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บทคัดย่อ
บทความเชิ ง วิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ เสนอมุ ม มองเชิ ง ระบบที่ มี ต ่ อ ความส� ำ เร็ จ
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่
มีผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในระดับมหภาค ได้แก่ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การเข้ามาของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก นโยบายการศึกษาชาติ ในระดับจุลภาค
(1) ปัจจัยน�ำเข้า ได้แก่ ฐานคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อทิศทางของนโยบาย เป้าหมายและรูปแบบ
การพัฒนาการศึกษา การจัดการทรัพยากร ได้แก่ ผู้เรียน หลักสูตร ผู้บริหาร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
งบประมาณ (2) ปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ การจัด การเรียนการสอน เทคนิควิธีหรือกลยุทธ์การเรียนการสอน
นวัตกรรมการเรียนการสอน ทีส่ อดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนา ผลผลิตทีไ่ ด้จากการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส�ำเร็จจะแสดงให้เห็นในลักษณะของผู้เรียนที่มีคุณภาพ หลักสูตรท้องถิ่น
ผู้สอนที่พัฒนาตนเอง กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การปรับเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
การสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ: มุมมองเชิงระบบ การกระจายอ�ำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษา
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Abstract
This academic article was aimed to present systematic perspectives toward the
success in educational management of local governments. The analysis of academic
documents revealed that the factors affecting the success in educational management of
local governments at the macro level included aged society trend, disruptive technology
and national educational policy. Regarding the micro level, the factors comprised (1) input
factors included educational management approach affecting policy direction, goal, and
educational management pattern and resource management including learners, curriculums,
administrators, learning facilities, and budgets, (2) process factors included learning
management, teaching techniques or teaching strategies and teaching innovations which
were relevant to the development goal. The output of successful educational management
of local governments was showed in terms of qualified graduates, local curriculum,
self-developing teachers, and creative learning process. Recommendations for local
educational management were as follows: adjusting educational-management goal to fit the
national context, creating learning process for actual students’ development, encouraging
an involvement from families, community, public sector, and other sectors related to
local-educational management.
Keywords: Systematic Perspectives, Decentralization, Local Governments, Education

