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คําสาํคญั:  การบริหารอาชีวศกึษา/องค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น 
  วิทยา  ดวงสนิธ์ : รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ%น.  อาจารย์ที%ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: รศ.ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู และ ผศ. วา่ที% พ.ต.ดร.นพดล  เจนอกัษร. 223  หน้า. 
 

 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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  วิทยานิพนธ์ฉบบันี �สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื�องจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ�ง

จาก รองศาสตราจารย์  ดร.ศริิชยั  ชินะตงักรู ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที�พนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร 
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ขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของทุกท่านอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี � ที�กรุณาให้คําแนะนํา 
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ดร.วีระ  ทองประสิทธิ9 ดร.นชุากร  มาศฉมาดล  ดร.อาวธุ เจริญนนทสิทธิ9 ดร.อาราม สวุรรณชยัรบ 

ดร.จริยา  สทุธิเดช และ นางสาวแสงมณี  มีน้อย  ซึ�งได้กรุณาเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการพิจารณา

รูปแบบของการวิจยั   

  ขอขอบคุณพี�ๆ เพื�อนๆ ดุษฎีบณัฑิต รุ่น 6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที�เป็น

กําลงัใจและช่วยเหลือผู้ วิจยั  ตลอดจนให้คําแนะนําและความห่วงใยที�ดีในขณะที�ศึกษา และทํา

วิทยานิพนธ์  

 สดุท้ายนี � ผู้ วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ�งว่า ผลจากการศกึษาในครั �งนี �จะเป็นประโยชน์กบัผู้ ที�

สนใจและผู้ เกี�ยวข้อง ที�จะนําไปเป็นข้อมลูในการสง่เสริมและพฒันาการศกึษาตอ่ไป 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

การศกึษานบัว่ามีบทบาทและมีความสําคญัอย่างยิ�งตอ่การพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ�งเป็นทรัพยากรที�สําคญัที�สุดของประเทศ เนื�องจากความสามารถ
และศกัยภาพในการพฒันาประเทศขึ .นอยู่กบัองค์ความรู้ของคนในชาติ1 และจากความสําคญัของ
การศกึษาดงักล่าวนี . รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 จึงได้กําหนดบทบาท
หน้าที�ของรัฐให้จดัการศกึษาแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย ในมาตรา 80 (3) 
ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกบัความเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมจดัให้มีแผนการศกึษาแห่งชาติ กฎหมาย 
เพื�อพฒันาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทนัการเปลี�ยนแปลงของสงัคมโลก รวมทั .งปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย 
มีระเบียบวินยัคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ2  รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โดยมีความมุง่หมายปรากฏตามมาตรา 6 วา่การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนษุย์ที�สมบรูณ์ ทั .งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื�นได้อย่างมีความสุข3 เนื�องจากการศึกษามีความสําคญัต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาจึงเป็นพื .นฐานที�จะนําไปสู่การพัฒนาตนเอง คนที�ได้รับ
การศกึษาอย่างเหมาะสมก็คือคนที�จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถกูต้องตามครรลองคลองธรรมและ

                                                 

 1 ไพบลูย์  แจ่มพงษ์ และอํารุง  จนัทวานิช, “การศกึษา : แนวทางการพฒันาคณุภาพ,” 
วารสารวิชาการ  2 (กนัยายน 2542): 2 – 12.  

 2 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550, เข้าถึง
เมื�อ 22 มีนาคม 2551, เข้าถึงได้จาก available:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 
2550/A/047/1.PDF. 

 3 “พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,” พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 
116, ตอนที� 74 ก  (19 สิงหาคม 2542):  5-7. 
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ได้รับสิ�งดี ๆ  การศึกษามิใช่เป็นเพียงการใช้ชีวิตระยะเวลาหนึ�งในโรงเรียนเท่านั .น แต่เป็นเหมือน
ปัจจัยในการดํารงชีวิตที�ทุกคนแสวงหาและเพิ�มพูนอยู่ตลอดเวลา เพื�อพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
หน้าที�การงาน ตลอดจนความก้าวหน้า  และความมั�นคงของประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ�งในยุค
โลกาภิวตัรที�มีการเปลี�ยนแปลงทั .งทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างรวดเร็ว มีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาใช้ รวมถึงมีการรับวฒันธรรมใหม่ ๆ สู่สงัคมไทย  ดงันั .นการศกึษาจึงเป็นอีกปัจจยัที�สําคญัใน
การช่วยให้คนมีหลกัคิด รู้จักใคร่ครวญ เลือกสรร ปรับตวักับเหตุการณ์ และสิ�งใหม่ ๆ ที�เข้ามาสู่
ชีวิตตลอดเวลา  ระบบการศึกษา   จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวด้วย และ เพื�อให้เกิดประสิทธิผลในการจดัการศกึษาของชาติ พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ในมาตรา 8(2) ว่า การจดัการศกึษาให้ยึดหลกัสงัคมมีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษา และมาตรา 9(6) ว่า การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศกึษาให้
ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบคุคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื�น ซึ�ง
สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จดัทําโครงการศกึษาการ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย ได้ข้อสรุปว่าการเตรียมความพร้อมและกระตุ้น
ทกัษะฝีมือคนไทยให้มีคณุภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกบัโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที�
เปลี�ยนแปลงไป ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศกึษา และฝึกอบรมร่วมกับ
สถานประกอบการทั .งในประเทศและต่างประเทศที�เข้ามาลงทุน เพื�อแลกเปลี�ยนทรัพยากร ประสาน
และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน รวมทั .งการแลกเปลี�ยนข้อมลูสารสนเทศเพื�อประโยชน์ในการปรับ
หลักสูตร และการกําหนดเป้าหมายการผลิตกําลังคนให้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน4 
 การจดัการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีความจําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องอาศยั การมีส่วนร่วม
จากสงัคมและผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย (Stakeholder) สําหรับการผลิต นกัศกึษาด้าน
อาชีวศกึษาให้มีคณุภาพมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน มีคณุธรรม จริยธรรม ตรงตามความ
ต้องการของทุกฝ่าย โดยเฉพาะสถานประกอบการซึ�งเป็นแหล่งสําคญัที�รองรับ กําลงัคนด้าน
อาชีวศึกษา ซึ�งกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสําคัญ ได้มีการกําหนดไว้ในร่าง
พระราชบญัญัติการอาชีวศกึษา มาตรา 8(2) ว่า การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรม วิชาชีพ

                                                 

 4 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, โครงการศึกษา
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย เล่มที�1: การศึกษาในระดับมหภาค 
(กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2546), 42 – 43.    
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ให้จดัโดยยึดหลกัให้ชมุชน สงัคม สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การผลิต
และพฒันากําลงัคน การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ และการจดัการอาชีวศกึษาพร้อมกับการฝึกอบรม
วิชาชีพ นอกจากนี . ได้กําหนดแนวทางดําเนินการปฏิรูปการศกึษาในระดบัสถานศกึษาให้บคุลากร 
องค์กรและสถาบนัในท้องถิ�นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมาตรา 41 กล่าวว่า 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นมีสิทธิจดัการศกึษาในระดบัใดระดบัหนึ�งหรือทกุระดบัตามความพร้อม 
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ�น มาตรา 42 ให้กระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อม ในการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น และมีหน้าที�ในการ
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้สามารถจดัการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และได้มาตรฐานการศกึษา รวมทั .งการเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอดุหนนุการจดัการศกึษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น5  ดงันั .นการดําเนินการตามกฎหมายการศึกษานี . ถือเป็นแนวทาง
ของการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ซึ�งเน้นการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของ        
ทกุสว่นที�เกี�ยวข้อง6 
 อย่างไรก็ตาม เนื�องจากการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นตาม
มาตรา 41 ที�กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ�งหรือ   
ทกุระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ�นนั .น  เมื�อพิจารณาถึง
ประเด็นความพร้อมในการจดัการศึกษาของท้องถิ�น จะเห็นว่าจําเป็นต้องอาศยัปัจจยัหลกัหลาย
ประการในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เช่น นโยบายจัดการศึกษาที�ชัดเจนและนําไปสู่การ
ปฏิบตัิได้ งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือจากองค์กรหลายฝ่าย
ตั .งแตร่ะดบัประเทศจนถึงระดบัสถานศกึษาซึ�งเป็นระดบัปฏิบตัิ ด้วยเหตนีุ . กระทรวงมหาดไทย ใน
ฐานะหน่วยงานที�รับผิดชอบในการกํากับดแูล ส่งเสริมสนบัสนุน การบริหารการปกครองท้องถิ�น 
จึงได้จดัทําแนวนโยบายการจดัการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2545–2559 ขึ .น 
เพื�อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นใช้เป็นแนวทางในการจดัและพฒันาการศกึษาท้องถิ�นที�เหมาะสม
กบัศกัยภาพ ตามความพร้อมและตรงตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นแต่ละ

