประเทศ 

ในด้านการบริหารบุคคลทางการศึกษาก็มีลักษณะในทํานองเดียวกันคือ มีทั้งแบบให้ตรง
ไปยังโรงเรียนหรือสถานศึกษา และแบบที่ให้เป็นการบริหารบุคคลของระบบท้องถ่ินแต่มีเง่ือนไขทาง
การศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน ทางด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาก็ปรากฏเด่นชัดว่า ทุก
ประเทศเน้นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในรูปแบบที่เป็นภาพรวม ในระดับประเทศเป็นหลัก 
ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลายตามแบบของตนเอง จะเห็นได้ว่า 

                                                            
131วิทยากร เชียงกูล, รายงานผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของต่าง 

ประเทศและประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2553). 
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ทั้งนิวซีแลนด์ อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี ต่างก็ใช้หลักสูตรแห่งชาติ ใช้ระบบควบคุมมาตรฐานและ
คุณภาพกลาง กําหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาที่ผูกติดกับคุณภาพเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นสําคัญ132 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่: บทเรียนทางเลือก และเงื่อนไข
ความสําเร็จ” โดยคาดหวังว่าการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 ประเทศ 
คือประเทศนิคารากัว เอลซัลวาดอร์ ญี่ปุ่น แคนาดา กัมพูชา รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะการ
ปรับตัวของท้องถิ่นที่มีแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ
จะสามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทย บนฐานของหลักความ
รับผิดชอบ (Accountability) และหลักการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆในพ้ืนที่(participation) เพ่ือ
ตอบสนองความหลากหลายของพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่และหลักการจัดการศึกษาของศตวรรษที่ 21จาก
การศึกษาเอกสาร พบว่า ปัจจัยความสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ มี 2 ระดับ คือ 
ระดับโครงสร้างและระดับบุคคล โดย ระดับโครงสร้างต้องมีองค์ประกอบครบ 3A ได้แก่ 1) ความมี
อิสระ (Autonomy) ในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 2) พัฒนาระบบ
ความรับผิดชอบ (Accountability) ที่ตอบสนองและมีความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 3) สร้าง
ระบบประเมิน (Assessment) ที่มีความเรียบง่ายไม่เป็นภาระของโรงเรียน และเหมาะสมเป้าหมาย
เชิงพ้ืนที่ ส่วน ระดับบุคคลควรมีองค์ประกอบครบ 3C ได้แก่ 1) ขีดความสามารถของคน (capacity) 
2) การทํางานเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระบบเช่นความทุ่มเทและเสียสละของ
ครูต่อเด็ก (contribution) และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบหรือโครงสร้างกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่
อยู่ในระบบ (context of relationship) ดังน้ัน การขับเคลื่อนโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนที่ให้ประสบผลสําเร็จต้องอยู่บนหลักของ 3A และ 3C ข้างต้น ควบคู่กัน 

สําหรับประสบการณ์ของ 5 ประเทศน้ัน ได้บทเรียน ดังน้ี  
1. ควรกําหนดหน่วยงานตัดสินใจระดับจังหวัด เพ่ือขับเคล่ือนการศึกษาเชิงพ้ืนที่

สอดคล้องกับการบริหารงานจริง 
2. ควรเร่งปฏิรูปอย่างรอบด้าน 5 เรื่อง คือ ความรับผิดชอบ ระบบข้อมูลและการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของเด็ก ระบบพัฒนาครู และกระจายบทบาทสู่สถานศึกษามากขึ้น 

                                                            
132อุทัย บุญประเสริฐและคณะ, การสังเคราะห์การกระจายอํานาจการบรหิารจัด

การศึกษา ของประเทศต่างๆ: นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เกาหลใีต้ และญ่ีปุน่ 
(ม.ป.ท., 2553). 
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3. ปฏิรูประบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตอบสนองต่อปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว และรัฐควรค่อย ๆ ถ่ายโอน
บทบาทดังกล่าวจากส่วนกลางลงมาสู่ระดับจังหวัด และสถานศึกษามากขึ้น 

4. เร่งกระจายบทบาทให้สถานศึกษา โดยเริ่มจากสถานศึกษาที่มีความพร้อมและ
สถานศึกษาที่มีความสมัครใจเป็นโครงการนําร่องก่อน เพ่ือความราบร่ืนมากกว่าการกระจายอํานาจ
ไปพร้อมกันทั้งประเทศ 

5. เปิดช่องทางดึงทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือคนทั้ง
มวล หรือ Education for All ซึ่งต้องได้พลังความร่วมมืออย่างรอบด้านในการปฏิรูปร่วมกัน 

ข้อเสนอแนวทางการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ มีดังน้ี 
1. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้านเช่น การเพ่ิมบทบาทและความรับผิดรับ

ชอบของหน่วยตัดสินใจ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการประเมินสถานศึกษา โดยทยอย
เปิดโอกาสให้โรงเรียนรับบทบาทมากข้ึนตามความพร้อมและความสมัครใจควบคู่การท่ีได้ปฏิรูป
โครงสร้างในส่วนภูมิภาคไปแล้ว และนําความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไปแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่มีอยู่เดิม 

2. หน่วยตัดสินใจระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ระดับโรงเรียนควร
สร้างแนวร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องจากส่วนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ให้เข้ามาสนับสนุนการศึกษามากขึ้น (All for 
Education) อาทิ ก.ศ.จ. อาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส่วนโรงเรียนก็ควรท่ีจะประสานความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ หรือ ผู้ปกครอง ให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 

3. รัฐควรปฏิรูประบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถบริหารบุคลากรในเขตพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในระยะยาวหากมีระบบกํากับดูแลที่ดีเพียงพอ รัฐก็ควรกระจายบทบาท
จัดการด้านบุคลากร มาสู่ระดับโรงเรียนมากข้ึนเป็นลําดับ เพราะหน่วยตัดสินใจเหล่าน้ีอยู่ใกล้ชิด
โรงเรียนจึงเข้าใจความต้องการของพ้ืนที่มากกว่าหน่วยตัดสินใจระดับชาติ 

4. หากโรงเรียนใดมีความพร้อมและสมัครใจ ควรให้มีการนําร่องให้โรงเรียนมีอิสระใน
การบริหารตนเองได้มากขึ้นเป็นลําดับ (School based management) และพยายามสร้างช่องทาง
แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนกันระหว่างโรงเรียนนําร่องและโรงเรียนที่สนใจเรียนรู้ (Social capital 
enhancing) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ได้ในระยะยาว133 

                                                            
133สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, รายงาน

การศึกษาวิจัยเรื่องรปูแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที:่ บทเรียนทางเลอืกและเงื่อนไขความสําเร็จ, 
เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th/index.php/page/ 
view/Newseducation/2028 
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สรุป จากการศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาต่างประเทศ แนวคิด
ด้านรูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
มุมมองและแนวคิดต่อสถานการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะรูปแบบการปกครอง
แบบจังหวัดจัดการตนเองเป็นการคาดการณ์ที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรองรับ
ตลอดมาอันเน่ืองมาจากความเช่ือที่ว่าการพัฒนาประเทศที่แท้จริงจะต้องมาจากฐานความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ การกระจายอํานาจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรืออาจให้พัฒนา
ด้วยพ้ืนที่ของตนเองเต็มรูปแบบจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนได้ในที่สุด ดังน้ันเมื่อฐานการพัฒนามา
จากพ้ืนที่ (Site-based) รูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่น้ันก็จะมาจากฐานของความต้องการใน
พ้ืนที่ด้วยเช่นกันจากการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของผู้วิจัยจึงได้กรอบที่เป็น
แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีความสัมพันธ์และต่อเน่ืองกันในด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านการจัดระบบการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหาร
สถานศึกษา 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง การวิจัยในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ
ตนเองตามทัศนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และจิตนาการที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 

เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่กําหนดไว้ ผู้วิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยโดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆท่ี

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองทั้งในและต่างประเทศจากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร ตํารา บทความวิชาการ วารสาร ข้อมูล และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยทําการ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําโครงร่างงานวิจัยโดยการรับ
คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแก้ไขและ
นําเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือตอบคําถามการวิจัยที่ว่ารูปแบบและแนว

ทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองควรเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยกําหนดขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้น มีรายละเอียดดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ศึกษา ค้นคว้า ตัวแปรที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเอง เพ่ือตอบคําถามวิจัย ผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ เก่ียวกับการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองทั้งในและต่างประเทศ จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา 
บทความวิชาการ วารสาร ข้อมูล และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

1.2 นําข้อสรุปที่ได้มาสังเคราะห์ (Content Synthesis) และเขียน
เป็นบทความแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองที่แสดงแนวคิดของผู้วิจัย (Concept 
Paper) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 
โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) เพ่ือตอบคําถามของ
การวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

2.1 นําประมวลผลสรุปตัวแปรแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเอง (Concept Paper) ที่ได้จากการสังเคราะห์จากขั้นที่ 1 มาใช้เป็นกรอบในการประยุกต์
เป็นคําถามในแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นแนวคําถาม
ปลายเปิดและไม่ช้ีนํา (Non Directive and Open Ended) เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.2 สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) เป็นการสัมภาษณ์โดยนําแบบ
สัมภาษณ์ที่ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ผู้วิจัยใช้วิธี
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Method) มีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการจัดการศึกษา/ในแวดวงการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น หรือเป็นผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษามีประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาไม่ตํ่ากว่า 15 ปี หรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 5 กลุ่มตามเกณฑ์
เฉพาะ ดังน้ี  

2.2.1 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

2.2.2 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารองค์กรส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (ผู้ว่า/ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด) 

2.2.3 กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา 

2.2.4 กลุ่มที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ
อิสระที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษาหรือที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารแบบ
จังหวัดจัดการตนเอง 

2.2.5 กลุ่มที่ 5 ผู้บริหารระดับสถานศึกษา  
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การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ EDFR รอบที่ 1 ใช้การสัมภาษณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) และใช้เทคนิคสรุปสะสม (Cumulative Summarization) จน
จบการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากน้ันนําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ไปประมวลผลให้ได้ร่างแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองตามทัศนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแบบสอบถาม (EDFR รอบที่ 2) ใน
ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเอง จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการโดยการ
นําผลจากการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์และแบ่งข้อมูลออกเปน็กลุ่มๆ ตามเทคนิคการ
วิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) และพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ของแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองที่ร่างข้ึนมาจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นในรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม จํานวน 17 คน ลง
ความคิดเห็นหลังจากที่แบบสอบถามได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  

2.4 การยืนยันความคิดเห็น (EDFR รอบที่ 3) ในขั้นตอนนี้เป็นการ
ยืนยันผลการลงความเห็นและหาฉันทามติ (Consensus) ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ผู้วิจัยมีการดําเนินการโดยการนําผลจาก EDFR รอบที่ 2 มา
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มโดยรวมโดยการหาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ของกลุ่ม เพ่ือสร้างแบบสอบถามใหม่ที่ใช้ข้อความเดิมแต่มีการเพ่ิมตําแหน่ง
ของค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ในแบบสอบถาม ในรอบนี้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมแต่ละคนทั้ง 
17 คน จะทราบว่าตนเองมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างจากผู้ทรงคุณวุฒิคนอ่ืนๆอย่างไร 
หลังจากน้ันนําแบบสอบถามที่ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนความ
คิดเห็นของตนเอง หากยังยืนยันความเห็นที่แตกต่างจากคนอ่ืนอยู่ก็สามารถให้เหตุผลประกอบการ
ยืนยันคําตอบเดิมของตนที่อยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ในข้อนั้นๆ แล้วตอบกลับมาอีกคร้ังหน่ึง
จากน้ันผู้วิจัยจะนําความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาสรุปเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  
ผู้ วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ จากน้ันจัดทําร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ี
คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์รายงานผลและส่งผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
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ขั้นตอนในการดําเนนิการวิจัย 

 

 
แผนภูมิที ่7 ขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย ผลลัพธ์ กระบวนการ

ขั้นท่ี 1 
ศึกษาค้นคว้ารูปแบบและ
แนวทางการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและ

จังหวัดจัดการตนเอง 
(Documentation) 

รูปแบบและแนวทางการ         
จัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ
ตนเอง (Concept Paper) 

-โครงสร้างการบริหาร 
-การจัดระบบการบริหารงานบุคคล  
-การบริหารงานวิชาการ 
-การบริหารงบประมาณ 
-การบริหารสถานศึกษา 

EDFR สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

จํานวน 17 ท่าน 
รอบท่ี 1 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
รอบท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น 
รอบท่ี 3 แบบยืนยันความคิดเห็น 

ขั้นท่ี 2 
วิเคราะห์รูปแบบและ 
แนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเอง 

รูปแบบและแนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการ

ตนเอง 
-โครงสร้างการบริหาร 
-การจัดระบบการบริหารงานบุคคล  
-การบริหารงานวิชาการ 
-การบริหารงบประมาณ 
-การบริหารสถานศึกษา 

ขั้นท่ี 3 
รายงานผลการวิจัย 

รูปแบบและแนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 
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ระเบยีบวิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเพ่ือให้การ
ดําเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้จึงกําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดว้ย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 
ผู้วิจัยเขียนแสดงเป็นแผนผังได้ (Diagram) ดังน้ี  

 

 
 

เมื่อ R หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรที่ เ ก่ียวข้องกับรูปแบบการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลหรือผู ้ทรงคุณวุฒิในการวิจัยครั ้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Interview) จึงใช้การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Method) มีเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการ
จัดการศึกษาในแวดวงการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หรือเป็นผู้บริหารระดับนโยบายของ
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หน่วยงานท่ีจัดการศึกษามีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 15 ปี หรือสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือนําความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา เพ่ือนําไปวิเคราะห์สงัเคราะห์แนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง รวมทั้งหมด 17 ท่าน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามเกณฑ์เฉพาะ ดังน้ี  

1. กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3 ท่าน 
2. กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารองค์กรส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (ผู้ว่า/รองผู้ว่าราชการจังหวัด) 

จํานวน 3 ท่าน 
3. กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา จํานวน 4 ท่าน 
4. กลุ่มที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการศึกษาหรือที่มีความเช่ียวชาญเก่ียวกับรูปแบบการบริหารแบบจังหวัดจัดการตนเอง
จํานวน 3 ท่าน 

5. กลุ่มที่ 5 ผู้บริหารระดับสถานศึกษา จํานวน 4 ท่าน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ รูปแบบการจัดการศึกษาจังหวัดจัดการตนเองได้จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) โดยผู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดียวกัน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 การศึกษาค้นคว้าตัวแปรที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัยและสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้ได้กรอบความคิดตัวแปรแล้วนําข้อสรุปตัวแปรที่ได้มาสังเคราะห์เป็นบทความท่ี
แสดงแนวคิดของผู้วิจัย (Concept Paper) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับทรงคุณวุฒิให้ทราบถึง
รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง  

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 ท่าน ดังน้ันเคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
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 2.1 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ EDFR รอบที่ 1 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured interview) โดยผู้วิจัยพัฒนาจากข้อสรุปบทความ (Concept Paper) จากขั้นที่ 1 
ไปสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นคําถามปลายเปิดและไม่
ช้ีนํา (Non Directive and Open Ended) 

 2.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม EDFR รอบที่ 2 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัยพัฒนามาจากผล
การสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์และแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบ 
เดลฟาย (Delphi Technique) และพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ
รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

 2.3 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพ่ือยืนยันความคิดเห็น EDFR รอบที่ 3 ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยผู้วิจัยใช้ข้อความเดิมกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยเพ่ิมตําแหน่ง
ของค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนพิจารณาคําตอบใหม่แล้ว
ตอบกลับมาอีกคร้ัง 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีสามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือไว้ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง แล้วจัดทําเป็น
ข้อสรุปบทความแนวคิด (Concept Paper) รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจดัการตนเอง 

ขั้นที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือสัมภาษณ์ทรงคุณวุฒิด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) เพ่ือให้ได้รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการในขั้นตอนน้ีดังน้ี 

 2.1 นําข้อสรุปบทความแนวคิด (Concept Paper) ที่ได้จากขั้นที่ 1 มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) นําเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา 

 2.2 นําแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนําไปสัมภาษณ์ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 ท่าน ด้วยเทคนิค EDFR 
รอบที่ 1 หลังจากน้ันประมวลผลเพ่ือให้ได้ร่างแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

 2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 2 โดยการนําผลจากการสัมภาษณ์ EDFR 
รอบที่ 1 มาวิเคราะห์และแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi 
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Technique) และพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบและแนว
ทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองที่ร่างขึ้นมาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นในรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม จํานวน 17 คน ลงความคิดเห็น 

 2.4 นําผลจาก EDFR รอบที่ 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มโดยรวมโดยการหา
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม  

 2.5 สร้างแบบสอบถามสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 3 เพ่ือยืนยันความคิดเห็นและหา
ฉันทามติ (Consensus) โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ข้อความเดิมจาก EDFR รอบที่ 2 แต่มีการ
เพ่ิมตําแหน่งของค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ในแบบสอบถาม ผู้ทรงคุณวุฒิจะทราบว่า
ตนเองมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างจากผู้ทรงคุณวุฒิคนอ่ืนๆ อย่างไรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวน
ความคิดเห็นของตนเอง หากยืนยันความเห็นที่แตกต่างจากคนอ่ืนสามารถให้เหตุผลประกอบการ
ยืนยันคําตอบเดิมต่อไป 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
EDFR รอบที่ 1 น้ัน ผู้วิจัยดําเนินการโดยการนําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence) และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมแล้วจึงนําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กับ
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล EDFR รอบที่ 2 และ EDFR รอบที่ 3 น้ัน ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําแบบสอบถามท่ีสร้าง
ขึ้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์รอบที่ 1 และตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence) และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมแล้วจึงนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ขอหนังสือนําส่งจากมหาวิทยาลัย เพ่ือแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือ

ดําเนินการเก็บข้อมูล 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ในข้ันตอนที่ 2 โดย

ใช้เทคนิค EDFR ผู้วิจัยดําเนินการด้วยตัวเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยในครั้งน้ีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทุก

ขั้นตอนมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อสรุป

ตัวแปรเก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content Analysis)  

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) ใช้สถิติดังน้ี 

 2.1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน จากเทคนิค EDFR 
รอบที่ 1 ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 2.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จากเทคนิค EDFR รอบ
ที่ 2 และรอบที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Center Tendency) 
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range)  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  2.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) เป็นค่าของข้อมูลที่
อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการนํามาเรียงลําดับไว้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบลิเคริ์ท (Likert’s rating scale)1 โดยผู้วิจัย
กําหนดระดับค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมายดังน้ี 

ระดับ 1 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความน้ันปานกลาง 

                                                            
1Rensis Likert, The Human Organization: Its Management and Values 

(New York: McGraw-Hill, 1967), 179. 
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ระดับ 4 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความน้ันมาก 
ระดับ 5 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความน้ันมากที่สุด 
โดยในการแปรความหมายของค่ามัธยฐาน (Median) ผู้วิจัยกําหนด

เกณฑ์ มีความหมายดังน้ี 
ค่ามัธยฐานตํ่ากว่า 1.50 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบ

และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง น้อยที่สุด 
ค่ามัธยฐาน 1.50 - 2.49 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบ

และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง น้อย 
ค่ามัธยฐาน 2.50 - 3.49 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบ

และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ปานกลาง 
ค่ามัธยฐาน 3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบ

และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง มาก 
ค่ามัธยฐาน 4.50 - 5.00 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบ

และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง มากที่สุด 
โดยมีเกณฑ์กําหนดว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษานั้นต้องมี

ค่ามัธยฐาน (Median) ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไปจึงจะเป็นข้อความที่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าเป็น
รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

2.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าฐานนิยม (Mode: Mo) เป็นการคํานวณหา
ค่าความถ่ีของระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับแต่ละข้อ ระดับคะแนนใดที่มีความถ่ีมากที่สุดถือเป็น
ค่าฐานนิยมของข้อน้ัน ในกรณีที่ข้อใดมีความถ่ีสูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนน้ันอยู่
ติดกันจะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนท้ังสองน้ันเป็นฐานนิยมของข้อน้ัน ส่วนกรณีที่ข้อใดมีความถี่
สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนไม่ได้อยู่ติดกันจะถือว่าระดับคะแนนทั้งสองน้ันเป็น
ฐานนิยมของข้อน้ัน แล้วจึงนําค่าฐานนิยมที่คํานวณได้มาหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับ
ฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมีค่าต้ังแต่ 0.00–1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อข้อน้ัน
สอดคล้องกัน 

 โดยมีเกณฑ์กําหนดว่ารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาน้ันต้องมี
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม (Median-Mode) โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั้งแต่ 
0.00–1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเองข้อน้ันสอดคล้องกนั 

2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range) ได้
จากการคํานวณค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1 ของรูปแบบและแนวทางการ
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จัดการศึกษาเป็นรายข้อ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คํานวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 แสดงว่า
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อข้อความนั้นเห็นสอดคล้องกันหรือได้รับฉันทามติ (Consensus) 
และถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คํานวณได้มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ
ข้อความไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ได้รับฉันทามติ 

 เกณฑ์การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําคําตอบในEDFR
รอบท่ี 3 ของการวิจัยที่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 17 ท่าน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และมาก 
(ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป) ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้อง
มีค่าต้ังแต่ 0.00-1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.50 มาสรุปเป็นผลการวิจัย
และนําเสนอการวิเคราะห์ผลการวิจัยในรูปของคําบรรยาย 

การอภิปรายผล 

ผู้วิจัยคัดเลือกข้อความท่ีจะมาอภิปรายผล โดยการคัดเลือกคําตอบใน EDFR รอบที่ 3 ที่
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเป็นรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองใน
ระดับมาก ถึง มากที่สุด และเป็นข้อความที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันเท่าน้ัน คือ กําหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาว่า ข้อความน้ันต้องมีค่ามัธยฐาน (Median) ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง
ระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมโดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั้งแต่ 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เท่าน้ัน ส่วนข้อความท่ีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ว่าเป็นรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองในระดับที่ตํ่ากว่าระดับมากหรือ
เป็นข้อความที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นไม่สอดคล้องกันจะถูกตัดทิ้ง รูปแบบและแนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองที่ผ่านเกณฑ์ถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 17 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่าเป็นรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

1. ในกรณีที่ข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) EDFR รอบที่ 3 ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีค่ามัธยฐาน ต้ังแต่ 3.50-4.49 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมโดย
ค่าผลต่างต้องมีคา่ต้ังแต่ 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดง
ว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความสอดคล้องกันว่า ข้อความน้ันเป็นรูปแบบและแนวทางการ
จัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ในระดับมาก 

2. ในกรณีที่ข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) EDFR รอบที่ 3 ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีค่ามัธยฐาน ต้ังแต่ 4.50-5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม โดย
ค่าผลต่างต้องมีค่าต้ังแต่ 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดง
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ว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความสอดคล้องกันว่า ข้อความน้ันเป็นรูปแบบและแนวทางการ
จัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ในระดับมากที่สุด 

สรุป 

การวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทราบรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง วิธีดําเนินการวิจัยได้ดําเนิน
ไว้ 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย ในขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหาตัว
แปรและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเองจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Future Research) เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเอง เพ่ือนําเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองตามทัศนะ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและจิตนาการที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองในการ
วิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดย
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ EDFR รอบที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจดัการตนเองแล้วจึงนําผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น EDFR รอบที่ 2 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range)  
มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น EDFR รอบที่ 3 โดยนําค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่า 3.50 ขึ้นไป 
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมมีค่าค่าต้ังแต่ 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquatile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 มาสรุปผลเป็นรูปแบบและแนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองโดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

EDFR รอบที่ 1  
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-

structure Interview) เพื่อตอบคําถามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อทราบรูปแบบและแนว
ทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ
ตนเองให้มีการจัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง (ระดับชาติ) โดยให้มีบทบาท
หน้าที่ควบคุม กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาภาพรวมในระดับประเทศจัดตั้งสภาการศึกษาใน
ส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือกําหนดและวางนโยบายการศึกษาของชาติ อย่างเป็นระบบหน่วยงานใน
ส่วนกลาง (ระดับชาติ) ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบจัดต้ัง
หน่วยงาน “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
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(ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้ง
ระบบจัดตั้งหน่วยงาน “รับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของ
ส่วนกลาง (ระดับชาติ) ให้มีหน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพิจารณาการปิดสถานศึกษาท่ีไม่ได้มาตรฐานจัดต้ังหน่วยงาน 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
มีหน้าที่ศึกษา วิจัย ผลิตและให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อสถานศึกษาจัดต้ัง
หน่วยงาน “รับรองคุณวุฒิการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มี
หน้าที่รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่บุคลากรทาง
การศึกษาจัดต้ัง “สํานักการศึกษาจังหวัด” (ใช้ช่ือเรียกตามช่ือจังหวัดน้ันๆ) เป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของจังหวัดทุกระดับทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยจัดต้ัง “สภาการศึกษาจังหวัด” มีบทบาทหน้าที่
กําหนดทิศทาง วางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนภายในจังหวัดการจัดโครงสร้างการบริหารสํานักการศึกษาจังหวัดให้มี 
“ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาจังหวัด” เป็นผู้บังคับบัญชาให้มี “สํานักงานสภาการศึกษา” เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของสภาการศึกษาจังหวัด
ในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้มี “กองการ
เจ้าหน้าที่และนิติการ” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการดําเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
“กองนิเทศ ติดตาม และประเมินผล” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีหน้าที่ในการ
วิเคราะห์และกําหนดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ/หลักสูตรท้องถิ่น และมีหน้าที่นิเทศ กํากับ ติดตาม 
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรให้มี “กองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มี “กองสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี” เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัย ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการต่อการจัดการศึกษาทุกระดับให้มี “กองทดสอบทางการศึกษา” เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์และกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ และหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับทดสอบเพื่อวัดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้มี “กองคลังและพัสดุ” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ของการจัดการศึกษาในทุกระดับจัดต้ัง “สํานักงาน
เขตการศึกษาอําเภอ” (ช่ือเรียกตามช่ืออําเภอน้ันๆ) เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
อําเภอโดยมีหน้าท่ีประสานจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การจัด
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โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตการศึกษาอําเภอให้มี “ผู้อํานวยการเขตการศึกษาอําเภอ” เป็น
ผู้บังคับบัญชาสรุปประเด็นน้ีว่าเป็น ด้านโครงสร้างการบริหาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ
ตนเองให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันผลิตครูโดยมีอํานาจในการกําหนดทิศทางการผลิตครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในแต่ละระดับ ผู้ที่จะประกอบอาชีพครูและผู้บริหาร
การศึกษาต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงาน
รับรองคุณวุฒิการศึกษา หน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาทําหน้าที่ในการทดสอบ รับรองวุฒิ และ
ออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีสิทธิพักใช้และเพิกถอนการรับรองวุฒิใบประกอบวิชาชีพและ
กําหนดคุณสมบัติในทุกๆตําแหน่งให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับชาติโดยเฉพาะ สําหรับใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ “สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัด” เป็นสภาอิสระขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารของจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัด และมีบทบาทร่วมกําหนดหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ในระดับจังหวัดมีหน้าที่สรรหาครู บุคลาการทางการศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษา มีความเป็นอิสระต่อการบริหารงานบุคคลโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายใน
ส่วนกลางกําหนด การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดทุกตําแหน่ง โดยไม่
มีการจัดลําดับคะแนน (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกตําแหน่งสามารถ
สมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าทํางานตามสถานศึกษาที่ตนเองสนใจ โดยการนําเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) กระบวนการคัดเลือกผู้บริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา ดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลงานและการ
สัมภาษณ์ (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) กระบวนการคัดเลือกครูให้ใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน 
โดยให้ผู้สมัครเข้าไปอยู่ที่สถานศึกษาน้ันจริงๆ ใช้ชีวิตจริงๆ เพ่ือได้ซึมซับการอยู่ร่วมกับนักเรียนและ
การเรียนการสอน และคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา และ
นักเรียนกระบวนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษาให้ผู้สมัครเข้าไปทํางานใน
สถานศึกษานั้นจริงๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และให้ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ
คัดเลือก (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) จัดให้มีสวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
ผู้บริหารการศึกษาให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าวิชาชีพอ่ืน และยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงระบบการให้เงิน
ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพ้ืนฐานและองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่าง
กันในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ อัตราเงินตอบแทนของตําแหน่งครูกับผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา ให้กําหนดอัตราที่แตกต่างกันโดยอัตราเงินตอบแทนของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา
กําหนดให้สูงกว่าครูเน่ืองจากความรับผิดชอบต่อความสําเร็จในภาพรวมมีมากกว่ามีการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารการศึกษาให้มีการพัฒนาความเป็นผู้นําฝึกทักษะการจัดการ
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กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างสม่ําเสมอให้มีการกําหนดวิทยฐานะหรือตําแหน่งทาง
วิชาการของครูที่สอนในทุกระดับเหมือนกัน และมีเงินประจําวิทยฐานะหรือประจําตําแหน่งมีระบบ
การประเมินที่เข้มงวดเพ่ือนํามาพิจารณาให้รางวัล ยกย่อง และการเล่ือนตําแหน่ง ประจําปี ในทุกๆ
ตําแหน่งการพักใช้และเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพของครูและผู้บริหารการศึกษา ให้มีการดําเนินการ
ด้วยระบบคุณธรรม และดําเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงในรูปขอคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจาก 
“สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด” ร่วมเป็นกรรมการสถานะของครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นพนักงานที่มีการทําสัญญาจ้างกับสถานศึกษาและจังหวัด การ
ต่อสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีระบุไว้ในสัญญาสรุปประเด็นน้ีว่าเป็น 
ด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ
ตนเองในส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน่วยงาน “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่
ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบในระดับจังหวัด 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด โดยให้มีหน้าที่วิเคราะห์
หลักสูตรจากส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัดหลักสูตรการศึกษาของ
จังหวัด ประกอบด้วย “หลักสูตรมาตรฐานกลางการศึกษาของจังหวัด” ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ระบบ และ “หลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัด” ที่บ่งบอกถึงตัวตนของจังหวัดตนเองการบริหารหลักสูตร
การศึกษาของจังหวัด ให้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของจังหวัด
เพ่ือบริหารหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับทุกประเภทจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทแต่ละระดับต้องระบุความชัดเจนต้ังแต่ระดับปฐมจนถึงระดับ 
อุดมศึกษา และมีหลักสูตรนานาชาติสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทจัดทําหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติและจัดทําหลักสูตรท้องถ่ินที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของตนเองครูปฏิบัติ
หน้าที่เตรียมแผนการสอน เตรียมสื่อ และสอนเพียงอย่างเดียว หน้าที่อ่ืนให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
เป็นผู้ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเน้นเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่แผนการเรียนของสถานศึกษาในแต่ละ
ระดับแต่ละประเภทต้องมีความหลากหลาย ให้นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับ
ความสามารถด้านการสื่อสารของผู้เรียนครูต้องได้สอนในสาขาที่จบ และได้รับการพัฒนาในสาขาที่จบ
อย่างต่อเน่ือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งด้านการปฏิบัติตนและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้องมีอย่างพอเพียง และเหมาะสมกับระดับของ
การจัดการศึกษาแต่ละประเภท การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้บริหารจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาแต่ละแห่งและจังหวัดจังหวัดมีการวิจัยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และ
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เป็นผู้ดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ในภาพรวมระดับจังหวัดเพ่ือให้
บริการแก่สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความ
เห็นชอบต่อการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และหนังสือเรียนของสถานศึกษา มีหน่วยงาน“รับรองมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานจังหวัดวิเคราะห์ 
กําหนดมาตรฐาน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภททั้งจังหวัด และ
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุกๆ 2 ปีจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยการวิเคราะห์มาตรฐานในระดับชาติและระดับ
จังหวัด รวมไปถึงจุดเน้นของจังหวัดจังหวัดดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดย
จังหวัดเป็นผู้ออกข้อสอบมาตรฐานกลางของจังหวัดและใช้ทดสอบผู้เรียนในภาคปลายทุกปีการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภทครูและสถานศึกษาดําเนินการทดสอบและตัดสินผลการเรียนในระดับ
ห้องเรียนและระดับสถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จากระดับจังหวัดและระดับชาติจะนําไปตัดสินการให้รางวัล ยกย่อง และการ
เลื่อนตําแหน่งของบุคลากรในสถานศึกษาสรุปประเด็นน้ีว่าเป็น ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ
ตนเองควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและจากรัฐบาลจังหวัด (ระดับท้องถ่ิน) โดยมี
องค์คณะบุคคลเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ รัฐสภาในส่วนกลาง และสภาจังหวัดในระดับท้องถ่ินให้มีการ
ออกกฎหมายเพ่ือกําหนดภาษีและจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะท้ังในระดับชาติและระดับ
จังหวัดโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราการจ่ายภาษีและรายได้ของบุคคลที่ต้องเสียภาษีการ
บริหารงบประมาณในส่วนกลาง รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้กับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) จัดสรรงบประมาณ
ให้กับจังหวัดโดยตรงรัฐบาลกลาง จัดสรรงบประมาณด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและ
งบประมาณอุดหนุนเป็นก้อนใหญ่ โดยให้จังหวัดมีอิสระต่อการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง การ
จัดสรรให้พิจารณาถึงขนาดของจังหวัด จํานวน ระดับ และประเภทของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนจังหวัด 
บริหารงบประมาณด้านการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล 2 คณะ คือ สภาการศึกษาจังหวัด เป็นผู้เสนอ
ขอรับงบประมาณ และสภาจงัหวัด เป็นผู้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการบริหาร
งบประมาณด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างให้กับสถานศึกษาแต่ละ
แห่งโดยพิจารณาถึงขนาด ระดับ และประเภทการจัดการศึกษาจังหวัด จัดสรรงบประมาณการบริหาร
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาโดยตรงเป็นก้อนใหญ่ทุกรายการ (ยกเว้นงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง และเงินเดือน ค่าตอบแทน) ให้สถานศึกษามีอิสระต่อการบริหารจัดการงบประมาณด้วย
ตนเองการเสนอขอรับงบประมาณ ให้ดําเนินการนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับ
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สถานศึกษาโดยนําเสนอหน่วยงานเหนือช้ันขึ้นไปสถานศึกษา เป็นผู้เสนอของบประมาณของ
สถานศึกษาให้ยึดจํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน และจํานวนครู เป็นหลักในการคํานวณ
สถานศึกษา บริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประเภท ให้เรียนฟรีไม่เก็บค่าเล่าเรียน
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดและสามารถจัดเก็บจากค่า
เล่าเรียนจากผู้เรียนได้สรุปประเด็นน้ีว่าเป็น ด้านการบริหารงบประมาณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ
ตนเองสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ควรเป็นนิติบุคคลภายใต้การกํากับของจังหวัด โดยให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษากระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา โดยอยู่ภายใต้การ
บริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาการประเมินสถานศึกษา
ให้ประเมินในภาพรวม และใช้ผลการประเมินพิจารณาการให้รางวัล ค่าตอบแทน ประจําปี หรือการ
ยกเลิกสัญญาจ้างผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจสิทธ์ิขาดใน
การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร
ภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ, งานบริหารทั่วไป, งานแผนและงบประมาณ และงานบุคคล 
ส่วนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แบ่งโครงสร้างเป็นภาควิชาหรือคณะวิชาตามท่ีเปิดสอน
สถานศึกษาควรมีการบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าสถานศึกษาควรมีการบริหาร
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วม
จัดการศึกษา และร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาสถานศึกษาสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงาน
ของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานที่ต้นสังกัดวางไว้และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลที่
เกิดขึ้นสถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และ
การบริหารที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเองของสถานศึกษาแต่ละแห่งสถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีการ
กําหนดจุดมุ่งหมาย จุดเน้นต่อคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกที่จะเข้า
ศึกษาตามความสนใจของตนเองสถานศึกษา มีการจัดทํางบประมาณ มีแผนงบประมาณ และ มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทควรมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นสําหรับการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ครูมี
หน้าที่ เตรียมการสอนและสอนหนังสือเพียงอย่างเดียวสรุปประเด็นน้ีว่าเป็น ด้านการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 
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EDFR รอบที่ 2 
ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดียวกับ EDFR รอบท่ี 1 สําหรับตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็น (Opinionnaire) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) 5 ช่วงคะแนน 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) เพ่ือหาค่ามัธยฐาน (Median) 
ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เป็นรายข้อกระทงเพ่ือพิจารณา
เลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป คือ แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน (Median) 3.5 ขึ้นไปและแนวโน้ม
ที่มีความสอดคล้องกันของความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1.5 และค่าความต่างระหว่างฐานนิยมกับค่ามัธยฐาน (Median-Mode) ตํ่ากว่า
หรือเท่ากับ 1 ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ตามตาราง ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน

โครงสร้างการบริหาร 
ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. จดัตั้งองค์กรหรือ
หน่วยงานทางการศึกษา
ในส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
โดยให้มีบทบาทหน้าที่
ควบคุม กํากับ ติดตาม 
การจดัการศึกษาภาพรวม
ในระดับประเทศ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

2. จดัตั้งสภาการศึกษาใน
ส่วนกลาง(ระดบัชาติ) เพือ่
กําหนดและวางนโยบาย
การศึกษาของชาติ อย่าง
เป็นระบบ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

 
 
 



230 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. หนว่ยงานในส่วน 
กลาง (ระดับชาติ) ออก
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยเฉพาะ 
เพื่อใชร้่วมกันทัง้ระบบ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

4. จดัตั้งหน่วยงาน“วิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ” มี
ฐานะเป็นหน่วยงานใน
กํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาต)ิ มีหน้าที่
ศึกษาวิจยัและพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับชาติ 
เพื่อใชร้่วมกันทัง้ระบบ 

5 5 0 1.5
 

มากที่สุด สอดคล้อง

5. จดัตั้งหน่วยงาน
“รับรองมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ” มี
ฐานะเป็นหน่วยงานใน
กํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาต)ิ ใหม้ีหน้าที่
ทดสอบทางการศึกษา 
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพิจารณา 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. (ต่อ) การปิด
สถานศึกษาที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

   

6. จดัตั้งหน่วยงาน 
“นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา” มฐีานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของ
ส่วนกลาง (ระดบัชาติ) มี
หน้าที่ศึกษา วิจยั ผลิต
และให้บริการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาต่อสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

7. จัดตั้งหน่วยงาน 
“รับรองคุณวุฒิ
การศึกษา” มฐีานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของ
ส่วนกลาง (ระดบัชาติ) มี
หน้าที่รับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษา และออก
ใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาแก่
บุคลากรทางการศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

8. จัดตั้ง “สํานัก
การศึกษาจงัหวดั” (ใช้
ชื่อเรียกตามชื่อจังหวดั
นั้นๆ) เป็นหนว่ยงานที่  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. (ต่อ) รับผิดชอบด้าน
การจดัการศึกษาระดับ
จังหวดั โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบจัดการศึกษา
ของจังหวัดทกุระดับทั้ง
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

   

9. จัดตั้ง“สภาการศึกษา
จังหวดั”มีบทบาทหน้าที่
กําหนดทิศทาง วาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา
การศึกษาของจงัหวัด ให้
มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชนภายในจังหวดั 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

10. การจัดโครงสร้าง
การบริหารสํานัก
การศึกษาจงัหวดั ให้มี
“ผู้อํานวยการสํานัก
การศึกษาจงัหวดั” เป็น
ผู้บังคับบัญชา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

11. ให้มี“สํานักงานสภา
การศึกษา” เปน็ส่วน
ราชการภายในสํานัก
การศึกษาจงัหวดั มี
บทบาทหน้าที่เป็นฝ่าย 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. (ต่อ) เลขานุการของ
สภาการศึกษาจงัหวัดใน
การกําหนดทิศทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวดั 

   

12. ให้มี “กองการ
เจ้าหน้าที่และนติิการ”
เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวดั มี
บทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง และการ
ดําเนินการทางวินัยแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

13. ให้มี “กองนิเทศ 
ติดตาม และประเมิน 
ผล”เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษา
จังหวดั มีหน้าทีใ่นการ
วิเคราะห์และกาํหนด
หลักสูตรการศึกษาทกุ
ระดับ/หลักสูตรท้องถิ่น 
และมีหน้าที่นิเทศ กํากับ 
ติดตาม การจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักสูตร 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

15. ให้มี “กองส่ือ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี”เปน็ส่วน
ราชการภายในสํานัก
การศึกษาจงัหวดั มี
บทบาทหน้าที่ในการ
วิจัย ผลิต จัดหาส่ือ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้บรกิารต่อการจัด
การศึกษาทกุระดับ 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

16. ให้มี “กองทดสอบ
ทางการศึกษา”เป็นส่วน
ราชการภายในสํานัก
การศึกษาจงัหวดั มี
บทบาทหน้าที่ในการ
วิเคราะห์และกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาใน
ทุกระดับ และหน้าที่ใน
การดําเนินการเกี่ยวกับ
ทดสอบเพือ่วัดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

17. ให้มี “กองคลังและ
พัสดุ”เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษา
จังหวดั มีบทบาทหน้าที ่

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

17. (ต่อ) ในการ
ดําเนินการเกีย่ว กับ
การเงิน การคลัง และ
พัสดุ ของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ 

   

18. จัดตั้ง “สํานักงาน
เขตการศึกษาอาํเภอ”
(ชื่อเรียกตามชือ่อําเภอ
นั้นๆ) เป็นหนว่ยงาน
ประสานงานการจัด
การศึกษาระดับอําเภอ
โดยมีหน้าที่ประสานจัด
การศึกษาทกุระดับทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

19. การจัดโครงสร้าง
การบริหารสํานักงาน
เขตการศึกษาอาํเภอ ให้
มี “ผู้อํานวยการเขต
การศึกษาอําเภอ”เป็น
ผู้บังคับบัญชา 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดจัดการตนเองด้านโครงสร้างการบริหารสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังนี้ ข้อที่ 8 จัดตั้ง 
“สํานักการศึกษาจังหวัด” (ใช้ช่ือเรียกตามช่ือจังหวัดน้ันๆ) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัด
การศึกษาระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของจังหวัดทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 9 จัดต้ัง “สภาการศึกษา
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จังหวัด” มีบทบาทหน้าที่กําหนดทิศทาง วางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 
0) ข้อที่ 1 จัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง (ระดับชาติ) โดยให้มีบทบาทหน้าที่
ควบคุม กํากับ ติดตาม การจัดการศกึษาภาพรวมในระดับประเทศ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 
0) ข้อที่ 2 จัดต้ังสภาการศึกษาในส่วนกลาง(ระดับชาติ) เพ่ือกําหนดและวางนโยบายการศึกษาของ
ชาติ อย่างเป็นระบบ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 3 หน่วยงานในส่วน กลาง (ระดับชาติ) 
ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อที่ 6 จัดต้ังหน่วยงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานใน
กํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษา วิจัย ผลิตและให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาต่อสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 7 จัดต้ังหน่วยงาน “รับรอง
คุณวุฒิการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน้าที่รับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษา และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 
1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักการศึกษาจังหวัด ให้มี“ผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษาจังหวัด” เป็นผู้บังคับบัญชา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 11 ให้มี
“สํานักงานสภาการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของสภาการศึกษาจังหวัดในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 18 จัดต้ัง “สํานักงานเขตการศึกษา
อําเภอ” (ช่ือเรียกตามช่ืออําเภอน้ันๆ) เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการศึกษาระดับอําเภอโดยมี
หน้าที่ประสานจัดการศกึษาทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 จัดต้ังหน่วยงาน “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีฐานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0)ข้อที่ 12 ให้มี “กอง
การเจ้าหน้าที่และนิติการ” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และการดําเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Mdn 
= 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 17 ให้มี “กองคลังและพัสดุ” เป็นส่วนราชการภายในสํานัก
การศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยว กับการเงิน การคลัง และพัสดุ ของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 19 การจัดโครงสร้างการบริหาร
สํานักงานเขตการศึกษาอําเภอ ให้มี “ผู้อํานวยการเขตการศึกษาอําเภอ” เป็นผู้บังคับบัญชา (Mdn = 5, 
IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) 

นอกจากน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองด้านโครงสร้างการบริหารไม่สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ีข้อที่ 5 จัดต้ังหน่วยงาน
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“รับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) ให้มี
หน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ
ที่ 13 ให้มี “กองนิเทศ ติดตาม และประเมิน ผล” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มี
หน้าที่ในการวิเคราะห์และกําหนดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ/หลักสูตรท้องถ่ิน และมีหน้าที่นิเทศ 
กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 14 
ให้มี “กองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มี
บทบาทหน้าที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 15 ให้มี “กองสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี” เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัย ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ
ที่ 16 ให้มี “กองทดสอบทางการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาท
หน้าที่ในการวิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และหน้าที่ในการดําเนินการ
เก่ียวกับทดสอบเพ่ือวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ

จัดระบบการบริหารงานบุคคล 
ด้านการจัดระบบ 

การบริหารงานบุคคล 
มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ให้มีกฎหมายว่าด้วย
การจดัตั้งสถาบนัผลิตครู 
โดยมีอํานาจในการ
กําหนดทิศทางการผลิตครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารการศึกษาใน
แต่ละระดับ  

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

2. ผู้ทีจ่ะประกอบอาชีพ
ครูและผู้บริหารการ 
ศึกษา ต้องไดร้บัการ
รับรองคุณวุฒกิารศึกษา 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. (ต่อ) และมีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจาก
หน่วยงานรับรองคุณวุฒิ
การศึกษา   

  

3. หนว่ยงานรับรอง
คุณวุฒิการศึกษา ทํา
หน้าที่ในการทดสอบ 
รับรองวุฒิ และออกใบ
ประกอบวิชาชพีทางการ
ศึกษา มีสิทธพิกัใช้และ
เพิกถอนการรับรองวุฒิใบ
ประกอบวิชาชพีและ
กําหนดคุณสมบตัิในทกุๆ
ตําแหน่ง 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

4. ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับชาติ โดย 
เฉพาะ สําหรับใช้ในการ
บริหารงานบุคคลทั้งระบบ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

5.“สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจงัหวัด” 
เป็นสภาอิสระขึน้ตรงกับ
ฝ่ายบริหารของจังหวดั มี
บทบาทหน้าที่ในการ
พิทักษ์สิทธขิองครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

5 5 0 1.5  มาก สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. (ต่อ) และผู้บริหาร
การศึกษาในจังหวัด และมี
บทบาทร่วมกําหนด
หลักสูตรท้องถิน่ที่เป็น
เอกลักษณข์องจังหวดั  

  

6. ในระดับจงัหวัดมีหน้าที่
สรรหาครู บุคลาการทาง
การศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา มีความเป็น
อิสระต่อการบรหิารงาน
บุคคลโดยให้เปน็ไปตามที่
กฎหมายในส่วนกลาง
กําหนด 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

7. การคัดเลือกและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ในระดับจงัหวดัทุก
ตําแหน่ง โดยไม่มีการ
จัดลําดับคะแนน (ให้
กําหนดไวใ้นกฎหมายใน
ส่วนกลาง)  

3 1 2 3 ปานกลาง ไม่สอดคล้อง

8. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุก
ตําแหน่งสามารถสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้า
ทํางานตามสถานศึกษาที่
ตนเองสนใจ โดยการ
นําเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา  

4 4 0 2  มาก ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. (ต่อ) (ให้กําหนดไว้ใน
กฎหมายในส่วนกลาง) 

 

9. กระบวนการคัดเลือก
ผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา ดําเนินการ
คัดเลือกโดยคณะกรรม การ
สถานศึกษาพจิารณาผลงาน
และการสัมภาษณ์ (ให้
กําหนดไวใ้นกฎหมายใน
ส่วนกลาง) 

4 5 -1 2  มาก ไม่สอดคล้อง

10. กระบวนการคัดเลือกครู 
ให้ใชเ้วลาอย่างน้อย 3 วัน 
โดยให้ผู้สมัครเข้าไปอยูท่ี่
สถานศึกษานั้นจริงๆ เพื่อได้
ซึมซับการอยู่ร่วมกับ
นักเรยีนและการเรยีนการ
สอน และคัดเลือกโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา และนักเรียน 

4 4 0 2 มาก ไม่สอดคล้อง

11. กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ในสถานศึกษา ให้ผู้สมัคร
เข้าไปทํางานในสถาน 
ศึกษานั้นจริงๆ อย่างน้อย 1 
สัปดาห์และให้ผู้บริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา 

4 5 -1 2 มาก ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. (ต่อ) เป็นผู้ดําเนิน 
การคัดเลือก (ให้กําหนดไว้
ในกฎหมายในส่วนกลาง) 

  

12. จัดให้มีสวัสดิการ 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูและผู้บริหาร
การศึกษาให้ทัดเทียมหรือ
สูงกว่าวิชาชพีอืน่ และยก
ย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

13. ระบบการให้เงินตอบ
แทนจะขึ้นอยูก่บัองค์ 
ประกอบพื้นฐานและ
องค์ประกอบอืน่ๆที่
สะท้อนให้เห็นถงึความ
แตกต่างกันในการ
ปฏิบัติงาน ความ
รับผิดชอบ  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

14. อัตราเงินตอบแทน
ของตําแหน่งครกูับ
ผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษากําหนดให้สูง
กว่าครูเนือ่งจากความ
รับผิดชอบต่อความสําเร็จ
ในภาพรวมมีมากกว่า 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

15. มีการพัฒนาครูด้าน
การจดัการเรยีนการสอน 
และผู้บริหารการศึกษาให้
มีการพัฒนาความเป็นผู้นํา
ฝึกทักษะการจดัการ
กระบวนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ อย่าง
สม่ําเสมอ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

16. ให้มกีารกําหนดวิทย
ฐานะหรือตําแหน่งทาง
วิชาการของครทูี่สอนใน
ทุกระดับเหมือนกัน และมี
เงินประจําวิทยฐานะหรือ
ประจําตําแหน่ง 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

17. มีระบบการประเมินที่
เข้มงวดเพือ่นํามา
พิจารณาใหร้างวัลยกย่อง 
และการเล่ือนตาํแหน่ง 
ประจําปี ในทุกๆตําแหน่ง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

18. การพักใช้และเพิก
ถอนใบประกอบวิชาชีพ
ของครูและผู้บริหารการ 
ศึกษา ให้มีการดําเนินการ
ด้วยระบบคุณธรรม และ
ดําเนินการพิจารณา
ข้อเท็จจริงในรปูขอ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

18. (ต่อ)คณะกรรมการ
โดยมีตัวแทนจาก“สภา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจงัหวัด”รว่มเป็น
กรรมการ 

  

19. สถานะของครู 
ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ไม่ใช่
ข้าราชการแต่เป็น
พนักงานที่มีการทํา
สัญญาจ้างกับ
สถานศึกษาและจังหวัด 
การตอ่สัญญาจา้งขึ้นอยู่
กับระดับความสําเร็จ
ของการปฏิบัตงิานที่
ระบุไว้ในสัญญา 

3 1 2 4 ปานกลาง ไม่สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดจัดการตนเองด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 4 
ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉพาะ 
สําหรับใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 12 จัดให้มี
สวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและผู้บริหารการศึกษาให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าวิชาชีพอ่ืน 
และยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 13 ระบบการให้เงินตอบ
แทนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพ้ืนฐานและองค์ประกอบอ่ืนๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันใน
การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 15 มีการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอน และผู้บริหารการศึกษาให้มีการพัฒนาความเป็นผู้นําฝึกทักษะการจัดการ
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กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างสมํ่าเสมอ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 17 มี
ระบบการประเมินที่เข้มงวดเพ่ือนํามาพิจารณาให้รางวัล ยกย่อง และการเลื่อนตําแหน่งประจําปี ใน
ทุกๆตําแหน่ง (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 ในระดับจังหวัดมีหน้าที่สรรหาครู บุคลา
การทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีความเป็นอิสระต่อการบริหารงานบุคคลโดยให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายในส่วนกลางกําหนด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 14 อัตราเงินตอบแทน
ของตําแหน่งครูกับผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ให้กําหนดอัตราที่แตกต่างกันโดยอัตราเงินตอบ
แทนของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษากําหนดให้สูงกว่าครูเน่ืองจากความรับผิดชอบต่อ
ความสําเร็จในภาพรวมมีมากกว่า (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 18 การพักใช้และเพิกถอน
ใบประกอบวิชาชีพของครูและผู้บริหารการศึกษา ให้มีการดําเนินการด้วยระบบคุณธรรม และ
ดําเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงในรูปขอคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจาก“สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัด”ร่วมเป็นกรรมการ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 1 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการ
จัดต้ังสถาบันผลิตครู โดยมีอํานาจในการกําหนดทิศทางการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษาในแต่ละระดับ (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 หน่วยงานรับรอง
คุณวุฒิการศึกษา ทําหน้าที่ในการทดสอบ รับรองวุฒิ และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี
สิทธิพักใช้และเพิกถอนการรับรองวุฒิ ใบประกอบวิชาชีพ และกําหนดคุณสมบัติในทุกๆตําแหน่ง 
(Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 “สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด” เป็นสภา
อิสระขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารของจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาภาย และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัด และมีบทบาทร่วมกําหนดหลักสูตรท้องถ่ินที่เป็น
เอกลักษณข์องจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 16 ให้มีการกําหนดวิทยฐานะหรือ
ตําแหน่งทางวิชาการของครูที่สอนในทุกระดับเหมือนกัน และมีเงินประจําวิทยฐานะหรือประจํา
ตําแหน่ง (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) 

นอกจากน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคลไม่สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ีข้อ 2 ผู้ที่จะ
ประกอบอาชีพครูและผู้บริหารการศึกษา ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและมีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) 

ข้อ 7 การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดทุกตําแหน่ง โดยไม่
มีการจัดลําดับคะแนน (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) (Mdn = 3, IQR =3, |Mdn-Mo| =2) ข้อ 8 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกตําแหน่งสามารถสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าทํางานตามสถานศึกษาที่ตนเอง
สนใจ โดยการนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) 
(Mdn = 4, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
ดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลงานและการสัมภาษณ์ (ให้กําหนดไว้ใน
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กฎหมายในส่วนกลาง) (Mdn = 4, IQR = 2, |Mdn-Mo| = -1) ข้อ 10 กระบวนการคัดเลือกครูให้ใช้
เวลาอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ผู้สมัครเข้าไปอยู่ที่สถานศึกษาน้ันจริงๆ ใช้ชีวิตจริงๆ เพ่ือได้ซึมซับการอยู่
ร่วมกับนักเรียนและการเรียนการสอน และคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ในสถานศึกษา และนักเรียน (Mdn = 4, IQR =2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 11 กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ผู้สมัครเข้าไปทํางานในสถานศึกษาน้ันจริงๆ อย่างน้อย 1 
สัปดาห์ และให้ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก (ให้กําหนดไว้ในกฎหมาย
ในส่วนกลาง) (Mdn = 4, IQR = 2, |Mdn-Mo| = -1) ข้อ 19 สถานะของครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นพนักงานที่มีการทําสัญญาจ้างกับสถานศึกษาและจังหวัด การ
ต่อสัญญาจ้างข้ึนอยู่กับระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีระบุไว้ในสัญญา (Mdn = 3, IQR = 4, 
|Mdn-Mo| = 2) 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ

บริหารงานวิชาการ 
ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.ในส่วนกลาง 
(ระดับชาต)ิ มีหน่วยงาน
“วิจัยและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ” มหีนา้ที่
ศึกษาวิจยัและพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับชาติ 
เพื่อใชร้่วมกันทัง้ระบบ 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

2. ในระดับจงัหวัด มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของจงัหวัด 
โดยให้มีหน้าที่วเิคราะห์
หลักสูตรจากส่วนกลาง  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. (ต่อ) (ระดับชาติ) เพือ่
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ของจังหวัด 

  

3. หลักสูตรการศึกษาของ
จังหวดั ประกอบ ด้วย
“หลักสูตรมาตรฐานกลาง
การศึกษาของจงัหวัด” 
ที่ผู้เรียนต้องเรยีนรู้
ร่วมกันทั้งระบบ และ 
“หลักสูตรท้องถิ่นของ
จังหวดั” ที่บ่งบอกถงึ
ตัวตนของจังหวดัตนเอง 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

4. การบริหารหลักสูตร
การศึกษาของจงัหวัด ให้
ดําเนินการในรปูของ
คณะกรรมการที่มีส่วน
ร่วมจากทกุภาคส่วนของ
จังหวดัเพื่อบริหาร
หลักสูตรและแนวทางการ
จัดการเรยีนการสอนใน
ทุกระดับทกุประเภท 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

5. จดุมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาแต่ละ
ประเภทแต่ละระดับต้อง
ระบุความชัดเจนตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมี 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. (ต่อ) หลักสูตร
นานาชาติ 

  

6. สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทจัดทําหลัก 
สูตรที่มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรระดับชาติ
และจัดทําหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ส่งเสรมิ
เอกลักษณข์องตนเอง 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

7. ครูปฏิบัตหินา้ที่เตรียม
แผนการสอน เตรียมส่ือ 
และสอนเพียงอย่างเดยีว 
หน้าที่อื่นให้บุคลากรทาง 
การศึกษาอื่นเปน็ผู้ปฏิบัติ 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

8. การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูเน้น
เป็นผู้อํานวยความสะดวก
ให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที ่

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

9. แผนการเรยีนของ
สถานศึกษาในแต่ละระดับ
แต่ละประเภทต้องมีความ
หลากหลาย ใหน้ักเรยีนมี
สิทธิที่จะเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นภาษา 
อังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา
และยกระดับ
ความสามารถด้านการ
ส่ือสารของผู้เรยีน 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

11. ครูต้องได้สอนในสาขา
ที่จบ และได้รับการพัฒนา
ในสาขาทีจ่บอยา่งต่อเนือ่ง 
ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่
นักเรยีนทัง้ด้านการปฏิบัติ
ตนและการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

12. แหล่งเรียนรู้ทัง้ใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาตอ้งมีอย่าง
พอเพียง และเหมาะสมกับ
ระดับของการจัด
การศึกษาแต่ละประเภท  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

13. การบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ ใหบ้ริหาร
จัดการและใช้แหล่งเรยีนรู้
ร่วมกันระหว่างสถาน 
ศึกษาแต่ละแห่ง และ
จังหวดั 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง



249 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

14. จังหวัดมกีารวิจัยส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และเป็นผู้ดําเนินการ
จัดหาส่ือนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่
ในภาพรวมระดบัจังหวดั
เพื่อให้บรกิารแก่สถาน 
ศึกษาทกุระดับทุก
ประเภท 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

15. ให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสม
และให้ความเหน็ชอบต่อ
การจดัหาส่ือ นวัตกรรม 
และหนังสือเรียนของ
สถานศึกษา  

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

16. มีหน่วยงาน“รับรอง
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ” มหีนา้ที่ทดสอบ
ทางการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา และรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพิจารณา
การปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

17. จัดหวัดวิเคราะห์กําหนด
มาตรฐาน และวางระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทกุ
ระดับทกุประเภททัง้จังหวัด 
และดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาในทุกๆ 2 
ปี 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

18. จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษาทกุระดับ
ทุกประเภท โดยการ
วิเคราะห์มาตรฐานใน
ระดับชาติและระดับจังหวดั
รวมไปถงึจุดเน้นของจังหวัด 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

19. จังหวัดดําเนินการ
ทดสอบเพือ่วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา โดยจังหวัด
เป็นผู้ออกข้อสอบมาตรฐาน
กลางของจังหวดัและใช้
ทดสอบผู้เรยีนในภาคปลาย
ทุกปกีารศึกษา ทุกระดับ
และทุกประเภท 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

20. ครูและสถานศึกษา
ดําเนินการทดสอบและ
ตัดสินผลการเรยีนในระดับ
ห้องเรียนและระดับ
สถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

21. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และ
รับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จาก
ระดับจังหวัดและ
ระดับชาติจะนําไปตัดสิน
การให้รางวัล ยกย่อง และ
การเล่ือนตําแหน่งของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดจัดการตนเองด้านการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 4 การบริหาร
หลักสูตรการศึกษาของจังหวัด ให้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ
จังหวัดเพ่ือบริหารหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับทุกประเภท (Mdn = 5, 
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 แผนการเรียนของสถานศึกษาในแต่ละระดับแต่ละประเภทต้องมีความ
หลากหลาย ให้นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อ 12 แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้องมีอย่างพอเพียง และเหมาะสมกับระดับ
ของการจัดการศึกษาแต่ละประเภท (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 หลักสูตรการศึกษา
ของจังหวัด ประกอบด้วย“หลักสูตรมาตรฐานกลางการศึกษาของจังหวัด”ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งระบบ และ “หลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัด” ที่บ่งบอกถึงตัวตนของจังหวัดตนเอง (Mdn = 5, IQR = 
0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทจัดทําหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรระดับชาติและจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของตนเอง (Mdn = 5, IQR = 0.5, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 ครูปฏิบัติหน้าที่เตรียมแผนการสอน เตรียมสื่อ และสอนเพียงอย่างเดียว หน้าที่
อ่ืนให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นผู้ปฏิบัติ (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับ
ความสามารถด้านการส่ือสารของผู้เรียน (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 11 ครูต้องได้สอน
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ในสาขาที่จบ และได้รับการพัฒนาในสาขาท่ีจบอย่างต่อเน่ือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้ง
ด้านการปฏิบัติตนและการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 ใน
ระดับจังหวัด มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด โดยให้มีหน้าที่
วิเคราะห์หลักสูตรจากส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด (Mdn = 5, 
IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทแต่ละระดับต้อง
ระบุความชัดเจนต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา และมีหลักสูตรนานาชาติ (Mdn = 5, IQR 
= 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเน้นเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อ 13 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้บริหารจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาแต่ละแห่งและจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 18 จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมไปถึงจุดเน้นของจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อ 20 ครูและสถานศึกษาดําเนินการทดสอบและตัดสินผลการเรียนในระดับห้องเรียนและระดับ
สถานศึกษ า(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 1 ในส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน่วยงาน “วิจัย
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 14 จังหวัดมีการวิจัยสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี และเป็นผู้ดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ใน
ภาพรวมระดับจังหวัดเพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-
Mo|= 0) ข้อ 17 จัดหวัดวิเคราะห์ กําหนดมาตรฐาน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภทท้ังจังหวัด และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุกๆ 2 ปี (Mdn = 5, IQR 
= 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 19 จังหวัดดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยจังหวัด
เป็นผู้ออกข้อสอบมาตรฐานกลางของจังหวัดและใช้ทดสอบผู้เรียนในภาคปลายทุกปีการศึกษา ทุก
ระดับและทุกประเภท (Mdn= 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) 

นอกจากน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองด้านการบริหารงานวิชาการไม่สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 16 มีหน่วยงาน
“รับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา 
และรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพิจารณาการปิดสถานศึกษาท่ีไม่ได้มาตรฐาน (Mdn 
= 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จากระดับจังหวัดและระดับชาติจะนําไปตัดสินการให้รางวัล ยกย่อง และการ
เลื่อนตําแหน่งของบุคลากรในสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 15 ให้มี
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คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบต่อการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และหนังสือ
เรียนของสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ

บริหารงบประมาณ 
ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงบประมาณ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ควรได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรฐับาลกลาง
และจากรัฐบาลจังหวดั 
(ระดับท้องถิ่น) โดยมีองค์
คณะบุคคลเป็นผู้ตัดสินใจ 
ซึ่งได้แก่ รัฐสภาใน
ส่วนกลาง และสภาจังหวัด
ในระดับท้องถิ่น 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

2. ให้มีการออกกฎหมาย
เพื่อกําหนดภาษีและจัด 
เก็บภาษีเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะทั้งในระดับชาติ
และระดับจังหวดัโดย
คํานึงถึงความเหมาะสม
ของอัตราการจา่ยภาษี
และรายได้ของบุคคลที่
ต้องเสียภาษ ี

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

3. การบริหารงบประมาณ
ในส่วนกลาง รัฐบาลกลาง
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษาให้กับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการศึกษา 
(ระดับชาต)ิ จัดสรร  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงบประมาณ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงบประมาณ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. (ต่อ) งบประมาณ
ให้กับจังหวัดโดยตรง 

   

4. รัฐบาลกลาง จัดสรร
งบประมาณด้านการ
สนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษาและ
งบประมาณอดุหนุนเป็น
ก้อนใหญ่ โดยให้จังหวัด
มีอิสระต่อการบริหาร
งบประมาณดว้ยตนเอง 
การจดัสรรให้พจิารณา
ถึงขนาดของจังหวัด 
จํานวน ระดับ และ
ประเภทของสถานศึกษา
ที่เปิดสอน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

5. จงัหวดั บริหาร
งบประมาณด้าน
การศึกษาโดยองค์คณะ
บุคคล 2 คณะ คือ สภา
การศึกษาจงัหวดั เป็นผู้
เสนอขอรับงบประมาณ 
และสภาจังหวัด เป็นผู้
เห็นชอบอนุมัติ
งบประมาณ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงบประมาณ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงบประมาณ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. จงัหวดัเป็นผู้ดําเนินการ
บริหารงบประมาณด้าน
เงินเดอืน ค่าตอบแทน และ
ด้านครุภัณฑ์ ทีด่ิน 
ส่ิงก่อสร้างให้กบั
สถานศึกษาแตล่ะแห่งโดย
พิจารณาถึงขนาด ระดับ 
และประเภทการจัด
การศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

7. จงัหวดั จัดสรร
งบประมาณการบริหารจัด
การศึกษาให้กับสถานศึกษา
โดยตรงเป็นกอ้นใหญทุ่ก
รายการ (ยกเวน้งบประมาณ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง 
และเงินเดือน ค่าตอบแทน) 
ให้สถานศึกษามีอิสระต่อ
การบริหารจัดการ
งบประมาณดว้ยตนเอง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

8. การเสนอขอรับ
งบประมาณ ใหด้ําเนินการ
นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตัง้แตร่ะดับ
สถานศึกษาโดยนําเสนอ
หน่วยงานเหนือชั้นขึ้นไป 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงบประมาณ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงบประมาณ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.สถานศึกษา เป็นผู้เสนอ
ของบประมาณของ
สถานศึกษาให้ยดึจํานวน
นักเรยีน จํานวนห้องเรียน 
และจํานวนครู เป็นหลักใน
การคํานวณ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

10.สถานศึกษา บริหาร
งบประมาณโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครู และผู้บริหารการศึกษา
ในสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

11.สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานทุก
ประเภท ให้เรยีนฟรีไม่เก็บ
ค่าเล่าเรียน 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

12.สถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาควรได้รับ
งบประมาณสนบัสนุนจาก
จังหวดัและสามารถจัดเก็บ
จากค่าเล่าเรยีนจากผู้เรยีน
ได้ 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด

จัดการตนเองด้านการบริหารงบประมาณสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังนี้ ข้อ 1 ควรได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและจากรัฐบาลจังหวัด (ระดับท้องถิ่น) โดยมีองค์คณะบุคคลเป็นผู้
ตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ รัฐสภาในส่วนกลาง และสภาจังหวัดในระดับท้องถิ่น (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| 
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= 0) ข้อ 3 การบริหารงบประมาณในส่วนกลาง รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้กับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) 
จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดโดยตรง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 รัฐบาลกลาง 
จัดสรรงบประมาณด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและงบประมาณอุดหนุนเป็นก้อนใหญ่ โดย
ให้จังหวัดมีอิสระต่อการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง การจัดสรรให้พิจารณาถึงขนาดของจังหวัด 
จํานวน ระดับ และประเภทของสถานศึกษาที่เปิดสอน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 
จังหวัด บริหารงบประมาณด้านการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล 2 คณะ คือ สภาการศึกษาจังหวัด เป็นผู้
เสนอขอรับงบประมาณ และสภาจังหวัด เป็นผู้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อ 6 จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการบริหารงบประมาณด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และด้าน
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งโดยพิจารณาถึงขนาด ระดับ และประเภทการจัด
การศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 จังหวัด จัดสรรงบประมาณการบริหารจัด
การศึกษาให้กับสถานศึกษาโดยตรงเป็นก้อนใหญ่ทุกรายการ (ยกเว้นงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง และเงินเดือน ค่าตอบแทน) ให้สถานศึกษามีอิสระต่อการบริหารจัดการงบประมาณด้วย
ตนเอง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 การเสนอขอรับงบประมาณ ให้ดําเนินการนําเสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้ังแต่ระดับสถานศึกษาโดยนําเสนอหน่วยงานเหนือช้ันข้ึนไป (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 สถานศึกษา เป็นผู้เสนอของบประมาณของสถานศึกษาให้ยึดจํานวน
นักเรียน จํานวนห้องเรียน และจํานวนครู เป็นหลักในการคํานวณ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อ 10 สถานศึกษา บริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 11 สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก
ประเภท ให้เรียนฟรีไม่เก็บค่าเล่าเรียน (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 12 สถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดและสามารถจัดเก็บจากค่าเล่าเรียนจาก
ผู้เรียนได้ (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) 

นอกจากน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองด้านการบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องกันอยู่เพียงด้านเดียว คือ ข้อ 2 ให้มีการออก
กฎหมายเพ่ือกําหนดภาษีและจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราการจ่ายภาษีและรายได้ของบุคคลที่ต้องเสียภาษี (Mdn = 5, IQR = 2, 
|Mdn-Mo| = 0) 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารสถานศึกษา 

ในสังกดั 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.สถานศึกษาทกุระดับทุก
ประเภท เป็นนติิบุคคล
ภายใต้การกํากบัของ
จังหวดั โดยใหม้ีคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

2. กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการให้กับ
สถานศึกษา โดยอยู่ภายใต้
การบริหารของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

3. การประเมิน
สถานศึกษาใหป้ระเมินใน
ภาพรวม และใช้ผลการ
ประเมินพิจารณาการให้
รางวัล ค่าตอบแทน
ประจําปี หรอืการยกเลิก
สัญญาจ้าง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

4. ผู้บรหิารการศึกษาใน
สถานศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษามีอาํนาจ
สิทธิ์ขาดในการประเมินครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัตงิานใน
สถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารสถานศึกษาใน

สังกัด 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ผู้บรหิารการศึกษาใน
สถานศึกษา ครแูละ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตอ้ง
รับผิดชอบรว่มกันในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานและคุณภาพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

6. สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ให้มี
การแบ่งโครงสรา้งการ
บริหารภายในออกเป็น 4 
งาน คือ งานวิชาการ, งาน
บริหารทั่วไป, งานแผน
และงบประมาณ และงาน
บุคคล ส่วนสถานศึกษาใน
ระดับ อุดมศึกษาให้แบง่
โครงสร้างเป็นภาควิชา
หรือคณะวิชาตามที่เปิด
สอน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

7. สถานศึกษาควรมีการ
บริหารเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล คือ หลักนิติ
ธรรม, หลักคุณธรรม, 
หลักความโปร่งใส, 
หลักการมีส่วนรว่ม, หลัก
ความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารสถานศึกษา 

ในสังกดั 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. สถานศึกษาควรมีการ
บริหารจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุก
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ รว่ม
จัดการศึกษา และร่วม
รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

9. สถานศึกษาสามารถ
กําหนดวธิีการดาํเนินงาน
ของตนเองเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและมาตรฐานที่
ต้นสังกัดวางไวแ้ละพร้อม
ที่จะรับผิดชอบกับผลที่
เกิดขึ้น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

10. สถานศึกษา ควรมีจัด
การศึกษาทีต่อบสนอง
ความต้องการของผู้เรยีน
และชุมชน และการ
บริหารที่เป็น
ลักษณะเฉพาะตัวเองของ
สถานศึกษาแตล่ะแห่ง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารสถานศึกษา 

ในสังกดั 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

11.สถานศึกษาแต่ละแห่ง
ให้มีการกําหนด
จุดมุ่งหมาย จุดเน้นต่อ
คุณภาพการศึกษาของ
ตนเองให้ชัดเจน เพื่อให้
ผู้เรียนเลือกที่จะเข้าศึกษา
ตามความสนใจของตนเอง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

12.สถานศึกษา มีการ
จัดทํางบประมาณ มีแผน
งบประมาณ และ มีการ
ตรวจสอบถ่วงดลุ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

13. สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทควรมีบุคลากร
ทางการศึกษาอืน่สําหรับ
การดําเนินการที่เกีย่วกับ
การเงิน การคลัง การพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง 
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ครู
มีหน้าที่เตรียมการสอน
และสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดจัดการตนเองด้านการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อที่ 2 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา โดยอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 
ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการ
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พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 7 
สถานศึกษาควรมีการบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลัก
ความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า(Mdn = 5, IQR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 8 สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมจัดการศึกษา และร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 9 สถานศึกษาสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานของตนเอง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานท่ีต้นสังกัดวางไว้และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลที่เกิดข้ึน (Mdn 
= 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 สถานศึกษา ควรมีจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน และการบริหารที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเองของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (Mdn = 
5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 11 สถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย จุดเน้น
ต่อคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกที่จะเข้าศึกษาตามความสนใจของ
ตนเอง(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ขอ้ที่ 13 สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทควรมีบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นสําหรับการดําเนินการที่ เก่ียวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ครูมีหน้าที่เตรียมการสอนและสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว (Mdn = 
5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 1 สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เป็นนิติบุคคลภายใต้การกํากับ
ของจังหวัด โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 3 การ
ประเมินสถานศึกษาให้ประเมินในภาพรวม และใช้ผลการประเมินพิจารณาการให้รางวัล ค่าตอบแทน 
ประจําปี หรือการยกเลิกสัญญาจ้าง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 ผู้บริหารการศึกษา
ในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจสิทธ์ิขาดในการประเมินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6 สถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ, 
งานบริหารท่ัวไป, งานแผนและงบประมาณ และงานบุคคล ส่วนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้
แบ่งโครงสร้างเป็นภาควิชาหรือคณะวิชาตามที่เปิดสอน (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 
12 สถานศึกษา มีการจัดทํางบประมาณ มีแผนงบประมาณ และ มีการตรวจสอบถ่วงดุล (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 

 
EDFR รอบที่ 3 
จากผลวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองในรอบที่ 2 มี

แนวทางจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองบางข้อที่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 
ผู้วิจัยจึงดําเนินการในรอบที่ 3ดังน้ี 
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ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดียวกับ EDFR รอบที่ 2 สําหรับตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น (Opinionnaire) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน โดยการนําคําตอบ
จากแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) EDFR รอบท่ี 2 มาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median), 
ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เป็นรายข้อ โดยเพ่ิมตําแหน่ง
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) 
ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และตําแหน่งคําตอบของผู้ทรงคุณวุฒิท่านน้ันๆ เพ่ือพิจารณาเลือกแนวโน้มที่
เป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป คือ แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน (Median) 3.5 ขึ้นไปและแนวโน้มที่มีความ
สอดคล้องกันของความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ตํ่ากว่า
หรือเท่ากับ 1.5 และค่าความต่างระหว่างฐานนิยมกับค่ามัธยฐาน (Median - Mode) ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 1 พร้อมทั้งระบุเหตุผลส่วนท้ายของแต่ละข้อความซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ตามตาราง ดังน้ี 

 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   

โครงสร้างการบริหาร 
ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. จดัตั้งองค์กรหรือ
หน่วยงานทางการศึกษา
ในส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
โดยให้มีบทบาทหน้าที่
ควบคุม กํากับ ติดตาม 
การจดัการศึกษาภาพรวม
ในระดับประเทศ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

2. จดัตั้งสภาการศึกษาใน
ส่วนกลาง(ระดบัชาติ) เพือ่
กําหนดและวางนโยบาย
การศึกษาของชาติ อย่าง
เป็นระบบ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. หนว่ยงานในส่วน กลาง
(ระดับชาต)ิ ออกกฎหมาย
ที่เกีย่วขอ้งกับการศึกษา
โดยเฉพาะ เพื่อใช้ร่วมกัน
ทั้งระบบ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

4. จดัตั้งหน่วยงาน“วิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ” มี
ฐานะเป็นหน่วยงานใน
กํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาต)ิ มีหน้าที่
ศึกษาวิจยัและพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับชาติ เพื่อ
ใช้ร่วมกันทัง้ระบบ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

5. จดัตั้งหน่วยงาน“รับ 
รองมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ” มฐีานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของ
ส่วนกลาง (ระดบัชาติ) ให้
มีหน้าที่ทดสอบทางการ 
ศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และรับ 
รองคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพิจารณา
การปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. จดัตั้งหน่วยงาน 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา” มีฐานะ
เป็นหน่วยงานในกํากับ
ของส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
มีหน้าที่ศึกษา วจิัย ผลิต
และให้บริการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาต่อสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

7. จัดตั้งหน่วยงาน 
“รับรองคุณวุฒิ
การศึกษา” มฐีานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของ
ส่วนกลาง (ระดบัชาติ) มี
หน้าที่รับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษา และออกใบ
ประกอบวิชาชพีทางการ
ศึกษาแก่บุคลากรทาง
การศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

8. จัดตั้ง “สํานัก
การศึกษาจงัหวดั” (ใช้ชื่อ
เรียกตามชื่อจงัหวัดน้ันๆ) 
เป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษา
ระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบ จัดการศึกษา
ของจังหวัดทกุระดับทั้ง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. (ต่อ) การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

  

9. จัดตั้ง“สภาการศึกษา
จังหวดั”มีบทบาทหน้าที่
กําหนดทิศทาง วาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวดั ให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
ภายในจังหวัด 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

10. การจัดโครงสร้างการ
บริหารสํานักการศึกษา
จังหวดั ให้ม“ีผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษาจังหวดั” 
เป็นผู้บังคับบัญชา 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

11. ให้มี“สํานักงานสภา
การศึกษา” เปน็ส่วน
ราชการภายในสํานัก
การศึกษาจงัหวดั มีบท 
บาทหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเลขา 
นุการของสภาการศึกษา
จังหวดัในการกาํหนดทิศ 
ทาง นโยบาย ยทุธศาสตร์
และแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. ให้มี“กองการ
เจ้าหน้าที่และนติิการ”
เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวดั มี
บทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง และการ
ดําเนินการทางวินัยแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

13. ให้มี “กองนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล”
เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวดั มี
หน้าที่ในการวิเคราะห์และ
กําหนดหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับ/หลักสูตรท้องถิ่น 
และมีหน้าที่นิเทศ กํากับ 
ติดตาม การจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักสูตร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

14. ให้มี“กองพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา”เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษา
จังหวดั มีบทบาทหน้าที่
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถ 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

14. (ตอ่) จดัการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

  

15. ให้มี “กองส่ือ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี”เปน็ส่วน
ราชการภายในสํานัก
การศึกษาจงัหวดั มี
บทบาทหน้าที่ในการวิจัย 
ผลิต จัดหาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้บรกิารต่อการจัด
การศึกษาทกุระดับ 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

16. ให้มี “กองทดสอบ
ทางการศึกษา”เป็นส่วน
ราชการภายในสํานัก
การศึกษาจงัหวดั มี
บทบาทหน้าที่ในการ
วิเคราะห์และกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาในทกุ
ระดับ และหน้าที่ในการ
ดําเนินการเกีย่วกับ
ทดสอบเพือ่วัดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

17. ให้มี “กองคลังและ
พัสดุ”เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษา
จังหวดั มีบทบาทหน้าทีใ่น 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้าน   
โครงสร้างการบริหาร (ต่อ) 

ด้านโครงสร้าง 
การบริหาร 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

17. (ต่อ) การดาํเนินการ
เกี่ยว กับการเงนิ การคลัง 
และพัสดุ ของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ 

  

18. จัดตั้ง“สํานักงานเขต
การศึกษาอําเภอ”(ชือ่
เรียกตามช่ืออําเภอนั้นๆ) 
เป็นหน่วยงาน
ประสานงานการจัด
การศึกษาระดับอําเภอโดย
มีหน้าที่ประสานจัด
การศึกษาทกุระดับทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

19. การจัดโครงสร้างการ
บริหารสํานักงานเขต
การศึกษาอําเภอ ให้มี 
“ผู้อํานวยการเขต
การศึกษาอําเภอ”เป็น
ผู้บังคับบัญชา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

  
จากตารางที่ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดจัดการตนเองด้านโครงสร้างการบริหารสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังนี้ ข้อที่ 8 จัดตั้ง 
“สํานักการศึกษาจังหวัด” (ใช้ช่ือเรียกตามช่ือจังหวัดน้ันๆ) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัด
การศึกษาระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของจังหวัดทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 9 จัดต้ัง “สภาการศึกษา
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จังหวัด” มีบทบาทหน้าที่กําหนดทิศทาง วางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 10 การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักการศึกษาจังหวัด ให้มี“ผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษาจังหวัด” เป็นผู้บังคับบัญชา (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 11 ให้มี 
“สํานักงานสภาการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของสภาการศึกษาจังหวัดในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด(Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 14 ให้มี “กองพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา”เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อที่ 15 ให้มี “กองสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี”เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษา
จังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัย ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการต่อ
การจัดการศึกษาทุกระดับ (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 16 ให้มี “กองทดสอบทาง
การศึกษา” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์และ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับทดสอบเพ่ือวัดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 17 ให้มี “กองคลังและพัสดุ” เป็น
ส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยว กับการเงิน การ
คลัง และพัสดุ ของการจัดการศึกษาในทุกระดับ (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 18 
จัดต้ัง “สํานักงานเขตการศึกษาอําเภอ” (ช่ือเรียกตามช่ืออําเภอน้ันๆ) เป็นหน่วยงานประสานงานการ
จัดการศึกษาระดับอําเภอโดยมีหน้าที่ประสานจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 1 จัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาใน
ส่วนกลาง (ระดับชาติ) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ควบคุม กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาภาพรวมใน
ระดับประเทศ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 2 จัดตั้งสภาการศึกษาในส่วนกลาง
(ระดับชาติ) เพ่ือกําหนดและวางนโยบายการศึกษาของชาติ อย่างเป็นระบบ (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 3 หน่วยงานในส่วนกลาง(ระดับชาติ) ออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดยเฉพาะ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 จัดต้ังหน่วยงาน 
“วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้ง
ระบบ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6 จัดต้ังหน่วยงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษา วิจัย ผลิต
และให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อที่ 7 จัดต้ังหน่วยงาน “รับรองคุณวุฒิการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
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(ระดับชาติ) มีหน้าที่รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่
บุคลากรทางการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 12 ให้มี “กองการเจ้าหน้าที่และ
นิติการ” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการสรรหา 
บรรจุ แต่งต้ัง และการดําเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 13 ให้มี “กองนิเทศ ติดตาม และประเมิน ผล” เป็นส่วนราชการภายในสํานัก
การศึกษาจังหวัด มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และกําหนดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ/หลักสูตรท้องถิ่น 
และมีหน้าที่นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-
Mo| = 0) ข้อที่ 19 การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตการศึกษาอําเภอ ให้มี “ผู้อํานวยการ
เขตการศึกษาอําเภอ” เป็นผู้บังคับบัญชา (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) 

นอกจากน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองด้านโครงสร้างการบริหารไม่สอดคล้องกัน 1 ด้าน คือ ข้อที่ 5 จัดต้ังหน่วยงาน “รับรอง
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) ให้มีหน้าที่
ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0)  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ในเมื่อบอกว่าจังหวัด

จัดการตนเองแล้วขอให้การบริหารจัดการอย่างอิสระจริงๆ อย่าเป็นแบบรวมอํานาจไว้เหมือนเดิม ที่
ผ่านมาบอกว่าเป็นการกระจายอํานาจแต่เป็นการกระจายอํานาจเฉพาะคําพูดแต่ก็ยังรวบอํานาจไว้
เหมือนเดิม และควรกําหนดบทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจน 

2. การออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยหน่วยงานในส่วนกลาง ขอให้เป็น
กฎหมายที่เป็นมาตรฐานกลางที่ต้องใช้ร่วมกันทั้งระบบและต้องให้ควบคุมภาระกิจการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และนอกจากน้ันเราก็อย่าลืมว่าเรา
จะบริหารแบบจังหวัดจัดการตนเองดังน้ันก็ต้องเปิดช่องให้จังหวัดมีอํานาจในการออกกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาของตนเองโดยเฉพาะได้เช่นกัน เพียงแต่อาจจะกําหนดไว้ด้วยว่าจะต้องมิขัดกับ
กฎหมายการศึกษาในระดับชาติ เพราะบางจังหวัดเขาอาจจะโดดเด่นในการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา หรือบางจังหวัดอาจจะให้จังหวัดตนเองโดดเด่นด้านอาชีวะสายอาชีพก็เป็นได้ 

3. การจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง สภาการศึกษาจังหวัดมีบทบาทหน้าที่
สําคัญมากๆ ให้คํานึงถึงที่มาของคณะกรรมการชุดน้ีให้มากๆ จะต้องมีที่มาจากทุกภาคส่วนภายใน
จังหวัดจริงๆ การกําหนดทิศทาง และวางนโยบายของสภาการศึกษาจังหวัดต้องเป็นนโยบายที่ให้
สถานศึกษาได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันนโยบายการศึกษาควรทํากันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาขึ้น
มิใช่ทําๆ หยุดๆ เหมือนในปัจจบัุน และการกําหนดนโยบายความก้าวหน้าต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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กระแสโลกในศตวรรษที่ 21ด้วย และก็อย่าลืมในส่วนของแผนงาน นโยบาย และการจัดต้ังงบประมาณ
ด้วยนะจําเป็นต้องเช่ือมโยงกับสภาการศึกษาจังหวัดในการพิจารณางบประมาณด้วย 

4. ในส่วนสํานักงานเขตการศึกษาอําเภอน้ัน เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการศึกษา
ระดับอําเภอ อาจจะไม่ต้องมีครบทุกอําเภอก็ได้ เพราะบางอําเภอเล็กมากอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ให้ดู
ความเหมาะสมในแต่ละจังหวัดและแต่ละอําเภอ 

5. ในทางปฏิบัติให้กองนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกองพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทํางานร่วมกันอย่างครบวงจร การจะพัฒนาครูในด้านไหนก็ตามจะต้องมาจากฐานจาก
การนิเทศติดตามประเมินผล อย่าทํางานแยกกันทําให้ครูเราไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงจุด 

6. ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีหน่วยงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ที่มีหน้าที่ในการ
ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน ทุกวันน้ีการศึกษามีปัญหากับหน่วยงานน้ีมากและ
จะมีอํานาจในการปิดสถานศึกษายิ่งไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ควรหาวิธีอ่ืนที่จะวัดคุณภาพการศึกษา เช่นใน
บริบทของสังคมไทยของเราเราต้องการแบบไหนเด็กของเรารู้พ้ืนฐานรู้ตัวตนของตนเองเด็กของเราจบ
การศึกษาในแต่ละระดับไปแล้วสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองได้ และความเป็น
อิสระของสถานศึกษาแต่ละแห่งและความมุ่งหวังของแต่ละจังหวัดบริบทต่างๆ แตกต่างกัน 
ความสําเร็จและคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่งไม่น่าจะนํามาเทียบกันได้ ดังน้ันหน่วยงานน้ี
อาจจะไม่จําเป็นต้องมี ไม่ควรมีการปิดสถานศึกษาท่ีไม่ได้มาตรฐานแต่ควรแก้ไขเป็น พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขหาแนวทางช่วยเหลือแทนน่าจะดีกว่า 
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ

จัดระบบการบริหารงานบุคคล 
ด้านการจัดระบบ 

การบริหารงานบุคคล 
มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ให้มีกฎหมายว่าด้วย
การจดัตั้งสถาบนัผลิตครู 
โดยมีอํานาจในการ
กําหนดทิศทางการผลิตครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหารการศึกษาใน
แต่ละระดับ  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง



273 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ผู้ทีจ่ะประกอบอาชีพครู
และผู้บริหารการ ศึกษา 
ต้องไดร้ับการรบัรองคุณวุฒิ
การศึกษาและมีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจาก
หน่วยงานรับรองคุณวุฒิ
การศึกษา   

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

3. หนว่ยงานรับรองคุณวุฒิ
การศึกษา ทําหน้าที่ในการ
ทดสอบ รับรองวุฒิ และ
ออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา มีสิทธิพักใช้
และเพิกถอนการรับรองวุฒิ
ใบประกอบวิชาชีพและ
กําหนดคุณสมบตัิในทกุๆ
ตําแหน่ง 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

4. ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ระดับชาติ โดย เฉพาะ 
สําหรับใชใ้นการบริหารงาน
บุคคลทั้งระบบ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

5.“สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจงัหวัด” เป็น
สภาอิสระขึ้นตรงกับฝ่าย
บริหารของจังหวัด มี
บทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์  

5 5 0 1  มาก สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. (ต่อ) สิทธขิองครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาในจงัหวดั 
และมีบทบาทรว่มกําหนด
หลักสูตรท้องถิน่ที่เป็น
เอกลักษณข์องจังหวดั 

 

6. ในระดับจงัหวัดมีหน้าที่
สรรหาครู บุคลาการทาง
การศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา มีความเป็นอิสระ
ต่อการบริหารงานบุคคลโดย
ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายใน
ส่วนกลางกําหนด 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

7. การคัดเลือกและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดทกุตําแหน่ง 
โดยไม่มีการจัดลําดับ
คะแนน (ให้กําหนดไว้ใน
กฎหมายในส่วนกลาง)  

3 1 2 3 ปาน
กลาง 

ไม่สอดคล้อง

8. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุก
ตําแหน่งสามารถสมัครเพื่อ
รับการคัดเลือกเข้าทํางาน
ตามสถานศึกษาที่ตนเอง
สนใจ โดยการนําเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา (ให้กําหนดไว้
ในกฎหมายในส่วนกลาง) 

4 4 0 2  มาก ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. กระบวนการคัดเลือก
ผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา ดําเนินการ
คัดเลือกโดยคณะกรรม การ
สถานศึกษาพจิารณาผลงาน
และการสัมภาษณ์ (ให้
กําหนดไวใ้นกฎหมายใน
ส่วนกลาง) 

4 5 -1 2  มาก ไม่สอดคล้อง

10. กระบวนการคัดเลือกครู 
ให้ใชเ้วลาอย่างน้อย 3 วัน 
โดยให้ผู้สมัครเข้าไปอยูท่ี่
สถานศึกษานั้นจริงๆ เพื่อได้
ซึมซับการอยู่ร่วมกับ
นักเรยีนและการเรยีนการ
สอนและคัดเลือกโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา และนักเรียน  

4 4 0 2 มาก ไม่สอดคล้อง

11. กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นใน
สถานศึกษา ใหผู้้สมัครเข้า
ไปทํางานในสถาน ศึกษานั้น
จริงๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
และให้ผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนิน 
การคัดเลือก (ให้กําหนดไว้
ในกฎหมายในส่วนกลาง) 

4 5 -1 2 มาก ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. จัดให้มีสวัสดิการ 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ครูและผู้บริหารการศึกษาให้
ทัดเทียมหรือสูงกว่าวิชาชีพ
อื่น และยกย่องให้เป็นวิชาชพี
ชั้นสูง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

13. ระบบการให้เงินตอบ
แทนจะขึ้นอยูก่บัองค์ 
ประกอบพื้นฐานและ
องค์ประกอบอืน่ๆที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความแตกต่างกันใน
การปฏิบัตงิาน ความ
รับผิดชอบ  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

14. อัตราเงินตอบแทนของ
ตําแหน่งครกูับผู้บริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา
กําหนดให้สูงกวา่ครูเนื่องจาก
ความรับผิดชอบต่อความ 
สําเร็จในภาพรวมมีมากกว่า 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

15. มีการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรยีนการสอน และ
ผู้บริหารการศึกษาให้มกีาร
พัฒนาความเปน็ผู้นําฝึก
ทักษะการจัดการ
กระบวนการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ อย่างสม่าํเสมอ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
จัดระบบการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารงานบุคคล 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

16. ให้มกีารกําหนดวิทยฐานะ
หรือตําแหน่งทางวิชาการของ
ครูที่สอนในทุกระดับ
เหมือนกัน และมีเงินประจํา
วิทยฐานะหรือประจําตําแหน่ง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

17. มีระบบการประเมินที่
เข้มงวดเพือ่นํามาพิจารณาให้
รางวัล ยกย่อง และการเล่ือน
ตําแหน่ง ประจาํปี ในทกุๆ
ตําแหน่ง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

18. การพักใช้และเพิกถอนใบ
ประกอบวิชาชีพของครูและ
ผู้บริหารการศึกษา ให้มีการ
ดําเนินการด้วยระบบคุณธรรม 
และดําเนิน การพิจารณาข้อ 
เท็จจริงในรูปของคณะ 
กรรมการโดยมีตัวแทนจาก“สภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัด” ร่วมเป็นกรรมการ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

19. สถานะของครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นพนักงาน
ที่มีการทําสัญญาจ้างกับ
สถานศึกษาและจังหวัด การต่อ
สัญญาจ้างข้ึนอยู่กับระดบั
ความสําเร็จของการปฏิบตัิงาน
ที่ระบุไว้ในสัญญา 

3 1 2 4 ปาน
กลาง 

ไม่สอดคล้อง
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จากตารางที่ 8 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเองด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 4 
ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉพาะ 
สําหรับใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 12 จัดให้มี
สวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและผู้บริหารการศึกษาให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าวิชาชีพอ่ืน 
และยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 13 ระบบการให้เงินตอบ
แทนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพ้ืนฐานและองค์ประกอบอ่ืนๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันใน
การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 15 มีการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอน และผู้บริหารการศึกษาให้มีการพัฒนาความเป็นผู้นําฝึกทักษะการจัดการ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างสมํ่าเสมอ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 17 มี
ระบบการประเมินที่เข้มงวดเพ่ือนํามาพิจารณาให้รางวัล ยกย่อง และการเล่ือนตําแหน่งประจําปี ใน
ทุกๆตําแหน่ง (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 ผู้ที่จะประกอบอาชีพครูและผู้บริหาร
การศึกษา ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจาก
หน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 หน่วยงานรับรอง
คุณวุฒิการศึกษา ทําหน้าที่ในการทดสอบ รับรองวุฒิ และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี
สิทธิพักใช้และเพิกถอนการรับรองวุฒิ ใบประกอบวิชาชีพ และกําหนดคุณสมบัติในทุกๆตําแหน่ง 
(Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 1 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันผลิตครู โดยมี
อํานาจในการกําหนดทิศทางการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในแต่ละ
ระดับ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 “สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด” เป็น
สภาอิสระขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารของจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในจังหวัด และมีบทบาทร่วมกําหนดหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 ในระดับจังหวัดมีหน้าที่สรรหาครู 
บุคลาการทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีความเป็นอิสระต่อการบริหารงานบุคคลโดยให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายในส่วนกลางกําหนด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 14 อัตราเงิน
ตอบแทนของตําแหน่งครูกับผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ให้กําหนดอัตราที่แตกต่างกันโดยอัตรา
เงินตอบแทนของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษากําหนดให้สูงกว่าครูเน่ืองจากความรับผิดชอบต่อ
ความสําเร็จในภาพรวมมีมากกว่า (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 16 ให้มีการกําหนดวิทย
ฐานะหรือตําแหน่งทางวิชาการของครูที่สอนในทุกระดับเหมือนกัน และมีเงินประจําวิทยฐานะหรือ
ประจําตําแหน่ง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 18 การพักใช้และเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพของครูและผู้บริหารการศึกษา ให้มีการดําเนินการด้วยระบบคุณธรรม และดําเนินการ
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พิจารณาข้อเท็จจริงในรูปขอคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจาก“สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัด”ร่วมเป็นกรรมการ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0)  