บทน�ำ
การศึกษา เป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาคนเพื่อให้เกิดความรู้ มีทักษะการปฏิบัติ มีทัศนคติที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามของสังคม น�ำไปสู่โอกาสในการด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
อย่างมั่นคง มีความรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาเพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ดงั กล่าวจึงเป็นเรือ่ งทีม่ รี ายละเอียดค่อนข้าง
ซับซ้อน กล่าวคือ การศึกษาต้องมีการก�ำหนดปรัชญาและเป้าหมาย เพือ่ น�ำไปสูก่ ารออกแบบกระบวนการอย่าง
เป็นระบบ ค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ในทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และให้ความส�ำคัญอย่าง
จริงจังในแต่ละองค์ประกอบเหล่านัน้ เปรียบเสมือนเครือ่ งจักรกลทีถ่ งึ แม้จะมีขนาดใหญ่โตเพียงใดก็ไม่สามารถ
ใช้งานได้หากชิ้นส่วนอุปกรณ์เล็ก ๆ เสียหายไปแม้เพียงชิ้นเดียว หรือหากใช้งานต่อไปได้ก็ไม่ใช่การใช้งานที่
เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดการศึกษายังจ�ำเป็นต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมตามสภาพ
ความจ�ำเป็นหรือข้อจ�ำกัดของแต่ละบุคคล โดยสร้างทางเลือกในการเข้าถึงความรูท้ งั้ ทางช่องทางของการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมให้
ประชาชนมีความรู้อย่างน้อยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตได้ กล่าวได้ว่า
คุณภาพของการศึกษาสามารถสะท้อนได้จากคุณภาพของสังคม ดังตัวอย่างที่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป เช่น
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การเคารพและรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดของชาวญี่ปุ่น หรือการให้ความส�ำคัญการรักษาสิทธิ หน้าที่
และผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่นของประชาชนในประเทศเสรีประชาธิปไตย เช่น สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
ส�ำหรับประเทศไทย การศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกหลักของการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสุขภาพอนามัยของประชาชน เห็นได้จากการบรรจุ
แนวทางการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิชาชีพในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2504-2509 (ก่อนเปลีย่ นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเวลาต่อมา) โดยเฉพาะสายวิชาชีพ
ซึง่ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญมากเพือ่ ป้อนก�ำลังคนเข้าสูร่ ะบบอุตสาหกรรมอันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา
ประเทศขณะนัน้ ซึง่ ในแผนพัฒนาฉบับต่อมาได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาในศาสตร์อนื่ ๆ เพิม่ เติม ตามสภาพ
ความจ�ำเป็นของประเทศ เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น การศึกษานอกจากจะมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศระดับมหภาคแล้ว ยังถูกใช้
เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาของครัวเรือนและชุมชน ในแบบส�ำรวจความจ�ำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. และแบบส�ำรวจ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ กชช. 2ค ที่จัดท�ำโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สะท้อนให้เห็นอัตราการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน
การจัดการศึกษา จึงเป็นหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญของรัฐทีจ่ ะต้องด�ำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนือ่ ง และรอบคอบ
ภายใต้รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน
ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ในส่วนการจัดการการศึกษาของกระทรวงมหาดไทยนั้น เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ทีก่ ระจายอ�ำนาจการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถด�ำเนินการได้ตามศักยภาพทีม่ อี ยู่
ดังก�ำหนดไว้ในมาตรา 43 ว่า การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (National Human Rights Commission of Thailand,
2006: 26) การจัดการศึกษาของท้องถิ่นอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักประสานและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศจ�ำนวน
29,653 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ�ำนวน 19,197 แห่ง (Department of Local Administration,
2011) ส่วนกรุงเทพมหานครด�ำเนินการโดยส�ำนักยุทธศาสตร์การศึกษา ส�ำนักอนามัย ส�ำนักพัฒนาสังคม
มีโรงเรียนในสังกัดจ�ำนวน 437 โรงเรียน (Planning and Information Section, Policies and
Educational Planning Division Department of Education, 2019: 7)
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยมีโอกาสในการเข้ารับบริการการศึกษาของรัฐ
ค่อนข้างสูง แต่หากพิจารณาในเชิงคุณภาพจะพบประเด็นที่น่าสนใจคือ ความแตกต่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหรือไม่ อย่างไร บทความวิชาการนี้จึงน�ำเสนอ
มุมมองเชิงระบบทีม่ ตี อ่ ความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาพรวม โดยอ้างอิง
หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตัวอย่างประเทศที่ประสบผลส�ำเร็จ
ในการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น รายละเอียดมีดังนี้
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เนื้อหา
การกระจายอ�ำนาจการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่รัฐบาลกลาง (Central Government) ถ่ายโอน
อ�ำนาจและกลไกรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่รัฐบาลในระดับที่ต�่ำกว่าระดับชาติ (Government Subnational) เพื่อ
ให้ทันกับการปรับตัวตามสภาพเงื่อนไขเฉพาะของท้องถิ่น (Saito Fumihiko, 2011: 1) ภายใต้หลักการส�ำคัญ
5 ประการ คือ 1) มีการจัดตั้งองค์การขึ้นเป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากส่วนกลางที่มีหน้าที่ มีงบประมาณ และมี
ทรัพย์สนิ เป็นของตนเอง ราชการส่วนกลางท�ำหน้าทีเ่ พียงควบคุมดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปตามกฎหมาย
เท่านั้น 2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยให้มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจอิสระในการปกครองตนเองได้ตามสมควรในเรื่อง
การวินจิ ฉัยปัญหา การงบประมาณ และการจัดการบุคลากรของตน 4) มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง
จากการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ทรัพย์สิน รวมทั้งเงินอุดหนุน 5) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของตนเอง
(Chawalitthamrong, 2003: 43)
การศึกษาเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การกระจายอ�ำนาจลงสูท่ อ้ งถิน่ เพือ่ ให้กระบวนการพัฒนาพลเมืองเป็น
ไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความเข้มแข็ง เพราะการศึกษาเป็น
การพัฒนาความรู้ที่มีอยู่เดิมในตัวบุคคลโดยการน�ำความรู้จากภายนอกเข้าไปสะสมไว้ในตัวผู้เรียน เป็น
กระบวนการตอบสนองซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ท�ำให้มีความรู้มากขึ้นและกว้างขึ้น
(Kotbuntao, 2010: 39) การศึกษาจึงเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง การสร้างองค์ความรูอ้ นั เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม รวมทัง้ เกือ้ หนุนให้บคุ คลได้มโี อกาสเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ (National Education Act
B.E., 1999: 2) การกระจายอ�ำนาจการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนของถิ่นในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.
2539 ซึง่ ในปัจจุบนั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กำ� หนดให้รฐั รวมถึงท้องถิน่ ต้องด�ำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ครอบคลุมถึงการพัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับและผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์
ให้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา และให้ด�ำเนินการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สร้างความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ (มาตรา 54) นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดการศึกษาและดูแลให้สอดคล้องกับกับรายได้ของตน รวมทัง้ ให้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับกลไกขัน้ ตอน
การกระจายหน้าที่ อ�ำนาจ งบประมาณ และบุคลากรการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ (มาตรา 250)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ มีประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดังนี้ (National Education Act B.E., 1999: 2)
1) ก�ำหนดรูปแบบการศึกษาเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษา
ก่อนระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษา และ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ (2) การศึกษาตลอดชีวิต คือ การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) ผู้เรียนคือผลผลิตของการจัดการศึกษา ระบบการศึกษาจึงต้องท�ำให้ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถด�ำรงอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่าง ปกติสุข
3) ก�ำหนดหลักการจัดการศึกษา 6 ประการ ได้แก่ มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่ง (2) มีการกระจาย
อ�ำนาจไปสูเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามหลักการกระจายอ�ำนาจและ
การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน (3) มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อ
การบริหาร กระบวนการบริหาร และผลลัพธ์เมื่อเทียบกับมาตรฐาน (4) มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มสี มรรถนะทีส่ งู ขึน้ สามารถถ่ายทอด
ความรู้และอบรมผู้เรียนให้เกิดผลตามเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ที่น�ำไปสู่
นวัตกรรมทางการศึกษา (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา เพือ่ ให้การจัดการเรียน
รู้สามารถด�ำเนินการลงสู่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง เพียงพอส�ำหรับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ทั้งในด้านครูผู้สอน
งบประมาณส�ำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และการจัดสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นต้น
(6) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสร้าง
หลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่นที่ตรงตามสภาพของบริบท ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได้จริง การพัฒนาคนจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกลุ่มและองค์กรทางสังคมใน
การหล่อหลอมขัดเกลาให้ผู้เรียนเป็นไปตามกรอบวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมที่ดี
4) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลทั่วไป ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดย
ก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทัว่ ถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยอย่างน้อย
12 ปี และผู้ปกครองมีหน้าที่ในการส่งบุตรหลานที่อยู่ในความดูแลให้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเกินกว่า
ตามความสามารถของครอบครัว
5) ก�ำหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน คือ ก�ำหนดให้เรียนรู้ทั้งหลักวิชา
สากล เช่น คณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ทางสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ค�ำนึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยการเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ของตน มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา สร้างประสบการณ์เรียนรู้
จากการทดลองปฏิบัติเพื่อให้รู้จักการค้นคว้าและเกิดความคิดที่เป็นระบบ
6) ก�ำหนดระบบกลไกทางการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาของท้องถิน่ ให้ขนึ้ กับกระทรวงมหาดไทย
ส่ ว นหลั ก สู ต รการศึ ก ษายั ง คงเป็ น ไปตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แต่ ส ามารถเพิ่ ม เติ ม
หลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นไปตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่ และให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัด (กระทรวงมหาดไทย) และสถานศึกษา
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

