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บทสรปุผูบ้ริหาร โครงการวิจยั “การบริหารจดัการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอาํนาจ: กษาเปรียบเทียบ

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยและเกาหลีใต้ (ระยะท่ี 1)” 
 

โดย...รองศาสตราจารย ์สรุสัวด ี หุน่พยนต ์
นางสาวอาํพา   แกว้กาํกง 

นายวทญัญ ูใจบรสิทุธิ ์
1. บทนํา 

การกระจายอาํนาจเป็นมติใิหมใ่นการบรหิารจดัการ เป็นการมอบอาํนาจการตดัสนิใจสัง่การในการ
บรหิารกจิการสาธารณะในบางเรื่องที่ไม่ทําลายความมัน่คงของชาติจากรฐับาลกลางใหก้บัชุมชนหรอื
ท้องถิ่นรบัผดิชอบตามระบอบประชาธปิไตย ซึ่งช่วยเพิม่บทบาทการมสี่วนร่วม ประสทิธภิาพในการ
บรหิารกจิการสาธารณะใหก้บัชุมชนหรอืทอ้งถิน่ สว่นการกระจายอาํนาจทางการศกึษาเป็นการถ่ายโอน
อํานาจหน้าที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อใหส้ามารถ
บรหิารจดัการไดอ้ย่างยดืหยุ่น หลากหลาย คล่องตวั รวดเรว็ ทําใหเ้กดิการปรบัปรุง พฒันาคุณภาพ 
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษาใหก้บับุตรหลานในชุมชนทอ้งถิน่นัน้ๆ ในประเทศพฒันาแลว้
จะมกีารบรหิารจดัการทีม่กีารกระจายอาํนาจ เช่น สหรฐัอเมรกิา การกระจายอาํนาจไปยงัเขตการศกึษา 
ในญีปุ่น่มรีปูแบบทีร่ะจายลงไปยงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไปยงัจงัหวดัและเทศบาล สว่นในประเทศ
เกาหลใีตก้ระจายอาํนาจไปยงัมหานคร จงัหวดั และเทศบาล  

ในส่วนของประเทศไทยการกระจายอํานาจการศกึษามจุีดเริม่ตน้จากเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ที่ใหค้วามสําคญักบัการปกครองส่วนท้องถิน่ และเน้นการ
กระจายอํานาจสู่ทอ้งถิน่ และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 
2545 วา่ดว้ยการบรหิารและการจดัการศกึษาของ อปท. ใหม้สีทิธจิดัการศกึษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรอื
ทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่นได้ จากนัน้ได้มกีารออก
กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550
กําหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิารพจิารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศกึษาใน
ดา้นวชิาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบรหิารงานบุคคล และด้านการบรหิารทัว่ไป เน้นการกระจาย
อาํนาจใหส้ถานศกึษาใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็และความคล่องตวั 10 กว่าปีทีผ่า่นมาสะทอ้น
ใหเ้หน็บทบาทของ อปท. ต่อการบรหิารจดัการศกึษาในรูปแบบการกระจายอํานาจการบรหิารและการ
จดัการศกึษาทีไ่ดส้ง่เสรมิการเขา้มารว่มจดัและสนบัสนุนการจดัการศกึษามากขึน้  

ในขณะทีเ่กาหลใีตน้บัเป็นประเทศทีพ่ฒันาในระดบัแนวหน้าของเอเชยี โดยมแีนวคดิว่าการศกึษา
คอืรากฐานสําคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ รฐับาลจงึใหค้วามสําคญักบัการศกึษา
เป็นอย่างมาก ทาํใหเ้กดิการขบัเคลื่อนใหม้กีารปฏริปูการศกึษาอย่างต่อเน่ือง จงึทําใหเ้ป็นประเทศหน่ึง
ในภูมภิาคทีป่ระสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งมากในการปฏริปูการศกึษา โดยเฉพาะการจดัระบบการศกึษา
แนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบักระบวนการโลกาภิวตัน์ การปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอน การ
พฒันาครู การปฏริูปอาชวีศกึษาและการอุดมศกึษา รวมทัง้การส่งเสรมิประชาคมทางการศกึษา เพื่อ
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สร้างการมสี่วนร่วมในการปฏิรูปการศกึษา และการกระจายอํานาจการศึกษาสู่ท้องถิ่น ซึ่งในปี ค.ศ. 
1991 เกาหลใีต้ได้ประกาศพระราชบญัญตัิการบรหิารการศกึษาส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายอํานาจทาง
การศกึษาแก่ทอ้งถิน่ และประกาศพระราชบญัญตัภิาษีการศกึษา ทําใหก้ารจดัสรรงบประมาณทางการ
ศกึษามคีวามเขม้แขง็ขึน้ โดยกระทรวงการศกึษาและพฒันาทรพัยากรมนุษย์1 ได้กระจายอํานาจการ
บรหิารการศกึษาและจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตลอดจนอํานาจตดัสนิใจและ
พฒันาการศกึษา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ทีป่ราศจากอทิธพิลทางการเมอืง 
มกีารประเมนิผลจากการวดัความพงึพอใจของนักเรยีนและผูป้กครองในแต่ละทอ้งถิน่ทีท่ําใหโ้รงเรยีน
ไดร้บัการสนับสนุนต่างๆ แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัคุณภาพทีเ่กดิขึน้จากการประเมนิผลทางการศกึษา สิง่
เหล่าน้ีจงึทําให้ในปจัจุบนัเกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มรีะบบการศึกษาที่มคีุณภาพสูง และมขีดี
ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศกึษาในระดบันานาชาต ิ

จากประสบการณ์และบทเรยีนของการจดัการศกึษาของเกาหลใีตด้งักล่าวขา้งตน้ โดยเฉพาะการ
ใหค้วามสาํคญัในการกระจายอํานาจใหท้อ้งถิน่สามารถจดัการศกึษา ทําใหค้ณะผูว้จิยัตอ้งการศกึษาว่า
ประเทศเกาหลใีตม้นีโยบายและยุทธศาสตรข์องการกระจายอาํนาจเพื่อพฒันาการศกึษาของประเทศให้
เตบิโตสามารถแขง่ขนัในเวทโีลกไดอ้ยา่งไร มแีนวทางการดาํเนินงานและมปีจัจยัใดบา้งทีท่าํใหเ้กาหลใีต้
ประสบความสําเรจ็ในการจดัการศกึษาโดยท้องถิน่ ตลอดทัง้รูปแบบของการบรหิารจดัการศกึษาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นอยา่งไร และมกีารปฏบิตัใินการประสานเชื่อมโยงกบัรฐับาลกลางอยา่งไร
เพื่อให้สามารถปฏิบตัิภารกิจได้อย่างราบรื่น การศึกษาเปรยีบเทยีบการบรหิารจดัการศึกษาภายใต้
แนวคดิการกระจายอาํนาจ ศกึษาเปรยีบเทยีบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทยและเกาหลใีต ้
จงึเป็นการศกึษาขา้มชาตเิพื่อวเิคราะหร์ะบบการบรหิารจดัการศกึษา เพื่อผลแห่งการพฒันาการบรหิาร
จดัการศึกษาในประเทศไทยให้ดียิง่ขึ้น และเพื่อจะนํามาประยุกต์พฒันาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกบั
ประเทศไทย รวมทัง้แนวปฏบิตัิที่ดสีําหรบัเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาของไทยอนัจะนําไปสู่การ
กาํหนดนโยบายและและยทุธศาสตรใ์นการพฒันาการศกึษาของประเทศในภาพรวมต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยัปีที ่1 จะศกึษาระดบันโยบาย (Policy level) ไดแ้ก่ 
 2.1 เพื่อศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในการจดัการศกึษาของประเทศไทยและเกาหลใีต้ และการประสานเชื่อมโยงของส่วนกลางกบั
ทอ้งถิน่ในการรว่มจดัการศกึษา  
 2.2 เพื่อวเิคราะห์เปรยีบเทยีบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการกระจายอํานาจใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการศกึษาของประเทศไทยและเกาหลใีต้ และการประสานเชื่อมโยงของ
สว่นกลางกบัทอ้งถิน่ในการรว่มจดัการศกึษา 

                                                           
1 ปจัจุบนัคอืกระทรวงการศกึษา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
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 2.3 เพื่อนําเสนอนโยบายการบรหิารจดัการศกึษาภายใตก้ารดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของการศึกษาไทย โดยอาศยัประสบการณ์ บทเรยีน และการ
ปฏบิตัทิีด่จีากประเทศเกาหลใีต ้
 
3. ขอบเขตของการวิจยั 
 3.1 พื้นท่ีศึกษา คอื ประเทศไทยและเกาหลใีต้ โดยศกึษาในพืน้ทีส่่วนกลางและสว่นทอ้งถิน่ คอื 
นโยบายของสว่นกลาง (Central Government) และการดาํเนินงานของทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรงใน
การจดัการศกึษา (Local Government)  
 3.2 เน้ือหาและประเดน็การศึกษา 
 ในปีที ่1 กรอบเน้ือหาทีศ่กึษาเป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบแนวคดิและการปฏบิตัใินส่วนกลาง และ
แนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ความรเิริม่ กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร ์
สถานการณ์ สภาพปญัหา และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหก้ารกระจายอํานาจการศกึษาประสบความสาํเรจ็ 
รวมถงึขอ้เสนอเชงินโยบายจากบทเรยีนของเกาหลใีตท้ีส่ามารถนํามาปรบัใชก้บัสภาพของสงัคมไทยได ้ 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  1) ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถหรอืมปีระสบการณ์ดา้นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การจดัการศกึษา และการกระจายอํานาจการบรหิารจดัการศกึษาใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  
  2) บุคคลผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ และประชาชนหรอืตวัแทนองคก์รที่
มสีว่นไดส้ว่นเสยีในการจดัการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 3.4 ระยะเวลาการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื 
  1) ระยะที ่1 ศกึษาขอ้มูลการดําเนินงานการกระจายอํานาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
การบรหิารจดัการศกึษา และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ (Comparative analysis)  
  2) ระยะที ่2 นําผลในระยะที ่1 มาใช ้(Utilization of research results & gap identification) 
แลว้นําเสนอแนวทางทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทย 
  3) ระยะที่ 3 นําผลการวจิยัไปพฒันาคลงัขอ้มูลองค์ความรู้ด้วยการจดัการความรูอ้ย่างเป็น
ระบบ (Development of Knowledge Management) โดยใชแ้นวคดิการจดัการเชงิกลยุทธ ์รวมถงึการ
ประเมนิผลและการใชผ้ลป้อนกลบั (Evaluation & Feedback) เพือ่ปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง 
  
4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

โครงการวจิยัน้ีจะเป็นฐานขอ้มูลใหผู้เ้กี่ยวขอ้งในวงการศกึษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ประกอบการ
พจิารณาต่อการกําหนดนโยบายกระจายอํานาจการศกึษา และทศิทางการพฒันาการศกึษาของทอ้งถิน่
ไทยในอนาคต ตลอดทัง้ยงัมกีารเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีไ่ดใ้หแ้ก่ผูส้นใจอยา่งเป็นระบบดว้ย  
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5. กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
 
ระยะท่ี 1 
Comparative analysis 
 

 1. Situational Analysis 
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก จุดแขง็
จุดอ่อน ความต่าง และความคลา้ยของการจดัการศกึษาโดยองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศไทยและเกาหลใีต ้

  
ระยะท่ี 2 
Utilization research result 
and gap identification 

2. Strategic formulation 
1) ระบุปจัจยั มลูเหตุ ปญัหาและอุปสรรคของการจดัการศกึษาโดย

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
2) แกไ้ขขอ้บกพรอ่งโดยการประยกุตใ์ชบ้ทเรยีนจากเกาหลใีต ้
3) นําเสนอนโยบายและยทุธศาสตรก์ารกาํหนดบทบาทของผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
   
ระยะท่ี 3 
Development of knowledge 
management under the 
model of strategic 
management 

3. Strategic Implementation 
การจดัการความรู ้ กระบวนการเทยีบเคยีงสมรรถนะ 

พฒันาคลงัขอ้มลูองคค์วามรู้
ดา้นการจดัการศกึษาโดย
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ของไทยและเกาหลใีต ้ 
 
 

- เทยีบเคยีงกบัมาตรฐานชีว้ดั
ดา้นการจดัการศกึษา 

- เทยีบเคยีงกบัภายในและ
ภายนอกองคก์รทีม่กีารจดัการ
ความรูใ้นลกัษณะเดยีวกนั 

- ศกึษาแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 
  

4. Strategic evaluation & Control 
- พฒันาฐานขอ้มลูและระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู  
- สรา้งชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลู 
- ประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ชข้อ้มลูและกระแสตอบรบั 

Output/Outcome/Impact   
1) องคค์วามรูด้า้นการจดัการศกึษา 
2) นโยบายและยทุธศาสตรท์ีเ่หมาะสม 
3) รปูแบบและแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 
4) แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูส้นใจ 

 

 
แผนภาพแสดงกรอบแนวคดิการวจิยั การวเิคราะหแ์ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตขิองไทยและ
เกาหลใีต ้โดยใชก้รอบแนวคดิการจดัการเชงิกลยทุธ ์
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6. ระเบียบวิธีวิจยั 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวุฒทิี่มคีวามรู้
ความสามารถหรอืมปีระสบการณ์ในการจดัการศกึษา และการกระจายอาํนาจการบรหิารจดัการศกึษาให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และบุคคลผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ และประชาชน
หรอืตวัแทนองคก์รทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชน โดยในปีที ่1 มบุีคคลทีส่มัภาษณ์ ไดแ้ก่ 

1) ดร.สมชยั ฤชพุนัธุ ์คณะกรรมการการกระจายอาํนาจการศกึษาของไทย 
2) ดร.วเิชยีร อนิทะส ีผูเ้ชีย่วชาญดา้นเกาหลศีกึษา 
3) นายชชัวาล ทองดเีลศิ เลขาธกิารสมาคมสภาการศกึษาทางเลอืกไทย 
4) นายศริชิยั มานะชยั ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการจดัการบรกิารสาธารณะและการศกึษา

ทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
5) นายนพดล แกว้สพุฒัน์ นายกสมาคม อบต. แหง่ประเทศไทย 
6) นายสมควร สตุะวงค ์นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นแซว 
7) ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นแซว 
8) นายธวชัชยั ทองมัง่ ปลดัเทศบาลนครภเูกต็ 
9) นายสจุนิทร ์อมตพนัธุ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศกึษาเทศบาลนครภเูกต็ 
10) นายบาํรงุ สวุรรณโชต ิกองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ชลบุร ี
11) นายสริาวชิญ ์สาํนกัสกุล ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนอนุบาลเมอืงใหมช่ลบุร ีสงักดัองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัชลบุร ี
 

 6.2 ประเดน็การศึกษา 
 ปีที ่1 เป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบแนวคดิและการปฏบิตัใินสว่นกลาง และแนวปฏบิตัใินการบรหิาร
จดัการศกึษาของทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
 1) ความเป็นมาและความรเิริม่แนวคดิการกระจายอาํนาจการศกึษา  
 2) กฎหมาย นโยบาย และยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่  
 3) การจดัโครงสรา้ง อาํนาจหน้าที ่และบทบาทการจดัการศกึษาในทอ้งถิน่ 
 4) สถานการณ์ สภาพปญัหา และสภาพแวดลอ้มทีช่่วยเสรมิการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ในดา้น
วฒันธรรมและวธิคีดิ การจดัสรรงบประมาณ 
 5) การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความเหมอืน ความแตกต่าง และจุดเด่นร่วมของประเทศไทยกบั
เกาหลใีต ้
 6) ปจัจยัระดบันโยบายที่เอื้อใหก้ารกระจายอํานาจการศกึษาใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประสบความสาํเรจ็  
 7) สรปุบทเรยีนสาํคญั และขอ้เสนอการประยุกตใ์ชแ้นวปฏบิตัทิีด่ขีองเกาหลใีตต่้อแนวทางการจดั
การศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของไทย 
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 6.3 พืน้ท่ีศึกษา ไดแ้ก่  
 1) ประเทศไทย หน่วยงานส่วนกลาง เช่น กระทรวงศึกษาธกิาร สํานักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา กรมส่งเสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในระดบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และฝา่ยจดัการศกึษาของหน่วยงาน  
 2) ประเทศเกาหลใีต้ หน่วยงานส่วนกลาง เช่น กระทรวงการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ระดบัทอ้งถิน่ เชน่ สาํนกังานการศกึษาทอ้งถิน่ (District offices of education)  
 

6.4 วิธีดาํเนินการวิจยั  
1) ช่วงท่ี 1 ศกึษาขอ้มูลการกระจายอํานาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศไทยและ

เกาหลใีต ้แลว้นํามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ (Comparative analysis) ความคลา้ยคลงึและความแตกต่าง 
เพื่อจะได้ทราบการพฒันาการกระจายอํานาจการจดัการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเดน็ต่างๆ ตามกรอบการศกึษา 

- วธิกีารศกึษา ใช้วธิีการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) โดยการวจิยัเอกสาร 
(Documentary research) การศกึษาภาคสนาม (Field work) ซึ่งมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary source) และขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary source) จากการทบทวน
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Review literature) การลงพืน้ทีภ่าคสนามร่วมกบัการสงัเกตการณ์ 
(Observation) และการสมัภาษณ์ (Interview) ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key informant) แลว้ทาํการวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์และประมวลเป็นองคค์วามรู ้ 

- เครือ่งมอืวจิยั ได้แก่ แบบบนัทกึภาคสนาม แบบสมัภาษณ์อย่างมโีครงสร้าง (Structured 
interview) และแบบบนัทกึการสงัเกต สําหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากหน่วยงานที่ศกึษา 
และตารางสรุปวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ สําหรบัใช้ในการนําเสนอบทสรุปผลการศกึษาเปรยีบเทยีบการ
กระจายอาํนาจการศกึษาของไทยกบัเกาหลใีต ้

- การวเิคราะหข์อ้มลู ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive analysis) และการวเิคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) เพื่ออธบิายสภาพหรอืปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ วเิคราะหค์วามคลา้ยคลงึและ
ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดทีต่อ้งปรบัปรุงของแต่ละประเดน็และในภาพรวมตามกรอบการศกึษาของ
ประเทศไทยและเกาหลใีต ้แลว้ทําการตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ (Data triangulation) ดา้นขอ้มลูทีไ่ดม้า
จากแหล่งทีต่่างกนั คอื จากการทบทวนเอกสาร การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ/ผูท้รงคุณวุฒ ิและการลงพืน้ที่
ภาคสนามประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง/ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีในการจดัการศกึษาโดยองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