นอกจากน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคลไม่สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 7 การ
คัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดทุกตําแหน่ง โดยไม่มีการจัดลําดับคะแนน 
(ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) (Mdn = 3, IQR =3, |Mdn-Mo| =2) ข้อ 8 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ทุกตําแหน่งสามารถสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าทํางานตามสถานศึกษาที่ตนเองสนใจ โดยการ
นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) (Mdn = 4, 
IQR= 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ดําเนินการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลงานและการสัมภาษณ์ (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายใน
ส่วนกลาง) (Mdn = 4, IQR = 2, |Mdn-Mo| = -1) ข้อ 10 กระบวนการคัดเลือกครูให้ใช้เวลาอย่างน้อย 
3 วัน โดยให้ผู้สมัครเข้าไปอยู่ที่สถานศึกษาน้ันจริงๆ ใช้ชีวิตจริงๆ เพ่ือได้ซึมซับการอยู่ร่วมกับนักเรียน
และการเรียนการสอน และคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
และนักเรียน (Mdn = 4, IQR =2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 11 กระบวนการคัดเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ผู้สมัครเข้าไปทํางานในสถานศึกษานั้นจริงๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และให้
ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) 
(Mdn = 4, IQR = 2, |Mdn-Mo| = -1) ข้อ 19 สถานะของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นพนักงานที่มีการทําสัญญาจ้างกับสถานศึกษาและจังหวัด การต่อสัญญาจ้าง
ขึ้นอยู่กับระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในสัญญา (Mdn = 3, IQR = 4, |Mdn-Mo| = 2) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลสําหรับการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ

ตนเองนั้น ควรเน้นความเป็นอิสระและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ทางความคิด โดยไม่กระทบต่อแนว
ทางการเรียนการสอน และในส่วนของกรอบกระบวนการเรียนการสอนควรเน้นให้นักเรียนฝึก
แก้ปัญหาการเรียนด้วยตนเอง 

2. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ควรกําหนดไว้ในกฎหมายว่า “หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้อยู่
ในกรอบของประเด็นงานในหน้าที่เป็นหลัก” หมายถึงต้องเน้นและทํางานที่อยู่ในหน้าที่เท่าน้ัน การ
มุ่งมั่นต่อการทํางานต่อการบริหารต้องคํานึงถึงความสําเร็จ, ความทันเวลา และคุณภาพ เพราะทุก
วันน้ีไม่เห็นว่าผู้บริหารการศึกษาจะรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนก็ไม่
อยู่โรงเรียน ผู้บริหารเขตก็ไม่อยู่เขต ไปอยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้ ไม่รับผิดชอบงานหลักแล้วคุณภาพด้าน
การศึกษาจะเกิดได้อย่างไร 
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3. บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ต้องเน้นในเรื่องกรอบความประพฤติควบคู่กับความ
สมารถ ประสทิธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิที่เด็กเป็นเป้าหมายทางการศึกษา 

4. การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนของครูและผู้บริหารการศึกษาควรให้
เทียบเท่ากับ ศาล อัยการ หรือหมอ แต่ต้องคัดคนที่จะมาเป็นครูจริงๆนะต้องเก่งจริงๆนะมีคุณภาพ
จริงๆ เงินเดือนเป็นแรงจูงใจท่ีดีต่อการประกอบอาชีพเช่นกัน ส่วนเงินสวัสดิการอ่ืนๆต้องคํานึงถึง
มาตรฐานข้ันตํ่าในการทํางานด้วยนะ ให้ดูที่คุณภาพและปริมาณงานด้วย ที่น่าจะเป็นตัวบ่งช้ี
ค่าตอบแทน อีกอย่างต้องไม่แตกต่างกับวิชาชีพอ่ืนๆนะ  

5. ในประเด็นเร่ืองการพักใช้และเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพของครูและผู้บริหาร
การศึกษา นั้นนอกจากจะดําเนินการด้วยระบบคุณธรรม และการพิจารณาข้อเท็จจริงในรูปของ
คณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแล้วควรมีตัวแทนซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยเพ่ือเป็นการถ่วงดุล 

6. การไม่จัดลําดับคะแนนสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ามาเป็นครูและผู้บริหาร
การศึกษา และประเด็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกตําแหน่งสามารถสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าทํางาน
ตามสถานศึกษาที่ตนเองสนใจ โดยการนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งสองประเด็น
น้ียังไม่เหมาะสมกับสังคมไทยเพราะจะมีการว่ิงเต้นกันมากมายทําให้เสียระบบ ยังต้องมีการจัดลําดับ
คะแนนอยู่เพ่ือป้องกันการเล่นพวก และระบบอุปถัมภ์ 

7. กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ที่จะดําเนินการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลงานและการสัมภาษณ์ นั้นควรจะดําเนินการทั้ง 2 วิธีจะดีกว่า 
คือ ทั้งการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกและต้องผ่านการวัดที่ได้มาตรฐานก่อน บางที่การสัมภาษณ์
และดูผลงานอย่างเดียวยังไม่ได้ในสังคมไทยระบบอุปถัมภ์ยังเข็มแข็ง 

8. กระบวนการคัดเลือกครูให้ใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ผู้สมัครเข้าไปอยู่ที่
สถานศึกษานั้นจริงๆ ใช้ชีวิตจริงๆ เพ่ือได้ซึมซับการอยู่ร่วมกับนักเรียนและการเรียนการสอน และ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา และนักเรียนและ
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ผู้สมัครเข้าไปทํางานในสถานศึกษา
น้ันจริงๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และให้ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกน้ัน
อาจจะยังไม่เหมาะกับระบบราชการของไทย แต่ถ้าจะเริ่มควรมีการทดลองปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง
ให้เป็นมาตรฐานและเป็นระบบและควรใช้เวลาให้มากกว่าน้ันคืออาจจะเป็น 6 เดือนขึ้นไปถึงจะเห็น
ผลและรู้จักตัวตนที่แท้จริงและลักษณะของการทํางานของคนๆน้ันอย่างแท้จริง 

9. สถานะของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นพนักงาน
ที่มีการทําสญัญาจ้างน้ัน ในกรณีนี้อาจไม่สร้างแรงจูงใจให้มาประกอบอาชีพครูเพราะขาดความมั่นคง 
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จะทําให้การจะหาคนเก่งคนดีมาเป็นครูและผู้บริหารยากมากข้ึนเพราะขาดความม่ันคงในวิชาชีพ ขาด 
Career Path 

 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ

บริหารงานวิชาการ 
ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ในส่วนกลาง 
(ระดับชาต)ิ มีหน่วยงาน
“วิจัยและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ” มหีนา้ที่
ศึกษาวิจยัและพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับชาติ 
เพื่อใชร้่วมกันทัง้ระบบ 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

2. ในระดับจงัหวัด มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาหลัก 
สูตรการศึกษาของ
จังหวดั โดยใหม้ีหน้าที่
วิเคราะห์หลักสูตรจาก
ส่วนกลาง(ระดบัชาติ) 
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของจงัหวัด 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

3. หลักสูตรการศึกษา
ของจังหวัด ประกอบ 
ด้วย “หลักสูตร
มาตรฐานกลาง
การศึกษาของจงัหวัด” 
ที่ผู้เรียนต้องเรยีนรู ้

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. (ต่อ)ร่วมกันทั้งระบบ 
และ “หลักสูตรท้องถิ่น
ของจังหวัด” ทีบ่่งบอกถึง
ตัวตนของจังหวดัตนเอง 

  

4. การบริหารหลักสูตร
การศึกษาของจงัหวัด ให้
ดําเนินการในรปูของ
คณะกรรมการที่มีส่วนร่วม
จากทกุภาคส่วนของ
จังหวดัเพื่อบริหาร
หลักสูตรและแนวทางการ
จัดการเรยีนการสอนใน
ทุกระดับทกุประเภท 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

5. จดุมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาแต่ละ
ประเภทแต่ละระดับต้อง
ระบุความชัดเจนตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมี
หลักสูตรนานาชาติ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

6. สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทจัดทําหลัก 
สูตรที่มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรระดับชาติ
และจัดทําหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ส่งเสรมิ
เอกลักษณข์องตนเอง 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. ครูปฏิบัตหินา้ที่
เตรียมแผนการสอน 
เตรียมส่ือ และสอนเพียง
อย่างเดียว หน้าที่อื่นให้
บุคลากรทางการศึกษา
อื่นเป็นผู้ปฏิบัติ 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

8. การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู
เน้นเป็นผู้อํานวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มที ่

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

9. แผนการเรยีนของ
สถานศึกษาในแต่ละ
ระดับแต่ละประเภทต้อง
มีความหลากหลาย ให้
นักเรยีนมีสิทธทิี่จะเลือก
เรียนไดต้ามความสนใจ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

10. จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นภาษา 
อังกฤษอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาและยกระดับ
ความสามารถด้านการ
ส่ือสารของผู้เรยีน 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. ครูต้องได้สอนในสาขา
ที่จบ และได้รับการพัฒนา
ในสาขาทีจ่บอยา่งต่อเนือ่ง 
ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่
นักเรยีนทัง้ด้านการปฏิบัติ
ตนและการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

12. แหล่งเรียนรู้ทัง้ใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาตอ้งมีอย่าง
พอเพียง และเหมาะสมกับ
ระดับของการจัด
การศึกษาแต่ละประเภท  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

13. การบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ ใหบ้ริหาร
จัดการและใช้แหล่งเรยีนรู้
ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาแตล่ะแห่งและ
จังหวดั 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

14. จังหวัดมีการวิจัยส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และเป็นผู้ดําเนนิการจัดหา
ส่ือนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ใน
ภาพรวมระดับจงัหวัด
เพ่ือให้บริการแก่สถาน 
ศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

15. ให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสม
และให้ความเหน็ชอบต่อ
การจดัหาส่ือ นวัตกรรม 
และหนังสือเรียนของ
สถานศึกษา  

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

16. มีหน่วยงาน“รับรอง
มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ” มหีนา้ที่
ทดสอบทางการศึกษา 
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพิจารณา
การปิดสถานศึกษาที่
ไม่ได้มาตรฐาน 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

17. จัดหวัดวิเคราะห์ 
กําหนดมาตรฐาน และ
วางระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทกุ
ระดับทกุประเภททัง้
จังหวดั และดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาในทุกๆ 2 ป ี

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

18. จัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาภายในสถาน 
ศึกษาทกุระดับทุก
ประเภท โดยการ
วิเคราะห์มาตรฐานใน
ระดับชาติและระดับ
จังหวดัรวมไปถงึจุดเน้น
ของจังหวัด 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

19. จังหวัดดําเนินการ
ทดสอบเพือ่วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
โดยจังหวัดเป็นผู้ออก
ข้อสอบมาตรฐานกลาง
ของจังหวัดและใช้
ทดสอบผู้เรยีนในภาค
ปลายทุกปกีารศึกษา 
ทุกระดับและทุก
ประเภท 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

20. ครูและสถานศึกษา
ดําเนินการทดสอบและ
ตัดสินผลการเรยีนใน
ระดับห้องเรยีนและ
ระดับสถานศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงานวิชาการ(ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงานวิชาการ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

21. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และ
รับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
จากระดับจังหวดัและ
ระดับชาติจะนําไปตัดสิน
การให้รางวัล ยกย่อง 
และการเล่ือนตาํแหน่ง
ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดจัดการตนเองด้านการบริหารงานวิชาการสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 4 การบริหาร
หลักสูตรการศึกษาของจังหวัด ให้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ
จังหวัดเพ่ือบริหารหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับทุกประเภท (Mdn = 5, 
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 แผนการเรียนของสถานศึกษาในแต่ละระดับแต่ละประเภทต้องมี
ความหลากหลาย ให้นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อ 12 แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้องมีอย่างพอเพียง และเหมาะสมกับ
ระดับของการจัดการศึกษาแต่ละประเภท (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 20 ครูและ
สถานศึกษาดําเนินการทดสอบและตัดสินผลการเรียนในระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษา 
(Mdn= 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 3 หลักสูตรการศึกษาของจังหวัด ประกอบด้วย “หลักสูตร
มาตรฐานกลางการศึกษาของจังหวัด”ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบ และ “หลักสูตรท้องถิ่นของ
จังหวัด” ที่บ่งบอกถึงตัวตนของจังหวัดตนเอง (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทจัดทําหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติและจัดทํา
หลักสูตรท้องถิ่นที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของตนเอง (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 ครู
ปฏิบัติหน้าที่เตรียมแผนการสอน เตรียมสื่อ และสอนเพียงอย่างเดียว หน้าที่อ่ืนให้บุคลากรทางการ
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ศึกษาอ่ืนเป็นผู้ปฏิบัติ (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับความสามารถด้านการ
สื่อสารของผู้เรียน (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 11 ครูต้องได้สอนในสาขาที่จบ และ
ได้รับการพัฒนาในสาขาที่จบอย่างต่อเน่ือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งด้านการปฏิบัติตน
และการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 2 ในระดับจังหวัด มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด โดยให้มีหน้าที่วิเคราะห์หลักสูตร
จากส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อ 5 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาแต่ละประเภทแต่ละระดับต้องระบุความชัดเจนต้ังแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา และมีหลักสูตรนานาชาติ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 
ข้อ 8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเน้นเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 
13 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้บริหารจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาแต่
ละแห่งและจังหวัด (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 14 จังหวัดมีการวิจัยสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี และเป็นผู้ดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ในภาพรวมระดับ
จังหวัดเพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 17 
จัดหวัดวิเคราะห์ กําหนดมาตรฐาน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ทั้งจังหวัด และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุกๆ 2 ปี (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 
0) ข้อ 18 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
โดยการวิเคราะห์มาตรฐานในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมไปถึงจุดเน้นของจังหวัด (Mdn = 5, 
IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 1 ในส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน่วยงาน“วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้
ร่วมกันทั้งระบบ (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 19 จังหวัดดําเนินการทดสอบเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยจังหวัดเป็นผู้ออกข้อสอบมาตรฐานกลางของจังหวัดและใช้ทดสอบ
ผู้เรียนในภาคปลายทุกปีการศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0)  

นอกจากน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองด้านการบริหารงานวิชาการไม่สอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังนี้ ข้อ 15 ให้มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบต่อการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และหนังสือ
เรียนของสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 16 มีหน่วยงาน“รับรองมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน (Mdn = 5, IQR = 
2, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 21 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
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การศึกษา จากระดับจังหวัดและระดับชาติจะนําไปตัดสินการให้รางวัล ยกย่อง และการเลื่อนตําแหน่ง
ของบุคลากรในสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 2, |Mdn-Mo| = 0)  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้ง

ระบบ ควรจะเก็บข้อมูลจากฐานล่างและเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
2. นอกจากจะมีหลักสูตรมาตรฐานกลางการศึกษาของจังหวัดแล้วยังมีหลักสูตรท้องถิ่น

ของจังหวัดที่บ่งบอกถึงตัวตนของจังหวัดตนเอง ประเด็นน้ีอาจจะแคบไป ต้องรวมถึงความมุ่งหวัง 
คาดหวังของสังคมในจังหวัดน้ันๆด้วย 

3. ควรให้มีการเรียนเพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เก่ียวข้องให้มากข้ึน เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน เป็นต้นครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ
เติมเต็มศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

4. ต้องเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ทางสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้
บริบททางสังคม กิจกรรมประเพณี กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง กระบวนการยุติธรรมซึ่ง
เด็กจะมีประสบการณ์จรงิในสังคมมากขึ้น เด็กสัมผัสได้ทุกมิติ 

5. การวิเคราะห์ กําหนดมาตรฐาน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภททั้งจังหวัด และการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอาจจะทําได้ในทุกๆปีเพ่ือเป็น
การทบทวนและพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น 

6. การพิจารณาจัดหาส่ือ นวัตกรรม และหนังสือเรียนของสถานศึกษาควรจะให้เป็นไป
ตามความต้องการของสถานศึกษาที่มาจากครูผู้สอน ถ้าให้พิจารณาโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด
พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบก็จะไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน ก็จะเหมือนคนใช้ไม่ได้เลือกคนเลือกไม่ได้ใช้ 

7. ปิดสถานศึกษา เพราะได้รับปัจจัยที่ต่างกันทําให้คุณภาพและมาตรฐานต่างกัน จะปิด
โรงเรียนเขาต้องให้หน่วยงานอ่ืนพิจารณาหน่วยงานรับรองมาตรฐานอาจจะต้องกําหนดบทบาทใหม่ 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงบประมาณ 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงบประมาณ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ควรได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรฐับาลกลาง
และจากรัฐบาลจังหวดั 
(ระดับท้องถิ่น) โดยมีองค์
คณะบุคคลเป็นผู้ตัดสินใจ 
ซึ่งได้แก่ รัฐสภาใน
ส่วนกลาง และสภาจังหวัด
ในระดับท้องถิ่น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

2. ให้มีการออกกฎหมาย
เพื่อกําหนดภาษีและ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะทั้งในระดับชาติ
และระดับจังหวดัโดย
คํานึงถึงความเหมาะสม
ของอัตราการจา่ยภาษี
และรายได้ของบุคคลที่
ต้องเสียภาษ ี

5 5 0 2 มากที่สุด ไม่สอดคล้อง

3. การบริหารงบประมาณ
ในส่วนกลาง รัฐบาลกลาง
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษาให้กับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการศึกษา 
(ระดับชาต)ิ จัดสรร
งบประมาณให้กับจังหวัด
โดยตรง  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

4. รัฐบาลกลาง จัดสรร
งบประมาณด้านการ 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงบประมาณ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงบประมาณ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. (ต่อ) สนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาและ
งบประมาณอดุหนุนเป็น
ก้อนใหญ่ โดยให้จังหวัดมี
อิสระต่อการบรหิาร
งบประมาณดว้ยตนเอง 
การจดัสรรให้พจิารณาถึง
ขนาดของจังหวดั จํานวน 
ระดับ และประเภทของ
สถานศึกษาที่เปดิสอน 

  

5. จงัหวดั บริหาร
งบประมาณด้านการศึกษา
โดยองค์คณะบคุคล 2 
คณะ คือ สภาการศึกษา
จังหวดั เป็นผู้เสนอขอรับ
งบประมาณ และสภา
จังหวดั เป็นผู้เหน็ชอบ
อนุมัติงบประมาณ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

6. จงัหวดัเป็นผู้ดําเนินการ
บริหารงบประมาณด้าน
เงินเดอืน ค่าตอบแทน 
และด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน 
ส่ิงก่อสร้างให้กบั
สถานศึกษาแตล่ะแห่งโดย
พิจารณาถึงขนาด ระดับ 
และประเภทการจัด
การศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงบประมาณ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงบประมาณ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. จงัหวดั จัดสรร
งบประมาณการบริหารจัด
การศึกษาให้กับ
สถานศึกษาโดยตรงเป็น
ก้อนใหญ่ทกุรายการ 
(ยกเว้นงบประมาณ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง 
และเงินเดือน 
ค่าตอบแทน) ให้
สถานศึกษามีอสิระต่อการ
บริหารจัดการงบประมาณ
ด้วยตนเอง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

8. การเสนอขอรับ
งบประมาณ ใหด้ําเนินการ
นําเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่
ระดับสถานศึกษาโดย
นําเสนอหน่วยงานเหนือ
ชั้นขึ้นไป 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

9. สถานศึกษา เป็นผู้
เสนอของบประมาณของ
สถานศึกษาให้ยดึจํานวน
นักเรยีน จํานวนห้องเรียน 
และจํานวนครู เป็นหลัก
ในการคํานวณ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารงบประมาณ (ต่อ) 

ด้านการจัดระบบการ 
บริหารงบประมาณ 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. สถานศึกษา บริหาร
งบประมาณโดยคณะ 
กรรมการสถานศึกษา ครู 
และผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

11. สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานทุก
ประเภท ให้เรยีนฟรีไม่
เก็บค่าเล่าเรยีน 

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

12. สถานศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาควรได้รับ
งบประมาณสนบัสนุนจาก
จังหวดัและสามารถจัด 
เก็บจากค่าเล่าเรียนจาก
ผู้เรียนได ้

5 5 0 1.5 มากที่สุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 10 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดจัดการตนเองด้านการบริหารงบประมาณสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อ 1 ควรได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและจากรัฐบาลจังหวัด (ระดับท้องถิ่น) โดยมีองค์คณะบุคคลเป็นผู้
ตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ รัฐสภาในส่วนกลาง และสภาจังหวัดในระดับท้องถิ่น (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| 
= 0) ข้อ 3 การบริหารงบประมาณในส่วนกลาง รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้กับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) 
จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดโดยตรง (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 4 รัฐบาลกลาง 
จัดสรรงบประมาณด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและงบประมาณอุดหนุนเป็นก้อนใหญ่ โดย
ให้จังหวัดมีอิสระต่อการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง การจัดสรรให้พิจารณาถึงขนาดของจังหวัด 
จํานวน ระดับ และประเภทของสถานศึกษาที่เปิดสอน (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 10 
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สถานศึกษา บริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
(Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 5 จังหวัด บริหารงบประมาณด้านการศึกษาโดยองค์คณะ
บุคคล 2 คณะ คือ สภาการศึกษาจังหวัด เป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณ และสภาจังหวัด เป็นผู้เห็นชอบ
อนุมัติงบประมาณ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 6 จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการบริหาร
งบประมาณด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง
โดยพิจารณาถึงขนาด ระดับ และประเภทการจัดการศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 7 
จังหวัด จัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาโดยตรงเป็นก้อนใหญ่ทุกรายการ 
(ยกเว้นงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และเงินเดือน ค่าตอบแทน) ให้สถานศึกษามีอิสระต่อการ
บริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเอง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 8 การเสนอขอรับ
งบประมาณ ให้ดําเนินการนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้ังแต่ระดับสถานศึกษาโดยนําเสนอ
หน่วยงานเหนือช้ันขึ้นไป (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 9 สถานศึกษา เป็นผู้เสนอขอ
งบประมาณของสถานศึกษาให้ยึดจํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน และจํานวนครู เป็นหลักในการ
คํานวณ (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 11 สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ประเภท ให้เรียนฟรีไม่เก็บค่าเล่าเรียน (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อ 12 สถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดและสามารถจัดเก็บจากค่าเล่าเรียนจาก
ผู้เรียนได้ (Mdn = 5, IQR = 1.5, |Mdn-Mo| = 0) 

นอกจากน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองด้านการบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องกันอยู่เพียงด้านเดียว คือ ข้อ 2 ให้มีการออก
กฎหมายเพ่ือกําหนดภาษีและจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราการจ่ายภาษีและรายได้ของบุคคลที่ต้องเสียภาษี (Mdn = 5, IQR = 2, 
|Mdn-Mo| = 0) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ด้านการเก็บค่าใช้จ่าย ถ้าไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนจะทําให้เกิดปัญหาสําหรับ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปิดสอนการเรียนสองภาษาขึ้นได้ เพราะจะมีค่าใช้จ่ายด้านครูผู้สอนเพ่ิมมาก
ขึ้นดังน้ันถ้าในลักษณะหลักสูตรพิเศษจึงควรมีการเก็บค่าเล่าเรียน 

2. การจัดสรรงบประมาณควรยึดหลักการจัดสรรงบประมาณที่คํานึงถึงเป้าหมายสุดท้าย
ของการศึกษา นั่นคือคุณภาพผู้เรียนดังน้ันการพิจารณาจัดสรรงบประมาณลงสู่สถานศึกษาควรให้
สถานศึกษาเสนอของบประมาณขึ้นมาด้วยตนเองแต่การเสนอของบประมาณของสถานศึกษาจะต้องมี
ข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาด้วยเช่นกัน 

3. บริบทของประเทศไทยยังไม่เหมาะกับการออกกฎหมายกําหนดภาษีและจัดเก็บภาษีเพื่อ
การศึกษา เน่ืองจากความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารสถานศึกษา 

ในสังกดั 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท เปน็นิติบุคคล
ภายใต้การกํากบัของ
จังหวดั โดยใหม้ีคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

2. กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการให้กับ
สถานศึกษา โดยอยู่ภายใต้
การบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

3. การประเมิน
สถานศึกษาใหป้ระเมินใน
ภาพรวม และใช้ผลการ
ประเมินพิจารณาการให้
รางวัล ค่าตอบ แทน
ประจําปี หรอืการยกเลิก
สัญญาจ้าง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง

4. ผู้บรหิารการศึกษาใน
สถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีอํานาจสิทธิข์าดในการ
ประเมินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ต่อ)  

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารสถานศึกษา 

ในสังกดั 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ผู้บรหิารการศึกษาใน
สถานศึกษา ครแูละ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ต้องรับผิดชอบร่วมกันใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐานและคุณภาพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

6. สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ให้มี
การแบ่งโครงสรา้งการ
บริหารภายในออกเป็น 4 
งาน คือ งานวิชาการ, งาน
บริหารทั่วไป, งานแผน
และงบประมาณ และงาน
บุคคล ส่วนสถานศึกษาใน
ระดับ อุดมศึกษาให้แบง่
โครงสร้างเป็นภาควิชา
หรือคณะวิชาตามที่เปิด
สอน 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

7. สถานศึกษาควรมีการ
บริหารเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล คือ หลักนิติ
ธรรม, หลักคุณธรรม, 
หลักความโปร่งใส, 
หลักการมีส่วนรว่ม, หลัก
ความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ต่อ)  

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารสถานศึกษา 

ในสังกดั 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. สถานศึกษาควรมีการ
บริหารจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุก
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ รว่ม
จัดการศึกษา และร่วม
รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

9. สถานศึกษาสามารถ
กําหนดวธิีการดาํเนินงาน
ของตนเองเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและมาตรฐานที่
ต้นสังกัดวางไวแ้ละพร้อม
ที่จะรับผิดชอบกับผลที่
เกิดขึ้น 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

10. สถานศึกษา ควรมีจัด
การศึกษาทีต่อบสนอง
ความต้องการของผู้เรยีน
และชุมชน และการ
บริหารที่เป็น
ลักษณะเฉพาะตัวเองของ
สถานศึกษาแตล่ะแห่ง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

11. สถานศึกษาแต่ละแห่ง
ให้มีการกําหนด
จุดมุ่งหมาย จุดเน้นต่อ
คุณภาพการศึกษาของ
ตนเองให้ชัดเจน เพื่อให ้

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองด้านการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ต่อ)  

ด้านการจัดระบบ 
การบริหารสถานศึกษา 

ในสังกดั 

มัธยฐาน 
(Mdn) 

ฐานนิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 
 

พิสัย
ระหว่าง  
ควอร์ไทล์ 

(IQR) 

ระดับ 
ความ

ต้องการ 

ความคิดเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. (ต่อ) ผู้เรียนเลือกทีจ่ะ
เข้าศึกษาตามความสนใจ
ของตนเอง 

  

12. สถานศึกษา มีการ
จัดทํางบประมาณ มีแผน
งบประมาณ และ มีการ
ตรวจสอบถ่วงดลุ 

5 5 0 0.5 มากที่สุด สอดคล้อง

13. สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทควรมีบุคลากร
ทางการศึกษาอืน่สําหรับ
การดําเนินการที่เกีย่วกับ
การเงิน การคลัง การพัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง 
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ครู
มีหน้าที่เตรียมการสอน
และสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง

 
จากตารางที่ 11 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ

จังหวัดจัดการตนเองด้านการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสอดคล้องกันเรียงตามลําดับ ดังน้ี ข้อที่ 2 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา โดยอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อท่ี 5 
ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ (Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 7 
สถานศึกษาควรมีการบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลัก
ความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า (Mdn = 5, IQR = 0, 
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|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 8 สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมจัดการศึกษา และร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 9 สถานศึกษาสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานของตนเอง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานที่ต้นสังกัดวางไว้และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลท่ีเกิดขึ้น (Mdn 
= 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0)ข้อที่ 10 สถานศึกษา ควรมีจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน และการบริหารที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเองของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (Mdn = 5, 
IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 11 สถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย จุดเน้นต่อ
คุณภาพการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกที่จะเข้าศึกษาตามความสนใจของตนเอง
(Mdn = 5, IQR = 0, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 13 สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทควรมีบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นสําหรับการดําเนินการที่เก่ียวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ครูมีหน้าที่เตรียมการสอนและสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว (Mdn = 5, IQR = 0, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 1 สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เป็นนิติบุคคลภายใต้การกํากับของ
จังหวัด โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 6 
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
งานวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานแผนและงบประมาณ และงานบุคคล ส่วนสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาให้แบ่งโครงสร้างเป็นภาควิชาหรือคณะวิชาตามท่ีเปิดสอน (Mdn = 5, IQR = 0.5, 
|Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 12 สถานศึกษา มีการจัดทํางบประมาณ มีแผนงบประมาณ และ มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล (Mdn = 5, IQR = 0.5, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 3 การประเมินสถานศึกษาให้ประเมิน
ในภาพรวม และใช้ผลการประเมินพิจารณาการให้รางวัล ค่าตอบแทน ประจําปี หรือการยกเลิก
สัญญาจ้าง (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) ข้อที่ 4 ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจสิทธ์ิขาดในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา (Mdn = 5, IQR = 1, |Mdn-Mo| = 0) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. รัฐบาลกลางควรกระจายอํานาจบริหารจัดการ ทั้งด้านคน เงิน และความรับผิดชอบไป

ยังสถานศึกษา และชุมชน ท้องถิ่น ให้มากท่ีสุด เพราะที่ผ่านมาการบริหารด้วยรัฐส่วนกลางไม่ได้ผล 
“ล้มเหลว”โดยการบริหารจัดการของสถานศึกษาสามารถดําเนินการได้อย่างอิสระภายใต้การควบคุม
คุณภาพจากสภาการศึกษาจังหวัด 

2. การแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาจจะไม่จําเป็นต้อง
แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานแผนและงบประมาณ และงานบุคคล แต่
ควรให้สิทธิไว้บ้างทุกระดับควรแบ่งเองได้ตามบริบทของตนเองที่จําเป็น 



300 

 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง เพ่ือนําเสนอรูปแบบและแนว
ทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองตามทัศนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและจิตนาการ
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัย
เชิงอนาคต เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 17 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ EDFR รอบที่ 1 ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi Structured Interview) EDFR ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
(Opinionnaire) การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการโดย 1) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
2) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ในรอบที่ 2 และ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ว่า รูปแบบและ
แนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองตามทัศนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) พบว่า เป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ของพหุองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 73 
แนวทาง ประกอบด้วยองค์ประกอบในด้านโครงสร้างการบริหารเก่ียวข้องกับการจัดต้ังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการศึกษาในท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับชาติ ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 18 
แนวทาง องค์ประกอบด้านการจัดระบบบริหารงานบุคคลเก่ียวข้องกับการจัดระบบและการ
บริหารงานบุคคลสําหรับบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
แนวทางการปฏิบัติ 13 แนวทางองค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดระบบและ
วางแผนงานวิชาการ การกําหนดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 18 แนวทางองค์ประกอบด้านการบริหารงบประมาณเก่ียวกับการ
ดําเนินการจัดทําการอนุมัติการบริหารและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 11 แนวทาง และองค์ประกอบด้านการบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดในทุกระดับทุกประเภทประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 13 แนวทาง
มีรายละเอียดดังน้ี 

