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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 289 ไดบัญญัติไววา
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมมีสทิ ธิทจ่ี ะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิน่ นัน้ และเขาไปมีสว นรวมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา 43 และมาตรา 81 ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัต…
ิ
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ จะนําไปสูก ารกระจายอํานาจจากสวนกลางไป
ยังทองถิน่ เพือ่ ใหทอ งถิน่ มีสทิ ธิและมีสว นรวมในการจัดการศึกษา ซึง่ จะทําใหการศึกษามี
ความสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้ การที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับการสงเสริมใหมบี ทบาทในดานการศึกษาอบรมจะสงผลใหการปกครองระดับทอง
ถิ่นประสบความสําเร็จตามเจตนารมณยง่ิ ขึน้
เพือ่ ใหเปนไปตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติไดดาเนิ
ํ นการวิจยั เกีย่ วกับการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา เพือ่ เปนแนวทาง
ในการจัดทํารางพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ซึง่ สภาผูแ ทนราษฎรไดพจิ ารณารับหลัก
การแลวเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2541 ในระหวางนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติได
เตรียมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยัง
ทองถิน่
หนังสือเรือ่ ง “การกระจายอํานาจทางการศึกษา : การเมืองและฉันทานุมตั ”ิ นี้ แปล
และเรียบเรียงมาจากรายงานของธนาคารโลกเรือ่ ง Decentralization of Education : Politics
and Consensus ซึง่ เขียนโดย Edward Fiske หนังสือเลมนีเ้ ปนการอภิปรายเกีย่ วกับการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก เพือ่ ชวยเหลือผูว างนโยบายทางการศึกษาและ
การเมือง รวมทั้งผูที่ตองดําเนินงานเกีย่ วกับการกระจายอํานาจทางการศึกษาในประเทศกําลัง
พัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพจิ ารณาเห็นวา รายงานเรือ่ ง “การ
กระจายอํานาจทางการศึกษา : การเมืองและฉันทานุมตั ”ิ นี้ จะเปนประโยชนอยางยิง่ สําหรับผู
ทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินงานเกีย่ วกับการกระจายอํานาจทางการศึกษาในประเทศไทย จึงไดขอ
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อนุญาตจากธนาคารโลก เพือ่ แปลและจัดพิมพเผยแพร โดยไดมอบหมายใหนางสาวภัทรนันท
พัฒยิ ะ เปนผูแปลและไดรับความกรุณาจากศาสตราจารยดร.พจน สะเพียรชัย ทีป่ รึกษา
พิเศษของสํานักงานฯ เปนผูอ า นและเรียบเรียงให ซึ่งสํานักงานฯ ขอขอบคุณเปนอยางยิง่ ไวทน่ี ้ี

(ดร.รุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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การกระจายอํ านาจการศึกษาเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยางแทจริง
ประเทศใหญๆ อยางอินเดียหรือประเทศเล็ก ๆ อยางบูกนิ าฟาโซตางก็ดาเนิ
ํ นการเรือ่ งนี้ การ
กระจายอํานาจไดรบั การสนับสนุนจากรัฐบาลประชาธิปไตยในออสเตรเลียและสเปน และจาก
รัฐบาลเผด็จการทหารในอารเจนตินา และเกิดขึน้ ในหลายรูปแบบตัง้ แตคณะกรรมการโรงเรียน
ที่ไดรับเลือกตั้ง จากชุมชน เชนในชิคาโก ไปจนถึงกลุม โรงเรียนในเขมร หรือระบบคูปองในชิลี
การกระจายอํานาจซึง่ เปนเรือ่ งนาตืน่ ใจไปทัว่ โลกนี้ มีทม่ี าหลากหลาย ผูน ํา
ดานธุรกิจพบวาระบบราชการที่ใหญโตเทอะทะและรวมศูนยอํานาจนัน้ มีขอ จํากัดมากมายเมือ่
ตองรับมือกับสถานการณทางการตลาดทีแ่ ปรเปลีย่ นไปอยางรวดเร็ว การลมสลายของสหภาพ
โซเวียตและปญหามากมายในหลายประเทศทีใ่ ชระบบสังคมนิยม ทําใหผูคนสั่นคลอนศรัทธา
ตอรัฐแบบรวมศูนยอานาจ
ํ
และยิง่ เพิม่ ความกดดันใหรฐั เหลานัน้ ตองเปลีย่ นเปนระบบประชาธิปไตย การถดถอยทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกในปลายทศวรรษที่ 1980 และตนทศวรรษที่
1990 ทําใหตอ งพุง ความสนใจมาทีบ่ ทบาทอันสําคัญยิง่ ของการศึกษาในการสรางเศรษฐกิจที่
มั่นคง ประสบการณทผ่ี า นมาแสดงใหเห็นวาระบบการศึกษาหลายแหงทีใ่ ชการรวมศูนยนน้ั
ทํางานไมไดผลเลย การอภิปรายระดับโลกในเรือ่ งบทบาททีเ่ หมาะสมของรัฐ ยิง่ ทําใหตองหัน
มาเนนเรื่องแนวคิดระบบตลาดเสรี การแขงขัน และแมกระทัง่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกันมากขึน้
การกระจายอํานาจการศึกษาเปนกระบวนการทีซ่ บั ซอน ซึ่งสามารถสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงตอวิธีการจัดการระบบการศึกษา
อันรวมถึงการวาง
นโยบาย วิธีการสรางรายได การใชจา ยเงินงบประมาณ การฝกอบรมครู การวางหลักสูตร และ
การบริหารโรงเรียนในทองถิน่
สิง่ ทีต่ ามมากับการเปลีย่ นแปลงเหลานัน้ ก็คอื การเปลีย่ นคา
นิยมทีเ่ ปนพืน้ ฐานสําหรับการศึกษาสําหรับมวลชน คือ คานิยมในเรือ่ งสัมพันธภาพระหวางโรง
เรียนกับนักเรียนและผูป กครอง สัมพันธ-ภาพระหวางชุมชนกับรัฐบาล และทีส่ าคั
ํ ญคือ ความ
หมายและวัตถุประสงคของการศึกษาสําหรับมวลชนนัน้ เอง
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การกระจายอํ านาจการศึกษายังเปนกระบวนการที่มีนัยทางการเมืองสูงมาก
ตามคําจํากัดความนั้น การกระจายอํานาจเกีย่ วของกับการถายโอนอํานาจขนานใหญ หรือ
อยางนอยก็เปนความคิดทีจ่ ะถายโอนอํานาจ อันจะกระทบตออิทธิพลและความเปนอยูข อง
กลุมสําคัญๆ อยางเชนครูและสหภาพครู การศึกษามีความสําคัญอยางยิง่ ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ และระบบการศึกษาเปนเครื่องมือสําหรับขยายอิทธิพลทางการเมืองและ
ดําเนินการตามโครงการและวัตถุประสงคของผูท ก่ี ําลังอยูในอํานาจ
โครงการการกระจาย
อํานาจการศึกษาจะสําเร็จหรือลมเหลวจึงอยูท ท่ี างการเมืองมากกวาตัวเนือ้ หาของโครงการเอง
หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อชวยเหลือผูวางนโยบายทางการศึกษาและการเมือง
ตลอดจนผูที่ตองดําเนินการเรือ่ งนีใ้ นประเทศกําลังพัฒนา รวมทัง้ ผูใ หเงินชวยเหลือ (donors)
องคกรเอกชน และคนนอกวงการการศึกษาทีก่ าลั
ํ งหาทางชวยเหลือใหประเทศเหลานัน้ บรรลุ
เปาหมาย “การศึกษาสําหรับทุกคน” ได วัตถุประสงคของหนังสือเลมนีค้ อื การชีใ้ หเห็นถึงมิติ
ทางการเมืองของการกระจายอํานาจ และเนนใหเห็นความออนไหวของมิตดิ งั กลาว แมโครง
การการกระจายอํานาจจะแตกตางกันมากในแตละประเทศ แตจะมีแนวทางหลักทีเ่ หมือนกัน
อยู และทีเ่ หนือสิง่ อืน่ ใด ก็คือ ในทุกสถานการณตองมีการตั้งคําถามตอประเด็นพืน้ ฐานทัง้
หลายใหครบถวน
หนังสือเลมนีค้ รอบคลุมถึงหัวขอและประเด็นตอไปนี้
• กรณีศกึ ษาของการกระจายอํานาจการศึกษา บทแรกจะเลาวาประเทศโคลัมเบีย ได
ดําเนินการกระจายอํานาจการศึกษาของตนอยางไร
และจากนัน้ ก็ปรับเปลีย่ น
นโยบายนีห้ ลังจากเวลาผานไปกวาสองทศวรรษ ประสบการณของโคลัมเบีย แสดง
ใหเห็นวาการกระจายอํานาจเปนกิจการทีซ่ บั ซอน และหนทางจากแนวคิดไปสูก าร
ปฏิบัตินั้นไมใชทางสายตรงเลยแมแตนิดเดียว
• ดวยเหตุใดการกระจายอํานาจจึงเปนเรือ่ งทางการเมือง การเขาใจพลวัตทางการ
เมืองในการกระจายอํ านาจเปนสิ่งสํ าคัญที่จะทํ าใหโครงการการกระจายอํ านาจ
สําเร็จลุลวงไปไดไมวาโครงการใด
• ทําไมประเทศตางๆ จึงพากันกระจายอํานาจ ผูน ําประเทศอาจมีเหตุผลนานัปการทีจ่ ะ
กระจายอํานาจ แตเหตุผลสวนใหญไมเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากนัก
บทที่ 3 จะเลาถึง 9 ประเทศทีก่ ระจายอํานาจ โดยมีเหตุผลแตกตางกัน 9 ประการ
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• การกระจายอํานาจทําใหไดอะไร บทที่ 4 เปนการสํารวจอยางยอๆ วาเรารูอ ะไรบาง
เกีย่ วกับผลกระทบของการกระจายอํานาจการศึกษาตอการเรียนรู ตอประสิทธิภาพ
ของการบริหาร ตองบประมาณของโรงเรียน และตอความเสมอภาค ขอสรุปประการ
หนึง่ คือ การกระจายอํานาจการศึกษาเองโดยตัวของมันเองนัน้ ไมใชการแกไขปญหา
ไดทง้ั หมด มันอาจเปนเพียงความสําเร็จทางการเมือง แตไมไดชว ยใหการเรียนและ
การสอนดีขึ้นแตอยางใด และยังอาจเกิดผลขางเคียงทีไ่ มพงึ ปรารถนาอีกดวย อาทิ
ยิง่ ทําใหชอ งวางระหวางคนจนและคนรวยขยายกวางขึน้
การกระจายอํานาจการ
ศึกษาเปนสิง่ ทีจ่ ําเปน แตไมไดเปนเงือ่ นไขเพียงพอทีจ่ ะทําใหเกิดการพัฒนาการ
เรียนการสอนได
• ความสําคัญของการสรางฉันทานุมตั ิ ถาจะใหการกระจายอํานาจการศึกษาสงผล
ทางบวกตอการศึกษาโดยไมไปซํ้าเติมปญหาความไมเสมอภาค ก็จะตองนําผูมีสวน
ไดสว นเสียมาเขารวมในกระบวนการใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได บทที่ 5 จะกลาวถึง
ปญหาและสิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดซง่ึ เปนเรือ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งไมไดในการสรางฉันทานุมตั ิ
• จะสรางฉันทานุมัติไดอยางไร มีเพียงไมกป่ี ระเทศทีพ่ ยายามสรางฉันทานุมตั จิ าก
มวลชนในการกระจายอํานาจการศึกษา ประสบการณของประเทศทีท่ าสํ
ํ าเร็จจึงเปน
บทเรียนทีเ่ ปนประโยชน ซึง่ เปนหัวขอทีบ่ ทสุดทายจะกลาวถึง
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หนังสือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของความพยายามของกลุมการศึกษาในฝายพัฒนา
มนุษยของธนาคารโลก ทีศ่ กึ ษาทําความเขาใจเกีย่ วกับการกระจายอํานาจในระบบการศึกษา
โดยไดเสนอภาพรวมของประสบการณและการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ หนังสือเลมนีเ้ ขียนขึน้ โดยมีมาร
เลน ล็อคฮีด (Marlaine Lockheed) ชวยใหการแนะนําและดูแลโดยตรง และมีมาริส โอรูค
(Maris O’Rourke) ซึง่ เปนทีป่ รึกษาอาวุโสทางการศึกษาชวยใหคาแนะนํ
ํ
าทัว่ ไป หนังสือเลม
นีไ้ ดอาศัยประโยชนจากการปรึกษากับสมาชิกคนอืน่ ๆ ในทีมงานทีก่ ําลังทํางานเกีย่ วกับการ
กระจายอํานาจการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ราชาอิสวาร โบวอน (Rajayswar Bhowon) ร็
อบบ คูเปอร (Robb Cooper) แคธี เกยนอร (Cathy Gaynor) อีลเู นด ชวิทเซอร (Eluned
Schweitzer) และ แคโรลีน วินเทอร (Carolyn Winter) และเจาหนาทีใ่ นแผนก ซึง่ มี นิโคลัส
เบอรเนท (Nicholas Burnett) ทอม ไอซมอน (Tom Eisemon) บรูโน ลาปอรต (Bruno
Laporte) โลริท ฮอลม-นีลเซน (Lauritz Holm-Nielsen) แฮรี ปาตริโนส (Harry Patrinos)
ซแวรี ซีเกอรดสัน (Sverrir Sigurdsson) และ จี-เปง ตัน (Jee-Peng Tan) ผูท ต่ี รวจแกไข
คือคณะทีป่ รึกษาของโครงการการกระจายอํานาจการศึกษาของธนาคาร ซึง่ มี อัลเบอรท ไอม
(Albert Aime) ซู เบอรรแี มน (Sue Berryman) ฮานส บินสวานเกอร (Hans Binswanger)
อลิซาเบท คิง (Elizabeth King) ซิงไก มูตุมบูกา (Dzingai Mutumbuka) ฆวน ปราวดา
(Juan Prawda) และ อัลซีโอนี ซาลีบา (Alcyone Saliba) และยังมี
กุสตาโว อริกา
(Gustavo Arica) ฮาลซี บีเมอร (Halsey Beemer) โจ บรอสเซนฮาน (Jo Brosenhan) ทิม
แคมปเบล (Tim Campbell) เดวิด แชปแมน (David Chapman) เดนนิส รอนดิเนลลี
(Dennis Rondinelli) มานูเอล เวรา (Manuel Vera) และ โดนัลด วิงกเลอร (Donald
Winkler) ใหคาแนะนํ
ํ
าและสละเวลาให หนังสือฉบับตนรางไดนําไปเสนอในการประชุมประ
จําปของสมาคมการศึกษานานาชาติและเปรียบเทียบ (Comparative and International
Education Society) เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 1996 มารโก เวอรบคี (Margot Verbeeck) ชวย
พิมพงานให และบริษทั American Writing Corporation ชวยตรวจแกและวางรูปเลม

!"#!#$%"&'()"%*"+!"#,-!."/0/!"#123'+45$67)*")8297 :