                                                 

 5 “พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,” พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 
116, ตอนที� 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 5 - 7. 
 6 กระทรวงศึกษาธิการ, คาํชี +แจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ, 2543), 4.  
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รูปแบบ แต่ละแห่งให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน สามารถพัฒนา
ศกัยภาพคนของท้องถิ�นให้มีคณุภาพ7 เพื�อตอบสนองความต้องการทางสงัคมและอาชีพในท้องถิ�น 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้โครงสร้างการบริหารของเทศบาลมีหน่วยงาน
การศึกษาโดย คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลได้กําหนดให้เป็นไปตามขนาดของเทศบาล  
ซึ�งมี  3  ขนาดได้แก่  1)เทศบาลขนาดใหญ่  2)เทศบาลขนาดกลาง  3)เทศบาลขนาดเล็ก โดยมี
ผู้ อํานวยการสํานกัการศกึษา หรือผู้ อํานวยการกองการศึกษา หรือหวัหน้ากองการศกึษา  ซึ�งเป็น
ตําแหน่งบริหารที�ไม่ได้สังกัดสถานศึกษา สายงานนักบริหารการศึกษา  เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
การศึกษาของเทศบาล ทําหน้าที�เป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบการบริหารงานการศึกษาของ
เทศบาล  มีหน้าที�บริหารงานจดัการศกึษาของเทศบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน
สงักดัเทศบาลและเมืองพัทยา8  โดยจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ 
บุคลากร วัสดคุรุภัณฑ์ เพื�อสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบัให้มีคณุภาพ ตามแนวทางการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาที�กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น มีหน้าที�จดัการศึกษาระดบัใดระดบัหนึ�ง
หรือทกุระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ�น  โดยจดัการศกึษาให้
มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน สามารถพฒันาศกัยภาพคนของท้องถิ�นให้มี
คณุภาพได้9   
 กรมการปกครองท้องถิ�น ได้กําหนดวิสยัทศัน์ด้านการศกึษาไว้วา่ “จดัการศกึษาเพื�อ
พฒันาคณุภาพและศกัยภาพคนในท้องถิ�นให้มีคณุลกัษณะที�สามารถบรูณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้อง
กบัสภาพและความต้องการของสงัคมและประเทศชาติ ตามหลกัแหง่การปกครองตนเอง ตาม 

                                                 

 7 จินดาลกัษรณ์  วฒันสินธุ์ และคณะ, การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น, เข้าถึงเมื�อ 20 สิงหาคม 2551, เข้าถึงได้จาก http://images.jaae28.multiply.multiply 
content.com. 

 8 สํานกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล, “หนงัสือดว่นที�สดุ ทม 0809.1/ว.
145,” 13 พฤศจิกายน  2545. 

 9 เรื�องเดียวกนั. 
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เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ�น” 10 และได้กําหนดภารกิจการจัดการศึกษาเพื�อให้
บริการความรู้ด้านวิชาชีพว่าเป็นการจดับริการและหรือส่งเสริม สนบัสนนุ พฒันาความรู้ทกัษะใน
การประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั .งการรวมกลุม่ผู้ประกอบอาชีพเพื�อสง่เสริมความเข้มแข็งของ
ชมุชน พฒันาการดําเนินการจดัการศกึษาขั .นพื .นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้มีคณุภาพ 
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามมาตรฐานที�รัฐกําหนด และตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ�น มุ่งพฒันาให้เกิดความสมดลุทั .งทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย สงัคม ระดบั
ความคดิ คา่นิยม และพฤตกิรรม ซึ�งเน้นวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ที�มีความหลากหลายและเน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคญั  คํานึงถึงการมีส่วนร่วม  การสนบัสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนใน
ท้องถิ�น ในการจดัการศกึษาทกุระดบัตามศกัยภาพและความสามารถของท้องถิ�น11  

การจดัการศึกษาด้านวิชาชีพ โดยการระดมทรัพยากรเพื�อประสิทธิผลในการจดั
การศกึษานั .น ยงยุทธ ยศยิ�งยง กล่าวว่าการที�จะบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบกับ
ความสําเร็จได้นั .น ไม่มีทฤษฎีและหลักการใดที�เหมาะสมที�สุด ที�สามารถนํามาใช้บริหารได้กับ         
ทุกโรงเรียน แต่ถ้าโรงเรียนนั .น ๆ  มีผู้บริหารที�เป็นมืออาชีพใช้หลกัธรรมาภิบาล  ใช้ความรู้ความ
เชี�ยวชาญในการนําเทคนิควิธีทฤษฎีและหลกัการต่าง ๆ ที�หลากหลายมาบูรณาการ  เพื�อปรับใช้
กับการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ สถานที� ระยะเวลา และปัจจัย
แวดล้อม  ก็จะทําให้ประสบกบัความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ12 ซึ�งสอดคล้องกบัแนวคิดของฮอย
และมิสเกล13 ที�กล่าวว่าการศกึษาเป็นระบบเปิดที�มีปัจจยันําเข้า(มนษุย์และทรัพยากร) กระบวนการ
เปลี�ยนสภาพ(กระบวนการเปลี�ยนแปลงภายในและโครงสร้างองค์การ) และผลผลิต(สมัฤทธิผล

                                                 

 10 จินดาลกัษรณ์  วฒันสินธุ์ และคณะ, การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น, เข้าถึงเมื�อ  20 สิงหาคม 2551, เข้าถึงได้จาก http://images.jaae28.multiply.multiply 
content.com. 

 11 เรื�องเดียวกนั,. 
 12 ยงยุทธ ยศยิ�งยง, การบริหารสถานศึกษาเพื�อความเป็นเลิศ, เข้าถึงเมื�อ 18 

สิงหาคม 2551, เข้าถึงได้จาก http://gotoknow.org/blog/schooladministration. 
 13 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, “Educational Administration :Theory ,” 
Research and  Practice 7 (2005): 275. 
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ของผลผลิต)14 มีความสัมพันธ์เกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมซึ�งเป็นบริบทของโรงเรียนและจะเกิด
ประสิทธิผลได้ก็ตอ่เมื�อให้ความสําคญัทั .งระบบ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพหรืออาชีวศึกษาให้มีคุณภาพนั .น  จึง
ต้องมุ่งให้ผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องทกุส่วน ไม่ว่าจะเป็น บคุลากรในชมุชน ผู้ประกอบการ องค์การภาครัฐ
และเอกชน มีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา  อีกทั .งให้ความสําคญักบัการพฒันาให้เกิดคณุภาพทั .ง
ระบบ ทั .งในด้านผลผลิต กระบวนการจดัการ และปัจจยัตา่งๆ โดยการผู้ประสานความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายที�มีความสามารถทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในเรื�องการเรียน การสอน และการเรียนรู้  
ระดมและจดัสรรทรัพยากรได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ15  ดําเนินการหลากหลายรูปแบบตามศกัยภาพ
ของท้องถิ�นนั .น เพื�อให้เกิดการศกึษาตลอดชีวิต บคุคลสามารถเรียนรู้ได้ทั .งในระบบ นอกระบบและ
ตามอธัยาศยั เพื�อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพฒันาตนเอง จงึถือว่าเป็นความสําเร็จในยคุ
แหง่การเปลี�ยนแปลง  และพฒันาผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมายที�พงึประสงค์ได้ 