2) ช่วงท่ี 2 นําผลการวจิยัระยะที่ 1 มาศึกษาปญัหาอุปสรรคและปจัจยัที่ประสบผลสําเรจ็ของ
ประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Utilization of research results & gap identification of Thailand and 
Korea in each project and as a whole) ซึง่มวีธิกีารศกึษา เครือ่งมอืทีใ่ช ้และการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
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-วธิกีารศกึษา ผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากการเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ ี(Best practice) ของเกาหลใีตแ้ลว้
นํามาเสนอนโยบายและกลยุทธท์ีเ่หมาะสมในการพฒันาการกระจายอํานาจดา้นการจดัการศกึษาใหก้บั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในประเทศไทย  

- เครือ่งมอืวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลู เครื่องมอืวจิยัคอืตารางสรุปการวเิคราะหเ์น้ือหาตามกรอบ
แนวคดิทีศ่กึษา และทําการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการตคีวามและสรา้งขอ้สรุปจากขอ้มลูทีร่วบรวมได ้โดย
แยกประเดน็ตามกรอบแนวคดิทีก่าํหนดไว ้แลว้เรยีบเรยีงแบบบรรยาย (Descriptive)  

3) ช่วงท่ี 3 การนําผลจากระยะที ่1 และ 2 ไปพฒันาคลงัขอ้มลูองคค์วามรูด้ว้ยการจดัการความรู้
อยา่งเป็นระบบ (Development of knowledge management) ภายใตก้รอบแนวคดิการจดัการเชงิกล
ยุทธ ์โดยใชก้ระบวนการจดัการความรูแ้ละกระบวนการเทยีบเทยีงสมรรถนะเป็นแกนความรู ้(Core of 
knowledge) ในการศกึษา และครอบคลุมถงึการประเมนิผลและการใชผ้ลป้อนกลบันํามาปรบัปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง  
 
7. ผลการศึกษา  
 
1. ความเป็นมาและความริเร่ิมแนวคิดการกระจายอาํนาจการศึกษา 
 ในประเทศไทย มลีาํดบัความรเิริม่การกระจายอาํนาจการศกึษาและนําไปสูก่ารดาํเนินการ ดงัน้ี  

1) เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรฐั มาตรา 78 รฐัต้องกระจายอํานาจใหท้อ้งถิน่พึง่ตนเอง และตดัสนิใจในกจิการทอ้งถิน่ได้
เอง พฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ และระบบสาธารณูปโภค ตลอดทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศในทอ้งถิน่ 
และขยายความไวใ้นหมวด 9 (มาตรา 282-290)  

2) การตราพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545 หมวด 
1 ว่าดว้ยบททัว่ไป มาตรา 9 วรรค 2 ระบุใหก้ระจายอํานาจการจดัการศกึษาไปสู่ อปท. และหมวด 5 
การบรหิารและการจดัการศกึษา มาตรา 41 และ 42 ว่าดว้ยการบรหิารและการจดัการศกึษาของ อปท. 
ใหม้สีทิธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรอืทุกระดบัตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความ
ต้องการภายในทอ้งถิน่ได ้รวมทัง้ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิความ
พร้อมในการจัดการศึกษาของ อปท. และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมให้จัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย และมาตรฐานการศกึษา รวมทัง้การเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการ
จดัการศกึษาของ อปท.  

3) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศกึษา 
พ.ศ. 2550 ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารพจิารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศกึษา
ในดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบุคคล และดา้นการบรหิารทัว่ไป เน้นการกระจาย
อาํนาจใหส้ถานศกึษาใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็และความคล่องตวั   

4) กระทรวงศกึษาธกิารออก “ขอ้เสนอการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561)” 
ที่สานต่อแนวคดิสําคญัเกี่ยวกบัการกระจายอํานาจทางการศกึษาโดยกําหนดใหเ้ป็น 1 ใน 4 ประเดน็
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สําคญัของระบบการศกึษาทีต่้องการปฏริูปอย่างเร่งด่วน คอื พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการใหม่ ใน
ประเดน็น้ีไดก้าํหนดแนวทางการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษาโดยสง่เสรมิบทบาทของ 
อปท. ใหเ้ขา้มารว่มจดัและสนบัสนุนการจดัการศกึษามากขึน้  

5) สภาพการกระจายอํานาจการศกึษาใหแ้ก่ อปท. ไม่แตกต่างจากการกระจายอํานาจดา้นอื่นๆ 
ทัง้ดา้นการเงนิการคลงั และภารกจิถ่ายโอนของกระทรวงอื่นๆ กล่าวคอื ตลอดระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 
2549-2553 มโีรงเรยีนทีส่าํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ). ไดจ้ดัการถ่ายโอนใหก้บั 
อปท. เพยีง 449 แหง่ เป็นโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 174 แหง่ โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 44 
แห่ง และโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 231 แหง่เท่านัน้ ในขณะที ่สพฐ. มโีรงเรยีนในสงักดัทัง้สิน้ 31,508 
แหง่ (โรงเรยีนประถมศกึษา 29,054 แหง่ โรงเรยีนมธัยม 2,361 แหง่ การศกึษาสงเคราะห ์50 แหง่ และ
การศกึษาพเิศษ 43 แหง่) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.43 เทา่นัน้ 
 สาํหรบัประเทศเกาหลใีตน้ัน้ ไดม้แีนวคดิและความรเิริม่ทีส่าํคญัดงัน้ี  
 1) ผูนํ้าการเมอืงและรฐับาลเกาหลใีตต้ระหนกัถงึความสาํคญัของมนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็นปจัจยัสาํคญั
ในการพฒันา ถา้ประชาชนไดร้บัการพฒันาทัง้ในดา้นความรู ้ความคดิ และทกัษะทีด่แีลว้ กย็อ่มสามารถ
ชว่ยใหเ้กาหลใีตห้ลุดพน้จากภาวะความยากจนและความแรน้แคน้ อนัเน่ืองมาจากผลของสงครามเกาหล ี
(Korean War) ระหวา่ง ค.ศ. 1950-1953 
 2) เกาหลไีดร้บัเอกราชใน ค.ศ. 1945 ภายหลงัการตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุน่ และต่อมาตอ้ง
แบ่งออกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีตใ้น ค.ศ. 1948 จวบจนถงึ ค.ศ. 1960 ถอืเป็นช่วงของการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิ ภายใต้ขอ้จํากดัต่างๆ จากภาวะความยากลําบากทางเศรษฐกจิ วตัถุประสงคส์ําคญัของการ
จดัการศกึษาในช่วงน้ีกค็อื การฟ้ืนฟูและการขยายอตัราการเขา้เรยีนในระดบัประถมศกึษา ถดัมาในช่วง
รฐับาลของประธานาธบิดปีกัจองฮ ี(Park Chung-hee) ระหว่าง ค.ศ. 1961-1979 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ได้เน้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และเน้นส่งเสริมการส่งออก โดยกําหนดให้การพฒันา
อุตสาหกรรมเป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกจิ รฐับาลจงึมุ่งส่งเสรมิการศกึษาในระดบัมธัยมและใน
ระดบัเทคนิคและอาชวีศกึษา เพือ่ผลติกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการเรง่รดัพฒันาภาคอุตสาหกรรม 
 3) ชว่งตน้ทศวรรษที ่1980 โครงสรา้งเศรษฐกจิของเกาหลใีต ้ไดเ้ปลีย่นแปลงจากภาคการเกษตร
มาเป็นภาคอุตสาหกรรมอยา่งเตม็ตวั อนัเป็นผลจากนโยบายรฐับาลปกัจองฮ ีรวมทัง้การเน้นการพฒันา
อุตสาหกรรมหนักในทศวรรษที ่1970 ฉะนัน้นโยบายของรฐับาลในช่วง ค.ศ. 1980-2000 จงึไดเ้น้นการ
สรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างมเีสถยีรภาพ กลยุทธแ์ละเป้าหมายในการจดัการศกึษาจงึไดเ้น้นที่
คุณภาพการศึกษา ความเป็นอิสระในการจดัการศึกษา และการมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันัน้
ทางเลอืกนโยบายทีส่อดรบักบักลยุทธแ์ละเป้าหมายดงักล่าวจงึไดแ้ก่การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ทอ้งถิน่ใน
การจดัการศกึษา การส่งเสรมิและขยายโอกาสการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา และการปรบัปรุงคุณภาพ
การศกึษา  
 4) การกระจายอาํนาจการจดัการศกึษาซึง่เกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรมในทศวรรษที1่980 ถอืเป็นการ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาประชาธปิไตย การพฒันาเศรษฐกจิ และการพฒันาสงัคมของเกาหลใีต ้เพราะ
รฐับาลกลางถอืวา่มขีอ้จาํกดัในดา้นการบรหิารงาน เน่ืองจากโครงสรา้งการบรหิารแบบลําดบัชัน้ตามสาย
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การบงัคบับญัชา และการเน้นที่กฎระเบยีบ ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
หลากหลายพื้นที่ และหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพ ดงันัน้การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
รบัผดิชอบในดา้นการจดัการศกึษา โดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและประชาสงัคม (civil society) ยอ่ม
มขีอ้ดใีนดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการและการแกไ้ขปญัหา รวมทัง้การระดมทรพัยากร 
 สรปุวิเคราะห์เปรียบเทียบ ถงึแมแ้นวคดิที่มาในการกระจายอํานาจการศกึษาในประเทศไทย
และเกาหลใีต้มคีวามแตกต่างกนัในแง่ของภูมหิลงัประเทศ เน่ืองจากเกาหลใีต้ใชก้ารพลกิวกิฤตกิารที่
เลวรา้ยของประเทศโดยการปฏวิตักิารปกครองใหเ้ป็นการกระจายอาํนาจไปสูท่อ้งถิน่ มรีฐับาลทอ้งถิน่ ที่
มกีารบรหิารอยา่งเป็นอสิระ และใชก้ารศกึษาเป็นตวัตัง้เพือ่การพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื ใหแ้ทรกซมึไป
ในทุกระดบั อย่างไรก็ด ีประเทศไทยและเกาหลีใต้ต่างก็มจุีดร่วมและแนวคดิพื้นฐานในการกระจาย
อํานาจการศกึษาตามแนวทางการปฏริูปการศกึษาเป็นหลกั โดยเน้นการแก้ไขปญัหาและสรา้งความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่สถาบนัประชาธปิไตยและประชาสงัคม ขจดัความขดัแยง้ระหว่างการบรหิารจดัการจากบน
ลงล่าง โดยหวนกลบัมาใชค้่านิยมของความสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการตนเองตามแบบวถิวีฒันธรรมของ
ตนเองในทอ้งถิน่มากขึน้  
 
2. กฎหมาย นโยบาย และยทุธศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาของท้องถ่ิน  
   ในประเทศไทยมกีารผลกัดนันโยบายและยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการจดัการศึกษาให ้
อปท. ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายหลกัของประเทศ ดงัน้ี  
 1) นโยบายการกระจายอาํนาจการศกึษาปี พ.ศ. 2540 สมยัรฐับาลนายชวน หลกีภยั คอื รฐับาล
จะสนับสนุนให ้อปท. มสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาที่เน้นการมคีวามรูคู้่คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
การจดัการศกึษาอบรมวชิาชพี และการจดัการศกึษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส ตลอดจนการจดัดแูลสวสัดกิารของ
นกัเรยีนในดา้นการรกัษาพยาบาล อาหารเสรมิ นม และอาหารกลางวนั  
 2) นโยบายรฐับาลชุดต่อๆ มาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระจายอาํนาจการศกึษาให ้อปท. ทีส่าํคญั เช่น 
รฐับาลชุดพนัตํารวจโท ทกัษิณ ชนิวตัร ปี พ.ศ. 2544 มนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนใหทุ้กฝ่ายร่วม
รบัผดิชอบการจดัการศึกษาและฝึกอบรม โดยรฐัเป็นผู้วางระบบ นโยบาย กํากบัคุณภาพมาตรฐาน 
สนับสนุนและระดมทรพัยากร เตรยีมความพรอ้มให ้อปท. และอื่นๆ รวมทัง้การจดัการศกึษาเพื่อคน
พกิารหรอืทุพพลภาพ และผูด้อ้ยโอกาส  
 3) ปี พ.ศ. 2548 รฐับาลแถลงว่าจะส่งเสรมิสนับสนุนการทํางานขององคก์รอสิระต่างๆ ตาม
รฐัธรรมนูญ สง่เสรมิบทบาทของผูนํ้าชุมชน ปราชญท์อ้งถิน่ ใหก้ระจายอาํนาจจากสว่นกลางไปสูท่อ้งถิน่ 
เพือ่ใหท้อ้งถิน่สามารถพึง่ตนเองและสามารถตดัสนิใจในกจิการของทอ้งถิน่ได ้ 
 4) ปี พ.ศ. 2552 รฐับาลชุดนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ไดก้ําหนดทศิทางและนโยบายต่อการศกึษา 
(ในการปฏริปูการศกึษารอบสอง) ในสว่นของการกระจายอาํนาจการศกึษาให ้อปท. ไดป้รากฏอยูใ่นแนว
ทางการกําหนดบทบาทของภาคเอกชน และองคก์รทอ้งถิน่ต่อการพฒันาการศกึษา โดยเฉพาะเรื่องการ
กระจายอํานาจทางการศกึษา ซึง่การดําเนินการในช่วงสบิปีทีผ่่านมาพบว่ายงัไม่กา้วหน้าเท่าทีค่วร อนั
จําเป็นตอ้งมกีารทบทวนต่อไป แมว้่า อปท. จะเป็นไปอย่างชา้ๆ แต่จะเหน็ไดว้่า อปท. จํานวนมาก ได้
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ตดัสนิใจแก้ไขปญัหาดา้นการศกึษาในเรื่องต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยไม่รอการถ่ายโอนสถานศกึษาซึ่งถอื
เป็นความสาํเรจ็ระดบัหน่ึง 
 5) แผนปฏบิตักิารกระจายอาํนาจดา้นการศกึษาทีจ่ดัทาํขึน้ใหม ่(ปีพ.ศ. 2544) ไดจ้าํกดัขนาดของ 
อปท. ทีจ่ะรบัโอนสถานศกึษาไวเ้ฉพาะ อปท. ขนาดใหญ่ทีม่คีวามเจรญิและมคีวามพรอ้มสงูเท่านัน้ โดย
กล่าวว่า นอกจากจะถ่ายโอนสถานศกึษาใหแ้ก่กรุงเทพมหานครและเมอืงพทัยาซึ่งเป็น อปท. รูปแบบ
พเิศษแลว้ จะถ่ายโอนสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาระดบัพืน้ฐานใหเ้ฉพาะเทศบาลนคร 20 แหง่ทัว่ประเทศ 
(พ.ศ.2544) และเทศบาลเมอืง 76 แหง่ (พ.ศ.2544) และมใิหม้กีารโอนถ่ายสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่เทศบาลตําบล ซึง่มอียู่ 1,031 แห่ง และไม่ใหม้กีารถ่ายโอนไปยงัองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบล ซึง่มมีากถงึ 6,746 แหง่ รวมทัง้ไมใ่หถ่้ายโอนไปยงัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 75 แหง่ดว้ย โดย
สรุปจากจํานวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของไทย 7,952 แห่งทัว่ประเทศนัน้ มอีงคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เพยีง 100 แหง่เทา่นัน้ทีม่สีทิธริบัโอนสถานศกึษาของรฐั  
 6) ยุทธศาสตรก์ารกระจายอาํนาจการจดัการศกึษาในประเทศไทยเริม่ดาํเนินการในปี พ.ศ. 2544 
แบ่งระยะเวลาการถ่ายโอนเป็น 2 ระยะ คอื ระยะ 1 ถงึ 4 ปี (พ.ศ. 2544 - 2547) และ 1 ถงึ 10 ปี (พ.ศ. 
2544 - 2553) ตามแผนการกระจายอํานาจแผนที ่1 และ 2 ในแผนภารกจิดา้นการศกึษา อยู่ในภารกจิ
ดา้นงานสง่เสรมิคุณภาพชวีติ ในระยะเริม่แรกกระทรวงศกึษาธกิารรว่มกบัคณะกรรมการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่ อปท. ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีระเมนิความพรอ้มของ อปท. ในการจดัการศกึษา ซึง่แบ่งการ
จดัการศกึษาออกเป็น 2 ระบบ คอื  
  6.1 กลุ่มภารกิจการจดัการศึกษาในระบบที่เป็นการจดัการขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วย การ
จดัการศกึษาในระบบทีเ่ป็นการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการจดัการอาชวีศกึษา ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารและ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ดําเนินการ (1) กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศกึษาในระดบัชาต ิและใน
ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (2) ประเมนิความพรอ้มของ อปท. ในการจดัการศกึษาตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิทีก่าํหนด รวมทัง้การเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศกึษาของ อปท. 
(3) ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการจดัการศกึษา (4) ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารรว่มกบัคณะกรรมการ
การกระจายอาํนาจเรง่รดัในการสรา้งความพรอ้มใหก้บั อปท. ในการจดัการศกึษาไดเ้อง  
   6.2 กลุ่มภารกจิการจดัการศกึษานอกระบบและการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั ประกอบดว้ย 
หอ้งสมุด และการบรกิารการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เงื่อนไขในการถ่ายโอนหรอื
การกระจายอาํนาจการศกึษา ม ี (1) รปูแบบการดาํเนินภารกจิคอื ภารกจิทีร่ฐัยงัคงดาํเนินการอยู ่อปท. 
สามารถดําเนินการได้ (2) ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารและคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่ อปท. 
รว่มกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิความพรอ้มในการจดัการศกึษาของ อปท. และมหีน้าทีใ่นการ
ประสานและส่งเสรมิ อปท. ใหส้ามารถจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศกึษา 
รวมทัง้การเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศกึษาของ อปท. ตามทีก่ฎหมายกําหนด 
(3) กระทรวงศกึษาธกิารกําหนดมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัใิหแ้ก่ อปท. (4) สาํนกัปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร สง่เสรมิทางดา้นวชิาการใหแ้ก่ อปท. และ (5) อปท. อาจดาํเนินการจดัการศกึษาในรปูแบบ
อื่นใดกไ็ดท้ีท่าํแลว้จะเกดิประโยชน์ต่อการจดัการศกึษา และทาํใหก้ารจดัการศกึษามคีุณภาพมากขึน้  
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 7) ทศิทางการดาํเนินการกระจายอาํนาจการจดัการศกึษาสู ่อปท. ในชว่งสบิปีจากน้ีตามกรอบการ
ปฏริปูการศกึษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ไดร้ะบุเรือ่งการสง่เสรมิบทบาท อปท. ใหเ้ขา้มารว่มจดัและ
สนับสนุนการจดัการศกึษามากขึน้ ตามความเหมาะสม และความต้องการของทอ้งถิน่ในทุกระดบัหรอื
ประเภทการศกึษา ซึง่ตอ้งคาํนึงถงึความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศกึษาของชาตดิว้ย  
 สาํหรบัประเทศเกาหลใีตน้ัน้ ไดม้กีฎหมายว่าดว้ยการกระจายอํานาจการจดัการศกึษาใหท้อ้งถิน่ 
ซึง่การกระจายอาํนาจการศกึษาในเกาหลใีตม้วีวิฒันาการ ดงัน้ี  
 1) ขอ้กําหนดไว้ในรฐัธรรมนูญปี ค.ศ.1991 หรอืเรยีกว่า “ระบบการจดัการศึกษาด้วยตนเองของ
ทอ้งถิน่” หรอื Local Education Self-Governing System-LESGS โดยตัง้อยูบ่นหลกัการ 3 ประการคอื 
(1.1) กจิกรรมดา้นสตปิญัญาระดบัสงู ขึน้อยูก่บัการสรา้งสรรคแ์ละความหลากหลาย (1.2) กจิกรรมดา้น
วชิาชพีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการดว้ยความเป็นวชิาชพีทีม่วีุฒภิาวะ และ (1.3) กจิกรรมสาธารณะควรทีจ่ะรบั
ใชห้รอืตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะ โดยในมาตรา 31 ของรฐัธรรมนูญไดย้นืยนัในหลกัของความ
เป็นอสิระ ความเป็นวชิาชพี และหลกัความเป็นกลางทางการเมอืงของการศกึษา เพื่อใหบ้รรลุถึง
เป้าหมายดงักล่าวรฐัธรรมนูญจงึไดใ้หค้วามสาํคญัต่อทอ้งถิน่ในการเขา้มาจดัการศกึษา 
 2) ตัง้แต่ชว่งเวลาทีเ่กาหลไีดร้บัเอกราชจากการปกครองของญีปุ่น่ใน ค.ศ. 1945 จนถงึ ค.ศ 1961 
ไดม้กีารดําเนินการใหท้อ้งถิน่มคีวามเป็นอสิระในการจดัการศกึษา แต่เกดิขอ้ขดัแยง้ระหว่างเจา้หน้าที่
กระทรวงศกึษาธกิารกบักระทรวงมหาดไทย กอปรกบัเกดิรฐัประหารใน ค.ศ. 1961 การดาํเนินการตาม
นโยบายใหท้อ้งถิน่จดัการศกึษาดว้ยตนเองจงึหยดุชะงกัลง 
 3) ทอ้งถิน่ดําเนินการจดัการศกึษาดว้ยตนเองไดม้กีารรือ้ฟ้ืนใน ค.ศ.1962 แต่กไ็ม่ไดนํ้าไป
ดาํเนินการในทางปฏบิตัอิย่างจรงิจงั การจดัการศกึษาจงึยงัอยูใ่นความรบัผดิชอบของฝา่ยบรหิารทัว่ไป
อยูต่่อไป อยา่งไรกต็าม การชุมนุมประทว้งของสมาคมครจูงึเป็นผลใหร้ฐับาลเริม่มอบอาํนาจ ถงึแมว้่าจะ
เป็นอยา่งจาํกดัใหแ้ก่คณะกรรมการดา้นการศกึษา (Board of Education) 
 4) ระบบบรหิารหรอืจดัการศกึษาของเกาหลใีตไ้ดม้กีารวางรากฐานไวใ้น ค.ศ.1991 เมื่อแนวคดิ
ระบบการจดัการศกึษาด้วยตนเองของท้องถิ่น ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายการศกึษาได้รบัการตราเป็น
กฎหมายโดยเฉพาะขึน้ ซึ่งก็คอืกฎหมายว่าด้วยการจดัการศกึษาของท้องถิ่น (Law for Local 
Education Self-Governance) โดยกฎหมายฉบบัน้ีระบุวตัถุประสงคพ์ืน้ฐานใหค้วามเป็นอสิระดา้นการ
จดัการศกึษาอย่างเด่นชดั ความเป็นวชิาชพี และความเป็นแบบฉบบัเฉพาะของการจดัการศึกษาใน
ระดบัทอ้งถิน่ อํานาจในการควบคุมดูแลการจดัการศกึษาจงึถูกถ่ายโอนไปยงัสาํนักการศกึษาขององคก์ร
ปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในรูปมหานคร (metropolitan cities) และจงัหวดั โดยมีผู้ตรวจการศึกษา 
(superintendent of education) เป็นผูค้วบคุมดแูล 
 5) มกีฎหมายป้องกนัอทิธพิลทางการเมอืงและการคุม้ครองความเป็นวชิาชพี กําหนดใหก้าร
บรหิารการศกึษาปลอดจากการแทรกแซงทางการเมอืง โดยมกีฎหมายรองรบั คอื รฐัธรรมนูญ ค.ศ.1991
และ Local Autonomy Law การบรหิารจดัการศกึษาโดยทอ้งถิน่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บญัญตัดิงักล่าว จงึ
ตอ้งปลอดจากสมาชกิพรรคการเมอืงในคณะกรรมการการศกึษา 
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 6) ในช่วงรฐับาลประธานาธบิดคีมิยองซมั (Kim Young-sam) ไดด้าํเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ทีป่รกึษาประธานาธบิดดีา้นการปฏริูปการศกึษา (Presidential Advisory Educational Reform 
Committee) เพือ่แสวงหาทศิทางการเปลีย่นแปลงระบบการศกึษาของเกาหลใีต ้ทัง้น้ีเพื่อเป็นการเตรยีม
ประเทศเขา้สู่ยุคโลกาภวิตัน์ (globalization) ขอ้มูลข่าวสาร (Informationalization) และประชาธปิไตย 
โดยมจุีดเน้นที่สําคญัคอื การศกึษามุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง มคีวามหลากหลาย และมคีวามเป็น
เลิศเฉพาะด้าน การดําเนินการของโรงเรียนต้องตัง้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระ และหลกัความ
รบัผดิชอบ โดยใหก้ารศกึษาสอดคลอ้งกบัหลกัเสรภีาพ ความเท่าเทยีม การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร และ
คุณภาพมาตรฐานการจดัการศกึษา 
 สรปุวิเคราะห์เปรียบเทียบ นโยบายและยุทธศาสตรก์ารกระจายอํานาจของเกาหลใีต้นัน้มมีา
ก่อนประเทศไทย และมกีารเปลีย่นแปลงมาสู่การกระจายอํานาจยงัทอ้งถิน่อย่างจรงิจงัประมาณ 20 ปี
ส่วนประเทศไทยให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยัง
คณะกรรมการและสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง โดยให้
ความเป็นอสิระแก่ อปท. แต่ละแห่งในการปกครองตนเอง มอีสิระในการกําหนดนโยบายการศกึษา การ
บรหิาร การเงนิ การคลงั และมอีํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยรฐับาลเป็นผูก้ํากบัดูแล อปท. 
เท่าที่จําเป็นภายในกรอบของกฎหมาย หากแต่ในภาคปฏบิตัิของการกระจายอํานาจทางการศกึษาสู ่
อปท. นัน้ เกดิผลน้อยมาก โดยเฉพาะหากนบัจากจุดเริม่ตน้ของ พ.ร.บ.กําหนดแผนขัน้ตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ.2542 จนถงึ พ.ศ. 2553 ปรากฏมโีรงเรยีนสงักดั สพฐ. ที่ไดร้บัการถ่ายโอนใหก้บัองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เพยีง 449 แหง่ หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 1.43 เทา่นัน้   
 
