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 งานวิจยันี 4มีวตัถปุระสงค์เพื%อทราบ 1. รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น 
และ 2. ผลการยืนยนัรูปแบบที%เหมาะสมในการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น ตามลกัษณะ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น  การวิจยัครั 4งนี 4เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษา 
วิเคราะห์ และสงัเคราะห์จากเอกสาร และยืนยนัรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 9 คน คดัเลือกจากสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ%น 
และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น (กลุม่เทศบาลและเมืองพทัยา) สถิติที%ใช้คือ ความถี% ร้อยละ ฐานนิยม (Mode) 
การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์เนื 4อหา (Content analysis) 

 ผลงานวิจยัพบวา่: 
  1. รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น มีอยู ่10 รูปแบบ ได้แก่ (1) รูปแบบ
การบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (2) รูปแบบการบริหาร
อาชีวศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (3) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศญี%ปุ่ น (4) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ%นของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (5) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ%นของประเทศสหราชอาณาจักร (6) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ%นของ
ประเทศออสเตรเลยี (7) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(8) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศอิสราเอล (9) รูปแบบการบริหาร
อาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ%นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (10) รูปแบบการบริหาร
อาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศไทย  
 2. รูปแบบที%เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นที%ผู้ทรงคณุวฒุิยืนยนั 
คือ รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศญี%ปุ่ น รองลงมา คือ รูปแบบการ
บริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศอิสราเอล และรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ%นของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามลาํดบั  สว่นการทดสอบความแตกต่าง
ของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งนยัสาํคญัทาง
สถิติที%ระดบั .05 โดยที%กลุม่กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ%น มีความคิดเห็นต่างสงูกว่าสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น 
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 The purposes of this research were : 1. to determine the vocational education 

model of local government, and 2. to confirm the vocational education model of local 

government.  This research was a documentary research by studying, analyzing, 

synthesizing from documents, and confirming vocational education model by 9 experts, 

selecting from The Vocational Education Commission Office, The Department of Local 

Administration, Local Government (Municipal Group and Pattaya City).  The statistics were 

employed by frequencies, percentage, mode, Chi-Square and content analysis. 

 The results were as follows: 

 1. The vocational education model of local government, there were 10 types: the 

vocational education model of local government in Singapore, the vocational education model 

of local government in Korea, the vocational education model of local government in Japan, 

the vocational education model of local government in Germany, the vocational education 

model of local government in England. the vocational education model of local government in 

Australia, the vocational education model of local government in America, the vocational 

education model of local government in Israel, the vocational education model of local 

government in China and the vocational education model of local government in Thai. 

 2. The suitable model of the vocational education model of local government, the 

experts’ confirm, was the vocational education model of local government in Japan, the 

vocational education model of local government in Israel, and the vocational education model 

of local government in Germany, respectively.  On the different comparison of 10 models for 

vocational education of the local government was found that the tenth model was different 

significantly at the level .05, by the department of local administration groups was differently 

opinion higher than the vocational education commission office and local government groups.   
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