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การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า 

อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 
 

นายอัฟฎอล อาแว 2 
ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 3 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
นโยบายด้านการจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักหลายฝ่าย คือ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า ผู้อ านวยการกองการศึกษา บุคคลากรครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง ทั้งหมดนี้ได้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเป็น
อย่างมาก 

ผลการศึกษาได้พบว่า นโยบายด้านการจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาความพร้อมของนักเรียน ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาค
บังคับ ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สร้างความ
เข้าใจให้ครูผู้สอน ให้สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้ และมีนิสัย รักการ
อ่าน นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา มีทักษะ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐาน นักเรียนทุกคน
มีความตระหนักในการท าความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักท าประโยชน์ต่อสังคม นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ 

                                                           
1 บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อย
แล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา พัฒนา
รูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม 
ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดแหล่งการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่ 

ลักษณะการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิต
สาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางออกการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีดังนี ้

(1) ปัญหาไม่มีพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียนมากนัก แนวทางในการแก้ไข ปลูกฝั่งให้นักเรียน
มีจิตส านึกและร่วมกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(2) ปัญหาพ้ืนที่ราบลุ่ม ท าให้เกิดน้ าขังและน้ าท่วม แนวทางแก้ไข ทางโรงเรียนตัรบียะห์ ได้
ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า ในการสร้างคูระบายน้ า 

(3) ปัญหาการใช้ภาษายาวีในการสื่อสาร แนวทางแก้ไข สร้างความตระหนัก และ
ความส าคัญของภาษาไทยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง สร้างบรรยากาศการใช้ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารให้มากขึ้น 

ค าส าคัญ : การกระจายอ านาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการการศึกษา นโยบาย
ด้านการจัดการการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์ทุกคน เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลทุกรัฐบาลจึงมีนโยบาย
พัฒนาการศึกษา และจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงทุกคน  งบประมาณในการพัฒนา
ประเทศเป็นงบประมาณในการจัดการศึกษาสูงกว่างบประมาณด้านอ่ืน แต่การพัฒนาการศึกษาก็ยัง
ขาดคุณภาพ ทั้งนี้เพราะการบริหารและการจัดการศึกษาผูกพันอยู่กับระบบราชการโครงสร้างการ
บริหารการศึกษาส่วนใหญ่เป็นแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง  อาศัยกฎหมายและระเบียบคอย
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ควบคุม สั่งการ ท าให้ระบบการศึกษาเกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยรวม คุณภาพการศึกษาจึงมีแนวโน้มลดลง ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและสภาพของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษามีช่องว่าง
เพ่ิมขึ้น สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติไม่มีอ านาจบริหารจัดการได้เต็มที่ ต้องรอการตัดสินใจสั่ง
การจากส่วนกลางเป็นหลัก การบริหารจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าว จึงไม่ส่งผลดีกับการให้
การศึกษาแก่ประชาชนในประเทศ จึงเกิดความต้องการในการปฏิรูปการศึกษาด้วยการให้มีการ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหลายฉบับเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการ โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 เป็นหลัก รวมทั้งได้ตราพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้วย โดยมีความมุ่งหวังว่าการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมากท่ีสุด แต่โดยหลักการบริหารจัด
การศึกษาสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความพร้อมในการบริหารและการจัด
การศึกษา หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อมก็จะท าให้การจัดการศึกษาขาดคุณภาพ 
อันเป็นผลกระทบต่อการศึกษาของคนในชาติ ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามา
รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาให้กับประชาชน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งกับการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นจ านวน 
7,853 แห่ง ประกอบด้วย อบจ. 75 แห่ง อบต. 6,157 แห่ง เทศบาล 1,619 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 
และเมืองพัทยา 1 แห่ง ด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) รอบแรก(พ.ศ. 2544-2548) พบว่า สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพระดับดี
สูงกว่าในภาพรวมทั้งประเทศและสูงกว่าสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเกือบทุกมาตรฐาน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 
96.3 ที่ยังไม่ได้จัดการศึกษาในระบบนั้น ได้มีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น จัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น การใช้ความรู้และการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การจัดอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ เช่น สุขอนามัย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะมี
บทบาทในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีบทบาทในกรณีมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณและทรัพย์สิน ด้านวิชาการ เช่น การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน การระดมผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยที่
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งปัจจัย
ความส าเร็จที่ส าคัญคือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และเห็น
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ความส าคัญของการศึกษา มีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนหนึ่งยังมีปัญหาการบริหารจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 
เป็นต้น 

ดังนั้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบผลส าเร็จได้
จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและรับถ่ายโอนสถานศึกษา เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทั้งทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามความพร้อมเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายและวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอันได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันให้การกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรลุเป้าหนมายตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

โรงเรียนตัรบียะห์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 279 บ้านปละโละ หมู่ที่1 ต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี มีนโยบายทางด้านการศึกษาดังต่อไปนี้  

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
๒) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนตัรบียะห์  

 ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาเพ่ือการวิจัยเรื่องการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนตัรบียะห์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จะมีส่วนช่วยให้ทราบถึงผลของการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนตัรบียะห์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า  ตลอดถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ทางออกของปัญหาที่ดีเพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปบูรณาการกับองค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษานโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตัรบียะห์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  

การกระจายอ านาจ (Decentralization)เป็นค าในวิชารัฐศาสตร์ หมายถึง ระบบการบริหาร
ประเทศที่เปิดโอกาสให้แก่ท้องถิ่นต่าง ๆ มีอ านาจในการการจัดการดูแลกิจการหลายๆ ด้านของ
ตนเองไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวมศูนย์อ านาจในการจัดการแทบทุกอย่างของท้องถิ่น  กิจการที่
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลมักได้แก่ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิต
และทรัพย์สินและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจกรรมใหญ่ๆ สองอย่างที่รัฐบาลกลางควบคุมไว
เด็ดขาด คือ การทหารและการต่างประเทศ (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2537, 10) อีกทั้งการกระจาย
อ านาจ หมายถึง การปกครองที่มีส่วนส าคัญในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยสรุปได้ 2 
ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้ 

1) การกระจายอ านาจเป็นรากแก้วของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนื่องด้วย
ประชาธิปไตยต้องประกอบด้วยโครงสร้างส่วนบน คือ ระดับชาติ และโครงสร้างส่วนฐาน คือระดับ
ท้องถิ่น การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง คือ รากแก้วเป็นฐานเสริม
ส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

2) การกระจายอ านาจมีความส าคัญในทางเศรษฐกิจและสังคม  ในด้านการพัฒนาชนบท
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยโครงสร้างการ
ปกครองตนเองในลักษณะที่มีความอิสระพอสมควร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีการกระจายอานาจอ
ย่างแท้จริง  

การกระจายอ านาจ (Decentralization) แบ่งได้ 2 ความหมาย คือ  
1) การกระจายอ านาจตามอานาเขต (Size and Boundary) หมายถึง การมอบอ านาจไปให้

ท้องถิ่นจัดท ากิจการหรือบริการสาธารณะภายในเขตท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีอิสระบางประการในการ
ปกครองตนเอง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล เป็นต้น  

2) การกระจายอ านาจตามกิจการ (Functional) หมายถึง การมอบอ านาจให้องค์การ
สาธารณะจัดท ากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง  เพ่ือให้มีอิสระในการด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
เทคนิคของงานนั้น เช่น การไฟฟ้า การประปา และการโทรศัพท ์เป็นต้น  

หลักการกระจายอ านาจ มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ  
1) มีความเป็นนิติบุคคล (Juristic Person) การกระจายอ านาจปกครองนั้น จะต้องมีองค์การ

เป็นนิติบุคคลต่างหากจากองค์การของรัฐบาลกลาง การมีองค์การเป็นนิติบุคคลต่างหากนี้ ก็เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน องค์การเหล่านี้จะต้องมีงบประมาณทรัพย์สินหนี้สิน  และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง  

2) มีอ านาจอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
หลักการที่ส าคัญประการหนึ่งของการกระจายอ านาจปกครอง เพราะหากองค์การนั้นไม่มีอ านาจอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องรอค าสั่งจากรัฐบาลกลางอยู่เสมอ องค์การเช่นนี้ก็จะมีลักษณะไม่ผิดไปจาก
หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางที่ประจ าอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ องค์การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติภารกิจของตนเองตลอดจนมี
อิสระพอสมควรในการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้ แต่ก็มีข้อสังเกตว่า 
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อ านาจอิสระขององค์การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีพอสมควรไม่มากเกินไป  จนท าให้เกิดความ
กระทบกระเทือนต่อเอกภาพและอธิปไตยของประเทศ  หากแต่ว่ามีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดให้และให้มีองค์การที่จ าเป็นส าหรับท าหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ และบริหารกิจกรรมอันเป็น
หน้าที่ของตนเท่านั้น  

3) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารและผู้ท าหน้าที่นิติบัญญัติการมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองในท้องถิ่นของประชาชนนั้น อาจจะท าได้หลายระดับแล้วแต่ความสามารถ
และความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ เช่น ประชาชนบางคนอาจจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่น เฉพาะการไปใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งตัวแทนของตนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งต่างๆ ขององค์การปกครองการท้องถิ่นเท่านั้น แต่บางคนอาจมีความสนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการปกครองของท้องถิ่นมากกว่านั้น ถึงกับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน
เพ่ือให้ไดม้ีโอกาสเข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของตนเท่านั้น 

4) มีงบประมาณของตนเอง องค์การปกครองท้องถิ่นต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ด้วย
ตนเองรวมไปถึงการมีอ านาจในการบริหารงบประมาณที่ได้มา  การให้องค์การปกครองท้องถิ่นมี
อ านาจในการจัดเก็บและบริหารรายได้ด้วยตนเองนี้ เป็นการมอบอ านาจการตัดสินใจองค์การปกครอง
ท้องถิ่นทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ การบริหาร และการบริหารประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

