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กลาวนํา
บทวิเคราะห องคการทางการศึกษาไทย : จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อความเขาใจในปรากฏการณ
นี้ ผูเขียนจะนําเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในประเด็นตาง ๆ ใน 5 ประเด็นดังนี้กอน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงใน
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 2) ลักษณะองคการทางการศึกษา 3) วัฒนธรรมองคการทางการศึกษา 4) การพัฒนา
วิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา และ 5) การกระจายอํานาจเชิงการเมืองและการกระจายอํานาจเชิงบริหาร จากนั้นจะ
นําเสนอบทวิเคราะหปรากฏการณที่เกิดขึ้นในองคการทางการศึกษาไทยวาเปนอยางไร เปนไปตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีนั้นหรือไมเพียงใด หรือในนัยกลับกัน ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในองคการทางการศึกษาไทยสามารถ
อธิบายโดยทฤษฎีเหลานั้นไดหรือไมเพียงใด
เมื่อทฤษฎีเปนจุดตั้งตนของการศึกษาวิเคราะห ผูเขียนจะนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความหมายและ
ความสําคัญของทฤษฎีกอนวาเปนอยางไร ทําไมตองเปนทฤษฎี ในประเด็นแรก ทฤษฎีคืออะไร ทฤษฎีเปนการ
จัดกลุมอยางเปนระบบของแนวคิด (concepts) และหลักการ (principles) ใหมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แสดง
ถึงขอบขายของความรูที่สําคัญหนึ่ง ๆ ประสานเขาดวยกันใหสามารถมองเห็นเปนกรอบแนวคิดที่ชัดเจนได
(Koontz และคณะ, 1988) ทฤษฎีเปนกรอบแนวคิด (conceptual framework) เพื่อจัดหมวดหมูองคความรูและเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน สําหรับทางการบริหารแลวทฤษฎีจะถูกนําไปใชกับการพัฒนาองคการและเปนเครื่องชี้นํา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายองคการบนพื้นฐานแหงความเปนจริง (Griffin, 1993) ทฤษฎีเปนขอความที่อธิบาย
ปรากฏการณบางอยางอยางเปนระบบ โดยทฤษฎีนั้นอาจมีลักษณะอยางงายไปถึงลักษณะซับซอน และอาจมี
ลักษณะเปนเชิงองคความรูหรือเปนเชิงปรัชญา (Lunenburg และ Ornstein, 2000) ทฤษฎีเปนชุดของแนวคิดที่มี
ความสัมพันธกัน มีขอตกลงเบื้องตน และมีการนําไปใชโดยทั่วไปได โดยเฉพาะการอธิบายลักษณะพฤติกรรมใน
องค ก ารทางการศึ ก ษาได อ ย า งเป น ระบบ และยิ่ ง กว า นั้ น ทฤษฎี อ าจเป น ที่ ม าของสมมุ ติ ฐ านเพื่ อ ใช ทํ า นาย
ความสัมพันธของแนวคิดในระบบทฤษฎีนั้นเพิ่มเติมได (Hoy และ Miskel, 2001) ประเด็นที่สอง ทําไมตอง
ทฤษฎี ทฤษฎีทางการบริหารมีความสําคัญหลายประการ เชน ทฤษฎีชวยชี้นําการตัดสินใจทางการบริหาร ทฤษฎี
ชวยใหมองภาพองคการไดชัดเจนขึ้น ทฤษฎีชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมขององคการดวย ทฤษฎีเปนแหลง
ของความคิดใหม (Stoner และ Freeman, 1992) ทฤษฎีชวยกําหนดกรอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธกัน
ทฤษฎีชวยจําแนกแยกแยะปรากฏการณ ทฤษฎีชวยสรางสิ่งใหม ๆ ทฤษฎีชวยในการทํานายปรากฏการณ ทฤษฎี
ชวยใหเห็นถึงความจําเปนของการวิจัย (Lunenburg และ Ornstein, 2000) ทฤษฎีสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
โดยตรงอยางนอยก็สามวิธี คือ ทฤษฎีชวยสรางกรอบความคิดในการทํางานใหกับผูปฏิบัติ ทฤษฎีชวยใหเกิด
แนวความคิดในการวิเคราะหสภาพการในการปฏิบัติงาน และทฤษฎีชวยชี้นําการตัดสินใจ (Hoy และ Miskel,
2001)
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จากความหมายและความสําคัญของทฤษฎีดังกลาวเห็นไดวา ประโยชนที่สําคัญประการหนึ่งของ
ทฤษฎีคือการนําเอามาอธิบายปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง เพื่อใหเกิดความชัดเจน เพื่อใหเกิดความคิดใหม
ๆ และเพื่อใหสามารถทํานายปรากฏการณบางปรากฏการณในอนาคตได ซึ่งลักษณะของประโยชนดังกลาวก็
สอดคลองกับจุดหมายที่ผูเขียนไดกลาวถึงไวในตอนตน จึงคาดหวังวา การศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อ
นําไปสูการวิเคราะหปรากฏการณในองคการทางการศึกษาไทยจะทําใหเกิดความกระจางที่จะเปนประโยชน
สําหรับผูสนใจพอสมควร
ประเด็นทฤษฎีทางการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีการบริหารการศึกษา
Sergiovanni และคณะ (1999) ใหทัศนะไววา ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษานั้นสวนใหญไดนําเอา
แนวคิดทฤษฎีทางดานอื่นๆ มาประยุกตใชคอนขางมาก โดยเฉพาะจากทฤษฎีดานการบริหารธุรกิจ ดวยเหตุผล
ดังกลาวผูเขียนจะทําการสํารวจทฤษฎีทางการบริหารในดานตางๆ เหลานั้นกอนในลักษณะที่เปนกรอบแนวคิด
ของการเปลี่ยนแปลงอยางกวางๆ จากนั้นจึงจะนําเสนอทฤษฎีการบริหารการศึกษา โดยจะกลาวถึงรายละเอียดใน
ทฤษฎีตามแนวคิดของ Sergiovanni และคณะ ในตอนตอไป
กรณี ข องการเปลี่ ย นแลงในทฤษฎี ท างการบริ ห ารในภาพรวมอย า งกว า ง ๆ นั้ น ในด า นการ
บริหารธุรกิจ (Business Management) มีผูจําแนกทฤษฎีออกเปนยุคตาง ๆ ดังนี้ เชน Stoner และ Freeman (1992)
จําแนกออกเปน 4 ยุค คือ Classical Management, Behavioral School, Quantitative School, และ Evolution of
Management (เชน System Approach, Contingency Approach, Neo-Human Relations Movement) DuBrin และ
Ireland (1993) จําแนกออกเปน 4 ยุค คือ Classical Approach, Behavioral Approach, Quantitative Approach และ
Contemporary Approach. Griffin (1993) จําแนกออกเปน 5 ยุค คือ Classical Perspective, Behavioral
Perspective, Quantitative Perspective, Integrated Perspective และ Contemporary Management Thought.
Robbins (1996) จําแนกออกเปน 6 ยุค คือ Historical Background, Classical Theories, Human Resources
Approach, Quantitative Approach, Integrative Approach และ Current Trends and Issues. Bartol และคณะ
(1998) จําแนกเปน 5 ยุค คือ Preclassical Contributors, Classical Viewpoint, Behavioral Viewpoint,
Quantitative Viewpoint, Contemporary Viewpoint (เชน System Approach, Contingency Theory, Emerging
Views) ดานการบริหารการศึกษา (Educational Administration) มีผูจําแนกทฤษฎีออกเปนยุคตาง ๆ ดังนี้ เชน
Kimbrough และ Nunery (1998) จําแนกออกเปน 3 ยุค คือ Traditional Administrative Theory, Transitional
Administrative Theory และ System Theory and Beyond. Lunenburg และ Ornstein (2000) จําแนกออกเปน 4
ยุค คือ Classical Organizational Theory, Human Relation Approach, Behavioral Science Approach และ
Development of Administrative Thought (System Theory) Hoy และ Miskel (2001) จําแนกออกเปน 5 ยุค คือ
Classical Organizational Thought, Human Relations Approach, Behavioral Science Approach, System View,
Theoretical Development in Educational Administration เปนตน
(หมายเหตุ : ผูเขียนขออนุญาตใชคําศัพทเปนภาษาอังกฤษในบางคํา เพื่อการสื่อความหมายที่ตรงกัน
และเพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบแนวคิดของผูเขียนแตละทาน เพราะบางทฤษฎีที่กลาวถึงเปนทฤษฎี
เดียวกัน แตผูเขียนใชศัพทตางกัน )
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กรณี ร ายละเอี ย ดของการเปลี่ ย นแปลงในทฤษฎี ท างการบริ ห ารการศึ ก ษาตามทั ศ นะของ
Sergiovanni และคณะ (1999) ซึ่งไดแบงยุคของทฤษฎีทางการบริหารการศึกษในลักษณะเปนเกลียวประสาน
รวมกันของทฤษฎีหลัก 4 กลุมคือ ทฤษฎีกลุมที่เนนความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ทฤษฎีกลุมที่เนนคน
(Person) ทฤษฎีกลุมที่เนนการเมืองและการตัดสินใจ (Political and Decision Making) และทฤษฎีกลุมที่เนน
วัฒนธรรม (Culture) ตามลําดับ
ทฤษฎีกลุมที่เนนความมีประสิทธิภาพ (Concern for Efficiency) เชื่อวา องคการที่มีประสิทธิผล
จะต อ งมี ก ารกํ า หนดหลั ก การและหนา ที่ ท างการบริ ห ารไว ใ ห ชั ด เจน เพราะจะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ค วาม
ครอบคลุมหนาที่ที่สําคัญทั้งหมดได ในดานหลักการนั้นไดเนนหลักการมีสายบังคับบัญชา หลักการแบงงานกัน
ทํา หลักความเปนเหตุผล หลักความไมเปนสวนตัว หลักความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักความเปน
เอกภาพในทิศทาง หลักการยึดถือกฏระเบียบและขอบังคับ หลักการยึดถือมาตรฐานงานและมาตรฐานในผลลัพธ
และหลักการรวมศูนยอํานาจ เปนตน ในดานการกําหนดหนาที่ทางการบริหารนั้น ดังกรณีที่ Gulick และ Urwick
ไดกําหนดหนาที่ทางการบริหารที่ รูจักกันดีในชื่อยอวา POSDCoRB หรือที่ Fayol กําหนดในชื่อยอวา PODCC
เปนตน นอกจากนั้นนักทฤษฎีในกลุมนี้ที่สําคัญ เชน Taylor, Gulick, Urwick, Weber และ Fayol เปนตน ยังเชื่อ
วาในการบริหารองคการใด ๆ หากใครไดรับการศึกษาหรือการฝกฝนอบรมใหมีความรูความเขาใจในหลักการ
และหนาที่ทางการบริหารเหลานั้นแลว ก็สามารถจะเปนผูบริหารที่ดีได
สายการบังคับบัญชา
ความไมเปนสวนตัว
อํานาจหนาที่
ความเปนเหตุเปนผล
การแบงงานกันทํา