247

ในสังกัด และระบบ การประกันคุณภาพภายนอกที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
7) ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษา 2 ลักษณะ คือ (1) สถานศึกษาที่ท้องถิ่น
จัดตัง้ ขึน้ เอง ขยาย หรือเปลีย่ นแปลงประเภทการศึกษา โดยจัดการศึกษาในระดับและประเภททีม่ คี วามพร้อม
มีความเหมาะสม และมีความต้องการภายในท้องถิ่น และ (2) สถานศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง
ศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม นับแต่มีการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอ�ำนาจการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น ยังพบว่า
การด�ำเนินการบางส่วนยังมิได้เป็นไปตามเป้าหมาย การก�ำหนดนโยบาย การงบประมาณ และทิศทาง
การจัดการศึกษายังคงถูกก�ำหนดจากส่วนกลาง คุณภาพการศึกษาในแต่ละพื้นที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน และ
หลายแห่งไม่ได้มาตรฐาน จนน�ำไปสู่ปัญหาใน 3 ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคล เด็กยังขาดทักษะการคิดและ
จิตส�ำนึกสาธารณะ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่าง เช่น การเสพยา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
การทะเลาะวิวาท เป็นต้น ระดับสังคมแวดล้อมตัวเด็ก ครอบครัวไทยล้มเหลวทางความคิดและทัศนคติ
ในการเลีย้ งดูบตุ รหลาน ทัง้ ปัญหา การหย่าร้าง การมุง่ งานจนละเลยการเลีย้ งดูสงั่ สอนเด็ก หรือแม้กระทัง่ ระบบ
การศึกษาทีเ่ น้นการแข่งขันมากกว่า การพัฒนา ส่งผลให้เด็กส่วนหนึง่ ถูกเบียดขับให้เป็นคนชายขอบของระบบ
นี้ไป ระดับโครงสร้างชุมชน ไม่มีกลไกเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองเด็กอย่างครบวงจร ท�ำให้เด็กขาด
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา (Jetanavanich, 2014: 17-18)
มุมมองเชิงระบบที่มีต่อการจัดการศึกษา
การพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการศึกษาของท้องถิ่นจึงต้องพิจารณาภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบ (System Approach) ในประเทศตะวันตกเป็นผลมาจาก
แนวคิด การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ เป็นแนวคิดทีแ่ สดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างสภาพแวดล้อม
ของระบบการผลิตขององค์การ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าองค์การส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นระบบเปิด (Open
System) หมายถึงองค์การย่อมได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงบวกที่เป็นแรงเสริมและเชิงลบที่เป็น
อุปสรรค ส่วนความสัมพันธ์ภายในระบบองค์การเกิดขึ้นจากการน�ำปัจจัยน�ำเข้า (Input) เข้าสู่กระบวนการ
(Process) เพื่อแปลงรูปไปสู่ผลลัพธ์ (Output) ผลจากการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ จะถูกน�ำกลับไปศึกษา
ทบทวนเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (Feedback) และในองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จกระบวนการที่นี้จะ
ถูกขับเคลื่อนเป็นวงจรไปอย่างต่อเนื่อง (Dynamic) ตราบที่องค์การยังด�ำรงอยู่ ตัวแบบเชิงระบบได้ถูกน�ำไป
ใช้ศึกษาในหลายองค์การ รวมทั้งด้านการศึกษา ดังเช่นตัวแบบระบบการศึกษาของ Smith (1982: 32)
ในภาพที่ 1 แสดงให้เห็นมุมมองในระดับมหภาคว่าระบบการศึกษาอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของนโยบายรัฐ กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง และความต้องการของตลาดแรงงานในฐานะผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรวมทัง้ ตัวผูเ้ รียนเองในบทบาทของการด�ำเนิน
กิจการส่วนตัวด้วยความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษา ส่วนมุมมองจุลภาคหรือระบบการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วย ปัจจัยน�ำเข้า ได้แก่ บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ทางการศึกษา และงบประมาณ ปัจจัยน�ำเข้าเหล่านี้
ได้รับการจัดการตามรูปแบบของการศึกษาในแต่ละระดับเพื่อให้ได้ผลผลิตคือผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้รับ
การรับรอง และผลงานทางวิชาการของผู้สอน ที่น�ำไปสู่การสร้างประโยชน์สังคมหรือการประกอบอาชีพ
ในองค์กร
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สิ่งแวดล้อม
(มหภาค)
ที่มา
- รัฐ
- สหพันธ์
- เอกชน
- ค่าธรรมเนียม
นักเรียน
- เงินบริจาค
- ผู้เสียภาษี
- กฎหมาย

ระบบ
ปัจจัยนาเข้า
- มนุษย์
- ความสามารถ
- เจ้าหน้าที่
- นักเรียน
- กายภาพ
- ห้องเรียน
- เครือ่ งมือ
- สิ่งสนับสนุน
- งบประมาณ

การจัดการ (จุลภาค)
กระบวนการแปลงรูป
- การสอนในระดับ
ประถม มัธยม และ
อุดมศึกษา
- การให้คาปรึกษา
- การบริการนักเรียน
- บริการสนับสนุน
- การวิจยั
- การบริหาร

สิ่งแวดล้อม
(มหภาค)

ระบบ
ผู้ใช้

ผลผลิต
- ความรู้ ทั้งระดับ
ปริญญา/
ประกาศนียบัตร
- สิ่งพิมพ์
- การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์