 
ปัญหาของการวิจัย 
 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื�อพัฒนากําลังคนเข้าสู่
ตลาดแรงงานในระดบักึ�งฝีมือ ระดบัฝีมือและระดบัชํานาญการเฉพาะทาง แต่ในช่วงที�ผ่านมา  
พบวา่คณุภาพผู้ เรียนอาชีวศกึษายงัไมต่รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน จากรายงานผลการ
พิจารณาเรื�อง “การอาชีวศกึษา ปัญหาที�ท้าทายของประเทศไทย” โดยคณะกรรมาธิการการศกึษา
วฒุิสภา16 ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัหลายประการที�ส่งผลให้เกิดปัญหาดงักล่าว ได้แก่ คา่นิยม
เรื�องปริญญาบตัรของสงัคมไทย ระบบการจ้างงานที�กําหนดค่าจ้างตามคณุวฒุิการศึกษาเท่านั .น
โดยไม่นําสมรรถนะของแรงงานมาร่วมพิจารณา การจดัการเรียนการสอนและการแนะแนวของ
การศึกษาภาคบงัคบั ยังไม่สามารถคัดกรองและทําให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตนเอง 
ภาพลกัษณ์ในเรื�องพฤติกรรมและความประพฤติเชิงลบของนกัเรียนอาชีวะ นอกจากนี .แล้วปัญหา

                                                 

 14 สนีุรัตน์ เอี�ยมประไพ, ปัจจัยเชิงพหุระดับที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั +นพื +นฐาน, เข้าถึงเมื�อ 25 ตลุาคม 
2556 เข้าถึงได้จาก http://grad.vru.ac.th. 

 15 วิเชียร วงค์คําจนัทร์, ผู้บริหารสถานศึกษาที�มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา

, เข้าถึงเมื�อ 9 ธนัวาคม 2550 เข้าถึงได้จาก http://gotoknow.org/blog/aumpon-sai 
 16 สํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา, “การอาชีวศกึษา ปัญหาที�ท้าทายของประเทศไทย,” 

รายงานการพจิารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒสิภา (กมุภาพนัธ์ 2555): ข – ค. 
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การจดัการศกึษาอาชีวศกึษายงัเกิดจากความไม่พร้อมในด้านเครื�องมือ อปุกรณ์ บคุลากร อาคาร
สถานที�และข้อจํากัดจากเงินอุดหนุนที�ได้รับ ผู้ จบการศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะและ
ความสามารถที�ตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการทั .งภาคอตุสาหกรรมและภาคการผลิต17  
ดงันั .นจึงกล่าวได้ว่าปัญหาที�เกิดขึ .นในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย ปัญหาด้าน
ค่านิยมทางสงัคม ด้านค่าตอบแทนแรงงาน ด้านการจดัอาชีวศึกษาในการศึกษาภาคบงัคบัขาด
ประสิทธิภาพ ด้านทรัพยากรทางการบริหารอนัได้แก่ งบประมาณ  บคุลากร วสัดคุรุภณัฑ์ อาคาร
สถานที� และปัญหาด้านผู้ เรียน ได้แก่ การขาดความรู้และทกัษะการทํางานที�ตรงกบัความต้องการ
ของผู้ใช้แรงงาน  
 นอกจากปัญหาดงักล่าวแล้ว การจดัการอาชีวศึกษายงัมีปัญหาเกี�ยวกับรูปแบบการ
บริหารงาน  เช่น มีผู้ รับผิดชอบทางการศึกษาหลายฝ่ายทํางานซํ .าซ้อน  ขาดการประสานงานที�ดี  
และอํานาจการตดัสินใจทางการบริหารอยู่ที�ผู้บริหารระดบัสงู   ทําให้เกิดความไม่คล่องตวัในการ
ทํางาน18  และจากการศกึษาของกรมการปกครองเรื�องสถานภาพของการศกึษาเทศบาลและเมือง
พทัยา พบว่าผู้ ที�สนใจกับการศึกษามากที�สดุคือผู้บริหารสถานศกึษา ส่วนผู้บริหารระดบัสูงจะให้
ความสนใจกบัการศกึษาน้อยลง ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนสงักดัเทศบาลและเมืองพทัยาจะ
เป็นผู้ มีความสําคญัต่อประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาของเทศบาล19 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วีระยทุธ  สุดสมบูรณ์  ได้ศกึษาวิจยัเรื�อง การบริหารอาชีวศกึษาตามกรอบแนวคิด “ปัญจะ
ปฏิรูป” พบว่า การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา มีผลทําให้การดําเนินการจดัการอาชีวศึกษา 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของ ผู้ เรียน ชมุชน สถานประกอบการ 

                                                 

 17สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, แนวทางการส่งเสริมการเพิ�มสัดส่วนผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค), 2555, 108. 
 18สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ความคิดเห็นเกี�ยวกับการปฏิรูป

ระบบการศึกษา  (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2520), 52 – 59. 
 19กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, สํานักงานการศึกษาท้องถิ�น, “การจดัการ
ศกึษาท้องถิ�น” ใน รวมบทความทางวิชาการเกี�ยวกับเทศบาล (กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2527), 40.  
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และองค์กรที�เกี�ยวข้องตอ่การอาชีวศกึษา20 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นฤมล  ดวงแสง ซึ�งได้
ศกึษาเรื�องการพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
โดยใช้แนวคิด (Balanced Scorecard : BSC) พบว่า สถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษาในเขต จดัตั .งสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 สภาพปัจจบุนัมี
ปัญหาในการปฏิบตัด้ิานแนวทางการจดัการศกึษา21 ด้วยเชน่กนั    
 จากที�กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาอาชีวศึกษานั .น มีสภาพปัญหาที�
สะท้อนถึงคณุภาพการอาชีวศกึษาโดยรวม ซึ�งทําให้ผลผลิตทางการศกึษาคือผู้จบการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาขาดคุณภาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศได้ แม้ว่า
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษามา
นานก็ตาม เมื�อวิเคราะห์โดยภาพรวมทั .งระบบจะเห็นว่า สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
บริหารการศึกษาภายใต้บริบทการจดัการอาชีวศกึษาทั .งประเทศ  การขบัเคลื�อนอาชีวศึกษาไปสู่
เป้าหมายจึงต้องปฏิรูปและใช้รูปแบบการบริหารที�เหมาะสมและทรัพยากรที�มากในการแก้ปัญหา   
อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบและการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น ย่อมได้รับผลกระทบในด้านคณุภาพผู้จบการศกึษาด้วยเช่นกนั ดงันั .นผู้ วิจยั
จงึสนใจที�จะศกึษาวิจยัรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เพื�อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาคณุภาพผู้จบการศกึษาและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการอาชีวศกึษาให้ตอบสนองตอ่
ความต้องการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจยั ดงัที�ได้กล่าวข้างต้นเพื�อให้มีความชดัเจน
ในการตอบคําถาม  ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ดงันี . 