1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 18 แนวทาง 
องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหาร พบว่า มีลักษณะโครงสร้างการบริหาร

สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบการปกครองแบบ “จังหวัดจัดการตนเอง” คือโครงสร้างการบริหารมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทั้ง 2 ระดับ คือ หน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ โดยหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของจังหวัดทุกระดับ
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่วนในหน่วยงานระดับชาติมีบทบาทหน้าที่
ควบคุม กํากับ ติดตามการจัดการศึกษาภาพรวมมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างการบริหารท้องถ่ินระดับจังหวัด มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1) ให้มีการ
จัดต้ัง “สํานักการศึกษาจังหวัด” (ใช้ช่ือเรียกตามช่ือจังหวัดน้ันๆ) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
จัดการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของจังหวัดทุกระดับทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 2) การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักการศึกษาจังหวัด ให้มี 
“ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาจังหวัด” เป็นผู้บังคับบัญชา 3) ให้จัดตั้ง “สภาการศึกษาจังหวัด” 
มีบทบาทหน้าที่กําหนดทิศทาง วางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด 4) ให้มี “สํานักงานสภาการศึกษา” 
เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของสภาการศึกษา
จังหวัดในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 5) ให้มี 
“กองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาท
หน้าที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ให้มี 
“กองสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่
ในการวิจัย ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 
7) ให้มี “กองทดสอบทางการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มบีทบาทหน้าที่
ในการวิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทดสอบเพื่อวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 8) ให้มี “กองคลังและพัสดุ” เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ของการ
จัดการศึกษาในทุกระดับ 9) ให้มี “กองการเจ้าหน้าที่และนิติการ” เป็นส่วนราชการภายในสํานัก
การศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และการดําเนินการทางวินัย
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10) ให้มี “กองนิเทศ ติดตาม และประเมินผล” เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และกําหนดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ/
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หลักสูตรท้องถ่ิน และมีหน้าที่นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 11) จัดต้ัง 
“สํานักงานเขตการศึกษาอําเภอ” (ช่ือเรียกตามช่ืออําเภอน้ันๆ) เป็นหน่วยงานประสานงานการจัด
การศึกษาระดับอําเภอโดยมีหน้าที่ประสานจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยและ 12) การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตการศึกษาอําเภอให้มี “ผู้อํานวยการเขต
การศึกษาอําเภอ” เป็นผู้บังคับบัญชา 

โครงสร้างการบริหารระดับชาติ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1) ให้มีการจัดต้ังองค์กร
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง (ระดับชาติ) โดยให้มบีทบาทหน้าที่ควบคุม กํากับ ติดตาม
การจัดการศึกษาภาพรวมในระดับประเทศ 2) ให้จัดต้ังสภาการศึกษาในส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพื่อ
กําหนดและวางนโยบายการศึกษาของชาติ อย่างเป็นระบบ 3) ให้หน่วยงานในส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
ออกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 4) ให้จัดต้ังหน่วยงาน “วิจัย
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มี
หน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 5) ให้จัดต้ัง
หน่วยงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษา วิจัย ผลิตและให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อ
สถานศึกษาและ 6) ยังให้มีการจัดต้ังหน่วยงาน “รับรองคุณวุฒิการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานใน
กํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน้าที่รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหารตามทัศนะความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวข้องกับการจัดต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาในท้องถ่ินระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ โดยมีสภาการศึกษาทําหน้าที่กําหนดทิศทางและวางนโยบายทั้งในท้องถ่ินระดับจังหวัด
และระดับชาติและให้มีกฎหมายด้านการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อใช้ร่วมกันทั้งระบบสามารถเขียน
เป็นแผนภาพโครงสร้างท้องถิ่นระดับจังหวัด และระดับชาติได้ตามแผนภูมิที่ 8 และแผนภูมิที่ 9 ดังน้ี 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
ของรูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

สาํนักการศกึษาจังหวัด

(ผู้อาํนวยการสาํนักการศกึษา) 
สภาการศกึษาจงัหวดั 

สํานกังานสภา 
การศกึษาจงัหวดั 

กองพฒันาครูและ
บคุคลากรทางการ

ศกึษา 

กองคลงัและ
พสัด ุ

กองการ
เจ้าหน้าที่และ 

นิติการ 

กองนิเทศ 
ติดตามและประ 

เมินผล 

กองสื่อ  
นวตักรรมและ
เทคโนโลยี 

กองทดสอบ 
ทางการศกึษา 

สํานกังานเขตการศกึษาอําเภอ
(ผู้ อํานวยการเขตการศกึษาอําเภอ) 

สถานศกึษา สถานศกึษา สถานศกึษา สถานศกึษา 

นิติบคุคลภายใต้การกํากบั 

แผนภูมิที ่8 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของรูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของรูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง 
(การบริหารในส่วนกลาง) 

 
                      หนว่ยงานในกํากบั 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

องค์กรการศึกษา 
ระดบัชาต ิ หน่วยงาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

ส่วนกลาง (ระดับชาติ) ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อใช้ร่วมกันทั้งระบบ 

หน่วยงาน 
รับรองคุณวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

แห่งชาติ 

หน่วยงานในกํากับ

สภาการศึกษาในส่วนกลาง
(ระดับชาติ) เพื่อกําหนดและวาง

นโยบายการศึกษาของชาติ 
อย่างเป็นระบบ 

แผนภูมิที ่9 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของรูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง (การบริหารในส่วนกลาง) 
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2. องค์ประกอบด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยแนวทางการ
ปฏิบัติ 13 แนวทาง 

 องค์ประกอบด้านการจัดระบบบริหารงานบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดระบบและการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยแนวทางการปฏิบัติมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับองค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหารในลักษณะ
สายบังคับบัญชา การนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติ การควบคุม กํากับ ติดตาม และการดําเนินงานใน
ลักษณะการสนับสนุนการดําเนินงานร่วมกัน ลักษณะของการบริหารงานบุคคลมีแนวทางการปฏิบัติ 
2 ระดับเช่นเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติด้านโครงสร้างการบริหาร โดยมีรายละเอียดแนวทางการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 การจัดระบบการบริหารงานบุคคลท้องถ่ินระดับจังหวัด มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
1) ในระดับจังหวัดมีหน้าที่สรรหาครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีความเป็น
อิสระต่อการบริหารงานบุคคลโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายในส่วนกลางกําหนด 2) “สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัด” เป็นสภาอิสระขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารของจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ใน
การพิทักษ์สิทธิของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัด และมีบทบาทร่วม
กําหนดหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 3) จัดให้มีสวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ครูและผู้บริหารการศึกษาให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าวิชาชีพอ่ืนและยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง 4) อัตรา
เงินตอบแทนของตําแหน่งครูกับผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ให้กําหนดอัตราที่แตกต่างกัน โดย
อัตราเงินตอบแทนของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษากําหนดให้สูงกว่าครูเนื่องจากความรับผิดชอบ
ต่อความสําเร็จในภาพรวมมีมากกว่า 5) ให้มีการกําหนดวิทยฐานะหรือตําแหน่งทางวิชาการของครูที่
สอนในทุกระดับเหมือนกัน และมีเงินประจําวิทยฐานะหรือประจําตําแหน่ง 6) ระบบการให้เงินตอบ
แทนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพ้ืนฐานและองค์ประกอบอ่ืนๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันใน
การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ 7) มีระบบการประเมินที่เข้มงวดเพ่ือนํามาพิจารณาให้รางวัล ยกย่อง 
และการเลื่อนตําแหน่งประจําปี ในทุกๆ ตําแหน่ง 8) มีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
และผู้บริหารการศึกษาให้มีการพัฒนาความเป็นผู้นําฝึกทักษะการจัดการกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อย่างสมํ่าเสมอ 9) การพักใช้และเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพของครูและผู้บริหาร
การศึกษา ให้มีการดําเนินการด้วยระบบคุณธรรม และดําเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงในรูปของ
คณะกรรมการโดยมีตัวแทนจาก “สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด” ร่วมเป็นกรรมการ 

 การจัดระบบการบริหารงานบุคคลระดับชาติ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1) ให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉพาะ สําหรับ
ใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 2) หน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทําหน้าที่ในการทดสอบ 
รับรองวุฒิ และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีสิทธิพักใช้และเพิกถอนการรับรองวุฒิ       
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ใบประกอบวิชาชีพ และกําหนดคุณสมบัติในทุกๆตําแหน่ง 3) ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน
ผลิตครู โดยมีอํานาจในการกําหนดทิศทางการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
ในแต่ละระดับ 4) ผู้ที่จะประกอบอาชีพครูและผู้บริหารการศึกษา ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาและมใีบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบด้านการจัดระบบบริหารงานบุคคลให้ความสําคัญกับ
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพครูอย่างมาก ยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงผู้ที่จะมาเป็นครูต้องได้รับการรับรอง
คุณวุฒิมีใบประกอบวิชาชีพ ค่าตอบแทนสูง ให้มีการกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับครูโดยเฉพาะที่ใช้
ร่วมกันทั้งระบบ และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งก็เพ่ือมุ่งหวังจะยกระดับฐานะของครู
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 

3. องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 18 
แนวทาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการจัดระบบ
และวางแผนงานวิชาการ การกําหนดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้และพัฒนา
สื่อนวัตกรรม การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับองค์ประกอบด้าน
โครงสร้างการบริหารท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับชาติมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 การบริหารงานวิชาการท้องถ่ินระดับจังหวัด มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1) ในระดับ
จังหวัด มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด โดยให้มีหน้าที่
วิเคราะห์หลักสูตรจากส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด 2) หลักสูตร
การศึกษาของจังหวัด ประกอบด้วย “หลักสูตรมาตรฐานกลางการศึกษาของจังหวัด” ที่ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบ และ “หลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัด” ที่บ่งบอกถึงตัวตนของจังหวัดตนเอง      
3) การบริหารหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด ให้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนของจังหวัดเพ่ือบริหารหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับทุก
ประเภท 4) สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทจัดทําหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติ
และจัดทําหลักสูตรท้องถ่ินที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของตนเอง 5) แผนการเรียนของสถานศึกษาในแต่ละ
ระดับแต่ละประเภทต้องมีความหลากหลายให้นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 6) จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับ
ความสามารถด้านการสื่อสารของผู้เรียน 7) แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้องมี
อย่างพอเพียง และเหมาะสมกับระดับของการจัดการศึกษาแต่ละประเภท 8) ครูและสถานศึกษา
ดําเนินการทดสอบและตัดสินผลการเรียนในระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษา 9) ครูปฏิบัติหน้าที่
เตรียมแผนการสอน เตรียมสื่อ และสอนเพียงอย่างเดียว หน้าที่อ่ืนให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นผู้
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ปฏิบัติ 10) ครูต้องได้สอนในสาขาที่จบ และได้รับการพัฒนาในสาขาที่จบอย่างต่อเนื่อง ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งด้านการปฏิบัติตนและการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 11) จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทแต่ละระดับต้องระบุความชัดเจนต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมีหลักสูตรนานาชาติ 12) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเน้นเป็นผู้
อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
13) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้บริหารจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
แต่ละแห่งและจังหวัด 14) จังหวัดมีการวิจัยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และเป็นผู้ดําเนินการจัดหา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ในภาพรวมระดับจังหวัดเพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท 15) จังหวัดดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยจังหวัดเป็นผู้ออก
ข้อสอบมาตรฐานกลางของจังหวัดและใช้ทดสอบผู้เรียนในภาคปลายทุกปีการศึกษา ทุกระดับและทุก
ประเภท 16) จัดหวัดวิเคราะห์ กําหนดมาตรฐาน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภทท้ังจังหวัด และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุกๆ 2 ปี 17) จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมไปถึงจุดเน้นของจังหวัด 

 การบริหารงานวิชาการระดับชาติ มี 1 แนวทางการปฏิบัติ คือ ในส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
มีหน่วยงาน “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 

 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการตามทัศนะความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการจัดระบบและวางแผนงานวิชาการ การกําหนดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีให้ความสําคัญกับท้องถิ่นระดับจังหวัดในการดําเนินการ
ด้านบริหารงานวิชาการเป็นอย่างมาก ในระดับชาติเป็นเพียงให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ศึกษาวิจัยและ
พัฒนามาตรฐานหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นหลักสูตรกลางเท่าน้ัน 

4. องค์ประกอบด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 11 
แนวทาง 

 องค์ประกอบด้านการบริหารงบประมาณ เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวกับการดําเนินการ
จัดทําการอนุมัติ การบริหาร และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหารท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับชาติโดยมีรายละเอียดแนว
ทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1) ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและจากรัฐบาลจังหวัด (ระดับ
ท้องถิ่น) โดยมีองค์คณะบุคคลเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ รัฐสภาในส่วนกลาง และสภาจังหวัดในระดับ
ท้องถิ่น 2) การบริหารงบประมาณในส่วนกลาง รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้กับ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) 
จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดโดยตรง 3) รัฐบาลกลาง จัดสรรงบประมาณด้านการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาและงบประมาณอุดหนุนเป็นก้อนใหญ่ โดยให้จังหวัดมีอิสระต่อการบริหาร
งบประมาณด้วยตนเอง การจัดสรรให้พิจารณาถึงขนาดของจังหวัด จํานวน ระดับ และประเภทของ
สถานศึกษาที่เปิดสอน 4) สถานศึกษา บริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ
ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 5) จังหวัด บริหารงบประมาณด้านการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล 2 
คณะ คือ สภาการศึกษาจังหวัด เป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณ และสภาจังหวัด เป็นผู้เห็นชอบอนุมัติ
งบประมาณ 6) จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการบริหารงบประมาณด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และด้าน
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งโดยพิจารณาถึงขนาด ระดับ และประเภทการ
จัดการศึกษา 7) จังหวัด จัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาโดยตรงเป็น
ก้อนใหญ่ทุกรายการ (ยกเว้นงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และเงินเดือน ค่าตอบแทน) ให้
สถานศึกษามีอิสระต่อการบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเอง 8) การเสนอขอรับงบประมาณ ให้
ดําเนินการนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับสถานศึกษาโดยนําเสนอหน่วยงานเหนือ
ชั้นขึ้นไป 9) สถานศึกษา เป็นผู้เสนอของบประมาณของสถานศึกษาให้ยึดจํานวนนักเรียน จํานวน
ห้องเรียน และจํานวนครู เป็นหลักในการคํานวณ 10) สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ประเภท ให้เรียนฟรีไม่เก็บค่าเล่าเรียน 11) สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัดและสามารถจัดเก็บจากค่าเล่าเรียนจากผู้เรียนได้ 

 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบด้านการบริหารงบประมาณตามทัศนะความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน แหล่งที่มาของงบประมาณได้รับ
ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นระดับจังหวัด 

5. ด้านการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 13 แนวทาง  
 องค์ประกอบด้านการบริหารสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวกับการบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับทุกปะเภท โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1) กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา โดยอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 2) ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ 3) สถานศึกษาควรมีการ
บริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมี
ส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 4) สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมจัดการศึกษา และ
ร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 5) สถานศึกษาสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานของตนเองเพ่ือให้
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บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานท่ีต้นสังกัดวางไว้และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลท่ีเกิดขึ้น 6) สถานศึกษา
ควรมีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และการบริหารที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ตัวเองของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 7) สถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย จุดเน้นต่อ
คุณภาพการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกที่จะเข้าศึกษาตามความสนใจของตนเอง  
8) สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทควรมีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนสําหรับการดําเนินการที่เก่ียวกับ
การเงิน การคลัง การพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ครูมีหน้าที่เตรียมการ
สอนและสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว 9) สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เป็นนิติบุคคลภายใต้การ
กํากับของจังหวัด โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา 10) สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารท่ัวไป งานแผน
และงบประมาณ และงานบุคคล ส่วนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แบ่งโครงสร้างเป็นภาควิชา
หรือคณะวิชาตามท่ีเปิดสอน 11) สถานศึกษา มีการจัดทํางบประมาณ มีแผนงบประมาณ และ มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล 12) การประเมินสถานศึกษาให้ประเมินในภาพรวม และใช้ผลการประเมินพิจารณา
การให้รางวัล ค่าตอบแทน ประจําปี หรือการยกเลิกสัญญาจ้าง 13) ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจสิทธ์ิขาดในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบด้านการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มุ่งเน้นการกระจายอํานาจลงสู่สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เพ่ือให้มีอิสระในการ
บริหารตัวเอง ให้เป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบ บริหารจัดการด้วยองค์คณะบุคคล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ข้อค้นพบจากการวิจัยในคร้ังน้ีผู้ วิจัยได้นํามาอภิปรายเพ่ือสรุปเป็นรูปแบบการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ดังน้ี 

ภายใต้ข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิจัยที่ว่า ภาพอนาคตรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบที่เรียกว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” ซึ่งหมายถึง การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดยุบรวมกันเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัด ผู้วิจัยจึงหาคําตอบถึงองค์รวมความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและ
แนวทางการดําเนินการในการการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบภายใต้รูปแบบการปกครองแบบ
จังหวัดจัดการตนเอง ดังน้ันจากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเองเป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และแนวทางการปฏิบัติ 
73 แนวทาง คือ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านการจัดระบบการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหาร
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สถานศึกษา จะเห็นว่ารูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองดังกล่าว
เป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจลงสู่พ้ืนที่อย่างแท้จริง การพัฒนาจะยั่งยืนควรจะต้องมาจากฐาน
รากหรือความต้องการของประชาชนในระดับล่าง การบริหารจัดการไม่ควรจะรวมอํานาจไว้ที่
ส่วนกลางเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไป ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสอดคล้องกับแนวคิดการจัด
การศึกษาโดยที่ใช้พ้ืนที่เป็นฐานในการพัฒนา (Site-Based Management) นั่นเอง คําว่า Site-Based 
Management หรือ SBM สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ได้อธิบายไว้ว่า เป็นรูปแบบการบริหารการจัด
การศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสการบริหารแนวใหม่ในทางธุรกิจที่เน้นความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผลักดันให้มีการกระจายอํานาจสู่หน่วยปฏิบัติให้มากที่สุด และรุ่ง แก้วแดง ได้อธิบาย
คําว่า SBM ไว้ว่า เป็นคําที่ปรากฏข้ึนในยุคเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาของหลายๆประเทศเพ่ือ
เตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เร่ิมมาต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2530 โดยสาระหลักประการหน่ึงของการ
ปฏิรูปการศึกษา คือ การกระจายอํานาจ การบริหาร และการจัดการศึกษาไปสู่องค์กรบริการทาง
การศึกษาในเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาทั้งน้ีด้วยสาเหตุที่คล้ายๆ กัน กล่าวคือปัญหาของระบบราชการท่ี
มีรูปแบบที่มุ่งเน้นการรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง ปัญหาของระบบการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะใน
ประเทศกําลงัพัฒนานั้น อํานาจการบริหารส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้าราชการ ประชาชน
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อยมาก และยังรวมไปถึงปัญหาการปฏิรูปของภาคเอกชนที่ให้ความสําคัญกับผล
การปฏิบัติงาน (Output) มากกว่าตัวป้อน (Input) และกระบวนการ (Process) เอกชนมีการปรับรื้อ
ระบบปรับลดข้ันตอนการทํางานให้สั้นลงให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) 
ดังน้ันจึงเป็นการผลักดันให้รัฐบาลหลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ IbtisamAbu–Duhou กล่าวไว้ว่า ประเทศในหลายๆ ประเทศให้ความ 
สําคัญต่อการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาให้ความเป็นอิสระกับพื้นที่ระดับปฏิบัติมากข้ึน
โดยเพ่ือมุ่งหวังการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น สําหรับลักษณะการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานในแต่ละประเทศก็จะมีช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น สหรัฐอเมริกา เรียกว่า 
Charter Schools หรือ Site–Based Management หรือ School–Based Leadership หรือ 
Administrative Decentralization ในแคนนาดา มลรัฐ Edmonton เรียกว่า School–Based 
Budgeting ประเทศอังกฤษและเวลส์ เรียกว่า Local Management of Schools และ Grant–
Maintained Schools ในออสเตรเลียรัฐวิคทอเรีย เรียกว่า The Schools of the Future ใน
ออสเตรเลียตะวันตก เรียกว่า Beeter Schools ในนิวซีแลนด์ เรียกว่า Tomorrow’s Schools ใน
ฮ่องกง เรียก School–Management Initiative ซึ่งจากน้ันก็มีนักวิชาการต่างๆได้พูดถงึแนวคิดการ
กระจายอํานาจไว้หลายท่าน อาทิเช่น ประเวช วะสี ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาไปสู่ภูมิภาคชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาทําให้สามารถรวมตัวจัดการศึกษาอย่างยืดหยุ่น
หลากหลายและสอดคล้องกับคนทุกๆ คนของแต่ละจังหวัด รวมท้ังการกระจายอํานาจในงบประมาณ
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การศึกษาจังหวัดด้วยกรมกองในส่วนกลางปรับสถานะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัด 
สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ได้กล่าวไว้ว่าการที่รัฐหรือรัฐบาลส่วนกลางให้อํานาจในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมต่างๆ กับส่วนราชการในส่วนภูมิภาคหรือส่วนราชการในระดับท้องถิ่นไปปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนดหรือเป็นการใช้อํานาจการตัดสินใจให้กับประชาชนในท้องถ่ินน้ันๆได้นําไปใช้ในการ
จัดการศึกษาโดยตรง เช่นเดียวกันกับ สรรค์ วรอินทร์ และทิพวัลย์ คําคง ได้กล่าวไว้ว่า การกระจาย
อํานาจคือการที่หน่วยงานบริหารในส่วนกลางยอมให้หน่วยงานระดับล่างหรือระดับปฏิบัติมีอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบการตัดสินใจทางการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองโดยอยู่ในความ
รับผิดชอบและการกํากับจากส่วนกลาง และนอกจากน้ี เอ็ดเวิร์ด บี.พิสค์ (Edward B. Fiske) ยังกล่าว
ไว้ว่า การกระจายอํานาจการศึกษาให้สําเร็จและส่งผลดีต่อคุณภาพของการเรียนการสอนจะต้อง
ดําเนินการบนพ้ืนฐานของฉันทานุมัติในวงกว้างทั้งจากกลุ่มต่างๆ ที่จะต้องเข้ามาดําเนินการและจาก
กลุ่มผลประโยชน์ที่จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และ อุทัย บุญประเสริฐ ได้กล่าวถึงหลักการของ
การจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐานไว้ 5 หลักการด้วยกัน คือ 1) หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) เป็นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
การศึกษาเด็ก 2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัด
การศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 3) หลักการคืน
อํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัดการศึกษาจะ
ทําหลากหลายท้ังวัดและองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ ต่อมามีการร่วมการจัดการศึกษาไปให้
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษาแต่เมื่อประชากรเพ่ิมขึ้นความ
เจริญต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็วการจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีข้อจํากัดเกิดความล่าช้าและไม่
สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอํานาจให้ท้องถิ่นและ
ประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง 4) หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบ
การศึกษาทั่วไป มักจะกําหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลางโรงเรียนไม่มี
อํานาจอย่างแท้จริง สําหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้ันไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการทํางานให้บรรลุ
เป้าหมายและนโยบายของส่วนรวมแต่มีความเช่ือว่าวิธีการทํางานให้บรรลุเป้าหมายน้ันทําได้หลาย
วิธีการที่ส่วนกลางทําหน้าที่เพียงกําหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการ
บริหารด้วยตนเองโดยให้โรงเรียนมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจ
ดําเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียนผล
ที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ทุกอย่างกําหนดมาจากส่วนกลางไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
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ทางอ้อม 5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางจะมีหน้าที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐานมีองค์กรอิสระทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกําหนด และเป็นไปตามนโยบายของชาติ 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคณะ ได้เสวนาเรื่องวิกฤตการจัดการศึกษา
ของรัฐ : สัญญาณเตือนจากกระแสโลก ตามโครงการจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน (Intrend) โดยการสนับสนุนโครงการจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากบทสรุปของการเสวนาพบว่า ภายใต้สัญญาเตือนที่รัฐต้องปฏิรูป
ตนเองในเร่ืองการบริหารจัดการศึกษา คือการเปิดพ้ืนที่ให้มีผู้เล่น (actor) จากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ภาคเอกชน 
องค์กรศาสนา ตลอดจนองค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ให้เข้ามาดึงส่วนแบ่งในการจัดการศึกษาออกไปจาก
ภาครัฐให้มากขึ้นและในขณะเดียวกันรัฐจะต้องวางกลไกการกํากับติดตามและสร้างความสามารถ
ตรวจสอบ (accountability) ต่อสังคมได้ รัฐจะต้องมีเครื่องมือ (tools) ในการปฏิรูปเพื่อสร้าง
ความสามารถตรวจสอบได้ เช่น การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะแห่งชาติ (National Competency 
Test) ให้เป็นเคร่ืองมือประเมินช้ีวัดและติดตามความสําเร็จของการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพราะ
เครื่องมือเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือสร้างความสามารถตรวจสอบได้ต่อสังคมแล้ว ยังเป็น
เครื่องมือผลักดันหรือช่วยสร้างเง่ือนไขผลักดันการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่จัดการศึกษาทุกระดับ
นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะทํางานการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ โดย
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มี ศรีราชา วงศารยางค์กูร เป็นหัวหน้าคณะทํางานได้เสนอแนะเก่ียวกับ
การปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า 1) มีการกําหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่เป็นไปตามหลักวิชาการ
ทางการจัดและบริหารการศึกษาที่มีสภาพการณ์สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นนโยบายท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาครูและผู้เรียนไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงควรมีองค์กรกําหนดนโยบายที่ไม่ใช่องค์กรทางการเมืองมีสถานะเป็น
องค์กรทางวิชาการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ปกครองใน
การกําหนดนโยบายทางการศึกษา ในขณะเดียวกันมีความเชื่อมโยงกับองค์กรทางการเมืองในการ
สนับสนุนให้นโยบายการศึกษาของชาติเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการมีความเป็นธรรมแก่บุคคลทุกกลุ่ม และมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง    
2) มีหลักการท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
และกลุ่มผู้สนใจในการจัดการศึกษาด้วยการถ่ายโอนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบ ยกเลิกระบบเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาในแต่
ละท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและเพ่ือให้โรงเรียนและสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการใน
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ทรัพยากรท่ีได้รับการจัดสรรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของท้องถิ่นและนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ และสําหรับในองค์ประกอบแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหาร ข้อค้นพบจากการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเองในองค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหาร พบว่าแนวทางการปฏิบัติตาม
ทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหน็สอดคล้อง มีแนวทางการปฏิบัติ 18 แนวทาง เมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่าลักษณะโครงสร้างการบริหารสอดคล้องกับลักษณะของการบริหารจัดการของรูปแบบ “จังหวัด
จัดการตนเอง” กล่าวคือในโครงสร้างการบริหารจะมีอยู่ 2 ระดับ คือ 1.โครงสร้างในท้องถิ่นระดับ
จังหวัดมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1) ให้มีการจัดตั้ง “สํานักการศึกษาจังหวัด” (ใช้ชื่อเรียกตามชื่อ
จังหวัดน้ันๆ) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาของจังหวัดทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 2) การจัดโครงสร้าง
การบริหารสํานักการศึกษาจังหวัด ให้มี “ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาจังหวัด” เป็นผู้บังคับบัญชา   
3) ให้จัดต้ัง “สภาการศึกษาจังหวัด” มีบทบาทหน้าที่กําหนดทิศทาง วางนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด 
4) ให้มี “สํานักงานสภาการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของสภาการศึกษาจังหวัดในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 5) ให้มี “กองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ให้มี “กองสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี” เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัย ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้บริการต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 7) ให้มี “กองทดสอบทางการศึกษา” เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานการศึกษาในทุก
ระดับ และหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับทดสอบเพ่ือวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 8) ให้มี “กอง
คลังและพัสดุ” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยว 
กับการเงิน การคลัง และพัสดุ ของการจัดการศึกษาในทุกระดับ 9) ให้มี “กองการเจ้าหน้าที่และนิติ
การ” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการสรรหา บรรจุ 
แต่งต้ัง และการดําเนินการทางวินัยแก่ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 10) ให้มี “กองนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล” เป็นส่วนราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และกําหนด
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ/หลักสูตรท้องถ่ิน และมีหน้าที่นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามหลักสตูร 11) จัดต้ัง “สํานักงานเขตการศึกษาอําเภอ” (ช่ือเรียกตามช่ืออําเภอน้ันๆ) เป็น
หน่วยงานประสานงานการจัดการศึกษาระดับอําเภอโดยมีหน้าที่ประสานจัดการศึกษาทุกระดับทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยและ 12) การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตการศึกษา
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อําเภอให้มี “ผู้อํานวยการเขตการศึกษาอําเภอ” เป็นผู้บังคับบัญชาและ 2. โครงสร้างการบริหาร
ระดับชาติ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1) ให้มีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาใน
ส่วนกลาง (ระดับชาติ) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ควบคุม กํากับ ติดตามการจัดการศึกษาภาพรวมใน
ระดับประเทศ 2) ให้จัดตั้งสภาการศึกษาในส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพื่อกําหนดและวางนโยบาย
การศึกษาของชาติ อย่างเป็นระบบ 3) ให้หน่วยงานในส่วนกลาง (ระดับชาติ) ออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 4) ให้จัดต้ังหน่วยงาน “วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ
พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 5) ให้จัดต้ังหน่วยงาน 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
มีหน้าที่ศึกษา วิจัย ผลิตและให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อสถานศึกษาและ 
6) ยังให้มีการจัดต้ังหน่วยงาน “รับรองคุณวุฒิการศึกษา” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาติ) มีหน้าที่รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่
บุคลากรทางการศึกษาเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหารมีแนว
ทางการปฏิบัติในเชิงระบบมีการจัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ ดังน้ันการ
จัดการศึกษาจึงจําเป็นต้องดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองมีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วม
ดําเนินการมีรูปแบบขั้นตอนกติกาและวิธีการดําเนินการมีทรัพยากรต่างๆ สนับสนุนและต้องมี
กระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ซึ่งสอดคล้องกับ ปรัชญา เวสารัชช์ 
ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการหรือดําเนินการบางสิ่งบางอย่างจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการกําหนด
รูปแบบกระบวนการ มีการจัดองค์การ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรที่เพียงพอผลจากการวิจัยจะเห็นว่ามีการจัดโครงสร้างองค์กรครอบคลุมทุกภารกิจการ
จัดการศึกษาท้ังในระดับชาติ และท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งลักษณะการดําเนินการจัดโครงสร้างการ
บริหารมีความสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น 
ประเทศอเมริกาการจัดโครงสร้างด้านการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ตามลักษณะการปกครอง
ประเทศ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้วางนโยบาย ออกกฎหมายการศึกษา การรวบรวมข้อมูล การให้
คําปรึกษา และการให้การสนับสนุนทางการเงินในโครงการการศึกษาเฉพาะบางเร่ือง ส่วนหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่รัฐบาลระดับมลรัฐในแต่ละรัฐสามารถบริหาร
จัดการศึกษาของตนเองได้อย่างอิสระซึ่งมีสํานักการศึกษาแห่งรัฐดูแลจัดการและกระจายอํานาจไปให้
ท้องถิ่นเป็นผู้ปฎิบัติ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนกลางมีกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Mext) 
เป็นผู ้รับผิดชอบ มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 1) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี (Minister’s 
Secretariat) 2) สํานักงานนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Policy Bureau)     
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3) สํานักงานการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Elementary and Secondary Education 
Bureau) 4) สํานักงานการอุดมศึกษา (Higher Education Bureau) 5) สํานักงานนโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Policy Bureau) 6) สํานักงานส่งเสริมการ
วิจัย (Research Promotion Bureau) 7) สํานักงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development 
Bureau) 8) สํานักงานกีฬาและเยาวชน (Sports and Youth Bureau) ในระดับท้องถิ่น ประเทศ
ญี่ปุ่นมีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษา (Board of Education) กฎหมายดังกล่าว
กําหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง โดยคณะกรรมการน้ี
จะเป็นอิสระจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (independent of its governor or mayor)
ในสหราชอาณาจักร การบริหารจัดการศึกษาในระดับชาติจะอยู่ในการควบคุม กํากับ ดูแลของ
กระทรวงการศึกษาและการจ้างงาน (Department for Education and Employment- DfEE) ใน
ประเทศอังกฤษขึ้นอยู่กับสํานักงานแห่งเวลส์ (Welsh Office) ในเวลส์กรมการศึกษาไอร์แลนด์เหนือ 
(Department of Education Northern Ireland-DENI) ขึ้นอยู่กับสํานักงานแห่งไอร์แลนด์เหนือ
ส่วนสกอตแลนด์มีทบวงการศึกษาและอุตสาหกรรมแห่งสกอตแลนด์ (The Scottish Office Education 
and Industry Department-SOEID) ขึ้นอยู่กับสํานักงานแห่งสกอตแลนด์โดยแต่ละแห่งมีรัฐมนตรีว่าการ
(Secretary of State) ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากนายกรัฐมนตรีและขึ้นตรงต่อรัฐสภาที่กรุงลอนดอนโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการจ้างงานในอังกฤษรับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรงมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ (Minister of State) และผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. (Parliamentary Under-
Secretary of State) รับผิดชอบบริหารการศึกษาโดยเฉพาะในส่วนการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ท้องถิ่นอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่น (Local 
Education Authorities) ในอังกฤษและเวลส์คณะกรรมการการศึกษาและห้องสมุด (Education 
and Library Boards) ในไอร์แลนด์เหนือและองค์การบริหารท้องถิ่นสกอตแลนด์ (Scottish Local 
Authorities) ในองค์กรระดับท้องถ่ินแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จากกลุ่มต่างๆในท้องถิ่นรวมทั้งผู้ปกครองและกลุ่มธุรกิจเอกชนโดยองค์กรท้องถิ่นจะจัดให้มี
ผู้อํานวยการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น และอีกในหลายๆ ประเทศ 
เป็นต้น และนอกจากน้ันยังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร
เป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดระบบการบริหารในลักษณะสายบังคับ
บัญชา คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และโรงเรียนตามลําดับ 
โดยมีสํานักการศึกษาเป็นฝ่ายอํานวยการเป็นส่วนราชการที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกันในระดับสํานักงาน
เขตซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการเขต สํานักการศึกษา มี 7 หน่วยงาน ดังน้ี 1) สํานักงาน
เลขานุการ 2) กองการเจ้าหน้าที่ 3) กองคลัง 4) หน่วยศึกษานิเทศก์ 5) สํานักงานยุทธศาสตร์
การศึกษา 6) กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และ 7) กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณสุดา สิริธรังศรี ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบของการจัดการการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อการปฏิรูปการศึกษา 
พบว่า การบริหารจัดการแบบเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นแนวคิดของการจัดการการศึกษาที่ใช้พ้ืนที่เป็น
ฐาน (site–based management) ที่มุ่งกระจายอํานาจการจัดการการศึกษาจากการรวมศูนย์อํานาจ
ของระบบราชการไปยังหน่วยปฏิบัติที่เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการแบ่งอํานาจกันระหว่าง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้เรียนและประชาชนได้มากท่ีสุด มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการที่มา
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและ
นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะทํางานการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ โดย
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มี ศรีราชา วงศารยางค์กูร เป็นหัวหน้าคณะทํางานได้เสนอแนะเก่ียวกับ
การปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า ปัจจัยที่สําคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาก็คือการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา 
หน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่สําคัญในการจัดการและควบคุมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การท่ีจะให้บรรลุถึงผลสําเร็จตามหน้าที่ดังกล่าวได้ต้องมี
องค์ประกอบที่สําคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์ประกอบสําคัญของการจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการของหน่วยงานอํานาจหน้าที่ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างองค์กรทางการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) องค์กรหรือหน่วยงานกําหนดนโยบายโดยกําหนดให้มี “สภานโยบายและพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ” เพ่ือให้เกิดการกําหนดนโยบายที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาครูและผู้เรียนเป็น
สําคัญและมีหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรระดับสูงและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมทางการศึกษา 2) องค์กรหรือหน่วยงานปฏิบัติการในการบริหารและจัดการศึกษาแบ่งเป็น
องค์กรในส่วนกลางที่ดูแลงานในการบริหารควบคุมและติดตามการดําเนินการตามนโยบายการศึกษา
แห่งชาติในการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยและประถมศึกษา การมัธยมศึกษา การอาชีวศึกษา การ
อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสถานศึกษาสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 3) องค์กรหรือ
หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษาประกอบด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาแห่งชาติสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติสถาบันครุศึกษาแห่งชาติและ
สํานักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและ 4) องค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและสํานักงานรับรอง
คุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติ และนอกจากน้ันยังเสนอให้มีการออกกฎหมายต่างๆ ดังน้ี 1) กฎหมาย
ว่าด้วยสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 2) กฎหมายว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาระบบ
การศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติให้
เป็นองค์การมหาชน 3) กฎหมายว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้อง
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ประกอบด้วยการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชน        
4) กฎหมายว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดต้ัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชน 5) กฎหมายว่าด้วยสถาบัน
ครุศึกษาแห่งชาตซิึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดต้ังสถาบันครุศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การ
มหาชน 6) กฎหมายว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดตั้ง
สํานักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชน 