3. การจดัโครงสร้าง อาํนาจหน้าท่ี และบทบาทการจดัการศึกษาในท้องถ่ิน  
 ประเทศไทยม ีอปท. จํานวนถงึ 7,854 แห่ง ซึง่แบ่งออกเป็นองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 77 แห่ง
เทศบาล 1,619 แห่ง องค์การบรหิารส่วนตําบล 6,157 แห่ง เมอืงพทัยา และกรุงเทพมหานคร อปท. 
ของไทยมโีครงสรา้ง อาํนาจหน้าที ่และขอบเขตในการบรหิารราชการทีแ่ตกต่างกนั ตามลําดบัขนาดและ
ความสามารถจดัการ การจดัโครงสรา้ง อาํนาจหน้าที ่และบทบาทการจดัการศกึษาในทอ้งถิน่ มดีงัน้ี  

1) สาํนกันายกรฐัมนตรโีดยคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ อปท. (กกถ.) เป็นหน่วยงาน
ส่วนบรหิารแผนและประสานการถ่ายโอนกบัหน่วยงานต่างๆ และเป็นศูนย์ขอ้มูลการกระจายอํานาจ 
กกถ. ประกอบด้วย นายก/รองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรกีระทรวงและปลดักระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง ส่วน
ราชการที่เกี่ยวขอ้ง ผูแ้ทน อปท. และผูท้รงคุณวุฒซิึ่งมคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญในการบรหิารราชการ
แผ่นดนิดา้นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี กกถ. ไดจ้ดัทําแผนปฏบิตักิารกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจ
ใหแ้ก่ อปท. โดยประกาศเป็นราชกจิจานุเบกษาฉบบัที ่1 ปี 2545 และฉบบัที ่2 ปี 2551 มคีําสัง่แต่งตัง้
คณะทาํงานเฉพาะกจิเพือ่สนบัสนุนดา้นการศกึษาของ อปท. ใหแ้ก่สถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 
ในการกาํหนดกรอบแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละขอบเขตวธิกีาร ให ้อปท. ต่อการสนบัสนุนดา้นการศกึษา  

2) กระทรวงศกึษาธกิาร ผูร้บัผดิชอบดําเนินการถ่ายโอนภารกจิดา้นการศกึษาใหแ้ก่ อปท. ได้
ดําเนินการตามบทบาท อํานาจ และหน้าที ่โดยออกกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิ
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ความพรอ้มในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ อปท. พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีารกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 และสาํนกังานปฏริปูการศกึษาได้
ดําเนินการจดัโครงสรา้งหน้าทีข่ององคก์รและการแบ่งส่วนงานตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้น พ.ร.บ. การศกึษา
แหง่ชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการจดัการศกึษาของประเทศ  

3) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่มภีารกจิในการสง่เสรมิและสนบัสนุน 
อปท. แต่ละแห่งทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สภาทอ้งถิน่ และผูป้ฏบิตั ิซึ่งเป็นบุคคลทีม่า
จากการเลือกตัง้จากประชาชน พฒันาและให้คําปรกึษาแนะนําในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ่น การ
บรหิารงานบุคคล การเงนิ การคลงั และการบรหิารจดัการ เพื่อให ้อปท. มคีวามเขม้แขง็และมศีกัยภาพ
ในการใหบ้รกิารสาธารณะ และการศกึษาในอาํนาจหน้าทีข่อง อปท. ซึง่ในดา้นการศกึษาจะตอ้งสง่เสรมิ 
และสนับสนุนการบรหิารงานบุคคลของบุคลากรทางการศกึษาทอ้งถิน่ ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสาน
การบรหิารจดัการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางการศกึษา  

4) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สภาทอ้งถิน่ คอืผูท้ีม่องการศกึษาทอ้งถิน่คอืหวัใจสาํคญัทีสุ่ดของความยัง่ยนื
ของชุมชน สงัคม ความอยู่รอดของบ้านเมอืง และมกีารสร้างความร่วมมอืกบัภาคประชาชน เพราะ
ทอ้งถิน่สามารถดงึภาคประชาชน ภูมปิญัญาและประสบการณ์ของบุคคลในทอ้งถิน่ เขา้มามสี่วนรว่มใน
การบรหิารจดัการทอ้งถิน่ได ้

5) ความเชื่อมโยงไปสู่ทอ้งถิน่ อปท. ปฏบิตัหิน้าทีก่ํากบั ดูแล ส่งเสรมิ สนับสนุนการศกึษาของ
ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และให้สอดคล้องกบันโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งกําหนดให้การปฏิบัติเสร็จสิ้นที่สถานศึกษาให้มากที่สุด และต้อง
เชื่อมโยงสมัพนัธ์กนัระหว่างเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา และ อปท. หน่วยปฏบิตัติามนโยบายใน
ทอ้งถิน่ ไดแ้ก่  

 (1) เขตพืน้ทีก่ารศกึษา นโยบายกําหนดใหก้ารศกึษาขัน้พืน้ฐานและการศกึษาระดบัตํ่ากว่า
ปรญิญายดึเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นหลกั และใหม้ภีารกจิหลกัในการกํากบัดูแลสถานศกึษา และภารกจิ
ต่อ อปท. ในการประสานและส่งเสรมิใหส้ามารถจดัการศกึษาไดส้อดคล้องกบันโยบายและมาตรฐาน
การศกึษา และในระยะยาวจะต้องส่งเสรมิให้ อปท. สามารถจดัการศกึษาได้เองทัง้หมด ใหเ้ขตพื้นที่
การศึกษาทําหน้าที่เพียงการประสานและส่งเสริมให้จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายและมี
มาตรฐาน 

 (2) สถานศกึษา ถอืเป็นหน่วยปฏบิตักิารจดัการศกึษาทีต่อ้งสามารถบรหิารงาน และเสรจ็สิน้
ในองค์กรของตนเองใหไ้ดม้ากที่สุด ใชร้ะบบการบรหิารจดัการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานเพื่อการจดัการ
ตนเองและทอ้งถิน่ หรอื SBMLD (School-Based Management Learning Administration) ใน 4 ดา้น 
คอื ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารทัว่ไป หน้าทีใ่นการจดัการศกึษาให้
ขึน้อยูท่ีศ่กัยภาพและความพรอ้มของ อปท. แต่ละแหง่ ซึง่การกระจายอาํนาจทางการศกึษาสูท่อ้งถิน่ทาํ
ใหม้ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงเรยีน และชุมชน ครใูนฐานะเป็นผูจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ในโรงเรยีนจงึมบีทบาททีเ่ปลีย่นแปลงไป  
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 สําหรบัประเทศเกาหลีใต้ มกีารจดัโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และบทบาทการจดัการศึกษาใน
ทอ้งถิน่ มดีงัน้ี คอื 
 1) ระบบบรหิารการศกึษาของเกาหลใีตจ้าํแนกเป็นระดบัชาต ิ(national level) และระดบัทอ้งถิน่ 
(local level) และการกระจายอํานาจการบรหิารการศกึษาไปสู่ทอ้งถิน่ของเกาหลถีูกบญัญตัไิวใ้น
กฎหมายการกระจายอาํนาจการบรหิารสูท่อ้งถิน่ (local autonomy law) โดยมกีระทรวงการศกึษาและ
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Ministry of Education and Human Resources Development-
MOEHRD) เป็นหน่วยงานบรหิารการศกึษาในระดบัชาตทิีร่บัผดิชอบการบรหิารการศกึษา ทําหน้าที่
กําหนดนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทางวชิาการ (academic activities) วทิยาศาสตรศ์กึษาและ
การศกึษาโดยรฐั (sciences and public education) และการนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิตัติามปรชัญาที่
เน้นการพฒันาเดก็ใหเ้ป็นพลเมอืงในอุดมคต ิรบัผดิชอบการบรหิารการศกึษาในระดบัชาตแิละกระจาย
อํานาจส่วนใหญ่สู่หน่วยงานในระดบัทอ้งถิน่ในดา้นการวางแผน การเงนิและการตดัสนิใจในการบรหิาร
การศกึษาทีเ่กีย่วกบัระดบัประถมและมธัยมศกึษา 
 2) การกระจายอํานาจการบรหิารการศกึษาสมัพนัธ์กบัการกระจายอํานาจการปกครองส่วน
ทอ้งถิน่และคํานึงถงึความพรอ้ม ในดา้นการบรหิารการศกึษานัน้ รฐัธรรมนูญไดบ้ญัญตัวิ่า ใหแ้ยกจาก
อาํนาจการบรหิารทัว่ไป และใหป้ลอดจากการแทรกแซงทางการเมอืง และการกระจายอาํนาจการบรหิาร
การศกึษาทาํควบคูไ่ปกบัการกระจายอาํนาจการปกครองไปสูท่อ้งถิน่ เป็นการกระจายอาํนาจการบรหิาร
การศกึษาทีส่มัพนัธก์บัเขตการปกครองของทอ้งถิน่ ซึง่ประกอบดว้ยมหานครหรอืจงัหวดั (Metropolitan-
7 หรอื Povince-9) และเขต/อําเภอ (county หรอื district-180) แต่มไิดห้มายความว่าจะมสีทิธจิดั
การศกึษาไดทุ้กระดบั ระดบัเขตหรอือาํเภอ ใหด้แูลเฉพาะระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่
เป็นภาคบงัคบั ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใหท้อ้งถิน่ระดบัมหานครหรอืจงัหวดับรหิารจดัการ 
 3) กระทรวงการศกึษาฯ รบัผดิชอบการศกึษาทัง้ข ัน้พืน้ฐาน อุดมศกึษา อาชวีศกึษา และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รบัผดิชอบการจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีน ทบวงพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์เน้นการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
 4) หน่วยงานบรหิารการศกึษาในระดบัทอ้งถิน่ คอื สาํนักงานการศกึษาทอ้งถิน่ (district offices 
of education) ซึง่ตัง้อยูใ่นกรงุโซลและในมหานครต่างๆ รวม 7 แหง่ ในระดบัจงัหวดัต่างๆ อกี 9 จงัหวดั 
และมสีํานักงานการศกึษาระดบัเขตหรอือําเภอ (district หรอื county) จํานวน 180 แห่ง มหีน้าที่
ตดัสนิใจสัง่การเกี่ยวกบัการศกึษา ศลิปะและวทิยาศาสตรใ์นแต่ละทอ้งถิน่ ภายในขอบเขตทีไ่ดร้บัการ
กระจายอํานาจจากกระทรวงการศกึษาฯ โดยการบรหิารการศกึษาในระดบัมหานคร/จงัหวดั และระดบั
เขต/อาํเภอเหล่าน้ี จะเป็นอสิระจากการบรหิารทัว่ไปของฝา่ยปกครอง  
 5) สาํนกังานการศกึษาของทอ้งถิน่แต่ละสาํนกังานจะมคีณะกรรมการการศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย
กรรมการจํานวน 7-15 คน ได้มาโดยการลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้โดยคณะกรรมการที่มสีิทธิในการ
ลงคะแนน (selected by the voting committee) พรอ้มทัง้มขีอ้กําหนดว่า อย่างน้อยครึง่หน่ึงของ
คณะกรรมการจะต้องเคยมปีระสบการณ์ทางดา้นการศกึษา หรอืการบรหิารการศกึษามาแลว้ไม่ตํ่ากว่า 
10 ปี คณะกรรมการสถานศกึษาประกอบดว้ยผูป้กครองนักเรยีนรอ้ยละ 40-50 เป็นครูและผูบ้รหิาร
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โรงเรยีนรอ้ยละ 30-40 และเป็นประชาชนในชุมชนรอ้ยละ 10-30 กรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนผูป้กครองและ
คร ูไดม้าโดยการเลอืกตัง้จากแต่ละกลุ่ม ส่วนผูแ้ทนประชาชนในชุมชนไดม้าจากการเสนอชื่อโดยผูแ้ทน
ผูป้กครองและผูแ้ทนคร ู
 6) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการศกึษา (Superintendent of Education) เป็นตําแหน่งผูบ้รหิารสงูสุด
ของสํานักงานการศกึษาของทอ้งถิน่ ไดม้าจากการเลอืกตัง้โดยสมาชกิในคณะกรรมการการศกึษาของ
ทอ้งถิน่ (elected by the majority of the members) และมวีาระ 4 ปี โดยจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีไ่ด้
กาํหนดไวใ้นกฎหมาย และจะตอ้งมปีระสบการณ์ในวชิาชพีทางการศกึษามาแลว้อยา่งน้อย 5 ปี 