1. เพื�อทราบรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
2. เพื�อทราบรูปแบบที�เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 

                                                 

 20 วีระยทุธ สดุสมบรูณ์ และคณะ, การบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด “ปัญ

จะปฏิรูป” ของผู้บริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2548), 
บทคดัยอ่. 
 21นฤมล ดวงแสง และคณะ, การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด (Balanced Scorecard : BSC) (กรุงเทพฯ: 
สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา ,2551), บทคดัยอ่.  
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ข้อคาํถามของการวิจัย 
  เพื�อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาคําตอบ
ผู้ วิจยัจงึกําหนดข้อคําถามของการวิจยัดงันี . 

1. มีรูปแบบใดบ้าง ในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
2. รูปแบบที�เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เป็น

อยา่งไร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัครั .งนี . ผู้ วิจยัมุ่งที�จะศึกษา 1)เพื�อทราบรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ 2) เพื�อทราบรูปแบบที�เหมาะสมในการบริหารอาชีวศึกษา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น  โดยการศกึษาวิจยัครั .งนี .  ผู้ วิจยักําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั
ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีและข้อค้นพบต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษา 
ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีของ โพรสเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley) ซึ�งเสนอแนวคิดการ
จดัการอาชีวศกึษาที�นําไปสู่ความสําเร็จด้วยหลกัการ 16 ข้อ คือ 1)พฒันาให้ผู้ เรียนมีนิสยัปรับตวั
ให้เข้ากบัสิ�งแวดล้อมได้อย่างดีตามมาตรฐานงานที�วางไว้ 2)พฒันาให้ผู้ เรียนมีนิสยัของการคิดให้
ได้มาตรฐาน  3)พฒันาให้ผู้ เรียนมีนิสยัในการทํางานให้ได้มาตรฐาน 4)จดัให้ผู้ เรียนสามารถเลือก
เรียนได้ตามความสามารถและความต้องการ 5)จดัให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนดั 
และความสนใจ  6)จดัการฝึกนิสยัให้ผู้ เรียนได้มีการฝึกซํ .าๆเพื�อให้เกิดทกัษะอาชีพ 7)สอนด้วยครูที�
มีประสบการณ์สูง 8)ให้ผู้ เรียนทําซํ .าๆ จนเกิดทักษะถึงขั .นมาตรฐานอาชีพ 9)จัดการศึกษาให้
ถูกต้องตามความต้องการของท้องตลาด 10)ให้ผู้ เรียนทําตามทฤษฎีการฝึกงาน 11)เนื .อหาวิชา
ต้องเขียนขึ .นด้วยผู้ เชี�ยวชาญเกี�ยวข้องและกําลงัทํางานอยู่ในวงการนั .น 12)ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาใน
เนื .อหาเฉพาะอาชีพนั .นอยา่งเชี�ยวชาญ 13)ปฏิบตัิตามทฤษฎีแห่งการบริการ 14)ปฏิบตัิตามทฤษฎี
ของกลุ่มผู้ เรียน 15)ปฏิบตัิตามทฤษฎีของการบริหารแบบยืดหยุ่น 16)ปฏิบตัิตามทฤษฎีแห่ง
คา่ใช้จ่าย22  กินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and other) ได้ศึกษากระบวนการเลือกอาชีพของ
บุคคลว่ามีกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ 1)เป็นกระบวนการที�เกิดขึ .นกับบุคคลในช่วงอายุ
ระหว่าง 7-21 ปี 2)เป็นกระบวนพัฒนาการด้านอาชีพของบุคคลที�เป็นไปตามขั .นตอนและจะไม่

                                                 

 22 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 



 
10

ย้อนกลบั 3)เป็นกระบวนการที�มีเหตผุลที�บคุคลจะผสมผสานระหว่างความสนใจและความสามารถ23 
โร (Roe’s Theory) ได้ศกึษาการเลือกอาชีพของบคุคลพบว่ามี 3 องค์ประกอบคือ 1)อิทธิพลของ
พนัธุกรรม 2)อิทธิพลของทฤษฎีความต้องการของ Maslow 3)อิทธิพลของประสบการณ์ในวยัเด็ก
ตอนต้น24  ฮอลแลนด์ (Holland) ศึกษาพบว่าการเลือกอาชีพของบคุคลสมัพนัธ์กับ 1)บคุลิกภาพ
ของตน 2)สภาพแวดล้อมที�สอดคล้องกบับคุลิกภาพ 3)โอกาสที�จะได้ใช้ความสามารถและทกัษะ 
4)แบบฉบบัแห่งพฤติกรรมกบัสภาพแวดล้อมทางอาชีพของบคุคล25   ซุปเปอร์(Super’s Theory) 
ได้ศึกษาพัฒนาการด้านอาชีพพบว่ามี 12 ประการคือ 1)เป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องกัน 2)เป็น
กระบวนการที�มีขั .นตอน 3)เป็นกระบวนการที�ดําเนินไปตลอดเวลา 4)ความรู้สึกนึกคิดเกี�ยวกับ
ตนเองของบุคคลเริ�มขึ .นก่อนวยัรุ่น วยัรุ่นตอนต้นจนถึงวัยผู้ ใหญ่ 5)เมื�ออายุมากขึ .นจะมองเห็น
สภาพความเป็นจริงเกี�ยวกบัการเลือกอาชีพมากขึ .น  6)อาชีพของบดิามารดามีอิทธิพลตอ่การเลือก
อาชีพของบุตร 7)อาชีพของบุคคล มีความสมัพนัธ์กับสติปัญญา 8)อาชีพที�บุคคลเลือกเกี�ยวข้อง
กบัความสนใจ ค่านิยมและความต้องการ 9)อาชีพที�ต้องการบุคคลที�มีความสามารถพิเศษ          
10)ความพอใจในงานและชีวิต 11)ระดบัความพอใจของบุคคลในอาชีพ 12)งานและอาชีพเน้น
ความสําคญัของบุคลิกภาพ26 ส่วน เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) สรุปลักษณะสถานศึกษาที�มี
ประสิทธิผลวา่ควรมีองค์ประกอบดงันี . 1) เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที�ดี 
3) จดัการเรียนการสอนที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก   
5) ส่งเสริมความมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพฒันาบคุลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้
ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม 8) สง่เสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 9) ผู้ปกครองและชมุชนมี

                                                 

 23 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั .นปีสดุท้าย
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ จงัหวดัชลบุรี”, 
(ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540), 10.  

 24 เรื�องเดียวกนั. 
 25 จีรนนัท์ ไวยศรีแสง, “ปัจจยัที�มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร”(ภาคนิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตคณะพฒันาสงัคมและสิ�งแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2552), 24-25. 

 26สมปอง รักษาธรรม, การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั +น
ปีสุดท้ายระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ:  คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540), 15. 
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ส่วนร่วม27 แซมมอนส์ ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and Mortimore) ศกึษาวิจยั
และพฒันาองค์ประกอบที�ส่งผลถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่า มี 11 
ปัจจยั คือ 1)ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 2)การมีวิสยัทศัน์และเป้าหมายร่วมกนั  3)มีสภาพแวดล้อม    
ที�เอื .อต่อการเรียนรู้ 4)การเรียนการสอนที�เข้มแข็ง 5)มีแผนการเรียนการสอนที�มีวตัถุประสงค์
ชดัเจน 6)มีความคาดหวงัตอ่โรงเรียนและนกัเรียนในระดบัสงู 7)มีการเสริมแรงครู 8)มีการติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน และการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน 9) นักเรียนมีความรับผิดชอบเรียน  
10)มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  11)เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้28 ส่วนฮอยและ            
มิสเคล (Hoy and Miskel) ได้ศึกษาวิจยัและพบว่าโรงเรียนที�มีคณุภาพและมีประสิทธิผลควร
ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจยั 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผลที�ได้รับ 
ซึ�งต้องได้รับการตรวจสอบ29 
 นอกจากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ วิจัยยังได้นํางานวิจยัและแนวคิดของ
ผู้ทรงคณุวุฒิที�กํากับดแูลกําหนดนโยบายการบริหารการศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศกึษาหรือผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการบริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น มา
ศกึษา และกําหนดเป็นกรอบแนวคดิของการวิจยั ดงัตอ่ไปนี . 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 27Sergiovanni T.J., The principal ship: A reflective practice perspective, 
2nd ed.(Needham Heights: Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 

 28Sammonds P. Hillman,and J. Mortimore and P., “Key characteristics of 
effective schoolds a review of school effectiveness research “ (A report by the institute 
of education for the office for standards in education, 1995), 8.  