11

>**?=F R
/#1'F +#";Q'+!"#!#$%"&'()"%
S)I#$/*,LC350/>?&
เรื่องราวของการกระจายอํานาจในประเทศโคลัมเบียสะทอนใหเห็นถึงประสบ
การณของอีกหลายประเทศ ไมเพียงแตในละตินอเมริกา แตในแอฟริกา เอเชีย และทีอ่ น่ื ๆ
เรื่องนี้เปนตัวอยางที่ดีเยี่ยมสําหรับประเทศทีผ่ นู ําเห็นการกระจายอํานาจการศึกษาเปนหนทาง
บรรลุเปาหมายทางการเมือง ซึง่ ในกรณีนค้ี อื ความมัน่ คงและสรางความชอบธรรมใหกบั รัฐบาล
กลาง และเปนตัวอยางของกรณีทม่ี ผี ลกระทบทางการศึกษาทัง้ ทางบวกและทางลบ โคลัมเบีย
ยังเปนตัวอยางของประเทศที่ผูนําดําเนินการเรื่องกระจายอํานาจไปโดยไมใหความสนใจกับ
ฉันทานุมัติและการสนับสนุนจากมวลชนและผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลง
รวมทัง้ ครู
ในปลายทศวรรษที่ 1980 โคลัมเบียเปนประเทศทีเ่ กือบจะลมทัง้ ทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม อิทธิพลมืดของกลุม นักคายาเสพติดแฝงอยูท กุ หนทุกแหง นักรบสงคราม
กองโจรทีไ่ ลลา ผูก อ การรายทัง้ ฝายซายฝายขวาปรากฏตัวทัว่ หัวระแหง การลอบสังหารนักการ
เมือง เจาหนาทีต่ ารวจ
ํ
นักหนังสือพิมพ และแมกระทัง่ อาจารยมหาวิทยาลัยและครูใหญ เกิด
ขึน้ บอยแทบจะเปนเรือ่ งประจําวัน ผูน ําทางการเมืองทราบดีวา จะตองทําอะไรสักอยางเพือ่ นํา
ความมั่นคงและระเบียบกลับคืนมาสูประเทศชาติที่มีประชากรถึง 30 ลานแตเต็มไปดวยความ
รุนแรง กาวแรกก็คอื ตองกอบกูค วามนาเชือ่ ถือใหรฐั บาลเองเสียกอน
วิถที างทีโ่ คลัมเบียเลือกก็คอื ถายโอนอํานาจกันขนานใหญจากรัฐบาลกลางซึง่
ใชกําปน เหล็กควบคุมกระบวนการทางการเมือง ไปสูสถาบันตางๆ ทีอ่ ยูร อบนอก ไมวา จะเปน
สถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และอืน่ ๆ รัฐบาลเห็นวาการใหประชาชนธรรมดาเขามามีบท
บาทมากขึน้ ในการบริหารสถาบันตางๆ ของรัฐ จะสามารถสรางความชอบธรรมใหสถาบัน
เหลานัน้ ไดอกี ครัง้
กาวแรกของการกระจายอํานาจเริม่ ในป 1985 ดวยการยินยอมใหประชาชน
เลือกตัง้ นายกเทศมนตรีในเทศบาลทีม่ จี านวน
ํ
1,024 แหง และตอมาอีกไมนานก็ไดเลือกตั้งผู
วาการรัฐจํานวน 33 คนดวย ในป 1989 รัฐสภาผานกฎหมายซึง่ กําหนดใหเทศบาลมีบทบาท
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มากขึน้ ในการจัดบริการพืน้ ฐาน เชน การศึกษาและการสาธารณสุข ในป 1990 เมือ่
ประธานาธิบดีเซซาร กาวิเรีย (Cesar Gaviria) เขารับหนาที่ ไดประกาศใชโครงการปฏิรูป
เศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีการลดกฎระเบียบจากสวนกลางในดานการคาและการเงิน และ
สงเสริมใหมกี ารแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกิจการทีเ่ กีย่ วกับการบริการ เชน ถนนและไฟฟา ความ
พยายามตางๆ เหลานี้มาถึงจุดสูงสุดในป 1991 โดยมีรา งรัฐธรรมนูญใหมซง่ึ ชวยจัดระเบียบให
กับการเปลีย่ นแปลงเล็กๆ นอยๆ ทีไ่ ดรเิ ริม่ กันมากอนหนานัน้ แลว และนํามาตรการอืน่ ๆ มาใช
เพื่อสงเสริมความคิดและกระบวนการประชาธิปไตย
วัตถุประสงคหลักของการพยายาม
กระจายอํานาจก็คอื พยายามทําลายสิง่ ทีเ่ รียกวา “ประชาธิปไตยแบบคณาธิปไตย” (Hanson
1995b, 103) ทีท่ ําใหโคลัมเบียตองถูกควบคุมโดยกลุมบุคคลระดับสูงในพรรคการเมืองไมวา
จะเปนพรรคอนุรกั ษนยิ มหรือเสรีนยิ ม รวมทัง้ กลุม ผลประโยชนเชนนิกายโรมันแคธอลิค
การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนองคประกอบสําคัญในยุทธศาสตรการดึง
ประเทศโคลัมเบียใหหลุดพนปากอาวของความสับสนวุน วาย การศึกษาเคยถูกควบคุมจาก
สวนกลางอยางแนนหนาเชนเดียวกับสถาบันทางสังคมทีส่ ําคัญอืน่ ๆ กระทรวงศึกษาธิการใน
กรุงโบโกตาเมืองหลวงเปนผูควบคุมงบประมาณสําหรับการศึกษา และเปนผูตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญเชนหลักสูตร ตําราเรียน และเรื่องตางๆ ทีเ่ ปนนโยบายการศึกษาสําคัญทุกเรือ่ ง ครูนั้น
เปนลูกจางของรัฐบาลกลาง เงินเดือนครูเปนเรือ่ งทีต่ อ งเจรจาในระดับชาติ
แตกน็ า แปลกทีก่ ารควบคุมอยางแนนหนานีเ้ พิง่ เกิดขึน้ เมือ่ 20 ปกอ นนีเ้ อง และ
ถูกนํามาใชเพือ่ แกปญ
 หาการใชอํานาจไปในทางไมชอบในระบบเกา
ซึง่ เปนระบบกระจาย
อํานาจ ในระบบเกาทีเ่ ริม่ ใชหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นัน้ เทศบาลในทองถิน่ เขามาควบคุมการ
ศึกษาอยูม าก แตขาดพลังอํานาจทางการเงิน การบริหาร และการเมือง ทีจ่ ะชวยใหสรางราย
ได บริหารโรงเรียน หรือจัดการกับการประทวงของพวกครูไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบรวม
ศูนยอํานาจถูกนํามาใชในตอนตนทศวรรษที่ 1970 โดยพรรคแนวรวมแหงชาติ (National
Front) ทีบ่ ริหารประเทศอยูใ นขณะนัน้ และประสบความสําเร็จในการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การศึกษา สามารถทําใหการประทวงของครูทเ่ี กิดขึน้ จนเปนกระแสรุนแรงยุตลิ งได และยัง
ประกันไดวาครูจะไดรับเงินเดือนสมําเสมอ
่
แตเมือ่ ผานมาอีก 2 ทศวรรษ การรวมศูนยอํานาจ
ก็ถกู กลืนเขาไปในระบบราชการ และไมไดรบั รูว า ชุมชนในทองถิน่ ไดทวีความตองการทีจ่ ะมี
อํานาจปกครองตนเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ ยังเห็นไดชดั วา โคลัมเบียควรมีโรงเรียนทีด่ กี วาทีม่ อี ยู
เด็กทีไ่ ดเขาโรงเรียนประถมศึกษามีประมาณรอยละ 86 ซึง่ เปนตัวเลขทีส่ งู พอสมควร แตนกั
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เรียนทีไ่ ดเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามีเพียงครึง่ เดียวของผูท ม่ี สี ทิ ธิ นอกจากนัน้ งบประมาณ
สําหรับการศึกษาคิดเปนอัตราเพียงรอยละ 2.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึง่
แมพอจะเทียบเคียงกันไดกบั ประเทศเพือ่ นบานบางประเทศ แตกย็ งั นอยกวาอัตราของประเทศ
เอเชียทีก่ ําลังเติบโตอยางรวดเร็วมาก การหวนกลับมาใชการกระจายอํานาจการศึกษาแทนการ
รวมศูนยอํานาจจึงเกิดขึน้ ในบรรยากาศเชนนี้
ยุทธศาสตรทร่ี ฐั บาลใชในการกระจายอํานาจ เปนความพยายามสองชัน้ คือ ให
เทศบาลเขามาจัดการเรือ่ งการศึกษา และเพิม่ อํานาจปกครองตนเองใหโรงเรียน วัตถุประสงค
แรกจะบรรลุไดกด็ ว ยการโอนทรัพยากรทางการเงินมาใหเทศบาล สวนประการหลังดวยการให
อํานาจโรงเรียนในการดูแลรับผิดชอบดานบุคลากร รางหลักสูตรบางดาน และควบคุมการเงิน
บางดาน ผูปกครอง ครู และนักเรียนจะมีสทิ ธิมเี สียงมากขึน้ ในการบริหารโรงเรียน ผูตรวจการ
จากเมืองหลวงถูกยุบเลิกไป และการวางแผนการศึกษาจะทําขึน้ มาจากระดับลางแทนการสัง่
การลงไปจากระดับบน
ในแงการเมืองของการกระจายอํานาจการศึกษาเพื่อปลดปลอยจากระบบราช
การทีร่ วมศูนยอยางแนนหนานัน้ กลายเปนเรือ่ งยุง ยากมาก ในระหวางประชุมสภา รัฐบาล
พยายามกดดันใหโอนงบประมาณไปใหทอ งถิน่ บริหารดวย แตพวกผูแ ทนไดคดั คานอยางแข็ง
ขัน โดยอางวาในระยะยาวจะไมยั่งยืนไปได แตในทีส่ ดุ ก็ยอมใหถา ยโอนอํานาจในการดําเนิน
งานดานบริการทางสังคม รวมถึงการศึกษา ไปใหกบั ทองถิน่ และโอนเงินงบประมาณจากสวน
กลางไปเพิม่ ใหมากขึน้ พอสมควร พรอมทัง้ ลดขนาดหนวยงานสวนกลางลง
สวนการแกไขในแงกฎหมายกลับเปนเรือ่ งทีต่ า งกันมาก ในป 1992 สํานัก
นโยบายแหงชาติทําความตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลัง และไดเตรียม
รางกฎหมายวาดวยแนวทางการเพิม่ อํานาจใหเทศบาลและเขต ใหโรงเรียนมีอํานาจการปก
ครองตนเอง ใหภาคเอกชนเขามามีสว นในการศึกษา และจัดระบบคูปองสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมทีย่ ากจน แตสหภาพครูคดั คานขอเสนอเหลานีอ้ ยางรุนแรง สหภาพครูรดู วี า พลังทาง
การเมืองสวนใหญของตนมาจากความสามารถในการเจรจาทําสัญญากับรัฐบาลในระดับชาติ
จึงคัดคานหลักการกระจายอํานาจ และใชอทิ ธิพลของตนจัดการชุมนุมประทวงขนานใหญจน
ไดผล กระทรวงศึกษาธิการตองยอมอะลุมอลวย กฎหมายทีอ่ อกมาในชวงป 1993 และ 1994
จึงสะทอนใหเห็นดุลยภาพทางการเมือง อํานาจทีโ่ อนใหเทศบาลมีจากั
ํ ด โรงเรียนไมไดอํานาจ
ปกครองตนเอง ไมสามารถเลือก จางหรือลงโทษบุคลากรได ขอตกลงเหลานีส้ ว นใหญทํากันใน
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สภาการศึกษาตางๆ ทีม่ พี วกครูเขารวมอยูด ว ย มีการตั้งระบบประเมินครู แตไมมวี ธิ กี ารทีจ่ ะวัด
ผลนักเรียน เชน คะแนนสอบ รัฐบาลกลางจึงไมสามารถทําใหรฐั สภาอนุมตั ใิ หเทศบาลมี
อํานาจจัดการการศึกษาพืน้ ฐานอยาง เต็มรูปแบบและใหโรงเรียนมีอานาจปกครองตนเองได
ํ
ผลกระทบของโครงการการกระจายอํานาจมีทง้ั ทางบวกและลบ ในเรือ่ งการเงิน
นัน้ ไมวา สาเหตุจะมาจากการกระจายอํานาจหรือเพราะงบประมาณของรัฐเพิม่ ขึน้ โดยทัว่ ไป
แตงบประมาณสําหรับการศึกษาในป 1994 เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 3.65 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ซึง่ มากกวาตัวเลขเปาหมายทีต่ ง้ั ไวรอ ยละ 3.5 และเทศบาลไดรับเงิน
ประมาณรอยละ 70 ของสวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกลาว
มีการจัดตั้งระบบคูปองสําหรับนักเรียนยากจนดวย ระเบียบสําหรับโรงเรียนเอก
ชนถูกยกเลิก กระนัน้ ในกลางป 1993 โรงเรียนทีโ่ อนมาอยูภ ายใตการควบคุมของเทศบาลยัง
มีเพียงรอยละ 70 สวนทีเ่ หลืออยูร อ ยละ 30 นัน้ มีโรงเรียนทีร่ ารวยมากๆ
่ํ
อยูดวย สมาชิกชุมชน
ยังไมคอ ยใชสทิ ธิในการเขามามีสว นรวมทีเ่ พิง่ ไดรบั มา และยังมีองคกรระดับทองถิ่นอีกมาก
มายทีม่ ตี วั ตนปรากฏอยูเ ฉพาะบนหนากระดาษเทานัน้
การที่การกระจายอํานาจการศึกษาในโคลัมเบียประสบความสําเร็จไมมากนั้น
มีเหตุผลทางการเมืองอยูม าก ประการหนึง่ นัน้ คือ รัฐบาลกลางทีผ่ ลักดันโครงการนีเ้ พราะมีผล
ประโยชนของตนเองนัน้ ยังปนองคกรทีใ่ หญโตเทอะทะและไมคอ ยมีอะไรใหม สํานักนโยบาย
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง ตางมีสว นเกีย่ วของ แตตางมีผล
ประโยชนและมุมมองทีแ่ ตกตางกันมหาศาล กระทรวงศึกษาธิการไมคอยมีบารมีในคณะรัฐ
บาล ประกอบกับนโยบายของผูน าเปลี
ํ ่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึง่ เปนการบอนทําลายความ
สามารถระดับมืออาชีพทีก่ ระทรวงฯ มีอยู กระทรวงฯ ยังมีแนวโนมมานานแลววาจะพยายาม
หลีกเลี่ยงความขัดแยงอยางถึงที่สุด โดยเฉพาะอยางยิง่ ถามีการประทวงของครู ในทางตรงกัน
ขาม สหภาพครูทม่ี สี มาชิกถึง 200,000 คนนั้นรูดีวาตนตองการอะไร ผูน ําสหภาพทีเ่ อียงซาย
สามารถดํารงรักษาอํานาจเอาไวไดโดยตลอด โดยใชนโยบายการปรับปรุงเงือ่ นไขการทํางาน
ใหกบั สมาชิก และมีความชํานาญในการใชการประทวงเปนอาวุธสําหรับขมขูก ระทรวงศึกษาธิ
การและหนวยงานอืน่ ของรัฐ ดังนัน้ แมรฐั สภาอาจผานกฎหมายออกมาได แตสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรก็จะไมเอาดวยถาไมมีการตกลงระหวางรัฐบาลกลางกับสหภาพครูใหเรียบรอยเสีย
กอน
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แตกลุม ทีจ่ ะไดประโยชนโดยตรงจากการปฏิรปู กลับไมไดรวมการอภิปราย ผูน ํา
ในภาคเอกชนสวนใหญไมเคยเขาโรงเรียนของรัฐ และไมสง ลูกไปเขาโรงเรียนของรัฐดวย พวก
เขาจึงนัง่ เสมอนอกอยูเ ฉยๆ ผูปกครองและกลุมตางๆ ในชุมชนไมมกี ารจัดการทีด่ พี อ แมกระทัง่
เทศมนตรีและผูว า การรัฐทีเ่ พิง่ ไดรบั เลือกตัง้ เขามาและไมไดเตรียมตัวใหพรอมจะรับมือกับเรือ่ ง
ทีม่ คี วามซับซอน นอกจากนัน้ ยังมีความไมไววางใจกัน ระหวางรัฐบาลและสหภาพครูอยูม าก
โดยสรุปนัน้ ความพยายามทีจ่ ะกระจายอํานาจการศึกษาในโคลัมเบียประสบ
ความสําเร็จในแงการปรับปรุงการศึกษาและสรางความชอบธรรมใหกบั รัฐบาล แตทเ่ี กิดขึน้ ยัง
มีขอ จํากัดมาก เนือ่ งจากไมสามารถหาฉันทานุมตั แิ ละการสนับสนุนจากผูเ กีย่ วของคนสําคัญๆ
รวมทัง้ ครูทเ่ี ปนผูใ หการศึกษาในชัน้ เรียน
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การศึกษาไมวาจะในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศกําลังพัฒนาลวนมีการ
เมืองแฝงอยู ผูท ส่ี นับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษาในแงทจ่ี ะใหเปนหนทางในการ
พัฒนาการศึกษาจะตองคิดใหรอบคอบถึงมิตทิ างการเมืองของสิง่ ทีเ่ ขาพยายามจะทําใหสาเร็
ํ จ
และจะตองรูวา ในการพยายามเปลีย่ นดุลยภาพแหงอํานาจในระบบการศึกษาของชาตินน้ั
เขาจะตองเขาไปเกีย่ วของกับกิจกรรมทางการเมืองทีจ่ ะมีทง้ั ผูต อ ตานและสนับสนุน
การศึกษาเปนเรือ่ งทางการเมืองก็เพราะระบบการศึกษาคือ
• ลักษณะพืน้ ฐานของคานิยมของชาติ ประเทศหนึง่ ๆ จะประสบความสําเร็จในการจัดการ
ศึกษาใหประชาชนของตนเพียงใดเปนเรื่องสําคัญตอลักษณะประจําชาตินน้ั ๆ
ระบบการ
ศึกษาทัง้ หลอหลอมและสะทอนถึงคานิยม ขนบประเพณี ภาษา และการเลือกจัดความ
สําคัญ การศึกษาทีเ่ ปนสากลและเสรีสามารถเปนพลังสําหรับการสรางชาติได และยัง
สามารถสงเสริมหรือขัดขวางขนบประเพณีและเอกลักษณของทองถิน่ ของภูมภิ าค ของเผา
พันธุ ของเชือ้ ชาติ และอืน่ ๆ วิธที ป่ี ระเทศหนึง่ ๆ กระจายทรัพยากรทางการศึกษาของตน จึง
เปนเครื่องวัดระดับวาประเทศนั้นมีความมุงมั่นตอความเสมอภาคและความยุติธรรมเพียงใด
• ทีม่ าของอํานาจทางการเมือง เงินงบประมาณทีโ่ รงเรียนไดรบั นับเปนสัดสวนทีส่ งู มากในงบ
ประมาณแผนดิน และโรงเรียนมีบคุ ลากรจํานวนมาก อํานาจทีจ่ ะจัดจางครูและบุคลากร
อืน่ ๆ หรือไลออก เลื่อนระดับ และบรรจุซา้ํ จึงเปนแหลงสําคัญของระบบอุปถัมภสําหรับ
ผูน ําทางการเมือง
• เครือ่ งมือทีจ่ ะใชอํานาจ ระบบการศึกษาทีเ่ ขมแข็งจะผลักดันใหมกี ารพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชาติได และองคประกอบตางๆ ในระบบการศึกษาสามารถนําไปรับใชจุดประสงคทางการ
เมืองได ตัวอยางเชน ตําราเรียนและหลักสูตรสามารถนํามาใชเพือ่ สงเสริมอุดมการณทาง
การเมืองและสังคมได และทาทีทร่ี ฐั บาลใชในการเจรจากับสหภาพครูอาจมีผลอยางมากตอ
การเลือกตั้ง
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• อาวุธทางการเมือง เนือ่ งจากแนวทางและการจัดการกับระบบการศึกษามักจะใหประโยชน
กับกลุม ทีม่ ผี ลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง สมาชิกของกลุม อืน่ ๆ ทีต่ อ งการทาทาย
ผลประโยชนเหลานีจ้ งึ มักจะเลือกเอาการควบคุมการศึกษามาเปนเครือ่ งมือในการตอสู
ธนาคารโลกไดตั้งขอสังเกตไวในแถลงการณเรื่องการใหความสํ าคัญกับการ
ศึกษาเปนลําดับตน ทีพ่ มิ พออกมาเมือ่ ไมนานมานี้ (1995, 137) วา “การศึกษาเปนเรือ่ งทาง
การเมืองมาก เพราะกระทบตอประชาชนสวนใหญ องคกรการปกครองของรัฐทุกระดับตองเขา
มามีสว นรวม งบประมาณของการศึกษามักมีสดั สวนสูงทีส่ ดุ ในวงเงินงบประมาณของรัฐและ
รัฐยังใหเงินอุดหนุนเพิ่มเติมที่มักจะเปนประโยชนกับกลุมชนระดับสูงของสังคมมากกวากลุม
อืน่ ”
ความสําคัญทางการเมืองของระบบการศึกษายังแตกตางกันในระหวางกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียตางๆ การวิเคราะหทางการเมืองจึงตองนําผลประโยชนของกลุม สําคัญๆ มา
พิจารณาดวย กลุม เหลานีค้ อื
ํ งอยูในอํานาจนัน้ ระบบการศึกษาเปน
• ผูน ําทางการเมืองและผูว างนโยบาย สําหรับผูท ก่ี าลั
วิธเี สริมฐานทางการเมืองใหแข็งแกรงและเปนวิธสี ําหรับดําเนินการตามนโยบาย สวนฝาย
ตรงกันขามก็สามารถใชประเด็นทางการศึกษามาเปนเครื่องมือแสวงหาอํ านาจและการ
สนับสนุนจากประชาชนได
ระบบราชการในสวนของการศึกษานัน้ มีเรือ่ งมากมายทีอ่ าจสอด
• ลูกจางของกระทรวงฯ
คลองหรือไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูว างนโยบายและนักการศึกษา เจาหนาทีใ่ น
สํ านักงานสวนกลางจะพยายามปกปองงานที่ตนใชหาเลี้ยงชีพและสงใหตนมีอํานาจการ
บริหารมากโข ในขณะทีก่ ลุม เจาหนาทีใ่ นระดับภูมภิ าค ระดับภาค และทองถิน่ จะมีผล
ประโยชนทค่ี ลายคลึงกันในสภาพการณของตน ในหลายประเทศ เชน อารเจนตินาและชิลี
นัน้ กลุม เจาหนาทีข่ องกระทรวงฯ ไดกลายเปนพันธมิตรกับฝายคานทางการเมือง จึงตอง
ตกเปนเปาทางการเมืองไปเพราะเหตุนน้ั
• ครู โดยมากครูจะเปนกลุม ใหญทส่ี ดุ ในบรรดาลูกจางพลเรือน ผลประโยชนของครูอยูท ค่ี วาม
มัน่ คงของงานและพยายามใหไดรบั เงินเดือนมากทีส่ ดุ ครูมกั ยอมรับไดถา เปนการเปลีย่ น
แปลงในเรือ่ งการพัฒนาการศึกษาและชือ่ เสียงในอาชีพของตน เชนใหทอ งถิน่ สามารถควบ
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คุมวิธกี ารเรียนการสอนมากขึน้
แตจะไมไววางใจในสิง่ ทีอ่ าจเปนอันตรายตอความมัน่ คง
ของตน เชนการเลิกใหงบประมาณจากสวนกลางสําหรับการศึกษา
• สหภาพครู ในขณะทีท่ ําหนาทีส่ ะทอนถึงผลประโยชนของครู สหภาพครูยงั เปนกลุม พลัง
สําคัญในตัวของมันเอง โดยมีผลประโยชนของตนเองทีจ่ ะตองปกปองดวย สหภาพครูมีผล
ประโยชนอยางมากในการรักษาสถานภาพของตนในฐานะเปนศูนยกลางในการตอรองและ
ในเรือ่ งอืน่ ๆ เชน เปนศูนยกลางสําหรับการเก็บคาสมาชิกสหภาพ โดยปกติสหภาพครูจะ
เปนพันธมิตรกับพรรคการเมืองบางพรรค โดยเฉพาะอยางยิง่ พรรคฝายซาย
• มหาวิทยาลัย บุคลากรของสถาบันในระดับอุดมศึกษามีผลประโยชนในวิธีการจัดการฝก
หัดครู และผลประโยชนในเชิงวิชาชีพทีเ่ ห็นมีผนู าความคิ
ํ
ดของพวกเขาไปใชในโรงเรียน
• ผูปกครอง ในระดับประถมศึกษานั้น ผูปกครองเปนลูกคาสําคัญทีส่ ดุ ของโรงเรียนและเปา
หมายหลักของผูปกครองคือคุณภาพการศึกษาสําหรับลูกหลานของตน แตโดยทัว่ ไปแลว ผู
ปกครองมักไมพดู เปนเสียงเดียวกันแมในระดับทองถิน่ แผนการกระจายอํานาจใหโรงเรียน
มักมีวัตถุประสงคสาคั
ํ ญคือ
กระตุน และใหอํานาจผูป กครองใหมาชวยพัฒนาระบบการ
ศึกษา
ตัวอยางของตัวแทนของชุมชนทองถิน่ ทีเ่ ดนชัดทีส่ ดุ คือ ผูปกครอง แตผล
• ชุมชนทองถิน่
ประโยชนของทัง้ สองกลุม นีไ้ มเหมือนกันเสียเลยทีเดียว ตัวอยางเชน ขาราชการสวนทองถิน่
อาจเชือ่ วา การเอางบประมาณไปปรับปรุงถนนหรือนําประปามี
้
ความสําคัญกวานําไปพัฒนา
โรงเรียน
• นักเรียน นักเรียนประถมศึกษามีอํานาจนอยมาก แตมสี ว นไดสว นเสียสูงมากในแงทว่ี า
ระบบการศึกษาจะสามารถใหการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดหรือไม สวนนักเรียนมัธยมศึกษาใน
บางครัง้ จะถูกการเมืองเขามาจัดการได
ไมจําเปนตองกลาววา ผูม ผี ลประโยชนหรือสวนไดสว นเสีย ลวนแตมแี นวโนม
จะไมชอบการสูญเสียอํานาจทีเ่ คยมีในเรือ่ งตางๆ เชน การเงิน หลักสูตร ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ๆ ที่
เปนองคประกอบของการศึกษาของชาติ
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การเมืองและการกระจายอํานาจ
ถาการศึกษาเปนเรือ่ งทางการเมืองอยางแนบแนนก็กลาวไดวา ความพยายาม
ใดๆ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวิธที ร่ี ะบบดําเนินอยูก ย็ อ มเปนกิจกรรมทางการเมือง ดวยเหตุนี้ จึงเปน
ทีแ่ นนอนวาการปฏิรปู การศึกษากอใหเกิดการวิพากยถกเถียง ความขัดแยง และการตอตาน
ทางการเมือง แมกระทัง่ ในเรือ่ งทีถ่ อื ไดวา เปนเรือ่ งทางเทคนิคลวนๆ เชน การเขมงวดกับการ
รับรองมาตรฐานครูมากขึน้ หรือการนําเทคนิคการสอนแบบใหมๆ มาใช ก็มผี ลทางการเมือง
เชนกัน เพราะการเปลีย่ นแปลงเหลานีย้ อ มสงผลวา ใครจะไดรับการวาจาง ใครจะไดเลื่อน
ขัน้ และมีผลกระทบตอสถานะและชีวติ ดานการงานของนักการศึกษา
ยิง่ กวานัน้ ตามที่ คัมมิงส (Cummings) และ ริดเดลล (Riddell) (1992, 7) ตั้ง
ขอสังเกตไวคือ ในการพยายามปฏิรปู ระบบการศึกษาจะตองมีการตอรองยอมเสียบางอยาง
เพือ่ ใหไดบางอยางเสมอ เชน อาจจะมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนของนักการเมืองที่
ตองการควบคุมการใหความชวยเหลือ กับผลประโยชนของผูใ หความชวยเหลือทีต่ อ งการปรับ
ปรุงผลงานและคุณภาพของการศึกษา แมกระทัง่ ในหมูผ ตู อ งการปฏิรปู การศึกษาดวยกันเองก็
อาจยังมีความไมลงรอยกันในบางเรือ่ งเชนความสําคัญของความเสมอภาค ประสิทธิภาพใน
การบริหาร และผลของการศึกษา ผูเ ขียนหนังสือเลมนีไ้ ดตง้ั ขอสังเกตไวดว ยวา “ในแตละ
บริบท เมือ่ มีวถิ ที างใหเลือกมากกวาหนึง่ อยาง การจะรับหรือทิง้ ทางใดไปจะตองชัง่ นําหนั
้ กให
ดี เพราะการตัดสินใจเลือกนัน้ จะเปนเรือ่ งทางการเมืองไปในทายทีส่ ดุ ”
การกระจายอํานาจในฐานะทีเ่ ปนยุทธศาสตรของการปฏิรปู นัน้ เปนเรือ่ งทางการ
เมืองอยางชัดเจน เนือ่ งจากเปาหมายทีไ่ ดประกาศไวคอื การเปลีย่ นแปลงสถานะเดิมทีเ่ คยเปน
อยู ดวยการยายอํานาจจากระบบรัฐในระดับหนึง่ และจากเจาหนาทีก่ ลุม หนึง่ ไปใหอีกระดับ
และอีกกลุม ในกรณีน้ี ผูแ พในระยะสัน้ คือเจาหนาทีแ่ ละขาราชการในสวนกลาง ในขณะทีผ่ ู
ชนะคือเจาหนาทีแ่ ละขาราชการในสวนทองถิน่ และภูมภิ าค รวมทั้งผูปกครอง นักเรียน และ
ประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ ดวย อยางไรก็ตาม ในสถานการณจริงเรือ่ งอาจซับซอนกวานี้ เพราะ
เปนไปไดเหมือนกันวาผูท เ่ี ปนฝายแพในระยะสัน้ สามารถกลายเปนผูช นะในระยะยาวได
แนนอนวา คําถามที่เดนชัดก็คือ ทําไมคนทีม่ อี ํานาจอิทธิพลอยูใ นสวนกลางถึง
ยอมเขามามีสว นรวมในการถายโอนอํานาจออกไป เหตุผลทีท่ ําเชนนัน้ อาจมีทง้ั ทางบวกและ
ทางลบ ผูน ําทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมัน่ ใจในสถานะของตนอาจเห็นวา การใหกระจายอํานาจการ
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ศึกษาแสดงวาเปนรัฐบาลทีด่ ี และการกระจายอํานาจจะนําไปสูการศึกษาที่ดีขึ้น ซึง่ ในระหวาง
นัน้ ก็จะทําใหพวกเขาไดรบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ ไปดวย กลุม ผูใ หเงินชวยเหลือ (donors) ซึง่
ตองการเห็นการศึกษาทีด่ ขี น้ึ อยูแ ลวก็จะพยายามสงเสริมใหมกี ารถายโอนอํานาจ อยางไรก็
ตาม ในกรณีอน่ื ๆ นัน้ แรงผลักดันมักมาจากความตองการทีจ่ ะรักษาอํานาจไวในทามกลาง
กระแสการเมืองทีเ่ รียกรองใหมกี ารกระจายอํานาจ นีเ่ ปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง และเปนเรือ่ งทีผ่ นู ําใน
โคลัมเบียไดเผชิญมาแลว
ไวเลอร (Weiler 1993, 56) ไดเสนอพืน้ ฐานทฤษฎีเพือ่ ใหเขาใจการกระจายอํานาจการ
ศึกษาที่สวนกลางเปนผูผลักดัน เขาชีว้ า
ผูน ําทางการเมืองของชาติจะตองคอยทําใหวัตุ
ประสงคสําคัญ 2 ประการไดสมดุลกันเสมอโดยที่วัตุประสงคทั้งคูมักขัดแยงกัน นัน่ คือ ตอง
รักษาความสามารถในการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหนโยบายทีว่ างไวไดผล การรักษา
ความชอบธรรมของการปกครอง การรวมอํานาจทีศ่ นู ยกลางนัน้ เอือ้ ตอการควบคุม ในขณะที่
การกระจายอํานาจสงเสริมความชอบธรรม ดังนั้น ในสถานการณทม่ี คี วามขัดแยงเกิดขึน้ การ
กระจายอํานาจอาจเปนยุทธศาสตรที่ดีในการแกไขความขัดแยงและยังไดความชอบธรรมดวย
แตราคาที่ตองจายคือจะมีผลทําใหรฐั บาลสูญเสียอํานาจการควบคุมไปบาง
ไวเลอรตง้ั ขอ
สังเกตดวยวา การเยินยอเรือ่ งการกระจายอํานาจบางครัง้ อาจเกินเลยความเปนจริงไป เพราะ
ทีจ่ ริงแลว “ผลประโยชนของชาติ” ในการรักษาอํานาจควบคุมมักคอยเขามาขัดขวางการมุง
กระจายอํานาจอยางจริงจังเสมอ