วางแผน
จัดองคการ
บุคลากร
อํานวยการ
ประสานงาน
รายงาน
งบประมาณ

การรวมศูนยอํานาจ
เอกภาพในทิศทาง
เอกภาพในการสั่งการ
ความเปนมาตรฐาน

ยึดกฎระเบียบและขอบังคับ
ภาพประกอบ 1 แสดงหลักการสําคัญและหนาที่ทางการบริหาร
ของทฤษฎีกลุมที่เนนความมีประสิทธิภาพ
กลุมทฤษฎีที่เนนคน (Concern for Person) แบงออกเปนสองกลุมยอย คือกลุมที่เนนหลักมนุษย
สัมพันธ (Human Relations) และกลุมที่เนนหลักทรัพยากรมนุษย (Human Resource) โดยทั้งสองกลุมเชื่อวา
องค ก ารที่ มี ประสิท ธิ ผ ลจะต อ งเข า ใจและให ค วามสนใจกับ การเสริ ม สร า งป จ จั ย จูง ใจต าง ๆ ที่ จ ะมี ผ ลต อ
พฤติกรรมการทํางานของคนในองคการ โดยกลุมที่เนนหลักมนุษยสัมพันธจะใหความสําคัญกับอิทธิพลของกลุม
ที่ไมเปนทางการ ซึ่งมีพื้นฐานจากความรูสึกดานจิตใจและความสัมพันธระหวางคนงานในกลุมดวยกันเอง มอง
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คนงานเปนมนุษยสังคมมากกวาเปนมนุษยเศรษฐกิจ สวนกลุมที่เนนหลักทรัพยากรมนุษยจะใหความสําคัญกับ
ปจจัยจูงใจระดับสูงหรือปจจัยภายใน เชน การไดรับการยอมรับนับถือ การไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคาและ
ความหมาย ตลอดจนความมีอิสระในการทํางาน เปนตน นักทฤษฎีที่สําคัญในกลุมนี้ เชน Maslow, McGregor,
Argyris, Likert, Herzberg, Alderfer และ McClelland เปนตน
กลุมทฤษฎีที่เนนการเมืองและการตัดสินใจ (Concern for Political and Decision Making) เปนกลุมที่
เชื่อวาองคการที่มีประสิทธิผลนั้น ควรคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจของกลุมผลประโยชน (Interest
Groups) ตาง ๆ ที่มีอยูในองคการและนอกองคการ ซึ่งอาจแสดงออกไดในรูปแบบการเจรจาตอรอง การใชเสียง
ขางมาก และการโนมนาว ตลอดจนการใชอํานาจหนาที่ ทฤษฎีกลุมนี้ยอมรับธรรมชาติของความขัดแยง ยอมรับ
การตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกองคการ โดยยึดถือคานิยมหลักที่สําคัญคือ ความเสมอภาค ความมี
ประสิทธิภาพ ความเปนเลิศ หรือความมีคุณภาพ และการมีทางเลือก (ไมเนนการมีทางเลือกเดียวหรือทางเลือกที่ดี
ที่สุด (One Best Way) เหมือนเชนทฤษฎีในยุคแรกๆ) มีนักทฤษฎีที่สําคัญในกลุมนี้เชน Simon, Lindblom, Cyert,
March, Crozier, Cohen, Olsen และ Cusich เปนตน
กลุมทฤษฎีที่เนนวัฒนธรรม (Concern for Culture) โดยเชื่อวาองคการที่มีประสิทธิผลนั้น สมาชิก
ในองคการจะตองมีวัฒนธรรมรวม (Shared Culture) ที่เหนียวแนนและแพรหลายในวงกวาง แสดงถึงความมี
เอกภาพและความเปนเอกลักษณขององคการนั้นอยางชัดเจนทั้งในระดับที่เปนนัยของขอตกลงเบื้องตน (Tacit
Assumption) ระดับคานิยม (Values) และระดับที่เปนปทัสถาน (Norm) มีนักทฤษฎีที่สําคัญ เชน Shils, Bidwell,
Geertz, Greenfield, Weick, Hofstede, Ouchi, Peter and Waterman, Pascale and Athos, Dyer, Lipsitz, Vaill และ
Smircich เปนตน
การแบงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาเปน 4 ยุคดังกลาว มีลักษณะเปนเกลียวประสานกันมาตามยุค
สมัย โดยทฤษฎีแตละยุคยังคงมีอิทธิพลตอความคิดความเชื่อและการปฏิบัติในองคการสวนใหญอยู ขณะเดียวกัน
ก็แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารที่เนนวัฒนธรรมองคการในยุคปจจุบันมากขึ้น การแบงทฤษฎีเปนยุค
ตางๆ ตามทัศนะของ Sergiovanni และคณะ ดังกลาวแสดงภาพประกอบไดดังนี้
1900s
1930s

เนน
ความมี
ประสิทธิภ
าพ

1950s

เนนที่
คน

เนนการเมือง
และการ
ตัดสินใจ

1980s

เนน
วัฒนธรรม

ภาพประกอบ 2 แสดงการแบงยุคทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
กลาวโดยสรุป ยุคตาง ๆ ในทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา สวนใหญมีความสอดคลองกับการแบง
ยุคทฤษฎีทางการบริหารดานอื่นดังที่นํามากลาวในตอนตน โดยเฉพาะดานการบริหารธุรกิจ ซึ่งดูเหมือนจะเปน
แหลงที่มาสําคัญของทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา อยางไรก็ตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการ
ของทฤษฎีตาง ๆ ดังกลาว มิไดหมายความทฤษฎีเกาจะถูกเลิกใชหรือหมดยุคหมดสมัยไป ในทางตรงกันขาม
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ทฤษฎีเหลานั้นยังคงมีอิทธิพลตอการบริหารในปจจุบันอยู ในลักษณะที่ Sergiovanni และคณะ (1999) เรียกวา
เปนเกลียวประสานใน 4 กลุมทฤษฎี (Four Major Strands of Thought)
แตโดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและหรือวิวัฒนาการแลว ทฤษฎีที่เปนกระบวนทัศนใหม
(Modern Paradigm) ย อ มเปนทิ ศ ทางทางการบริห ารที่พึ ง ประสงคมากกว าทฤษฎี ที่เป น กระบวนทัศ นดั้ง เดิ ม
(Classical Paradigm) และมีขอสังเกตวาในกระบวนทัศนดั้งเดิมจะเนน Bureaucratic Pattern ในขณะที่กระบวน
ทัศนใหมนั้นจะเนน Democratic Pattern ซึ่งในภาพประกอบขางลางนี้ ผูเขียนจะนําเสนอประเด็นหลักที่สําคัญ
บางประเด็นเพื่อแสดงเปรียบเทียบใหเห็นถึงความเปนกระบวนทัศนดั้งเดิมและกระบวนทัศนใหม ซึ่งผูเขียนจะ
นําไปเปนประเด็นในการวิเคราะหองคการทางการศึกษาไทยในตอนหลังตอไป

กระบวนทัศนดั้งเดิม

กระบวนทัศนใหม

การรวมศูนยอํานาจหนาที่
ทางเลือกที่ดีที่สุด
ความมีอํานาจเหนือกวา
ความลับ ปกปด
ความเครงครัดในกฎระเบียบ
ความเปนผูปฏิบัติตาม
ความเปนเสถียรภาพ
มุงงานประจําและแกปญหา
มุงการสั่งการ

การกระจายอํานาจหนาที่
ทางเลือกที่หลากหลาย
ความมีอํานาจรวม
ความเปดเผย ตรวจสอบได
ความยืดหยุนในกฎระเบียบ
ความเปนผูนํา ริเริ่ม สรางสรรค
ความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
มุงงานพัฒนาและหาโอกาส
มุงการมีสวนรวม

ภาพประกอบที่ 3 แสดงเปรียบเทียบกระบวนทัศนดั้งเดิมและกระบวนทัศนใหม
ลักษณะองคการทางการศึกษา
องคการทางการศึกษาอาจจําแนกไดหลายลักษณะ เชน Hall ไดจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ
องคการแบบราชการ (Bureaucratic) มีลักษณะที่สําคัญเชน การมีสายบังคับบัญชา การยึดถือกฎระเบียบ การแบง
งานกันทํา และการไมคํานึงถึงความเปนสวนตัว เปนตน อีกลักษณะหนึ่งคือ องคการแบบวิชาชีพ (Professional)
มีลักษณะสําคัญ เชน ความมีอิสระในการตัดสินใจ ความสามารถควบคุมมาตรฐานการทํางานตนเองได ตลอดจน
ความเปนผูมีความชํานาญในวิชาชีพ เปนตน (Hall 1962, อางใน Hoy และ Miskel, 2001)
องคการสองลักษณะตามทัศนะของ Hall ดังกลาว Hoy และ Miskel (2001) ไดนํามาจําแนกออก
ไดเปน 4 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปน องคการที่มีโครงสรางไม ชัดเจน (Chaotic) มีระดับของการเปนทั้งแบบ
ราชการและเปนวิชาชีพต่ํา มีความสับสน และเต็มไปดวยความขัดแยง อยางไรก็ดีองคการลักษณะนี้มีแนวโนมที่
จะพัฒนาไปสู องคการในลักษณะอื่น องคการลักษณะที่สองเนนโครงสรางเชิงอํานาจหนาที่ (Authoritarian)
อํานาจขึ้นอยูกับบุคคลในตําแหนงและสายการบังคับบัญชา ยึดกฎระเบียบ สั่งการจากบนสูลาง องคการลักษณะที่
สามเนนโครงสรางองคการที่มีทั้งแบบราชการและแบบวิชาชีพสูง คลายกับรูปแบบเชิงอุดมคติของ Weber จึง
เรียกองคการลักษณะที่สามนี้วาเปนแบบ Weberian และองคการลักษณะที่สี่มีโครงสรางที่เนนความเปนวิชาชีพ
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(Professional) มีความเปนราชการต่ํา เนนการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับผูปฏิบัติซึ่งเปนมืออาชีพที่มีศักยภาพ
และความสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องสําคัญขององคการได
นอกจากนั้น Mintzberg (1989 อางใน Hoy and Miskel, 2001) ไดจําแนกลักษณะองคการทาง
การศึกษาออกเปน 7 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะแบบงาย (Simple Structure) อํานาจอยูที่ผูบริหาร มีโครงสรางอยาง
ไม เ ป น ทางการ สมาชิ ก มี ไ ม ม าก การแบ ง งานกั น ทํ า จึ ง ยั ง ไม ชั ด เจน 2) ลั ก ษณะแบบเครื่ อ งจั ก ร (Machine
Bureaucracy) มีมาตรฐานของงาน (Standardization of Works) เปนกลไกการประสานงานขององคการที่สําคัญ มี
ผูชํานาญการเชิงเทคนิค (Technostructure) มีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหมาตรฐานงาน มีการรวมศูนยอํานาจ
และความเปนทางการสูง ยึดกฎระเบียบ เนนการสื่อสารทางเดียวและการตัดสินใจเปนไปตามสายการบังคับ
บัญชา 3) ลักษณะแบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) เนนทั้งเรื่องการกระจายอํานาจและเรื่องการทําให
เปนมาตรฐาน แตเปนมาตรฐานดานทักษะ (Standardization of Skills) ของสมาชิกใน องคการ ที่จะตองไดรับ
การพัฒนาถึงระดับความเปนวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะของสมาชิกจึงเปนกลไกสําคัญขององคการใน
ลักษณะนี้ ความมีประสิทธิผลขององคการ ขึ้นอยูกับความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติเปนสําคัญ
เพราะองคการลักษณะนี้จะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับผูปฏิบัติงานในระดับสูง 4) ลักษณะแบบราชการ
อยางงาย (Simple Bureaucracy) มีลักษณะปนกันระหวางองคการแบบงายและองคการแบบเครื่องจักร โดยการ
รวมศูนยอํานาจและความเปนทางการมีสูง แตอาจมีโครงสรางองคการแบบแบนราบ (Flat) การปฏิบัติงานอยู
ภายใตการควบคุมกํากับอยางใกลชิดจากผูบังคับบัญชา ยึดถือกฎระเบียบและขอบังคับ 5) ลักษณะแบบวิชาชีพ
อยางงาย (Simple Professional Bureaucracy) มีลักษณะปนกันระหวางองคการแบบงายกับแบบวิชาชีพ การรวม
ศูนยอํานาจและความชํานาญเฉพาะทางมีอยูในระดับสูง แมจะยึดหลักการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและผู
ปฏิบัติ แตก็ภายใตการควบคุมกํากับของผูบริหารอยางใกลชิดเปรียบเสมือนกับวงดนตรีซิมโปนีหรือวงออเชสตรา
6) ลักษณะแบบกึ่งวิชาชีพ (Semi-professional Bureaucracy) มีลักษณะปนกันระหวางองคการแบบเครื่องจักรกับ
แบบ วิชาชีพ คือ แมจะมีการรวมศูนยอํานาจหรือมีลักษณะเปนแบบทางการก็มีไมมากเทากับองคการแบบ
เครื่องจักร แตก็ไมไดมีความเปนอิสระหรือกระจายอํานาจมากเทาองคการแบบวิชาชีพ 7) ลักษณะองคการแบบ
การเมือง (Political Organization) องคการแบบนี้มักมีแทรกอยูในองคการแทบทุกลักษณะ มีการใชรูปแบบ
การเมืองและอํานาจอยางไมเปนทางการ (Informal Power and Politics) ซึ่งจะทําใหโครงสรางองคการแบบ
ทางการไมเกี่ยวของสัมพันธกัน เกิดสภาพความไรระเบียบ การเจรจาตอรอง การรวมกลุม และการเลนเกม
การเมือง (Political Games) ซึ่งไมกอใหเกิด ผลดีตอความมีประสิทธิผลขององคการ
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องคการในลักษณะตางๆ ตามทัศนะของ Mintzberg ดังกลาวขางตน แสดงภาพประกอบไดดังนี้