 29 W.K. Hoy and C.G. Miskel,  Educational administration theory, research, 

and practice, 6th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 297. 
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ที�มา : บรรเลง  ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และ

เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: สถานบนัเทคโนโลยีพระจอมเล้าพระนครเหนือ), 2548. 
 : ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูย์สื�อเสริมกรุงเทพ), 
2542. 
 : สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั .นปีสดุท้ายระดบั
อนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ จงัหวดัชลบรีุ (กรุงเทพฯ: 
คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540).  
 : จีรนนัท์ ไวยศรีแสง, “ปัจจยัที�มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร”(ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสงัคม คณะพฒันาสงัคมและสิ�งแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์, 2552). 
 : Sergiovanni T.J., The principal ship: A reflective practice perspective, 2nd ed.   
(Needham Heights: Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 
 : Sammonds P. Hillman, J. Mortimore and P., “Key characteristics of effective 
schoolds a review of school effectiveness research, “A report by the institute of 
education for the office for standards in education, 1995, 8.  
 : W.K. Hoy and C.G. Miskel,  Educational administration theory, research, and 

practice, 6th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 297. 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ในการวิจยัครั .งนี .ผู้ วิจยัได้กําหนดนิยามศพัท์เฉพาะการวิจยั เพื�อความเข้าใจตรงกัน
ดงันี . 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หมายถึง  
ความสัมพันธ์ของการบริหารอาชีวศึกษา ระหว่างปัจจัย กระบวนการ  ที�แสดงถึงขั .นตอนการ
ทํางาน เพื�อแสดงความสมัพันธ์ที�เกิดขึ .นจากระบบต่างๆ ของอาชีวศึกษา สามารถอธิบายลําดบั
ขั .นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบของการอาชีวศกึษา นําไปสู่ความสําเร็จและบรรลุ
ตามเป้าหมายที�กําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึงนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี�ยวชาญหรือผู้ ปฎิบัติงาน 
เกี�ยวกับงานบริหารสถานศึกษาในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
และผู้บริหารสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  
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บทที� 2 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
 
 การศกึษาวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัมุ่งที�จะศกึษาเพื�อทราบ  1) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ 2) รูปแบบที�เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น ตามลกัษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ซึ�งผู้ วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าและ
นําเสนอเนื �อหาเป็นลําดบัขั �นตอนเกี�ยวกับ แนวคิดทฤษฎีการจดัอาชีวศึกษา การจดัการศึกษา
อาชีวศึกษาของประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของโลก ตลอดจนงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง จากตํารา 
เอกสารและบทความ โดยมีสาระสําคญั ดงันี � 
 

แนวคิดเกี�ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 
ทฤษฎีของ โปรเซอร์ และควิกเลย์ (Prosser and Quigley)  
 โปรเซอร์ และควิกเลย์1 (Prosser and Quigley, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 
2542) ได้สร้างทฤษฎีที�ชื�อว่า Prosser's Sixteen Theorems ซึ�งสรุปการจดัอาชีวศกึษาไว้ 16 ข้อ 
โดยมุ่งเน้นการฝึกงานซํ �า ๆ ที�เป็นการฝึกในโรงงานที�มีเครื�องมือและอุปกรณ์ตา่ง ๆ ได้มาตรฐาน
ของอาชีพนั �นจนเป็นนิสยั ดงันี � 

1. การอาชีวศึกษาจะสมัฤทธิXผลต่อเมื�อสามารถพฒันาให้ผู้ เรียนมีนิสยัปรับตวัให้เข้า
กบัสิ�งแวดล้อมได้อยา่งดี (Environmental Habit) ตามมาตรฐานงานที�วางไว้ 

2. การอาชีวศกึษาจะสมัฤทธิXผลตอ่เมื�อเราพฒันาให้ผู้ เรียนมีนิสยัของการคิด (Thinking 
Habit) ให้ได้มาตรฐาน 

3. การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิXผลต่อเมื�อเราพัฒนาให้ผู้ เ รียนมีนิสยัในการทํางาน 
(Working Habit) ให้ได้มาตรฐาน 

ทั �ง 3 ข้อเป็นพื �นฐานอาชีพ (General Vocational Educations) ที�ผู้ เรียนทกุคนต้องมี
ความสามารถให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี �ยงัต้องมีข้ออื�นอีก 13 ข้อ ดงันี � 

                                                 

 1 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูย์สื�อเสริม
กรุงเทพ, 2542), 18-19. 
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4. การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิXผลต่อเมื�อเราจัดให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสามารถและความต้องการ (Ability and Need) 

5. การอาชีวศึกษาจะสมัฤทธิXผลได้ต่อเมื�อเราจดัให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความถนดั และความสนใจ (Aptitude and Interesting) 

6. การอาชีวศกึษาจะสมัฤทธิXผลได้ตอ่เมื�อเราจดัการฝึกนิสยัให้ผู้ เรียนได้มีการฝึกซํ �า ๆ  
(Repetitive Training) เพื�อให้เกิดทกัษะอาชีพ (Vocational Skill) ที�เหมือนกบัการทํางานในชีวิตจริง 

7. การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิXผลได้ต่อเมื�อสอนด้วยครูที�มีประสบการณ์สงูมาก ๆ
(Experienced Instruction) 

8. การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิXผลได้ต่อเมื�อให้ผู้ เรียนทําซํ �า ๆ กนั จนเกิดทกัษะถึงขั �น
มาตรฐานอาชีพ (Employment Skilled Standard) 

9. การอาชีวศึกษาจะสมัฤทธิXผลได้ตอ่เมื�อจดัการศึกษาให้ถกูต้องตามความต้องการ
ของท้องตลาด (Training to Market Requirement) 

10. การอาชีวศกึษาจะสมัฤทธิXผลได้นั �นต้องสร้างนิสยัการทํางานให้ผู้ เรียนโดยการทํา
ตามทฤษฎีการฝึกงาน (Theory of Job Training) คือ ต้องฝึกด้วยเครื�องมือเครื�องจกัร วสัดุ
อปุกรณ์จริงที�มีขนาด คณุภาพเทา่มาตรฐานของตลาดแรงงาน 

11. การอาชีวศกึษาจะสมัฤทธิXผลได้นั �น เนื �อหาวิชาต้องเขียนขึ �นด้วยผู้ เชี�ยวชาญเกี�ยวข้อง
และกําลงัทํางานอยูใ่นวงการนั �น (Origin of Content) 

12. การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิXผลได้จะต้องเน้นให้ผู้ เรียนได้ศึกษาในเนื �อหาเฉพาะ
อาชีพนั �น (Specific Occupational Content) อยา่งเชี�ยวชาญจริง ๆ 

13. การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิXผลได้ต่อเมื�อปฏิบตัิตามทฤษฎีแห่งการบริการ (The 
Service Theory) คือ การให้บริการที�จะให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มที�ประกอบอาชีพนั �น โดยการ
คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Individual Differences) 

14. การอาชีวศกึษาจะสมัฤทธิXผลได้ต่อเมื�อปฏิบตัิตามทฤษฎีของกลุ่มผู้ เรียน(Working 
Theory of Group Characteristics) คือ การฝึกให้ตรงตามที�สงัคมต้องการ และจดัให้เหมาะสม
กบันกัเรียนแตล่ะกลุม่ที�ปฏิบตังิาน 

15. การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิXผลได้ต่อเมื�อปฏิบัติตามทฤษฎีของการบริหารแบบ
ยืดหยุ่น (The Theory of Elastic Administration) คือ การบริหารอาชีวศกึษาจะต้องเปลี�ยนแปลง
และปรับปรุงไปตามความต้องการของสงัคม และให้ทนัตอ่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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16. การอาชีวศึกษาจะสัมฤทธิXผลได้ต่อเมื�อปฏิบัติตามทฤษฎีแห่งคา่ใช้จ่าย (The 
Cost Theory) และครูอาชีวศกึษาต้องไม่ยอมประนีประนอม (The Principle of Compromise) ใน
การที�จะลดต้นทุนการฝึก และใช้จ่ายเกี�ยวกับวัสดุ ไม่ควรลดจํานวนการฝึกให้น้อยลงจนขาด
มาตรฐานและคณุภาพ 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎี Prosser's Sixteen Theorems เน้นและให้ความสําคญัเกี�ยวกับ
มาตรฐาน ทุกๆ กิจกรรมที�เกี�ยวกับการอาชีวศึกษาต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามมาตรฐานที�
กําหนด ได้แก่ ผู้ เรียนต้องสามารถปรับตวัให้เข้ากับสิ�งแวดล้อมในการเรียนและการทํางานตาม
มาตรฐานที�กําหนด มีมาตรฐานในการคิดและการทํางาน สถานศึกษาต้องจัดอาชีวศึกษาให้
หลากหลายให้สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ความถนดัและความสนใจ ในกระบวนการ
เรียนการสอนนั �นครูต้องเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในอาชีพนั �นมาก่อน ต้องให้มีการฝึกและ
ทําซํ �าๆ เพื�อให้เกิดทกัษะอาชีพและพฒันาไปสู่ทกัษะตามมาตรฐานอาชีพ โดยการฝึกปฏิบตัิจาก
อปุกรณ์ เครื�องมือเครื�องจกัรที�มีขนาดเทา่กบัของจริง มีคณุภาพเทา่กบัมาตรฐานของตลาดแรงงาน 
จดังบประมาณสําหรับวสัดฝึุกให้เพียงพอ การบริหารต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี�ยนให้
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีและความต้องการของสงัคม จดัการศกึษาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอาชีพและ
กลุม่ผู้ เรียน และตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน  จงึจะทําให้ได้กําลงัคนอาชีวะที�มีคณุภาพ
ตามที�ต้องการ 

  
ทฤษฎี Ginzberg and other 
 Ginzberg and other2(1930, อ้างถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 2540: 10) ได้สรุป
กระบวนการเลือกอาชีพของบคุลากรไว้ดงันี �คือ 

1. กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการที�เกิดขึ �นกบับุคคลในช่วงอายุระหว่าง 7-
21 ปี 

2. กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนพฒันาการด้านอาชีพของบคุคลที�เป็นไปตาม
ขั �นตอนและจะไมย้่อนกลบั 

3. การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลเป็นกระบวนการที�มีเหตุผลโดยที�บุคคลจะ
ผสมผสานระหว่างความสนใจ ความสามารถ ของเขากับโอกาสที�เขาจะประกอบอาชีพนั �นได้จริง

                                                 

 2 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ: คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-ศาสตร์, 2540), 10. 
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อนัเนื�องมา จาก ข้อจํากดัตา่ง ๆ เช่น โอกาสที�จะเข้าศกึษา ตลอดจนความต้องการบคุคลในอาชีพ
นั �น ๆ เป็นต้น 
 นอกจากนั �น Ginzberg and other ยงัได้สรุปตวัแปรในกระบวนการเลือกอาชีพของ
บคุคลซึ�งถือวา่เป็นรากฐานของทฤษฎีไว้ดงัตอ่ไปนี � 

1. สภาพความเป็นจริง (Reality) ของบุคคลอนัได้แก่ ความสามารถ ความถนดัและ
โอกาสสังคมเป็นตวัแปรที�สําคญัมาก บุคคลที�ไม่มีความสามารถหรือไม่มีโอกาสที�จะศึกษาเล่า
เรียนก็ยอ่มมีโอกาสที�จะประกอบอาชีพที�มีรายได้ดีมีเกียรตใินสงัคมได้น้อย 

2. ระดบัการศกึษา (Education Process) เป็นตวัแปรที�เกี�ยวกบัการเลือกอาชีพของ
บคุคล ถ้าได้รับการศกึษามากก็ยอ่มจะมีชอ่งทางในการเลือกประกอบอาชีพได้มาก 

3. อารมณ์เป็นตวัแปร (Emotional Factor) ที�เกี�ยวกบัการเลือกชนิดหรือประเภทของ
อาชีพ ซึ�งบางคนมีความใฝ่ฝันที�จะประกอบอาชีพทางด้านศิลป์ เช่น อาชีพนกัแสดง นกัออกแบบ 
เป็นต้น 

4. คา่นิยมเป็นตัวแปร(Personal Values)ที�สําคัญในการเลือกอาชีพของบคุคล 
คา่นิยมของบคุคลที�เกี�ยวกบัเงินและวตัถทํุาให้บคุคลนิยมเลือกอาชีพที�มีรายได้ เชน่ อาชีพแพทย์ 
อาชีพวิศวกร อาชีพนกัธุรกิจ เป็นต้น 
 Ginzberg and otherได้แบง่ขั �นตอน การเลือกอาชีพของบคุคลออกเป็น  3 ระยะคือ 

1. ระยะเพ้อฝันถึงอาชีพ (Fantasy Period) เป็นช่วงเวลาก่อนที�เด็กจะมีอายไุด้ 11 ปี
เด็กจะมีความเพ้อฝันถึงอาชีพต่าง ๆ ที�ตนชอบและอยากจะประกอบอาชีพนั �น ๆ เมื�อเติบโตขึ �น 
โดยได้รับอิทธิพลจากสิ�งแวดล้อม เช่น โทรทศัน์ หนงัสือ หรืออาชีพของบุคคลในครอบครัว เด็กจะ
เกิดเพ้อฝัน จะเป็นตํารวจ นายอําเภอ ทหารหรือแพทย์ โดยที�ไม่คํานึงถึงความสามารถของตนเอง
และความเป็นไปได้โดยทั�วไป 

2. ระยะพิจารณาอาชีพ (Tentative Period) เป็นระยะที�เด็กมีอายุระหว่าง 11-17 ปี 
การพฒันาการเลือกอาชีพในระยะนี �แบง่ออกเป็น 4 ขั �นตอนยอ่ย ๆ ดงันี � 

2.1 ขั �นเกิดความสนใจ (Interest Stage) เป็นขั �นที�เด็กเริ�มมีความรู้สึกว่าเขาสนใจ
บางสิ�งบางอยา่งมากกวา่สิ�งอื�น ๆ 

2.2 ขั �นแห่งความสามารถ (Capacity Stage) ในขั �นนี �เด็กจะตระหนกัถึงความสามารถ
ของตนเองในการทํางานหรือทํากิจกรรมตา่ง ๆ 

2.3 ขั �นของคา่นิยม (Value Stage) เป็นขั �นที�เด็กเริ�มเข้าใจคา่นิยมของตนเอง และ
ของสงัคม เชน่ รายได้หรือชื�อเสียง เกียรตยิศ ที�จะเกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
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2.4 ขั �นของการเปลี�ยนแปลง (Transition Stage) เป็นขั �นที�เด็กตระหนกัถึงภาระหน้าที�
ของตนในการตดัสินใจเลือกอาชีพ เดก็จะพยายามรวบรวมข้อมลูที�เกี�ยวกบัตนเอง 