สรปุวิเคราะห์เปรียบเทียบ เมื่อพจิารณาเชงิโครงสรา้งการบรหิารการจดัการศกึษาทอ้งถิน่โดย
ภาพรวมทัง้ในประเทศไทยและเกาหลใีตไ้ม่ค่อยมคีวามแตกต่างกนัมากนัก นัน่คอื มกีารบรหิารจดัการ
ในส่วนกลางและท้องถิ่นเช่นเดียวกนั ส่วนกลางคือ กระทรวง กรม และส่วนท้องถิ่นคือ สํานักงาน
การศกึษาท้องถิ่น ซึ่งต่างก็มบีทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างออกไปบ้าง ประเทศไทยมี
หน่วยงานที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายการศึกษา 2 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่รบัผิดชอบดําเนินการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศกึษาใหแ้ก่ อปท. ซึง่อยู่ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ีกระทรวงศกึษาธกิารเองยงัมหีน้าที่
กาํหนดหลกัสตูรแกนกลางและควบคุมคุณภาพการศกึษาของประเทศในภาพรวม  
 
4. สรปุการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินไทยกบัเกาหลี พบวา่ มแีนวรว่มทีค่ลา้ยกนั คอื 
 1) ในดา้นความรเิริม่แนวคดิการกระจายอํานาจการศกึษา นโยบายและยุทธศาสตรใ์นการจดั
การศกึษาของทอ้งถิน่ มพีืน้ฐานแนวความคดิบนพืน้ฐานประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธปิไตย 
การบรหิารจดัการโดยใชค้นในทอ้งถิน่เป็นฐานเพื่อการพฒันาประเทศทีย่ ัง่ยนื มกีารใชก้ฎหมายเป็นตวั
ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการศกึษาใหไ้ปสู่ทศิทางที่ต้องการ โดยใช้หลกัการกระจาย
อาํนาจตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาเป็นหลกัพืน้ฐาน  
 2) ในดา้นการจดัโครงสรา้งอาํนาจหน้าที ่พบว่า อปท. ของไทย มหีน้าทีใ่นการสนบัสนุนทางดา้น
การศกึษา มรีปูแบบการบรหิารโดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่มาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน เช่นเดยีวกบัของ
เกาหลใีตข้องแต่ละจงัหวดัและมหานคร ซึง่ต่างมหีน้าทีใ่นการสนบัสนุนทางดา้นการศกึษาตามกฎหมาย
การศึกษาของเกาหลีใต้  ซึ่งการศึกษาในภาพรวมในแต่ละจงัหวดัจะได้รบัการดูแลภายใต้กระทรวง
การศกึษาฯ ของเกาหลใีต ้ส่วนประเทศไทยมกีระทรวงมหาดไทยทีก่ํากบัการบรหิารจดัการ อปท. และ
กระทรวงศกึษาธกิารเป็นผูด้แูลคุณภาพการศกึษาภาพรวมของประเทศเป็นหลกั  
 โดยสรปุ จุดเด่นร่วมดา้นการกระจายอาํนาจการจดัการศกึษาใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทย
และเกาหลใีต้ต่างก็ใหค้วามสําคญักบัการกระจายอํานาจการศกึษาไปสู่ทอ้งถิ่นโดยถือว่าการกระจาย
อํานาจการศกึษาเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางในการพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้า การกระจายอํานาจ
การจดัการศกึษาใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในปจัจุบนัมจุีดเด่นในแง่ของการมนีโยบาย วสิยัทศัน์ 
อุดมคตทิางการบรหิารประเทศแบบยัง่ยนื โดยมเีจตนารมณ์ที่ต้องการใหก้ารศกึษาเป็นตวัตัง้เพื่อการ
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พฒันา ทัง้ไทยและเกาหลใีตม้ลีกัษณะทีส่อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัตามแนวโน้มการบรหิารจดัการ
ตามสากล ดงัสะทอ้นในตารางที ่1 ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 สรปุการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและจุดเดน่รว่มของไทยกบัเกาหล ี
ประเดน็ แนวคดิการกระจายอาํนาจ

การศกึษาเพื่อพฒันาประเทศ 
แบบยัง่ยนื 

การกาํหนดกฎหมาย 
นโยบาย และยุทธศาสตร์
ขบัเคลื่อนการจดัการศกึษา

ของทอ้งถิน่ 

การกาํหนดโครงสรา้ง อาํนาจ
หน้าที ่และบทบาทการจดั

การศกึษาในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นอสิระ
และคลอ่งตวั 

ประเทศ
ไทย 

1. กระแสโลกาภวิตัน์ทีเ่กดิขึน้ 
ทีใ่หม้กีารกระจายอาํนาจให้
องคก์รและชุมชนมอีสิระ ให้
ประชาชนไดป้กครองตนเอง
ตามรฐัธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 
เพราะการกระจายอาํนาจจะ
แกป้ญัหาไดต้รงจุด  
2. พรบ. การศกึษา ดา้นการ
กระจายอาํนาจการบรหิารจดั
การศกึษา ซึง่กําหนดอาํนาจ
ให ้อปท. สามารถจดั
การศกึษาดว้ยตนเองได ้ 
3. ผูเ้กีย่วขอ้งทุกระดบัและทุก
ภาคสว่นในชุมชนมสีว่นรว่ม
การจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่
ไดม้ากทีส่ดุ และจะชว่ยใน
เรือ่งของการปรบัปรงุคุณภาพ 
และตอบสนองความตอ้งการ
ของทอ้งถิน่ไดด้ยีิง่ขึน้ 

1. กาํหนดกฎหมาย พ.ร.บ. 
การศกึษา และ พ.ร.บ.
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
2. รฐัโอนภารกจิการจดั
การศกึษาให ้อปท. เป็น
ผูด้าํเนินการดา้นวชิาการ 
งบประมาณ การบรหิารงาน
บุคคล และการบรหิารทัว่ไป  
3. ใหค้วามเป็นอสิระแก่ 
อปท. แต่ละแห่งในการ
ปกครองตนเอง มอีาํนาจ
หน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ 
โดยรฐับาลเป็นผูก้าํกบัดแูล 
อปท. เทา่ทีจ่าํเป็นภายใน
กรอบกฎหมาย 
4. ในประเทศไทยในทาง
ปฏบิตัแิมก้ฎหมายระบุใหม้ี
การกระจายอาํนาจการศกึษา
ไปยงัทอ้งถิน่ แต่ความเป็น
จรงิ การถ่ายโอนสถานศกึษา
ให ้อปท. ดแูลนัน้เป็นเรือ่งที่
ยากมาก ดงัเชน่ ระหวา่งปี 
2549-2553 มสีถานศกึษาที่
ถ่ายโอนไปยงั อปท. เพยีง 
449 แหง่ คอืคดิเป็นรอ้ยละ 
1.43 เทา่นัน้ 

1. สว่นกลางระดบักระทรวง ทาํ
หน้าทีเ่ฉพาะดา้นนโยบาย แผน 
มาตรฐาน สนบัสนุนทรพัยากร 
การตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการจดัการศกึษา
โดยรวม กระทรวงศกึษาธกิาร
รบัผดิชอบดา้นวชิาการ และ
กระทรวงมหาดไทยรบัผดิชอบ
การบรหิารจดัการทัว่ไปของ 
อปท. 
2. ระดบัภมูภิาค มเีขตพืน้ที่
การศกึษาอาํนวยการและ
สนบัสนุนดา้นวชิาการ ทาํหน้าที่
เฉพาะกาํกบัสง่เสรมิสถานศกึษา 
อปท.  
3. ระดบัทอ้งถิน่ คอื อปท. มอีสิระ
ในการบรหิารงาน เน่ืองดว้ยมี
รปูแบบการบรหิารแบบทีม่ี
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และสภาทอ้งถิน่
ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของ
ประชาชนในพืน้ที ่ซึง่มคีวาม
คลอ่งตวัในการบรหิารและ
ตดัสนิใจในเชงิรุก  
4. ระดบัปฏบิตักิารหรอื
สถานศกึษา ซึง่เป็นหน่วยปฏบิตัิ
เน้นการบรหิารจดัการโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน  

ประเทศ
เกาหลใีต ้

1. การตื่นตวัทีจ่ะพฒันาตวัเอง
ใหเ้ป็นผูนํ้าทางเศรษฐกจิ และ
สามารถแขง่ขนัในเวทโีลกได ้ 

1. การกาํหนดกฎหมายและ
ดาํเนินการตามนโยบายมา
ไดเ้กอืบ 20 ปี โดยมบีท 

1. ระดบักระทรวงดแูลการศกึษา
ทอ้งถิน่ในภาพรวมทัง้ประเทศ
ภายใตก้ระทรวงการศกึษา 
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ประเดน็ แนวคดิการกระจายอาํนาจ

การศกึษาเพื่อพฒันาประเทศ 
แบบยัง่ยนื 

การกาํหนดกฎหมาย 
นโยบาย และยุทธศาสตร์
ขบัเคลื่อนการจดัการศกึษา

ของทอ้งถิน่ 

การกาํหนดโครงสรา้ง อาํนาจ
หน้าที ่และบทบาทการจดั

การศกึษาในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นอสิระ
และคลอ่งตวั 

2. แนวคดิทีจ่ะสรา้ง
เสถยีรภาพดา้นเศรษฐกจิ 
ในชว่ง พ.ศ. 2534-2538  
3. กาํหนดใหก้ารจดัการศกึษา
ทีม่คีุณภาพ มคีวามเป็นอสิระ
ในการจดัการศกึษา และการมี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดย
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
และประชาสงัคม (civil 
society) เขา้มามสีว่นรว่มใน
การจดัการศกึษาและพฒันา
การศกึษามากขึน้ 

บญัญตัจิากรฐัธรรมนูญ และ 
พ.ร.บ.การศกึษาของทอ้งถิน่ 
2. รฐับาลมอบอํานาจการจดั
การศกึษาดว้ยตนเองใหแ้ก่
ทอ้งถิน่ อาํนาจในการ
ควบคุมดแูลการจดัการศกึษา 
และรปูแบบต่างๆ ของการ
เรยีนรูถ้กูถ่ายโอนไปยงั
สาํนกัการศกึษาของการ
ปกครองทอ้งถิน่ในรปูมหา
นครและจงัหวดั  
3. รฐับาลสว่นกลางใหอ้าํนาจ
การดาํเนินการของโรงเรยีน
เป็นอสิระคลอ่งตวั และยดึ
หลกัธรรมาภบิาลในการ
บรหิาร 

วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี 
2. ระดบัภมูภิาคจะมหีน่วยงานแต่
ละจงัหวดั ไดร้บัการดแูลภายใต ้
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ซึง่มาจากการ
เลอืกตัง้ของประชาชน 
3. ระดบัทอ้งถิน่สาํนกัการศกึษา
ทอ้งถิน่ ซึง่มใีนระดบัมหานคร
และจงัหวดั ในระดบัทอ้งถิน่ทีถ่ดั
ลงมา สาํนกังานการศกึษาจะเป็น
อสิระจากหน่วยงานอื่นๆ  
4. ระดบัปฏบิตักิารหรอื
สถานศกึษา ซึง่เป็นหน่วยปฏบิตัิ
เน้นการบรหิารจดัการโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน และบรหิาร
จดัการตนเอง และยดึหลกั 
ธรรมาภบิาล 

 
5. สถานการณ์ ปัญหา และสภาพแวดล้อมการจดัการศึกษาของท้องถ่ิน 

5.1 สถานการณ์การจดัการศึกษา 
 ในประเทศไทยการจดัการศกึษาของ อปท. ปจัจุบนัม ี4 รปูแบบคอื องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
(อบจ.) เทศบาล องค์การบรหิารส่วนตําบล (อบต.) และการปกครองรูปแบบพเิศษ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา ในปี พ.ศ. 2555 ม ีอปท. ทุกรปูแบบรวมจาํนวน 7,853 แหง่ โดย 
อปท. ไดด้าํเนินการจดัการศกึษาใน 2 รปูแบบ คอื 1) การศกึษาในระบบ และ 2) การศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั สภาพความกา้วหน้าการจดัการศกึษาแต่ละรปูแบบของ อปท. มดีงัน้ี 
  1) การจดัการศกึษาในระบบ ในปีการศกึษา 2555 อปท.ทีจ่ดัการศกึษาไดแ้ก่ อบจ. เทศบาล 
อบต. เมอืงพทัยา และกรุงเทพมหานคร มจีาํนวน 644 แหง่ จากโรงเรยีนในสงักดั ทัง้หมด 1,869 แหง่ 
ซึง่ อปท. สามารถจดัการศกึษาไดต้ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึระดบัอาชวีศกึษา (ยกเวน้ กทม. มกีารจดั
การศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 1 แหง่ คอื มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ซึง่จดัการเรยีนการสอน 2 คณะ 
คอื คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย ์และคณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล) เน้นการจดัการศกึษาส่วน
ใหญ่เป็นการเพิม่ในสายสามญัมากกว่าสายอาชพี ทัง้น้ี ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองจากกรุงเทพมหานครไดล้ง
นามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกบั สพฐ. ในการรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โดยโรงเรยีนในสงักดั 
สพฐ. เน้นการเพิม่จาํนวนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และใหก้รุงเทพมหานครรองรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ในรปูแบบการจดัการศกึษาแบบสหกจิ 
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 ระดบัการจดัการศกึษาของ อปท. ในภาพรวมไดจ้ดัการศกึษาระดบัอนุบาลถงึประถมศกึษามี
จาํนวนมากทีสุ่ด (43.17%) รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัอนุบาลถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (19.48%) ระดบั
มธัยมศกึษา (14.29%) ระดบัอนุบาลลว้น (13.70%) ระดบัอนุบาลถงึมธัยมศกึษา (3.37%) ระดบั
ประถมศกึษา (1.55%) ระดบัประถมถงึมธัยมศกึษาตอนต้น (0.91%) ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
(0.48%) ระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษา (0.32%) ระดบัประถมศกึษาถงึอาชวีศกึษา (0.32%) ระดบั
อาชวีศกึษา (0.16%) และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (0.11%) ตามลาํดบั  

 ดา้นคุณภาพการจดัการศกึษา ไดใ้หค้วามสําคญักบัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และมาตรฐานการศกึษาชาติ และได้มกีารพฒันาเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาในสงักดั 
อปท. ใหส้ถานศกึษาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายการจดัการศกึษา และดําเนินการจดั
การศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการศกึษาดงักล่าว ทัง้ระดบัการศกึษา
ปฐมวยั และการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการประเมนิคุณภาพภายใน จาํนวน 24 มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน
ครู ผูบ้รหิาร ผูเ้รยีน และสถานศกึษา เป็นต้น ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอก จากผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) ของสถานศกึษาในสงักดั อปท. ซึง่แยก กทม. ออกมา
เป็นการเฉพาะ พบวา่ ระดบัการศกึษาปฐมวยั จากสาํนกัการศกึษา อปท. ทัง้สิน้จาํนวน 481 แหง่ ไดร้บั
การรบัรองมาตรฐานจาก สมศ. จาํนวน 444 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 92.31 ไมไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
จาํนวน 37 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 7.69 สว่นใหญ่มผีลการประเมนิคุณภาพระดบัด ีจาํนวน 290 แหง่ คดิ
เป็นรอ้ยละ 60.29 ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน จากสาํนกัการศกึษา อปท. จาํนวน 523 แหง่ ไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานจาก สมศ. จํานวน 459 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 87.76 ไม่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
จาํนวน 64 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 12.24 สว่นใหญ่มผีลการประเมนิคุณภาพระดบัด ีจาํนวน 381 แหง่ คดิ
เป็นรอ้ยละ 72.85 

 2) การจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั นอกจากการจดัการศกึษาในระบบ
แลว้ อปท. ไดม้กีารจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในรูปศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และ
ศนูยก์ารเรยีนรู ้ดงัน้ี 

  2.1) ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ หมายถงึ สถานทีด่แูลและใหก้ารศกึษาเดก็ อายรุะหวา่ง 3 - 5 ปี มี
ฐานะเทยีบเท่าสถานศกึษา เป็นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ที ่อปท. จดัตัง้เอง และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของสว่น
ราชการต่างๆ ทีถ่่ายโอนใหอ้ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบของ อปท. เช่น ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั/
มสัยดิ กรมการศาสนา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ กรมการพฒันาชุมชน และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (เดก็ 3 ขวบ) 
รบัถ่ายโอนจากสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิฯลฯ ในปี 2555 อปท. มศีูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็จํานวนทัง้สิน้ 19,820 แห่ง เป็นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีจ่ดัขึน้เอง 5,540 แห่ง รบัโอนจากส่วน
ราชการต่างๆ จาํนวน 14,280 แหง่ โดยมกีารรบัโอนจากกรมการพฒันาชุมชนมากทีสุ่ด 7,520 ศูนย ์คดิ
เป็นรอ้ยละ 52.66 รบัโอนจากกรมการศาสนา 4,110 ศูนย ์คดิเป็นรอ้ยละ 28.78 และรบัโอนจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร (สปช.ถ่ายโอน 3 ขวบ) 2,651 ศนูย ์คดิเป็นรอ้ยละ18.56  
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  คุณภาพการจดัการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ แบ่งเป็นการประกนัคุณภาพภายในโดย
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ซึง่ไดจ้ดัทาํมาตรฐานการดาํเนินงาน 4 ดา้น คอื ดา้นบุคลากรและการ
บรหิารจดัการ ดา้นอาคารสถานทีส่ิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร 
และดา้นการมสีว่นรว่มและการสนบัสนุนจากชุมชน ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอก สมศ. ไดก้ําหนด
มาตรฐานและเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สาํหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ (ศพด.) โดย ศพด. ทุกแหง่จะตอ้งรบัการประเมนิ ภายในปี พ.ศ. 2558 โดย สมศ. ต่อไป 

