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ผู้น าการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                                                                                              ดร. พิณสุดา  สิรธิรังศร ี

 
ความน า 
 หลังการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โครงสร้างการบริหารการศึกษาของรัฐ ปรับเปลี่ยนจากเดิม
เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการยุบเลิกหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะหน่วยงานบริหารราชการของส่วนกลางทีต่ั้งอยู่ใน
ส่วนกลางและภูมิภาค และส่วนราชการภูมิภาคที่ปรับเปลี่ยนเป็นเขตพื้นที่การศึกษา ที่นับเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาที่เกิดข้ึนครั้งแรกของประเทศไทย โดยมุ่งหวังว่า การบริหาร
จัดการการศึกษาแบบเขตพื้นที่การศึกษา จะมีความเป็นเอกภาพโดยเฉพาะด้านนโยบายที่
หลากหลายการปฏิบัติ และสามารถแก้ปัญหาความซ้้าซอ้นและลดข้ันตอนการบรหิารจัด
การศึกษาที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ก้าหนดข้ึนตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค้าแนะน้าของสภา
การศึกษา ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓๗  ที่ให้พิจารณาจากปริมาณสถานศึกษา จ้านวน
ประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืน เว้นแต่การจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา  ปัจจุบัน มีจ้านวน  ๑๘๕  เขต 

เขตพื้นที่การศึกษา มีอ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ใน
การก้ากับดูแล จัดตั้งยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนั้น ยังมีอ้านาจในการบริหารจัดการบางประการ
เกี่ยวกับวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อ้านาจหน้าที่ตามที่
ได้รับการกระจายอ้านาจจากส่วนกลาง ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และ
การบริหารทั่วไป เป็นต้น 
              
 จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบของการจัดการการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (พิณสุดา  สิริธรังศรี, 2547) พบว่า หากจะให้บริหารงานแบบเขตพื้นที่การศึกษา
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฯ การจัดการ 
....................... 
ผู้อ านวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการจัดการการศึกษา มธบ. 
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การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีรูปแบบของแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาของ
ผู้บริหารที่ต้องมีความเป็นผู้น าอย่างสูงย่ิงในทิศทางการศึกษาแบบใหม่ที่ประเทศไทยยังไม่เคยมี
มาก่อน กล่าวคือ 
 
แนวคิดการจัดการการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
  การบริหารจัดการแบบเขตพื้นที่การศึกษา เป็นแนวคิดของการจัดการ
การศึกษาที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน (site – based management) ที่มุ่งกระจายอ้านาจการจัดการ
การศึกษาจากการรวมศูนย์อ้านาจของระบบราชการไปยังหน่วยปฏิบัติที่เป็นส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีการแบ่งอ้านาจกันระหว่างส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนและประชาชนได้มาก
ที่สุดมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  รูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ปรากฏในหลายประเทศ ดังเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย แต่
มีความแตกต่างกันในบริบทของแต่ละประเทศ แต่ทั้ งหมดนั้น มุ่งไปสู่ความมีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการศึกษาทั้งสิ้น  
   ส้าหรับเขตพื้นที่การศึกษาของไทย มีพัฒนาการและแนวคิด โดยสรุป 
  1) การจัดการศึกษาแบบเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ของการใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งความเป็นอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการที่ใกล้ชิดประชาชน 
และหน่วยปฏิบัติหรือสถานศึกษาที่ไม่อิงการบริหารของส่วนภูมิภาค ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา ให้
เกิดเป็นท้องถิ่นทางการศึกษาที่ม ีขนาดของความพอดี สามารถจัดการและตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาได้สอดคล้องกับสถานการณ์และฉับไว ที่ค านึงถึงความแตกต่าง จุดแข็ง ความมี
ลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และความเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของชุมชน เพื่อสร้างความทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพในการได้รับการศึกษาของผู้เรียนและ
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีส านักงานและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่มาจากผูเ้กีย่วข้อง
กับการจัดการศึกษาและประชาชน ท าหน้าที่โดยรวมในการก ากับ สนับสนุน ส่งเสริม 
ประสานงาน และแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เอกชน องค์กรปก -ครองส่วน
ท้องถิ่น บุคคล และหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย โดย
มุ่งให้ความเป็นอิสระของสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติบุคคลเป็นส าคัญ  
  2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรทางการศึกษาที่รองรับการ
กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชื่อมโยงนโยบายทางการศึกษา
ของรัฐและของกระทรวงให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องเป็น
องค์กรผู้น าทางการศึกษาและผู้น าแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ คุณภาพ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และสามารถอ านวยความสะดวกในการวางแผน วิจัย สนับสนุนส่งเสริม และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บุคคล และหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาข้ัน
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พื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญของการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
  3) ทิศทางในอนาคตเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และผ่านการประเมินความพร้อม
จากกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีการปรับโครงสร้างขององค์กรและ
เพิ่มความเข้มข้นในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการ
พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วยกัน 
 
 หลักการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสมเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแนวคิด ดังกล่าว หลักการจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา จึงประกอบด้วยหลักการ ดังนี้ 
  1. หลักเอกภาพการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงเอกภาพทั้ง
ด้านนโยบายและการบริหารการศึกษา และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา การบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการบริหารของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพียงหน่วยงานเดียว ไม่มีความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน สายการ
บังคับบัญชาและข้ันตอนการปฏิบัติงานสั้น กระชับ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
  2. หลักการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่ มีการ
กระจายอ านาจของรัฐและหรือหน่วยงานในส่วนกลางให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หน่วยงาน และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และการกระจายอ านาจทางการบริหารของ
ผู้บริหารระดับสูงให้กับผู้บริหารในระดับที่ต่ ากว่าและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ และการด าเนินงานเพื่อบริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษา บุคคล และ
สถาบันที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ผู้เรียน และประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว 
มีคุณภาพและเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  3. หลักความยืดหยุ่นของการบริหาร เป็นการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงความ
ยืดหยุ่นและความมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านการวางแผน การจัดองค์การ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการก ากับติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องและสนองต่อสภาพของท้องถิ่น ความต้องการของสถานศึกษา บุคคล 
องค์กร และหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ผู้เรียนและ
ประชาชน 
   4. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการกระจายอ านาจ
มากเท่าใด การติดตามตรวจสอบและประเมินผลต้องมีมากในระดับเดียวกัน และเป็นไปอย่างมี
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ระบบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ต่อการได้รับบริการทางการศึกษา
ของประชาชนอย่างสมดุลมากที่สุด 
  5. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชน บุคคล
ภาย-นอก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
คนทั้งมวล และคนทั้งมวลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผ่านกระบวนการที่เหมาะสม 
  6. หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาทั้งด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพการจัด
การศึกษา และความพึงพอใจของทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่รับบริการทางการศึกษา 
  7. หลักการบริหารจัดการที่ดี เป็นการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงองค์ประกอบ
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การมีส่วนร่วม คุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความ
คุ้มค่า 
  8. หลักความเป็นวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการจัดการศึกษา
แบบมืออาชีพ ที่ผู้บริหารทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร เป็นเครื่องมือก ากับคุณภาพการบริหารการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดผล
ผลิตทางการศึกษา เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียนและประชาชน 
  9. หลักการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการประกัน
คุณ-ภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เรียนและประชาชนได้รับการบริการทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่าง ทั่วถึง และมีคุณภาพ มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
  10.  หลักการระดมทรัพยากรมาใช้เพื่อการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่ค านึงถึง
ศักยภาพและคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและระดมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษาทั้งทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี เงิน งบประมาณ อาคารสถานที่ 
และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  11. หลักการบูรณาการ เป็นการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการบูรณาการ ทั้งการบูร
ณาการเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดการ การบูรณาการสาระเป็นการบูรณาการสาระ
การศึกษากับการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม
อย่างเป็นองค์รวม การบูรณาการกระบวนการจัดการเป็นการบูรณาการสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการ เพื่อน าไปสู่ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 การก าเนิดเขตพื้นที่การศึกษาของไทย จึงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
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 1. เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
                 2. เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
เป้าหมายการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