- สถาบันธุรกิจ
- สถาบันรัฐบาล
- สถาบันการศึกษา
- นักเรียน
- สาธารณะ

ภาพที
่ 1 ระบบจัดการศึกษาทั้งในมุมมองมหภาคและจุลภาคของ Smith
ภาพที่ 1 ระบบจัดการศึกษาทั้งในมุมมองมหภาคและจุลภาคของ Smith
ที่มทีา:่มา:Smith
Smith(1982:
(1982:32)
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ส้ งู อายุมมี ากขึน้ เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและลงทุนด้านการค้า การท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั อาศั
สุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้วขาดแคลนแรงงาน
การให้
บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท�ำงานในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ในประเทศ นอกจากนี้ สังคมผู้สูงอายุทาให้แรงงานในประเทศลดลง การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจึงมีมากขึ้น
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ สังคมผูส้ งู อายุทำ� ให้แรงงานในประเทศลดลง การเคลือ่ นย้ายแรงงาน
(2) การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลกจากการปฏิ วัติดิจิทัล (Digital Revolution) สู่อุตสาหกรรม
ต่างด้าวจึงมีมากขึ้น (2) การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลกจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital
4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ทาให้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่กาลังคนที่ไร้ฝีมือและ
ทักษะต่า ภาพรวมของตลาดแรงงานจึงต้องการบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อใช้ต่อยอด หรือสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่า
ให้กับองค์กรได้ องค์ความรู้ที่เป็นจุดมุ่งเน้น ได้แก่ STEM Education ปีทีท่ปี่ 16ระกอบด้
วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
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(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) รวมทั้ง