ความเปนศูนยอํานาจ
แบบงาย

แบบราชการอยางงาย

แบบวิชาชีพอยางงาย

แบบการเมือง
(มีแทรกในทุกองคการ)
แบบเครื่องจักร

แบบกึ่งวิชาชีพ

แบบวิชาชีพ

ความเปนทางการ

ความเปนวิชาชีพ

ภาพประกอบที่ 4 แสดงลักษณะองคการทางการศึกษาตามทัศนะของ Mintzberg
โดยสรุ ป ลั ก ษณะขององค ก ารทางการศึ ก ษาตามทฤษฎี ดั ง กล า วข า งต น เมื่ อ มองในแง ก าร
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน อาจกลาวไดวามีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในจุดเนนจากแบบที่เปน Bureaucracy
มาเปนแบบ Professional โดยระหวางความเปน Bureaucracy และ Professional นั้น ก็มีรูปแบบที่ผสมผสานกัน
เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเปนการเปลี่ยนแปลงจากแบบ Bureaucracy สูแบบ
Professional เปนสําคัญ โดย รูปแบบทั้งสองมีลักษณะที่เหมือนกันและแตกตางกันดังแสดงใหเห็นใน
ภาพประกอบขางลางนี้
ความเปนแบบราชการ

ความเปนแบบวิชาชีพ

ความชํานาญเฉพาะทาง
การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
ความไมเปนสวนตัว
มุงการบริการลูกคาหรือผูรับบริการ

ความชํานาญเฉพาะทาง
การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
ความไมเปนสวนตัว
มุงการบริการลูกคาหรือผูรับบริการ

ลักษณะแตกตางที่สําคัญ
เนนการเปนผูใตบังคับบัญชา
เนนระเบียบวินยั และควบคุม
เนนการเปนผูปฏิบัติตาม

เนนการเปนเพื่อนรวมงาน
เนนความเปนอิสระในการตัดสินใจ
เนนการพัฒนามาตรฐานงานขึ้นเอง

ภาพประกอบที่ 5 แสดงลักษณะที่เหมือนกันและตางกันขององคการแบบราชการและแบบวิชาชี
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วัฒนธรรมองคการทางการศึกษา
วัฒนธรรมองคการเปนลักษณะรวมที่แสดงถึงความเปนเอกภาพและเอกลักษณขององคการหนึ่ง ๆ
ที่อาจแสดงออกใหเห็นไดในหลายลักษณะ เชน ประเพณี พิธีกรรม ระบบความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยม
ตลอดจนปรั ช ญาที่ ส มาชิ ก ในองค ก ารนั้ น ๆ ยึ ด ถื อ ประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ร ว มกั น อย า งเหนี ย วแน น และอย า ง
แพรกระจายในวงกวาง วัฒนธรรมองคการอาจจําแนกออกไดเปนสามระดับ โดยอาจพิจารณาจากระดับที่มี
ลักษณะที่เปนนามธรรมไปสูลักษณะที่เปนรูปธรรม คือ ระดับที่แสดงถึงนัยของขอตกลงเบื้องตนขององคการ
(Tacit Assumption) ระดับที่เปน คานิยม (Values) และระดับที่เปนปทัสถาน (Norms) ตามลําดับ หรือในนัย
กลับกัน อาจพิจารณาจากระดับที่เปนรูปธรรมไปสูระดับที่เปนนามธรรม คือจากระดับปทัสถานไปสูระดับ
คานิยม และระดับที่แสดงถึงนัยของขอตกลงเบื้องตนขององคการ
อยางไรก็ตามวัฒนธรรมองคการควรเริ่มพิจารณาจากระดับนัยของขอตกลงเบื้องตนไปหาระดับ
คานิยมและระดับปทัสถานขององคการ ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมองคการที่แสดงถึงนัยของขอตกลงเบื้องตนของ
องคการมักแสดงออกมาในรูปที่เปนปรัชญา (Philosophy) ที่สมาชิกขององคการนั้นรวมกันกําหนดขึ้นมา ปรัชญา
องคการที่แตกตางกันจะสงผลตอวัฒนธรรมองคการที่จะแสดงออกมาในรูปที่เปน คานิยม (รวมทั้งระบบ
ความคิด ทัศนคติ และความเชื่อ) ที่แตกตางกัน และคานิยมของสมาชิกในองคการที่แตกตางกัน จะสงผลตอ
ปทัสถานขององคการที่แสดงใหเห็นโดยการประพฤติปฏิบัติในประเพณีหรือพิธีกรรมที่แตกตางกันดวย เชน
องคการใดกําหนดปรัชญาที่มุงเนนการพัฒนาวิชาการ ก็จะสงผลตอการมีคานิยม ระบบความคิด ทัศนคติ และ
ความเชื่อ ตลอดจนปทัสถานที่แสดงใหเห็นโดยการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในองคการนั้นที่มุงเนนการพัฒนา
ทาง วิชาการรวมกัน หรือองคการใดกําหนดปรัชญาการบริหารที่เนนการมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบได
ก็จะสงผลตอการมีคานิยม ระบบความคิด ทัศนคติ และความเชื่อ ตลอดจนปทัสถานที่แสดงใหเห็นโดยการ
ประพฤติปฏิบัติในประเพณีหรือพิธีกรรม ที่มุงเนนการมีสวนรวม ความโปรงใสและความสามารถตรวจสอบได
ของสมาชิ ก ในองค ก ารนั้ น เป น ต น หรื อ หากพิ จ ารณาในนั ย กลั บ กั น หากองค ก ารใดที่ ส มาชิ ก ส ว นใหญ มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานแบบรวมมือ รวมใจ และเปนทีม ก็จะสะทอนใหเห็นถึงคานิยมหลักขององคการที่ยึด
หลักการมีสวนรวมและสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก เปนตน
องคการ ก

องคการ ข

นัยของขอตกลงเบือ้ งตนองคการ เชน ขอปฏิบัติมาจากครู
อาวุโสและผูบริหาร ครูตองยึดถือกฎระเบียบที่ฝายบริหาร
กําหนดอยางเขมงวด อยูในระเบียบวินยั ของราชการ

นัยของขอตกลงเบื้องตนองคการ เชน ขอปฏิบัติมาจากตัวครู
เอง ครูเปนผูมีความรับผิดชอบสามารถควบคุมตนเองและ
ตัดสินใจเพื่อประโยชนตอนักเรียนได

คานิยม
นัยของขอตกลงเบือ้ งตนดังกลาวจะกอใหเกิดคานิยมรวม
ในองคการ เชน การยอมรับในอํานาจจากระดับบน การยึด
กฎระเบียบและขอบังคับ

คานิยม
นัยของขอตกลงเบือ้ งตนดังกลาวจะกอใหเกิดคานิยมรวมใน
องคการ เชน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเปนอิสระ ความเปน
วิชาชีพ เปนตน

ปทัสถาน
คานิยมดังกลาวจะกอใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติรวมกัน
เชน การรอรับคําสั่งหรือ แนวปฏิบัติจากผูบริหาร

ปทัสถาน
คานิยมดังกลาวจะกอใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติรวมกัน เชน
การกําหนดมาตรฐานการทํางานแหงตนและมุงมั่นใหสําเร็จ

ภาพประกอบที่ 6 เปรียบเทียบลักษณะขององคการที่ยวัฒนธรรมองคการแตกตางกัน
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วั ฒ นธรรมมี ค วามสํ า คั ญ กั บ องค ก าร ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว ว า วั ฒ นธรรมองค ก ารเป น
ลักษณะรวมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกภาพและเอกลักษณขององคการ หนึ่ง ๆ ดังนั้นหากองคการใดเลือกใช
รูปแบบหรือประเภทวัฒนธรรมองคการเปนอยางไร ก็จะมีผลตอพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกใน
องคการในรูปแบบอยางนั้น นอกจากนั้นยังจะสงผลตอระบบความคิด ความเชื่อที่จะมี ตอการกําหนดโครงสราง
องคการ การจัดอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมในการทํางานดวย และนั่นก็หมายความวา องคการนั้นมี
วัฒนธรรมองคการตามประเภทที่ถูกนํามาใชนั้นอยางเขมแข็ง (Strong Culture)
Cameron and Quinn (1999 อางใน Hoy และ Miskel, 2001) ไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรม
องคการออกเปน 4 ประเภท คือ วัฒนธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) วัฒนธรรมแบบการตลาด (Market
Culture) วัฒนธรรมแบบกลุมรวม (Clan Culture) และวัฒนธรรมแบบกาวหนา (Adhocracy Culture) (ดู
ภาพประกอบขางลาง) โดยใหขอสังเกตไววา วัฒนธรรมองคการแตละประเภทจะมีความเหมาะสมกับแตละ
องคการในรูปแบบตางกันออกไป ตามสภาพการณ แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่องคการหนึ่ง ๆ ตองการพัฒนาหรือ
เสริมสรางใหมีวัฒนธรรมองคการประเภทใหม ก็จะตองมีความพยายามที่จะพัฒนาวัฒนธรรมองคการประเภท
ใหมนั้นใหเกิดขึ้นดวย
เนนภายในและบูรณาการ