จากการวิจัยดังกล่าว พบว่า ด้วยภารกิจและอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น เป้าหมายของการจัดการศึกษาของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
บรรลุผลส้าเร็จ จึงต้องมุ่งให้เกิดผล ดังนี้ 

 ประชาชนทุกคนภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี อย่างมี
คุณภาพ เสมอภาค และไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกแห่งได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ 

 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้เกิด
ความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 
 ยุทธศาสตร์การน าการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา   
        บทบาทการน้าในเขตพื้นที่การศึกษา มียุทธศาสตร์ส้าคัญที่ใช้เป็นกลไกการจัดการ
การศึกษา ไปสู่ผลส้าเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้คือ 

 1. ยุทธศาสตร์การท้างานแบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  แม้ว่าส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะถูกก าหนดข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 ที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ภารกิจที่ปฏิบัติเป็นภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับ
คนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน องค์กร หน่วยงาน และสถานศึกษา และต้องมี
ความสัมพันธ์กับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรและสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ในพื้นที่ การท างาน
แบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะท าให้ภารกิจของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่ก าหนด 

 2. ยุทธศาสตร์การประสานงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ าเป็นต้องประสานงาน
กับส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ในฐานะที่เป็นผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์การประสานงาน เพื่อสร้างการยอมรับ สร้างความเข้าใจในภารกิจที่ปฏิบัติ ทั้งการ
ประสานงานอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
          3. ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เขตพื้นที่การศึกษาที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง
จังหวัดหรืออ าเภอ เป็นศูนย์กลางที่มีองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ ทั้งของรัฐ เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เกษตร อุตสาหกรรม การ
บริการ และอ่ืนๆ รวมทั้งความห่างไกลระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
องค์กร และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืนๆ จึงยากที่จะด าเนินภารกิจการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้เข้าถึงหน่วยงาน และ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องน ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
ในด้านการวางแผน การใช้ การปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้การศึกษาเข้าถึงประชาชนอย่าง
แท้จริง 

4. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร
จัดการยุคข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส จึงต้องท าให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารทางการศึกษา และ
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา ให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้ในทุกโอกาสและทุกสถานที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงต้องใช้ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือและกลไก
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทางสื่อสารมวลชน บุคคล และเทคโนโลยีต่างๆ 

5. ยุทธศาสตร์การแข่งขันและการประกันคุณภาพ การแข่งขันและการประกันคุณ-ภาพ
เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ การปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อ
ก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การเป็นผู้น าทางการศึกษา 
การมีวิสัยทัศน์รอบด้าน การค านึงถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ คือ หน่วยงาน 
สถานศึกษา และประชาชน ด้วยการจัด-การที่มีคุณภาพจึงเป็นความจ าเป็นที่จะท าให้องค์กร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืนและมีศักด์ิศรี 
 6. ยุทธศาสตร์การท างานที่เน้นคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น าทางการศึกษา และผู้น าแห่งการเรียนรู้ การท างานที่เน้น
คุณภาพจึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการบริหารจัดการส านักงานแนวใหม่ ที่บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จะต้องเน้นคุณภาพของงานเป็น
ส าคัญ เพื่อสร้างการยอมรับให้เกิดข้ึนในฐานะองค์กรผู้น าทางการศึกษาและผู้น าแห่งการเรียนรู้
ได้อย่างแท้จริง 
  