  2.2) ศูนยก์ารเรยีนรูใ้นชุมชน คอืการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการศกึษาทีเ่กดิขึน้ไดจ้าก
ประสบการณ์ในชวีติประจําวนัโดยเรยีนรูจ้ากการทํางาน จากบุคคล จากครอบครวั จากสื่อมวลชน จาก
แหล่งความรูต่้างๆ ทีล่กัษณะการเรยีนสว่นใหญ่เป็นการเรยีนเพื่อความรูแ้ละนนัทนาการ อกีทัง้สามารถ
เรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาและเกดิขึน้ในทุกช่วงวยัตลอดชวีติ ซึ่งประกอบดว้ยการศกึษาตามอธัยาศยั แหล่ง
การเรยีนรูใ้นชุมชน ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนประเภทต่างๆ ทีอ่่านหนังสอืประจําหมู่บา้น/ชุมชน หอ้งสมุด
ประชาชน คุณภาพการจดัการศกึษาของศูนยก์ารเรยีนรูใ้นชุมชน แมว้่าศูนยก์ารเรยีนรูย้งัไม่ไดร้บัการ
ประเมนิคุณภาพมาตรฐานจากองคก์รภายนอกหรอืสมศ. แต่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดเ้ลง็เหน็
ความสําคญัในการจดัทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยก์ารเรยีนรูใ้นชุมชน ใหส้ามารถดําเนินงานเพื่อ
พฒันาศูนยก์ารเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมคีุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทางให ้อปท. ถอืปฏบิตัใินการ
ดาํเนินงานศนูยก์ารเรยีนรูใ้นชุมชน  

สาํหรบัความกา้วหน้าของการจดัการศกึษาของ อปท. ไทยนัน้ นบัตัง้แต่มกีารดาํเนินการกระจาย
อาํนาจการศกึษาให ้อปท. พบว่าทีผ่่านมามกีารถ่ายโอนสถานศกึษาไปสู ่อปท. ในช่วงปี 2549-2553 
จาํนวน 449 แหง่ และในปี 2554 มจีาํนวน 54 แหง่เท่านัน้ ซึง่ถอืว่ายงัมปีรมิาณน้อยเมื่อพจิารณาจาก
ระยะเวลาที่มกีารขบัเคลื่อนนโยบาย ในด้านคุณภาพจะพบว่าประชาชนและการมสี่วนร่วมมมีากขึ้น 
ประชาคมการศกึษากม็กีารตอบสนองใหเ้ป็นไปในทศิทางทีส่นับสนุนนโยบายการถ่ายโอนสถานศกึษา
มากขึน้ดว้ย    
 ในประเทศเกาหลีใต้ ระบบการศึกษาของเกาหลียุคใหม่เป็นการจดัการศึกษาโดยสร้างระบบ
การศกึษาใหม ่(New Education System) เพื่อมุง่สูยุ่คสารสนเทศและโลกาภวิตัน์ โดยเป้าหมายสงูสุด
ของระบบการศกึษาของเกาหลยีุคใหม่ คอืความเป็นรฐัสวสัดกิารทางการศกึษา สรา้งสงัคมการศกึษา
แบบเปิดและตลอดชวีติ สภาพการจดัการศกึษา มดีงัน้ี  
  1) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการบรหิารจดัการศกึษา แบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย (1) 
ระดบัชาติ คือ กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีมหีน้าที่ในการจดัทํานโยบายและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นําแผนไปสูการปฏิบัติ ออกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ดําเนินการด้าน
งบประมาณการศกึษาของประเทศ ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และแนะนําสํานักงานการศกึษา
ทอ้งถิน่ (2) ระดบัภูมภิาค จํานวน 16 แห่ง ไดแ้ก่สํานักงานการศกึษาประจําเทศบาลและจงัหวดั 
รบัผดิชอบการบริหารจดัการการศึกษาในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาในเขตเทศบาล และ
จงัหวดั ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการการศกึษา (board of education) และกระทรวง
การศกึษาฯ และ (3) ระดบัทอ้งถิน่ จาํนวน 180 แหง่ ไดแ้ก่ สาํนกังานการศกึษาประจาํเมอืงหรอือาํเภอ
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ต่างๆ รบัผดิชอบดูแลการบรหิารการจดัการศึกษาประจําเมอืงหรอือําเภอภายใต้การกํากบัดูแลของ
สาํนกังานการศกึษาประจาํเทศบาลและจงัหวดั การกระจายอาํนาจการศกึษาสง่ผลใหม้กีารสนบัสนุนและ
การมีส่วนร่วมการศึกษาจากชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้น เป็นการศึกษาทางเลือกแบบที่ภาค
ประชาชนหรอืผูป้กครองรวมกลุ่มกนัขึน้มาจดัตัง้การศกึษาของตนเอง กํากบัโดยสาํนกัการศกึษาของแต่
ละพืน้ดแูลดว้ย   
  2) การควบคุมคุณภาพการผลติคร ูใชร้ะบบรบัรองวทิยฐานะของสถาบนัฝึกหดัครแูละการออก
ใบประกอบวชิาชพีครูโดยกระทรวงการศกึษาฯ การรบับุคคลเขา้เป็นครูในสถานศกึษาของรฐัใชว้ธิกีาร
สอบแขง่ขนัแบบเปิด (open competition) จดัสอบคดัเลอืกโดยคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา แบ่ง
เขตตามพื้นที่ทางภูมศิาสตร์ สอบเป็นขอ้เขยีน เมื่อผ่านแล้วจะสอบสอน (presentation) และสอบ
สมัภาษณ์ ทัง้น้ีผูส้มคัรเขา้สอบคดัเลอืกเป็นครจูะตอ้งไดร้บัใบประกอบวชิาชพีแลว้ 
  3) ครโูรงเรยีนรฐับาล มสีถานภาพใกลเ้คยีงกบัขา้ราชการพลเรอืนทัว่ไป แต่ในดา้นภาระงาน 
พบวา่ครตูอ้งทาํงานหนกั จาํนวนนกัเรยีนในแต่ละหอ้งเรยีนระดบัประถมศกึษาเฉลีย่ 34.9 คน หอ้งเรยีน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นเฉลี่ย 40.8 คน นอกจากน้ี ครูยงัต้องทํางานบรหิารชัน้เรยีน และช่วยงาน
บรหิารของโรงเรยีนเพิม่เตมิจากการสอนอกีสปัดาหล์ะหลายชัว่โมง 
  4) ในดา้นการบรหิารงานวชิาการและการประกนัคุณภาพการศกึษา มลีกัษณะเด่นคอื การ
กําหนดหลกัสูตรโดยส่วนกลาง การควบคุมคุณภาพของตําราเรยีนแบบผสมผสานหลายระดบั และการ
กระจายอํานาจการพฒันาหลกัสูตรไปสู่ระดบัท้องถิน่ ใหส้ํานักงานการศกึษาทอ้งถิน่จดัทําแนวปฏบิตัิ
สาํหรบัโรงเรยีนประถมและมธัยมศกึษา 
  5) ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา กําหนดการใช้หลกัสูตรแกนกลาง โครงสรา้งและ
มาตรฐานการศกึษาเป็นแบบเดยีวกนั และเปิดโอกาสใหป้รบัปรุงในรายละเอยีดใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ทอ้งถิน่และโรงเรยีน โดยจดัเป็นหลกัสูตรสถานศกึษา มรีะบบการประเมนิผลโดยหน่วยงานส่วนกลาง 
ดว้ยการใชก้ารทดสอบทีห่ลากหลาย  
 สรปุวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ แมว้่าการกระจายอํานาจการศกึษาในประเทศไทยยงัไปสูท่อ้งถิน่ไม่
มากนัก  โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ  เมื่ อ เทียบสัดส่วนสถานศึกษาทัง้หมดในประเทศ 
กระทรวงศกึษาธกิารยงัมโีรงเรยีนในสงักดัเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทยีบกบั อปท. ที่ทําหน้าที่จดัการศกึษา 
โดย อปท. มภีารกจิและหน้าที่หลกัในการบรหิารจดัการดูแลศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นส่วนใหญ่ และ
แนวโน้ม อปท. มกีารบรหิารจดัการศกึษาทางเลอืกไดม้ากกว่าการศกึษาในระบบ เน่ืองดว้ยทอ้งถิน่รู้
สภาพของตวัเองและสามารถบรหิารจดัการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ได้ดีกว่า
การศกึษาในระบบ และกระทรวงการศกึษาธกิารกย็งัปฏบิตังิานร่วมกบักระทรวงมหาดไทยเพื่อจดัทํา
รายการเกีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทางการศกึษาในสว่นทีข่อ้งเกีย่วกบัอสิรภาพทางการศกึษาทีร่ะบุ
ไว้ในพระราชบญัญตั ิส่วนการดําเนินงานบรหิารจดัการการศกึษาโดยท้องถิน่ของเกาหลใีต้ นอกจาก
ความรบัผดิชอบทางการศกึษา และการจดักจิกรรมนอกหลกัสตูรซึง่เป็นองคป์ระกอบของอสิรภาพทาง
การศกึษา กย็งัมสี่วนใหก้ารสนับสนุนภารกจิทางการศกึษาในดา้นอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบ
ของรฐับาลสว่นทอ้งถิน่ทัง้หมด  
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 5.2 สภาพปัญหา  
 ในประเทศไทย สามารถแบ่งสภาพปญัหาการกระจายอาํนาจการศกึษา เป็น 2 ระดบั คอื ระดบั
นโยบาย และระดบัปฏบิตักิาร ดงัน้ี 
  1) ระดบันโยบาย พบว่า (1) โครงสรา้งทางการเมอืงของไทยอาจไมค่่อยสนบัสนุนแนวคดิเรื่อง
การกระจายอํานาจ เน่ืองจากการเมอืงมคีนทีม่อีํานาจอยู่มาก และเป็นวฒันธรรมการปกครองแบบรวม
ศูนยอ์าํนาจมากกว่าการกระจายอาํนาจ การกระจายอาํนาจการศกึษาในประเทศไทยยงัไมก่ระจายอยา่ง
แทจ้รงิ เป็นลกัษณะการรวมศูนยอ์ํานาจแต่แยกส่วนการทํางาน และยงัไม่บูรณาการการทํางานร่วมกนั
ของทุกภาคสว่น ทาํใหอ้าํนาจยงัคงทีก่ระทรวงหรอืสว่นกลาง (2) ปญัหาการถ่ายโอนโรงเรยีนจาก สพฐ. 
เช่น การโยกยา้ยมาแลว้ต้องการยา้ยกลบัคนืเหมอืนเดมิ หรอืโรงเรยีนบางแห่งของ สพฐ. ตอ้งการทีจ่ะ
ยา้ยมาอยูใ่นความดแูลของ อปท. แต่ตดิปญัหาเรื่องระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ และ (3) อปท.ทีต่อ้งบรหิาร
จดัการโรงเรยีนยงัไมเ่ป็นอสิระในการบรหิารวชิาการมากนกั เพราะเน้ือหาหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูต้อ้ง
ขึน้อยูก่บักระทรวงศกึษาธกิาร  
  2) ระดบัปฏบิตักิาร พบว่า มบีางประเดน็ทีย่งัเป็นปญัหาและมอุีปสรรคอกีมาก โดยนบัจากทีม่ี
การปฏบิตัแิลว้จะพบปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั จาํแนกเป็น 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี (1) ปญัหา
ทศันคต ิความรูค้วามเขา้ใจ ความคาดหวงั และความตอ้งการของบุคลากรทางการศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้ง
ทุกภาคส่วนต่อการกระจายอํานาจการศกึษาสู่ อปท. (2) ปญัหาครแูละผูบ้รหิารบางคนยดึตดิการสอน
แบบเดมิ ทางส่วนกลางไดก้ระจายความคดิใหก้บัผูนํ้าทอ้งถิน่ ถา้ผูนํ้าทอ้งถิน่บางคนมคีวามเขา้ใจกจ็ะ
สามารถต่อยอดความคดิและจดัหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีเ่ดน่ขึน้มาได ้หากผูนํ้าทอ้งถิน่เขา้ใจปรชัญาการศกึษา
ทีแ่ทจ้รงิ และตอ้งขึน้อยูก่บัความกลา้คดินอกกรอบ และกลา้คดิอะไรใหม ่(3) ปญัหาการต่อตา้นของกลุ่ม
ผู้บรหิารและบุคลกรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในช่วงแรกในการสรรหาบุคคลากรเพื่อมาพฒันา
การศกึษาไดอ้ยา่งเตม็ที ่และอาํนาจการบรหิารจดัการยงัไมช่ดัเจน ประกอบกบัการเกรงกลวัอาํนาจของ
ผูนํ้าทอ้งถิน่  (4) ปญัหาในการบรหิารจดัการ เช่น ครมูภีาระงานมาก ครตูอ้งทาํหน้าทีก่ารเงนิ พสัดุ และ
งานธุรการต่างๆ โรงเรยีนไม่สามารถเลอืกครูทีจ่ะบรรจุหรอืยา้ยเขา้มาปฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนได ้ส่วน
การบรหิารทัว่ไปกพ็บปญัหาขาดการประสานงาน และ (5) การออกกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 แลว้ แต่หน่วยปฏบิตักิย็งัไมม่อีสิระ
และความคล่องตวัในการบรหิารงานและจดัการศกึษาเท่าทีค่วร และยงัขาดการมสีว่นรว่มในการบรหิาร
จดัการศกึษาจากทุกภาคส่วนอย่างแทจ้รงิ รวมถงึความไม่พรอ้มของทอ้งถิน่ในการจดัการศกึษา ซึง่ถอื
วา่ยงัไมป่ระสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ 
 สาํหรบัประเทศเกาหลใีต ้นับตัง้แต่การรเิริม่ดําเนินการกระจายอํานาจการศกึษาใหแ้ก่หน่วยงาน
สว่นทอ้งถิน่ ตัง้แต่ทศวรรษที ่1980 เป็นทีป่ระจกัษ์ว่าคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนต่างๆ อยูใ่นเกณฑ์
ที่ด ีดงัเกณฑ์ชี้วดัคุณภาพการศกึษาของเกาหลีใต้ก็อยู่ในระดบัต้นในบรรดาประเทศสมาชกิองค์การ
ความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and 
Development-OECD) อยา่งไรกต็าม การจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ในเกาหลใีตก้ไ็ดเ้ผชญิสภาพปญัหาที่
สาํคญัดงัน้ี  
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  1) การจดัโครงสรา้งทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ขึ้น อนัเน่ืองมาจากหน้าที่และภารกจิในแต่ละ
ระดับมีความเหลื่อมลํ้ากัน เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างแล้วมีลักษณะเป็นลําดับชัน้ โดยเริ่มต้นที่
หน่วยงานระดบัสูงสุดคือ กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีถดัลงมาคือ สํานักงาน
จดัการศกึษาในระดบัทอ้งถิน่ (Local Education Office) สาํนกังานจดัการศกึษาในระดบัอาํเภอ (District 
Education Office) และโรงเรยีนต่างๆ 
  2) การทําหน้าทีข่องหน่วยงานในระดบัสงูกว่าต่อหน่วยงานในระดบัรองลงมา โดยเฉพาะการ
ทาํหน้าทีป่ระเมนิในลกัษณะควบคุม กระบวนการบรหิารในลกัษณะเช่นน้ีถอืว่ามลีกัษณะเคร่งครดัและ
ขาดความยดืหยุน่ 
  3) การขาดการประสานงานหรอืความรว่มมอืกนั ระหว่างผูต้รวจการศกึษา (Superintendents 
of Education) กบัฝ่ายนายกเทศมนตรหีรอืผู้ว่าราชการจงัหวดั ย่อมนําไปสู่ปญัหาได้ ดงันัน้ 
นายกเทศมนตรหีรอืผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งรบัผดิชอบดา้นการสนับสนุนดา้นการเงนิใหแ้ก่สถานศกึษา
ในทอ้งถิน่ ในกรณีทีเ่กดิการขาดความรว่มมอืหรอืประสานงานระหว่างทัง้สองฝา่ย ยอ่มก่อความซํ้าซอ้น
ในดา้นการลงทุนขึน้ได ้
  4) การทาํหน้าทีข่องสาํนกังานจดัการศกึษาในระดบัอาํเภอ มขีอ้วพิากษ์วจิารณ์ว่าหน่วยงานน้ี
ทําหน้าทีเ่ฉพาะการรบัขอ้เสนอนโยบายจากหน่วยงานในระดบัเหนือ และส่งทอดไปยงัแต่ละโรงเรยีน 
โดยขาดบทบาทการทาํหน้าทีส่นบัสนุนในดา้นต่างๆ แก่โรงเรยีน 
  5) ปญัหารดา้นงบประมาณ เน่ืองจากเงนิทีส่นบัสนุนการจดัการศกึษาในทอ้งถิน่ไดร้บัเพยีงรอ้ย
ละ 20 ของงบรายได ้และทางกระทรวงการศกึษาฯ กําหนดใหท้อ้งถิน่จดัสรรงบประมาณดา้นการศกึษา
สําหรบัโครงการต่างๆ ตามที่ระบุ ในขณะที่ร้อยละ 50 ต้องใช้จ่ายด้านบุคลากร จึงทําให้เหลือ
งบประมาณไมม่ากทีท่อ้งถิน่จะจดัการเองได ้
  6) ปญัหาความไม่เท่าเทียม การสนับสนุนด้านการเงินระดบัจงัหวัดและมหานครในด้าน
การศกึษา มลีกัษณะไม่ใช่การบงัคบัดา้นจํานวน ขึน้อยู่กบัมุมมองของนายกเทศมนตรแีละผูว้่าราชการ
จงัหวดั และสมรรถนะทางการเงนิของจงัหวดัและมหานคร ฉะนัน้ยอ่มสง่ผลถงึความไมเ่ท่าเทยีมกนัดา้น
โอกาสทางการศกึษา 
  7) ปญัหาความเป็นกลางทางการเมอืง ซึง่เป็นไปไดท้ีค่ณะกรรมการการศกึษาของสภาจงัหวดั
หรอืสภามหานคร อาจมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของคณะกรรมการการศกึษาของสาํนกังานการศกึษาใน
ระดบัทอ้งถิน่ โดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรงบประมาณ  
 สรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบ สภาพปญัหาในการกระจายอํานาจการจดัการศกึษาของไทยและ
เกาหลใีต้มสีภาพปญัหาที่ค่อนขา้งแตกต่างกนัที่เด่นชดั นัน่คอืประเทศไทยมปีญัหาเชงิโครงสรา้งและ
การปฏิบตัิ ถึงแม้ว่าโครงสร้างทางการเมืองของประเทศไทยอาจไม่ค่อยสนับสนุนแนวคิดเรื่องการ
กระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถิน่ เน่ืองจากสภาพการบรหิารแบบรวมศูนยอ์ํานาจมอียู่มาก จงึไม่
ค่อยเป็นไปในรูปแบบทีค่วรจะเป็น ในขณะทีเ่กาหลใีต้แมว้่าไดม้กีระจายอํานาจการศกึษาใหแ้ก่ทอ้งถิน่ 
นบัตัง้แต่ทศวรรษที ่1980 แต่กย็งัมปีญัหาในระดบันโยบาย เช่น การตอ้งถอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรอื
กฎเกณฑ์บางประการที่กําหนดโดยรฐับาลกลาง การกระจายงบประมาณจากส่วนกลางไปยงัทอ้งถิ่น 
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ปญัหาในเชงิปฏบิตั ิเชน่ การประสานความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานในสว่นกลางกบัทอ้งถิน่ และปญัหา
ความไมเ่ป็นกลางของคณะกรรมการการศกึษาในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรงบประมาณ เป็นตน้  
 