ยืดหยุน
และ
ดุลพินิจ

มั่นคง
และ
ควบคุม

เนนภายนอกและหลากหลาย

วัฒนธรรมแบบกลุมรวม
คานิยมหลัก
ความรวมมือ
ความมีสวนรวม
ความเปนกลุม
ความภักดี

วัฒนธรรมแบบกาวหนา
คานิยมหลัก
ความริเริ่มสรางสรรค
ความกลาเสี่ยง
ความเปลี่ยนแปลง
ความเติบโตกาวหนา

วัฒนธรรมแบบราชการ
คานิยมหลัก
ความมีประสิทธิภาพ
ความมีเสถียรภาพ
ความแนนอนทํานายได
ความปรองดอง

วัฒนธรรมแบบการตลาด
คานิยมหลัก
ความสามารถแขงขัน
ความมีประสิทธิผล
ความมุงมั่นเพือ่ ความสําเร็จ
ความมุงมั่นเพือ่ ชัยชนะ

ภาพประกอบที่ 7 แสดงประเภทของวัฒนธรรมองคการ
การพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
Daresh และ Playko (1992) ไดกลาวถึงทัศนะการพัฒนาวิชาชีพของผูบริหารการศึกษาสามทัศนะ คือ
ทัศนะที่ ยึดถือหลักการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Approach) ทัศนะที่ยึดถือหลักการมนุษยสัมพันธ (Human
Relations Approach) และทัศนะที่ยึดถือหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development
Approach) ดังแสดงภาพประกอบ
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ยึดถือหลักการ
เชิงวิทยาศาสตร

ยึดถือหลักการ
มนุษยสัมพันธ

ยึดถือหลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

ภาพประกอบที่ 8 แสดงทัศนะการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษา

การพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาที่ ยึดถึอหลักการเชิงวิทยาศาสตร เปนไปตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตรในยุคเริ่มแรก ซึ่งมีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารวา การบริหารตองอาศัยกฎระเบียบ
และขอบังคับเปนสําคัญ งานของผูบริหารจึงตองใหมีความมั่นใจไดวาจะเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับนั้น
อยางเปนเหตุเปนผล ผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการสั่งการจาก
บนลงล าง และครูผู ส อนจะมีฐ านะเปน ผูป ฏิ บัติ ง านตามนโยบายและแนวการปฏิบัติ ข องผู บ ริ ห ารนั้น ตาม
ขอตกลงเบื้องตนนี้ แสดงใหเห็นถึงวา ในการปฏิบัติงานนั้นจะมีทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียว (One Best
Way or a Single Right Way) ซึ่งเมื่อกําหนดขึ้นมาแลว จะตองเปนหนาที่ความ รับผิดชอบของผูบริหารที่จะทํา
ใหมั่นใจวาครูไดรับรูในสิ่งที่กําหนดนั้นและมีการปฏิบัติตาม และหนาที่ของผูบริหารก็คือ “การวางแผน” เพื่อ
หาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ประหยัดที่สุด และสงผลตอการบรรลุเปาหมายองคการไดดีที่สุดนั้น
จากกรอบแนวคิดทฤษฎีดังกลาวสงผลตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพในระยะตาง ๆ ดังนี้ 1) ระยะกอน
ประจําการ (Preservice Preparation) จะเนนการสื่อสารทางเดียวจากผูรูในองคความรู ในศาสตร หรือขอเท็จจริง
เชิงวิทยาศาสตร (Scientific Facts) เกี่ยวกับสิ่งที่ผูบริหารพึงกระทําถายทอดไปสูผูซึ่งคาดหวังวาจะเปนผูบริหาร
ในอนาคต สวนใหญแ ล วสิ่งที่ ถายทอดนั้น จะเป นขอ เท็จ จริ งที่อ ธิ บ ายเกี่ยวกั บ “สิ่ งที่ดีห รือ สิ่ง ที่ถูกต อ ง” ที่
ผูบริหารพึงกระทํา เอกสารตําราก็มักจะอธิบายถึง “วิธีการ” (How to) ที่จะใชในเรื่องตาง ๆ เชน วิธีการใชภาวะ
ผูนํา วิธีการบริหารการเงิน วิธีการประเมินบุคลากร วิธีการออกแบบหลักสูตรและการสอน และอื่น ๆ เปนตน 2)
ระยะเริ่มประจําการ (Induction Program) จะเนนการชี้นําวิธีการทํางานที่ถูกตอง (Correct) ในงานสวนใดสวน
หนึ่ ง ของโรงเรี ย นอย า งเฉพาะเจาะจงมากขึ้ น ไม เ น น การเรี ย นรู ข อ เท็ จ จริ ง (Facts) ซึ่ ง ได รั บ ในระยะก อ น
ประจําการมาแลว 3) ระยะประจําการ (Ongoing Inservice Education) จะเนนใหผูบริหารเรียนรูถึงวิธีการ
บริหารงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มากขึ้น
กรอบแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารตามทัศนะเชิงวิทยาศาสตรนี้ จะเปนดังที่วา “มีสิ่งเดียวที่
ถูกตอง มีวิธีการที่ดีที่สุด ที่สามารถจะนําไปใชกับทุก ๆ สิ่ง” ดังนั้น การพัฒนาวิชาชีพจึงเนนการสอนผูบริหาร
ใหรูจักกระทําในสิ่งที่ถือวาดีหรือที่ถูกตองนั้น ซึ่งก็มีขอสังเกตวา การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การฝกอบรม
ในสถาบันพัฒนาผูบริหาร หรือในสมาคมวิชาชีพผูบริหาร เมื่อหลายปกอนจะยึดถือแนวการพัฒนาตามกรอบ
แนวความคิดนี้กันเปนสวนมาก
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การพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาที่ ยึดถือหลักการเชิงมนุษยสัมพันธ เปนไปตามกรอบแนวคิด
การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ (ประมาณ ป 1920 – 1960) โดยมีขอตกลงเบื้องตนในการพัฒนาวิชาชีพที่สําคัญวา
1) ถาผูปฏิบัติงานมีความสุขหรือมีความพึงพอใจในการทํางานแลว พวกเขาก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตได 2) การ
ปรับปรุงบรรยากาศโรงเรียนในเชิงจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Climate) เปนสิ่งที่ผูบริหารพึงกระทํา ซึ่งจาก
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและตกลงเบื้องตนดังกลาว ไดสงผลตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาใน
ระยะตาง ๆ ดังนี้ คือ 1) ระยะกอนประจําการ จะเนนการพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลเพื่อการเปน
ผูบริหารที่ดีในอนาคต เวลาสวนใหญจึงจะหมดไปกับการเสริมสรางกระบวนการ กลุม และทักษะสวนบุคคลที่
สามารถจะนําไปใชกับผูปฏิบัติงาน ดังนั้น เวลาที่จะใชกับการถายทอดขอเท็จจริงและทักษะความชํานาญเฉพาะ
ทางแบบกรอบแนวคิดแรกนั้นจะมีไมมาก 2) ระยะเริ่มประจําการ จะเนนการพัฒนาเพื่อใหเปนผูที่สามารถ
ตอบสนองความตองการสวนบุคคลของผูที่เขาทํางานใหมได เนนใหผูเขาทํางานมีความรูสึกสะดวกสบายในการ
ทํางาน 2) ระยะประจําการ เนนการพัฒนาเพื่อใหเปนผูบริหารที่มุงใหความสําคัญกับสมาชิกในองคการอยาง
ตอเนื่อง ใหรูจักสงเสริมความกาวหนาของสมาชิกโดยการมีสวนรวม ใหแตละบุคคลมีความพึงพอใจในฐานะที่
เปนมนุษยมากกวาจะเนนการเสริมสรางทักษะที่สัมพันธกับการปฏิบัติงาน
การพัฒ นาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาที่ ยึด ถือหลักการเชิงพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีมีขอตกลงเบื้องตนวา 1) หนาที่ที่สําคัญของผูบริหารการศึกษาคือการพัฒนาความมีประสิทธิผลของ
องคการ (Organizational Effectiveness) และ 2) เชื่อวาผูปฏิบัติงานที่มีความสุขหรือมีความพึงพอใจในการทํางาน
จะเปนผูปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลผลิตที่ดีถาพวกเขาไดทํางานในองคการที่มีผลิตภาพ (Productive Place) การนํา
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและขอตกลงเบื้องตนดังกลาวมาใชในการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารในระยะตาง ๆ จึงมี
ลักษณะดังนี้คือ 1) ระยะกอนประจําการ จะเนนการพัฒนาใหเปนผูที่มี วิสัยทัศนเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ
องคการ เพื่อใหสามารถเปนผูนําในการกําหนดทิศทางขององคการในอนาคตได ขณะเดียวกันก็เสริมสราง
คานิยมในการใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานในองคการ ตองทุมเทความพยายามทั้งเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูปฏิบัติงานและการบรรลุเปาหมายขององคการดวย 2) ระยะเริ่มประจําการ เนนการเสริมสรางวิสัยทัศนอยาง
ตอเนื่องจากระยะกอนประจําการเพิ่มเติมใหมีศักยภาพในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติเพื่อความมีประสิทธิผล
ขององคการ ผูบริหารใหมจะใชเวลาสวนใหญในการเรียนรูถึงวิธีการทํางานกับผูปฏิบัติเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนรวม
(Shared Vision) เกี่ยวกับความมี ประสิทธิผลและผลิตภาพของโรงเรียน 3) ระยะประจําการ จะเนนการ
เสริมสรางผูบริหารใหมีความสามารถในการทํางานรวมกันคนอื่นหรือโดยอาศัยคนอื่นเพื่อการบรรลุความมี
ประสิทธิผลขององคการไดดียิ่งขึ้น และอาจจะเสริมสรางทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับการสื่อสารกับผูปฏิบัติหรือ
ทักษะในการตัดสินใจรวมกับครูผูสอนหรือผูเกี่ยวของอื่น
ความแตกต า งระหว า งการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษาที่ ยึ ด ถื อ หลั ก การมนุ ษ ยสั ม พั น ธ กั บ
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญคือ รูปแบบแรกจะมีความเชื่อวา การเสริมสรางความสุขหรือความพึง
พอใจใหเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานจะเปนเครื่องประกันโดยอัตโนมัติวาพวกเขาจะทํางานหนักมากขึ้น และจะเพิ่ม
ความมีประสิทธิผลหรือผลิตภาพขององคการใหมากขึ้นดวย ในขณะที่รูปแบบที่สองเชื่อวาผูปฏิบัติงานจะมี
ความสุขหรือความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น และจะเพิ่มความมีประสิทธิผลขององคการมากขึ้น หากพวกเขา
มีความรูสึกวาไดทํางานอยูในองคการที่มี ประสิทธิผลหรือมีผลิตภาพที่ดี อยางไรก็ตามความเหมือนระหวาง
สองรูป แบบนี้คือ ตางก็ เนนการตอบสนองความ พึ งพอใจในการทํางานของผู ป ฏิบัติ ตางก็ เห็นว าความมี
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ประสิทธิผลขององคการเปนสิ่งที่พึงปรารถนา และตางก็ใหทัศนะวา หัวใจสําคัญตอความมีประสิทธิผลของ
องคการขึ้นอยูกับผูปฏิบัติที่เกิดความพึงพอใจในงานที่ทําอยู
อยางไรก็ตาม ก็มีขอสังเกตวา ไมมีทัศนะใดที่มีความถูกตองหรือมีความบกพรองอยางสมบูรณแบบ
และควรจะไดตระหนักถึงความจริงที่วาทั้ งสามรูปแบบยังคงดํารงอยูทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ ดังที่
Daresh และ Playko (1992) ไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพสามมิติ (A
Tridimensional Model) ดังนี้คือ มิติแรกเปนมิติที่มุงเตรียมความพรอมดานวิชาการ (Academic Preparation) ใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในแงของการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร มิติที่สองเปนมิติที่มุงการพัฒนาสวน
บุคคล (Personal Formulation) ใหตระหนักถึงคานิยมและขอตกลงเบื้องตนที่เกี่ยวของกับ บทบาทความเปน
ผูบริหารแบบทางการ ซึ่งอาจกระทําไดโดยการมีขอมูลยอนกลับ การฝกฝนในชุมชน และการวิเคราะหรูปแบบ
เปนตน มิติที่สาม เปนมิติที่มุงการเรียนรูจากภาคสนาม (Field-Based Learning) การพัฒนาวิชาชีพในสามมิติ
ดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกับชวงระยะเวลาหรือขั้นตอนของการเปนผูบริหารในสามระยะดังที่กลาวมาแลว
คือ โดยระยะกอนประจําการจะเนนการเตรียมความพรอมดานวิชาการ ระยะที่สองจะเนนการพัฒนาเพื่อใหเกิด
ความตระหนักในคานิยมและขอตกลงเบื้องตนของความเปนนักบริหารแบบทางการ และระยะที่สามจะเนนการ
ฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณในภาคสนามจริง ลักษณะความสัมพันธดังกลาวแสดงภาพประกอบไดดังนี้
การเตรียมการดานวิชาการ
การพัฒนาสวนบุคคล
การเรียนรูในภาคสนามจริง
กอนประจําการ