ชนิดของการกระจายอํานาจ
ในทํานองเดียวกับทีเ่ หตุผลเบือ้ งหลังการกระจายอํานาจมีแตกตางกันมากในแต
ละประเทศ รูปแบบของการกระจายอํานาจก็เชนกัน อาจจะกลาวไดวา ไมมีประเทศใดเลยที่
ใชรปู แบบการกระจายอํานาจการศึกษาเหมือนกันทุกแงทกุ มุม
เบรย (Bray) ไดใหคาจํ
ํ ากัดความในแงปฏิบัติของคําวาการกระจายอํานาจวา
“เปนกระบวนการทีร่ ะดับลางของวงราชการไดรบั มอบอํานาจจากหนวยเหนือ ใหตัดสินใจใน
เรือ่ งการใชทรัพยากรขององคกรไดเอง” (Bray 1984, 5) อยางไรก็ตาม การสรุปเชนนัน้ เปน
เพียงจุดเริม่ ตน ผูว างแผนในองคกรใดๆ ก็ตามจะตองตัดสินใจวาจะตองกระจายอํานาจใน
ประเด็นใดบางในระบบของตน (เชน การหารายไดและทรัพยากร อํานาจในการจายเงิน การ
จัดจาง การพัฒนาหลักสูตร และอืน่ ๆ) และจะตองตัดสินดวยวาจะมอบหมายงานเหลานัน้ ให
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กับระดับใด (ภูมภิ าค จังหวัด ทองถิน่ หรือในโรงเรียนเอง) ฮันนาเวย (Hannaway, 1996)
เสนอไววา เมือ่ มาถึงขัน้ การวางโครงการสําหรับการกระจายอํานาจ ผูว างแผนจะตองเจอกับ
จํานวนของ ”ความเปนไปได” มากมายเหมือนลูกบาศกรบู กิ (Rubik Cube)
คงเปนเพียงเพราะวาประเทศอุตสาหกรรมมีประสบการณเรื่องการรวมศูนย
อํานาจและการกระจายอํานาจมานานกวา ประเทศอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันมากใน
ระดับของความเขมขนของการรวมศูนยและการกระจายอํานาจระบบการศึกษาของตน ใน
เวลา 2-3 ทศวรรษทีผ่ า นมา หลายประเทศเปลีย่ นกลับไปมาอยางสุดขัว้ ตัวอยางเชน ในสหรัฐ
อเมริกาซึง่ รัฐธรรมนูญของประเทศไมไดระบุเอาไวตรงๆ นัน้ จัดใหการศึกษาเปนเรือ่ งของทอง
ถิ่นมาตลอด จนปลายศตวรรษที่ 19 ระบบการกระจายอํานาจนีม้ ามีจดุ บกพรอง เพราะเกิด
การฉอโกงและไรประสิทธิภาพในทองถิน่
ดังนั้น ในตอนตนศตวรรษที่ 20 จึงมีความเคลื่อน
ไหวเพือ่ รวมศูนยการบริหารการศึกษา ใหมาอยูใตการนําของนักการศึกษามืออาชีพในระดับ
เขตและรัฐ ในปจจุบนั ในขณะที่ศตวรรษที่ 20 กําลังจะสิ้นสุดลง ระบบการรวมศูนยอานาจที
ํ
่
สวนกลางกําลังถูกโจมตีมากวาเชือ่ งชาเปนระบบราชการมากเกินไป
และไมตอบสนองตอ
ความตองการของทองถิน่ การเคลือ่ นไหวใหมกี ารกระจายอํานาจในรูปแบบตางๆ กําลังไดรับ
ความสนับสนุนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ไมวา จะเปนระบบคูปองหรือการใหแตละโรงเรียนบริหารกันเอง
ทําใหสรุปบทเรียนไดวา ระบบรวมศูนยหรือระบบการกระจายอํานาจตางก็มขี อ ดีขอ เสีย การ
ปฏิรปู ในแตละครัง้ ทีม่ งุ แกไขการใชอานาจไปในทางไม
ํ
ชอบ ตางก็มีรากเหงาของปญหาชุดตอ
ไปแฝงอยูเ สมอ
อยางไรก็ตาม ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมรี ะบบการศึกษาแบบรวมศูนย
อํานาจซึง่ โดยมากเปนมรดกตกทอดมาจากสมัยอาณานิคม และถาหากใชวธิ กี ารจําแนกของไว
เลอร (1993) จะเห็นวา หลายประเทศใหรวมศูนยอํานาจไวเพราะกังวลตอสถานการณมาก
กวาทีจ่ ะเห็นวาเปนความชอบธรรม และอาจกลาวไดวา เนือ่ งจากระบบเหลานีน้ บั วาเปนของ
ใหม ประเทศกําลังพัฒนาจึงยังไมทนั มีลกั ษณะทีเ่ ปลีย่ นกลับไปกลับมาจนสุดขัว้ อีกดานเหมือน
ประเทศอุตสาหกรรม จะมีขอ ยกเวนก็คอื โคลัมเบียที่เคยเปลี่ยนกลับสุดขั้วครั้งหนึ่ง
ในการวิเคราะหรปู แบบนานาชนิดของการกระจายอํานาจนัน้ จะเห็นวามี
ลักษณะเดนอยู 2 อยางดวยกัน ซึง่ จะเปนประโยชนกบั การวิเคราะห็การเมืองของการปฏิรปู
ดวย
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การกระจายอํานาจทางการเมือง กับการกระจายอํานาจทางดานบริหาร
ลักษณะเดนประการแรก คือ ความแตกตางระหวางการกระจายอํานาจทางการ
เมืองกับการกระจายอํานาจทางดานบริหาร
การกระจายอํานาจทางการเมืองหรือแบบ
ประชาธิปไตยนั้นเปนเรื่องของการมอบอํานาจในการตัดสินใจในดานการศึกษาใหกับประชา
ชนหรือผูแ ทนของประชาชนในองคกรรัฐบาลระดับลาง อํานาจจึงถูกถายโอนไปสูผ ทู อ่ี ยูน อก
ระบบดวย สวนการกระจายอํานาจทางดานบริหารหรือทางราชการนัน้ เปนเรือ่ งของยุทธศาสตร
การจัดการ โดยอํานาจทางการเมืองก็ยงั คงอยูก บั ขาราชการในระดับสูงขององคกร แตความ
รับผิดชอบและอํานาจในการวางแผน จัดการ การเงิน และกิจกรรมอืน่ ๆ ถูกมอบใหขา ราชการ
ระดับลางหรือหนวยงานกึง่ อิสระ อํานาจจึงยังอยูใ นระบบราชการ (William 1993)
ความแตกตางระหวางการกระจายอํานาจทางการเมืองกับการกระจายอํานาจทาง
ดานบริหารมีความสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรเพือ่ การกระจายอํานาจการศึกษา โดยที่
เนือ้ หาของมันเปนเรือ่ งการจัดการ การตัดสินใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางดานบริหารจึง
สามารถทําไปไดโดยไมตอ งมีการหารือนอกกระทรวงศึกษาธิการหรือระบบราชการมากนัก แต
การกระจายอํานาจทางการเมืองนัน้ มีผมู สี ว นไดสว นเสียอยูม ากและหลายระดับ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกรัฐบาล และทุกฝายตางมีผลประโยชนทจ่ี ะตองปกปองหรือแสวงหา การกระจาย
อํานาจทางการเมืองจึงเปนการดําเนินการทีม่ คี วามยุง ยากซับซอนมากกวา และตองระวังใสใจ
ในหลายเรือ่ งรวมทัง้ เรือ่ งการสรางฉันทานุมตั ิ
การแบงอํานาจ (deconcentration) การมอบอํานาจ (delegation) และ
การโอนอํานาจ (devolution)
ลักษณะเดนประการที่สองคือ ชนิดของอํานาจทีม่ กี ารกระจายออกไป รูปแบบที่
ออนทีส่ ดุ ของการกระจายอํานาจคือ การแบงอํานาจ (deconcentration) ซึง่ ไมมอี ะไรมากไป
กวาการยายความรับผิดชอบในการจัดการจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาคหรือระดับอื่นที่ตํ่า
กวา แตใหสว นกลางยังสามารถควบคุมทุกอยางไวไดอยางเหนียวแนน การมอบอํานาจ
(delegation) เปนวิธกี ารกระจายอํานาจทีก่ วางกวา โดยสวนกลางมอบหมายใหสว นราชการใน
ระดับตํ่ากวา “ขอยืม” อํานาจไปใช หรือบางครัง้ ก็มอบใหหนวยงานกึง่ อิสระ เชน โบสถ โดย
เปนทีเ่ ขาใจกันวา อํานาจทีไ่ ดรบั มอบมาจะถูกเรียกคืนได สวนการโอนอํานาจ (devolution) เปน
รูปแบบของการกระจายอํานาจทีไ่ ปไกลทีส่ ดุ ในแงทว่ี า การถายโอนอํานาจในเรือ่ งการเงิน การ

!"#!#$%"&'()"%*"+!"#,-!."/0/!"#123'+45$67)*")8297 :

23

บริหาร หรือการสอน เปนการโอนไปอยางถาวร และไมอาจเรียกคืนไดตามอําเภอใจของขาราช
การในสวนกลาง
ลักษณะเดนเหลานีเ้ กีย่ วของกับการคิดในเชิงยุทธศาสตร เนือ่ งจากถาใชการ
แบงอํานาจและการมอบอํานาจ ก็จะสามารถทําไปไดเลยในฐานะทีเ่ ปนนโยบายของรัฐบาล
โดยไมตอ งมีการหารือนอกองคกรมากนัก แตถา ใชการถายโอนอํานาจอยางแทจริงตองไดรบั
การสนับสนุนอยางกวางขวางจากกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสียทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบอีกมากมาย

เรือ่ งของดุลยภาพ
ดวยเหตุที่ทางเลือกที่เปดไวใหนักวางแผนการศึกษานั้นมีมากประดุจเลนลูก
บาศกรูบิก ประเด็นทีเ่ กีย่ วของจึงไมไดอยูท ว่ี า จะมีการกระจายอํานาจหรือไม เอลมอร ตั้งขอ
สังเกตวา ในทางปฏิบตั ิ การตัดสินใจทัง้ ทางการเมืองและการบริหารไมมคี า นิยมใดที่ “ถูกตอง
สําหรับทุกสถานการณ” สําหรับการรวมศูนยอํานาจและการกระจายอํานาจ (Elmore 1993, 9)
ผูวางแผนจะตองหาดุลยภาพที่ดีที่สุด หรือผสมผสานองคประกอบของการรวมศูนย
อํานาจและการกระจายอํานาจใหดที ส่ี ดุ คําถามสําคัญ ณ จุดนี้คือ ในแตละสถานการณทม่ี ี
เงือ่ นไขเฉพาะนัน้ จะใชรัฐบาลระดับใด จึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ ในการทํางานแตละดานของระบบ
การศึกษา โดยทั่วไปอาจตอบไดวา ควรใหเจาหนาทีใ่ นสวนกลางเนนในเรือ่ งการกําหนดวัตถุ
ประสงค การหาทรัพยากร และตัง้ เปาใชทรัพยากรใหสนองความตองการเฉพาะ และควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงาน สวนงานประจําวันของโรงเรียนนัน้ ทางทีด่ ที ส่ี ดุ ก็ควรจะโอนมาใหเจาหนา
ที่ในระดับตํ่ากวา หรือใหไปอยูท โ่ี รงเรียนในทองถิน่ รับผิดชอบไป
ในขณะที่หลักการหาดุลยภาพระหวางการรวมศูนยอํ านาจและการกระจาย
อํานาจในหนวยงานเปนสิง่ ทีค่ วรทําอยางไมตองสงสัย แตการทําเชนนีก้ ท็ าให
ํ เกิดปญหาบาง
อยาง และตองพยายามเขาใจความเปนจริงทางการเมืองบางประการดวย ตัวอยางเชน การ
จางครูควรใหมาอยูใ นอํานาจของเจาหนาทีร่ ะดับใด ภูมภิ าค เขต หรือลงมาถึงคณะกรรมการ
โรงเรียนทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ เขามา แตสหภาพครูยอ มมีแนวโนมทีจ่ ะตอตานอะไรก็ตามทีจ่ ะมาทํา
ใหระบบรวมศูนยอํานาจออนแอลง เพราะระบบรวมศูนยอานาจทํ
ํ
าใหสหภาพครูยังคงสามารถ
รวมตัวกันเปนแนวหนาทีเ่ ขมแข็งเพือ่ เจรจาตอรองในเรือ่ งเงินเดือนและเงือ่ นไขอืน่ ๆ
ในการ
ทํางาน ในทํานองเดียวกัน ถาจะวากันตามทฤษฎีแลว การพัฒนาหลักสูตรจะตองอาศัยความ
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ชํานาญการในระดับสํานักงานสวนกลาง แตมกี ลุม นักวิจยั ชีใ้ หเห็นวา ปฏิสมั พันธของครูใน
โรงเรียนทองถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มาประชุมกันเพือ่ วางหลักสูตรนัน้ เปนพลังอันทรงอํานาจในการ
ปรับปรุงการศึกษา (Hannaway 1993)
ในการพยายามสรางดุลยภาพของการปฏิรปู การศึกษานัน้ จะตองหาดุลยภาพ
ทีเ่ หมาะสมระหวาง “ความจําเปน” กับ “วัตถุประสงคทางการเมือง” และตองหาฉันทานุมตั ิ
จากระหวางกลุม ผูม บี ทบาททัง้ หลายใหเห็นชอบดวยกับดุลยภาพนัน้ ใหได
การวิเคราะหนม้ี คี ําถามสําคัญหลายขอ คือ
• การกระจายอํานาจสนองวัตถุประสงคอะไรบาง
• ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ มีผลประโยชนอะไรกันบาง
• จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โดยคํานึงถึงประโยชนตา งๆ เหลานัน้ ดวยได
อยางไร
คําถามเหลานีจ้ ะเปนจุดสําคัญของ 2 บทถัดไป
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คํ าถามในแงการเมืองที่สําคัญที่สุดในเรื่องการกระจายอํานาจการศึกษาก็คือ
วัตถุประสงค ทําไมจึงตองดําเนินการกระจายอํานาจ ? คนทีส่ นับสนุนหวังจะไดอะไรจากการ
นี้ ทัง้ เพือ่ ตนเองและเพือ่ ผูอ น่ื จะเลนกับความเห็นของมวลชนในเรือ่ งไหนเพือ่ ทําใหประชาชน
สนับสนุนการกระจายอํานาจ และมีเรือ่ งอะไรบางทีม่ กี าร“หมกเม็ด” เอาไว
กรณีศึกษาของความพยายามกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นทั่วโลกแสดงใหเห็นวา
เหตุผลที่ดาเนิ
ํ นการกระจายอํานาจนัน้ มีหลากหลาย มีทง้ั เหตุผลทัง้ ทีช่ ดั แจงและแอบแฝง ซึง่ มี
ทัง้ เหตุผลทางการเมือง การศึกษา การบริหาร การเงิน ฯลฯ เหตุผลนานัปการนีพ้ อจะนํามาจัด
เปนหมวดหมูไ ด เชน
การกระจายอํานาจในโคลัมเบียเกิดขึ้นเพราะผูนําทางการเมืองในสวนกลางจํา
เปนตองกอบกูค วามนาเชือ่ ถือของพวกตนคืนมา และเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในชาติใน
ยามทีป่ ระเทศกําลังเผชิญกับยุคมิคสัญญีที่เต็มไปดวยความรุนแรงไรระเบียบ สวนประเทศที่
เคยเปนสวนหนึง่ ของอดีตสหภาพโซเวียตและเพิง่ ไดรบั เอกราชใหมนน้ั
มีหลายประเทศทีร่ ฐั บาลกลางขาดความชอบธรรมทางการเมือง หรือขาดทรัพยากรทางการเงิน จึงไมสามารถควบ
คุมระบบการศึกษาไวเองได ในบางกรณี การกระจายอํานาจเกิดขึน้ รวดเร็วราวขามคืน โดยเปน
วิธถี มชองวางของสูญญากาศทางการเมือง
ตัวอยางเชน ในฮังการี พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาป 1985 ระบุใหโรงเรียนใน
ทองถิน่ มีอํานาจกําหนดแผนงานและระบบการศึกษาของตนเอง ครูไดรับอํานาจมากพอสม
ควรในการเลือกอาจารยใหญ ระบบตรวจราชการแบบเกาทีร่ วมศูนยอานาจที
ํ
ส่ ว นกลาง ถูกยก
เลิกไปและนําระบบใหมทม่ี กี ารหารือกันมากขึน้ มาใชแทน โรงเรียนสวนใหญมอี งคกรระดับทอง
ถิน่ เปนเจาของและผูด าเนิ
ํ นการ และมีเสรีภาพในการปกครองตนเองตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรอง
แตยงั คงความสัมพันธกบั รัฐบาลกลางซึง่ มีหนาทีห่ ลักในการจายเงินใหโรงเรียน โดยจายใหเปน
งวดใหญๆ ฮาลาสซ (Halasz 1992, 3) วิจารณวา สิง่ นีเ้ ทากับเปนการวางนโยบาย “เชิงลบ”
ฮาลาสซเขียนไววา
“เชนเดียวกับในประเทศยุโรปตะวันออกอืน่ ๆ การกระจาย
อํานาจและใหโรงเรียนมีอานาจการปกครองตนเองในฮั
ํ
งการี ไมไดเกิดขึน้ จากการวางแผนเพือ่
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แกไขปญหาระบบตางๆ แตเปนรางวัลสําหรับการตอสูเ รียกรองเสรีภาพทางการเมืองเสียมาก
กวา” การแตกแยกเปนสวนๆ อันเปนผลทีเ่ กิดขึน้ จากการกระจายอํานาจ จึงนําไปสูป ญ
 หายุง
ยากในทางปฏิบตั มิ ากขึน้ เชน โรงเรียนในทองถิน่ ไดเรียนรูว ธิ กี ารหาประโยชนจากวิธจี า ยงบ
ประมาณแบบใหมไปในทางทีท่ าให
ํ สน้ิ เปลืองงบประมาณมากยิง่ ขึน้ และไรประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เจาหนาทีโ่ รงเรียนในทองถิน่ หยอนสมรรถภาพในการบริหารงาน ปญหาเหลานีท้ ําใหเกิด
สถานการณอนั แปลกประหลาดขึน้ คือ ระบบทีก่ ระจายอํานาจแลวกลับตองมาดิน้ รนหาความ
ถูกตองเหมาะสมกันใหม
การกระจายอํานาจการศึกษาในโคลัมเบียและฮังการีเกิดขึ้นโดยเปนผลมาจาก
วิกฤตการณทเ่ี กิดขึน้ ในประเทศ ในโคลัมเบียเปนวิธที ผ่ี ปู กครองประเทศพยายามธํารงรักษา
อํานาจและความชอบธรรมของตนไว แตในฮังการี เปนไปเพือ่ ถมชองวางของสูญญากาศทาง
การเมือง ในทามกลางประเทศตัวอยางทัง้ สองทีแ่ ตกตางกันสุดขัว้ นี้ ก็ยงั มีอกี หลายประเทศที่
ตัดสินใจดําเนินการกระจายอํานาจดวยเหตุผลอืน่ ๆ ตอไปนีจ้ ะกลาวพอเปนสังเขปถึงประเทศ
ดังกลาว 9 ประเทศ ซึง่ แตละประเทศก็มเี หตุผลของตนทีท่ าการกระจายอํ
ํ
านาจการศึกษา