 5.3 สภาพแวดล้อมท่ีช่วยเสริมการจดัการศึกษาของท้องถ่ิน: วฒันธรรมและวิธีคิด 
 ในประเทศไทย มพีฒันาการและลําดบัเหตุการณ์ทางวฒันธรรมและวธิคีดิการกระจายอํานาจ
การศกึษา ดงัน้ี  
 1) พรบ. การศกึษาประชาบาล ใหท้อ้งถิน่จดัการศกึษาและดแูลกํากบัการศกึษาทอ้งถิน่ภายใต้
กระทรวงมหาดไทย โรงเรยีนสว่นใหญ่ขึน้กบัทอ้งถิน่ ยกเวน้โรงเรยีนมธัยม ใหก้ระทวงศกึษาธกิารดูแล 
ต่อมาปี พ.ศ. 2523 กระทรวงศกึษาธกิารเรยีกโรงเรยีนคนืจากทอ้งถิน่ เพราะเกรงวา่มาตรฐานการศกึษา
ไมเ่ท่าเทยีมกนั จงึเหลอืแต่โรงเรยีนทีส่งักดัเทศบาล ซึง่เดมิมปีระมาณ 100 กว่าแหง่ทัว่ประเทศ ภายใต้
การดูแลของสํานักการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เทศบาลบางแห่งก็จดัการศึกษาได้ตาม
เจตนารมยท์ีจ่ะใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของทอ้งถิน่นัน้ๆ   
 2) มกีารตื่นตวัเรื่องกระแสโลกทีเ่กดิขึน้ จงึมกีารกระจายอาํนาจอกีครัง้ เพื่อใหอ้งคก์ร ชุมชนมี
อสิระ ใหป้ระชาชนไดป้กครองตนเอง ตามรฐัธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 เพราะมคีวามเชื่อว่าการกระจาย
อาํนาจจะแกป้ญัหาไดต้รงจุด โดยจุดเปลีย่นทีส่าํคญัของการปฏริปูการกระจายอาํนาจการศกึษาสู ่อปท. 
ไทยเกดิขึน้ในปี พ.ศ.2542 ทีม่กีารประกาศ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่ 
อปท. อย่างชดัเจนเป็นฉบบัแรกของประเทศ ทําใหก้ระบวนการกระจายอํานาจมกีารปฏริูปอย่างเป็น
ระบบ และสง่ผลใหม้กีารจดัสรรภาษแีละโอนภารกจิต่างๆ จากรฐับาลกลางมาให ้อปท. มากขึน้ ประกอบ
กับมี พรบ. การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม ส่วนที่มีบทบาทสําคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงคอื ความพรอ้มของภาคประชาชนทีต่อ้งมแีนวคดิและนโยบายทีด่ใีนการพฒันาชุมชน ซึ่ง
การกระจายอาํนาจถอืวา่ทาํไดส้าํเรจ็ประมาณรอ้ยละ 60 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  
 3) ประเดน็ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเปลีย่นแปลงการกระจายอาํนาจสู ่อปท. ไดแ้ก่ (1) รฐัธรรมนูญ
รบัรองการเปลีย่นแปลงของ อปท. ทําใหม้กีารเปลีย่นโครงสรา้งกฎหมาย พ.ร.บ. การกระจายอํานาจ ปี 
พ.ศ. 2542 (2) มกีารกําหนดการคลงัทอ้งถิน่เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 27-28 (3) มกีารกําหนดใหบุ้คลากร
ทอ้งถิน่มคีวามกา้วหน้าเตบิโต และคนในทอ้งถิน่มงีานทาํ และ (4) ทีม่าของผูบ้รหิาร มฝีา่ยสภา และมา
จากการเลอืกตัง้  
 หากยอ้นหลงัไปในปี พ.ศ. 2540 เริม่มกีารเปลีย่นผา่นในปี พ.ศ. 2550 กําหนดให ้อปท. ทุกแหง่ 
มกีารจดัการบรกิารสาธารณะ สร้างสวสัดกิารสงัคม มงีบประมาณเพิม่มากขึน้ ซึ่งเหน็ได้ชดัว่ามกีาร
เปลีย่นแปลงต่อเน่ืองเป็นระยะและตลอดมา การจดัการศกึษาของ อปท. มคีวามหลากหลาย มอีตัลกัษณ์ 
ตามท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม ดงันัน้ การจดัการศึกษาจึงเป็นไปตามประเภทของแต่ละท้องถิ่น 
ประเพณี และวฒันธรรม ธรรมชาติในแต่ละท้องที่นัน้ๆ  และก็ได้มปีรากฏการณ์เด่นที่เกดิขึน้คอื การ
จดัการศกึษาแบบทางเลอืก การจดัการศกึษาตลอดชวีติ ซึง่มตีวัอยา่งทีด่ทีีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ ซึง่ อปท. บาง
แหง่จดัการศกึษาไดอ้ยา่งมคีุณภาพโดยไมต่อ้งรอการถ่ายโอนสถานศกึษาจาก สพฐ. 
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 4) การกระจายอาํนาจการจดัการศกึษามาสู่ทอ้งถิน่ เป็นผลใหเ้กดิการบรหิารและตดัสนิใจใน
เชงิรุก เช่น การอนุมตังิบประมาณภายในสถานศกึษา มกีารกระจายงานดา้นภารกจิหลกั 4 ดา้น สู่
สถานศกึษา ไดแ้ก่ งานวชิาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบรหิารทัว่ไป และมนีโยบายทีด่ี
จากส่วนกลาง มาแปรใหเ้ป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัสภาพชุมชนและทอ้งถิน่ และรองรบัความตอ้งการ
และพฒันาศกัยภาพของคนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต แนวโน้มโรงเรยีนสว่นใหญ่ทีถ่่ายโอนจาก สพฐ. มาอยู่
ในสงักดัของ อปท. จะมกีารพฒันาในทางทีด่ขี ึน้ เมื่อก่อนผูบ้รหิารสถานศกึษาและครจูะกงัวลเรื่องการ
จดัการศกึษาจะไมไ่ดคุ้ณภาพเทา่กบักระทรวงศกึษาธกิาร แต่ปจัจุบนัเป็นทีป่ระจกัษ์และเป็นค่านิยมใหม่
ของผูป้กครองทีนิ่ยมสง่ลกูหลานมาเรยีนในโรงเรยีนทีส่งักดั อปท. มากขึน้  

ทัง้น้ี การกระจายอาํนาจเหมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยหรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัวา่จะใชเ้กณฑอ์ะไร 
ถา้เปรยีบเทยีบกบัการรวมศูนยอ์ํานาจกอ็าจจะดกีว่า และมกีารบรหิารจดัการจาํนวนมากทีส่าํเรจ็ไดโ้ดย
ไม่ต้องใชก้ารกระจายอํานาจ ไม่ว่าจะกระจายอํานาจการศกึษาไปสู่ทอ้งถิน่หรอืไม่ หวัใจของการศกึษา
คอืการจดัการเรยีนการสอน ไม่ว่าการศกึษาจะบรหิารโดยใคร ผลสุดท้ายเด็กไทยต้องเขา้ถึงมติิการ
เรยีนรู ้ถงึแมจ้ะมกีารกระจายอํานาจการศกึษาลงไปยงัทอ้งถิน่ แต่คุณภาพการศกึษายงัเขา้ไม่ถงึการ
เรยีนการสอนในหอ้งเรยีน การกระจายอาํนาจบรหิารการศกึษาจงึไมใ่ช่แค่บรหิารจดัการเฉพาะในองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านัน้ แต่ควรใหม้กีารกระจายลงไปที่ภาคส่วนและเอกชน มูลนิธ ิประชาสงัคม 
หน่วยงานทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะการพฒันาการศกึษาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  
 สาํหรบัในประเทศเกาหลใีต ้มพีฒันาการและลาํดบัเหตุการณ์ทางวฒันธรรมและวธิคีดิการกระจาย
อาํนาจการศกึษา มาจากการทีเ่กาหลตีอ้งเผชญิสงครามทีท่าํใหป้ระเทศบอบชํ้า สงครามกลางเมอืงทีช่าว
เกาหลตีอ้งสูร้บกนัเองดว้ยความแตกต่างทางดา้นอุดมการณ์ทางการเมอืง และการหนุนหลงัจากประเทศ
มหาอาํนาจ ทัง้ฝา่ยคอมมวินิสตแ์ละโลกเสร ีจนนําไปสูก่ารแบ่งแยกประเทศออกเป็น 2 ฝา่ย เกาหลใีตจ้งึ
มคีวามปรารถนาทีจ่ะนําประเทศใหพ้น้จากความเป็นประเทศยากจนดอ้ยพฒันา ดว้ยนโยบายการเรง่รดั
พฒันาอุตสาหกรรมตัง้แต่ตน้ทศวรรษ 1960 ทาํใหโ้ครงสรา้งสงัคมเปลีย่นไปจากการทาํเกษตรกรรมเพื่อ
การเลีย้งชพีมาเป็นโครงสรา้งอุตสาหกรรมแบบกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ ทาํใหใ้นปี ค.ศ. 2012 เกาหลใีตอ้ยู่
ในอนัดบัที ่8 ในการจดัอนัดบัการคา้โลก และเป็นประเทศในลําดบัที ่7 ทีไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ the 2050 
club สาํหรบักลุ่มประเทศทีม่รีายไดจ้าํนวน 20,000 USD ต่อจาํนวนประชากร 50 ลา้นคน และสภาพ
เศรษฐกจิตดิอนัดบัที ่15 ของโลก และอนัดบัที ่3 ในภูมภิาคเอเชยี ซึ่งเกาหลใีต้มแีนวคดิเกี่ยวกบั
การศกึษาดงัน้ี  
 1) การพฒันาทางดา้นการศกึษาของเกาหลใีตแ้บ่งเป็น 4 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงที ่1: Independence, 
Korean War, Reconstruction คอื ยุคอสิระจากอาํนาจสงคราม การรเิริม่พฒันาโครงสรา้งการศกึษา 
(ค.ศ.1945-1960) ช่วงที ่2: Industrialization, Urbanization คอื ยุคอุตสาหกรรมและการขยายตวัของ
เมอืง: (ค.ศ.1961-1979) ช่วงที ่3: Democratization, Stabilized Economic Growth คอื ยุคความเท่า
เทยีม เสมอภาค ความมัน่คง การเตบิโตของเศรษฐกจิ (ค.ศ.1980-1997) และช่วงที ่4: Globalization, 
Knowledge-Based Society, ICT Society คอื ยุคโลกาภวิตัน์ ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้และชุมชนแห่ง
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ค.ศ.1998-ปจัจุบนั) 
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 2) การกระจายอํานาจการศกึษาไปยงัทอ้งถิน่ของเกาหลใีตเ้ริม่เตบิโตในช่วงที ่3 ทีมุ่่งเน้น
ความเป็นอสิระในการดาํเนินการของโรงเรยีน โรงเรยีนมอีาํนาจในการบรหิารจดัการกจิการของโรงเรยีน
ร่วมกบัการมสี่วนร่วมของชุมชน และผูป้กครองมากยิง่ขึน้ ระบบการศกึษาเปิดโอกาสใหบุ้คคลทุกคน
ไดร้บัโอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้ 
 3) ในประเทศเกาหล ีประชาชน 3 รุน่ คอื เดก็ หนุ่มสาว ผูส้งูอายุ จะรกัษาวฒันธรรมเกาเหล ี
และจรงิจงัในเรื่องการศกึษา โดยใหค้วามสําคญัการศกึษาที่เน้นเน้ือหาวชิาการ รวมถึงกจิกรรมเสรมิ
หลกัสูตร และวชิาเลอืก เดก็เกาหลทีุกระดบัการศกึษามกีจิกรรมศกึษานอกสถานที ่เป้าหมายของการ
พฒันาคนของเกาหลไีมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัดา้นวตัถุดา้นเดยีวหากแต่ไดเ้น้นจติใจดว้ยเชน่กนั  
 สรปุวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ ไทยและเกาหลใีตม้ลีกัษณะร่วมกนับางประการคอื การบรหิารแบบ
รวมศูนยอ์ํานาจในส่วนกลาง แต่ของไทยมลีกัษณะทีย่าวนานกว่า และการมแีนวความคดิทีต่้องการให้
เกดิความเสมอภาค ความเท่าเทยีมกนั และการเปิดโอกาสใหบุ้คคลไดร้บัโอกาสทางการศกึษาเพิม่มาก
ขึน้ ซึง่สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นกลไกทีจ่ะพฒันาคน และพฒันาประเทศ และการแกไ้ขปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิ
และการเมอืง จงึส่งผลทําใหเ้กดิการผลกัดนัใหม้กีารกระจายอํานาจการปกครองสู่ทอ้งถิน่ รวมถงึการ
กระจายอํานาจดา้นการศกึษาดว้ย  แมว้่าจะเป็นเรื่องใหมข่องคนไทย ทีต่อ้งใชค้วามตระหนกัและเขา้ใจ
ของทุกฝ่าย และขดัเกลาหล่อหลอมใหเ้ป็นวฒันธรรมแบบบรหิารพึ่งพาตนเอง และเขา้ถงึมติขิองการ
เรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้และชุมชนแห่งเทคโนโลยสีารสนเทศเหมอืนของเกาหลใีตใ้น
ปจัจุบนั ที่การกระจายอํานาจบรหิารการศึกษาไม่ใช่แค่บรหิารจดัการเฉพาะในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ แต่เป็นการกระจายอาํนาจทีเ่กดิขึน้ในทุกระดบั 
 