เริ่มประจําการ

ประจําการ

ภาพประกอบที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางมิติการพัฒนากับระยะการพัฒนาวิชาชีพ
การกระจายอํานาจเชิงการเมือง และการกระจายอํานาจเชิงบริหาร
Uveges (1979) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการกระจายอํานาจสองรูปแบบ คือ การกระจายอํานาจเชิง
การเมือง (Political Decentralization) และการกระจายอํานาจเชิงบริหาร (Administrative Decentralization) เขาได
อธิ บ ายว า การกระจายอํ า นาจเชิ ง การเมื อ งเป น การกระจายอํ า นาจไปยั ง หน ว ยที่ เ ป น พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร
(Geographical Area) โดยจะคํานึงถึงความตองการจําเปนของผูปฏิบัติในเขตพื้นที่เฉพาะ (A Specific Area) นั้น
เปนสําคัญ เพราะถือวาบุคคลเหลานั้นเปนผูมีความใกลชิดกับผูคนที่อาศัยในเขตพื้นที่นั้นที่สามารถจะพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนงานตามลําดับความสําคัญของเขตพื้นที่นั้นได การกําหนดแนวปฏิบัติหรือการควบคุมจากระดับ
หนึ่งสูระดับหนึ่งมีนอย คํานึงถึงความแตกตางกันของแตละเขตพื้นที่ นอกจากนั้นบุคคลหรือครอบครัวจะเปน
หนวยการตัดสินใจที่สําคัญของระบบนี้ดวย
ในกรณีของการกระจายอํานาจเชิงบริหารเกิดขึ้นใน กรณีหนวยราชการสวนกลางไดมอบอํานาจบาง
ประการ (Delegates Some of Power) หรือมอบอํานาจหนาที่ (Delegating Authority) ไปใหหนวยงานใตสังกัด
โดยจะมีสายการบังคับบัญชาเชิงหนาที่ (Functional Lines) จากหนวยงานตนสังกัดตรงไปหนวยงานใตสังกัด

13
ตามลําดับไมใชไปยังเขตพื้นที่เชิงภูมิศาสตร (Geographic Areas) ยิ่งกวานั้นหนวยงานใตสังกัดจะมีการปฏิบัติ
ภายใตการควบคุมของหนวยงานระดับสูงอยู
ประเด็นอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันก็คือ กรณีความสัมพันธกันของหนวยงานตาง ๆ ของ
รัฐบาลในแตละระบบ ในระบบการกระจายอํานาจเชิงการเมือง หนวยยอย (Sub-Units) จะมีอํานาจของตนเอง
อย า งชัด เจน สามารถที่ จ ะประสานงานและปรั บ เปลี่ย นทรั พ ยากรที่ เ ขา มาสูห น ว ยงานใต สั ง กัด ของตนเพื่ อ
ตอบสนองลําดั บ ความสํ าคั ญ ของทอ งถิ่น ไดอ ย างอิ ส ระ ในขณะที่ร ะบบการกระจายอํ า นาจเชิ งบริ หาร การ
ปฏิบัติงานยังจะตอบสนองตอ หนาที่แ ละความเปนวิชาชีพ ของหน วยงานสวนกลางอยู ทัศนะเกี่ยวกับ คําว า
“National” หรือ “Professional” จะยังคงมีอิทธิพลตอ ผูบริหารระดับทองถิ่นอยูมากดังจะเห็นไดถึง Authority
Line จากหนวยงานสวนกลางลงมายังหนวยงานใตสังกัดโดยตรง
การกระจายอํานาจแตละระบบยังเปนปญหาที่ถกเถียงกันไมมีสิ้นสุด เพราะในกรณีการกระจาย
อํานาจเชิงการเมืองนั้นจะเกิดปรากฎการณที่เรียกวา Parochialism (การพัฒนาเฉพาะในพื้นที่ตําบล) จึงไมสามารถ
จะตอบสนองการบรรลุเปาหมายระดับชาติ (National Goals) ไดดี ในขณะที่การกระจายอํานาจเชิงบริหารจะมี
ป ญ หาการบู ร ณาการของหน ว ยงานในระดั บ เดี ย วกั น จะเกิ ด ป ญ หาการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ยกกั น เป น ส ว น ๆ
(Segmented Manner) หนวยงานใดชํานาญดานใดก็จะมุงทําเฉพาะในสวนของตนเอง ขาดการทํางานที่เปนองค
รวม
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจเชิงบริหาร (Administrative Decentralization) จะ
สอดคลองกับกรอบแนวคิดเรื่องการบริหารโรงเรียนแบบกระจายอํานาจ (Decentralized School Management) ซึ่ง
มีชื่อเรียกอยางอื่นอีกหลายชื่อ เชน School-Based Management, School-Site Management, Site-Based
Management, Delegated Management, School-Site Decision Making, School Autonomy, Local Management of
Schools, และ Self-Managing School เปนตน เพียงแตมีมุมมองที่แตกตางกันเทานั้น นั่นคือ กรอบแนวคิดแรกมี
มุมมองแบบกระจายอํานาจจากบนลงลาง แตกรอบแนวคิดหลังมีมุมมองจากลางขึ้นบน ดังที่ David (1989)
กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของโรงเรียนแบบกระจายอํานาจวาจะตองประกอบดวยความเปนอิสระ(Autonomy)
และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Participatory Decision Making) ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ Cheng (1993)
ที่กลาววาการบริหารโรงเรียนแบบกระจายอํานาจนั้นมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ คือ 1) เปนการเพิ่มความเปนอิสระ
ของโรงเรียนในการควบคุม
งบประมาณและการปลดเปลื้องจากกฎระเบียบที่เปน ขอจํากัดทั้งหลาย 2)
การแบงอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจใหกับครูและบุคคลอื่นๆ ใหมากขึ้น เชน ผูปกครอง นักเรียน หรือสมาชิกใน
ชุมชน เปนตน โดยมีความเชื่อพื้นฐานวาการตัดสินใจในระดับลางจะเปนการตัดสินใจที่ดี และการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจจะกอใหเกิดความรูสึกในความเปน เจาของและความมีพันธะผูกพันที่จะใหการปฏิบัติเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล นอกจากนั้น Caldwell และ Spinks (1990) ก็ใหทัศนะวา การบริหารโรงเรียน
แบบกระจายอํานาจเปนการกระจายอํานาจหนาที่การตัดสินใจใหกับโรงเรียนในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งถือ
วาเปนการกระจายทางการบริหารมากกวาที่จะเปนทางการเมือง โดยที่การตัดสินใจนั้นยังอยูภายใตกรอบและยัง
จะไดรับการตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรนั้นจากทองถิ่น จากรัฐ หรือจากรัฐบาลสวนกลางอยู และทรัพยากร
เพื่อการจัดสรรนั้นหมายถึงทั้งดานที่เปนความรูหรือหลักสูตร ดานที่เปนเทคโนโลยีหรือวิธีการเรียนการสอน
ดานวัสดุอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเครื่องมือเครื่องใช ดานบุคลากร เวลา และงบประมาณ เปนตน ซึ่ง
สอดคลองกับทัศนะของ Lowe Boyd (1992) ที่กลาววา การบริหาร โรงเรียนกระจายอํานาจนั้น ใชทั้งหลักการ
กระจายอํานาจและการรวมอํานาจปนกัน ในสวนของการกระจายอํานาจนั้นจะกระจายอํานาจการตัดสินใจ
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เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหแกโรงเรียนมากขึ้น สวนการรวมอํานาจนั้น จะเนนเรื่องการควบคุม กํากับ และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสวนกลางอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บทสรุปประเด็นเชิงทฤษฎี
จากประเด็นเชิงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ดังกลาวขางตน อาจสรุปสาระสําคัญไดวาทฤษฎี
การบริหารการศึกษามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบที่ยึดถือโครงสราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ สายการ
บังคับบัญชาตามลําดับชั้นอยางเขมงวดและเนนผลผลิตของงานมากกวาความเปนมนุษยของคนงาน ไปสูรูปแบบ
ที่มีความยืดหยุนที่มีโครงสรางอยางหลวม (Loosely Structure Model) มากขึ้น มองเห็นคนงานเปนมนุษยสังคม
มากกวามนุษยเศรษฐกิจมากกวาระยะที่ผานมา มองเห็นการสรางสิ่งจูงใจหรือความพึงพอใจในการทํางานของ
คนงานเปนสิ่งสําคัญ และที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงในระบบการคิด (Thinking System) ซึ่งถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางการบริหารการศึกษาที่สําคัญ (Significant Paradigm Shift) เชน กระบวนทัศนเดิม
จะเนนการบริหารงานที่เกี่ยวของกับงานประจําภายในองคการเปนหลัก แตกระบวนทัศนใหมจะเนนการมีพลวัต
เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกมากขึ้น กระบวนทัศนเดิมจะเนนการนํานโยบาย
ของผูบริหารระดับสูงมาปฏิบัติ ในขณะที่กระบวนทัศนใหมจะเนนการเปนผูพัฒนานโยบายมากขึ้น กระบวน
ทั ศ น เ ดิ ม จะเน น การปกป ด หรื อ ขจั ด ความขั ด แย ง แต ก ระบวนทั ศ น ใ หม จ ะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความขั ด แย ง
(Conflict) โดยถือวาเปนทั้งธรรมชาติขององคการและเปนสิ่งจําเปน กระบวนทัศนเดิมจะยึดถือความเปนเหตุผล
(Rationality) เปนบรรทัดฐานในการตัดสินใจเปนหลัก ในขณะที่กระบวนทัศนใหมจะยึดถือการเจรจาตอรอง
(Bargaining) การออกเสียง (Voting) หรือการโนมนาว (Persuasion) ตลอดจนการมีสวนรวม (Participation) เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจ จุดมุงหมาย ตลอดจนแผนงานโครงการที่จะนําไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเปนการ
เสริมสรางวัฒนธรรมรวม (Shared Culture)
ในกรณีขององคการทางการศึกษานั้น มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบที่เนนโครงสราง
เชิงอํานาจนิยมไปสูโครงสรางเชิงประชาธิปไตยนิยมมากขึ้น และดูเหมือนวา องคการทางการศึกษาที่พึงประสงค
ตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ องคการเชิงวิชาชีพ (Professional Organization) ที่มีการกระจายอํานาจสูง
ใหค วามเปนอิส ระในการตั ดสินใจเรื่องสําคัญๆ กับ ผูป ฏิบัติในระดับลางมากขึ้น มีการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพสูงเพื่อใหสอดรับกับการกระจายอํานาจนั้น จนถึงขั้นคาดหวังใหเปนบุคลากรมืออาชีพ (Professional) ที่มี
ความรับผิดชอบตอการพัฒนา ตนเองอยางตอเนื่อง กําหนดมาตรฐานการทํางานแหงตน และมีความมุงมั่นที่จะ
ทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการรวมกัน
ในกรณี ข องวั ฒ นธรรมองค ก ารทางการศึ ก ษานั้ น สั ง เกตได ว า มี แ นวโน ม การเปลี่ ย นแปลงที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาและลักษณะขององคการทางการศึกษา โดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงใน คานิยมหลัก (Core Values) ทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงจากคานิยมที่มุงความ
เป น ราชการที่ เ น น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความมั่ น คง ความแน น อนและสามารถทํ า นายได ตลอดจนความ
ปรองดอง ไปสูคานิยมหลักที่เนนความสามารถในการแขงขัน ความมีประสิทธิผล ความมุงมั่นสูสําเร็จ ความ
มุงมั่นในชัยชนะ ความมีสวนรวม ความรวมมือ ความเปนกลุม ความภักดี ความริเริ่มสรางสรรค ความกลาเสี่ยง
ความเปลี่ยนแปลง และความกาวหนา เปนตน และเชนเดียวกับกรณีของการพัฒนาวิชาชีพของผูบริหารการศึกษา
แมจะมีขอสังเกตถึงไมความสมบูรณในแตละรูปแบบ แตแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงก็ดูจะสอดคลองกับ
แนวโนมในการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎี ลักษณะองคการและวัฒนธรรมองคการนั้น นั่นคือการพัฒนาวิชาชีพ