นอกจากนี้ การจัดระเบียบการปกครองตามหลักรัฐศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น  ๓ประเภท คือ 
หลักการรวมอ านาจ (Centralization) หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) และหลักการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) ส่วนการปกครองระดับใดจะให้อ านาจแก่หลักการใดมากกว่า 
ขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต และสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ที่
เกิดข้ึนในยุคสมัยนั้น ๆ  

สรุปการกระจายอ านาจ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบบ
ประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (decentralize) ลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องท า 
เท่าท่ีจ าเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชน
มากขึ้น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจ หน้าที่ใหม่ ระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมี
กลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมขึ้น และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน 
ในขณะที่รัฐเองก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จ ากัด ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการ ที่
เกิดข้ึนในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary  research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  รายงาน
การประชุม คู่มือปฏิบัติงาน  ระเบียบ  ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ  
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 2. การวิจัยสนาม (Field  research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 7 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา บุคคลากรครู คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์  ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1.นโยบายด้านการจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ มีดังนี้ 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาความ
พร้อมของนักเรียน ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้อย่างมีคุณภาพ  

(2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม / สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  

(3) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้ และมีนิสัย รักการอ่าน 
นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการท าความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักท าประโยชน์ต่อสังคม นักเรียน
ทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 

(4) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา พัฒนารูปแบบและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

(5) พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม ปรับปรุง พัฒนา
บริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  

2.ลักษณะการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ มีดังนี ้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(2) ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
(5) พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี 
(6) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอก 
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3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางออก การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ มี
ดังนี้ 

(1)ปัญหาไม่มีพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียนมากนัก แนวทางในการแก้ไข ปลูกฝั่งให้นักเรียน
มีจิตส านึกและร่วมกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(2)ปัญหาพ้ืนที่ราบลุ่ม ท าให้เกิดน้ าขังและน้ าท่วม แนวทางแก้ไข ทางโรงเรียนตัรบียะห์ ได้

ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า ในการสร้างคูระบายน้ า 
(3)ปัญหาการใช้ภาษายาวีในการสื่อสาร แนวทางแก้ไข สร้างความตระหนัก และความส าคัญ

ของภาษาไทยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง สร้างบรรยากาศการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารให้มากข้ึน 

อภิปรายผลการวิจัย 
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษา พบว่า ในด้าน

งานวิชาการ ต้องการให้สถานศึกษาปรับหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยให้ครูพัฒนา
ตนเองยกเลิกการสอบซ่อมเปลี่ยนเป็นตกซ้ าชั้น น าการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนานักเรียน ให้น าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอน ใช้เครือข่าย
การเรียนรู้ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิชาการของชุมชน ด้านงบประมาณให้ท าตามระเบียบของราชการ
และจัดท ารูปคณะกรรมการและแจ้งให้ชุมชนได้รับทราบการใช้งบประมาณ ให้สถานศึกษาจัดระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ให้สถานศึกษาจัดท าแผนการรับ
นักเรียนเพ่ือก าหนดอัตราครู การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการของโรงเรียนจะเป็นครู
หรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสรรหา เชิญวิทยากรมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ครูยึดจรรยาบรรณ
วิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติตน ด้านงานบริหารทั่วไป ให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเป็นข้อมูลย้อนกลับ  ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้ชุมชนและผู้ปกครองได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครูให้มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าส ามะโนนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน การบริการของ
สถานศึกษาขอให้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว และยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้รับบริการ  

ด้านการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนตัรบียะห์ พบว่า โดยรวมมีการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการเพ่ิมพูนทักษะ ความสามารถในการ
สอน เน้นวิชาการ เน้นการเรียนการสอน สร้างทักษะ และอ านวยการให้เด็กคิดได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมเสริมต่าง ๆ และส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือครูให้มีทักษะด้านการส ารวจตรวจสอบการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนิเทศภายใน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า การ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับครู เป็นต้น 

นโยบายด้านการจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ พบว่ามีนโยบายในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาความพร้อมของนักเรียน ให้มี
ความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ สร้าง
ความเข้าใจให้ครูผู้สอน ให้สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้ และมี
นิสัย รักการอ่าน พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  พัฒนาครูให้มี
ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูทุกคน
ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม ปรับปรุง  

ลักษณะการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ พบว่า ลักษณะการบริหารจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน 
องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางออก การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตัรบียะห์ พบว่า 
ประสบปัญหาไม่มีพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียนมากนัก แนวทางในการแก้ไข ปลูกฝั่งให้นักเรียนมี
จิตส านึกและร่วมกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ปัญหาพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ราบลุ่ม ท าให้
เกิดน้ าขังและน้ าท่วม แนวทางแก้ไข ทางโรงเรียนตัรบียะห์ ได้ประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังดาล า ในการสร้างคูระบายน้ า และปัญหาการใช้ภาษายาวีในการสื่อสาร แนวทางแก้ไข สร้า ง
ความตระหนัก และความส าคัญของภาษาไทยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง สร้างบรรยากาศการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารให้มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล้เคียง 
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนสร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองค์กรต่าง ๆ 

2) ควรส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้
เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
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