 จะเห็นได้ว่า  แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษาดังกล่าว ล้วนเป็นภาพที่ปรากฏข้ึนเมื่อเริ่มมีการปฏิรูปการศึกษาและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งผู้เรียน ประชาชน ครู และผู้บริหาร หวังให้เกิดข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรม  เชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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  อย่างไรก็ตาม   ๑๐ ปี ของการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา และ ๕ ปี ของการก าหนดให้
มีเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีการเคลื่อนย้ายภารกิจการบริหาร
จัดการการศึกษาส่วนใหญ่จากกระทรวงมายังเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา แล้วก็ตาม  แต่
ด้วยภารกิจที่หลากหลายของเขตพื้นที่การศึกษาจึงยังพบว่า การบริหารจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา ยังคงประสบกับปัญหาในหลายประการ  ทั้งในด้านการบริหารบุคคล  ด้านคุณภาพ
การศึกษาที่ตกต่ าลงเรื่อยๆทั่วประเทศ  ด้านการบริหารงบประมาณที่ยังขาดประสิทธิภาพ และโอกาส
และการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนที่ยงัขาดความเท่าเทียม และเสมอภาค รวมทั้งทุกคนก็ยังไม่มี
โอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นปัญหาที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างย่ิง โดยเฉพาะการศึกษาที่ต้องเป็นกลไกในยุค
เศรษฐกิจ – สังคมฐานความรู้ ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน และการแข่งขัน อย่างเข้มข้นปัจจุบัน หรือแม้แต่
การสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในยุคโลกาภิวัตน์  ที่จ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารอย่างสูงย่ิงในการจัดการการศึกษาอย่างชาญฉลาด ทั้งด้านบริหารและวิชาการ  ในเมื่อเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยก ากับดูแลและส่งเสริมการจัดการการศึกษา ของหน่วยงาน/ สถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาตามทึ่กฏหมายก าหนด 
  
ภาวะผู้น าในเขตพื้นที่การศึกษา 

Warren Bennis  (1998) กล่าวถึงบทบาทของผู้น้าและผู้บริหาร ว่า ผู้น้าท้าในสิ่งที่
ถูกต้อง (do the right thing) แต่ผู้บริหารจัดการท้าสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง (do the thing right) ซึ่ง
มีความแตกต่างกันในกระบวนการและเป้าหมาย  ขณะที่ ทิศทางของการบริหารจัดการปัจจุบัน 
บทบาทการน้า ซึ่งเป็นเรื่องของการร่วมมือ การให้อิสระ การค้านึงถึงเป้าหมาย และแรงจูงใจ ให้
งานบรรลุเป้าหมาย ได้รับความส้าคัญมากย่ิงกว่าการบริหารจัดการที่มีเรื่องของอ้านาจหน้าที่  
กฎระเบียบและข้อบังคับ มาเป็นตัวก้าหนด 

 ในการนี้ Ken Blanchard (2006) ได้ให้ความส้าคัญของภาวะผู้น้า ว่า ภาวะผู้น้าคือ
เครื่องยนต์หรือกลไกการขับเคลื่อน  หากองค์กรมีการจัดระบบที่ดีหรือมีจุดหมายปลายทางแล้ว 
ผู้น้าก็จะเป็นผู้คัดท้ายหางเสือและขับเคลื่อนให้องค์กรไปถึงจุดหมายนั้น และมีความเห็น
เช่นเดียวกันว่า ผู้น้าจะต้องท้าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งกล่าวถึงงานวิจัยของคาริวและคณะ ที่สร้าง
ตัวแบบ องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HPOs Scores Model)  มีองค์ประกอบ ๖ ประการ ที่ผู้น้า
ควรจะพิจารณา กล่าวคือ 1) การแบ่งปันข้อมูลและมีการสื่อสารแบบเปิด ( shared information 

and open communication)  2) สร้างวิสัยทัศน์ที่ทรงพลัง ( compelling vision) 3) เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (on going learning) 4) ให้ความส้าคัญต่อลูกค้า (relentless focus on 

customers results) 5) เสริมพลังระบบและโครงสร้าง  (emerging systems and structures)  

และ 6) แบ่งปันอ้านาจและการมีส่วนร่วม  (shared power and high involvement) 
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ท้าอย่างไร ที่จะให้ผู้บริหารและผู้น้าอยู่ในคนๆเดียวกัน และท้าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นผู้
ขับเคลื่อนภารกิจการศึกษาให้บรรลุจุดหมายปลายทาง และสร้างองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงนั้นได้ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาของผู้บริหาร ที่ต้องการวิสัยทัศน์ ความรู้
ความสามารถและทักษะของผู้บริหารจัดการให้ประสบผลส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย 
ที่จะต้องบริหารงานตามอ้านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุผลส้าเร็จ  