15
ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษาดู จ ะมุ ง เน น การเสริ ม สร า งความเป น ผู มี วิ สั ย ทั ศ น (Vision) เพื่ อ การกํ า หนดทิ ศ ทางการ
บริหารงานขององคการไดอยางถูกตอง (Do the Right Thing) และความเปนผูมีภาวะผูนํา (Leadership) ในการที่
จะจูงใจหรือกระตุนใหผูอื่นปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการที่จะเนนการเรียนรู
กฎระเบียบหรือขอบังคับที่ขาดความยืดหยุนไมทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สําหรับการกระจายอํานาจนั้นไมวาจะเปนการกระจายอํานาจเชิงการเมืองหรืออํานาจเชิงบริหาร แต
กระแสการเปลี่ยนแปลงก็คือ การกระจายอํานาจ (Decentralization) ไมใชการรวมอํานาจ (Centralization)) แมจะ
ยังเปนขอ ถกเถียงกันอยูวา กระจายอํานาจแบบไหนจะดีกวากันก็ตาม
จากทฤษฎีสูบทวิเคราะหปรากฏการณองคการทางการศึกษาไทย
การนําเอากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีตาง ๆ ดังกลาวมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในองคการทาง
การศึ ก ษาไทย โดยมีจุ ด มุง หมายเพื่ อ ให เ กิ ด ความชัด เจนและเพื่อ นํ าไปสูก ารเกิ ดความคิ ด ใหมที่ อ าจจะเป น
ขอเสนอแนะตอไปไดนี้ ผูเขียนจะอางอิงสาระที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปน
หลัก แมวาในทางปฏิบัติจะยังไมบรรลุผลหรือยังไมมีความชัดเจนก็ตาม แตเมื่อเปนกฎหมายแลว ก็คาดหวังวาสิ่ง
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น คงเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว นั้ น เว น แต จ ะมี อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม ค าดฝ น จํ า ต อ ง
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกกฎหมายนี้ไป
ประเด็นวิเคราะห
1) การใชหลักการและแนวคิดในทฤษฎี
หากพิจารณาโครงสรางองคการทางการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แลว เห็นไดวา ยังคงจําเปนอาศัยหลักการของทฤษฎีดั้งเดิมเปนพื้นฐานอยูหลายหลักการ เชน หลักการมีสายการ
บังคับบัญชา (Hierarchical Structure) จากกระทรวงสูสํานักงานคณะกรรมการในสวนกลางสูเขตพื้นที่การศึกษา
และสูสถานศึกษาตามลําดับ หลักการแบงงานกันทํา (Division of Labor) เปนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ศาสนา และ วัฒนธรรมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน และหลักการอื่นซึ่งเปนหลักการที่พึง
มีตามปกติขององคการในระบบราชการ เชน หลักความไมเปนสวนตัว (Impersonal) หลักการกฎระเบียบและ
ขอบังคับ (Rules and Regulation) และหลักความเปนเหตุผล (Rationality) เปนตน แตก็ดูเหมือนจะมีความยืดหยุน
มากขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยางไรก็ตาม หลักการตามทฤษฎีดั้งเดิมที่นํามาใชและดูเหมือนจะเปนจุดเนนที่สําคัญ คือหลักความ
เปนเอกภาพในทิศทาง (Unity in Direction) หลักความเปนมาตรฐานในผลลัพธ (Standardization of Outputs)
และหลักความเปนเอกภาพในการสั่งการ (Unity of Command) ดังจะเห็นไดจากที่กําหนดไววา “มีเอกภาพดาน
นโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ” ซึ่งอาจเห็นไดในกรณีที่จะรวมกันของกระทรวงศึกษาธิการและ
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เป น กระทรวงใหม ก ระทรวงหนึ่ ง กรณี ที่ จ ะมี แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมแห ง ชาติ เป น แผนแม บ ทที่ ห น ว ยงานใต สั ง กั ด จะต อ งนํ า ไปปฏิ บั ติ ต ามให ส อดคล อ ง เป น ต น
นอกจากนั้นยังยึดถือ หลักความเปนมาตรฐานของงาน (Standardization of Work) ดังจะเห็นไดจากการ
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการกระกันคุณภาพภายนอกโดยใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพทําหนาที่พัฒนาเกณฑและทําการประเมินทุกระยะ 5 ป เปนตน
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ขอสังเกตของการเนนหลักความเปนเอกภาพในทิศทาง หลักความเปนมาตรฐานในผลลัพธ หลัก
ความเปนเอกภาพในการสั่งการ และหลักความเปนมาตรฐานของงาน เปนหลักการที่จะทําใหตอบสนองตอความ
ตองการในระดับชาติ (National) และความเปนวิชาชีพ (Professional) ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจเชิงบริหาร (Administrative Decentralization) ที่กลาววา “ทัศนะเกี่ยวกับคําวา National และ
Professional ยังมีอิทธิพลตอผูบริหารในระดับลางอยูมาก สายการบังคับบัญชาเชิงหนาที่ (Functional Lines) จะ
ตรงไปจากหนวยงานตันสังกัดสูหนวยงานใตสังกัด และการปฏิบัติงานของหนวยงานใตสังกัดยังคงอยูภายใตการ
ควบคุมของหนวยงานตนสังกัดอยู”
อยางไรก็ตาม องคการทางการศึกษาไทยไดมีการนําเอาหลักการทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
สมัยใหมมาใชดวย เชน หลักการบริหารเชิงการเมืองและการตัดสินใจ (Concern for Political and Decision
Making) และ หลักการบริหารเชิงวัฒนธรรม (Concern for Culture) ดังจะเห็นไดจากการกําหนดใหฝายตาง ๆ
เขามามีสวนรวม (Participation) ในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะจากชุมชนและทองถิ่น การจําแนก
ประเภทการศึกษาออกเปนสามประเภทที่เปนเครือขายเชื่อมกัน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามธรรมชาติวิสัย เปนตน นอกจากนั้น รูปแบบการบริหารของหนวยงานทั้งในสวนกลาง ในเขตพื้นที่
การศึกษา และในสถานศึกษา ก็ยังยึดถือหลักการมีสวนรวมดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการกําหนดใหบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมเปน คณะกรรมการ ถือเปนการเปลี่ยนกรอบแนวคิดจากการมีผูบริหารเดี่ยว
(Single Headed Administrator) ไปเปนผูบริหารแบบพหุ (Plural Headed Administrator) อันเปนลักษณะการ
บริหารที่คํานึงถึงหลักการมีอํานาจรวม (Shared Power/Power With) มากกวาหลักการมีอํานาจเหนือกวา (Power
Over) อันเปนหลักการของทฤษฎีดั้งเดิม
2) ลักษณะขององคการ
ลักษณะองคการทางการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดูเหมือนจะ
คาดหวังใหเปน องคการวิชาชีพ (Professional) พิจารณาไดจากการนําเอาหลักการกระจายอํานาจเชิงบริหาร
(Administrative Decentralization) มาใช โดยกําหนดจะใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานการงบประมาณ ดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานการบริหารทั่วไปไป ยังเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยที่ยังคงมีส ายการบังคับ บัญชาจากกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงไปยังเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาอยู และพิจารณาจากการนําเอาหลักความเปนมาตรฐานดานทักษะ (Standardization of
Skills) มาใชดวย เพื่อ รองรับกับการกระจายอํานาจการบริหารทั้งสี่ดานนั้น ดังจะเห็นไดจากมาตรการที่จะ
สงเสริ มใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ เ หมาะสมกั บ การเป น วิ ช าชี พ ชั้ นสู ง ให มีอ งค ก รวิช าชี พ ครู ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษา และผู บ ริ ห าร
การศึกษา เปนตน
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาองคการในลักษณะดังกลาวดูเหมือนเปนเพียงแนวโนมของความคาดหวัง
แตในความเปนจริงแลว การกระจายอํานาจเชิงบริหารและจัดการในสี่ดานนั้นจะเกิดขึ้นไดจริงหรือไมอยางไร
และเพียงไร เพราะดูเหมือนวาจะมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางการกระจายอํานาจใหเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษากับองคการบริหารสวนตําบล และหากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองโอนไปสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแลว อํานาจในสี่ดาน ดังกลาวจะตองไปอยูที่องคการบริหารสวนตําบลดวยหรือไม จะตองรื้อปรับแก
กฎหมายกันใหมหรือไม เพราะการไปสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะเปนไปตามหลักการกระจาย
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อํานาจเชิงการเมืองนั้น สายการบังคับบัญชาจากกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาจะขาดหายไป จะกลายเปนสายการบังคับบัญชาจากกระทรวงมหาดไทยสูองคการบริหารสวนตําบล
และสถานศึกษาเขามาแทนที่
นอกจากนั้น การไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจะทําใหการบรรลุหลักการความเปนเอกภาพ
ดานนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติลดดอยลงไปหรือไม เพราะสถานศึกษาไมไดสังกัดกระทรวง
ศึก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมโดยตรง และหลักการสําคัญ ขององคกรปกครองสวนท องถิ่นคือ เนนการจั ด
การศึก ษาตามความตอ งการจํ า เป นของท อ งถิ่น ไม เ นน การจั ด การศึ กษาเพื่ อ ตอบสนองความตอ งการของ
สวนกลางหรือระดับชาติ นอกจากนั้นหากขาราชการครูตองเปลี่ยนสภาพไปเปนพนักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแลว ความเปนมาตรฐานทางวิชาชีพจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่ของแตละองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นหรือไม เพราะตางก็จะมีความเปนอิสระที่จะกําหนดมาตรฐานวิชาชีพพนักงานของตนเอง