3. ระยะเลือกอาชีพตามความเป็นจริง (Realistic Period) เป็นระยะที�เด็กมีอายรุะหว่าง 
17 ปี จนถึง วยัผู้ใหญ่ตอนต้น การพฒันาการเลือกอาชีพในขั �นนี �แบง่ออกได้เป็น 3 ขั �นดงันี � 

3.1 ขั �นสํารวจอาชีพ (Exploration Stage) เป็นขั �นที�บคุคลสํารวจอาชีพตา่ง ๆ เพื�อ
ค้นอาชีพที�เหมาะสมกบับคุลิกภาพของตวัเองที�ได้ทราบแล้วในระยะพิจารณาอาชีพในขั �นนี �บคุคล 
จะทดลองเรียนวิชาการและวิชาชีพในสาขาตา่งๆ ทํากิจกรรมเสริมหลกัสตูร ตลอดจนการทดลอง
ทํางานนอกเวลาเรียน โดยเลือกเรียนหรือทํางานเฉพาะที�ตนเองสนใจ 

3.2 ขั �นรวบรวมความคิด (Crystallization Stage) เป็นขั �นที�บคุคลมีความพร้อมที�
จะเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ�งจากอาชีพที�บคุคลมีความสนใจอยู่ประมาณสองสามอาชีพเนื�องจากได้
รวบรวมและความคดิไว้พอสมควร 

3.3 ขั �นตดัสินใจเลือกอาชีพ (Specification Stage) เป็นขั �นสุดท้ายของกระบวนการ
เลือกอาชีพในขั �นนี �บุคคลจะตดัสินใจเลือกอาชีพที�เฉพาะเจาะจงอาชีพเดียวเช่น วิศวกร หรือ
ทนัตแพทย์ กระบวนการพฒันาการด้านอาชีพของ Ginzberg ตั �งแตร่ะยะเพ้อฝันจนถึงขั �นสดุท้าย
ของระยะเลือกอาชีพตามความเป็นจริง กินเวลาประมาณ 10 ถึง 15 ปี ทุกระยะและทุกขั �นตอน
ของการเลือกอาชีพดงักล่าว Ginzberg and other ตระหนกัดีว่าได้เป็นไปได้โดยประมาณเท่านั �น 
ทั �งนี �ก็เพราะสงัคมทุกสงัคมในปัจจุบนัมีความสบัสนมากขึ �น และก็มีอาชีพเพิ�มขึ �นอีกเป็นอนัมาก
และนอกจากนั �น บุคคลแต่ละคนยังมีความแตกต่างกันมากทั �งในด้านสภาพแวดล้อม สภาพ
ร่างกายและจิตใจอีกด้วย  
 สรุปได้วา่ แนวคิดของ Ginzberg and other เกี�ยวกบัการเลือกอาชีพของบคุคลนั �นจะ
มี 3 กระบวนการคือ เป็นกระบวนการที�เกิดขึ �นในช่วงอายุระหว่าง 7-21 ปี เป็นกระบวนการที�
เกิดขึ �นอย่างมีขั �นตอนและไม่ย้อนกลบั และเป็นกระบวนการที�เกิดขึ �นอย่างมีเหตผุลที�เกิดจากการ
ผสมผสานระหวา่งความสนใจ ความสามารถ กบัโอกาสที�จะประกอบอาชีพนั �นๆ ภายใต้ตวัแปรที�มี
อิทธิพล 4 ประการคือ 1)สภาพความเป็นจริงของบคุคลซึ�งเกี�ยวกบัความสามารถ ความถนดัและ
โอกาส ที�จะประกอบอาชีพ 2)ระดบัการศกึษาซึ�งถ้าได้รับการศกึษามากก็ย่อมจะมีช่องทางในการ
เลือกประกอบอาชีพได้มาก  3)อารมณ์เป็นตวัแปรเกี�ยวกับความใฝ่ฝันที�จะประกอบอาชีพ เช่น 
ทางด้านศิลป์ นกัแสดง นกัออกแบบ และ4)คา่นิยมของบคุคลที�เกี�ยวกับเงินและวตัถทํุาให้บคุคล
นิยมเลือกอาชีพที�มีรายได้ เช่น อาชีพแพทย์ อาชีพวิศวกร อาชีพนกัธุรกิจ เป็นต้น ดงันั �นการจดั
อาชีวศึกษาควรจดัให้มีการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในช่วงที�ผู้ เรียนอาย ุ7-21 ปี เพื�อให้ผู้ เรียนได้
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ค้นหาความสามารถ ความถนดั และความสนใจ รวมทั �งมองเห็นโอกาสที�จะประกอบอาชีพตา่งๆ 
การจดัการศกึษาต้องจดัหลายรูปแบบทั �งในระบบ นอกระบบและการศกึษาตอ่เนื�อง จดัให้มีหลาย
สาขาอาชีพหลายรูปแบบ เช่น การสอดแทรกวิชาชีพตั �งแต่ระดบัประถม การจดัมธัยมศกึษาสาย
อาชีพ และเรียนสายอาชีพหลงัมธัยมศึกษา จดัให้มีสถานศกึษาหรือสถาบนัวิชาชีพเพื�อฝึกอาชีพ
ให้กับบุคคลที�ยงัไม่มีอาชีพ บุคคลที�มีอาชีพแล้วและบุคคลที�ต้องการเปลี�ยนอาชีพ เพื�อให้บุคคล
ได้รับการศกึษาด้านวิชาชีพ เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการค้นหาอาชีพที�เหมาะสมกบับุคลิกภาพ
ของบคุคล และ บคุคลจะทดลองเรียนวิชาการและวิชาชีพในสาขาตา่งๆ ทํากิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ตลอดจนการทดลองทํางานนอกเวลาเรียน โดยเลือกเรียนหรือทํางานเฉพาะที�ตนเองสนใจ ซึ�งเป็น
การเพิ�มโอกาสและช่องทางในการเลือกอาชีพ ทั �งนี �ต้องคํานึงถึงระยะการเลือกอาชีพของบุคคล
ด้วย อนัได้แก่ ระยะเพ้อฝันถึงอาชีพ ระยะพิจารณาอาชีพ และระยะเลือกอาชีพตามความเป็นจริง 
ขึ �นอยู่กับบริบทของสงัคมนั �นๆ ด้วย จึงจะทําให้การจดัอาชีวศึกษามีประสิทธิผล บรรลเุป้าหมาย
การพฒันาทรัพยากรบคุคลและเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาประเทศ 

 
ทฤษฎีของ Roe 
 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Roe’s Theory (1957, อ้างถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 2540: 
13-15) ซึ�ง Roe ได้สร้างทฤษฎีการเลือกอาชีพขึ �น เมื�อปี ค.ศ.1957 โดยที�งานวิจยัส่วนใหญ่ของ 
Roe นั �นจะเกี�ยวข้องกบัจิตวิทยาและบคุลิกภาพ ดงันี � 

1. บุคลิกภาพมีความแตกต่างกันตามพันธุกรรม สิ�งแวดล้อม แบบแผนความสนใจ
และแรงจงูใจอนัจะนําไปสูค่วามสมัฤทธิXผล 