การเผชิญกับปญหาของภูมิภาคในสเปน
ประเทศสเปนยุคใหมเปนอยางทีแ่ ฮนสัน (Hanson 1989) เขียนไวคอื “ประเทศ
สําหรับชนชาติทง้ั หลาย” ดวยความบังเอิญทางภูมิศาสตร สเปนตัง้ อยูบ นรองรอยอาณาจักร
โบราณหลายแหง แตละอาณาจักรตางมีภาษา ขนบประเพณี และคานิยมทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง ซึง่ เพาะบมใหเกิดการเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกรองอํานาจปกครองตนเองในแควนตางๆ กอง
กําลังของแควนตางๆ และสวนกลางปะทะกันในสงครามกลางเมืองสเปนในป 1936 ชัยชนะของ
สวนกลางนําไปสูก ารปกครองแบบเผด็จการทหารภายใตนายพลฟรานซิสโก ฟรังโก ถึงอีก 40 ป
ในขณะทีส่ เปนเขาสูป ลายยุคฟรังโกในปลายทศวรรษที่ 1960 มีการประทวง
ของนักศึกษาและเหตุการณอน่ื ๆ เปนระลอก ซึง่ สอชัดวาประเทศสเปนไมเพียงตองยุตวิ ถิ ที าง
แบบเผด็จการมาใชสถาบันประชาธิปไตยทีม่ น่ั คงกวาเสียที แตยังตองดําเนินการเปลีย่ นแปลง
โดยคํานึงถึงปญหาในแควนตางๆ ดวย เรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ แควนอุตสาหกรรมสําคัญ 3
แควนถือโอกาสทีน่ ายพลฟรังโกใกลถงึ แกอสัญกรรม รวมกันขอแยกตัวออกจากสเปน เพื่อยุติ
เรือ่ งนี้ บรรดาผูนาทางการเมื
ํ
องไดตัดสินใจใชยุทธศาสตรการกระจายอํานาจและภาระหนาที่
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ตางๆ ของรัฐบาล รวมทัง้ เรือ่ งการศึกษาดวย กาวแรกเปนการออกกฎหมายในป 1970 วาดวย
การศึกษาและระบบการเงินสําหรับปฏิรปู การศึกษา
กฎหมายฉบับนี้ไดปรับโครงสรางการ
ศึกษา ซึง่ เปดโอกาสใหเด็กในชนบทหางไกลมีชอ งทางเขาสูก ารศึกษาไดมากขึน้
ฟรังโกถึงแกอสัญกรรมในป 1975 และอีก 3 ปตอ มาสเปนใหสตั ยาบันรัฐธรรมนูญ
ใหมทน่ี าประเทศเข
ํ
าสูระบอบประชาธิปไตย และจากการทีย่ อมโอนอํานาจในการดําเนินการ
หลายอยางใหรฐั บาลของแควนตางๆ ทีม่ ี 17 แควนดวยกัน ก็แสดงวาสเปนยอมรับวาประเทศมี
ความหลากหลายเปนคุณสมบัติประจําชาติ รัฐบาลซึง่ เปนหนวยงานใหมของแควนทีเ่ รียกวา
“ชุมชนปกครองตนเอง” ไดรบั การเลือกตัง้ จากประชาชน แตละชุดไดรับงานของรัฐบาลกลาง
มาปฏิบัติ รวมทัง้ เรือ่ งการศึกษา แตรฐั บาลกลางผันเงินงบประมาณจากสวนกลางมาใหแควน
ตางๆ โดยใหมาเปนกอนใหญทส่ี ามารถนําไปใชเพื่อการศึกษาและวัตถุประสงคอื่นๆ
ในทศวรรษที่ 1980 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสัมนาระดับชาติเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตอขอเสนอแนะตางๆ เพือ่ การปรับเปลีย่ นโครงสรางและระบบการศึกษาในแควน
ตางๆ เสียใหม
ผลที่ไดคือ มีฉนั ทานุมตั ใิ หจดั ตัง้ ระบบการบริหารทีใ่ หสภาโรงเรียนซึง่ ประกอบ
ดวยผูปกครอง ครู และนักเรียน ที่ไดรับเลือกตั้ง เปนผูดําเนินกิจการของโรงเรียนตางๆ ในทองถิน่
รวมทัง้ โรงเรียนราษฎรทร่ี ฐั บาลใหเงินชวยเหลืออยู อํานาจหนาทีข่ องสภาโรงเรียนครอบคลุมถึง
สิทธิในการเลือกตัง้ อาจารยใหญหรือผูอ านวยการโรงเรี
ํ
ยนจากกลุม ครูทส่ี มัครเขามา อยางไรก็
ตาม กระทรวงฯ ในสวนกลางยังคงมีอํานาจในการควบคุมการจัดจางครูและการใหวุฒิบัตร
ผลของการกระจายอํานาจการศึกษาในสเปนมีทง้ั ทางบวกและลบ งบประมาณ
ทีต่ อ งจัดสรรมาใหโรงเรียนสูงขึน้ ในชวงทศวรรษที่ 1980 และคนสวนใหญเชือ่ วา สภาพทัว่ ๆ ไป
ของการศึกษาดีขน้ึ แตกย็ งั มีหลายโรงเรียนทีย่ งั ชักชาอยูม ากในการเริม่ จัดการโรงเรียนตัวเอง
และครูทเ่ี กงๆ ก็ไมคอ ยอยากเขามารับผิดชอบเปนผูน าในโรงเรี
ํ
ยน ซึง่ สวนมากเปนเพราะขาด
เงินเดือนหรือแรงจูงใจอยางอืน่ ๆ
อยางไรก็ตาม ถามองในแงการเมืองจะเห็นวาการกระจายอํานาจการศึกษาในส
เปนมีความสําเร็จอยางใหญหลวง รัฐบาลสามารถหาฉันทานุมตั ิจากผูน ําพรรคการเมืองพรรค
ตางๆ ใหเห็นแกประเทศชาติมากกวาพรรคของตน เพือ่ ปองกันไมใหเกิดความวุน วายเชนใน
สมัยสงครามกลางเมืองทีท่ กุ คนยังจําไดดี เรือ่ งนีจ้ งึ มีความสําคัญมากในกระบวนการเปลีย่ น
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ผานจากอํานาจเผด็จการมาเปนรัฐบาลประชาธิปไตยไดอยางเรียบรอยและเปนระบบระเบียบ
จนกลาวกันวาเปนเรือ่ งมหัศจรรยของสเปน

การสงเสริมการปกครองตนเองในบราซิล
ในตนทศวรรษที่ 1990 รัฐ Minas Gerais ซึง่ อยูท างตอนเหนือของบราซิล เปนผู
จัดการรับเด็กนักเรียนเขาชัน้ ปท่ี 1 เกือบทัง้ หมด แตเด็กเหลานัน้ ไดรบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพตํา่
การมีงบประมาณไมเพียงพอ ครูทไ่ี ดรบั การฝกฝนมานอย การสอนทีไ่ มยดื หยุน และการ
บริหารทีเ่ ต็มไปดวยกฎระเบียบมากเกินไป ลวนแตสง ผลใหนกั เรียนทําขอสอบไดคะแนนตํ่า
ตองเรียนซําชั
้ น้ กันจํานวนมากและมีอตั ราการออกกลางคันสูง นักเรียนทีเ่ รียนจนจบชัน้ ปท่ี 8
ในโรงเรียนประถมศึกษามีเพียงรอยละ 40
รัฐบาลชุดใหมเห็นวา หนทางทีจ่ ะนําไปสูก ารศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดนน้ั อยูท ก่ี าร
ใหชมุ ชนในทองถิน่ ไดมสี ทิ ธิมเี สียงมากขึน้ ในการจัดการดูแลโรงเรียนของตน รัฐบาลออกมาตร
การตางๆ มาเพือ่ ใหคณะกรรมการโรงเรียนมีอานาจมากขึ
ํ
น้ ในดานการบริหาร การเงิน และการ
สอน ใหแตละโรงเรียนจัดการเลือกตัง้ คณะกรรมการโรงเรียนซึง่ ประกอบดวยผูป กครอง ครู
และนักเรียนทีม่ อี ายุเกิน 16 ป แตละโรงเรียนไดรบั งบประมาณตามจํานวนนักเรียนทีม่ อี ยูแ ละ
ตามความตองการพิเศษอื่นๆ และก็ขน้ึ อยูก บั คณะกรรมการโรงเรียนวาจะใชงบประมาณนี้ รวม
ทัง้ เงินอืน่ ๆ ทีโ่ รงเรียนจัดหามาไดเองอยางไร คณะกรรมการโรงเรียนเปนผูก าหนดเป
ํ
าหมาย
ของโรงเรียนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว และเปนผูตัดสินใจในเรื่องหลักสูตร การสอน ปฏิทนิ โรง
เรียน และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีจ่ ําเปนเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายเหลานัน้ สวนหนาทีท่ ส่ี ําคัญอืน่ ๆ นัน้ สวน
กลางเปนผูรับผิดชอบ รวมถึงการเจรจาตอรองระหวางสหภาพครูกบั รัฐบาล ระบบใหมนี้ไดรับ
การสนับสนุนจากสหภาพครูดวย เนือ่ งจากรัฐบาลยอมใชระบบเดิมทีก่ ระทรวงฯ เปนผูห กั คา
สมาชิกสหภาพไวและสงตอใหสหภาพ
เพื่อหลีกเลี่ยงธรรมเนียมการใชอิทธิพลตามระบบอุปถัมภในการแตงตั้งผูเขา
ดํารงตําแหนงตางๆ ระบบใหมจงึ ใชวธิ ใี หชมุ ชนทัง้ หมดของโรงเรียนเปนผูเ ลือกตัง้ อาจารยใหญ
ทีม่ วี าระในตําแหนง 3 ป การเลือกตั้งเปนการเลือกตั้งลับ โดยเลือกจากรายชือ่ ผูส มัครทีผ่ า น
การทดสอบตางๆ มาดวยคะแนนสูงที่สุด 3 คนแรก ผูเขารอบแตละคนตองจัดเตรียมแผน 3 ป
มาเสนอตอชุมชน ผูว างแผนตองหาทางสรางฉันทานุมตั ใิ นระหวางกลุม ผลประโยชนตา งๆ ขึน้
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มาใหได เชน โบสถ กลุม วิชาการ และคนงานของรัฐบาล ประชาชนตอบสนองระบบใหมนด้ี ว ย
ดี โรงเรียนประถมศึกษาทีเ่ ลือกตัง้ อาจารยใหญของตนแลวมีถงึ รอยละ 85 จํานวนคนทีอ่ อกมา
ใชสิทธิเลือกตั้ง ดังกลาวในครั้งที่สองในป 1993 มีเกือบ 900,000 คน หรือเฉลีย่ 228 คนตอ
โรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียนตางๆ มีผลการปฏิบัติงานออกมาหลากหลาย ไมคอยมี
ใครสนใจฝกอบรมใหคณะกรรมการโรงเรียนรูจ กั วิธกี ารแกไขความขัดแยง และในหลายกรณี
อาจารยใหญกย็ งั คงเปนใหญในกระบวนการทัง้ หลายอยูเ ชนเดิม แตคณะกรรมการบางคณะก็
ไดแสดงความเปนอิสระพอควร ดังเชนเมือ่ อาจารยใหญของโรงเรียนเปโดร 11 ซึง่ เปนโรงเรียน
ของรัฐ ตัดสินใจใหมชี ดุ ฟอรมของโรงเรียน คณะกรรมการก็ลงมติหักลางการตัดสินใจของ
อาจารยใหญ โดยปกติ กอนมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน สมาชิกคณะกรรมการทีเ่ ปนผู
ปกครองจะมานัง่ รับฟงความเห็นและหยัง่ ทาทีของประชาชนในชุมชนของตนกอน ซึง่ ทุกคน
สามารถเขารวมการหารือกอนทีค่ ณะกรรมการจะออกเสียงลงมติ
โครงการเพิ่มอํานาจการปกครองตนเองและเพิ่มความโปรงใสในการตัดสินใจ
ไดนาไปสู
ํ ก ารปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ตัวอยางเชน โรงเรียนทีจ่ ดั ซือ้ อาหารเองโดย
ตรงสามารถเสนอรายการอาหารที่ดีกวาและหลากหลายกวาโรงเรียนที่ยังคงไดรับอาหารจาก
เทศบาลเชนเดิม ระบบอุปถัมภในการเลือกอาจารยใหญกล็ ดลงมาก การประเมินผลจากภาย
นอกวงการ ชิน้ หนึง่ สรุปวา “ปจจุบนั นักการเมืองและชุมชนทางการศึกษาไดยอมรับแลววา
มาตรฐานทางเทคนิคและอาชีพ จะเปนหนทางนําไปสูก ารจัดการบริหารโรงเรียนอยางมีประ
สิทธิภาพ” (Lobo และคนอืน่ ๆ 1995, 30)
ขณะนีย้ งั เร็วเกินไปทีจ่ ะประเมินวาระบบใหมสง ผลตอนักเรียนอยางไรบาง แต
เทาทีเ่ ห็นผลในตอนตนก็เปนกําลังใจไดพอสมควร ผลการสอบของนักเรียนชัน้ ปท่ี 3 ทัว่
ประเทศในป 1994 ปรากฏวา เมือ่ เปรียบเทียบกับป 1992 แลว คะแนนวิทยาศาสตรเพิม่ ขึน้
รอยละ 7 ภาษาโปรตุเกสเพิม่ ขึน้ รอยละ 20 และคะแนนคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นรอยละ 41

การยุบเลิกหนวยงานตัวกลางในนิวซีแลนด
ในป 1988 คณะทํางานทีน่ าโดยนายไบรอั
ํ
น ปคอท (Brian Picot) อดีตนัก
ธุรกิจ ไดเริ่มสํารวจระบบการศึกษาของนิวซีแลนด Picot เดินทางไปรอบประเทศ และคณะ
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ทํางานไดเสาะหาทัศนะของทุกกลุม ทีเ่ กีย่ วของ ไมวา จะเปนผูป กครอง ครู ผูน ําทางการศึกษา
ผูน ําทางการเมือง นักเรียน และประชาชนผูเ สียภาษีทว่ั ไป ผลที่ไดคือรายงานฉบับที่ชื่อวา “การ
บริหารเพือ่ ความเปนเลิศ” (Administering for Excellence) รายงานฉบับนีเ้ รียกรองใหปรับ
เปลีย่ นระบบการศึกษาในนิวซีแลนดอยางถึงรากถึงโคน และใหนําอํานาจการตัดสินใจไปให
ใกลที่สุดกับตําแหนงทีจ่ ะเปนผูป ฏิบตั ิ การศึกษาของ Picot โนมนาวใหรฐั บาลเห็นดวยวา
โครงสรางของระบบการบริหารตามทีเ่ ปนอยูน น้ั รวมศูนยอํานาจมากเกินไป รายงานฉบับที่
ตามมาชือ่ “โรงเรียนในอนาคต : การปฏิรปู การบริหารการศึกษาในนิวซีแลนด “ (Tomorrow’s
Schools : The Reform of Education Administration in New Zealand) (Lange 1988)
เรียกรองใหยกเลิกคณะกรรมการโรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ ทีม่ อี ยูต ามโครงสรางของราช
การ และเปนตัวกลางอยูร ะหวางโรงเรียนทองถิน่ กับรัฐบาลแหงชาติ
ขอเสนอแนะในรายงานของปคอทถูกนําไปปฏิบตั เิ กือบทุกเรือ่ ง และสงผลใหมี
แผนการปฏิรปู โครงสรางทีท่ ว่ั ถึงและรวดเร็วทีส่ ดุ เทาทีเ่ คยมีมาในประเทศพัฒนาแลว ปจจัยที่
สําคัญประการหนึ่งคือ ระดับของฉันทานุมตั ทิ ไ่ี ดรบั กอนเริม่ ตนดําเนินการปฏิรปู
และอีก
ประการหนึง่ คือ นายกรัฐมนตรีเดวิด ลังงี (Lange) เขามารับตําแหนงรัฐมนตรีศกึ ษาธิการเสีย
เอง
ซึ่งบงบอกอยางชัดแจงวาใหความสําคัญกับเรือ่ งนีม้ าก
การปฏิรปู เริม่ ตนในเดือน
พฤษภาคม 1989 และเมือ่ ถึงเวลาเปดภาค นิวซีแลนดก็ไดลดจํานวนขาราชการกระทรวงศึกษา
ธิการในสวนกลางไปเปนจํานวนมาก ตลอดจนยกเลิกหนวยงานบริหารในระดับภูมภิ าคไปทัง้
หมด รวมทัง้ ถายโอนความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ การจัดจางบุคลากร และการ
ตัดสินใจทางการศึกษา ไปใหแตละโรงเรียนจัดการกันเอง
ตามแผนการกระจายอํานาจของนิวซีแลนดนน้ั โรงเรียนในทองถิน่ จะถูกบริหาร
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) ซึ่งประกอบดวยผูปกครองที่ไดรับการ
เลือกตั้งมา 5 คน อาจารยใหญ และผูแทนคณะครู 1 คนซึง่ ไดรบั เลือกตัง้ มาเชนกัน สวนในโรง
เรียนมัธยมศึกษา จะมีกรรมการเพิม่ ขึน้ คือ นักเรียน 1 คน และบุคคลอื่นอีก 4 คนทีเ่ ลือกเขามา
เพือ่ ใหคาแนะนํ
ํ
าในเรือ่ งทีต่ นเชีย่ วชาญหรือเพือ่ ใหมคี วามสมดุลในคณะกรรมการ องคประกอบ
ทีส่ ําคัญยิง่ ในการบริหารโรงเรียนคือ “ธรรมนูญโรงเรียน” ทีเ่ ขียนขึน้ ในทองถิน่ ธรรมนูญโรงเรียน
ซึง่ จะมีบางสวนทีต่ อ งจัดวางหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาของชาติ แตกาหนดเป
ํ
าหมายอืน่ ๆ
ของโรงเรียนขึน้ มาจากทองถิน่ สําหรับงบประมาณยังไดรบั จากรัฐบาลตามจํานวนนักเรียนทีม่ ี
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อยู รัฐบาลสนับสนุนใหโรงเรียนรับเงินงบประมาณไปเปนกอนใหญสาหรั
ํ บคาใชจา ยทุกอยาง
รวมทัง้ เงินเดือนครู อนึง่ เพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกบั กลุม ผูด อ ยโอกาส เชน ชาวเมารี
และชาวเกาะแปซิฟก รัฐบาลยังพิจารณาใหงบชวยเหลือเพิม่ เติมตามความจําเปนพิเศษของโรง
เรียนทีร่ บั เด็กเหลานีเ้ ขาเรียน
การเปลีย่ นแปลงทีใ่ หญขนาดนีย้ อ มทําใหเกิดปญหาขึน้ มาก ตัวอยางเชน พวก
ครูรอ งเรียนกันมาก
วามีภาระเพิม่ ขึน้ มากมายจากการทีต่ อ งเขามาทํางานดานบริหารดวย
สมาชิกคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนบางแหงเขามารับหนาที่โดยไมไดรับการฝกฝนให
มากพอสําหรับหนาทีค่ วามรับผิดชอบใหม การประหยัดงบประมาณทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ก็ไมเปน
ไปตามคาด เนือ่ งจากมีเหตุผลทีอ่ าจมองไดวา เปนแงบวก อาทิ หลายโรงเรียนไดเลือกทีจ่ ะเพิม่
คุณภาพมากกวาการประหยัด ผูน ําทางการเมืองและการศึกษาใชความระมัดระวังอยางมากที่
จะสรางฉันทานุมตั ิในวงกวางในทุกขัน้ ตอนของการกระจายอํานาจ หลังจากการตีพมิ พเอกสาร
การวางแผนชิน้ สําคัญ คือ “การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21” (Education for the 21st
Century ) ในเดือนกรกฎาคม 1988 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจดั การรณรงคนานถึง 4 เดือน
โดยชาวนิวซีแลนดหลายหมื่นคนเสนอความคิดเห็นและขอวิพากยวจิ ารณในการพบปะประชาชนที่
จัดขึน้ ในเมืองตางๆ 17 เมือง และการประชุมยอยอีกหลายครัง้
จุดแข็งประการหนึง่ ของวิธกี ารกระจายอํานาจการศึกษาของนิวซีแลนดคอื การ
ปฏิรปู ดานการบริหารทีท่ าไปนั
ํ น้ ยังผลใหมกี ารปฏิรปู ดานการเรียนการสอนตามมา ซึง่ สะทอน
ใหเห็นวาในวงกวางมีฉนั ทานุมตั เิ รือ่ งเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาของชาติ แตก็เปดทางให
โรงเรียนสามารถเพิม่ เติมองคประกอบของทองถิน่ ได เชน โรงเรียนโอเนอราฮิ (Onerahi) ซึง่
ตัง้ อยูท เ่ี มืองฟงกาไร (Whangarei) อันเปนเมืองริมทะเลอยูเ หนือเมืองโอคแลนด ไดจดั ทําหลัก
สูตรทีร่ วมถึงกิจกรรมกลางแจงอยางเชนการพายเรือแคนู และการศึกษาสภาพแวดลอมชายฝง
นอกจากนัน้ ยังมีความพยายามมากทีจ่ ะใหแนใจไดวา ผูตัดสินใจในเรื่องการศึกษา เชนเรือ่ ง
เนือ้ หาของหลักสูตรตองเปนนักการศึกษา ไมใชผนู ําทางการเมือง