2. ด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคล ข้อค้นพบจากการวิจัยรูปแบบการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองในองค์ประกอบด้านระบบการบริหารงานบุคคล พบว่า แนว
ทางการปฏิบัติตามทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นสอดคล้อง มีแนวทางการปฏิบัติ 13 แนวทาง 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าแนวทางการปฏิบัติมีความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง 2 ระดับ คือ 
1. การจัดระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นระดับจังหวัด มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1) ในระดับจังหวัด
มีหน้าที่สรรหาครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีความเป็นอิสระต่อการ
บริหารงานบุคคลโดยให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายในส่วนกลางกําหนด 2) “สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัด” เป็นสภาอิสระขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารของจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิของ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในจังหวัด และมีบทบาทร่วมกําหนดหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 3) จัดให้มีสวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและผู้บริหาร
การศึกษาให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าวิชาชีพอ่ืนและยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง 4) อัตราเงินตอบแทนของ
ตําแหน่งครูกับผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ให้กําหนดอัตราท่ีแตกต่างกันโดยอัตราเงินตอบแทน
ของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษากําหนดให้สูงกว่าครูเน่ืองจากความรับผิดชอบต่อความสําเร็จใน
ภาพรวมมีมากกว่า 5) ให้มีการกําหนดวิทยฐานะหรือตําแหน่งทางวิชาการของครูที่สอนในทุกระดับ
เหมือนกัน และมีเงินประจําวิทยฐานะหรือประจําตําแหน่ง 6) ระบบการให้เงินตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบพ้ืนฐานและองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันในการปฏิบัติงาน 
ความรับผิดชอบ 7) มีระบบการประเมินที่เข้มงวดเพ่ือนํามาพิจารณาให้รางวัล ยกย่อง และการเลื่อน
ตําแหน่งประจําปี ในทุกๆตําแหน่ง 8) มีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหาร
การศึกษาให้มีการพัฒนาความเป็นผู้นําฝึกทักษะการจัดการกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
อย่างสมํ่าเสมอ 9) การพักใช้และเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพของครูและผู้บริหารการศึกษา ให้มีการ
ดําเนินการด้วยระบบคุณธรรม และดําเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงในรูปของคณะกรรมการโดยมี
ตัวแทนจาก “สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด” ร่วมเป็นกรรมการและ 2. การจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลระดับชาติ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 1) ให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉพาะ สําหรับใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ       
2) หน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทําหน้าที่ในการทดสอบ รับรองวุฒิ และออกใบประกอบวิชาชีพ
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ทางการศึกษา มีสิทธ์ิพักใช้และเพิกถอนการรับรองวุฒิ ใบประกอบวิชาชีพ และกําหนดคุณสมบัติใน
ทุกๆตําแหน่ง 3) ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันผลิตครู โดยมีอํานาจในการกําหนดทิศทางการ
ผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในแต่ละระดับ 4) ผู้ที่จะประกอบอาชีพครูและ
ผู้บริหารการศึกษา ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจาก
หน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติด้านระบบการ
บริหารงานบุคคลในทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒินั้นให้ความสําคัญกับบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครูอย่างมาก 
ยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงผู้ ท่ีจะมาเป็นครูต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิมีใบประกอบวิชาชีพ 
ค่าตอบแทนสูง ให้มีการกําหนดกฎหมายที่เก่ียวกับครูโดยเฉพาะที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ และความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งเพ่ือมุ่งจะยกระดับฐานะของครูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลในหลายๆประเทศที่ประสบผลสําเร็จด้านการศึกษา อาทิเช่น 
ประเทศอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศฟินแลนด์, ประเทศนิวซีแลนด์, 
ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศบรูไน, ประเทศเวียดนามและ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน เช่น 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการ
เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัย พบว่าครูเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาในหลาย
ประเทศ จุดเน้นคือการสร้างครูคุณภาพสูงและเป็นเลิศ มีการคัดเลือกผู้ที่จะประกอบอาชีพครูอย่าง
เข้มข้น บ่มเพาะทักษะอาชีพครู มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วางระบบพัฒนาอย่างครบวงจร ปรับอัตราเงินเดือนให้สูงเท่าวิชาชีพช้ันสูง ยกระดับ
มาตรฐาน เส้นทางอาชีพครูมีความก้าวหน้าและ อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ ให้ข้อเสนอแนะประเทศไทย 2: 
กรณีปฏิรูปการศึกษาไทย ตอนเหลียวหลังแลหน้าก่อนหย่ังสู่อนาคต การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพ
ครู คณะผู้วิจัยเสนอว่า รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหามาเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพและการจัดการ
ความรู้ โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลัก ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู้อบรมเอง และให้ความสําคัญกับการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การ
พัฒนาครูใหม่และการสนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning 
Community) ในส่วนของระบบผลตอบแทนครู คณะผู้วิจัยเสนอให้การเลื่อนข้ันเงินเดือนและวิทยฐานะ
ของครูส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน (โดยคํานึงถึง
ระดับต้ังต้นของคะแนน) เพ่ือให้ครูรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากขึ้น นอกจากน้ีการ
ประเมินครูควรใช้วิธีสังเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณาเอกสาร กําหนดให้มีการประเมินคงสภาพ  
วิทยฐานะทุก 5 ปี และปรับลดงานธุรการของครูลง ให้เน้นหน้าที่ในการสอนเป็นสําคัญ นอกจากน้ัน 
พิณสุดา สิริรังธศรี ได้นําเสนอการยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพครูไทยที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นครูที่มีคุณภาพ โดยเสนอมาตรการและแนวทางไว้ดังน้ี
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1.สร้างมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ 1) จัดระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เงินเดือน และวิทยฐานะโดยการจัดให้มีการสอบเพ่ือรับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแทนการ
ได้รับอัตโนมัติกําหนดให้ครูทุกคนต้องมีการพัฒนาทุกปี ผลการพัฒนาครูเช่ือมโยงกับผลงาน วิทยฐานะ 
และการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและพัฒนาระบบเงินเดือน การตอบแทนครูที่เหมาะสม ยึดโยง
กับผลงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามสภาพจริง 2) จูงใจให้คนเก่ง คนดีเข้าสู่อาชีพครูโดยการ
พัฒนาระบบการจูงใจให้คนเก่งมาเรียนครู และจัดสรรตําแหน่งที่เหมาะสมรองรับเมื่อจบการศึกษา 
โดยคัดสรรจากผู้มีผลการเรียนระดับสูงสุดเข้าเรียน 3) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น คุณธรรม 
และจรรยาบรรณ มีการปรับระดับการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่นด้วยระบบแมวมอง
แทนการเสนอผลงานตนเองของครู และมีสวัสดิการตอบแทนต่อเน่ือง และ 2. ผลิตครูให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 1) ปฏิรูปการครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้ทันสมัยกับ
วิทยาการการเรียนรู้โดยการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลิก/
พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนของครูให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จัดระบบการฝึกสอน และการ
นิเทศให้มีประสิทธิภาพสร้างงานวิจัยที่พัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางความรู้และ
เทคโนโลยีพัฒนาคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 2) ลดการ
ผลิตครูเชิงปริมาณและผลิตครูสาขาขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษามีการ
วางแผน ลด และดําเนินการตามแผนการผลิตครูที่สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของ
สถานศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะสาขาขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
วราภรณ์ สามโกเกศ ซึ่งเป็นคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะคนไทย (สสส.) ได้ศึกษาปัญหา
การกระจายอํานาจทางการศึกษา พบว่า ขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล ถูกสั่ง
จากส่วนกลางมากเกินไป ก่อให้เกิดความยุ่งยากสิ้นเปลืองงบประมาณ ขาดอิสระในการสรรหาและ
พัฒนาครูและบุคลากร ทําให้ได้ครูไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ กฎหมาย กฎระเบียบ 
และสอดคล้องกับ ธนากร เช้ือจํารูญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาพอนาคตการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) ผลการวิจัยพบว่า ด้านครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีการวางแผนการพัฒนาด้านครู บุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองและยังสอดคล้องกับ Mc Kinsey and Company ได้รายงานเร่ือง ระบบโรงเรียนคุณภาพ
ระดับโลกขึ้นมาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพช้ันนําได้อย่างไร (How the World’s Best–Performing 
School System Come Out on Top) โดย Sir Mcihael Barber ผลการวิจัยพบว่า ต้องมีการคัด
คนที่เหมาะสมมาเป็นครู และต้องมีการพัฒนาครูให้เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยัง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะทํางานการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ โดยสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มี ศรีราชา วงศารยางค์กูร เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงาน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาหากหน่วยงานดังกล่าวถูกจัดโครงสร้างไม่มีเหมาะสมไม่
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สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและมีการบริหารงานบุคคลที่ไม่สามารถจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถให้ทําหน้าที่ได้อย่างแท้จริง มีการอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคลโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคลากรโดยรวมดังน้ันในการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้าง
การบริหารการศึกษาและการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นระบบ ดังนั้นจึง
เสนอแนวทางไว้ว่า 1) ให้มีระบบบริหารงานบุคคลและระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรมทางการศึกษา
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นที่ไม่ซ้ําซ้อนมีประสิทธิภาพและให้ความเป็นธรรมแก่ครูและบุคลากร
การศึกษาในทุกระดับ ลดระบบอุปถัมภ์และการขัดกันซึ่งอํานาจหน้าที่ 2) ให้อํานาจในการบริหารงาน
บุคคลของบุคลากรในส่วนกลางในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอํานาจของคณะกรรมการในด้านต่างๆ 3) ให้อํานาจใน
การบริหารงานบุคคลของบุคลากรในส่วนท้องถิ่นให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนอกจากน้ันยังเสนอแนะให้มีการออกกฎหมายที่เก่ียวกับ
งานบุคคล ประกอบด้วย 1) กฎหมายว่าด้วยสถาบันครุศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การจัดต้ังสถาบันครุศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชน 2) กฎหมายว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดตั้งสํานักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติให้
เป็นองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการ 3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการให้อํานาจในการสร้างระบบงานการบริหาร
บุคคลเป็นอํานาจของคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ การบรรจุการ
แต่งต้ังการโอนโยกย้ายการพัฒนาการเลื่อนระดับการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษที่เป็นไป
ตามระบบคุณธรรมทางวิชาชีพ 4) กฎหมายว่าด้วยการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษาซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษา  

3. ด้านการบริหารงานวิชาการ ข้อค้นพบจากการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเองในองค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า แนวทางการปฏิบัติตามทัศนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่มีความเห็นสอดคล้อง 18 แนวทาง ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติขององค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหารทั้งในท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับชาติ
ดังนี้ 1.การบริหารงานวิชาการท้องถิ่นระดับจังหวัด มีแนวทางการปฏิบัติ คือ 1) ในระดับจังหวัด มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด โดยให้มีหน้าที่วิเคราะห์หลักสูตร
จากส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของจังหวัด 2) หลักสูตรการศึกษาของจังหวัด 
ประกอบด้วย “หลักสูตรมาตรฐานกลางการศึกษาของจังหวัด” ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบ
และ “หลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัด” ที่บ่งบอกถึงตัวตนของจังหวัดตนเอง 3) การบริหารหลักสูตร
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การศึกษาของจังหวัด ให้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของจังหวัด
เพ่ือบริหารหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับทุกประเภท 4) สถานศึกษาทุก
ระดับทุกประเภทจัดทําหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติและจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น
ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของตนเอง 5) แผนการเรียนของสถานศึกษาในแต่ละระดับแต่ละประเภทต้องมี
ความหลากหลายให้นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับความสามารถด้านการ
สื่อสารของผู้เรียน 7) แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้องมีอย่างพอเพียง และ
เหมาะสมกับระดับของการจัดการศึกษาแต่ละประเภท 8) ครูและสถานศึกษาดําเนินการทดสอบและ
ตัดสินผลการเรียนในระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษา 9) ครูปฏิบัติหน้าที่เตรียมแผนการสอน 
เตรียมสื่อ และสอนเพียงอย่างเดียว หน้าที่อ่ืนให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นเป็นผู้ปฏิบัติ 10) ครูต้อง
ได้สอนในสาขาที่จบ และได้รับการพัฒนาในสาขาท่ีจบอย่างต่อเน่ือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนทั้งด้านการปฏิบัติตนและการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 11) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
แต่ละประเภทแต่ละระดับต้องระบุความชัดเจนต้ังแต่ระดับปฐมจนถึงระดับอุดมศึกษา และมีหลักสูตร
นานาชาติ 12) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเน้นเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 13) การบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู ้ ให้บริหารจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาแต่ละแห่งและจังหวัด       
14) จังหวัดมีการวิจัยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และเป็นผู้ดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ในภาพรวมระดับจังหวัดเพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท  
15) จังหวัดดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยจังหวัดเป็นผู้ออกข้อสอบมาตรฐาน
กลางของจังหวัดและใช้ทดสอบผู้เรียนในภาคปลายทุกปีการศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท 16) จังหวัด
วิเคราะห์ กําหนดมาตรฐาน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทท้ัง
จังหวัด และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุกๆ 2 ปี 17) จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยการวิเคราะห์มาตรฐานใน
ระดับชาติและระดับจังหวัดรวมไปถึงจุดเน้นของจังหวัด และ 2. การบริหารงานวิชาการระดับชาติ มี 
1 แนวทางการปฏิบัติ คือ ในส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน่วยงาน “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ” มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพื่อใช้ร่วมกันทั้ง
ระบบซึ ่งเมื ่อพิจารณาแล้วจะสอดคล้องกับการบริหารงานวิชาการในหลายๆประเทศ อาทิเช่น 
ประเทศอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศฟินแลนด์, ประเทศนิวซีแลนด์, 
ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศบรูไน, ประเทศเวียดนาม, สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นต้นที่เน้นการกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการไปที่ท้องถิ่นและ
สถานศึกษาเน้นมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนและความต้องการของผู้เรียน



322 

 

ส่วนกลางมีบทบาทสําคัญในการควบคุมหลักสูตร และมาตรฐานคุณภาพวิชาการ ทั้งน้ีสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ระบุไว้ว่าสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 1) การจัดการเรียนการสอน ยึดหลักการดูแลแบบครบวงจรและเท่าเทียม ให้อิสระแก่ครูใน
การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถตนเอง แรงใจ (Passion) ในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนอย่างสมดุล 2) หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรมีความเข้มข้น มีมาตรฐาน แต่ให้โครงสร้าง
หลักสูตรเป็นเพียงกรอบ เน้นการเรียนรู้ที่กว้างขวางและองค์รวม (Broad-based and Holistic 
Learning) โรงเรียนและครูมีอิสระในการกําหนดวิธีการเรียนการสอน 3) การประเมิน ไม่มีระบบ
ประเมินด้วยข้อสอบกลาง (National Test) หรือมีการสอบวัดผลมาตรฐานน้อยคร้ังหรือครั้งเดียวเมื่อจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment)4) เทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT เป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นที่เนื้อหาสาระ (Content) 
สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละวัย การปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเน้นการเช่ือมโยงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มีหลักสูตรแกนกลาง
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ให้อิสระและยืดหยุ่นแก่โรงเรียนและครู ในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 5) ปฏิรูประบบการประเมิน เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
(Formative Assessment) เพ่ือบ่มเพาะทักษะ “เรียนรู้ที่จะเรียน” ดังนั้นต้องเน้นการประเมิน
พัฒนาการ (Formative Assessment) เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในห้องเรียน ช่วยสร้างให้นักเรียน
มีทักษะ “เรียนรู้ที่จะเรียน” (Learning to Learn) และให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดพัฒนาการเรียนรู้ ควรมีการประเมินประสิทธิผลของครูโดยใช้ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริม
การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้ปกครองโดยมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานและยังสร้างสังคมแห่ง
ปัญญา (Wisdom-based Society) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อสร้างมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ไม่เน้นแต่วิชาการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่
เหมาะสม จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบ
ความสามารถตนเอง ค้นหาแรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูเลือก
วิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนได้อย่างอิสระ เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ ในสังคมหรือชุมชนมา
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ได้มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะทํางานการ
ปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ โดยสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มี ศรีราชา วงศารยางค์กูร เป็นหัวหน้า
คณะทํางาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการไว้ว่า 1) ควรมีการ
ออกกฎหมายว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดต้ัง
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สถาบันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและได้รับความเห็นชอบ
จากสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและให้มีอํานาจศึกษาวิจัยพัฒนาและจัดทําหลักสูตร
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เสนอการจัดทําหลักสูตร
มาตรฐานในทุกประเภทและทุกระดับต่อสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 2) ออกกฎหมายว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
การจัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เป็นองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและได้รับความเห็นชอบ
จากสภานโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และให้มีอํานาจการศึกษาวิจัยและผลิตนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนที่คุณภาพและมาตรฐานกําหนดการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับระบบการศึกษาของชาติในทุกระดับและทุกประเภท นอกจากน้ีกําหนดการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อการสอนทุกระดับที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้แก่การจัดการศึกษาในทุกระดับรวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษากับผู้ประกอบการเอกชน 3) ออกกฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษาซึ ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตามนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของรัฐกับภาคเอกชน
ผู้ใช้แรงงานในภาคส่วนต่างๆ และนอกจากน้ันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร เช้ือจํารูญ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องภาพอนาคตการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ.2554-2563) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านหลักสูตร จะมีการจัดทําหลักสูตรทั้งระดับมัธยมศึกษา
ควบรวมกับอาชีวศึกษา มีการจัดงบประมาณ เพ่ือจัดทําวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านกระบวนการ
เรียนรู้จะมีการจัดการเรียนรู้ตลอดทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิชาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3) ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา จะมีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากที่รัฐบาลจัดสรรและเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
นําเสนองบประมาณ 4) ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จะมีศูนย์เทคโนโลยีการผลิต วิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในระดับสถานศึกษา 5) ด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน จะมีการจัดต้ังศูนย์นันทนาการและลานกีฬา เพ่ือให้บริการนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน 
6) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จะมีการจัดทําหลักสูตรฝึกอาชีพระยะส้ันให้บริการแก่นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป และ7) ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมี
การจัดงบประมาณอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังสอดคล้องกับ อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ ได้ให้
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ข้อเสนอแนะประเทศไทย 2: กรณีปฏิรูปการศึกษาไทย ตอนเหลียวหลังแลหน้าก่อนหย่ังสู่อนาคต 
สําหรับแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาด้านหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร สื่อการสอนและเทคโนโลยี 
เป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เป็นเป้าหมายหลัก และปรับเน้ือหา สมรรถนะ 
(ทักษะ) และคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของนักเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว โดยปฎิรูป
หลักสูตรให้มีลักษณะกระชับ ช่างคิดและบูรณาการ ได้แก่ เน้นแนวคิดหลักและคําถามสําคัญในสาระ
การเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านโครงงานและการทํางานเป็นทีม สนับสนุนการใช้ ICT ในการหาความรู้ด้วย
ตนเอง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูงและสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันได้ 
นอกจากน้ีหลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นโดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
บริบทของตนได้ ทั้งน้ีควรมีการลดจํานวนช่ัวโมงการเรียนในห้องเรียน และเพ่ิมการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงการและการ
แก้ปัญหา มีการใช้เทคโนโลยีนําเสนอเน้ือหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วม และใช้สนับสนุน
การเรียนรู้ในรูปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
(Connectivism) 

4. ด้านการบริหารงบประมาณ ข้อค้นพบจากการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเองในองค์ประกอบด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า แนวทางการปฏิบัติตาม
ทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่มีความเห็นสอดคล้องทั้งสิ้น 11 แนวทาง คือ 1) ควรได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและจากรัฐบาลจังหวัด (ระดับท้องถิ่น) โดยมีองค์คณะบุคคล
เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ รัฐสภาในส่วนกลาง และสภาจังหวัดในระดับท้องถิ่น 2) การบริหาร
งบประมาณในส่วนกลาง รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษา (ระดับชาติ) เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษา (ระดับชาติ) จัดสรรงบประมาณให้กับ
จังหวัดโดยตรง 3) รัฐบาลกลาง จัดสรรงบประมาณด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและ
งบประมาณอุดหนุนเป็นก้อนใหญ่ โดยให้จังหวัดมีอิสระต่อการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง การ
จัดสรรให้พิจารณาถึงขนาดของจังหวัด จํานวน ระดับ และประเภทของสถานศึกษาที่เปิดสอน        
4) สถานศึกษา บริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 5) จังหวัด บริหารงบประมาณด้านการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล 2 คณะ คือ สภา
การศึกษาจังหวัด เป็นผู้เสนอขอรับงบประมาณ และสภาจังหวัด เป็นผู้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ   
6) จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการบริหารงบประมาณด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งโดยพิจารณาถึงขนาด ระดับ และประเภทการจัดการศึกษา   
7) จังหวัด จัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาโดยตรงเป็นก้อนใหญ่ทุก
รายการ (ยกเว้นงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และเงินเดือน ค่าตอบแทน) ให้สถานศึกษามี
อิสระต่อการบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเอง 8) การเสนอขอรับงบประมาณ ให้ดําเนินการ
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นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับสถานศึกษาโดยนําเสนอหน่วยงานเหนือช้ันขึ้นไป  
9) สถานศึกษา เป็นผู้เสนอของบประมาณของสถานศึกษาให้ยึดจํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน และ
จํานวนครู เป็นหลักในการคํานวณ 10) สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภท ให้เรียนฟรี
ไม่เก็บค่าเล่าเรียน 11) สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดและ
สามารถจัดเก็บจากค่าเล่าเรียนจากผู้เรียนได้เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าระบบการบริหารงบประมาณ
นั้นส่วนกลางยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแลการเงินและการงบประมาณทางการศึกษาโดยรวม และ
มีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน เช่น สนับสนุนเงินเดือนครูและโครงการพิเศษอ่ืนๆ ดังเช่นกรณี
ในประเทศญี่ปุ่น และบางประเทศ เช่นในประเทศออสเตรเลีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ 
เน้นกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา (School-Based Management) โดยตรง โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้กับสถานศึกษาโดยตรงในอัตราที่ค่อนข้างสูงมากและให้อิสระในการจัดการได้เต็มที่ นอกจากน้ัน
คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นยังอาจมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถ่ินเพ่ือนํามาจัดการศึกษาได้
ด้วยเช่นกัน ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่นมีระบบการจัดสรรสนับสนุนงบประมาณ
ด้วยระบบแบบ Fair Funding ที่คํานึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน ลักษณะโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน 
คํานึงถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้อยู่ห่างไกล เพ่ือสนับสนุนความเท่าเทียมใน
โอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอาทิเช่น สหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญกับงบประมาณเพ่ือการศึกษา
เป็นอย่างมากรัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษามากกว่าด้านอ่ืนๆ แหล่งที่มาของ
งบประมาณประกอบด้วย 1) จากท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เก็บมาจากภาษีในท้องที่โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สิน 
(Property Tax) 2) จากรัฐซึ่งเก็บจากภาษีสําหรับรัฐ เช่น ภาษีรายได้ ภาษีการค้าส่วนของรัฐ และ   
3) จากรัฐบาลกลางซึ่งส่วนใหญ่ได้จากภาษีต่างๆ โดยแหล่งเงินจากรัฐและท้องถิ่นเป็นแหล่งรายได้
พ้ืนฐานของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมื่อเทียบกับเงินรายได้ที่ใช้ในการศึกษาจากรัฐบาลกลางซึ่ง
จะมีจํานวนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน รัฐจะออกกฎหมายเพื่อกําหนดภาษีและให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่โรงเรียนในท้องถิ่น โดยผู้ว่าการรัฐรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดงบประมาณการศึกษาและ
คํานวณงบประมาณที่จะมาใช้ในการศึกษามีสํานักว่าการการศึกษาแห่งรัฐ (State Department of 
Education) สหราชอาณาจักร รัฐบาลกลางมีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการศึกษาให้แก่
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับชาติ องค์กรบริหารท้องถ่ินและสถานศึกษาโดยจัดสรรเงินอุดหนุน
ผ่านองค์กรบริหารท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลขององค์กรท้องถ่ินส่วนโรงเรียนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางโดยตรง องค์กรบริหารท้องถ่ินรับผิดชอบในการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลางและ
รายได้ของท้องถิ่นโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณของตนเอง ประเทศฝร่ังเศส 
รัฐบาลกลางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าจ้างเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษา
แทบทั้งหมดโดยโอนเงินให้องค์กรท้องถิ่นไปดําเนินการและองค์กรท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา
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งบประมาณในส่วนของการจัดสร้างซ่อมแซมสถานศึกษาและค่าดําเนินการในส่วนที่เหลือสําหรับ
สถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบของตนซึ่งได้มาจากการจัดเก็บภาษีในท้องถ่ินและแหล่งอ่ืนๆ อาทิ
เช่น เงินอุดหนุนจากภาคธุรกิจและผู้ปกครอง ความรับผิดชอบขององค์กรท้องถ่ินคือระดับเขตเป็น
ผู้รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเพ่ือการศึกษาพิเศษและรับผิดชอบระดับอุดมศึกษา
ร่วมกับรัฐในอัตราส่วน 50 : 50 ระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบระดับประถมศึกษาและอนุบาลประเทศฟินแลนด์ รัฐกลางอุดหนุนและจ่าย
งบประมาณการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจเองว่าจะมอบความรับผิดชอบงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนเงินอุดหนุนต่อหัวจะเพ่ิมขึ้นตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของประชากร จํานวน
ผู้เรียนสําหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐสนับสนุนงบประมาณให้ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเกือบทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การเรียนที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเอง ประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนกลางจัดสรรเงินอุดหนุนตามนโยบายและโครงการพิเศษให้กับ
สถานศึกษาแล้วแต่กรณีได้แก่เงินอุดหนุนช่วยเหลือครู เงินอุดหนุนตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ เงินอุดหนุนความรู้แนะแนวด้านอาชีพ เงินอุดหนุนการแก้ไข
ปัญหาสังคม เงินค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และเงินค่าสาธารณูปโภค ประเทศออสเตรเลีย 
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง จะเป็นงบสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ได้มาจากเงินภาษทีี่เก็บ
โดยรัฐบาลกลางแล้วส่งผ่านให้รัฐบาลมลรัฐในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป และอีกส่วนเป็นเงินที่จัดสรร
ให้โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (general and specific purpose payments) งบประมาณที่รัฐบาล
กลางสนับสนุนส่วนใหญ่เป็น งบลงทุนเพ่ือซ่อมแซม หรือก่อสร้างโรงเรียนใหม่ ห้องเรียนอเนกประสงค์ 
การจัดส่ิงแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นพิเศษ รูปแบบการบริหารงบประมาณโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (school-based funding model) ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาฯ จัดสรรงบประมาณ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง และงบประมาณเพื่อการศึกษาส่วนใหญ่ก็ใช้ไปเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดการศึกษาฟรีใหเ้ป็นเวลาเก้าปีจนถึง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นงบประมาณการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
1) งบประมาณสําหรับการให้บริการศึกษาในความรับผิดชอบของจังหวัด 2) เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนสําหรับครูสังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
3) เงินอุดหนุนให้เทศบาลสําหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษางบประมาณการศึกษาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาล ประกอบด้วย 1) งบประมาณสําหรับการให้บริการการศึกษา
ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ (ยกเว้นเงินเดือนครู) และ           
2) งบประมาณสําหรับการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลการเสนองบประมาณของสถานศึกษายึดมาตรฐานชาติด้านจํานวนผู้เรียน 
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จํานวนห้องเรียน และจํานวนครู เป็นหลักในการคํานวณเพราะประเทศญ่ีปุ่นมีมาตรฐานการศึกษา 
(Education Standards) กําหนดว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องมีอาคารสถานที่ และครูตามท่ีกําหนด 
ดังน้ันจึงปรากฏว่าไม่ว่าโรงเรียนน้ันจะอยู่ส่วนไหนของประเทศจะมีอาคารสถานที่ที่มีขนาดและ
จํานวนตามมาตรฐาน ทั้งห้องเรียน อาคารเรียน โรงพลศึกษา สระว่ายนํ้า ฯลฯ จะเป็นไปตาม
มาตรฐานของประเทศอย่างเท่าเทียมกันประเทศบรูไน กระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดสรรงบประมาณและการระดมทรัพยากรสู่โรงเรียนผู้นําโรงเรียนท้องถ่ินรับมอบอํานาจในการ
บริหารโรงเรียนภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมาจากรัฐบาลส่วนกลางและเงินค่าธรรมเนียม
ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากเด็กสาธารณรัฐเกาหลี แหล่งเงินงบประมาณทางการศึกษาของสาธารณรัฐ
เกาหลี มาจาก 4 แหล่ง คือ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น เอกชนเจ้าของกิจการหรือกองทุนนิติบุคคล
และผู้ปกครอง รัฐบาลกลาง จัดสรรงบประมาณจากภาษีอากรทั่วประเทศและภาษีการศึกษาให้แก่
รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งดูแลโรงเรียนระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน
(บางส่วน) สถาบันวิจัยและหน่วยงานเสริมการศึกษารัฐบาลท้องถิ่นโดยข้อผูกพันทางกฎหมาย 
รัฐบาลกลางต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในรูปของเงินเหมารวม (Lump-sum) ให้แก่รัฐบาล
ท้องถิ่น และต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูที่สอนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เป็นต้น และ
นอกจากน้ันรายงานการวิจัยของ อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ ได้ให้ข้อเสนอแนะประเทศไทย 2: กรณีปฏิรูป
การศึกษาไทย ตอนเหลียวหลังแลหน้าก่อนหย่ังสู่อนาคต ในประเด็นระบบการเงินเพ่ือการศึกษา
พบว่า ปัญหาด้านการเงินในระบบการศึกษาปัจจุบัน คือ งบประมาณส่วนใหญ่จ่ายไปยังฝั่งอุปทาน 
(สถานศึกษา) มากกว่าด้านอุปสงค์ (งบอุดหนุนรายหัว) ซึ่งไม่เอ้ือต่อการสร้างความรับผิดชอบ และ
โรงเรียนรัฐได้รับการอุดหนุนมากกว่าโรงเรียนเอกชนเท่าตัว อีกทั้งเงินอุดหนุนดังกล่าวก็ไม่ช่วยลด
ความเหลื่อมล้ําระหว่างโรงเรียนในเขตรํ่ารวยและยากจนเท่าที่ควร คณะนักวิจัยจึงเสนอว่าการปฏิรูป
ควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ําระหว่างพ้ืนที่ โดยมีการกําหนด
เป้าหมายคะแนนการทดสอบมาตรฐานขั้นตํ่าของนักเรียนที่ต้องการ และจัดสรรเงินงบอุดหนุนจํานวน
มากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ด้อยโอกาส เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําด้านทรัพยากร ต่อจากน้ันนํา
ข้อมูลผลสอบมาตรฐานของนักเรียนที่ เกิดขึ้นจริงเทียบกับคะแนนเป้าหมายที่กําหนดไว้เพ่ือ
ประเมินผลการทํางานและการให้รางวัลแก่ผู้บริหาร นอกจากน้ีในระยะยาวควรปรับเปลี่ยน
งบประมาณด้านการศึกษาไปสู่ระบบการเงินด้านอุปสงค์มากขึ้น เพ่ือสอดคล้องกับการสร้างความ
รับผิดชอบทางการศึกษา 