กล า วโดยสรุ ป ลั ก ษณะขององค ก ารทางการศึ ก ษาไทย หากพิ จ ารณาเฉพาะในกรอบของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แลว มีความมุงหวังจะใหมีการกระจายอํานาจเชิงบริหารจัดการใหผู
ปฏิบัติระดับลางมีอิสระสามารถตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ ได และคาดหวังที่จะมีบุคลากรในองคการที่มีคุณภาพ
สามารถควบคุมตนเอง และมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการทํางานตามที่ไดรับ
การกระจายอํานาจนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็คาดหวังจะใหมีการบริหารงานให
เป นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ และเกณฑ มาตรฐานการประกัน
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ซึ่งนาจะเปนเกณฑมาตรฐานกลาง)
อีกดวย ตามหลักความเปนเอกภาพในทิศทาง หลักความเปนมาตรฐานดานผลลัพธ และหลักความเปนเอกภาพใน
การสั่งการ ดังกลาวในบทวิเคราะหขอ 1 ดังนั้นลักษณะขององคการทางการศึกษาไทยจึงมีลักษณะความคาดหวัง
ที่ป นกัน อยู ระหว างการตอบสนองความตองการระดับชาติและการตอบสนองความตองการระดับ ทองถิ่น
(Mixed of Nationalization and Localization) ซึ่งองคการรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นไดก็โดยอาศัยหลักการการกระจาย
อํานาจเชิงบริหารมากกวาการกระจายอํานาจเชิงการเมือง เพราะหากอาศัยหลักการกระจายอํานาจเชิงการเมือง
แลว สถานศึกษาตองไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรทางการเมืองที่บริหารโดยคณะบุคคล
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ เมื่อเปนเชนนั้นการบริหารโดยองคกรวิชาชีพเฉพาะก็จะเปลี่ยนไป
เปนองคกรจากประชาชน และเมื่อนั้นการบริหารจัดการทางการศึกษาก็จะมุงตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นเปนหลัก และจะเกิดปญหาที่เรียกวา parochialism ดังกลาวขางตนตามมา
การมีลักษณะขององคการที่มีความคาดหวังปนกันทั้ง Centralization และ Decentralization นั้นนาจะ
เปนจุดลงตัวที่เหมาะสมสําหรับการบริหารการศึกษาไทยหรือไม เพราะไมวาจะมองจากมุมของ Centralization ก็
จะไมมีอะไรที่เปน Centralization อยางสมบูรณแบบ หรือแมจะมองจากมุมของ Decentralization ก็ไมมีอะไรที่
เปน Decentralization ที่สมบูรณแบบเชนกัน เพราะตางเปนคําที่กําหนดขึ้นมาเพื่ออธิบายคุณลักษณะของการ
บริหารบนเสนที่ตอเนื่องกัน (Continuum) เปนเรื่องเดียวกัน ไมไดแยกออกจากกันเปนคนละเรื่อง เชนเดียวกับการ
มองเรื่อง Administrative Decentralization กับเรื่อง School – Based Management เปนเรื่องเดียวกันดังกลาว
ขางตน ดังนั้น หากรูปแบบการกระจายอํานาจเชิงบริหารจะสามารถตอบสนองตอการบรรลุเปาหมายระดับชาติ
และระดับทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผลแลวก็นาจะมีความเหมาะสมมากกวารูปแบบการ
กระจายอํานาจเชิงการเมืองที่จะมุงเนนการตอบสนองเปาหมายระดับทองถิ่นเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ขอระวัง
สําหรับรูปแบบการกระจายอํานาจเชิงบริหารก็คือ ตองไมใหเกิดการยึดอํานาจคืนหรือสรางศูนยอํานาจสวนกลาง
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ให เขมแข็งมากขึ้นจนมีสภาพเหมือนปรากฏการณอันเปนสาเหตุที่ทําใหตองมีการกําหนดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นี้ขึ้นมาเทานั้น
ปจจุบันมีความสับสนและโตเถียงกันไปมาระหวางการใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาหรือสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อันเปนประเด็นของการกระจายอํานาจวาควรเปนการกระจาย
อํานาจเชิงบริหารหรือเชิงการเมือง ซึ่งหากวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการตอบสนองตอความตองการ
ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นแลว รูปแบบองคการทางการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
นาจะมีความเหมาะสมมากกวา ดวยเหตุผลของหลักการแตละรูปแบบดังที่กลาวมาแลว
เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือการที่องคการทางการศึกษาไทยในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ไดเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากการมีผูบริหารเพียงคนเดียวไปเปนผูบริหารหลายคน
ในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีสมาชิกมาจากหลายฝาย รวมทั้งตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลดวยแลวนั้น
จะเปนรูปแบบที่มีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน จะเปนรูปแบบที่มีความเปนตัวแทนเชิงวิชาชีพผสมผสานกับ
ตัวแทนเชิงภูมิปญญา ทองถิ่นมากกวาองคคณะบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล เพราะองคคณะบุคคล
ดังกลาว แมจะเปนตัวแทนที่เลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ แตสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน จะมีตัวแทนเชิงวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพเขามาเพียงพอที่จะตัดสินใจในนโยบายสําคัญทางการศึกษาไดอยางถูกตองถูกทิศทาง
หรือไม ความตองการของชุมชนหรือทองถิ่นจะเปนเพียงความตองการตามความรูสึก (Felt Needs) มากกวาความ
ตองการจําเปนที่แทจริง (Real Needs) หรือไม เพราะสิ่งเหลานั้นไมอาจจะอาศัยแตภูมิปญหาทองถิ่นจากชาวบาน
แตยังจะตองอาศัยภูมิปญญาเชิงวิชาการจากบุคลากรในวิชาชีพประกอบอีกดวย นอกจากนั้น จะมั่นใจไดอยางไร
วาในอนาคต เมื่อมีการกระจายอํานาจทุกอยางไปยังองคการบริหารสวนตําบลแลว องคการนั้นจะไมกลายเปน
ศูนยรวมอํานาจแหงใหม ในระดับทองถิ่นขึ้นมา จนกลายเปนปญหาสังคมที่ตองแกไขกันอีก
ผูเขียนตระหนักดีถึงขอเรียกรองในเรื่องการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชน และตระหนัก
ดีถึงความมีคุณคาของประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตการคืนอํานาจหรือการกระจาย
อํานาจใหกับองคกรของประชาชนนั้น ควรคํานึงถึงความพรอม ความมีศักยภาพ และความมีผลงานอันเปนที่
ประจักษและยอมรับดวย ดังนั้น จึงควรใหองคการบริหารสวนตําบลไดริเริ่มสรางสรรคงานดานการศึกษาของ
ตนเองใหเห็นเปนที่ประจักษกอน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
ในระบบนั้น องคการบริหารสวนตําบลควรจัดตั้งสถานศึกษาของตนขึ้นมาเพื่อใหเปนทางเลือกใหมแกสังคมใน
พื้นที่ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของตนเองใหเห็นเปนที่ประจักษ เพื่อเสริมสรางและสะสมความเขมแข็งใหแกตนเอง
ทั้งในแงวิชาการและประสบการณกอนที่จะขยายตัวใหยิ่งใหญตอไปในวันขางหนา และเมื่อถึงวันนั้นก็ยังไมสาย
เกินไปที่จะพิสูจนถึงความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของตนเองในการที่จะรับสถานศึกษาอื่นเขาไปใน
สังกัด แตสําหรับปจจุบัน ในทัศนะของผูเขียนเห็นวายังมีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะเอาสถานศึกษาที่ตองอาศัย
หลักการบริหารทั้งความเปนศาสตร เปนศิลป และเปนวิชาชีพ ไปใหกับองคการหนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มกอตั้งมาไมนาน
ไปบริหารจัดการ
3) วัฒนธรรมองคการทางการศึกษา
พิจารณาจากสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และบทวิเคราะหทั้งในขอ 1 และ
ขอ 2 แสดงใหเห็นวา องคการทางการศึกษาไทยยังคงตองอาศัยบุคลากรในองคการที่มีวัฒนธรรมองคการทั้ง
แบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม คือทั้ง Hierarchy Culture, Market Culture, Clan Culture และ Adhocracy Culture
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อยู (ยอนกลับดูเนื้อหา เชิงทฤษฎีในตอนตน) อยางไรก็ตาม เนื่องจากองคการ ทางการศึกษาไทยในระยะที่ผาน
มา สวนใหญมีวัฒนธรรมองคการแบบ Hierarchy Culture อยูในระดับสูง แตเมื่อลักษณะขององคการมีแนวโนมที่
จะเปลี่ยนแปลงไปเปน องคการเชิงวิชาชีพสูงขึ้น มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับลางสูงขึ้นและ
บุคลากรก็ไดรับคาดหวังวาจะไดรับการพัฒนาในเชิงวิชาชีพสูงขึ้น ดังนั้นคานิยมหลักในลําดับ ตอๆ ไป เชน
ความมีประสิทธิผล ความสามารถแขงขัน ความมุงมั่นในความสําเร็จ ความมีสวนรวม ความรวมมือ ความริเริ่ม
สรางสรรค ความกลาเสี่ยง ความเปลี่ยนแปลง และความกาวหนา เปนตน ก็จําเปนตองไดรับการเสริมสรางและ
พัฒนาใหมากขึ้น
ประเด็นของวัฒนธรรมองคการมีความสําคัญและเปนเรื่องใหญมากกวาประเด็นเรื่องโครงสรางหรือ
เรื่อ งของ การกระจายอํา นาจหรื อ ไมก ระจายอํ านาจ เพราะวัฒนธรรมองคการเปนป จ จัย สํา คัญ ที่ส งผลต อ
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ แมจะมีการกระจายอํานาจมากเพียงใด หากบุคคลในองคการมีพฤติกรรมการ
ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม มีการแสวงหาแตผลประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม มีการทุจริตคอรัปชั่นแลว
การกระจายอํานาจนั้นก็ไมมีคุณคาใด ๆ และจะยิ่งซ้ํารายมากกวาการไมกระจายอํานาจใหเสียอีก เพราะจะเปนการ
ใชอํานาจไปในทางที่ผิด ดังนั้น เมื่อมีความคาดหวังจะใหองคการทางการศึกษาไทยเปนองคการ วิชาชีพ เปน
องคการที่จะมีการกระจายอํานาจใหผูปฏิบัติระดับลางตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ ได สิ่งที่มีความสําคัญและจําเปน