Revolution) สู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ท�ำให้หุ่นยนต์และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาแทนทีก่ ำ� ลังคนทีไ่ ร้ฝมี อื และทักษะต�ำ่ ภาพรวมของตลาดแรงงานจึงต้องการบุคคลทีม่ สี มรรถนะสูง
เพื่อใช้ต่อยอด หรือสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้ องค์ความรู้ที่เป็นจุดมุ่งเน้น ได้แก่ STEM
Education ทีป่ ระกอบด้วยองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) รวมทั้งทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs+8Cs
ที่ประกอบด้วย การอ่านออก (Reading) สามารถเขียนได้ (Writing) คิดเลขเป็น (Arithmetic) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Solving) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือการท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ (Collaboration
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross Cultural
Understanding) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information and
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and
Media Literacy) ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Self-reliance) และความมีเมตตา
กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (3) การเปิดเสรีอาเซียน กระตุ้นให้ประเทศมีการใช้ปัจจัย
การผลิตและแรงงานส�ำหรับการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เข้มข้นขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสูร่ ะดับการผลิตทีส่ งู ขึน้ ทัง้ การผลิตในประเทศและใช้ฐานการผลิตในประเทศ
เพื่อนบ้าน (4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ภัยธรรมชาติมี
ความผันผวนและมีความรุนแรงทีย่ ากต่อการคาดการณ์มากขึน้ (5) กระแสโลกาภิวตั น์ทที่ ำ� ให้เกิดการเลือ่ นไหล
ทางวัฒนธรรม ความรวดเร็วของการติดต่อสือ่ สารทีข่ ยายพืน้ ทีค่ รอบคลุมทัว่ โลก การขยายตัวของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ส่งผลทั้งในด้านของโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติและความเชื่อในสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ (6) วาระการพัฒนาภายหลัง
ปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีประเด็น
ส�ำคัญคือการจัดท�ำเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย
เช่น ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน หรือรับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ เป็นต้น
ส่วนปัจจัยด้านกระบวนการจัดการศึกษา Ritcharoon et al. (2011: 86-87) ได้น�ำเสนอปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีห่ ากได้รบั การส่งเสริมจะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพ
ให้แก่ระบบการศึกษาของท้องถิ่นได้ โดยแบ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ
ด้วย (1) การบริหารของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของวิสัยทัศน์และการให้ความส�ำคัญกับ
การศึกษา การคิดการตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (2) บุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ มีจ�ำนวนที่เพียงพอ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมด้านรายได้และ
ทรัพยากรทางการศึกษา และ (4) ระบบการคัดเลือกครูมีความโปร่งใส เที่ยงตรง ปัจจัยที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น�ำ มีประสบการณ์ และการจัดการที่ดี (2) มีจ�ำนวนครูเพียง
พอกับความรับผิดชอบ และมีความทุ่มเทให้กับการสอน (3) มีการนิเทศก�ำกับการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
(4) มีการจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (5) บุคลากรให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการ
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา และปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย (1) นโยบายหรือกฎหมายทีส่ ง่ เสริม
การกระจายอ�ำนาจการศึกษาและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ผู้บริหารฝ่ายบริหาร
และสภาท้องถิ่นเป็นทีมเดียวกัน ท�ำให้เกิดความต่อเนื่องในการท�ำงาน (3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (4) ชุมชนในบางพื้นที่ต้องการให้บุตรหลานได้
เรียนใกล้บา้ นและได้รบั การตอบสนองจากนักการเมืองในระดับท้องถิน่ (5) เศรษฐกิจของชุมชนดี (6) ประชาชน
มีความรู้และเห็นความส�ำคัญของการศึกษา และ (7) ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอก นอกจากนี้
การศึกษาของ Chatameena, Warasai and Jindapol (2008 cited in Wantanakorn, Tippakoon &
Siriphonkitti, 2010: 1) ยังแสดงให้เห็นปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม คือ (1) มีการจัดการความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ภายในองค์การ (2) รับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว (3) มีการแปลงวิสัยทัศน์
นโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง (4) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่ม
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (5) มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการจัดการศึกษาของท้องถิ่นไทยจะสามารถด�ำเนินการได้ตามแบบแผนที่ได้
ก�ำหนดไว้ แต่การขับเคลื่อนเชิงรุกจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบการศึกษายังคงเป็นค�ำถามส�ำคัญในเรื่องของ
วิธีการ ความต่อเนื่อง และการยกระดับเป็นนวัตกรรม ซึ่งในหัวข้อต่อไปผู้เขียนได้น�ำเสนอตัวอย่างประเทศที่
ประสบผลส�ำเร็จในการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์และน�ำเสนอเป็นตัวแบบเชิงระบบ
ตัวอย่างประเทศที่ประสบผลส�ำเร็จในการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น
การศึกษาขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
(UNESCO) ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ประสบความส�ำเร็จด้านการกระจายอ�ำนาจการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น
พบ 5 ภารกิจที่ประสบความส�ำเร็จ (Pattrawat, 2014: 8-10) ได้แก่ (1) การวางแผน การด�ำเนินงาน และ
การประเมินผล คือ มีการกระจายอ�ำนาจเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการศึกษาไปสู่โรงเรียนอย่างเต็มที่
โดยส่วนกลางมีบทบาทหลักเป็นเพียงผูส้ นับสนุนการจัดการศึกษาและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา ดังเช่น