  5.4 สภาพแวดล้อมท่ีช่วยเสริมการจดัการศึกษาของท้องถ่ิน: การจดัสรรงบประมาณ 
 ในประเทศไทย การจดัสรรและการบรหิารงบประมาณของ อปท. มดีงัน้ี   
 1) กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ อปท. และสถานศกึษาในสงักดั
เป็นเงนิอุดหนุนสําหรบัการจดัการศึกษา การพฒันาบุคลากรครู การก่อสร้างอาคารเรียน กิจกรรม
นันทนาการ การส่งเสรมิเดก็และเยาวชน การกฬีา การแก้ไขปญัหายาเสพติด และการถ่ายโอนเป็น
คา่อาหารเสรมิ (นม) อาหารกลางวนัแก่นกัเรยีนสงักดั สพฐ. และหน่วยงานต่างๆ  
 2) พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ อปท. (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 ได้
กําหนดการจดัสรรภาษีและอากรเงนิอุดหนุน และรายไดใ้หแ้ก่ อปท. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 
กรณีศกึษา อปท.ทีจ่ดัการศกึษาไดส้าํเรจ็จะมกีารบรหิารงบประมาณของทอ้งถิน่ทีม่โีรงเรยีนในสงักดั มี
การจดัสรรสดัส่วนงบประมาณเพื่อการศกึษามากกว่าดา้นอื่นๆ เมื่อเทยีบกบัรายได้ของ อปท. ซึ่ง
ดําเนินการโดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นก้อน และจัดสรรให้ตามรายการ
ค่าใชจ้่าย มกีารระดมและการควบคุมการใชท้รพัยากร การสนับสนุนจากบรษิทัเอกชน ประชาชน และ
การจดักจิกรรมหารายไดเ้พื่อการศกึษา รวมทัง้ดําเนินการควบคุมการใชท้รพัยากรโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ตวัอยา่งเชน่ 
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 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี นายกฯ มแีนวคดิใหก้ารศกึษาเป็นภารกจิหลกัในการพฒันา
ชุมชน มวีสิยัทศัน์ และความเขม้แขง็ของบุคลากรในการปฏบิตังิาน มศีกัยภาพในการทีจ่ะจดัการศกึษา
ใหค้รอบคลุมภารกจิงาน โดยมสีว่นกองการศกึษาทีท่าํหน้าหลกัในการบรหิารจดัการการศกึษา แบ่งเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนบริหารการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม และฝ่ายแผนงบประมาณ 
นอกจากน้ี ได้ให้ความสําคญักบัการจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาโดยคดิเป็นร้อยละ 35-40 ของ
งบประมาณทีไ่ดม้า 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ้านแซว นายกฯ มปีระสบการณ์ดา้นการศกึษามาก่อน มคีวาม
สนใจเรื่องการศกึษา และต้องการสนับสนุนการศกึษาในชุมชน เพื่อพฒันาคนใหม้คีุณภาพ การศกึษา
เพื่อการพฒันาชุมชนจงึไม่เน้นเฉพาะการสรา้งโรงเรยีน หรอืการศกึษาในระบบ แต่ใหม้กีารพฒันาองค์
ความรูใ้นชุมชน มปีราชญ์ชาวบา้น สรา้งตวัอย่างทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในชุมชน การจดัสรรงบประมาณจงึเน้น
พฒันามากกว่าด้านอื่นๆ อย่างพอเพยีงต่อท้องถิ่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ยงัสามารถสรา้งรายได้
ใหก้บัชุมชนจากผลผลติของการสนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ย   
 เทศบาลนครภเูกต็ มศีกัยภาพในการจดัการศกึษาใหค้รอบคลุมภารกจิงาน โดยมสี่วนสํานัก
การศกึษาซึง่แบ่งเป็น 3 สว่น คอื สว่นบรหิารการศกึษา สว่นสง่เสรมิการศกึษาและวฒันธรรม และฝา่ย
บรหิารทัว่ไป นายกฯ ใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาทีเ่น้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พฒันาความรูด้า้น
วชิาการใหก้บัเดก็ และเน้นกจิกรรมเสรมิทีส่รา้งโอกาสและความสามารถเฉพาะตวัเป็นรายบุคคล รวมถงึ
สรา้งทกัษะชวีติทีเ่ดก็สามารถไปประกอบอาชพีได ้มกีารบรหิารจดัการเชงิรุก และลงทุนเพื่อการศกึษา
รอ้ยละ 60 ของงบประมาณทีไ่ดจ้ากสว่นกลาง นอกจากน้ี สมาคมศษิยเ์ก่า และสมาคมผูป้กครอง รวมถงึ
ภาคธุรกจิ เอกชน มคีวามเขม้แขง็และมัน่คง โดยใหก้ารสนับสนุนการศกึษาและใหค้วามช่วยเหลอืเรื่อง
งบประมาณในการจดัการศกึษา 
 ทัง้น้ี อปท. ในประเทศไทยยงัมทีรพัยากรไม่ทดัเทยีมกนั ซึ่งส่วนใหญ่ยงัมจีํากดั และขาดการ
ระดมทรพัยากรจากชุมชนมาใชเ้พื่อการบรหิารจดัการศกึษา ถงึแมจ้ะมกีารเรยีกรอ้งของบประมาณจาก
ส่วนกลางเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงานส่วนกลางก็พยายามให้ท้องถิ่นบริหารงบประมาณอย่างเพียงพอมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลใหม้ากทีส่ดุต่อไป 
 สาํหรบัในประเทศเกาหลใีต ้มกีารจดัสรรและการบรหิารงบประมาณของทอ้งถิน่ ดงัน้ี  
 1) ลกัษณะเด่นคอื รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณใหใ้นสดัสว่นทีส่งู เน่ืองจากมแีนวคดิว่าการจดั
การศึกษาให้มคีุณภาพนัน้มกัจะมคี่าใช้จ่ายที่สูงเช่นกนั แหล่งการเงนิเพื่อการศึกษาของท้องถิ่นคือ 
งบประมาณที่ได้ร ับจัดสรรจากส่วนกลาง งบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่น จากภาคเอกชน และ
ค่าธรรมเนียมการศกึษาทีเ่กบ็จากผูเ้รยีน แมจ้ะอยู่ในช่วงทีเ่กดิปญัหาทางเศรษฐกจิกย็งัคงจดัสรรใหแ้ก่
กระทรวงการศกึษาฯ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 19.5 และมากถงึรอ้ยละ 20.3 และรกัษาอตัราการจดัสรรใหอ้ยู่
ที่ประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดินเสมอมา และได้ถูกจดัสรรให้กบัสํานักงานการศึกษา
ทอ้งถิน่ คดิเป็นรอ้ยละ 88.9 
 2) การบรหิารการเงนิ มกีารถ่ายโอนอํานาจการบรหิารมาทีร่ะดบัสถานศกึษาโดยใชร้ะบบที่
เรยีกว่า school-based account system ใหส้ถานศกึษาจดัการดา้นการเงนิอยา่งเป็นอสิระและตรงกบั
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ความตอ้งการ (independent and on-the-spot financial management) ใหผู้อ้าํนวยการสถานศกึษามี
อํานาจในการจดัระบบงบประมาณได้เอง โดยการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม
ผูป้กครองและคร ูครูอาจารยใ์นสถานศกึษาและนักเรยีน ทําใหโ้รงเรยีนสามารถจดัการไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของนกัเรยีน คร ูและผูป้กครองไดม้ากขึน้ 
 3) เมือ่พจิารณาการจดัสรรงบประมาณของกระทรวงการศกึษาฯ เพื่อใชใ้นภาคสว่นต่างๆ ของ
การศกึษา โดยเฉลีย่แลว้กพ็บว่างบประมาณสว่นใหญ่ใชไ้ปกบัการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ และในสว่น
น้ีไดม้กีารจดัสรรงบประมาณแบบใหเ้ปล่ากบัการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในสดัสว่นทีส่งูเชน่เดยีวกนั  
 สรปุวิเคราะห์เปรียบเทียบ การที่ อปท. บรหิารจดัการศกึษาไดส้ําเรจ็นัน้ส่วนหน่ึงมาจากการ
บรหิารงบประมาณของทอ้งถิน่ มกีารจดัสรรสดัส่วนงบประมาณเพื่อการศกึษามากกว่าดา้นอื่นๆ ไทย
และเกาหลใีต้มลีกัษณะร่วมทีค่ล้ายคลงึกนัในดา้นการจดัสรรงบประมาณ และการลงทุนเพื่อการศกึษา
มากกว่าดา้นอื่นๆ ในส่วนของเกาหลใีต้ รฐับาลใหค้วามสําคญัในการจดัสรรงบประมาณเพื่อการศกึษา
มากกว่าภารกิจด้านอื่น เพราะเล็งเห็นว่าการศึกษามคีวามสําคญัในการพฒันาคุณภาพชวีิตของคน
เกาหล ีและรฐับาลทอ้งถิน่เองกจ็ดัสรรงบประมาณดา้นการศกึษาในสดัส่วนที่สูงกว่าดา้นอื่นๆ ดว้ย ใน
กรณีของไทย การบรหิารงบประมาณและการบรหิารทัว่ไป กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดจ้ดัสรร
งบประมาณให ้อปท. และสถานศกึษาในสงักดั เป็นเงนิอุดหนุนสาํหรบัการจดัการศกึษาตาม พรบ. ได้
กําหนดการจดัสรรภาษแีละอากรเงนิอุดหนุน และรายไดใ้หแ้ก่ อปท. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา ถา้
ผูบ้รหิารท้องถิ่นสนใจและกําหนดงบประมาณเพื่อการพฒันาการศกึษา การศกึษาก็จะพฒันาไปด้วย 
เน่ืองจากทอ้งถิน่ไดง้บประมาณจากรฐับาล และไดค้า่รายหวัเดก็ รวมถงึทอ้งถิน่มงีบประมาณจดัเกบ็ทีจ่ะ
เสรมิเพิม่พฒันาดา้นการศกึษาได ้ 
 
 5.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ ปัญหา และสภาพแวดล้อมการจดัการศึกษา
ของท้องถ่ินไทยกบัเกาหลีใต้ มแีนวรว่มทีส่อดคลอ้งกนัหลายดา้น ไดแ้ก่   
  1) สภาพและสถานการณ์ในการจดัการศกึษาของไทยและเกาหลใีต ้มกีารจดัการศกึษาเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกระดบั กล่าวคือ การเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานทัง้ในระบบและนอกระบบ โดยยดึหลกัสตูรแกนกลางในการจดัการเรยีนการสอน นอกจากน้ี ยงั
พบว่าไทยและเกาหลใีตต้อ้งการใหเ้กดิความเสมอภาค ความเท่าเทยีมกนั และเปิดโอกาสใหค้นในชาติ
ไดร้บัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม ซึง่เป็นกลไกทีจ่ะพฒันาคนในชาต ิและพฒันาประเทศ จงึสง่ผล
ทําใหเ้กิดการผลกัดนัให้มกีารกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น และการกระจายอํานาจทางด้าน
การศกึษา  
 2) ในดา้นการจดัสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศกึษา รฐับาลไทยและเกาหลใีตล้งทุน
มากกว่าดา้นอื่นๆ และใหค้วามสําคญัในการจดัสรรงบประมาณเพื่อการศกึษามากกว่าภารกจิดา้นอื่น 
เพราะเล็งเหน็ว่าการศึกษามคีวามสําคญัในการพฒันาคุณภาพของคน ในส่วนที่แตกต่างกนัก็พบว่า
ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้เป็นลักษณะการกระจายอํานาจการศึกษาไปยงัท้องถิ่นซึ่งเอื้อตาม
โครงสรา้งทางการเมอืงการปกครองของประเทศทีม่รีฐับาลทอ้งถิน่บรหิารเบด็เสรจ็  
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 3) ในดา้นสภาพปญัหา แมว้่าการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ในเกาหลใีต้ดําเนินการมาเป็น
ระยะเวลายาวนานกวา่ประเทศไทย แต่เกาหลใีตก้ย็งัประสบปญัหาดา้นการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ
ปญัหาการประสานความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานสว่นกลางและทอ้งถิน่ ปญัหาการกระจายงบประมาณ
จากส่วนกลาง และความไม่เป็นกลางทางการเมอืงที่เกิดขึ้นในรฐับาลท้องถิ่น ซึ่งมผีลต่อการจดัสรร
งบประมาณ ในขณะที่ประเทศไทยก็เผชญิปญัหาการถ่ายโอนอํานาจและถ่ายโอนสถานศึกษาไปยงั
ทอ้งถิน่ และปญัหาดา้นโครงสรา้งและการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นการกระจายอํานาจอย่างแทจ้รงิ ลกัษณะการ
กระจายอาํนาจจงึเป็นในแงข่องโครงสรา้ง เพราะสภาพการบรหิารยงัเป็นแบบรวมศนูยอ์าํนาจ  
 โดยสรปุ เมื่อเปรยีบเทยีบสถานการณ์ ปญัหา และสภาพแวดลอ้มการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่
ระหว่างไทยและเกาหลใีต้ ถอืว่าเกาหลใีต้มคีวามกา้วหน้ามากในการกระจายอํานาจการจดัการศกึษา 
โดยการเปลีย่นแปลงจากประเทศทีย่ากจนเน่ืองจากสงครามและความขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาต ิจน
กลายมาเป็นประเทศทีพ่ฒันาและกา้วหน้าดา้นเศรษฐกจิ วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีในระดบัแนวหน้า
ของโลก ซึง่เกาหลใีตใ้ชก้ารศกึษาเป็นตวัผลกัดนัและพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง ในขณะทีป่ระเทศไทย
ถอืว่าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่ดอีย่างเหน็ไดช้ดั ซึ่งเหน็ไดจ้ากสถานศกึษาในทอ้งถิน่
ไดร้บัโอกาสในการพฒันา มแีหล่งเรยีนรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ภายใตก้ารกระจายอาํนาจการศกึษา รวมทัง้การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศกึษา อย่างไรกต็าม ทัง้ไทยและเกาหลใีต้ก็ยงัมสีภาพการจดั
การศกึษา สภาพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัและทีแ่ตกต่างกนั ดงัสรปุไวใ้นตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 ตารางสรปุการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบสถานการณ์การจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ไทย-เกาหลใีต ้

ประเดน็ ประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้ 
1. สถานการณ์
ทัว่ไปของการ
จดัการศกึษา 

1. อปท. ของไทยรบัผดิชอบจดัการศกึษาทัง้
ในระบบและนอกระบบ ไดแ้ก่ การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน โดยจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนถงึอาชวีศกึษา บรหิารจดัการดแูลศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
ภายใตส้งักดักระทรวงมหาดไทย 
2. การถ่ายโอนสถานศกึษาในระบบมาสู่
ทอ้งถิน่ยงัมไีมม่ากนกั เมือ่เปรยีบเทยีบ
สดัสว่นจาํนวนสถานศกึษาทัง้หมดในประเทศ 
3. เปิดโอกาสใหม้กีารจดัการศกึษาตาม
สภาพทอ้งถิน่และจดัการศกึษาโดยยดึ
หลกัสตูรแกนกลาง 

1. ทอ้งถิน่ของเกาหลใีตม้หีน้าทีจ่ดัการศกึษาทัง้ใน
ระบบและนอกระบบ โดยอยูภ่ายใตก้ระทรวง
การศกึษา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีบรหิาร
จดัการการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึ
อาชวีศกึษา ยกเวน้ระดบัอุดมศกึษา  
2. เปิดโอกาสใหท้อ้งถิน่จดัการศกึษาตามสภาพ แต่
กย็ดึหลกัสตูรแกนกลางเป็นหวัใจในการจดัการเรยีน
การสอน  
3. ระบบการศกึษาของเกาหลใีตม้ลีกัษณะเสรแีละ
เปิดกวา้งบนพืน้ฐานของประชาธปิไตย และมุง่สรา้ง
สภาวะแวดลอ้มทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  

2. สภาพ
ปญัหา 

1. โครงสรา้งทางการเมอืงไมเ่อือ้ต่อการ
กระจายอาํนาจเทา่ทีค่วร 
2. ปญัหาการถ่ายโอนสถานศกึษา 
3. ปญัหาดา้นทศันคตเิกีย่วกบัการกระจาย
อาํนาจทางการศกึษา (ขาดการมสีว่นรว่ม 

1. ระดบันโยบาย รฐับาลกลางเขม้งวดกฎระเบยีบ
บางดา้นในระดบัมาก  
2. การกระจายงบประมาณจากสว่นกลางไม่
เพยีงพอทีท่อ้งถิน่จะนํามาจดัการศกึษา  
3. ปญัหาในภาคปฏบิตั ิเชน่ การประสานความ
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ประเดน็ ประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้ 
การทาํงานแบบแยกสว่น) 
 

รว่มมอืระหวา่งหน่วยงานสว่นกลางกบัทอ้งถิน่   
4. ปญัหาความไมเ่ป็นกลางทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ใน
ระดบัทอ้งถิน่ 

3. วฒันธรรม
และวธิคีดิ 

1. แนวทางการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่
สถาบนัชุมชน และทอ้งถิน่ ขจดัความขดัแยง้
ระหวา่งการบรหิารจดัการแบบรวมศนูย์
อาํนาจ เพือ่เป็นการกระจายอาํนาจตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย  
2. การคาํนึงถงึความเทา่เทยีมกนัในการ
ไดร้บัโอกาสทางการศกึษาทีท่ ัว่ถงึ 
  

1. แนวทางการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่สถาบนั
ประชาธปิไตยและประชาสงัคม การปกครองบน
หลกักฎหมาย รวมถงึการแกไ้ขปญัหาวกิฤต
เศรษฐกจิและการเมอืง ผลกัดนัใหม้กีารกระจาย
อาํนาจการปกครอง และกระจายอาํนาจการศกึษาสู่
ทอ้งถิน่  
2. ตอบสนองต่อการศกึษาแบบไรข้อบเขต และให้
สทิธใินการศกึษาทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนั 

4. การจดัสรร
งบประมาณ 

1. สว่นกลางใหค้วามสาํคญัในการจดัสรร
งบประมาณเพือ่การศกึษามากกวา่ภารกจิ
ดา้นอื่น โดยจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ อปท. 
และสถานศกึษาในสงักดัเป็นเงนิอุดหนุนดา้น
การศกึษา  
2. ทอ้งถิน่มรีายไดท้ีเ่กดิจากการจดัสรรภาษี
และอากรเงนิอุดหนุน เพือ่สนบัสนุนในดา้น
การจดัการศกึษา 
 

1. รฐับาลกลางใหค้วามสาํคญัในการจดัสรร
งบประมาณเพือ่การศกึษามากกวา่ภารกจิดา้นอื่น 
และในสว่นน้ีไดม้กีารจดัสรรงบประมาณแบบให้
เปลา่กบัทอ้งถิน่ในสดัสว่นทีส่งู  
2. รฐับาลทอ้งถิน่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากรฐับาลในรปูของเงนิเหมารวม รวมทัง้
ใชง้บประมาณจากภาษทีีท่อ้งถิน่เกบ็ไดเ้องบางสว่น 
สว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 60 และมงีบทีอุ่ดหนุน
สถานศกึษาของเอกชนประมาณรอ้ยละ 9-10 ของ
งบประมาณทัง้หมด 