การจายเงินครูใหตรงเวลาในเม็กซิโก
ระบบการศึกษาของเม็กซิโกในป 1978 เปนระบบรวมศูนยอยางหนาแนน และไร
ประสิทธิภาพมาก
นักเรียนวัยประถมศึกษาหนึง่ ในเจ็ดคนไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนได
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และในมลรัฐทีย่ ากจนเชนรัฐ Chiapas มีนกั เรียนมาเขาเรียนในโรงเรียนตํากว
่ ารอยละ 20 แตมี
อัตราการสูญเสียสูงมาก และครูทบ่ี รรจุใหมมกั ตองรอนานกวา 1 ปจงึ จะไดรบั เงินเดือนเดือน
แรก ความผิดพลาดในบัญชีเงินเดือนจะแกไขไดดว ยวิธเี ดียวโดยการตองเดินทางเขาเมืองหลวง
ซึง่ สิน้ เปลืองทัง้ เวลาและคาใชจา ย ผูว างนโยบายเห็นไดชดั เจนวา ถาจะทําใหเม็กซิโกกาว
หนาทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมได ก็ตอ งทําใหระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้ เสียกอน
การกระจายอํานาจทางการศึกษาในเม็กซิโกทําเปน 3 ขัน้ ตอน ในขัน้ ตอนแรก
ระหวางป 1978 ถึง 1982 เปนการโอนการบริหารการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปยัง
คณะผูแ ทนของมลรัฐจํานวน 31 แหง โดยแตละมลรัฐมีผแู ทน 1 คณะ คณะผูแทนไดรับมอบ
หมายใหทาหน
ํ าทีต่ า งๆ ตัง้ แตเรือ่ งงบประมาณและการบริหารโรงเรียนไปจนถึงการกําหนด
หลักสูตรและตําราเรียน รัฐบาลทีเ่ ม็กซิโกซิตเ้ี มืองหลวงยังคงอํานาจในการจัดเก็บภาษี การราง
หลักสูตรหลักของชาติ และงานบุคลากรและแรงงาน การปฏิรปู ขัน้ ตนทํากันอยาง “รวดเร็ว
ปานสายฟาแลบ” ตามคํากลาวของพรอดา (Prawda 1993b, 5) เนือ่ งจากผูน ําระดับสูงมี
ความมุงมั่นที่สอดคลองกัน การปฏิรปู จึงมีผลทางบวกในทันที อัตราการเขาเรียนในโรงเรียน
อนุบาลเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชนบททีห่ า งไกล อัตราการเขาเรียนในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาก็เชนเดียวกัน
ในชวงที่ 2 จากป 1983 ถึง 1988 รัฐบาลพยายามดําเนินการเพิม่ โดยโอน
อํานาจการดูแลคณะผูแ ทนจากสวนกลางไปอยูท ม่ี ลรัฐ แตไมประสบความสําเร็จเพราะสหภาพ
ครูคัดคาน สหภาพครูไมตอ งการทีจ่ ะไปเจรจาตอรองเงือ่ นไขการทํางานหรือเรือ่ งอืน่ ๆ กับรัฐบาล
ของมลรัฐถึง 31 รัฐทีเ่ ปนเอกเทศจากกัน การตอตานยังมาจากเจาหนาทีข่ องกระทรวงฯ ในสวน
กลางเองเพราะมีผลประโยชนกบั ระบบรวมศูนยอยูม าก ทัง้ ยังมีสมั พันธภาพและความรวมมือ
กับกลุมครูมายาวนาน รัฐบาลเองก็มวั วุน อยูก บั การปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจและเรือ่ ง
อืน่ ๆ มากมาย และไมมคี วามเขมแข็งพอทีผ่ ลักดันใหบรรลุวตั ถุประสงคของตนในเรือ่ งนี้
ในป 1988 รัฐบาลใหมเขารับหนาที่ และเจรจาทําความตกลงกับผูวาการมลรัฐ
และสหภาพครูได ทําใหสามารถดําเนินการโอนการควบคุมดังกลาวตอไปได ดังนั้น เนือ้ หาสวน
ใหญของแผนการกระจายอํานาจจึงเพิง่ จะเริม่ ขึน้ ในป 1992 ซึง่ เปนเวลาถึง 14 ปหลังจากการ
เริ่มดําเนินการกระจายอํานาจครัง้ แรก
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แนวคิดสังคมนิยมในซิมบับเว
ซิมบับเวไดรบั เอกราชในป 1980 ในขณะทีอ่ ดุ มการณทางการเมืองแบบสังคม
นิยมกําลังแพรหลายไปทัว่ ทวีปแอฟริกาบริเวณตอนใตทะเลทรายซาฮารา เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวคิดทีใ่ หประชาชนเขามามีสว นรวม การพึง่ พาตนเอง และการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย
สถาปนิกของประเทศใหมแหงนีจ้ งึ พยายามใหบริการทางสังคมตางๆ เชน การศึกษา เปนเรือ่ ง
กวางขวางและเพียงพอสําหรับทุกคน และพยายามกระจายอํานาจในดานการใหบริการออก
ไปใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได แตยงั อยูภ ายในกรอบรัฐบาลระบบพรรคเดียว
การบริหารการประถมศึกษานัน้ ทําในรูปแบบทีร่ ฐั บาลกลางเปนผูจ ดั จางและ
จายเงินเดือนครู และใหทนุ การศึกษาจํานวนเล็กนอยกับนักเรียนทุกคน กระทรวงศึกษาธิการ
เปนผูวางหลักสูตรและจัดสอบ และรับผิดชอบในดานการฝกหัดครูในวิทยาลัยทองถิ่น แตการ
กอสรางโรงเรียนประถมศึกษาอยูใ นความดูแลของชุมชนทองถิน่ สวนการบริหารใหเปนความ
รับผิดชอบขององคกรทีไ่ ดรบั มอบหมายจากรัฐบาล องคกรเหลานีอ้ าจเปนโบสถ หรือฟารม
ใหญๆ หรือเหมืองแร หรือสภาทองถิน่ และสภาเขตทีเ่ พิง่ ตัง้ ขึน้ ใหมและมีโรงเรียนอยูใ นความรับ
ผิดชอบถึงสามในสี่ สภาเหลานีม้ จี ํานวน 57 แหง ไดรบั งบประมาณมาเปนคาเงินเดือนและคา
ใชจา ยในการบริหารสํานักงานจากกระทรวงการปกครองสวนทองถิน่
การพัฒนาเมืองและ
ชนบท สภาทองถิน่ และสภาเขตมีอานาจในการจ
ํ
างและไลครูออก จัดสรรทุนใหนกั เรียนเปน
รายหัว และจายเงินเดือนใหครูตามทีไ่ ดรบั มาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ระบบนี้มีความยุงยากหลายประการ ครูรอ งเรียนวาไดรบั เงินเดือนชามาก สภา
ทองถิ่นบางแหงยึดเงินทุนการศึกษาของนักเรียนไวและนํ าไปใชในกิจการที่ไมเกี่ยวกับการ
ศึกษาแทนทีจ่ ะจายมาใหแตละโรงเรียน รัฐบาลกลางยังพบวาตองจายเงินเดือนใหกบั ครู “ผี”
จํานวนมาก และคุณภาพของการศึกษาโดยทัว่ ไปจัดวาตํ่า
ในป 1987 กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบมาวา นับแตบดั นีเ้ ปนตนไป ครูทกุ
คนจะเปนขาราชการทีไ่ ดรบั เงินเดือนโดยตรงจากรัฐบาล สภาฯ คัดคาน โดยไดรบั การ
สนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาฯ และศาลตัดสินเขาขางสภาฯ เรือ่ งนีท้ ําใหกระทรวงศึกษาธิการตองหาทางแกไขพระราชบัญญัตวิ า ดวยการศึกษา เพือ่ ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจ
ดําเนินการขามรัฐบาลสวนทองถิน่ ได และสามารถโอนเงินมาใหคณะกรรมการเพือ่ การพัฒนา
โรงเรียน อันเปนโครงสรางใหม ของการกระจายอํานาจมาใหโรงเรียน และสวนใหญของ
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กรรมการคือผูปกครอง สภาทองถิน่ โตแยงวาถาไมยอมใหเงินทุนนักเรียนรายหัวอยูใ นความดู
แลของตนได ก็จะไมยอมรับผิดชอบเรือ่ งการสรางโรงเรียน
ผลก็คือ เกิดทางตันทางการเมืองขึน้ ในรัฐบาลทุกระดับ ความขัดแยงเรื่องใครจะ
เปนผูค วบคุมทุนการศึกษารายหัวทําใหกระทรวงพัฒนาฯ ซึง่ มีสภาทองถิน่ หนุนหลัง ไมลงรอย
กับกระทรวงศึกษาธิการ ความขัดแยงยิง่ ทวีคณ
ู ในหมูข า ราชการของกระทรวงทัง้ สองในระดับ
ภูมิภาคและทองถิ่น กระทรวงพัฒนาฯ เห็นวานโยบายกระจายอํานาจของรัฐบาลซิมบับเวให
อํานาจกระทรวงตนในการบริหารโรงเรียน ในขณะทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ โตแยงวา สภาทอง
ถิ่นไมมีความสามารถเชิงบริหารที่จะทํางานในโครงสรางใหมทเ่ี กิดจากการกระจายอํานาจตาม
ทีค่ าดไวทแี รก และอํานาจนัน้ ควรใหไปอยูท ผ่ี ปู กครองมากกวา
แตไมมีฝายใดนําปรัชญาการศึกษาทีช่ ดั เจนมาใชในการศึกษา และไมมีใคร
พยายามหารือกับกลุม ตางๆ ทีม่ สี ว นไดสว นเสียในเรือ่ งนี้ เพือ่ หาฉันทานุมตั ใิ หไดวา ควรดําเนิน
การตอไปอยางไร ทางตันจึงยังคงมีอยูตอไป

ปญหางบประมาณในอารเจนตินา
ขอโตแยงทีส่ าคั
ํ ญอีกประการหนึง่ ในเรือ่ งการกระจายอํานาจการศึกษาก็คอื การ
กระจายอํานาจสามารถทําใหไดทรัพยากรทางการศึกษามาเพิม่ มากขึน้
เหตุผลก็คือองคกร
ตางๆ ในทองถิน่ ทีเ่ ขามารวมรับผิดชอบจะมีแรงบันดาลใจใหเสาะหาเงินทุนสําหรับการศึกษา
มากขึ้น และยังใชเงินนั้นอยางคุมคามากขึ้น และจะคอยติดตามผลอยางใกลชิดมากขึ้นดวย
นัน่ เปนเหตุผลทีร่ ฐั บาลทหารของอารเจนตินานํามาใชในป 1975 เมือ่ มอบหมาย
ใหจงั หวัดเปนผูร บั ผิดชอบดานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา โดยอยูภายใตโครงการ
รวมทางการเงิน รูปแบบทีเ่ ลือกไวคอื จะใชประโยชนจากกลไกของรัฐทีม่ อี ยูแ ลว เพื่อใหตัดสิน
ใจกันในระดับภูมิภาคได ในขณะทีย่ งั เก็บอํานาจในดานการวางนโยบายและแนวทางการศึกษา
ไวกบั รัฐบาลกลางในแบบรวมศูนยเชนเดิม
ปญหาของการจัดการในรูปแบบนีก้ ค็ อื ไมมกี ารหารือกับขาราชการในภูมภิ าค
ถึงแนวทางใหมนเ้ี สียกอน และพวกเขาไมตอ งการมารับผิดชอบเรือ่ งการเงินทีถ่ กู มอบหมายมา
ให พวกเขาไมพอใจทีถ่ กู สัง่ ใหเปนผูพ จิ ารณาขึน้ เงินเดือนใหพวกครู แลวยังตองจายคาสํานัก
งาน คาบุคลากร และคาใชจายในการดําเนินการกระจายอํานาจอีกดวย สวนสหภาพครูและ

!"#!#$%"&'()"%*"+!"#,-!."/0/!"#123'+45$67)*")8297 :

35

เจาหนาทีข่ องกระทรวงศึกษาธิการ ไมพอใจทีร่ ฐั บาลมา ริดรอนอํานาจของพวกตน ซึง่ การมอง
ในมุมนีอ้ าจถูกตองก็ได ผลทีเ่ กิดขึน้ คือความวุน วายสับสนดานการเงินยาวนานเปนทศวรรษ
ซึง่ แฮนสันบรรยาย “การบังคับตามอําเภอใจ” นีว้ า เปน “การโยนภาระทางการเงินและการ
บริหารไปใหจงั หวัดอยางไมมคี วามรับผิดชอบ” (Hanson 1995a, 11)
ในป 1993 อารเจนตินาดําเนินการขัน้ ตอไปในการกระจายความรับผิดชอบทาง
การเงินสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจากสวนกลางไปใหระดับภูมภิ าค แตคราวนี้ ทั้งสองฝาย
ตกลงกันได และความเขมแข็งของรัฐบาลทองถิน่ ทําใหมคี วามหวังวา ขัน้ ตอนนีจ้ ะประสบ
ความสําเร็จมากกวาการกระจายอํานาจการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในครัง้ ทีแ่ ลว

อุดมการณปลอยเสรี ในชิลี
ในชวงทศวรรษที่ 1970 รัฐบาลชิลีเอนเอียงไปตามแนวคิดของกลุมนักเศรษฐศ
าสตรและนักวางแผนดานสังคมทีน่ ยิ มแนวทาง “เสรีนยิ มใหม” ซึง่ หลายคนในจํานวนนีจ้ บการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิคาโก พวกนีเ้ ห็นวา คุณภาพของการบริการดานสังคมจะดีขน้ึ ดวย
การกระจายอํานาจและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึง่ จะสงเสริมใหมกี ารแขงขันกันมากขึน้ และเปา
หมายหนึง่ ทีจ่ ะตองถูกปฏิรปู คือ ระบบการศึกษาทีท่ ง้ั รวมศูนยอํานาจและไรประสิทธิภาพอยาง
มาก ตัวอยางเชน เด็กจากครอบครัวทีม่ รี ายไดนอ ยไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนถึงรอยละ 43
ในป 1980 รัฐบาลโอนอํานาจการบริหารโรงเรียนจากสวนกลางไปยังเทศบาล
ของชิลที ม่ี จี ํานวน 385 แหง (Winkler and Rounds 1993) และตั้งระบบเงินบํารุง ซึง่ รัฐบาล
จะจายใหเทศบาลในรูปของคูปอง โดยจายใหตามการปฏิบัติงานในแตละเดือน การเปลีย่ น
แปลงนีส้ ะทอนใหเห็นวา รัฐบาลมองวาการเมืองในอดีตไดทําลายประเทศชาติ นอกจากนัน้ ยัง
เห็นวา การใหพวกครูรวมตัวกันเปนกลุม กอนนัน้ เปนศัตรูของความกาวหนา ดังนั้น เมือ่ มีการ
ปฏิรปู พวกครูจงึ สูญเสียสถานะขาราชการและสหภาพครูถกู หามทํากิจกรรม เทศบาลไดเขามา
ควบคุมเรื่องการจางครู การไลออก การตั้งอัตราเงินเดือน และการสรางโรงเรียน และจะไดรับ
ประโยชนจากการหาเด็กมาเขาโรงเรียนใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได อยางไรก็ตาม พวกเขาไมมี
อํานาจอิสระในบางเรือ่ ง เชนหลักสูตร มีการออกระเบียบบางอยางเพือ่ ใหผปู กครอง ครู และ
ฝายอืน่ ๆ เขามามีสว นมากขึน้ ในการวางนโยบายของโรงเรียน
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แตการพยายามกระจายอํานาจไมไดเปนไปตามคาด เมือ่ ชิลเี กิดปญหาทาง
เศรษฐกิจขึน้ การโอนโรงเรียนไปใหเทศบาลก็ถกู ระงับไป และโรงเรียนไดรบั คําสั่งหามปลดครู
ออก เพราะจะทําใหปญ
 หาคนวางงานหนักขึน้ สวนเทศบาลก็ขาดความสามารถที่จะดําเนิน
การตามหนาที่ความรับผิดชอบใหมได ไมมีการคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการทีใ่ ชในโรง
เรียน ยิง่ กวานัน้ ความคิดเกาแบบเผด็จการก็กลับมา และลมลางหลักการทีใ่ หเทศบาลและโรง
เรียนเอกชนมีอานาจปกครองตนเองและมี
ํ
สว นรวมในชุมชนไปในทีส่ ดุ
ในป 1990 รัฐบาลใหมเขามาปกครองแบบประชาธิปไตยและยุติการปกครอง
แบบเผด็จการทีม่ มี านานถึง 17 ป การเปลีย่ นแปลงทางดานนโยบายสําคัญในชวงแรกๆ รวมถึง
การเริม่ กระจายอํานาจกันใหมเปนรอบสอง ครัง้ นีเ้ นนทีก่ ารปฏิรปู ประชาธิปไตย รวมทัง้ ให
ประชาชนเลือกตัง้ เทศมนตรี และเนนทีก่ ารปรับปรุงการเรียนการสอนดวย เปาหมายคือใหมี
การกระจายอํานาจลงไปจนถึงระดับโรงเรียน ในขณะทีก่ ระชับการปกครองในสวนกลาง สวน
ภูมภิ าค และทองถิน่
กลุมครู ซึง่ สนับสนุนการเปลีย่ นรัฐบาลไดสถานะขาราชการกลับคืนมา รวมทัง้
ไดความมั่นคงในการงาน และสิทธิในการรวมตัว ปรัชญาในตอนนีค้ อื การเรียนและการสอนจะ
ดีขน้ึ ไดกต็ อ เมือ่ ครูมคี วามกระตือรือรนทีจ่ ะทํางานหนัก โรงเรียนในทองถิน่ ไดรบั อํานาจมากขึน้
ในเรือ่ งเกีย่ วกับหลักสูตรและการตัดสินใจทางการศึกษาอยางอืน่ ๆ พวกครูมสี ทิ ธิมเี สียงในการ
ตัดสินใจดวยแตพยายามผลักดันใหกลับไปใชระบบรวมศูนยอยางเดิม แตรฐั บาลยืนกรานให
ใชรปู แบบการจัดการทีเ่ ปนประชาธิปไตยมากขึน้

การสงเสริมประชาธิปไตยในอินเดีย
อินเดียเปนประเทศทีใ่ หญมหาศาล มีพลเมืองถึง 900 ลานคน มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมทีท่ ําใหอนิ เดียเปนชาติทม่ี ภี าษาราชการถึง 18 ภาษาและภาษาถิน่ อีกกวา
1,600 ภาษา อินเดียมีสถาบันการเมืองทีเ่ ปนประชาธิปไตยมานานและสงเสริมใหพลเมืองของ
ตนเขามามีสว นรวมในประเด็นทางการเมืองและสังคม อินเดียมีการปกครองในระบบสหพันธรัฐ
ซึ่งประกอบดวย 27 รัฐทีม่ อี ํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบสูงในหลายเรือ่ ง รวมทัง้ การศึกษา
ในป 1992 รัฐสภาพยายามใหมกี ารกระจายอํานาจทางการเมืองมากขึน้ เพือ่
เสริมประสิทธิภาพของระบบสหพันธรัฐ โดยการแกไขรัฐธรรมนูญ อินเดียใหแตละรัฐมีโครง
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สรางการปกครอง 3 ชัน้ โดยมีองคกรที่ไดรับเลือกตั้งจากทองถิ่น ซึง่ เรียกกันวา “panchayati
raj” การแกไขรัฐธรรมนูญนับเปนทีส่ ดุ ของการตอสูอ นั ยาวนานซึง่ ฮานนาเวย (Hannaway)
เรียกวา “ความพยายามอยางนาทึง่ ทีจ่ ะกอบกูส ง่ิ ทีส่ าคั
ํ ญที่สุดขององคกรที่ไดรับเลือกตั้งใน
ระดับทองถิน่ ขึน้ มาอีกครัง้ ในการดําเนินกิจการของรัฐ โดยการมอบอํานาจรัฐธรรมนูญให ”
และการเปลีย่ นแปลงนีย้ งั พยายามแกไขความไมเสมอภาคตางๆ ดวยการ “ระบุอยางชัดแจงถึง
ตัวแทนของกลุม ทีเ่ คยไดรบั ความไมเสมอภาคมานานตามจารีตนิยม คือ กลุมสตรี ชนบางเผา
และชนในบางวรรณะ” (Hannaway 1995, 3)
ความรับผิดชอบทีถ่ า ยโอนมาใหองคกร “panchayati raj” ทีท่ ํางานอยูท ง้ั ใน
ระดับเขตและชุมชนนัน้ รวมถึงการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปญหาทาง
การศึกษาของอินเดียนัน้ ใหญหลวงมาก เชนเดียวกับทุกสิง่ ทุกอยางในประเทศนี้ เกือบ 2 ใน 3
ของประชากรทีเ่ ปนสตรี ไมรหู นังสือ เด็กประมาณ 1 ใน 3 ไมไดไปเรียนอยางสมํ่าเสมอ ความ
ไมเสมอภาคมีทง้ั ในเรือ่ งการเขาถึงแหลงการศึกษาและผลการศึกษา ซึง่ เหลือ่ มลํากั
้ นมากทัง้ ใน
ระดับระหวางรัฐและภายในรัฐเดียวกันเอง
การกระจายอํ านาจทางการศึกษาของอินเดียยังอยูในระหวางการดําเนินการ
รัฐบาลมีเวลาจนถึงป 1995 ที่จะจัดตั้งสถาบัน “panchayati raj” ใหครบถวน และเพิง่ จะมีการ
เลือกตั้งสําหรับสถาบันนีเ้ ปนหนแรก ดังนัน้ จึงยังเร็วเกินไปทีจ่ ะประเมินผลกระทบโดยทัว่ ไป
ของการเปลีย่ นแปลงนี้ แตในรัฐตางๆ ทีม่ สี ถาบันนีด้ ําเนินการมาระยะหนึง่ แลวพบวามีปญ
 หา
ทางการปฏิบตั อิ ยูไ มนอ ย ในหลายกรณี พวกชนชัน้ นําในทองถิน่ ไดเขาครอบงําองคกรใหมน้ี
และองคกรทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ มาจากทองถิน่ พบวา มีความยากลําบากในการควบคุมปญหาเชน
การขาดงานของครู สวนในดานการเงินนัน้ ฐานภาษีในทองถิน่ ซึง่ เปนแหลงรายรับของสถาบัน
“panchayati raj” มักออนแอ แตสง่ิ ทีอ่ าจจะเปนประเด็นสําคัญที่สุดคือ คนจนก็ยังไมคอยกลา
ออกมามีสทิ ธิมเี สียง
อยางไรก็ตาม ฮานนาเวย สรุปวา ความพยายามของอินเดียทีจ่ ะกระจาย
อํานาจประชาธิปไตย ซึง่ เปนความพยายามจากเบือ้ งบนลงมานัน้ อาจมองไดวา เปน “การลง
ทุน” สําหรับอนาคตของชาติได ถาหากอินเดียสามารถดําเนินการใหทว่ั ถึงทุกรัฐ (Hannaway
1995, 13) “ในระยะสั้น อาจมีความไรประสิทธิภาพมากมาย แตสําหรับหลายฝายในอินเดียนัน้
ความไรประสิทธิภาพเหลานีจ้ ะคุม คา ถาหากในระยะยาวชุมชนตางๆ จะสรางวัฒนธรรมของ
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การเขามามีสว นรวม (participation) และการคอยระวังตรวจตรา (vigilance) ขึน้ ในชุมชนได
” (Hannaway 1995, 14)