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิล (2) การบริหารจัดการงบประมาณ พบว่า หน่วยงานท้องถิ่นในประเทศที่
ประสบความส�ำเร็จมีอ�ำนาจใน การจัดการงบประมาณด้านการศึกษาสูงถึงร้อยละ 80 ของงบประมาณ
ด้านการศึกษาทั้งหมด โดยเฉพาะงบประมาณในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(3) การบริหารบุคลากร ซึง่ สามารถด�ำเนินการให้หน่วยงานส่วนภูมภิ าคมีอำ� นาจในการจ้างงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (4) การบริหารงานวิชาการ หน่วยงานท้องถิน่ สามารถออกแบบหลักสูตรท้องถิน่ และจัดกิจกรรม
วิชาการตามมาตรฐานกลางให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพืน้ ทีไ่ ด้ (5) การจัดหาสาธารณูปโภค
หน่วยงานท้องถิน่ สามารถประเมินความต้องการและความจ�ำเป็นในการจัดหาสาธารณูปโภคทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งดูแลรักษาสาธารณูปโภคเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนกลาง ตัวอย่าง
ประเทศทีป่ ระสบผลส�ำเร็จในการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ มีดงั นี้ (Office of The Education Council, 2016:
15-110)
1) สหรัฐอเมริกา แต่ละมลรัฐจะมีหน่วยงานบริหารการศึกษาของตนเองที่เรียกว่า Department of
Education ด�ำเนินการครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของมลรัฐ โดยมี
การก�ำหนดมาตรฐานร่วมของมลรัฐ (Common Core State Standards Initiative) เป็นมาตรฐานความรู้ที่
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
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นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นปีที่ 12 ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของแต่ละวิชา (Subject Standards)
ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรต่าง ๆ ในระดับชาติที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชานั้น วางรากฐานความเป็น
มืออาชีพทั้งความรู้และทักษะ
2) อังกฤษ มีแผนพัฒนาเด็กปี ค.ศ. 2007 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2020 สนับสนุนให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมดูแลการศึกษาของเด็ก และให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางชุมชน เชื่อมโยงครอบครัว โรงเรียน
ชุมชนเข้าด้วยกัน ต่อยอดไปถึงการออกกฎหมาย The Apprenticeships, Skills, Children and Learning
Act ขยายหุ้นส่วนของการฝึกงานหรือฝึกทักษะต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการท�ำงานในพื้นที่ภายหลังส�ำเร็จ
การศึกษา
3) ฟินแลนด์ เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจดีจากการขับเคลื่อนนวัตกรรม ซึ่งมีพื้นฐานจากการให้
ความส�ำคัญกับการศึกษา แม้ว่าการศึกษาของประเทศจะใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาคบังคับ
แต่การจัดการศึกษาของท้องถิ่นกลับประสบความส�ำเร็จจากการออกแบบการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์
ภายใต้วฒ
ั นธรรมและความเชือ่ ในกระบวนการเรียนรูท้ เี่ อือ้ ให้ทกุ คนมีการศึกษามาตรฐานสูง มีครูมอื อาชีพเป็น
ผูส้ อน ใส่ใจการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียนรายบุคคลอย่างทันการ และเน้นการแสดงบทบาทของผูเ้ รียน ตัวอย่างนวัตกรรม
การเรียนการสอนทีน่ า่ สนใจ เช่น มีการเรียนรูแ้ บบโมดูลสหวิทยาการในหลักสูตรท้องถิน่ ปีละอย่างน้อย 1 โมดูล
โดยออกแบบจากความร่วมมือระหว่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โรงเรียน และครูผสู้ อน โดยครูทกุ คนต้องร่วมมือกัน
วางแผนแบบข้ามรายวิชาและต้องน�ำโมดูลการเรียนรู้แบบสหวิทยาการไปใช้
4) ญี่ปุ่น การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของประเทศญี่ปุ่นภายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็นผลมาจากการปฏิรปู การศึกษาและสังคมภายใต้คา่ นิยมทีพ่ งึ ประสงค์จนเป็นทีร่ บั รูโ้ ดย
ประจักษ์ได้โดยทั่วไป เช่น ยึดมั่นความยุติธรรมและรับผิดชอบ ความรักชาติและบ้านเกิด การให้ความร่วมมือ
กับชุมชน มีจิตสาธารณะ รักธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เคารพประเพณีดั้งเดิม เป็นต้น การบริหาร
การศึกษาของท้องถิน่ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับจังหวัด โดยผูว้ า่ ราชการและคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด
และ (2) ระดับเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
ระดับจะมีคณะกรรมการของท้องถิ่นหลายคณะเข้ามามีส่วนร่วม ตัวอย่างกิจกรรมการศึกษาที่โดดเด่น เช่น
การให้ความส�ำคัญกับชั่วโมงเรียนรู้ที่มีมากถึง 850-980 คาบต่อปี คาบเรียนละ 45-50 นาทีขึ้นอยู่กับชั้นปี
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือบทเพลงพื้นบ้านที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต วิถีชุมชน เครื่องดนตรี
พื้นบ้าน และธรรมชาติ รวมถึงการเรียนรู้แบบโครงงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก เป็นต้น
5) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นอีกชาติมหาอ�ำนาจในปัจจุบันที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
เป็นผลจากการให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมากของรัฐบาลจีน น�ำมาสูป่ ฏิรปู การศึกษาใน
แนวลึกตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา การจัดการศึกษาของท้องถิ่นอยู่ภายใต้ค�ำแนะน�ำของสภาแห่งชาติ และ
ให้รฐั บาลของประชาชนในระดับท้องถิน่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารการศึกษาภาคบังคับตามแผนของระดับจังหวัด ระดับ
เขต และระดับเทศบาล ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความสามารถในการลงมือปฏิบัติ
จากความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาของท้องถิน่ ข้างต้น ท�ำให้เห็นถึงความใส่ใจในการพัฒนาปรับปรุง
การศึกษาทัง้ ระบบ เริม่ ต้นตัง้ แต่การก�ำหนดฐานคิดในการพัฒนาทีเ่ น้นเด็กเป็นศูนย์กลาง การก�ำหนดวิสยั ทัศน์
การพัฒนาที่มองไปสู่สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการจัด
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การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู้กับการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นต่อ
การประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ก้าวข้ามเป้าหมายการเรียนรู้ที่มงุ่ แข่งขันเป็นการสร้างความสุข
ความมั่นใจ และความสามารถในการน�ำไปใช้ในการพัฒนาตนเองในระยะยาว ปัจจัยความส�ำเร็จเหล่านี้จะ
ถูกน�ำไปวิเคราะห์ให้เห็นภาพโครงสร้างเชิงระบบในหัวข้อต่อไป