เรงดวนก็คือ คือ การมุงเนนพัฒนาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการจากที่ไมพึงปรารถนาไปสูที่พึงปรารถนา
มิฉะนั้นแลว การกระจายอํานาจก็จะเปนเสมือนการหยิบยื่นอาหารอันโอชะใหกับบรรดาผูที่กําลังหิวโหย
4) การพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดคาดหวังใหผูบริหารการศึกษาไดรับการพัฒนา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเปนวิชาชีพชั้นสูง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย
กําหนด ตลอดจนมีองคกรวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาดวย ในประเด็นเหลานี้ ผูเขียนไมมี
ขอมูลเพียงพอที่จะวิเคราะหไดถึงการดําเนินงานในระยะที่ผานมาและในปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห
ตามทฤษฎีที่นํามากลาวถึงตอนตนแลว เห็นวา ผูบริหารการศึกษาในปจจุบันจะตองไดรับการพัฒนาทักษะเชิง
มโนทัศน (Conceptual Skills) เพื่อใหมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน (vision) หรือทิศทางการพัฒนา
หนวยงานหรือสถานศึกษาของตนเองไดอยางถูกตองและถูกทิศทาง (Do the Right Thing) มากขึ้น ทั้งนี้อันเปน
ผลมาจากผูบริหารเหลานั้นจะไดรับการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ มากขึ้น จะตองมีบทบาทเปน
ผูพัฒนานโยบายมากกวาการเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติมากขึ้น และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เปนไปอยางรวดเร็วจําเปนตองมีผูบริหารที่มีทักษะในลักษณะดังกลาวสูงกวาที่เคยเปนมา นอกจากการพัฒนา
ทักษะเชิงมโนทัศนนั้นแลวทักษะเชิงมนุษย (Human Skills) ก็มีความสําคัญและจําเปนดวยเชนกัน เพราะการ
บริหารยุคที่จะมีการกระจายอํานาจสูง และยุคที่บุคลากรในองคการจะไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้น จะทําใหผูบริหารตองมีบทบาทในการเจรจาตอรองกับกลุมผลประโยชนทางการศึกษา (Interest
Groups) ตางๆ ทั้งในโรงเรียน ในสังคมและชุมชนมากขึ้น จึงจําเปนตองอาศัยภาวะความเปนผูนํา (Leadership)
สูงขึ้นมากกวาที่จะอาศัยการสั่งการหรือใชอํานาจบังคับดังที่ผานมา อยางไร ก็ตาม การเรียนรูศาสตรทางการ
บริหารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎี ตามทัศนะเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Approach) ก็ยังคงมีความจํา
เปนอยูดวยเชนกัน เพราะสิ่งเหลานั้นจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนวิชาชีพทางการบริหารไดในระดับหนึ่ง และ
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เปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดแนวคิดใหมๆ ที่สามารถจะนําไปประยุกตใชกับสภาพความเปนจริงของหนวยงานหรือ
ทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
5) การกระจายอํานาจเชิงการเมืองหรือเชิงบริหาร
ดังกลาวมาแลววาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดการกระจายอํานาจเปนแบบ
เชิงบริหาร (Administrative Decentralization) ไมใชการกระจายอํานาจเชิงการเมือง (Political Decentralization)
เพราะเปนเรื่องของการมอบอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหาร
ทั่วไป ของหนวยงานสวนกลางไปใหแกเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา อันเปนหนวยงานใตสังกัด เสนที่
แสดงถึงสายการบังคับบัญชาจะตอเนื่องกันมาตั้งแตหนวยงานระดับกระทรวงมาจนถึงระดับสถานศึกษา โดย
หนวยงานในแตละระดับนั้นจะเปนหนวยงานในวิชาชีพทางการศึกษา จึงเปนโครงสรางการบริหารที่ระดับบน
และระดั บ ล า งยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ กั น สู ง มี ค วามคาดหวั ง ในผลงานที่ ต อบสนองต อ ความต อ งการทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น แตเปนที่นาสังเกตวา โครงสรางการบริหารตามรูปแบบดังกลาวยังไมทันจะเกิดขึ้น ก็
มีพระราชบัญญัติฉบับใหมขึ้นมา ใหมีโอนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่เปนการกระจายอํานาจเชิงการเมือง เนื่องจากหนวยงาน
ที่รับการกระจายอํานาจเปนองคกรทางการเมืองที่มีผูแทนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ จึงทําใหเปน
ที่นาสงสัยวา ทําไมกฎหมายที่มีการประกาศใชในรัฐบาลชุดเดียวกัน และระยะเวลาการประกาศใชหางกันไมกี่
เดือน จึงเปนกฎหมายที่มีหลักการขัดแยงกัน จนกอใหเกิดความสับสนทั้งในดานความคิดและดานการปฏิบัติ ดัง
จะเห็นไดจากการแสดงทัศนะของนักวิชาการหรือผูบริหารที่เกี่ยวของที่เปนไปคนละทิศคนละทาง และการ
ประทวงการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบลของสมาคมหรือชมรมครูในพื้นที่ตาง
ๆ ในระยะที่ผานมาและในระยะปจจุบัน
บทสรุป
จากบทวิเคราะหองคการทางการศึกษาไทยตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีดังกลาวขางตน เห็นไดวา ในดานโครงสรางนั้น องคการ
ทางการศึกษาไทยยัง ยึดถือหลักการบริหารตามทฤษฎีดั้งเดิมเปนพื้นฐานตามธรรมชาติขององคการราชการอยู
หลายหลักการ โดยเนนหลักการที่สําคัญคือ หลักความเปนเอกภาพในทิศทาง หลักความเปนเอกภาพในการ
บังคับบัญชา หลักความเปนมาตรฐานของงาน และหลักความเปนมาตรฐานของผลลัพธ ในขณะเดียวกันก็เนน
หลักการตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสมัยใหมดวย เชน หลักการมีสวนรวม หลักการมีอํานาจรวม และหลักการมี
วัฒนธรรมรวม เปนตน ดังนั้นลักษณะขององคการทางการศึกษาไทยจึงสามารถนําเอาหลักการทั้งของทฤษฎี
ดั้งเดิมและทฤษฎีสมัยใหมอธิบายรวมกันได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือไดนําเอาหลักการของทั้งทฤษฎีดั้งเดิมและ
ทฤษฎีสมัยมาใชรวมกัน เปนองคการที่มีความคาดหวังปนกัน ทั้งการตอบสนองตอความตองการของสวนกลาง
หรือระดับชาติและตอระดับทองถิ่นดวยตาม
รูปแบบการกระจายอํานาจเชิงการบริหารที่หนวยงานใตสังกัด
ยังคงตองปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัดแมจะมีการกระจายอํานาจหนาที่ใหบางสวน
แลวก็ตาม
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อยางไรก็ตามเมื่อ พิจารณาถึงเฉพาะแนวคิดของการกระจายอํานาจทางการบริหารในสี่ดานและ
แนวคิดการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามวิชาชีพชีพชั้นสูงแลว ก็ดูเหมือนวาจะมีความคาดหวัง
ใหองคการทางการศึกษาไทยเปน องคการเชิงวิชาชีพ ตามทัศนะของ Mintzberg ดังกลาวในตอนตน แตเมื่อ
พิจารณาถึงลักษณะของความคาดหวังที่ปนกันระหวางหลักการในทฤษฎีดั้งเดิมและทฤษฎีสมัยใหมดังกลาวแลว
ความเป น ไปได ใ นความคาดหวั ง ขององคก ารทางการศึ ก ษาไทยน าจะมี ลั กษณะเป น แบบกึ่ งวิ ช าชี พ (SemiProfessional) มากกวา แบบวิ ชาชีพ (Professional) ซึ่งความคาดหวัง นี้ มิ ใชเปนความคาดหวั งในระดั บ ต่ํา เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ซึ่งในทัศนะของผูเขียนเห็นวา องคการทางการศึกษาของไทยสวน
ใหญนาจะเปนองคการราชการแบบจักรกล (Machine Bureaucracy) โดยมีลักษณะขององคการแบบการเมือง
(Political Organization) แทรกปนอยูมาก ทั้งในลักษณะที่เลนเกมการเมือง การเลนพรรคเลนพวก และการใช
อํานาจนอกระบบ ดังนั้นหากจะพัฒนาเพื่อยกระดับถึงแคความเปนองคการแบบกึ่งวิชาชีพก็คงตองอาศัยความ
พยายาม ทรัพยากรและระยะเวลาอีกมาก คงไมสามารถพัฒนาแบบกาวกระโดดถึงระดับวิชาชีพเลยทีเดียว
สําหรับประเด็นของวัฒนธรรมองคการและการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษานั้น ถือวาเปนงาน
สําคัญจําเปนและเรงดวนเปนอันดับแรกของการพัฒนาหรือการที่จะปฏิรูปการศึกษา เพราะองคการทางการศึกษา
ไทยในระยะที่ผานมาเปนองคการราชการแบบจักรกลที่มีการใชอํานาจนอกระบบและเลมเกมการเมืองกันมาก
ดังกลาวมาแลวนั้น เมื่อมีกรอบแนวคิดที่จะกระจายอํานาจทางการบริหารลงสูระดับลางใหมากขึ้น จึงจําเปน
จะตอง พัฒนาวัฒนธรรมการทํางานและวัฒนธรรมการบริหารงานของบุคลากรระดับลางใหเตรียมรับกับการ
กระจายอํานาจนั้นใหถูกตองและถูกทิศทางมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม มิฉะนั้นแลวการกระจายอํานาจ
ซึ่งคาดหวังวาจะเปนยาวิเศษที่รักษาโรครายในอดีตไดก็จะกลายเปนยาพิษที่จะทําลาย ทุกสิ่งทุกอยางใหหมดสิ้น
ไปไดอยางรวดเร็วมากขึ้น
สําหรับการกระจายอํานาจเชิงบริหาร โดยการมอบอํานาจหนาที่จากระดับบนสูระดับลางนั้น เมื่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมไดกําหนดไวอยางชัดเจนแลว รัฐบาลควรใหโอกาสไดถูกนําไปใชให
เห็นผลในระยะเวลาที่นานพอสมควร ไมควรมีอะไรที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนไปใชรูปแบบ
อื่นหรือรูปแบบการกระจายอํานาจเชิงการเมืองในทันทีทันใด ซึ่งจะมีความเสี่ยงและอันตรายมากเกินไปที่จะทํา
เชนนั้นในสภาพปจจุบัน หรือหากจะใหเกิดขึ้นจริง ก็ควรใหมีทดลองนํารองกอนในบางพื้นที่ หรือ ควรเปนไปใน
รูปแบบที่เปนทางเลือก โดย องคการทางการเมืองนั้นควรจะกอตั้งและบริหารสถานศึกษาของตนเองขึ้นมาใหเปน
ทางเลือกหนึ่งของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากสามารถบริหารจัดการไดดีจริงแลว สังคมจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ
เลือกเอง ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยในปจจุบันตองการทางเลือกที่หลากหลาย ไมใชเปนทางเลือกที่ดีที่สุดที่ถูกยัด
เยียดใหดังที่เคยเปนมา
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