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเวเนซูเอลา
ประเทศกํ าลังพัฒนาหลายประเทศหันมาใชการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเปนฐาน
สําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และบางประเทศเลือกใชวธิ กี ารกระจายอํานาจเปนยุทธศาสตร
ในการดําเนินการ และเวเนซูเอลาเปนหนึง่ ในประเทศดังกลาว
ในป 1969 รัฐบาลแบงประเทศออกเปนเขตการบริหารสวนภูมภิ าค 9 เขต และ
ใหแตละเขตรับผิดชอบงานสําคัญๆ ของรัฐบาลกลางรวมทัง้ การศึกษา หลักการก็คือ มอบ
อํานาจในการวางแผน งบประมาณ และการบริหารใหองคกรสวนภูมภิ าคเหลานีซ้ ง่ึ มีลกั ษณะ
รวมทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยตัง้ เปาหมายวาจะทําใหองคกรเหลานีเ้ ปนจักรกล
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอไป ระบบนีอ้ ยูเ หนือและขามโครงสรางของรัฐบาลทีม่ อี ยู
ทัง้ หมด
ในขณะทีฟ่ ง ดูยงุ ยากในทางทฤษฎี แผนการกระจายอํานาจใหสว นภูมภิ าคก็
ประสบปญหาในทัง้ ทางปฏิบตั แิ ละทางการเมือง รวมทัง้ ขาดความตอเนือ่ งในเรือ่ งผูน ํา โดย
ตลอดทศวรรษที่ 1970 และ 1980 นัน้ พรรคการเมืองทีไ่ ดรบั ชัยชนะในการเลือกตัง้ ใหมแตละ
ครั้งไดเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายและตัวบุคคล ซึง่ ตางก็อา งวาเพือ่ แสดงความเอาจริงเอาจังใน
การกระจายอํานาจ และตองการชือ่ เสียงจากการนี้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ ครูคนไหนที่จงรักภักดีตอ
พรรคการเมืองก็จะไดรบั การเลือ่ นตําแหนงจากหองเรียนไปดํารงตําแหนงสูงๆ
ในกระทรวง
ศึกษาธิการไดทนั ที โครงการตางๆ ทีพ่ ฒ
ั นากันมาดวยความยากลําบาก สิน้ เปลืองทัง้ เวลาและ
งบประมาณ ก็ถกู ยกเลิกไปอยางกระทันหันโดยยังไมทนั ประเมินประสิทธิผลและความสําเร็จ
ดวยซํ้า แฮนสัน (Hanson) กลาวถึง การริเริม่ การกระจายอํานาจของเวเนซูเอลาในป 1969 ไว
วา “เปนโครงการทีว่ างไวอยางสวยหรูทส่ี ดุ ครอบคลุมรอบดาน มีจุดประสงคที่นายกยอง และ
ลมเหลวโดยสมบูรณ” (Hanson 1995b, 10)
ในป 1991 เวเนซูเอลาไดพยายามกระจายอํานาจการศึกษาอีกครัง้ หนึง่ คราว
นีเ้ พือ่ แกไขปญหาการไรประสิทธิภาพและการฉอฉลในระบบการศึกษา โดยการถายโอนความ
รับผิดชอบโรงเรียนมาใหรฐั บาลของมลรัฐ อยางไรก็ตาม ฝายหลังปฏิเสธทีจ่ ะรับผิดชอบโรง
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เรียนทัง้ หมดทีอ่ ยูใ นพืน้ ที่ และขอใชสทิ ธิรบั เฉพาะโรงเรียนทีม่ อี าคารอยูใ นสภาพดี มีครูและ
แผนการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐานขัน้ ตํ่าเปนอยางนอย และขอใหประกันดวยวาจะมีงบ
ประมาณโอนมาใหดว ย รวมถึงเงินเกษียณของครู แตยังตกลงกันไมได การกระจายอํานาจ
การศึกษาจึงชะงักงันอยูตั้งแตบัดนั้น
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บทที่ 3 ไดแสดงใหเห็นวาประเทศตางๆ ดําเนินการกระจายอํานาจการศึกษากัน
ดวยเหตุผลนานัปการ ไมวา จะเปนดานการศึกษา การบริหาร การเงิน และการเมือง คําถาม
ที่เดนชัดขอตอไปก็คือ ความพยายามเหลานั้นไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม และอะไรเปน
ปจจัยทีท่ ําใหสาเร็
ํ จหรือลมเหลว

การพัฒนาการศึกษา
ตามที่ไดตั้งขอสังเกตไวในตอนตนวา ผูส นับสนุนใหมกี ารกระจายอํานาจในการ
ศึกษา ไมวาจะมีวัตถุประสงคที่เปดเผยหรือแอบแฝง ตางก็อางวาการปรับโครงสรางองคกรจะ
ชวยพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน โดยการนําอํานาจการตัดสินใจไปอยูใกลกับจุดที่
เปนผูปฏิบัติ และโดยการเติมพลังใหครูและเจาหนาทีฝ่ า ยบริหารมีกาลั
ํ งใจทําหนาทีใ่ หดขี น้ึ
ในบางกรณี การพัฒนาการศึกษาเปนเปาหมายแรกของการกระจายอํานาจ
จริงๆ และผลทีไ่ ดรบั ก็เปนทางบวก ตัวอยางเชน รายงานของนิวซีแลนดในระยะแรกแสดงให
เห็นวา การกระจายอํานาจมีผลกระทบตอผลการเรียนของนักเรียนเปนอยางมาก ในทํานอง
เดียวกัน นักเรียนชัน้ ปท่ี 3 ของโรงเรียนที่ Minas Gerais ก็ทําคะแนนสอบในวิชาพืน้ ฐานไดดี
ขึน้ อยางไรก็ตาม ในชิลซี ง่ึ เปนหนึง่ ในไมกป่ี ระเทศทีม่ ขี อ มูลเรือ่ งคะแนนการสอบ กลับปรากฏ
วา ในระหวางการกระจายอํานาจ คะแนนจากการสอบดวยขอสอบมาตรฐานของรัฐกลับลดลง
(ลดลงรอยละ 14 ในวิชาภาษาสเปน และรอยละ 6 ในวิชาคณิตศาสตร) (Prawda 1996-3a)
นักวิจยั ไมรอชาทีจ่ ะชีใ้ หเห็นวา ผลการเรียนของนักเรียนถูกกระทบโดยปจจัย
หลายอยาง รวมทัง้ พลังจากภายนอก เชน มีงบประมาณหรือไม ในชิลี คะแนนทีล่ ดลงนัน้ สวน
หนึ่งอาจเปนผลมาจากการที่โรงเรียนจํ าตองรับนักเรียนมากขึ้นเพราะมีแรงกดดันจากการ
กระจายอํานาจ โดยทัว่ ไป นักวิจยั มีขอ มูลเพียงเล็กนอยทีจ่ ะแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธโดย
ตรงระหวางโครงการการกระจายอํานาจกับผลการศึกษาของนักเรียนจากขอสอบมาตรฐาน
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ประสิทธิภาพทางการบริหาร
ขอโตแยงในดานการบริหารในการกระจายอํานาจก็คอื
ระบบรวมศูนยนน้ั มี
ระบบระเบียบมากเกินไปและมีการสูญเปลามากมาย สวนการใหอํานาจกับระดับภูมภิ าคหรือ
ทองถิน่ จะสงผลใหมรี ะบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพราะไดขจัดขัน้ ตอนตางๆ ในกระบวนการ
ของทางราชการไปเสีย และจะกระตุน ใหเจาหนาทีฝ่ า ยการศึกษามีผลงานมากขึน้
ในเม็กซิโก การกระจายอํานาจทางการศึกษานําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ
ภาพมากขึน้ ปจจุบนั ครูไดรบั เงินเดือนอยางสมํ่าเสมอ และทีเ่ มือง Minas Gerais อํานาจการ
ปกครองตนเองทําใหคาใชจายลดลงและสามารถใหบริการที่ดีขึ้น ไมวา จะเปนการบํารุงรักษา
สถานที่ การฝกหัดครู ไปจนถึงอาหารในโรงเรียน ความสําเร็จของเม็กซิโกในการพัฒนาประ
สิทธิภาพของระบบโรงเรียนของตน
สวนใหญเปนเพราะรัฐบาลกลางยอมลําบากทีจ่ ะฝก
บุคลากรในระดับตางๆ เพือ่ ใหรบั มือกับงานใหมได และคอยใหความชวยเหลือเพิม่ เติมตาม
ความตองการ ในทํานองเดียวกันการกระจายอํานาจก็ชว ยลดรายจายในดานการบริหารลงไป
ไดมาก ในชิลี ลูกจางของกระทรวงศึกษาธิการ ลดลงจาก 18,522 คน เหลือเพียง 8,305คนใน
ป 1989 (Winkler and Rounds 1993) สวน จิเมอเนซ (Jimenez) ปาเกโอ (Paqueo) และ
เด เวรา (de Vera) (1988) พบวา ในฟลปิ ปนสนน้ั การทีท่ อ งถิน่ ตองจัดหางบประมาณเองทํา
ใหเกิดการประหยัดขึน้ โดยทัว่ ไป
ในทางตรงกันขาม การกระจายอํานาจในปาปวนิวกินกี ลับทําใหคาใชจายใน
การดําเนินงานของระบบการศึกษาเพิม่ มากขึน้ เพราะตองนําคาใชจา ยของรัฐบาลทองถิน่ 19
แหงเขามารวมในบัญชีรายจายของรัฐบาลดวย การศึกษาในจาไมกาพบวา การกระจาย
อํานาจไปสูโ รงเรียนไมไดนําไปสูก ารเพิม่ ประสิทธิภาพทีค่ าดหวังไว ซึง่ เปนเพราะขาดการฝกอบ
รม และอาจารยใหญไมรวู า จะทํางานกับทองถิน่ ไดอยางไร ปญหาเชนนีม้ ไิ ดเกิดขึน้ เฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนาเทานัน้ เมือ่ กลาวถึงการกระจายอํานาจในชิคาโก สหรัฐอเมริกา แอนโทนี
บริค (Anthony Bryk) ตั้งขอสังเกตวา “เราไดถา ยโอนทรัพยากรและอํานาจลงไปใหถงึ โรง
เรียน แตไมมโี ครงสรางพืน้ ฐาน อะไรเลยทีจ่ ะคอยรองรับพัฒนาการนัน้ อาทิ การฝกอบรม
สําหรับสภาทองถิน่ และอาจารยใหญ การพิจารณาเรือ่ งแรงจูงใจและความรับผิดชอบ ถาเรา
จําเปนตองกาวตอไปจากจุดทีเ่ ราอยู ณ ปจจุบนั เราจําเปนตองมีโครงสรางทีว่ า เสียกอน” (อาง
ถึงใน Appleborne 1995)
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พรอดา ก็เห็นความจําเปนของ “ชวงการเตรียมการอันยาวนานสําหรับการ
ปฏิรปู การศึกษา” เชนกัน (Prawda 1993a, 262) สเปนเริม่ ปฏิรปู การศึกษาดวยการรัง้ รอการ
ถายโอนอํานาจเอาไวจนกวารัฐในภูมภิ าคจะมีความพรอมและเต็มใจทีจ่ ะรับไป ในทางตรงขาม
อารเจนตินาพยายามบังคับใหมกี ารกระจายอํานาจในเวลาอันรวดเร็ว และก็ลมเหลวไปในเวลา
อันรวดเร็วพอๆ กัน
ในสวนของผลกระทบตอการศึกษานัน้
ยังไมมหั ลักฐานทีแ่ นชดั ในเรือ่ งความ
สัมพันธระหวางการกระจายอํานาจกับประสิทธิภาพในการบริหาร

ประสิทธิภาพในดานการเงิน
วัตถุประสงคอกี ประการหนึง่ ของการกระจายอํานาจก็คอื การหารายไดเพิม่ ให
กับระบบโดยรวม ดวยการใชประโยชนจากแหลงภาษีทม่ี อี ยูใ นทองถิน่ และการลดรายจายใน
การดําเนินงาน
อารเจนตินาเปนตัวอยางของประเทศที่ถายโอนความรับผิดชอบดานการเงิน
จากรัฐบาลกลางไปยังหนวยงานสวนภูมภิ าคและทองถิน่ และปรากฏวาคาใชจา ยในการศึกษา
ทัง้ หมดกลับเพิม่ ขึน้ สัดสวนของคาใชจา ยในการศึกษาในงบประมาณทัง้ หมดของรัฐ เพิม่ ขึน้
จากรอยละ 16.6 เปนรอยละ 18.7 ในระหวางป 1975 ถึง 1986 ในทางตรงกันขาม คาใชจา ย
ดานการศึกษาในเม็กซิโกลดลงหลังมีการกระจายอํานาจการศึกษา
ซึง่ สวนหนึง่ เปนเพราะ
เศรษฐกิจถดถอยในชวงหลังยุคทองของนํามั
้ น
เทศบาลทองถิน่ ในชิลใี หเงินสบทบชวยการ
ศึกษามากขึน้ หลังจากการกระจายอํานาจ แตทเ่ี ปนเชนนัน้ สวนหนึง่ เปนเพราะมูลคาทีแ่ ทจริง
ของคูปองที่ไดรับจากรัฐบาลกลางลดนอยลง
ปญหาประการหนึ่งในการโอนอํ านาจการตัดสินใจในเรื่องคาใชจายไปใหนัก
การเมืองทองถิน่ ก็คอื พวกเขาอาจตองการใชเงินทีม่ อี ยูเ พือ่ การอืน่ ๆ ทีส่ ามารถเห็นผลไดชดั เจน
ในเวลาอันสัน้ เชน การตัดถนนหรือโครงการชลประทาน มากกวาจะเอามาใชในการศึกษาซึง่
เห็นผลไมชดั เจนทันทีและตองใชเวลานานกวา แตในยามทีเ่ ผชิญปญหาเศรษฐกิจ การกระจาย
อํานาจ กลับจะทําใหงา ยขึน้ ทีจ่ ะลดคาใชจา ยในการศึกษา (Hannaway 1994)
ความลมเหลวของการกระจายอํานาจในเวเนซูเอลา เปนการพิสจู นวา การมี
เงินสนับสนุนการศึกษาอยางเพียงพอและสมําเสมอ
่
มีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ
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กระจายอํานาจเชนกัน รอนดิเนลลี (Rondinelli) ชีใ้ หเห็นวา ความมัน่ คงทางการเงินเปนทัง้
เรื่องของความตั้งใจและความสามารถ “ในหลายประเทศ รัฐบาลหรือหนวยงานในทองถิน่ มี
อํานาจตามกฎหมายทีจ่ ะจัดเก็บภาษี แตฐานภาษีออ นแอมาก และความเคยชินทีจ่ ะตองพึง่ พา
ความชวยเหลือจากรัฐบาลกลางนั้นฝงรากลึกเสียจนรัฐบาลทองถิ่นไมพยายามจะใชอํานาจดัง
กลาวเลย” (Rondinelli 1995, 12.1)
ผลกระทบของการกระจายอํานาจตอคาใชจา ยในการศึกษานัน้ เปนเรือ่ งของ
ความสัมพันธระหวางการดําเนินการในบริบทหนึ่งกับสภาวะภายนอกดานเศรษฐกิจและสังคม
เทากับเปนผลของการกระจายอํานาจนัน้ เอง

วัตถุประสงคทางการเมือง
บททีแ่ ลวแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ไมวาผลกระทบตอการศึกษาและประสิทธิ
ภาพในการปฏิบตั งิ านจะเปนเชนไร
การกระจายอํานาจทางการศึกษาสามารถบรรลุวตั ถุ
ประสงคทางการเมืองไดทง้ั นัน้ การกระจายอํานาจในโคลัมเบียกลายเปนเครือ่ งมืออยางดีใน
การหาความชอบธรรมใหรฐั บาล
และระบบทีใ่ หเงินบํารุงแกเทศบาลทองถิน่ ในชิลเี ปนการ
สนองวัตถุประสงคดานอุดมการณของผูนาทหารของประเทศนั
ํ
น้
เชนเดียวกับเปาหมายของ
พวกเขาทีต่ อ งการทําใหสหภาพครูออ นแอลง แตอกี นัยหนึง่ การกระจายอํานาจในเวเนซูเอลา
ในฐานะทีเ่ ปนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจกลับเปนผลเสียตอรัฐบาลเอง
ตัวอยางของการใชการกระจายอํานาจเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทาง
การเมืองเพียงประการเดียว ที่ประสบความสําเร็จทีส่ ดุ อาจจะไดแกการกระจายอํานาจในสเปน
ในการศึกษาเรือ่ งการกระจายอํานาจในสเปน แฮนสัน (Hanson) และ อัลริช (Ulrich) พบวา
ผูค นทีเ่ ขาสัมภาษณเห็นดวยอยางเกือบจะไมมขี อ ยกเวนเลยวา “วิธกี ารกระจายอํานาจมาให
โรงเรียนนัน้ ไมใชกลไกสําหรับการพัฒนาคุณภาพของการบริหาร และ/หรือการศึกษาในโรง
เรียน” ไมเพียงแตขาดหลักฐานวาการกระจายอํานาจทําใหนกั เรียนมีผลการเรียนดีขน้ึ แตยัง
เชือ่ กันโดยทัว่ ไปดวยวา การกระจายอํานาจมาใหโรงเรียนกลับจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
โรงเรียน เพราะไมสามารถสรางแรงจูงใจทีเ่ พียงพอเพือ่ ดึงใหครูทเ่ี กงๆ เขามารับหนาทีเ่ ปน
อาจารยใหญได แตอกี นัยหนึง่ การกระจายอํานาจนัน้ เองทีเ่ ปนขอจูงใจใหกบั ผูท เ่ี ขามาเปน
อาจารยใหญเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

!"#!#$%"&'()"%*"+!"#,-!."/0/!"#123'+45$67)*")8297 :

44

อยางไรก็ตาม แฮนสัน และ อัลริช ยอมรับวาการกระจายอํานาจในสเปนประสบ
ความสําเร็จ และมีแนวโนมจะดําเนินการตอไป การกระจายอํานาจมาใหโรงเรียนมีสว นนอย
มากในการพัฒนาความสามารถในการบริหารโดยผานกระบวนการกระจายอํานาจ หรือการจัด
วาง แนวทางใหมๆ ในแผนการศึกษา การกระจายอํานาจมาใหโรงเรียนนัน้ มีความหมายในเชิง
สัญญลักษณมากกวา กลาวคือ มันเปนการสะทอนถึงวิถที างประชาธิปไตยในระดับทองถิน่ ได
อยางเดนชัดที่สุดสําหรับประเทศทีป่ ฏิเสธสิทธิพน้ื ฐานของประชาชนในเรือ่ งนีม้ านาน