บทวิเคราะห์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
จากการที่กฎหมายก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาในแต่ละระดับตาม
ศักยภาพของท้องถิน่ ภายใต้กรอบมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ในปัจจุบนั จ�ำนวนสถานศึกษา
ทีด่ ำ� เนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนรวมกันกว่า 49,287 แห่ง
หากพิจารณาในเชิงปริมาณ จ�ำนวนสถานศึกษาทีก่ ระจายไปในทัว่ ทุกพืน้ ทีเ่ ป็นการสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ให้แก่ประชาชน มากยิง่ ขึน้ แต่หากพิจารณาในเชิงคุณภาพจะพบว่า การจัดการศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลายประการที่ในท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจมีความพร้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงสภาพแวดล้อมเฉพาะของท้องถิ่น
แต่ละแห่งทีแ่ ตกต่างกันไปต่างส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความส�ำเร็จของการจัดระบบการศึกษาของท้องถิน่
ดังเช่นตัวอย่างประเด็นต่อไปนี้
- รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจัดเก็บและจัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดมีจ�ำนวน
ทีแ่ ตกต่างกัน จะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา สวัสดิการ และการให้บริการอืน่ ที่จำ� เป็นทัง้ ต่อผูเ้ รียนและ
ผู้สอนหรือไม่ อย่างไร
- จ�ำนวนสถานศึกษาทีม่ จี ำ� นวนมาก ย่อมต้องใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�ำนวนมาก จะแน่ใจ
ได้อย่างไรว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�ำนวนมากเหล่านั้นจะมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานทัดเทียมกัน
ไม่ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำด้านคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสามารถ
ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก�ำหนดได้หรือไม่ หรือพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร
- การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้หรือ
ไม่ เป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพของชุมชนท้องถิ่นและผู้เรียนสามารถน�ำไปต่อยอด
พัฒนาในอนาคตได้จริงหรือไม่
- ในกรณีทเี่ กิดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพย่อมดึงดูด
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพไว้ได้ ขณะที่สถานศึกษาขนาดเล็ก
มีสภาพที่ตรงกันข้าม จะมีวิธีการใดที่จะเยียวยาหรือพัฒนาให้สถานศึกษาขนาดเล็กที่อาจยังมีศักยภาพ
ไม่เพียงพอให้สามารถจัดการระบบการศึกษาของตนให้มีคุณภาพมากขึ้นได้
- กลไกในการป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น การจัดการปัญหาการทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน การทุจริตในโครงการนมโรงเรียน
หรือปัญหาทางจริยธรรมของครู เรื่องดังกล่าวการเมืองท้องถิ่นมีบทบาทและชุมชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการจัดการหรือไม่ แค่ไหน อย่างไร
หากน�ำปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทยและแนวปฏิบัติจากประเทศที่
ประสบผลส�ำเร็จในการกระจายอ�ำนาจการศึกษาสู่ท้องถิ่นมาใช้อธิบายระบบการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยตามตัวแบบระบบการศึกษาของ Smith (1982) เพื่อให้ประสบผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายทัง้ ในเรือ่ งของคุณภาพและโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา ภายใต้การเข้าสูศ่ ตวรรษ
ที่ 21 จะสามารถอธิบายได้ดังนี้
บริบทแวดล้อมหรือมุมมองมหภาค ประกอบด้วย 1) การลดลงของประชากรวัยเด็กและการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ส่งผลให้จ�ำนวนผู้เรียนที่ลดลงที่อาจเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคของท้องถิ่นใน
การจัดการศึกษา ในด้านโอกาสคือจ�ำนวนเด็กที่น้อยลงท�ำให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลเป็นไปได้
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสามารถทดลองน�ำนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่มาปรับใช้กับการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น
แต่ขณะที่ในด้านอุปสรรคเมื่อรายได้ของสถานศึกษาจากค่าเล่าเรียนลดลง อาจส่งผลต่อการจัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ การจัดหาผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถมาสอน เป็นต้น 2) ตลาดแรงงาน การเปิดเสรี
การค้าระหว่างประเทศ กระแสโลกาภิวัตน์ การเข้ามาของเทคโนโลยีที่แทนที่การปฏิบัติงานของคน หรือ
Digital Disruption รวมทัง้ กระแสการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์วธิ กี ารเรียนรู้
หลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดก้าวน�ำนวัตกรรม หรือออกแบบต่อยอดนวัตกรรมเหล่านั้นเพื่อ
น�ำมาพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น หรือการประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้ ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบเก่าอาจให้ผลลัพธ์
ที่ไม่เพียงพอต่อการต้านทางปรากฏการณ์ดังกล่าวและการน�ำไปสู่ภาวะถดถอยของสถานศึกษาอย่างรุนแรง
3) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ หากมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนและมีการวางแผนปฏิบัติที่ชัดเจน
ก็จะเป็นรากฐานที่สร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐได้ ดังเช่นประเทศฟินแลนด์ที่เน้นการเติบโตจากการส่งเสริม
นวัตกรรม ในทางกลับกัน หากยังหาทิศทางความชัดเจนของนโยบายไม่พบ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างหรือ
รูปแบบมากกว่าผลลัพธ์ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านคุณภาพของสถานศึกษาและความสามารถ
ในการพัฒนาผู้เรียน 4) สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน มีผลต่อเงินสนับสนุนการศึกษาจากส่วนกลางรวมทั้ง
การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นที่น�ำมาจัดสรรในส่วนของการศึกษา ดังนั้นหากอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ
การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและได้รบั การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ ก็จะมีผลต่อการลงทุน
ทางการศึกษาของสถานศึกษาและส่งผลต่อการจัดการคุณภาพในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
กระบวนการจัดการหรือมุมมองจุลภาค ประกอบด้วย การน�ำเข้าปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต
ซึ่งในแต่ละกระบวนการมีปัจจัยต่อไปนี้
ปัจจัยน�ำเข้า สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ 1) วิสัยทัศน์ ฐานคิด และเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาที่
ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน จากตัวอย่างประสบการณ์การกระจายอ�ำนาจการศึกษาในต่างประเทศพบว่า
ประเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จต่างมีการก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนว่าจะน�ำพาประเทศไปสูจ่ ดุ ทีป่ รารถนาใด และ
นโยบายการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการจะมีลักษณะอย่างไรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การก�ำหนดนโยบายการศึกษาจึงไม่ใช่เป็น
เพียงผลผลิตทางการเมืองที่ผันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของรัฐบาล แต่ต้องเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต่างเห็นร่วมกันว่า
เป็นความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดที่ต้องใช้เวลาในการวางรากฐานให้เข้มแข็งและด�ำเนินการพัฒนาต่อยอดอย่าง
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ต่อเนือ่ ง 2) ทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ (1) ตัวผูเ้ รียน ต้องสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
และมีคุณภาพ ปัญหาอันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้
สามารถเข้าสู่กระบวนการการศึกษาที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถของ
ผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนค้นพบตนเองและมองเห็นเป้าหมายชีวิตภายหลังส�ำเร็จการศึกษา (2) หลักสูตรการศึกษา
ผู้สอน และรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นควรพัฒนาขึ้นจากการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนท้องถิน่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในเนือ้ หารายวิชาเหล่านัน้ เช่น วิชาการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เป็นการพัฒนา
วิชาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนา
ชุมชน ผู้จัดการตลาดกลางผักผลไม้ในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนนอกจากจะได้ความรู้และมีทักษะจาก
การทดลองปฏิบตั แิ ล้ว ยังสามารถมองเห็นห่วงโซ่อปุ ทานในกิจกรรมเหล่านัน้ และเป็นโอกาสในการเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนผู้สอนต้องสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับเนือ้ หารายวิชา ส่งเสริมการเรียนรู้ และมีแนวทางพัฒนาผูเ้ รียนรายบุคคล ขณะทีต่ วั ผูส้ อนต้องมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำผลการพัฒนามาใช้ถา่ ยทอดต่อลงสูผ่ เู้ รียนให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกจากการปฏิบตั ิ
มากขึน้ (3) ผูบ้ ริหาร ต้องมีวสิ ยั ทัศน์ มีความเข้าใจเรือ่ งการศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ในองค์การได้ สร้างเครือข่ายในงานพัฒนา (4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ สื่อการสอน
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ต้องมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา สามารถเสริมให้
กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย (5) งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องมีอิสระในการบริหาร
งบประมาณ มีระบบการติดตามการใช้จา่ ยทีโ่ ปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นไปเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการ สิ่งที่ส�ำคัญในระบบการจัดการศึกษา คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคนิควิธี
หรือกลยุทธ์การเรียนการสอน ต้องมีการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนสร้างสรรค์ที่มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ชัดเจน สามารถสร้างการเรียนรู้และทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การก�ำหนดโมดูล
กิจกรรมของนักเรียนในประเทศฟินแลนด์หรือการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนญี่ปุ่น
ผลผลิต ผลผลิตทีไ่ ด้จากกระบวนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผูส้ ำ� เร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
และบุ ค ลากรผู ้ ส อน โดยผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมควรมี
สมรรถนะทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือชุมชนท้องถิน่ คือ สามารถปฏิบตั งิ านได้จริงจาก
ประสบการณ์ที่เคยผ่านจากการลงพื้นที่ปฏิบัติ มีความเข้าใจในงานทั้งในภาพรวมและงานหลัก ด้านหลักสูตร
การศึกษา มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การให้เครือข่ายองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
จัดท�ำและเป็นเครือข่ายในการท�ำงานของผู้เรียนในอนาคต ส่วนบุคลากรผู้สอน ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนือ่ ง เกิดเป็นความก้าวหน้าในอาชีพและน�ำความรูป้ ระสบการณ์กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
การประมวลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการศึกษาจากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถน�ำเสนอเป็นตัวแบบระบบได้ดังภาพที่ 2
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- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ปัจจัยนาเข้า
- นโยบาย ฐานคิด เป้าหมาย
การพัฒนาที่ชัดเจน สอดรับ
บริบท
- ทรัพยากรการบริหาร (ผู้เรียน,
หลักสูตร, ผู้บริหาร,
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้,
งบประมาณ)