5. ด้านการบริหารสถานศึกษา ข้อค้นพบจากการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเองในองค์ประกอบด้านการบริหารสถานศึกษา พบว่า แนวทางการปฏิบัติตามทัศนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่มีความเห็นสอดคล้อง มีแนวทางการปฏิบัติ 13 แนวทางคือ 1) กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา โดยอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา
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และผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 2) ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ 3) สถานศึกษา
ควรมีการบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 4) สถานศึกษาควรมีการบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมจัดการ
ศึกษา และร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 5) สถานศึกษาสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานของ
ตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานท่ีต้นสงักัดวางไว้และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลท่ีเกิดขึ้น 
6) สถานศึกษา ควรมีจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน และการบริหารท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะตัวเองของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 7) สถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีการกําหนด
จุดมุ่งหมาย จุดเน้นต่อคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกที่จะเข้าศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง 8) สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทควรมีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนสําหรับการ
ดําเนินการที่เก่ียวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ครูมี
หน้าที่เตรียมการสอนและสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว 9) สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เป็นนิติ
บุคคลภายใต้การกํากับของจังหวัด โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา 10) สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ งาน
บริหารท่ัวไป งานแผนและงบประมาณ และงานบุคคล ส่วนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แบ่ง
โครงสร้างเป็นภาควิชาหรือคณะวิชาตามท่ีเปิดสอน 11) สถานศึกษา มีการจัดทํางบประมาณ มีแผน
งบประมาณ และ มีการตรวจสอบถ่วงดุล 12) การประเมินสถานศึกษาให้ประเมินในภาพรวม และใช้
ผลการประเมินพิจารณาการให้รางวัล ค่าตอบแทน ประจําปี หรือการยกเลิกสัญญาจ้าง 13) ผู้บริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจสิทธ์ิขาดในการประเมินครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการบริหารสถานศึกษา
ไม่ว่าจะในระดับใดจะเน้นในประเด็นการกระจายอํานาจทางการศึกษาลงสู่สถานศึกษาให้มีอิสระใน
การบริหารตัวเอง ให้เป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณสุดา สิริธรังศรี ได้
ศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบของการจัดการการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นข้อเสนอต่อ
กระทรวงศึกษาธิการต่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการแบบเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
แนวคิดของการจัดการการศึกษาที่ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (site–based management) มุ่งกระจายอํานาจ
การจัดการการศึกษาจากการรวมศูนย์อํานาจของระบบราชการไปยังหน่วยปฏิบัติที่เป็นสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีการแบ่งอํานาจกันระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนและประชาชนได้มากที่สุด มี
การบริหารงานในรูปของคณะกรรมการที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
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ศตวรรษที่ 21 มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการ (Management System) จัดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย มีความอิสระ 
สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือลดการรวมศูนย์ และลดภาระของ
ภาครัฐ ส่งเสริมความมีอิสระของสถานศึกษาในการจัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้
โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งน้ี สถาบันการศึกษาต่างๆ ควรมีจุดเน้นที่แตกต่าง
กันไปตามศักยภาพ ความเช่ียวชาญ และความพร้อมของบุคลากร สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของอุทัย บุญประเสริฐ ที่ได้กล่าวถึงหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และยังสอดคล้องกับนคร 
ตังคะพิภพ ได้นําเสนอคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะคนไทย เรื่องรูปแบบและแนวทางการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาสู่สถานศึกษาด้านบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากร ตาม
ระดับความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจ เพ่ือปรับให้มีความอิสระตามแผนข้ันตอนที่มีระยะเวลา 
ได้นําเสนอไว้ 4 รูปแบบ ดังน้ีรูปแบบที่ 1 สถานศึกษาท่ีมีอิสระในการบริหารจัดการ มีกฎหมายและ
ระเบียบในการบริหารจัดการเป็นของคนเองโดยเฉพาะ โดยได้รับงบประมาณจากการทําสัญญากับรัฐ
รูปแบบที่ 2 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรองรับการเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบโดยจัดรูปแบบกระจาย
อํานาจแบบการบริหารฐานโรงเรียน (School–based management: SBM) เต็มที่ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษรูปแบบที่ 3 สถานศึกษาที่เร่งพัฒนาสู่การเป็นนิติ
บุคคลที่เข้มแข็งโดยจัดรูปแบบขยายฐานกระจายอํานาจ 4 ด้านทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปให้เกิดสมดุลระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับ
สถานศึกษาที่มีความเข้มแข็ง และรูปแบบที่ 4 สถานศึกษาท่ีต้องกํากับ สนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษ
โดยสร้างนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ โดยการกระจายอํานาจสู่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
สร้างนวัตกรรมบริหารที่เสริมความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเพียงพอต่อการยกระดับคุณภาพนักเรียน 
เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก หรือสถานศึกษาที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และนอกจากนั้นคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ศึกษาพิจารณา เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและ
ส่งเสริมโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม่) ได้ข้อสรุปไว้ว่า การดําเนินการโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบ
ใหม่) ได้มีข้อสังเกตซึ่งควรตระหนักและคํานึงถึง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาที่ยุ่งยากติดตามมาใน
ภายหลังหรือระหว่างการดําเนินการ ดังน้ี 1) หลักการของรูปแบบ หมายถึง โครงสร้างและระบบ
กระบวนการการบริหารโดยองค์รวม 2) หลักการของความแตกต่าง หมายถึง สภาพและบริบทที่
แตกต่างกันของโรงเรียน 3) หลักการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ซึ่งจะมีแหล่งที่มาจากรัฐและ
การระดมทรัพยากร 4) หลักคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นโรงเรียนนิติบุคคล       
5) หลักอํานาจและความรับผิดชอบที่จะกําหนดความรับผิดชอบต่อผลงานและการกระทํา 6) หลักความ
เสมอภาคของพลเมือง ที่ระบุถึงโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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7) หลักประโยชน์ประเทศชาติ หมายถึง ประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรจากโรงเรียนนิติบุคคล     
8) หลักการมีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ต้องคํานึงถึงอย่างยิ่งกับชุมชน ท้องถิ่น และผู้ปกครอง     
9) หลักความยืดหยุ่นและผ่อนปรน ที่จําเป็นต้องมีและสามารถรองรับกับปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
คล่องตัวและทันการณ์ 

กล่าวโดยสรุปคือ ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองน้ันเป็นรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษาในอนาคตที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในด้านโครงสร้างการบริหาร การจัดระบบบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารสถานศึกษาภายใต้รูปแบบการปกครอง
ของประเทศไทยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ินยุบรวมกันตามกระแสแนวโน้มของการปกครองและสังคมโลกที่เรียกว่า “จังหวัด
จัดการตนเอง” ดังน้ันทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องสามารถนําผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไป 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ผู้วิจัยทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง”เป็นวิจัย
อนาคตภายใต้ข้อตกลงเบ้ืองตนที่ว่ารูปแบบการปกครองประเทศไทยเป็นแบบจังหวัดจัดการตนเองที่มี
การบริหารราชการอยู่เพียง 2 ระดับ คือ ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน ส่งผลให้
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการปรับโครงสร้างการปกครองใหม่โดยการยกเลิกราชการส่วน
ภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันมายุบรวมอยู่ด้วยกันโดยใช้เขตจังหวัดเป็น
เขตการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น มีงบประมาณเป็นของตนเองและ
มีอํานาจการตัดสินใจ ดังน้ันผลที่ได้จากการวิจัยจึงเป็นเชิงอนาคตของรูปแบบและแนวทางในการจัด
การศึกษาภายใต้รูปแบบการปกครองแบบจังหวัดจัดการตนเอง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่เป็นเชิง
อนาคตดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การจัดการศึกษาเป็นหัวใจสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังน้ันรัฐบาลหรือ

หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก การกระจายอํานาจให้พ้ืนที่จัด
การศึกษาด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ควรดําเนินการอย่างจริงจังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้วยตนเอง 
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2. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง ควรส่งเสริมสนับสนุนและกําหนดนโยบาย
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 

3. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง ควรมีการขับเคลื่อนการถ่ายโอนสถานศึกษา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การกระจายอํานาจ 

4. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรกลาง ควรออกแบบระบบการศึกษาที่มีดุลภาพ 
เหมาะสม ต่อเน่ืองในการบริหารจัดการครบทุกระดับ ทุกประเภท 

5. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง ควรให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการศึกษาเป็น
การเฉพาะเพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบในภาพรวมของประเทศและให้ควบคุมภาระกิจการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ทกุประเภท ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

6. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉพาะ สําหรับใช้ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 

7. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดตั้ง “สภาการศึกษา” ทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือหน้าที่กําหนดทิศทาง วางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

8. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดตั้ง “สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” เป็นสภาอิสระขึ้นตรงกับฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

9. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรจัดต้ังหน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
ทําหน้าที่ในการทดสอบ รับรองวุฒิ และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีสิทธิพักใช้และเพิก
ถอนการรับรองวุฒิ ใบประกอบวิชาชีพ และกําหนดคุณสมบัติในทุกๆตําแหน่ง 

10. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบัน
ผลิตครู โดยมีอํานาจในการกําหนดทิศทางการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
ในแต่ละระดับ 

11. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรจัดต้ังหน่วยงานในกํากับ “วิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 

12. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความเป็นอิสระในการบริหาร
งบประมาณด้านการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาโดยตรง การบริหารงบประมาณ
ให้อยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
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13. รัฐบาลหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง ควรมุ่งเน้นการกระจายอํานาจลงสู่สถานศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารตัวเอง ให้เป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบ บริหารจัดการ
ด้วยองค์คณะบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

1. หน่วยงาน/องค์กรที่จัดการศกึษาในปัจจุบันควรมีการวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน
ทั้งระบบเน้นการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2. หน่วยงาน/องค์กรที่จัดการศึกษาในปัจจุบัน ควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
หรือองค์กรทางการศึกษาในส่วนกลางให้เล็กลงมีบทบาทหน้าที่เพียงกําหนดทิศทาง วางนโยบาย 
กํากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนเท่าน้ัน การจัดการศึกษาให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในพ้ืนที่ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนํารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาจาก
ผลการวิจัยน้ีไปเป็นตัวแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษาของตนเองให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนางานด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจยัทําให้ได้สารสนเทศในการวิจยัครั้งต่อไป ดังน้ี 
1. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําผลการวิจัยในครั้งน้ีทดลองใช้จริงกับการจัด

การศึกษาของจังหวัดนําร่อง 
2. ควรมีการวิจัยเพ่ือหาปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดความสําเร็จหรือความล้มเหลวต่อ

รูปแบบการจัดการศึกษา 
3. การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองที่โดนตัด

ออกไปเน่ืองจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
“รูปแบบการจดัการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง” 

(The Educational Administration of Self-Governing Province Model) 
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 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ศึกษาธิการภาค 17 
 - ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 
2. ดร.วสันต์ นาวเหนียว - ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ชลบุรี เขต 1 
 - ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
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 การศึกษาชาติ องค์การมหาชน รักษาการผูอํ้านวยการ 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาชาติ  
 องค์การมหาชน  
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 - นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
 (Harvard University) 

 - นักวิชาการอิสระผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร เป็นนัก
คิดได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
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 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- (อดีต) ปลัดอําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 



345 

 

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารองค์กรส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (ผู้ว่า/รองผู้ว่าราชการจังหวัด) 
1. ผู้ว่าฯ บุญสง่ เตชะมณีสถิตย์ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
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 - (อดีต) ปลัดอําเภอ หลายๆ อําเภอ 
 - (อดีต) นายอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี,  

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

กลุ่มที่ 4 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา 
1. พันตํารวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 - (อดีต) ผู้กํากับการสถานีตํารวจบางบัวทอง,  
 ผู้กํากับการสถานีตํารวจปากเกร็ด 
2. ดร.นุชากร มาศฉมาดล - รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
3. ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร - ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา เทศบาลเมือง

มุกดาหาร 
4. ดร.เกียรติคุณ จันแก่น - ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

กลุ่มที ่5 ผู้บริหารระดับสถานศึกษา 
1. ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ - ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย 
2. ดร.อํานาจ สุนทรธรรม - ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1 

- (อดีต) เลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
3. ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ - ผู้อํานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
- นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

4. ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ - รองผู้อํานวยการวิทยาลยัเทคนิคกาญจนบุรี 
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ดร.อัชกรณ์   วงศ์ปรีดี 
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ดร.ศราวุธ   สุตะวงศ ์
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ (EDFR) 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คําชี้แจง โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของท่าน 

1.1 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ .................................................................................. อายุ  ................  ปี 
1.2 ตําแหน่งหน้าที่ ..................................................................................................................  
1.3 สถานที่ทํางาน ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
1.4 ระดับการศึกษา  ................................... สาขา  ................................................................  
1.5 ประสบการณ์การทํางานด้านการศึกษา  ...................... ปี 
1.6 เบอร์โทรศัพท์/ e-mail ....................................................................................................  

วัน/เดือน/ปี/เวลาทีส่ัมภาษณ์วันที ่............ เดือน .................... พ.ศ. .................... เวลา ............. น. 

ลงชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ์  .....................................................................................................................  

ตอนท่ี 2 ข้อคําถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกับ “รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง” 

คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามอย่างละเอียด 

เกริ่นนํา : ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ “ทราบรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง”โดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้น 2 
ประเด็น คือ 

1. ผู้วิจัยศึกษาและหาคําตอบการวิจัยภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทยและแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ของการปฏิรูปรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่ของไทยในอนาคต ที่เรียกว่า
“จังหวัดจัดการตนเอง” ดังน้ันภาพอนาคตของรูปแบบการบริหารจัดการราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยในทัศนะของผู้วิจัยก็คือ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดที่เกิดจากการรวมตัว
(Merging) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคเข้ามาเป็น
องค์กรเดียวกันมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อันได้แก่ มีโครงสร้าง
ทางการเมือง มีระบบบริหารงานบุคคล มีระบบการเงินการคลังและงบประมาณที่บริหารจัดการด้วย
ตนเอง 
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2. การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ “รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเอง” ตามทัศนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและจิตนาการที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ดังน้ันจากข้อตกลงเบ้ืองต้นดังกล่าว จึงไม่จํากัดคําตอบหรือข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน
สามารถให้คําตอบหรือข้อเสนอได้ตามท่ีท่านต้องการ 

ข้อคําถาม 

1. ท่านคิดว่า รูปแบบและแนวทางการวางระบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเอง ควรเป็นอย่างไร หรือควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  

 
2. ท่านคิดว่าการบริหารงานบคุคลของการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ควรมีรูปแบบ

และแนวทางการบริหารจัดการเป็นอย่างไร  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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3. ท่านคิดว่าการบริหารงานวิชาการของการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ควรมี
รูปแบบและแนวทางการบรหิารจัดการเป็นอย่างไร  

 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
4. ท่านคิดว่าการบริหารงบประมาณของการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ควรมีรูปแบบ

และแนวทางการบริหารจัดการเป็นอย่างไร  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
5. ท่านคิดว่าสถานศึกษาท่ีอยู่ในภายใต้สังกัดของการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ควร

มีรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเป็นอย่างไร  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
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6. ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 ลงช่ือ................................................. ผู้สัมภาษณ์ 
 (นางสาวจารุณี  ลุนภูงา) 
 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ……………../……………………………../…………….. 
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  

“รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง” 

(THE EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF SELF-GOVERNING PROVINCE MODEL) 

------------------------------ 
คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับน้ีสร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 นํามาวิเคราะห์
และแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (delphi technique) และพัฒนา
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
จัดการตนเองที่ร่างข้ึนมาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในรอบที่ 2 เป็น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) 
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นในรอบที่ 2 

2. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบรูปแบบและแนวทางการจัด
การศึกษาของจังหวัดจัดการตนเองจึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความ
คิดเห็นของท่านในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบและแนวทางของการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการ
ตนเอง  

3. ผู้วิจัยจะนําความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาสรุปภาพรวมเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดจัดการตนเอง คําตอบเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด ผู้วิจัย
รับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับน้ีจะเป็นความลับ การนําเสนอข้อมูลจะเป็นข้อมูลใน
ภาพรวมเท่าน้ัน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงสําหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งน้ี 

 
 นางสาวจารุณี  ลุนภูงา 
 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย√ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
ระดับ 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง น้อยที่สุด 

 

ข้อ
ที่  

แนวทางการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหาร
1 จัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง 

(ระดับชาติ) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ควบคุม กํากับ ติดตาม 
การจัดการศึกษาภาพรวมในระดับประเทศ 

   

2 จัดต้ังสภาการศึกษาในส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือกําหนด
และวางนโยบายการศึกษาของชาติ อย่างเป็นระบบ 

   

3 หน่วยงานในส่วนกลาง (ระดับชาติ) ออกกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 

   

4 จัดต้ังหน่วยงาน “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 

   

5 จัดต้ังหน่วยงาน“รับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ” มี
ฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
ให้มีหน้าทีท่ดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน 

   

6 จัดต้ังหน่วยงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา” มฐีานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษา วิจัย ผลิตและให้บริการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อสถานศึกษา 
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ข้อ
ที่  

แนวทางการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

7 จัดต้ังหน่วยงาน “รับรองคุณวุฒิการศึกษา” มีฐานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน้าที่
รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา 

   

8 จัดต้ัง “สํานักการศึกษาจังหวัด.....” (ใช้ช่ือเรียกตามช่ือ
จังหวัดน้ันๆ) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัด
การศึกษาระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาของจังหวัดทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย  

  

9 จัดต้ัง “สภาการศึกษาจังหวัด......” มีบทบาทหน้าที่
กําหนดทิศทาง วางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนภายในจังหวัด 

   

10 การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักการศึกษาจังหวัด.....ให้
มี“ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาจังหวัด......” เป็น
ผู้บังคับบัญชา 

   

11 ให้มี “สํานักงานสภาการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของสภาการศึกษาจังหวัดในการกําหนดทิศทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 

   

12 ให้มี “กองการเจ้าหน้าที่และนิติการ”เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และการดําเนินการทาง
วินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   

13 ให้มี “กองนิเทศ ติดตาม และประเมินผล”เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีหน้าที่ในการ
วิเคราะห์และกําหนดหลักสตูรการศึกษาทุกระดับ/
หลักสูตรท้องถิน่ และมหีน้าทีน่ิเทศ กํากับ ติดตาม การ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 
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ข้อ
ที่  

แนวทางการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

14 ให้มี “กองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

15 ให้มี “กองสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี”เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ใน
การวิจัย ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้บริการต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 

   

16 ให้มี “กองทดสอบทางการศึกษา”เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์
และกําหนดมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และหน้าทีใ่น
การดําเนินการเกี่ยวกับทดสอบเพ่ือวัดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

   

17 ให้มี “กองคลังและพัสดุ”เป็นส่วนราชการภายในสํานัก
การศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการ
เก่ียวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ของการจัดการศึกษา
ในทุกระดับ 

   

18 จัดต้ัง“สํานักงานเขตการศึกษาอําเภอ....”(ช่ือเรียกตามช่ือ
อําเภอน้ันๆ) เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการศึกษา
ระดับอําเภอโดยมีหน้าที่ประสานจัดการศึกษาทุกระดับทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

   

19 การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตการศึกษา
อําเภอ.... ให้มี “ผู้อํานวยการเขตการศึกษาอําเภอ.....”
เป็นผู้บังคับบัญชา 

   

องค์ประกอบด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคล
20 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันผลิตครู โดยมี

อํานาจในการกําหนดทิศทางการผลิตครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในแต่ละระดับ 
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ข้อ
ที่  

แนวทางการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

21 ผู้ที่จะประกอบอาชีพครูและผู้บริหารการศึกษา ต้องได้รับ
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจากหน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา   

   

22 หน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทําหน้าที่ในการทดสอบ 
รับรองวุฒิ และออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีสิทธิ
พักใช้และเพิกถอนการรับรองวุฒิใบประกอบวิชาชีพและ
กําหนดคุณสมบัติในทุกๆตําแหน่ง 

   

23 ให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉพาะ สําหรับใช้ในการ
บริหารงานบุคคลทั้งระบบ  

   

24 “สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด.....” เป็นสภา
อิสระขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารของจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ใน
การพิทักษ์สิทธิของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษาในจังหวัด และมีบทบาทร่วมกําหนดหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  

   

25 ในระดับจังหวัดมีหน้าที่สรรหาครู บุคลาการทางการศึกษา 
และผู้บริหารการศึกษา มีความเป็นอิสระต่อการบริหารงาน
บุคคลโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายในส่วนกลางกําหนด  

   

26 การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับ
จังหวัดทุกตําแหน่ง โดยไม่มีการจัดลําดับคะแนน (ให้
กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) 

   

27 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกตําแหน่งสามารถสมัครเพ่ือรับการ
คัดเลือกเข้าทํางานตามสถานศึกษาที่ตนเองสนใจ โดยการ
นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (ให้กําหนดไว้
ในกฎหมายในส่วนกลาง) 

   

28 กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
ดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ผลงานและการสัมภาษณ์ (ให้กําหนดไว้ในกฎหมายใน
ส่วนกลาง) 
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ข้อ
ที่  

แนวทางการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

29 กระบวนการคัดเลือกครูให้ใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน โดยให้
ผู้สมัครเข้าไปอยู่ที่สถานศึกษาน้ันจริงๆ ใช้ชีวิตจริงๆ เพ่ือได้
ซึมซับการอยู่ร่วมกับนักเรียนและการเรียนการสอน และ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ในสถานศึกษา และนักเรียน 

   

30 กระบวนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน
สถานศึกษา ให้ผู้สมัครเข้าไปทํางานในสถานศึกษาน้ันจริงๆ 
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และให้ผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก (ให้กําหนดไว้ใน
กฎหมายในส่วนกลาง) 

   

31 จัดให้มีสวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
ผู้บริหารการศึกษาให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าวิชาชีพอื่น และยก
ย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 

   

32 ระบบการให้เงินตอบแทนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐาน
และองค์ประกอบอื่นๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกัน
ในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ 

   

33 อัตราเงินตอบแทนของตําแหน่งครูกับผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา ให้กําหนดอัตราท่ีแตกต่างกันโดยอัตราเงิน
ตอบแทนของผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษากําหนดให้
สูงกว่าครูเน่ืองจากความรับผิดชอบต่อความสําเร็จใน
ภาพรวมมีมากกว่า 

   

34 มีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหาร
การศึกษาให้มีการพัฒนาความเป็นผู้นําฝึกทักษะการจัดการ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างสม่ําเสมอ 

   

35 ให้มีการกําหนดวิทยฐานะหรือตําแหน่งทางวิชาการของ
ครูที่สอนในทุกระดับเหมือนกัน และมีเงินประจํา 
วิทยฐานะหรือประจําตําแหน่ง 

   

36 มีระบบการประเมินที่เข้มงวดเพ่ือนํามาพิจารณาให้รางวัล 
ยกย่อง และการเลื่อนตําแหน่ง ประจําปี ในทุกๆตําแหน่ง 
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ข้อ
ที่  

แนวทางการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

37 การพักใช้และเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพของครูและ
ผู้บริหารการศกึษา ให้มีการดําเนินการด้วยระบบ
คุณธรรม และดําเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงในรูปขอ
คณะกรรมการโดยมีตัวแทนจาก“สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัด.....”ร่วมเป็นกรรมการ 

   

38 สถานะของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่
ข้าราชการแต่เป็นพนักงานที่มีการทําสัญญาจ้างกับ
สถานศึกษาและจังหวัด การต่อสัญญาจ้างขึน้อยู่กับระดับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในสญัญา 

   

องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ
39 ในส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน่วยงาน“วิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ
พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้
ร่วมกันทั้งระบบ 

   

40 ในระดับจังหวัด มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาของจังหวัด โดยให้มีหน้าที่วิเคราะห์
หลักสูตรจากสว่นกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของจังหวัด 

   

41 หลักสูตรการศึกษาของจังหวัด ประกอบด้วย“หลักสูตร
มาตรฐานกลางการศึกษาของจังหวัด”ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้
ร่วมกันทั้งระบบ และ “หลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัด”ที่บ่ง
บอกถึงตัวตนของจังหวัดตนเอง 

   

42 การบริหารหลกัสูตรการศึกษาของจังหวัด ให้ดําเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการที่มสีว่นร่วมจากทุกภาคส่วนของ
จังหวัดเพ่ือบริหารหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในทุกระดับทุกประเภท 

   

43 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทแต่ละ
ระดับต้องระบุความชัดเจนต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมหีลักสูตรนานาชาติ 

   



376 

ข้อ
ที่  

แนวทางการจัดการศึกษา
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

44 สถานศึกษาทกุระดับทุกประเภทจัดทําหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติและจัดทําหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของตนเอง 

   

45 ครูปฏิบัติหน้าที่เตรียมแผนการสอน เตรียมสื่อ และสอน
เพียงอย่างเดียว หน้าที่อ่ืนใหบุ้คลากรทางการศึกษาอ่ืน
เป็นผู้ปฏิบัติ 

   

46 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเน้นเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

   

47 แผนการเรียนของสถานศึกษาในแต่ละระดับแต่ละ
ประเภทต้องมีความหลากหลาย ให้นักเรียนมีสิทธิที่จะ
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

   

48 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับ
ความสามารถด้านการสื่อสารของผู้เรียน 

   

49 ครูต้องได้สอนในสาขาที่จบ และได้รับการพัฒนาในสาขาที่
จบอย่างต่อเน่ือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งด้าน
การปฏิบัติตนและการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

   

50 แหล่งเรียนรู้ทัง้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้องมี
อย่างพอเพียง และเหมาะสมกับระดับของการจัด
การศึกษาแต่ละประเภท  

   

51 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้บริหารจัดการและใช้
แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
จังหวัด 

   

52 จังหวัดมีการวิจัยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และเป็น
ผู้ดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีขนาด
ใหญใ่นภาพรวมระดับจังหวัดเพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท 
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53 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความ
เห็นชอบต่อการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และหนังสือเรียนของ
สถานศึกษา  

   

54 มีหน่วยงาน“รับรองมาตรฐานการศึกษาแหง่ชาติ” มี
หน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน 

   

55 จัดหวัดวิเคราะห์ กําหนดมาตรฐาน และวางระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทท้ังจังหวัด 
และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุกๆ 2 ปี 

   

56 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาทกุระดับทุกประเภท โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมไปถึงจุดเน้น
ของจังหวัด 

   

57 จังหวัดดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
โดยจังหวัดเป็นผู้ออกข้อสอบมาตรฐานกลางของจังหวัด
และใช้ทดสอบผู้เรียนในภาคปลายทุกปีการศึกษา ทุก
ระดับและทุกประเภท 

   

58 ครูและสถานศกึษาดําเนินการทดสอบและตัดสินผลการ
เรียนในระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษา 

   

59 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา และรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา จากระดับจังหวัดและระดับชาติ
จะนําไปตัดสินการให้รางวัล ยกย่อง และการเลื่อน
ตําแหน่งของบุคลากรในสถานศึกษา 

   

องค์ประกอบด้านการบริหารงบประมาณ
60 ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและจาก

รัฐบาลจังหวัด (ระดับท้องถิ่น) โดยมีองค์คณะบุคคลเป็นผู้
ตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ รฐัสภาในสว่นกลาง และสภาจังหวัดใน
ระดับท้องถิ่น 
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61 ให้มีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดภาษีและจัดเก็บภาษีเพ่ือ
การศึกษาโดยเฉพาะทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราการจ่ายภาษีและรายได้
ของบุคคลที่ต้องเสียภาษี 

   

62 การบริหารงบประมาณในส่วนกลาง รัฐบาลกลางจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการศึกษาให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษา (ระดับชาติ) เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษา (ระดับชาติ) จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด
โดยตรง 

   

63 รัฐบาลกลาง จัดสรรงบประมาณด้านการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาและงบประมาณอุดหนุนเป็นก้อนใหญ่ 
โดยให้จังหวัดมีอิสระต่อการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง 
การจัดสรรให้พิจารณาถึงขนาดของจังหวัด จํานวน ระดับ 
และประเภทของสถานศึกษาที่เปิดสอน 

   

64 จังหวัด บริหารงบประมาณด้านการศึกษาโดยองค์คณะ
บุคคล 2 คณะ คือ สภาการศึกษาจังหวัด เป็นผู้เสนอขอรับ
งบประมาณ และสภาจังหวัด เป็นผู้เห็นชอบอนุมัติ
งบประมาณ 

   

65 จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการบริหารงบประมาณด้านเงินเดือน 
ค่าตอบแทน และด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้างให้กับ
สถานศึกษาแต่ละแห่งโดยพิจารณาถึงขนาด ระดับ และ
ประเภทการจัดการศึกษา 

   

66 จังหวัด จัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการศึกษาให้กับ
สถานศึกษาโดยตรงเป็นก้อนใหญ่ทุกรายการ (ยกเว้น
งบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง และเงินเดือน 
ค่าตอบแทน) ให้สถานศึกษามีอิสระต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณด้วยตนเอง 

   

67 การเสนอขอรับงบประมาณ ให้ดําเนินการนําเสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับสถานศึกษาโดย
นําเสนอหน่วยงานเหนือช้ันขึ้นไป 
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68 สถานศึกษา เป็นผู้เสนอของบประมาณของสถานศึกษาให้
ยึดจํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน และจํานวนครู เป็น
หลักในการคํานวณ 

   

69 สถานศึกษา บริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู และผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 

   

70 สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประเภท ให้
เรียนฟรีไม่เก็บค่าเล่าเรียน 

   

71 สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัดและสามารถจัดเก็บจากค่าเล่าเรียน
จากผู้เรียนได้ 

   

องค์ประกอบด้านการบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
72 สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท เป็นนิติบุคคลภายใต้การ

กํากับของจังหวัด โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
   

73 กระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา โดยอยู่
ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 

   

74 การประเมินสถานศึกษาให้ประเมินในภาพรวม และใช้ผล
การประเมินพิจารณาการให้รางวัล ค่าตอบแทน ประจําปี 
หรือการยกเลิกสัญญาจ้าง 

   

75 ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีอํานาจสิทธ์ิขาดในการประเมินครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

   

76 ผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ 

   

77 สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 4 งาน คือ งาน
วิชาการ, งานบริหารทั่วไป, งานแผนและงบประมาณ และ
งานบุคคล ส่วนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แบ่ง
โครงสร้างเป็นภาควิชาหรือคณะวิชาตามที่เปิดสอน 
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78 สถานศึกษาควรมีการบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คือ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, 
หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และ หลักความ
คุ้มค่า 

   

79 สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมจดัการศึกษา และร่วมรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา 

   

80 สถานศึกษาสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานของตนเอง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานที่ต้นสังกัดวางไว้และ
พร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้น 

   

81 สถานศึกษา ควรมีจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน และการบริหารท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวเองของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

   

82 สถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย จุดเน้น
ต่อคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียน
เลือกที่จะเข้าศึกษาตามความสนใจของตนเอง 

   

83 สถานศึกษา มกีารจัดทํางบประมาณ มีแผนงบประมาณ 
และ มีการตรวจสอบถ่วงดุล 

   

84 สถานศึกษาทกุระดับทุกประเภทควรมีบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนสําหรับการดําเนินการที่เก่ียวกับการเงิน การ
คลัง การพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นการเฉพาะ 
เพ่ือให้ครูมีหน้าที่เตรียมการสอนและสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ.................................................... ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(.....................................................) 

ตําแหน่ง ................................................................. 
……………../……………………………../…………….. 
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ (EDFR รอบที ่3) 

“รูปแบบการจัดการศึกษาของจังหวัดจัดการตนเอง” 
(THE EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF SELF-GOVERNING PROVINCE MODEL) 

------------------------------ 
คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามตามเทคนิค EDFR รอบที่3 ฉบับน้ี สร้างขึ้นโดยใช้ข้อคําถามเดิมจากแบบสอบถาม
ตามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 และได้เพ่ิมการแสดงตําแหน่งของค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile range) ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งตําแหน่งคําตอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้เลือกไว้ในแบบสอบถามตามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ตัดสินใจเพ่ือยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบ และสรุปเป็นฉันทามติของกลุ่มทรงคุณวุฒิต่อไป 

2. ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ในการแทนค่าสถิติของคําตอบจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและ
ตําแหน่งของคําตอบเดิมของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

สัญลักษณ์ 
M หมายถึง ตําแหน่งของค่ามัธยฐานคําตอบของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งกลุ่ม 

 หมายถึง ช่วงของค่าพิสัยระหว่างระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ที่ 1 
และที่ 3 ของคําตอบของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งกลุ่ม 

* หมายถึง ตําแหน่งของคําตอบที่ท่านได้เลือกไว้ในแบบสอบถามตามเทคนิค 
EDFR รอบที่ 2 

3. ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดพิจารณาตัดสินใจ เพ่ือยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบของ
ท่านที่ได้เลือกคําตอบไว้ในการตอบแบบสอบถามตามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 รวมทั้งขอให้ท่าน
เพ่ิมเติมเหตุผลในกรณีที่คําตอบของท่านแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มด้วย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงสําหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งน้ี 
 นางสาวจารุณี  ลุนภูงา 
 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โทร. 098-1598182 
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ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริหาร
1 จัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง 

(ระดับชาติ) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ควบคุม กํากับ ติดตาม 
การจัดการศึกษาภาพรวมในระดับประเทศ 

M  
 

  

2 จัดต้ังสภาการศึกษาในส่วนกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือกําหนด
และวางนโยบายการศึกษาของชาติ อย่างเป็นระบบ 

M    

3 หน่วยงานในส่วนกลาง (ระดับชาติ) ออกกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 

M    

4 จัดต้ังหน่วยงาน “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้ร่วมกันทั้งระบบ 

M  
 

  

5 จัดต้ังหน่วยงาน“รับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ” มี
ฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) 
ให้มีหน้าทีท่ดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน 

M    
 

6 จัดต้ังหน่วยงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา” มฐีานะเป็นหน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง 
(ระดับชาติ) มีหน้าที่ศึกษา วิจัย ผลิตและให้บริการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อสถานศึกษา 

M    
 

7 จัดต้ังหน่วยงาน “รับรองคุณวุฒิการศึกษา” มีฐานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน้าที่
รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

M    
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ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

8 จัดต้ัง “สํานักการศึกษาจังหวัด.....” (ใช้ช่ือเรียกตามช่ือ
จังหวัดน้ันๆ) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัด
การศึกษาระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาของจังหวัดทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย  

M
 

   

9 จัดต้ัง “สภาการศึกษาจังหวัด......” มีบทบาทหน้าที่
กําหนดทิศทาง วางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนภายในจังหวัด 

M  
 

  

10 การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักการศึกษาจังหวัด....ให้มี
“ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาจังหวัด..”เป็นผู้บังคับบัญชา

M    

11 ให้มี “สํานักงานสภาการศึกษา” เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของสภาการศึกษาจังหวัดในการกําหนดทิศทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 

M  
 

  

12 ให้มี “กองการเจ้าหน้าที่และนิติการ”เป็นส่วนราชการ
ภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และการดําเนินการทาง
วินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

M  
 

  

13 ให้มี “กองนิเทศ ติดตาม และประเมินผล”เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีหน้าที่ในการ
วิเคราะห์และกําหนดหลักสตูรการศึกษาทุกระดับ/
หลักสูตรท้องถิน่ และมหีน้าทีน่ิเทศ กํากับ ติดตาม การ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 

M  
 
 

  

14 ให้มี “กองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

M  
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ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

15 ให้มี “กองสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี”เป็นส่วน
ราชการภายในสํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ใน
การวิจัย ผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้บริการต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 

M  
 
 

  

16 ให้มี “กองทดสอบทางการศึกษา”เป็นส่วนราชการภายใน
สํานักการศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์
และกําหนดมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และหน้าทีใ่น
การดําเนินการเกี่ยวกับทดสอบเพ่ือวัดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

M  
 
 

  

17 ให้มี “กองคลังและพัสดุ”เป็นส่วนราชการภายในสํานัก
การศึกษาจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการ
เก่ียวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ของการจัดการศึกษา
ในทุกระดับ 

M  
 
 

  

18 จัดต้ัง“สํานักงานเขตการศึกษาอําเภอ....”(ช่ือเรียกตามช่ือ
อําเภอน้ันๆ) เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการศึกษา
ระดับอําเภอโดยมีหน้าที่ประสานจัดการศึกษาทุกระดับทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

M
 

   

19 การจัดโครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตการศึกษา
อําเภอ.... ให้มี “ผู้อํานวยการเขตการศึกษาอําเภอ.....”
เป็นผู้บังคับบัญชา 

M
 

   

องค์ประกอบด้านการจัดระบบการบริหารงานบุคคล
20 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันผลิตครู โดยมี

อํานาจในการกําหนดทิศทางการผลิตครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในแต่ละระดับ  

M    
 

21 ผู้ที่จะประกอบอาชีพครูและผู้บริหารการศกึษา ต้องได้รับ
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจากหน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา   
 

M    
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ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

22 หน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทําหน้าที่ในการ
ทดสอบ รับรองวุฒิ และออกใบประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา มีสทิธิพักใช้และเพิกถอนการรับรองวุฒิใบประกอบ
วิชาชีพและกําหนดคุณสมบัติในทุกๆตําแหน่ง 

M    
 

23 ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉพาะ สําหรับใช้ใน
การบริหารงานบุคคลทั้งระบบ  

M    
 

24 “สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด.....” เป็นสภา
อิสระขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารของจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ใน
การพิทักษ์สิทธิของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัด และมีบทบาทร่วมกําหนด
หลักสูตรท้องถิน่ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  

M    
 

25 ในระดับจังหวัดมีหน้าที่สรรหาครู บุคลาการทางการศึกษา 
และผู้บริหารการศึกษา มีความเป็นอิสระต่อการ
บริหารงานบุคคลโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายใน
ส่วนกลางกําหนด  

M  
 

  
 

26 การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับ
จังหวัดทุกตําแหน่ง โดยไม่มีการจัดลําดับคะแนน (ให้
กําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) 

M   

27 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกตําแหน่งสามารถสมคัรเพ่ือรับการ
คัดเลือกเข้าทํางานตามสถานศึกษาที่ตนเองสนใจ โดยการ
นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา (ให้กําหนด
ไว้ในกฎหมายในส่วนกลาง) 

M    
 

28 กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
ดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาผลงานและการสัมภาษณ์ (ให้กําหนดไว้ใน
กฎหมายในส่วนกลาง) 
 

M    
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ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
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แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

29 กระบวนการคัดเลือกครูให้ใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน โดยให้
ผู้สมัครเข้าไปอยู่ที่สถานศึกษานั้นจริงๆ ใช้ชีวิตจริงๆ เพ่ือ
ได้ซึมซับการอยู่ร่วมกับนักเรียนและการเรียนการสอน 
และคัดเลือกโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา และนักเรียน 

M    
 

30 กระบวนการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน
สถานศึกษา ให้ผู้สมัครเข้าไปทํางานในสถานศึกษานั้น
จริงๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และให้ผู้บริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก (ให้กาํหนดไว้ใน
กฎหมายในส่วนกลาง) 

M    
 

31 จัดให้มีสวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
ผู้บริหารการศกึษาให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าวิชาชีพอ่ืน และ
ยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง 

M  
 

  

32 ระบบการให้เงินตอบแทนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
พ้ืนฐานและองค์ประกอบอ่ืนๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างกันในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ 

M  
 

  

33 อัตราเงินตอบแทนของตําแหน่งครูกับผู้บริหารการศึกษา
ในสถานศึกษา ให้กําหนดอัตราที่แตกต่างกันโดยอัตราเงิน
ตอบแทนของผู้บริหารการศกึษาในสถานศกึษากําหนดให้
สูงกว่าครูเน่ืองจากความรับผิดชอบต่อความสําเร็จใน
ภาพรวมมีมากกว่า 

M   
 

 
 

34 มีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ผู้บริหารการศกึษาให้มีการพัฒนาความเป็นผู้นําฝึกทักษะ
การจัดการกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่าง
สม่ําเสมอ 

M
 
 

   

35 ให้มีการกําหนดวิทยฐานะหรือตําแหน่งทางวิชาการของ
ครูที่สอนในทุกระดับเหมือนกัน และมีเงินประจํา 
วิทยฐานะหรือประจําตําแหน่ง 

M  
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36 มีระบบการประเมินที่เข้มงวดเพ่ือนํามาพิจารณาให้รางวัล 
ยกย่อง และการเลื่อนตําแหน่ง ประจําปี ในทุกๆตําแหน่ง 

M
 

   

37 การพักใช้และเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพของครูและ
ผู้บริหารการศกึษา ให้มีการดําเนินการด้วยระบบ
คุณธรรม และดําเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงในรูปขอ
คณะกรรมการโดยมีตัวแทนจาก“สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัด.....”ร่วมเป็นกรรมการ 

M  
 

  

38 สถานะของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่
ข้าราชการแต่เป็นพนักงานที่มีการทําสัญญาจ้างกับ
สถานศึกษาและจังหวัด การต่อสัญญาจ้างขึน้อยู่กับระดับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในสญัญา 

M 
 
 

  

องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ
39 ในส่วนกลาง (ระดับชาติ) มีหน่วยงาน“วิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ” มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ
พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ เพ่ือใช้
ร่วมกันทั้งระบบ 

M    
 

40 ในระดับจังหวัด มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาของจังหวัด โดยให้มีหน้าที่วิเคราะห์
หลักสูตรจากสว่นกลาง (ระดับชาติ) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของจังหวัด 

M    
 

41 หลักสูตรการศึกษาของจังหวัด ประกอบด้วย“หลักสูตร
มาตรฐานกลางการศึกษาของจังหวัด”ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้
ร่วมกันทั้งระบบ และ “หลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัด”ที่บ่ง
บอกถึงตัวตนของจังหวัดตนเอง 

M
 

   

42 การบริหารหลกัสูตรการศึกษาของจังหวัด ให้ดําเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการที่มสีว่นร่วมจากทุกภาคส่วนของ
จังหวัดเพ่ือบริหารหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในทุกระดับทุกประเภท 

M  
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แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ
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43 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทแต่ละ
ระดับต้องระบุความชัดเจนต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมหีลักสูตรนานาชาติ 

M  
 

  

44 สถานศึกษาทกุระดับทุกประเภทจัดทําหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติและจัดทําหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของตนเอง 

M  
 

  

45 ครูปฏิบัติหน้าที่เตรียมแผนการสอน เตรียมสื่อ และสอน
เพียงอย่างเดียว หน้าที่อ่ืนใหบุ้คลากรทางการศึกษาอ่ืน
เป็นผู้ปฏิบัติ 

M  
 

  

46 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเน้นเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

M  
 

  

47 แผนการเรียนของสถานศึกษาในแต่ละระดับแต่ละ
ประเภทต้องมีความหลากหลาย ให้นักเรียนมีสิทธิที่จะ
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

M
 

   

48 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับ
ความสามารถด้านการสื่อสารของผู้เรียน 

M
 

   

49 ครูต้องได้สอนในสาขาที่จบ และได้รับการพัฒนาในสาขาที่
จบอย่างต่อเน่ือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งด้าน
การปฏิบัติตนและการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

M
 

   

50 แหล่งเรียนรู้ทัง้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้องมี
อย่างพอเพียง และเหมาะสมกับระดับของการจัด
การศึกษาแต่ละประเภท  

M
 

   

51 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้บริหารจัดการและใช้
แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
จังหวัด 
 

M
 

   



390 

ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

52 จังหวัดมีการวิจัยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และเป็น
ผู้ดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีขนาด
ใหญใ่นภาพรวมระดับจังหวัดเพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท 

M
 
 

   

53 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความ
เห็นชอบต่อการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และหนังสือเรียนของ
สถานศึกษา  

M    
 

54 มีหน่วยงาน“รับรองมาตรฐานการศึกษาแหง่ชาติ” มี
หน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และพิจารณาการปิดสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน 

M    
 

55 จังหวัดวิเคราะห์ กําหนดมาตรฐาน และวางระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทท้ังจังหวัด 
และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุกๆ 2 ปี 

M    
 

56 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาทกุระดับทุกประเภท โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมไปถึงจุดเน้น
ของจังหวัด 

M    
 

57 จังหวัดดําเนินการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
โดยจังหวัดเป็นผู้ออกข้อสอบมาตรฐานกลางของจังหวัด
และใช้ทดสอบผู้เรียนในภาคปลายทุกปีการศึกษา ทุก
ระดับและทุกประเภท 

M    
 

58 ครูและสถานศกึษาดําเนินการทดสอบและตัดสินผลการ
เรียนในระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษา 

M    

59 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา และรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา จากระดับจังหวัดและระดับชาติ
จะนําไปตัดสินการให้รางวัล ยกย่อง และการเลื่อน
ตําแหน่งของบุคลากรในสถานศึกษา 

M   
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องค์ประกอบด้านการบริหารงบประมาณ
60 ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและจาก

จังหวัด (ระดับท้องถิ่น) โดยมอีงค์คณะบุคคลเป็นผู้
ตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ รฐัสภาในสว่นกลาง และสภาจังหวัดใน
ระดับท้องถิ่น 

M  
 

  

61 ให้มีการออกกฎหมายเพ่ือกําหนดภาษีและจัดเก็บภาษี
เพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราการจ่ายภาษีและ
รายได้ของบุคคลที่ต้องเสียภาษี 

M    
 

62 การบริหารงบประมาณในส่วนกลาง รัฐบาลกลางจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการศึกษาใหก้ับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษา (ระดับชาติ) เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษา(ระดับชาติ) จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด
โดยตรง 

M    
 

63 รัฐบาลกลาง จดัสรรงบประมาณด้านการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาและงบประมาณอุดหนุนเป็นก้อนใหญ่ 
โดยให้จังหวัดมีอิสระต่อการบริหารงบประมาณด้วย
ตนเอง การจัดสรรให้พิจารณาถึงขนาดของจังหวัด จํานวน 
ระดับ และประเภทของสถานศึกษาที่เปิดสอน 

M    
 

64 จังหวัด บริหารงบประมาณด้านการศึกษาโดยองค์คณะ
บุคคล 2 คณะ คือ สภาการศกึษาจังหวัด เป็นผู้เสนอ
ขอรับงบประมาณ และสภาจงัหวัด เป็นผู้เห็นชอบอนุมัติ
งบประมาณ 

M    
 

65 จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการบริหารงบประมาณด้านเงินเดือน 
ค่าตอบแทน และด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างให้กับ
สถานศึกษาแต่ละแห่งโดยพิจารณาถึงขนาด ระดับ และ
ประเภทการจัดการศึกษา 
 

M    
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ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

66 จังหวัด จัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการศึกษาให้กับ
สถานศึกษาโดยตรงเป็นก้อนใหญทุ่กรายการ (ยกเว้น
งบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และเงินเดือน 
ค่าตอบแทน) ให้สถานศึกษามีอิสระต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณด้วยตนเอง 

M    
 

67 การเสนอขอรับงบประมาณ ให้ดําเนินการนําเสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้ังแต่ระดับสถานศึกษาโดย
นําเสนอหน่วยงานเหนือช้ันขึ้นไป 

M   
 

 

68 สถานศึกษา เป็นผู้เสนอของบประมาณของสถานศึกษาให้
ยึดจํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน และจาํนวนครู เป็น
หลักในการคํานวณ 

M
 

   

69 สถานศึกษา บริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู และผู้บริหารการศึกษาในสถานศึกษา 

M
 

   

70 สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประเภท ให้
เรียนฟรีไม่เก็บค่าเล่าเรียน 

M    

71 สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัดและสามารถจัดเก็บจากค่าเล่าเรียน
จากผู้เรียนได้ 

M   
 

 

องค์ประกอบด้านการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
72 สถานศึกษาทกุระดับทุกประเภท เป็นนิติบุคคลภายใต้การ

กํากับของจังหวัด โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
M    

73 กระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา โดย
อยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

M
 

   

74 การประเมินสถานศึกษาให้ประเมินในภาพรวม และใช้ผล
การประเมินพิจารณาการให้รางวัล ค่าตอบแทน ประจําปี 
หรือการยกเลิกสัญญาจ้าง 
 

M
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ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

75 ผู้บริหารการศกึษาในสถานศกึษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีอํานาจสิทธ์ิขาดในการประเมินครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

M
 

   

76 ผู้บริหารการศกึษาในสถานศกึษา ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนา
สถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและคุณภาพ 

M
 

   

77 สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 4 งาน คือ งาน
วิชาการ, งานบริหารท่ัวไป, งานแผนและงบประมาณ 
และงานบุคคล ส่วนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหแ้บ่ง
โครงสร้างเป็นภาควิชาหรือคณะวิชาตามที่เปิดสอน 

M
 

   

78 สถานศึกษาควรมีการบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คือ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, 
หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า 

M  
 

  

79 สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมจดัการศึกษา และร่วมรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา 

M
 
 

   

80 สถานศึกษาสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานของตนเอง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานท่ีต้นสังกัดวางไว้และ
พร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้น 

M
 

   

81 สถานศึกษา ควรมีจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน และการบริหารท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวเองของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

M
 

   

82 สถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีการกําหนดจุดมุ่งหมาย จุดเน้น
ต่อคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียน
เลือกที่จะเข้าศึกษาตามความสนใจของตนเอง 

M
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ข้อ
ที่ 

แนวทางการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดจัดการตนเอง 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 
5 4 3 2 1 

 
83 สถานศึกษา มกีารจัดทํางบประมาณ มีแผนงบประมาณ 

และ มีการตรวจสอบถ่วงดุล 
M
 

   

84 สถานศึกษาทกุระดับทุกประเภทควรมีบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนสําหรับการดําเนินการที่เก่ียวกับการเงิน การ
คลัง การพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นการเฉพาะ 
เพ่ือให้ครูมีหน้าที่เตรียมการสอนและสอนหนังสือเพียง
อย่างเดียว 

M
 
 

   

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ...................................................... ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(............................................. ) 

……………../……………………………../…………….. 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค่าสถิติในการวิจัย 
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ค่าสถิติในการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 
 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 ขอ้ท่ี 5 ขอ้ท่ี 6 ขอ้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 8 ขอ้ท่ี 9 ขอ้ท่ี 10 ขอ้ท่ี 11

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.0000 4.0000 4.0000 3.5000 3.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

  

Statistics 

  ขอ้ท่ี 12 ขอ้ท่ี 13 ขอ้ท่ี 14 ขอ้ท่ี 15 ขอ้ท่ี 16 ขอ้ท่ี 17 ขอ้ท่ี 18 ขอ้ท่ี 19 ขอ้ท่ี 20 ขอ้ท่ี 21 ขอ้ท่ี 22

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 3.5000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.5000 4.0000 3.5000 3.5000 3.0000 3.5000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 23 ขอ้ท่ี 24 ขอ้ท่ี 25 ขอ้ท่ี 26 ขอ้ท่ี 27 ขอ้ท่ี 28 ขอ้ท่ี 29 ขอ้ท่ี 30 ขอ้ท่ี 31 ขอ้ท่ี 32 ขอ้ท่ี 33

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 1.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 5.0000 3.5000 4.0000 1.0000 3.0000 3.0000 2.5000 3.0000 5.0000 5.0000 4.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
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Statistics 

  ขอ้ท่ี 34 ขอ้ท่ี 35 ขอ้ท่ี 36 ขอ้ท่ี 37 ขอ้ท่ี 38 ขอ้ท่ี 39 ขอ้ท่ี 40 ขอ้ท่ี 41 ขอ้ท่ี 42 ขอ้ท่ี 43 ขอ้ท่ี 44

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 5.0000 3.5000 5.0000 4.0000 1.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000 4.0000 4.5000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 
 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 45 ขอ้ท่ี 46 ขอ้ท่ี 47 ขอ้ท่ี 48 ขอ้ท่ี 49 ขอ้ท่ี 50 ขอ้ท่ี 51 ขอ้ท่ี 52 ขอ้ท่ี 53 ขอ้ท่ี 54 ขอ้ท่ี 55

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.5000 4.0000 5.0000 4.5000 4.5000 5.0000 4.0000 3.5000 3.0000 3.0000 3.5000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 
 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 56 ขอ้ท่ี 57 ขอ้ท่ี 58 ขอ้ท่ี 59 ขอ้ท่ี 60 ขอ้ท่ี 61 ขอ้ท่ี 62 ขอ้ท่ี 63 ขอ้ท่ี 64 ขอ้ท่ี 65 ขอ้ท่ี 66

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.0000 3.5000 4.0000 3.0000 4.5000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 
 
 
 



398 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 67 ขอ้ท่ี 68 ขอ้ท่ี 69 ขอ้ท่ี 70 ขอ้ท่ี 71 ขอ้ท่ี 72 ขอ้ท่ี 73 ขอ้ท่ี 74 ขอ้ท่ี 75 ขอ้ท่ี 76 ขอ้ท่ี 77

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.0000 4.0000 4.5000 3.5000 3.5000 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 
 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 78 ขอ้ท่ี 79 ขอ้ท่ี 80 ขอ้ท่ี 81 ขอ้ท่ี 82 ขอ้ท่ี 83 ขอ้ท่ี 84 

N Valid 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
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ค่าสถิติในการวิจัย EDFR รอบท่ี 3 
 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 ขอ้ท่ี 5 ขอ้ท่ี 6 ขอ้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 8 ขอ้ท่ี 9 ขอ้ท่ี 10 ขอ้ท่ี 11

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.5000 4.5000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 12 ขอ้ท่ี 13 ขอ้ท่ี 14 ขอ้ท่ี 15 ขอ้ท่ี 16 ขอ้ท่ี 17 ขอ้ท่ี 18 ขอ้ท่ี 19 ขอ้ท่ี 20 ขอ้ท่ี 21 ขอ้ท่ี 22

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.0000 4.0000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.0000 4.0000 4.5000 4.5000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 23 ขอ้ท่ี 24 ขอ้ท่ี 25 ขอ้ท่ี 26 ขอ้ท่ี 27 ขอ้ท่ี 28 ขอ้ท่ี 29 ขอ้ท่ี 30 ขอ้ท่ี 31 ขอ้ท่ี 32 ขอ้ท่ี 33

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 1.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 5.0000 4.0000 4.0000 1.0000 3.0000 3.0000 2.5000 3.0000 5.0000 5.0000 4.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 
 



400 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 34 ขอ้ท่ี 35 ขอ้ท่ี 36 ขอ้ท่ี 37 ขอ้ท่ี 38 ขอ้ท่ี 39 ขอ้ท่ี 40 ขอ้ท่ี 41 ขอ้ท่ี 42 ขอ้ท่ี 43 ขอ้ท่ี 44

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 5.0000 4.0000 5.0000 4.0000 1.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000 4.0000 4.5000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 

 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 45 ขอ้ท่ี 46 ขอ้ท่ี 47 ขอ้ท่ี 48 ขอ้ท่ี 49 ขอ้ท่ี 50 ขอ้ท่ี 51 ขอ้ท่ี 52 ขอ้ท่ี 53 ขอ้ท่ี 54 ขอ้ท่ี 55

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.5000 4.0000 5.0000 4.5000 4.5000 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 
 
 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 56 ขอ้ท่ี 57 ขอ้ท่ี 58 ขอ้ท่ี 59 ขอ้ท่ี 60 ขอ้ท่ี 61 ขอ้ท่ี 62 ขอ้ท่ี 63 ขอ้ท่ี 64 ขอ้ท่ี 65 ขอ้ท่ี 66

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.0000 3.5000 5.0000 3.0000 5.0000 3.0000 5.0000 4.5000 4.0000 4.0000 4.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
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Statistics 

  ขอ้ท่ี 67 ขอ้ท่ี 68 ขอ้ท่ี 69 ขอ้ท่ี 70 ขอ้ท่ี 71 ขอ้ท่ี 72 ขอ้ท่ี 73 ขอ้ท่ี 74 ขอ้ท่ี 75 

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 4.0000 4.0000 4.5000 3.5000 3.5000 4.5000 5.0000 4.0000 4.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 
 

Statistics 

  ขอ้ท่ี 76 ขอ้ท่ี 77 ขอ้ท่ี 78 ขอ้ท่ี 79 ขอ้ท่ี 80 ขอ้ท่ี 81 ขอ้ท่ี 82 ขอ้ท่ี 83 ขอ้ท่ี 84 

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Mode 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Percentiles 25 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000

50 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล นางสาวจารุณี  ลุนภูงา 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 29/30 หมู่ที ่9 ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
สถานทีท่ํางาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 444 หมู่ 1 

ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี                   
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2538 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา                         

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา                

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา          

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2558 กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   

(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)  
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2538 อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน)
จังหวัดนครปฐม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2542 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2547 ครูโรงเรียนบ้านบ้องต้ี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2549 รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อําเภอสังขละบุรี                
และรองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินโส อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2550 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแก่งแคบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2552 นักบริหารการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) สังกัดกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  รองผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1  
 (บ้านเก่าวิทยา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 


	01_ปก
	02_ หน้าอนุมัติ
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่ 1
	07_บทที่ 2
	08_บทที่ 3
	09_บทที่ 4
	10_บทที่ 5
	11_รายการอ้างอิง 
	12_ภาคผนวก ก 
	13_ภาคผนวก ข
	14_ภาคผนวก ค
	15_ประวัติผู้วิจัย 