ผลกระทบตอความเสมอภาค
ผลดานลบประการหนึง่ ของการกระจายอํานาจ คือความแตกตางระหวางผล
การเรียนของนักเรียนในเขตรํ่ารวยและเขตยากจน การทําใหเกิดความเสมอภาคมากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบของการปอนวัตถุดบิ เขาไป เชน งบประมาณ หรือผลผลิตทีไ่ ดออกมาเชนคะแนน
ทดสอบสูงๆ ไมใชเปาหมายทีเ่ ดนชัดของการกระจายอํานาจเสมอไป ความจริงนัน้ ไมควร
ประหลาดใจเลยทีพ่ บวา ในหลายกรณี การกระจายอํานาจกลับยิง่ ทําใหชอ งวางระหวางคนจน
กับคนรวยที่มีอยูแตเดิมกลับยิ่งกวางออกไปอีก พืน้ ทีใ่ ดทีม่ ที รัพยากรมนุษยและการเงินมาก ก็
อยูใ นสถานะทีด่ กี วาทีจ่ ะใชประโยชนสงู สุดจากอํานาจทีก่ ารกระจายมาถึง และแมในเรือ่ งที่
เปนประโยชนทางการศึกษาโดยทัว่ ไป โรงเรียนทีร่ ารวยกว
่ํ
าก็มกั จะไดรบั ผลประโยชนมากกวา
ในบางกรณี รัฐบาลกลางก็นําเรือ่ งการลดชองวางดังกลาวมาเปนเปาหมายหนึง่
ของการกระจายอํานาจ ดังเชน นิวซีแลนดพยายามใชการปรับโครงสรางของระบบการศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับประชากรชาวเมารี ชาวเกาะแปซิฟก และกลุม อืน่ ๆ ที่ดอย
โอกาส
พรอดา พบวา ในเม็กซิโกและอารเจนตินานัน้ ในชวงทีม่ กี ารกระจายอํานาจ
ความแตกตางระหวางภูมิภาคตางๆ ลดลงหลายดาน ทัง้ ในเรือ่ งจํานวนนักเรียนทีเ่ ขาเรียนใน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา การซําชั
้ น้ อัตราการเลิกเรียน และอัตราการเรียนจนจบประถม
ศึกษา อารเจนตินาสามารถลดความไมเทาเทียมกันในระหวางภูมภิ าคตางๆ ไดถึงรอยละ 18
หลังมีการกระจายอํานาจ และเขาเห็นวาเม็กซิโกจัดสรรทรัพยากรสําหรับการศึกษาใหไปสูเ ปา
หมายทีถ่ กู ตองเหมาะสมไดดกี วาทีอ่ น่ื ๆ เพราะการกระจายอํานาจทําใหมขี อ มูลทีด่ ขี น้ึ วา ใน
ระดับภูมิภาคตองการอะไรอยางไร ทําใหระบบบริหารสามารถดูแลไดใกลชิดขึ้น
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หลักฐานจํานวนมากแสดงวา การกระจายอํานาจสามารถทําใหเกิดผลขางเคียง
ดานลบได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาประสบความสําเร็จในการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการ
ศึกษา ชองวางระหวางคุณภาพการศึกษาในเขตทีร่ ารวยและเขตที
่ํ
ย่ ากจนมักจะกวางขึน้ ตัว
อยางเชน โครงการทีโ่ รงเรียนเลือกและจัดทําขึน้ อาจเนนทีก่ ารพัฒนาผลการศึกษาของเด็กทีม่ า
จากครอบครัวที่มีความคาดหวังสูง ทฤษฎีของการกระจายอํานาจกลาวไววา การกระจาย
อํานาจจะทําใหมคี วามตองการการศึกษามากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนของผูท เ่ี คยดอย
โอกาสมากอน อยางไรก็ตาม ในบูกนิ าฟาโซ การถายโอนความรับผิดชอบทางการเงินสําหรับ
การศึกษามาใหสว นทองถิน่ กลับทําใหคา ใชจา ยในการศึกษาเพิม่ ขึน้ และทําใหนกั เรียนยาก
จนจํานวนมากตองเลิกเรียนไปเลย (Maclure 1994)
การปฏิรูปในชิลีทําใหเห็นปญหาเรื่องความไมเทาเทียมกันทางการศึกษาอยาง
ชัดเจน ริการโด ลากอส (Ricardo Lagos) ซึง่ เปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการจากป
1990 ถึง 1992 ตัง้ ขอสังเกตวาการกระจายอํานาจ “แทบไมไดชว ยใหโรงเรียนในเขตทีย่ ากจน
สามารถแกไขอุปสรรคพืน้ ฐาน” และโรงเรียนในเขตทีย่ ากจนก็ยงั มีผลการศึกษาตํ่าในการสอบ
วิชาคณิตศาสตรและภาษาสเปนเชนเดิม เขาเขียนไววา “ถาแตละชุมชนลงเอยดวยการศึกษาที่
สะทอนใหเห็นรายไดและอํานาจของชุมชนนัน้ การกระจายอํานาจก็ยง่ิ เพิม่ ความไมเทาเทียม
กัน” เขาเพิม่ เติมวา แมกระทัง่ ในระบบทีม่ กี ารกระจายอํานาจแลว สวนกลางก็ยังตองประกันวา
ทุกโรงเรียนตองไดมาตรฐานขัน้ ตํ่าในดานคุณภาพการศึกษา และยังตองใหการสนับสนุนเปน
พิเศษกับโรงเรียนทีเ่ สียเปรียบดวย (Lagos 1993, 4)
อยางไรก็ตาม แมการกระจายอํานาจสามารถเพิม่ ความไมเทาเทียมกันได แต
ไมไดหมายความวามันจะตองเปนเชนนัน้ เสมอไป จริงอยูท บ่ี อ ยครัง้ การกระจายอํานาจยิง่ ทําให
มีความไมเสมอภาคมากขึน้
แตนน่ั ไมใชเหตุผลทีจ่ ะตองเลิกกระจายอํานาจเสีย ตรงกันขาม
ควรจะไดทราบวาจะมีผลเสียหายอะไรเกิดขึน้
แลววางแผนการใหดเี พือ่ ใหมผี ลเสียนอยทีส่ ดุ
เจาหนาทีใ่ นสวนกลางควรดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา โรงเรียนทีย่ ากจนจะมี
เงินและทรัพยากรอืน่ ๆ ทีจ่ ําเปน เพือ่ ใหสามารถใชประโยชนจากความยืดหยุน และขอดีอน่ื ๆ ของ
การกระจายอํานาจได ในทางปฏิบตั กิ เ็ ทากับวา การทําเชนนีค้ อื การสงวนบทบาทไวใหรฐั บาล
กลาง ติดตามดูผลกระทบ แลวดําเนินการแกไขชดเชยใหตามจําเปน เชน ใหเงินทุนเพิม่ พิเศษ
กับโรงเรียนทีม่ ผี ลงานตํา่
เพือ่ เปนการเพิม่ ความเสมอภาคตามวัตถุประสงคขอ หนึง่ ของการ
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ปฏิรปู ดังตัวอยางทีโ่ คลัมเบียใชระบบคูปองใหนกั เรียนทีย่ ากจน บทบาทของรัฐบาลจะตองเปน
ในรูปแบบทีท่ ําใหมน่ั ใจไดวา ทุกโรงเรียนจะไดรบั ความเสมอภาคถึงขัน้ ตําเป
่ นอยางนอย และรัฐ
บาลพรอมใหความสนับสนุนกับนักเรียนและโรงเรียนทีเ่ สียเปรียบ แตการรวมบทบาทดังกลาว
ของรัฐบาลกลางเขาไปในกระบวนการกระจายอํานาจนัน้ ยอมเปนเรือ่ งทางการเมืองโดยแท

ขอสรุปบางประการ
จากการพิ จ ารณาว า การกระจายอํ านาจประสบผลสํ าเร็ จ ในด า นใดบ า ง
สามารถแยกแยะออกมาไดหลายประเด็น คือ
• วัตถุประสงคทางการเมืองเพียงประการเดียวก็สามารถนํามาเปนเหตุผลที่สมควรสําหรับ
โครงการการกระจายอํานาจไดแลว ดังทีส่ เปนและประเทศอืน่ ๆ เปนตัวอยางใหเห็นวา เปน
ไปไดที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคทางการเมืองดวยการกระจาย
อํานาจ โดยไมกอใหเกิดผลอะไรเลยตอดานการบริหาร หรือประสิทธิภาพในเรือ่ งการเงิน
หรือคุณภาพของการเรียนรูข องนักเรียน แมวัตถุประสงคทางการเมืองจะควรคาและมีความ
สําคัญสูงยิ่งกับผูนําทางการเมือง แตไมใชเปนเหตุผลสําคัญสําหรับนักปฏิรปู การศึกษาและ
ผูใ หความชวยเหลือทีอ่ ยูว งนอก ทีต่ อ งการใหมกี ารกระจายอํานาจการศึกษา เพราะคนกลุม
นี้ใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยทัว่ ไป และใหมี
การพัฒนาไปในแนวทางทีจ่ ะเกิดประโยชนตอ เศรษฐกิจสังคมในวงกวาง
• ความสําเร็จของการกระจายอํานาจการบริหารนัน้ มีขอบเขตจํากัด ตามหลักนัน้ ไมมเี หตุผล
ใดๆ ทีจ่ ะสันนิษฐานไดวา การแกไขปรับปรุงโครงสรางของรัฐบาลในเรือ่ งระบบการศึกษา
ของชาติ ทัง้ ในตัวของมันเองและโดยตัวของมันเองนัน้ จะนําไปสูความมีประสิทธิภาพดาน
การบริหารหรือการเงิน หรือการเรียนการสอนทีด่ ขี น้ึ ได
• การกระจายอํานาจอาจสงผลดีตอบรรยากาศทางการศึกษา แมการกระจายอํานาจจะมี
ขอบเขตจํากัดในตัวเอง แตอาจสรุปไดวา การกระจายอํานาจสามารถกอใหเกิดเงือ่ นไข หรือ
บรรยากาศใหมๆ ซึง่ จะเปนตัวนําไปสูก ารเรียนการสอนทีด่ ขี น้ึ ไดตอ ไป กลาวคือ
♦

ถาระบบการศึกษาของประเทศไรประสิทธิภาพอยางมาก หรือถึงขัน้ ยําแย
่ การกระจาย
อํานาจก็เปนเรือ่ งถูกตองเหมาะสม ในฐานะทีเ่ ปนวิธที ท่ี ําใหทรัพยากรบุคคล การเงิน
และอืน่ ๆ ไหลไปสูโ รงเรียนในทองถิน่ ไดดขี น้ึ โครงการกระจายอํานาจทีจ่ ดั เตรียมแผน

!"#!#$%"&'()"%*"+!"#,-!."/0/!"#123'+45$67)*")8297 :

47

กันมาดี สามารถทําใหเกิดสภาวะทีเ่ อือ้ ตอประสิทธิภาพในการบริหาร เชน สามารถ
มอบงานบริหารตางๆ ใหกบั เจาหนาทีใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมได ไมวาจะใน เรือ่ งการจัด
เก็บภาษี การจางครู การพัฒนาหลักสูตร และอืน่ ๆ และยังสามารถทําใหประชาชน
ตลอดจนขาราชการทุกระดับเกิดความรูส กึ วาตนเปนเจาของระบบ ในทํานองเดียวกัน
การกระจายอํานาจก็อาจสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการมีแผนการสอนทีด่ ไี ด แตการ
กระจายอํานาจโดยตัวของมันเองยอมไมใชการแกไขปญหาการศึกษาของชาติ
♦

ดวยเหตุผลขางตน จึงเปนสิ่งสําคัญทีก่ ารวางแผนกระจายอํานาจจําเปนตองรับรูถ งึ
ปจจัยตางๆ ที่จะมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการกระจายอํานาจ การ
กระจายอํานาจจะตองมีแผนการสําหรับการแบงสรรอํานาจที่กําหนดไวเปนอยางดี
อยางนอยทีส่ ดุ ประสิทธิภาพจะไดมาก็ตอ งมีคนในทองถิน่ ทีเ่ กง เอาจริงเอาจังกับ
ภาระหนาที่ และจะสามารถใชประโยชนจากโครงสรางใหมได ยิง่ กวานัน้ แมจะมี
ระบบทีส่ ามารถจัดสงทรัพยากรตางๆ ใหทอ งถิน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็ตาม
แตจะยังไมมผี ลอะไรตอการเรียนการสอน
จนกวาผูบ ริหารและครูจะมีวธิ กี ารใช
ทรัพยากรนัน้ อยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน
นิวซีแลนดเปนตัวอยางทีด่ สี ําหรับ
ประเทศที่ มี ก ารกระจายอํ านาจโดยมี แ ผนการเรียนการสอนที่ปรับใหส ามารถใช
ประโยชนสูงสุดจากโครงสรางการปกครองใหมได

♦

โดยสรุปคือ เปนการเหมาะสมทีจ่ ะมองวาการกระจายอํานาจเปนเรือ่ งจําเปน แตไม
ใชเงือ่ นไขทีเ่ พียงพอสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอน การกระจายอํานาจสามารถ
กอใหเกิดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ใหมกี ารศึกษาทีด่ ขี น้ึ ได แตในฐานะทีเ่ ปนยุทธศาสตรองค
กรอยางหนึง่ การกระจายอํานาจยอมไมสามารถประกันไดวา การศึกษาจะพัฒนาขึน้
ได ถาไมมกี ารเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ทีจ่ ําเปนประกอบดวย