บริบทแวดล้อม
- Digital Disruption - นโยบายการศึกษาของรัฐ
กระบวนการ
- กระบวนการจัดการเรียน
การสอน เทคนิควิธหี รือกลยุทธ์
การเรียนการสอน นวัตกรรม
การเรียนการสอน ที่เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนา
- การมีส่วนร่วมจากชุมชน

- สภาวะเศรษฐกิจ

ผลผลิต
- ผู้สาเร็จการศึกษาที่พร้อม
ประกอบวิชาชีพ
- หลักสูตรท้องถิ่นจากการมี
ส่วนร่วมขององค์กรในพื้นที่
- ผู้สอนที่พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างสรรค์กระบวนการ
เรียนรู้

ข้อมูลย้อนกลับ
- การประเมินผลองค์การและการปฏิบัติงาน
- การจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์การ
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ภาพที่ 2 ระบบจัดการศึกษาทั้งในมุมมองมหภาคและจุลภาค
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ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม จึงเป็นลักษณะของต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่โดยไม่มีการบูรณาการกัน สุดท้ายเมื่อแต่ละ
การศึ
กษาไม่
ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทดยาลั
ยสวนดุ
สิต ตรงกันก็ไม่สามารถกาหนดแนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่เป้าหมายที่สอดคล้องด้วยกันได้
256ฝ่าบัยมองภาพการจั
หรือหากจะกล่าวในอีก นั ยหนึ่ ง รัฐ ยังหาค าตอบเกี่ ยวกั บ จุ ดยื น ทางการศึ ก ษาไม่ พ บใช่ห รือ ไม่ เพราะ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพสังคมของประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ เป็นสังคมเกษตรกรรมแต่การศึกษากลับให้คุณค่า

เป็นทุนมนุษย์ทพี่ ร้อมด้วยสมรรถนะในการขับเคลือ่ นประเทศ เจตนารมณ์ของนโยบายและแนวทางการศึกษา
มิได้ถูกถ่ายทอดในรัฐบาลแต่ละชุด และไม่ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม
จึงเป็นลักษณะของต่างฝ่ายต่างท�ำหน้าที่โดยไม่มีการบูรณาการกัน สุดท้ายเมื่อแต่ละฝ่ายมองภาพการจัด
การศึกษาไม่ตรงกันก็ไม่สามารถก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่เป้าหมายที่สอดคล้องด้วยกันได้
หรื อ หากจะกล่ า วในอี ก นั ย หนึ่ ง รั ฐ ยั ง หาค� ำตอบเกี่ ย วกั บ จุ ด ยื น ทางการศึ ก ษาไม่ พ บใช่ ห รื อ ไม่
เพราะลักษณะทางกายภาพและสภาพสังคมของประเทศไทยที่ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมแต่การศึกษา
กลับให้คุณค่ากับการพัฒนาในสายวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมองว่าเป็นกลุ่ม
อาชีพทีส่ ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สงู และเมือ่ มีเพียงผูเ้ รียนเพียงจ�ำนวนหนึง่ เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั โอกาสในการศึกษา
ที่ดี แล้วผู้เรียนที่เหลือจะด�ำเนินการอย่างไร การศึกษาจึงเป็นเสมือนเวทีแข่งขันที่ผู้แพ้ถูกคัดตัวออก
การกระจายอ�ำนาจเปิดโอกาสให้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพความพร้อม แต่กลับใช้วิธีการทดสอบ
กลางเพื่อตัดสินชี้ขาดอนาคต เช่น การสอบเข้าเรียนต่อในระดับต่าง ๆ เราจึงขาดการวางแผนให้การศึกษา
เป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้บคุ คลค้นพบเส้นทางชีวติ ของตนเอง แต่เป็นกระบวนการทีต่ ดั สินคุณค่าหรือการแบ่ง
เกรดทางการศึกษาของบุคคล บทสรุปและข้อเสนอแนะของบทความชิ้นนี้ คือ ให้รัฐและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทั้งระบบได้พิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจของการศึกษาที่แท้จริง น�ำไปสู่โจทย์พื้นฐานของ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่นใน 2 เรื่อง คือ 1) การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปลดปล่อยมนุษย์
จากความไม่รู้ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาได้อย่างมีเหตุผล และ 2) ผลลัพธ์จากกระบวนการจะถูกน�ำกลับ
ไปสูก่ ารพัฒนาระบบการศึกษาอย่างเป็นวงจรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ได้ การจัดการทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนี้
1) การศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์ ระบบการศึกษาต้องท�ำให้บคุ คลค้นพบตัวเอง สามารถเลือกเส้นทาง
ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือช่องทางการเรียนรู้อื่นเพื่อ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เป็นการปลดปล่อยบุคคลออกจากค่านิยมทางการศึกษาที่มุ่งหวังใบปริญญาหรือ
ใบรับรองเป็นหลัก การด�ำเนินการจึงต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับปฐมวัย เน้นการเรียนรูจ้ าก
สิ่งรอบตัว จากกิจกรรม และจากปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เชื่อมโยงความรู้สามัญกับความรู้ท้องถิ่น
ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์และใช้กิจกรรมที่เน้นการสร้างวิธีคิดไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เป็นพื้นฐานในการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
2) การพัฒนาระบบการศึกษาโดยการประสานกับครอบครัว กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐและ
หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือระยะยาว
เพื่อออกแบบพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของพื้นที่
เป็นการเรียนรู้ที่สามารถน�ำผลลัพธ์ที่ได้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง และเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพราะใช้ระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ ท�ำให้การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป
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