ในการนี้  จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการการศึกษาของส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังกล่าวของผู้เขียน พบว่า ผู้บริหารส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ควรเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น้าทางการบริหาร ทั้งด้านคุณลักษณะส่วนตน และพฤติกรรมการบริหารที่
พึงประสงค์ กล่าวคือ 

 
ด้านคุณลักษณะส่วนตน ได้แก่  
1. การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์แก่ผู้อ่ืนได้ โดยเฉพาะวิสัยท้ศน์

การอ้านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในฐานะที่สถานศึกษาเป็นนิติ
บุคคล และสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ทางวิชาการ และน้าทางวิชาการได้ 
3. มีทักษะการตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูล ได้อย่างเฉียบคม 
4. มีเจตคติที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปการศึกษา 
5. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และคุณธรรม 

6. มีความสามารถในการต่อรอง และการประสานงาน ให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา     
ผู้เรียนและประชาชนที่รับผลต่อการศึกษา 

7. อุทิศตน จริงจัง และตั้งใจปฏิบัติงาน  

8. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ศรัทธาทั้งจากบุคลากรในส้านักงาน ผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

9. มีมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร และมีความเอ้ืออาทรทั้งผู้ร่วมงาน ผู้อยู่ในความ
รับผิดชอบ และประชาชน 

10. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการศึกษาในความรับผิดชอบ 

 
ด้านพฤติกรรมการบริหาร ได้แก่ 

1. บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม และท้างานเป็นทีม  

2. บริหารงานอย่างเป็นระบบ ยึดการท้างานโดยเน้นเป้าหมายและแผนเป็นตัวตั้ง 
3. บริหารด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

4. ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และเครือข่าย 
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5. ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

6. เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง และสามารถจัดการความเปลี่ยนแปลงได้ 

7. น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
8. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อน้าไปสู่ความส้าเร็จ 

9. คิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 
 
โดยนัยนี้ การน้าในเขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นการใช้ภาวะผู้น้าของผู้ อ้านวยการ

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากร/ สถานศึกษา ทุกองคาพายพ 
ภายในเขตให้ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นจนบรรลุเป้าหมาย
การศึกษา ด้วยคุณลักษณะส่วนตนและพฤติกรรมการบริหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ด้านบริหารและด้านวิชาการ 

  
โดยที่ หน่วยงานสถานศึกษา และศูนย์การเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา มีอยู่หลากหลาย 

ทั้งที่จัดโดยรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ขณะที่ภารกิจและเป้าหมายการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากจะ
ก้ากับ สนับสนุน และส่งเสริมให้หน่วยงานเหล่านั้นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานแล้ว 
เรื่องของโอกาสของประชาชนทุกคนที่ต้องได้รับการศึกษา  อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค ก็เป็นภาระส้าคัญภาระหนึ่งที่ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากันของผู้น้าการจัดการการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 

 
บทสรุป 

กล่าวโดยสรุป การจัดการการศึกษาแบบเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการจัดการการศึกษา
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่รองรับการกระจายอ้านาจจากรัฐทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ที่เชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
สถานศึกษา และศูนย์การเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน ที่
ผู้เรียนและประชาชนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  มีคุณภาพ  ที่ผู้บริหาร
จ้าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น้าทั้งด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหาร ทั้งด้านวิสัยทัศน์ ความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ทักษะการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล การค้านึงถึงเป้าหมาย การ
ยอมรับและเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ใช้ความรู้เป็นฐานของการแข่งขันและพัฒนา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ การใช้มนุษยสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย 
การยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง  การรู้จักใช้และน้าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ การรู้จักใช้แรงจูงใจ มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ทั้งการประชาสัมพันธ์ 
การสร้างเครือข่าย การประสานร่วมมือ รู้จักการการแบ่งปันอ้านาจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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การเน้นคุณภาพของงาน เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่จ้าเป็นต่อการจัดการการศึกษายุคใหม่ ให้ประสบ
ผลส้าเร็จ ทั้งสิ้น 
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