• บรรยากาศทางการเมืองทีเ่ อือ้ ยอมเปนปจจัยสําคัญ อยางทีเ่ ราไดเห็นแลววา เงือ่ นไขหนึง่ ที่
กระทบตอการกระจายอํานาจ ไมวา จะแงบวกหรือแงลบ ก็คอื บรรยากาศทางการเมือง จึง
ตองนําปจจัยทางการเมืองเขาไปอยูใ นการวางแผนของการกระจายอํานาจใดๆ ก็ตามทีห่ วัง
จะใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ํ นนัก คือ ความมัน่ คงทางการเมือง พรอดา (1993a ) มีขอ สังเกตวา
• เงือ่ นไขหนึง่ ทีไ่ มจาเป
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• ในประเทศละตินอเมริกาหลายประเทศ เชน อารเจนตินาและโคลัมเบียนัน้ การเปลีย่ นรัฐ
มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการอยูเ รือ่ ยๆ เปนอุปสรรคสําหรับความตอเนื่องในการปฏิบัติ
ตามโครงการ แตอกี แงหนึง่ นัน้ ความมัน่ คงทางการเมืองในประเทศ ดูเหมือนไมใชเงือ่ นไข
สําหรับความสําเร็จในการกระจายอํานาจ ตรงกันขาม ตามที่ แฮนสัน (Hanson 1995a, 9)
เขียนไววา “การปฏิรปู ทีส่ าคั
ํ ญๆ ลวนเกิดขึน้ ไดในยามทีป่ ระเทศชาติกําลังตกอยูในวิกฤต
การณนน่ั เอง” ในโคลัมเบีย ความไมมน่ั คงทางการเงินสงผลใหมกี ารรวมศูนย ในขณะที่
ประเทศอืน่ ๆ เชน เอธิโอเปยและสเปน กลับมีการกระจายอํานาจเกิดขึน้ เมือ่ มีมลรัฐตางๆ ขู
จะแยกตัวเปนอิสระ
• ดุลระหวางเปาหมายทางการเมืองกับวัตถุประสงคดา นอืน่ ๆ เปนเรือ่ งจําเปนอยางยิง่ โดยที่
ความสํ าเร็ จ หรื อ ล ม เหลวของการกระจายอํ านาจการศึ ก ษาในแงที่เปนรูปแบบองคกร
(organizational model) ยอมขึน้ อยูก บั พลังภายนอกอยูม าก จึงเปนเรือ่ งสําคัญที่จะตอง
รับรู และเขาใจพลังภายนอกเหลานัน้ และดําเนินการเพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา พลังเหลานัน้ มีวตั ถุ
ประสงคที่คลายคลึงกัน หรือกลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื มีวสิ ยั ทัศนรว มกัน
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บทที่ 3 ตัง้ ขอสังเกตไววา การกระจายอํานาจมีหลายความหมาย โครงการ
กระจายอํ านาจบางอยางเปนเพียงการปรับโครงสรางทางดานบริหารโดยรัฐบาลกลางยังคง
ควบคุมระบบไวอยางแนนหนา
บางโครงการก็เปนการถายโอนอํานาจจากศูนยกลางไปให
อยางแทจริง โดยมีวัตถุประสงคที่จะนําอํานาจไปสูช มุ ชน กอใหเกิดทรัพยากรสําหรับโรงเรียน
และพัฒนาคุณภาพของ การศึกษา
การไดรบั ความสนับสนุนในวงกวางเปนสิง่ พึงปรารถนาเสมอ ภายในไมนานเรา
จะไดเห็นวาการมีหรือขาดฉันทานุมตั ิ มีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
ความพยายามกระจายอํานาจของประเทศตางๆ อยางไร ในขณะทีก่ ารกระจายอํานาจโดย
อาศัยคําสัง่ ของรัฐบาลไปเปลีย่ นแปลงวิธกี ารบริหารนัน้ อาจจะทําได แตเปนไปไมไดเลยทีจ่ ะ
ทําใหมกี ารถายโอนอํานาจอยางถูกตองเกิดขึน้ โดยไมมีการสรางฉันทานุมัติในบรรดาผูมีสวน
ไดสว นเสียซึง่ จะถูกกระทบกระเทือนจากการเปลีย่ นแปลงเสียกอน
เรื่องราวของการกระจายอํ านาจการศึกษานั้นเต็มไปดวยตัวอยางของประเทศ
ตางๆ ที่ประสบความลมเหลวเพราะกลุมสําคัญทีเ่ กีย่ วของไมเอาจริงเอาจังดวย การกระจาย
อํานาจในอารเจนตินาลมเหลวอยางไมเปนทา เพราะผูว า ราชการจังหวัดและเจาหนาทีอ่ น่ื ๆ ใน
ภูมภิ าคซึง่ ไมเคยไดรบั การหารือลวงหนา ตางไมเต็มใจทีต่ อ งเขามารับภาระทางการเงินของโรง
เรียน ในทํานองเดียวกัน ผูน ําของเวเนซูเอลาก็ลม เหลวเมือ่ พยายามกระจายอํานาจครัง้ แรกใน
ชวงตนทศวรรษที่ 1970 ซึง่ สวนใหญเปนเพราะวา ในการจัดตัง้ เขตการบริหารขึน้ ใหม 9 เขตนัน้
พวกเขาพยายามมองขามโครงสรางเดิมของรัฐบาลไป ในป 1991 พวกเขาพยายามแกไขปญหา
ความไรประสิทธิภาพ โดยการถายโอนความรับผิดชอบไปใหผวู า การมลรัฐ แตผวู า การฯ ไมยนิ
ยอมทีจ่ ะตองเขาไปแบกรับภาระของโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพตําโดยไม
่
มงี บประมาณมาใหเพียงพอ
ผูนําของโคลัมเบียประสบความสําเร็จในการบรรจุเรื่องการกระจายอํานาจการ
ศึกษาไวในรัฐธรรมนูญของชาติฉบับใหม แตยงั ตองลดขนาดโครงการลงเพราะสหภาพครูคัด
คานอยางแข็งขัน และไมไดรบั เสียงสนับสนุนในรัฐสภา มอนเตเนโกร (Montenegro 1995, 17)
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สรุปวาปญหานีเ้ กิดขึน้ เพราะ “รัฐบาลกลางแตกกันเปนกลุม ๆ ขาดการสนุบสนุนจากกลุม คนที่
จะไดรบั ผลประโยชนจากการปฏิรปู นัน้ รัฐบาลเปนฝายเดียวทีต่ อ งการกระจายอํานาจ ตองการ
ใหโรงเรียนมีอํานาจในการปกครองตนเอง นําภาคเอกชนและผูป กครองเขามามีสว นรวม ” เขา
กลาวตอไปวา “สหภาพครูเปนองคกรเดียวทีเ่ ปนคูต อบโตของรัฐบาลในระหวางการอภิปราย
เรือ่ งการปฏิรปู ในรัฐสภา” และ “การทีน่ ายกเทศมนตรี ผูว า ราชการ สมาคมโรงเรียนเอกชนและ
กลุม อืน่ ๆ ไมไดเขามามีสว นรวมในการอภิปรายทางการเมือง ทําใหเชือ่ ไดวา องคประกอบทีก่ า ว
หนาทีส่ ดุ ของการปฏิรปู ยอมไมเกิดขึน้ ”
อีกประเด็นทีจ่ ะเห็นไดจากสถานการณขา งตนก็คอื ไมมวี สิ ยั ทัศนทเ่ี ปนเอกภาพ
วา การกระจายอํานาจควรจะเปนอยางไรในระดับตางๆ มอนเตเนโกรเขียนไววา “ไมมขี อ เสนอ
แนะทีช่ ดั เจนและคงเสนคงวา และเมือ่ ขาดเอกภาพเชนนัน้ เสียแลว ก็ยอ มไมอาจจัดสรรแบง
งานใหเหมาะสมได ในปแรกๆ ของกระบวนการปฏิรปู จึงเต็มไปดวยการแกงแยงอํานาจ ใน
ขณะที่ฝายตางๆ พยายามปรับรูปแบบของการปฏิรปู การศึกษาใหดาเนิ
ํ นไปในแนวทีจ่ ะเปน
ประโยชนและสนองวัตถุประสงคของตนเอง”
สมาชิกระดับสูงของพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศอยูเพียงพรรคเดียวในเม็ก
ซิโกดําเนินการกระจายอํานาจในแบบทีม่ คี นเรียกวา “นโยบายกีดกัน” ซึง่ ไมเพียงแตละเลย
ความตองการของสหภาพครูทท่ี รงอิทธิพล แตยงั โจมตีอยางกาวราวรุนแรงวา ครูเปนศัตรูของ
การปฏิรูปอีกดวย และแทนทีจ่ ะเจรจากับสหภาพครู พวกเขากลับพยายามขจัดการตอตาน
โดยใชวธิ เี สนองานใหมๆ ในโครงสรางสวนภูมภิ าคแบบใหมใหพวกครู จนเมือ่ รัฐบาลใหมเขา
มามีอํานาจและทําความตกลงกับพวกครูไดในป 1992 การกระจายอํานาจการศึกษาจึง
สามารถดําเนินการลุลว งไปไดในทีส่ ดุ
ในทํานองเดียวกัน ในชัน้ แรก รัฐบาลทหารในชิลพี ยายามใหมกี ารกระจาย
อํานาจโดยการสัง่ การจากเบือ้ งบนลงมาตามธรรมเนียมดัง้ เดิม และไมพยายามหาการสนับสนุน
จากกลุมผูปกครอง นักการศึกษา หรือประชาชนเลย นอกจากนัน้ พวกผูน าไม
ํ สนใจทีจ่ ะสราง
แรงจูงใจใหกบั ขาราชการของรัฐบาลผูม หี นาทีด่ าเนิ
ํ นการปฏิรปู เลย จนเมือ่ รัฐบาลประชาธิปไตย
เขามาเปลีย่ นแนวทางการเมือง ใหครูมสี ถานะเปนขาราชการไดดงั เดิม และทําความตกลงกันได
การปฏิรปู การศึกษารอบทีส่ องจึงดําเนินการไปได ทัง้ ทีค่ รูยงั คงไมเชือ่ มัน่ ในระบบทีใ่ หโรงเรียน
ปกครองตนเอง และตองการกลับไปใชระบบรวมศูนยอยางเกาก็ตาม
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แตในบางกรณี การทีไ่ มสามารถใหประชาชนสนับสนุนการกระจายอํานาจไดนน้ั
มีสาเหตุมาจากความแตกตางดานวัฒนธรรมมากกวายุทธศาสตรทางการเมือง ในการศึกษา
เรือ่ งความพยายามกระจายอํานาจในบูกนิ าฟาโซ แมคคลัวร (Maclure 1994, 249) พบวา การ
ใหชมุ ชนควบคุมโรงเรียนไมสามารถเปนสะพานเชือ่ มระหวางสิง่ ทีเ่ ขาเรียกวา “ความแปลกแยก
โดยพืน้ ฐานระหวางวัฒนธรรมชนบทกับระบบราชการของรัฐ” โดยทัว่ ไป จะมีความคาดหวังกับ
การกระจายอํานาจวา จะใหผลประโยชนทางการศึกษาโดยรวม และมีความเชือ่ รวมกันวา โรง
เรียนจะคุม คาขึน้ ในทางเศรษฐกิจและทางอืน่ ๆ แตในบูกนิ าฟาโซซึง่ เขาบรรยายวาเปน “เศรษฐศาสตรการเมืองทีม่ ชี นชัน้ ชาวนาทีพ่ ง่ึ ตนเองไมได กับรัฐบาลเผด็จการ” (1994, 250) ไมอาจ
ประกันวาจะมีความคาดหวังดังขางตนได และเมือ่ ไมมกี ารปฏิรปู ทางการเมืองอยางเพียงพอ
“มาตรการทั้งหลายที่มุงจะใหมีการกระจายอํ านาจการบริหารการศึกษาและใหผูคนเขามามี
สวนในการบริหารโรงเรียนมากขึน้
จะมีโอกาสนอยมากทีจ่ ะชวยพัฒนาระบบโรงเรียนประถม
ศึกษาในพืน้ ทีช่ นบทหางไกลไดสาเร็
ํ จ”
เรื่องราวของการกระจายอํานาจการศึกษายังมีตวั อยางมากมายสําหรับกรณีทผ่ี ู
นําประเทศแสวงหาฉันทานุมตั ิสาหรั
ํ บการปฏิรปู ไมนา ประหลาดใจเลยวาเรือ่ งเชนนีย้ อ มเกิด
ขึ้นในประเทศที่ประสบความสําเร็จมากทีส่ ดุ ในการกระจายอํานาจ
กรณี ตั ว อย า งที่เปนตํ าราของการดํ าเนินการกระจายอํ านาจบนพื้นฐานของ
ฉันทานุมตั อิ ยางกวางขวางทีส่ ดุ คือ นิวซีแลนด ในปลายทศวรรษที่ 1980 มีความรูส กึ รวมทัว่
ประเทศวาระบบทีม่ อี ยูไ มดเี ทาทีค่ วร คณะทํางานของ ปคอท จึงเสนอแผนการปฏิรปู ขึน้ มาเปน
ครัง้ แรก คณะทํางานนีเ้ ปนกลุม ประชาชนทีเ่ สนอขอแนะนําตางๆ ซึง่ สวนใหญไดมาจากการ
พบปะ หารือกับชาวนิวซีแลนดทกุ สาขาอาชีพ รัฐบาลพรรคแรงงานเปนผูต ดั สินใจผลักดันโครง
การกระจายอํานาจ และนโยบายนัน้ ไดรบั การยอมรับและดําเนินการตอโดยนายกรัฐมนตรีจาก
พรรคอนุรกั ษนยิ มทีเ่ ขามารับหนาทีต่ อ ถึง 2 สมัย ในแตละขัน้ ตอนของการดําเนินการจะมีรา ง
เอกสารเผยแพรออกมาใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น และมีการปรับปรุงตามนัน้ ตัวอยาง
เชน หลังจากรางแรกของเอกสารนโยบาย “การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21” เผยแพรออกมา
กระทรวงศึกษาธิการไดจดั ประชุมหารือกับประชาชนนานถึง 4 เดือน ซึง่ รวมถึงการพบปะ
ประชาชนใน 17 เมืองและการประชุมยอยในทีอ่ น่ื ๆ อีกหลายครั้ง ขอเสนอแนะทีไ่ ดรบั ในเรือ่ ง
เอกสารดังกลาวเปนความคิดเห็นของชาวนิวซีแลนดกวา 100,000 คน และดวยเหตุทน่ี วิ ซี
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แลนดมคี วามพยายามทีจ่ ะหาความสนับสนุนจากประชาชนในวงกวางเชนนี้ จึงเปนหนึง่ ในไม
กี่ประเทศที่สามารถดําเนินการปฏิรปู เรือ่ งใหญๆ ไดตามแผนทีว่ างไวทง้ั หมด
สเปนเปนอีกตัวอยางหนึง่ ของประเทศทีผ่ นู าคอยระวั
ํ
งใหแนใจวา
ไดรับ
ฉันทานุมตั สิ นับสนุนกอนจะลงมือดําเนินการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจทางการเมือง
พัฒนามาจากการที่ประชาชนสนับสนุนใหธํารงประเทศไวใหเปนหนึ่งเดียวในขณะที่ใหอานาจ
ํ
การปกครองตนเองกับแควนตางๆ ประชาชนมีความตัง้ ใจแนวแนรว มกันวาไมตอ งการกลับไป
เผชิญกับสภาวะทีท่ าให
ํ เกิดสงครามกลางเมืองอีก รวมทัง้ มีสง่ิ ที่ แฮนสัน (1989, 131) เรียก
วาเปน
“ความปลื้มปติของชาติ ซึง่ เชือ่ มโยงความหวังของประชาธิปไตยกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม และภูมิภาคนิยม”
ดังที่ไดกลาวแลววา พรรคการเมืองตางๆ ไดยอมละวางทัศนะทีไ่ มตรงกันเมือ่
จะมีการกระจายอํานาจไปสูภ มู ภิ าค ผูน ําตางดําเนินการอยางชาๆ แตเอาจริงในการสถาปนา
ระบบการปกครองตนเอง และใหแนใจไดวา มีฉนั ทานุมตั ใิ นแตละแควน กอนทีใ่ หอํานาจการ
ปกครองตนเองไป ใน 3 แควนที่ตองการแยกตัวเปนอิสระและประชาชนแสดงความประสงค
จะปกครองตนเอง คือ Galicia Catalonia และ Basque นัน้ ลงมือดําเนินการควบคุมดูแลกิจ
การของตนเองอยางรวดเร็ว ในขณะทีแ่ ควนอืน่ ๆ ดําเนินการไปตามกรรมวิธพี เิ ศษ คือตองมี
การลงมติเห็นชอบในสภาเทศบาลและสภาภูมิภาคกอน และใหมีการลงประชามติดวยกรรมวิธี
ดังกลาวมีขน้ึ เพือ่ สรางและแสดงใหเห็นวาไดรบั ฉันทานุมตั อิ ยางกวางขวาง ในเรือ่ งการรับภาระ
หนาทีใ่ หม ในการนี้ มี 6 แควนทีส่ ามารถผานขัน้ ตอนดังกลาว
และเนือ่ งจากการกระจายอํานาจการศึกษาในสเปน เปนผลพวงมาจากการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองอยางใหญหลวงดังกลาว
การศึกษาในสเปนจึงไมเปนกิจกรรมที่
สะทอนแตทศั นะของชนชัน้ นําทางเศรษฐกิจสังคม ของโบสถโรมันคาทอลิค ของทหาร และของ
นักวิชาการการศึกษาอีกตอไป ในทศวรรษที่ 1980 เมือ่ กระทรวงศึกษาธิการเริม่ ตนการปฏิรปู
ที่สงผลกระทบถึงระบบการศึกษาในภูมิภาคนั้น กระทรวงฯ ไดจัดสิ่งที่ แฮนสัน (1989, 135)
เรียกวา “การอภิปรายแหงชาติ” ซึง่ มีการประชุมทีเ่ ปดกวางสําหรับใหผูปกครอง ครู นักเรียน
ประชาชนที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได ผลก็คือ เมือ่ มาถึงเรือ่ งนโยบายการศึกษานัน้
พลังของฉันทานุมตั ใิ นระดับชาติจงึ มักมีชยั ชนะเหนือพลังของกระแสภูมภิ าคนิยม
แฮนสัน
(1989, 135-136) บรรยายวา “แควนตางๆ ทีป่ กปองอํานาจปกครองตนเองของตนอยางหวง
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แหน สามารถยอมรับความพยายามทีจ่ ะเจรจาตอรองหาฉันทานุมตั ริ ะดับชาติ ไดมากกวาการ
ใชวธิ เี ขาแทรกแซงอยางตรงไปตรงมากวานี”้ และ “วิธีที่สเปนดําเนินการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ที่สงผลกระทบตอแควนตาง ๆ ทีม่ กี ารกระจายอํานาจไปแลว เปนวิธที ช่ี า ไมมปี ระสิทธิภาพ
มักจะควบคุมไมได (และถูกเดินขบวนประทวง) แตก็ดูจะเหมาะสมกันดีกับระบบประชาธิปไตย
ใหมที่ยังคงคลําหาทางกันอยู”
ประเทศอืน่ ๆ จัดใหมกี ารอภิปรายระดับชาติขน้ึ เปนบทโหมโรงกอนการกระจาย
อํานาจการศึกษา ในประเทศกานา กระบวนการอภิปรายหารือเริม่ จากประมุขแหงรัฐไปจนถึง
ชุมชนแตละแหง โดยจัดการประชุมขึน้ ตามเมืองตางๆ ในมอริเชียส (Mauritius) ในป 1990
บรรดาผูนาได
ํ จดั ใหมกี ารประชุมหารือครัง้ ใหญกบั ประชาชนในเรือ่ งแผนแมบทของชาติ อัน
รวมถึงเรือ่ งการปรับปรุงการบริหารในระดับโรงเรียนดวย มีการแจกจายเอกสารวาดวยยุทธ
ศาสตรในการดําเนินงานใหประชาชนไดวพิ ากยวจิ ารณแสดงความเห็น และจัดการสัมนาระดับ
ชาติในเรื่องโครงการดังกลาว โดยมีการถายทอดโทรทัศนดว ย เพือ่ ใหแนใจวาไดมกี ารหารือกัน
ในวงกวางและประชาชนทัว่ ประเทศไดมสี ว นรวมแลว มีการแสวงหาความคิดเห็นของครูใน
เรือ่ งทีม่ คี วามขัดแยงกันมาก เชน การประเมินผลการศึกษา และบทบาทของครูในการพัฒนา
หลักสูตร (Bhowon 1996) นักวิเคราะหคนหนึง่ เห็นวา ความสําคัญของกระบวนการนีก้ ค็ อื
“เปนการยายการวางนโยบายออกมาจากแวดวงของนักวิชาการการศึกษา (และรัฐบาล) อัน
เปนแวดวงทีป่ ด มาสูแวดวงที่เปดกวางกวา ซึ่งจะรวมถึงผูปกครอง กลุมผลประโยชนตางๆ นัก
ล็อบบี้ สหภาพตางๆ และชุมชนโดยทัว่ ไป” (Bhowon 1996, 1)
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เราเริม่ ตนดวยการสังเกตวา การปฏิรปู การศึกษาโดยทัว่ ๆ ไป และโดยเฉพาะ
อยางยิง่ การกระจายอํานาจการศึกษานัน้ เปนเรือ่ งทางการเมืองโดยธรรมชาติ ขอสรุปจาก
เรือ่ งนีก้ ค็ อื
ความพยายามทีจ่ ะกระจายอํานาจมักจะสําเร็จหรือลมเหลวดวยเหตุผลทางการ
เมืองมากกวาเหตุผลดานเทคนิค นอกจากนัน้ ตามทีเ่ ราไดเห็นแลวนัน้ โครงการการกระจาย
อํานาจสามารถบรรลุวตั ถุประสงคทางการเมืองซึง่ แมอาจจะคุม คาในตัวเอง แตไมไดชว ยให
การเรียนการสอนดีขน้ึ เสมอไป สวนใหญแลว การปฏิรปู เหลานีเ้ ปนการบังคับมาจากรัฐบาล
กลาง โดยเปนเรือ่ งของนโยบาย และไมมคี วามพยายามทีจ่ ะสรางฉันทานุมตั ใิ นวงกวาง ยก
เวนอาจจะมีในสวนของเจาหนาที่ระดับภูมิภาคและทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
กระจายอํานาจตามทีเ่ บือ้ งบนกําหนดมา ในบางกรณี การไมมฉี นั ทานุมตั ิทําใหเกิดการตอตาน
อยางเปดเผยจากบรรดาครูและกลุมอื่นๆ และในหลายกรณี ความสําเร็จของการกระจาย
อํานาจก็ยนื ยงอยูไ ดไมนาน
นักวิจยั เห็นพองกันวา ถาการจะกระจายอํานาจการศึกษาใหสําเร็จและสงผลดี
ตอคุณภาพของการเรียนการสอน จะตองดําเนินการบนพืน้ ฐานของฉันทานุมตั ิในวงกวาง ทัง้
จากกลุมตางๆ ทีจ่ ะตองเขามาดําเนินการ และจากกลุม ผลประโยชนทจ่ี ะถูกกระทบกระเทือน
จากการเปลีย่ นแปลง ประสบการณบอกใหเราทราบวา มี 8 ขัน้ ตอนทีน่ กั วางแผนและผูก าหนด
ํ
นโยบาย ทั้งภายในและภายนอกระบบควรจะดําเนินการ เพือ่ สรางฉันทานุมตั ดิ งั กลาว
• พิจารณาดูวา มีใครบางทีม่ สี ว นไดสว นเสีย และผลประโยชนของพวกเขาคืออะไร ควรมีการ
วิเคราะหอยางรอบคอบถึงปจเจกชนทุกคนและกลุมทุกกลุมที่มีสวนไดสวนเสียกับการศึกษา
และดูวาแตละคนจะไดอะไร สูญเสียอะไร จากการกระจายอํานาจ เรือ่ งนีร้ วมถึงพรรคการ
เมืองทีก่ ําลังอยูในอํานาจ เจาหนาทีข่ องรัฐทัง้ ในสวนภูมภิ าคและสวนทองถิน่ ลูกจางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครูและสหภาพครู ผูปกครอง อาจารยมหาวิทยาลัย สมาคมอาชีพ
ตางๆ รวมถึงกลุม ภายนอก เชน โบสถและผูบ ริจาคเงินชวยเหลือ
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• นําผลประโยชนทถ่ี กู ตองเขาไปอยูใ นแผนงานดวย การกระจายอํานาจการศึกษาควรวางแผน
ใหครอบคลุมขอกังวลของผูม สี ว นไดสว นเสียใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได ตัวอยางเชน ตราบ
เทาที่สามารถเจรจาตอรองใหเงินเดือนครูยังคงอยูกับระบบรวมศูนยตอไปเชนเดิมเพื่อเปน
หลักประกันความมัน่ คงในเรือ่ งนี้ ครูอาจถูกโนมนาวใหยอมรับภาระการมีสว นรวมในการตัด
สินใจ และยอมรับในขอบกพรองของทองถิน่ ทีอ่ าจไมมคี วามรับผิดชอบทีไ่ มสมําเสมอแน
่
นอน
ได
• จัดใหมกี ารตัดสินใจโดยสาธารณชน แผนการกระจายอํานาจที่ไดรับความสําเร็จมากทีส่ ดุ ก็
คือแผนทีจ่ ดั ใหมกี ารถกเถียงหารือในเรือ่ งเปาหมายและวิธกี ารกันอยางกวางขวาง อันจะทํา
ใหเกิดความเขาใจกันในวงกวาง ถาหากผูค นเขาใจเหตุผลความจําเปนทีต่ อ งมีการเปลีย่ น
แปลง มีโอกาสเขารวมแสดงความคิดเห็น และเชือ่ วาเปนกระบวนการทีซ่ อ่ื สัตยและโปรงใส
แลว ทัง้ ปจเจกชนและกลุม ตางๆ จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได แมวา การเปลีย่ นแปลงนัน้
อาจไมใชผลประโยชนทด่ี ที ส่ี ดุ ของตนก็ตาม การสรางเวทีดงั กลาวอาจทําไดโดยผานสื่อมวล
ชน จัดการประชุมสัมนาและการอภิปรายทีค่ นจะรูก นั ทัว่ จัดทําเอกสารเผยแพร และวิธอี น่ื ๆ
การอภิปรายกับสาธารณชนควรมุง เนนทีเ่ ปาหมายของการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ผลกระทบทีน่ า จะเกิดขึน้ ตอคุณภาพการศึกษา และในการวางแผนขัน้ ตอไปนัน้ นักวาง
แผนควรนําการตอบสนอง (feedback) ทีไ่ ดมาจากการอภิปรายกับสาธารณชนมาใช
ประโยชนใหมาก
• ทําวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจใหชดั เจน สายใยอันสําคัญทีแ่ ลนผานการกระจาย
อํานาจที่ไดรับความสําเร็จ คือการมีวสิ ยั ทัศนรว มกันวา สิ่งที่ตองทําใหสาเร็
ํ จนัน้ มีอะไรบาง
การมีวสิ ยั ทัศนรว มกันเชนนี้ ตองเริ่มมาจากนักการเมืองในระดับสูงสุดตองมีความชัดเจนกัน
เองเสียกอน
และนักการเมืองเหลานีต้ อ งไมเพียงแคแสดงวามีความมุง มัน่ เอาจริงเอาจัง
และเสนอแนะความคิดเห็นของตนตอเจาหนาทีร่ ะดับลางลงไปเทานัน้ แตตอ งเต็มใจทีจ่ ะ
ทํางานรวมกับองคกรตางๆ ในทองถิน่ ทีอ่ ยูน อกเหนือการควบคุมโดยตรงของรัฐบาลกลาง
• วิเคราะหอปุ สรรคในการกระจายอํานาจ ควรมีการวิเคราะหอยางละเอียดถึงปญหาทีน่ า จะ
เกิดขึน้ ซึง่ ไมเพียงแตรวมถึงการตอตานอยางเปดเผยของกลุม ตางๆ เชนสหภาพครูเทานัน้
แตตองรวมถึงผลขางเคียงดวย เชน การลดคาใชจายของภาคเอกชน หรือคณะกรรมการโรง
เรียนไมมปี ระสิทธิภาพ และควรมีการคิดหาวิธกี ารแกไขปญหาเหลานีด้ ว ย
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• ยอมรับบทบาทของกลุม ตางๆ ทีเ่ ปน “ผูปฏิบัต”ิ (actor) นอกเหนือจากการรับรูถ งึ ผล
ประโยชนที่ควรมีควรไดของฝายตางๆ ทีต่ อ งเขามาเกีย่ วของแลว การยอมรับบทบาทของ
พวกเขาก็มคี วามสําคัญมาก ตัวอยางเชน ผูน ําทางการเมืองควรยอมรับวา นักการศึกษา
ยอมมีสิทธิตัดสินใจในเรื่องหลักสูตรหรือการเลือกตําราเรียน กุญแจสําคัญประการหนึง่ ของ
การไดรับฉันทานุมัติก็คือ ตองยอมรับถึงพลังหรือความแข็งแกรงเฉพาะทางของผูม สี ว นรวม
แตละกลุม
• จัดการฝกอบรมทีเ่ พียงพอ ผูเ ขารวมในโครงการกระจายอํานาจตองเตรียมตัวทีจ่ ะรับบท
บาทและภาระหนาทีใ่ หม ดังนั้น จึงเปนเรือ่ งสําคัญมากทีจ่ ะตองจัดใหเจาหนาทีข่ องรัฐบาล
ทองถิน่ ไดรบั การฝกอบรมในเรือ่ งทีพ่ วกเขาตองการในการรับหนาทีใ่ หม และเพือ่ ใหความ
ชวยเหลือกับผูป กครองหรือประชาชนอืน่ ๆ ผูจ ะตองเขามามีสว นในการตัดสินใจในโรงเรียน
ตามความตองการของพวกเขา จะตองแสดงใหผูปกครองทราบวาจะใชความคิดริเริ่มอยาง
ไร แทนทีจ่ ะหันไปคอยฟงความเห็นและคําสั่งจากผูมีอานาจ
ํ
และควรใหความสนใจกับการ
ทีผ่ หู ญิงเขามามีสว นรวมอยางเต็มทีด่ ว ยฉันทานุมตั นิ น้ั ไมอาจไดมา จนกวาทุกคนพรอมที่
จะออกแรงกันเต็มทีเ่ สียกอน
• จัดตั้งระบบสําหรับติดตามดูแล การสรางฉันทานุมตั ไิ มไดเปนกิจการแบบทํามวนเดียวจบ
แตเปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ ง ตองมีการปฏิบัติ การอภิปรายและการแกไขปญหาโดยมีพน้ื
ฐานอยูท ป่ี ฏิกริ ยิ าตอบสนองจากผูม สี ว นไดสว นเสียตางๆ เพือ่ ชวยใหการอภิปรายทีต่ อ เนือ่ ง
นีง้ า ยขึน้ จึงเปนเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะตองมีขอ มูลทีเ่ ชือ่ ถือไดไวสาหรั
ํ บผูม สี ว นรวมทุกคน ซึง่ เปน
เรื่องตั้งแตเปาหมายการกระจายอํ านาจไปจนถึงผลกระทบตอคะแนนจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน
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