 
6. สรปุและข้อเสนอแนะ 
 6.1 ปัจจยัท่ีช่วยให้การกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประสบความสาํเรจ็ 
 จากการศกึษาโดยการตรวจเยีย่ม อปท.ทีเ่ป็น best practice และการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ
ผูเ้ชี่ยวชาญ สามารถสรุปปจัจยัที่ช่วยใหก้ารกระจายอํานาจการจดัการศึกษาใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ประสบความสาํเรจ็ มดีงัน้ีคอื  
 1) วสิยัทศัน์และนโยบายดา้นการศกึษาของผูบ้รหิาร ซึ่งผูบ้รหิารทอ้งถิน่ต้องกล้าคดิที่จะ
พฒันาการศึกษา เพราะผู้บรหิารมอีํานาจตดัสนิใจ ผู้นํา อปท. ที่มวีิสยัทศัน์ที่ดี และให้ความสําคญั
เกีย่วกบัการจดัการศกึษาจะทาํใหส้ามารถบรหิารจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมคีุณภาพ มกีารกาํหนดเป้าหมาย
การศกึษาทีผ่สมผสานระหวา่งคนแก่ ผูป้กครอง และนกัเรยีนมาอยูร่วมกนั มกีารสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ที่
เกดิขึน้ในชุมชน ธรรมชาต ิและสามารถเป็นผูนํ้าครใูหจ้ดัการการศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัทอ้งถิน่  
 2) การมภีาคคีวามร่วมมอื มผีูเ้ชีย่วชาญหรอืร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาศกัยภาพใน
การเรยีนการสอนและการพฒันาครใูนทุกดา้น จดัใหม้เีครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็โดยดงึภาคประชาชนใหเ้ขา้มา
มสีว่นรว่มและใหป้ระชาชนเหน็ความสาํคญัของการศกึษา ทาํขอ้ตกลงร่วมมอืกบัภาคเอกชน หน่วยงาน
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ภายนอก มหาวทิยาลยั เพื่อเชื่อมต่อและพฒันาการศกึษา ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
เช่น การสนับสนุนภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การจดัแหล่งเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ในชุมชน การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ 
ใหเ้กดิขึน้ในชุมชน และการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง อปท.ทีป่ระสบความสาํเรจ็ กบั อปท.ทีย่งัจดั
การศกึษาไม่เขม้แขง็เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัการศกึษา อาจจจดัเป็นระบบพีเ่ลีย้ง ตวัอย่างเช่น 
กรณีศกึษา อบจ.ชลบุรใีหก้ารสนับสนุนการศกึษาและช่วยเหลอืโรงเรยีนที่ขาดแคลนในพืน้ที่ใกล้เคยีง 
ทัง้ในระดบัอาชวีศกึษา และโรงเรยีนเอกชน  
 3) การเชื่อมโยงภารกจิดา้นการศกึษาใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาคุณภาพชวีติคนในชุมชน 
การกระจายอํานาจการศกึษามผีลดกีบัชุมชน รฐับาลต้องเขา้มาบูรณาการและใหท้อ้งถิน่เขา้มามสี่วน
รว่มในการจดัการศกึษา เช่น โรงเรยีนขนาดเลก็ใหท้อ้งถิน่ หรอื อบต. ทีพ่รอ้มเขา้ไปช่วยบรหิารจดัการ
ประเมนิความพรอ้มในทอ้งถิน่ที่มศีกัยภาพและสามารถขยายการจดัการศกึษาไปในระดบัประถมหรอื
มธัยมศกึษาต่อไปได ้ 
 4) หลกัสตูรการจดัการศกึษาเหมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิน่ของตน มกีารบูรณการการสอนให้
เหมาะสมกบัพืน้ที ่ครผููส้อนมทีกัษะและมคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูแ้ละสามารถสอนแบบบูรณา
การไดใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่  
 5) การจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาและบรหิารการศึกษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น 
กรณีศกึษา อบต. บ้านแซว การกระจายงบประมาณเพื่อการลงทุนดา้นการศกึษา สภาพเศรฐกจิของ
ชุมชนทีเ่อือ้ใหม้รีายไดใ้นทอ้งถิน่ทีส่ามารถจดัเกบ็ไดเ้อง ทาํใหม้งีบประมาณอยา่งเพยีงพอในการพฒันา
การศกึษา เทศบาลนครภเูกต็ และ อบจ.ชลบุร ีมรีายไดใ้นทอ้งถิน่ทีเ่ทศบาลสามารถจดัเกบ็ไดเ้อง คนใน
ชุมชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามพรอ้ม ทีท่าํใหเ้อือ้ต่อการบรหิารจดัการศกึษาไดส้าํเรจ็  
 อปท. ทีจ่ดัการศกึษาประสบความสาํเรจ็ต่างกม็ปีจัจยัทีส่นบัสนุนตามศกัยภาพของตนและสภาพ
ทีแ่ตกต่างกนัไปตามวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิ ปจัจยัเกือ้หนุนร่วมทีท่ําให ้อปท. บรหิารจดัการศกึษา
ประสบความสาํเรจ็ คอื (1) ทอ้งถิน่มทีรพัยากรอยา่งเพยีงพอในการจดัการศกึษาแต่ตอ้งบรหิารจดัการ
ให้คุ้มค่า (2) ท้องถิ่นมเีอกภาพในการจดัการ จึงมโีอกาสทําให้การจดัการศึกษามเีอกภาพ และเป็น
เครื่องมือในการพฒันาเรื่องอื่น เน่ืองจากสามารถดูแลอย่างใกล้ชิดและทัว่ถึง (3) ท้องถิ่นมีสญัญา
ประชาคมหรอืมพีนัธะกบัประชาชนสูง หากทอ้งถิน่จดัการศกึษาดแีล้วใครจะมาเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ก็
เปลี่ยนแปลงยาก และ (4) มโีอกาสที่ยดืหยุ่นในการออกแบบจดัการศึกษาที่เหมาะสมกบัพื้นที่ โดย
สามารถจดัหลกัสตูรทีส่ะทอ้นความตอ้งการของทอ้งถิน่ได ้  
 สาํหรบัในประเทศเกาหลใีตน้ัน้ การมอบอาํนาจใหท้อ้งถิน่เป็นผูจ้ดัการศกึษาจะขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั
ดว้ยกนั ซึง่พจิารณาไดด้งัน้ี 
 1) ตามรฐัธรรมนูญของเกาหลใีตฉ้บบัทีป่ระกาศใชใ้น ค.ศ. 1948 ไดม้ขีอ้กําหนดเกีย่วกบัการ
ปกครองทอ้งถิน่ แต่ต่อมาในช่วงทีน่ายพลปกัจองฮ ี(Park Chung-hee) กระทาํรฐัประหารใน ค.ศ.1961 
ได้ยกเลกิระบบการปกครองท้องถิ่น ซึ่งให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตัง้บุคคลในการทําหน้าที่บรหิารและ
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ โดยเปลีย่นมาเป็นการแต่งตัง้แทน อยา่งไรกต็าม เมือ่มกีารแกไ้ขรฐัธรรมนูญใน ค.ศ.
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1987 ระบอบการเมอืงของเกาหลใีตไ้ดเ้ปลีย่นผา่นไปเป็นประชาธปิไตยจงึมกีารฟ้ืนฟูการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ขึน้อกีครัง้ 
 2) นโยบายของรฐับาล นกัวชิาการ และประชาชนเกาหลใีตโ้ดยทัว่ไปต่างมคีวามเหน็ว่า การที่
เกาหลีใต้พฒันาได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ที่ประเทศได้รบัผลกระทบจากการตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น
ระหว่าง ค.ศ. 1910-1945 และสงครามเกาหลรีะหว่าง ค.ศ. 1950-1953 การพฒันาประเทศนับตัง้แต่
สมยัรฐับาลปกัจองฮี ถือเป็นผลมาจากการพฒันาทรพัยากรมนุษย์โดยรฐับาลส่งเสริมการศึกษาที่
ประชาชนไดร้บัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ ถดัจากนัน้เมื่อถงึยุครฐับาลคมิยองซมั (Kim Young-sam) รฐับาล
ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัในการเตรยีมความพรอ้มดา้นต่างๆ เพื่อเขา้สู่ยุคเซกเยฮวา (Segyehwa) หรอืโลกา
ภวิตัน์ (globalization) นับตัง้แต่ต้นทศวรรษที ่1990 การศกึษากถ็อืเป็นส่วนหน่ึงในสาขาทีร่ฐับาลให้
ความสําคญั เพราะเชื่อว่าถ้าประชาชนได้รบัการศึกษาและการฝึกอบรมย่อมสามารถที่จะเผชญิการ
แข่งขนัในด้านต่างๆ และการที่ท้องถิ่นมอีํานาจในการจดัการศึกษา และมอีํานาจในการตดัสนิใจใน
ประเดน็ต่างๆ เอง จงึยอ่มก่อผลในดา้นดต่ีอนโยบายของรฐับาล 
 3) การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรฐับาล เมื่อพจิารณางบประมาณด้านการศึกษาของ
เกาหลใีต ้อาจถอืไดว้า่งบประมาณดา้นการศกึษาของรฐับาลไดเ้พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง จากรอ้ยละ 14.3 ของ
งบประมาณทัง้หมดใน ค.ศ.1963 เป็นรอ้ยละ 20.4 ใน ค.ศ. 2000 รวมทัง้การใชจ้่ายต่อผลติภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ (GDP) กไ็ดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 2.9 ใน ค.ศ.1970 เป็นรอ้ยละ 3.6 ใน ค.ศ.1999 ใน
ดา้นการจดัสรรงบประมาณจากสว่นกลาง รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณรอ้ยละ 20 ของรายไดภ้าษทีีเ่กบ็
จากภายใน และรอ้ยละ 100 ของภาษกีารศกึษาใหแ้ก่สาํนกัการศกึษาทอ้งถิน่ในรปูของเงนิสนบัสนุน 
 นอกจากปจัจยัดงัที่กล่าวมาแล้ว ค่านิยมในดา้นการใหค้วามสําคญักบัการศกึษากถ็ือเป็นปจัจยั
สาํคญัทีท่ําใหก้ารจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ในเกาหลใีต้ดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะประชาชน
สามารถเขา้ไปมสีว่นรว่ม ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูร้บัประโยชน์จากบรกิารของรฐั 
 
 6.2 บทเรียนจากเกาหลีใต้  
 การกระจายอํานาจการจดัการศกึษาใหท้อ้งถิน่ในเกาหลใีต้ ถอืว่าดําเนินการไดอ้ย่างจรงิจงัและ
เป็นรปูธรรม เหตุผลและปจัจยัสนบัสนุนนัน้ถอืเป็นผลมาจากดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดยการ
พฒันาประชาธปิไตยซึง่เกดิขึน้ในเกาหลใีตน้ัน้ ดําเนินไปอย่างมัน่คง ซึง่สามารถสะทอ้นลกัษณะเด่นที่
สามารถนํามาเชื่อมโยงกบัการบรหิารจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ไทยได ้มดีงัน้ี  
 1) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการปกครองตนเองดว้ย ทัง้ในระดบั
จงัหวดัหรอืมหานคร และในระดบัที่รองลงมา เพราะการที่รฐับาลรวมศูนย์อํานาจการตัดสนิใจไว้ที่
ศนูยก์ลางเพยีงแหง่เดยีว ยอ่มไมส่ามารถทีจ่ะแกไ้ขปญัหาและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน
ไดทุ้กภาคส่วน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่มคีวามใกลช้ดิประชาชน ย่อมสามารถจดัการปญัหาและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดด้กีวา่  
 2) การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแขง่ขนัดา้นการคา้และ
การลงทุน รวมทัง้อทิธพิลของโลกาภวิตัน์ ทําใหก้ารจดัการศกึษาต้องมุ่งใหค้วามสําคญัต่อการพฒันา



32 
 
ทรพัยากรมนุษยแ์ละการสรา้งสงัคมใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้จงึจําเป็นที่ต้องเปิดโอกาสใหทุ้กภาค
ส่วนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาดงักล่าวใหม้ากทีสุ่ด รวมทัง้ระดมทรพัยากร เพราะไม่เช่นนัน้ 
การศกึษาอาจไมต่อบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 3) รฐับาลไทยควรทีจ่ะดําเนินการกระจายอํานาจการจดัการศกึษาใหแ้ก่ อปท. อย่างจรงิจงั 
โดยกระทรวงศกึษาธกิารควรแสดงบทบาทในดา้นมาตรฐานของหลกัสตูรและการดูแลดา้นคุณภาพของ
การศกึษา สว่นงานดา้นบรหิารงานบุคคลและดา้นงบประมาณควรมอบให ้อปท. เป็นผูด้าํเนินการ อปท. 
ของไทยมปีระสบการณ์ดา้นการจดัการศกึษามาชา้นาน เช่น เทศบาลเมอืงพทัยา และกรุงเทพมหานคร 
ฉะนัน้ความกงัวล อปท. ในรูปเทศบาลหรอื อบต. ซึ่งมกีระจายอยู่ในพืน้ที่ต่างๆ จะจดัการศกึษาไม่ได ้
ยอ่มไมใ่ชป่ญัหาทีแ่กไ้ขไมไ่ด ้
 4) ถา้การถ่ายโอนอาํนาจนัน้กระทาํอยา่งเป็นแบบแผนและขัน้ตอน โดยรฐับาลตอ้งสรา้งความ
เขา้ใจแก่ฝา่ยทีต่่อตา้นหรอืคดัคา้น โดยชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชน์ทีป่ระชาชนและส่วนรวมจะไดร้บั และหาก
บุคลากรที่ต่อต้านกังวลถึงสิทธิประโยชน์ที่ลดลง รฐับาลต้องให้หลักประกันว่า สิทธิและประโยชน์
ดงักล่าวจะไม่ลดทอนลงแต่อยา่งใด ดว้ยเหตุน้ี ภาวะผูนํ้าทางการเมอืงจงึถอืเป็นปจัจยัสาํคญัในการทีจ่ะ
ทาํใหก้ารจดัการถ่ายโอนอาํนาจให ้อปท. จดัการในดา้นต่างๆ บรรลุผล 
 5) ทัง้ในประเทศไทยและเกาหลใีตต่้างกไ็ดม้กีารดําเนินการปฏริปูการศกึษาเช่นเดยีวกนั แต่
จากการปฏริูปการศกึษาของไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มทีัง้ที่ประสบผลสําเรจ็และยงัมบีางเรื่องที่
จําเป็นต้องมกีารทบทวนแนวทางการปฏิบตัิต่อไป เช่น การกระจายอํานาจการบรหิารจดัการศึกษา
ใหก้บั อปท. ซึ่งเกาหลใีต้ประสบความสําเรจ็ในเรื่องน้ี รวมทัง้การปฏริูปการศกึษาในดา้นอื่นๆ ดงันัน้
ไทยจึงได้มนีโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสองขึ้นโดยมปีระเด็นสําคญัด้านการกระจายอํานาจให ้
อปท. เขา้มารว่มจดัการศกึษามากขึน้ อนัเป็นหน่ึงในเรือ่งทีต่อ้งปฏริปูอยา่งเรง่ดว่น  

 
6.3 ข้อสงัเกต/อภิปรายผล  

 1) การมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษามมีากขึน้ ประชาคมการศกึษากม็กีารตอบสนองใหเ้ป็นไป
ในทศิทางทีส่นบัสนุนนโยบายการถ่ายโอนสถานศกึษามากขึน้ดว้ย แต่กย็งัมอุีปสรรคในดา้นจาํนวนและ
วธิกีารถ่ายโอนสถานศกึษาจากกระทรวงศกึษาธกิารทีถ่่ายโอนสถานศกึษาไปสู่ อปท. ในช่วงปี 2549-
2555 มแีนวโน้มลดลง และถอืว่ามปีรมิาณน้อยเมื่อพจิารณาจากระยะเวลาทีม่กีารขบัเคลื่อนนโยบาย 
อปท. ที่ได้ร ับการถ่ายโอนสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือเป็น
สถานศกึษาทีม่สีภาพปญัหาทีใ่กลยุ้บหรอืมมีาตรฐานดา้นการศกึษาตํ่า ซึง่ในสว่นของ อปท. เองยงัไม่มี
ความพรอ้ม ความเขม้แขง็ในดา้นวชิาการยงัมน้ีอยทีจ่ะต้องบรหิารจดัการโรงเรยีนทีม่มีาตรฐานตํ่าและ
ขณะเดยีวกต็อ้งพฒันาใหโ้รงเรยีนเหล่าน้ีไดม้าตรฐานเพิม่มากขึน้ตามมาตรฐานการศกึษา 
 2) สถานศกึษาในทอ้งถิน่ของไทยหลายแห่งตอ้งการถ่ายโอนมาเป็นสงักดั อปท. เน่ืองจาก
ทอ้งถิน่จํานวนมากเริม่มศีกัยภาพและความพรอ้มในการจดัการศกึษาดว้ยตนเอง เช่น สถานศกึษาใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมอืงพทัยา ซึง่มคีุณภาพจดัการศกึษาไม่แตกต่างจากโรงเรยีนใน
สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็พยายามกระจายอํานาจการบรหิารจดัการศกึษา
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ใหก้บั อปท. ทัง้ 4 ด้าน รวมถึงการให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ซึ่งสถานศกึษาหลายแห่งเกดิความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการ ในขณะที่การสนับสนุนการพฒันาครูและการสร้างความเข้มแข็งทาง
วชิาการยงัเป็นบทบาทของกระทรวงศกึษาธกิารทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งและชว่ยสนบัสนุนกระทรวงมหาดไทย  
 3) การถ่ายโอนสถานศกึษาเสมอืนเป็นแค่การถ่ายโอนภาระงานมากกว่าการกระจายอํานาจ
การจดัการศกึษาลงมาสู่ทอ้งถิน่ ทอ้งถิน่ต้องดําเนินการตามคําสัง่ส่วนกลาง ในขณะทีง่บประมาณของ
ทอ้งถิน่กไ็ม่เพยีงพอที่จะบรหิารจดัการสถานศกึษาไดอ้ย่างเต็มที่ ซึ่งหากทอ้งถิน่ใดผูนํ้ามวีสิยัทศัน์ มี
ศกัยภาพในดา้นการศกึษาและมงีบประมาณเพยีงพอสนบัสนุนการศกึษา กจ็ะสามารถพฒันาและบรหิาร
จดัการการศกึษาไดโ้ดยไมต่อ้งรอการถ่ายโอนจากกระทรวงศกึษาธกิาร  
  

6.4 ข้อเสนอแนะการกระจายอาํนาจการศึกษาในประเทศไทย  
  ขอ้เสนอเชงินโยบายการจดัการศกึษาของ อปท. ทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของการศกึษา
ไทย จากบทเรยีนและการปฏบิตัทิีด่ที ัง้จากประเทศไทยและเกาหลใีต ้มดีงัน้ี 

1) รฐับาลควรดาํเนินการกระจายอาํนาจทุกดา้นให ้อปท. อยา่งจรงิจงั เพื่อใหท้อ้งถิน่มอีาํนาจ
การตดัสนิใจในดา้นต่างๆ และการปกครองทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิโดยใหอ้าํนาจทีแ่ทจ้รงิแก่ทอ้งถิน่  

2) ปฏริูปการปกครอง ลดบทบาทโครงสรา้งสถาบนัหรอืองคก์รที่มกีารรวมศูนย ์โดยการมี
คณะกรรมการปฏริูป ใหยุ้บการปกครองส่วนภูมภิาค และใหม้กีารปกครอง 2 แบบ คอื ส่วนกลาง และ
ส่วนท้องถิ่น ลดการรวมศูนย์อํานาจ ให้แต่ละจงัหวดัมกีารจดัการด้วยตนเอง อาทิเช่น (1) ให้มกีาร
เลือกตัง้ผู้ว่าการจงัหวดัแต่ละจงัหวดั เน่ืองจากผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตัง้ย่อมมวีสิยัทศัน์และ
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ และสามารถบรหิารไดโ้ดยตรงซึง่เป็นการลดบทบาทการสัง่การตรง
จากสว่นกลาง (2) ลดบทบาทขององคก์รทีม่กีารรวมศนูย ์(3) กระทรวงศกึษาธกิารควรลดบทบาทหน้าที่
ของการเป็นผูใ้หบ้รกิาร (service provider) แลว้มาทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา ผูส้นบัสนุนการจดัการศกึษา 
(supervisor) ใหม้ากขึน้ โดยเปิดโอกาสให ้อปท. เอกชน มลูนิธ ิสมาคม และวดั เขา้มามสีว่นรว่มในการ
จดัการศกึษาใหม้ากกวา่เดมิ ปรบัเปลีย่นเป้าหมายการจดัการศกึษาทีเ่หมาะสม มกีารจดังบประมาณเพือ่
การศกึษาทีต่อบสนองความต้องการของผูเ้รยีนอย่างเป็นรูปธรรม (education financing) และเป็น
ผูป้ระกนัคุณภาพการศกึษาของคนไทยทัง้ประเทศ เป็นตน้ 

3) การทํางานบูรณาการร่วมกนัในระดบักระทรวง และบูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วนในระดบั
ทอ้งถิน่ ทัง้ อบจ. เทศบาล อบต. เพื่อใชท้รพัยากรและกําหนดทศิทางในอนาคตร่วมกนั เช่น ให ้อบต. 
เทศบาล ดูแลแต่ละพืน้ที/่ชุมชนซึง่เป็นหน่วยย่อย ส่วน อบจ. ดแูลการศกึษาในภาพรวมเน่ืองจาก อบจ. 
เป็นเขตการปกครองทอ้งถิน่ที่ใหญ่ที่สุด จงึควรมบีทบาทในการกําหนดนโยบายการจดัการศกึษาของ
จงัหวดัในภาพรวม  

4) มกีารพจิารณาปรบักฎหมาย และขอ้บงัคบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิและยดืหยุน่ให้
ทอ้งถิน่มอีาํนาจในการบรหิารจดัการมากขึน้  