2. ความแตกต่างของบุคลิกภาพของบุคคลในการเข้าสู่อาชีพนั �นเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์บางอย่างในวยัเด็ก Roe ได้ปรับปรุงทฤษฎีใหม่ในปี ค.ศ. 1964 โดยใช้ความเข้าใจ
ตามทฤษฎีของ Maslow เป็นพื �นฐาน จึงจดัทฤษฎีของ Roe อยู่ในประเภท “ทฤษฎีความต้องการ” 
(Needs Theory) เพราะได้ให้ความสนใจตอ่ความต้องการของบคุคล Roe เห็นว่าทกุคนในสงัคม
อยู่ภายใต้อิทธิพลของความต้องการซึ�งบุคคลพยายามหาทางตอบสนองความต้องการของตน 
อาชีพในทศันะของ Roe นั �นไม่ได้หมายถึงแต่เพียงกิจกรรมที�บคุคลทําเพื�อหาเลี �ยงชีพเท่านั �น แต่
หมายถึงวิถีชีวิตหรือกิจกรรมที�บุคคลกระทําเกือบตลอดชีวิต เพื�อให้ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของตนทกุระดบั วิถีชีวิตหรือรูปแบบของการดําเนินชีวิตของบคุคลจึงเป็นผลของพนัธุกรรม
และสิ�งแวดล้อมในวยัเดก็ การเลือกรูปแบบการดําเนินชีวิตเพื�อให้ตอบสนองความต้องการในระดบั
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ต่าง ๆ จึงเกิดเป็นอุปนิสัยในการเลือกอาชีพของบุคคล ทฤษฎีของ Roe ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบด้วยกนัคือ 

2.1 อิทธิพลของพนัธุกรรม จะเป็นตวักําหนดและจํากดัการพฒันาคณุลกัษณะตา่ง ๆ 
ของมนษุย์ ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งที�ทําให้บคุคลเกิดความต้องการ 

2.2 อิทธิพลของทฤษฎีความต้องการของ Maslow (Maslow Hierarchical Needs 
Theory) ซึ�งได้จดัลําดบัขั �นความต้องการของมนษุย์จากตํ�าสดุไปถึงขั �นสงูสดุไว้ดงันี � 

2.2.1 ความต้องการด้านสรีระ (Physiological) 
2.2.2 ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs) 
2.2.3 ความต้องการความรักความความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging 

Needs) 
2.2.4 ความต้องการเห็นตนเองมีคณุคา่ (Esteem Needs) 
2.2.5 ความต้องการที�จะเข้าใจตนเอง (Needs for Self-Actualization) 
2.2.6 ความต้องการที�จะรู้และเข้าใจ (Desire to know and Understand) 
2.2.7 ความต้องการทางด้านสนุทรียะ (Aesthetic Needs) 

2.3 อิทธิพลของประสบการณ์ในวยัเด็กตอนต้น (Early Childhood Experiences) 
ซึ�งเป็นผลมาจากการเลี �ยงดเูด็กของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง Roe ได้แบง่แบบฉบบัของการเลี �ยง
ดเูดก็ ซึ�งมีอิทธิพลตอ่การเลือกอาชีพของบคุคลออกเป็น 3 รูปแบบ ดงันี � 

2.3.1 การเลี �ยงดแูบบไมส่นใจหรือหลีกเลี�ยง (Avoidance of the Child) แบง่
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

2.3.1.1 การเลี �ยงดแูบบไมย่อมรับเดก็ พ่อแม่มีทศันคติที�ไม่ดีตอ่เด็กละเลย
ไม่ให้ความสนใจตอ่ความคิดเห็นหรือความต้องการของเด็กปฏิบตัิตอ่เด็กแบบเย็นชา แตจ่ะคอยดุ
ว่าและลงโทษเด็ก ชอบตั �งกฎเกณฑ์ ทําให้เด็กขาดความสุขและมองโลกในแง่ร้าย ไม่ชอบสงัคม
และมีแนวโน้มที�จะเลือกอาชีพที�มีความสมัพนัธ์กบับคุคลน้อย เช่น อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ อาชีพ
การเกษตร และ อาชีพด้านเทคนิค เป็นต้น 

2.3.1.2 การเลี �ยงดแูบบละเลยเด็กหรือทอดทิ �ง พ่อแม่จะละเลยไม่เอาใจ
ใส่ไม่รับผิดชอบทอดทิ �งให้เด็กดิ �นรนตามลําพงั ไม่สมัผสัและไม่ตอบสนองในด้านต่าง ๆ ของเด็ก 
แตจ่ะให้เฉพาะปัจจยัขั �นพื �นฐานบ้าง เด็กจะขาดความสุขและมกัมองโลกในแง่ร้าย ไม่ชอบสงัคม 
และมีแนวโน้มที�จะเลือกอาชีพที�มีความสมัพนัธ์กบับคุคลน้อย 



 21 

2.3.2 การเลี �ยงดดู้วยอารมณ์ (Emotional Concentration on the Child) ซึ�ง
แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

2.3.2.1 การเลี �ยงดแูบบปกป้องมากเกินไป พอ่แมมี่ความรักเอ็นดตูอ่เด็ก
มากให้ความสขุ ความอบอุ่น ปกป้อง ระแวดระวงัทกุฝีก้าว ถกูจํากดัอิสรภาพ และไม่ยอมให้เด็ก
ทําสิ�งต่าง ๆ ด้วยตนเองทําให้เด็กต้องฟังแต่พ่อแม่ เด็กมีแนวโน้มที�จะเลือกอาชีพที�สมัพนัธ์
กบับคุคลน้อย 

2.3.2.2 การเลี �ยงดูแบบเข้มงวดเรียกร้องจากเด็กมาก พ่อแม่จะวาง
มาตรฐานไว้สงูความหวงัสงูเกินกวา่เดก็จะทําได้ บงัคบัให้เด็กกระทําสิ�งตา่ง ๆ ที�สงัคมยอมรับ เด็ก
จะได้รับความรักก็ต่อเมื�อสามารถทําตามสิ�งที�ผู้ปกครองคาดหวงัไว้ได้สําเร็จ การเลี �ยงดแูบบนี �จะ
ทําให้เด็กเกิดความเครียดสูง ซึ�งทําให้เด็กเป็นคนก้าวร้าวและเก็บตวั เด็กจะมีแนวโน้มที�จะเลือก
อาชีพที�มีความสมัพนัธ์กบับคุคลน้อย 

2.3.3 การเลี �ยงดแูบบยอมรับ ให้ความรักและความอบอุ่นแก่เด็ก (Acceptance 
of the Child) ซึ�งแบง่ได้ 2 ลกัษณะคือ 

2.3.3.1 การเลี �ยงดูแบบไม่เข้มงวดต่อเด็ก ผู้ปกครองให้ความรัก ความ
อบอุ่นแก่ เด็กตั �งกฎเกณฑ์เพื�อควบคุมความประพฤติของเด็กเพียงเล็กน้อยและไม่เข้มงวดต่อ
กฎเกณฑ์ เด็กได้รบความอบอุ่นและชอบสังคมกับบุคคลอื�น เด็กมีแนวโน้มที�จะเลือกอาชีพที�มี
ความสมัพนัธ์กบับคุคล เชน่ อาชีพธุรกิจ อาชีพบริการและอาชีพการแสดง เป็นต้น 

2.3.3.2 การเลี �ยงดแูบบ ให้ความรักผู้ปกครอง ให้ความรัก ความอบอุ่น
ให้กําลงัใจ ให้การสนบัสนนุ เดก็มีความสขุมีอิสระและได้รับการตอบสนองความต้องการ ชอบสงัคม
และมีแนวโน้มที�จะเลือกอาชีพที�มีความสมัพนัธ์กบับุคคลมาก Roe มีความเชื�อว่า องค์ประกอบ
ดงักลา่วมีความเกี�ยวข้องกบัอาชีพของบคุคลดงันี �คือ 

1. แบบฉบบัของการเลี �ยงดูเด็กมีอิทธิพลต่อการเลือกประเภท
อาชีพ 

2. ความต้องการในระดบัตา่ง ๆ ซึ�งส่วนหนึ�งเกิดจากอิทธิพลของ
พนัธุกรรมที�มีผลตอ่ระดบัความสําเร็จในการประกอบอาชีพของบุคคล ความสําเร็จจะมีมากน้อย
เพียงไร ยอ่มขึ �นอยูก่บัความสามารถและภมูิหลงัทางด้านเศรษฐกิจสงัคมของบคุคล 
   สรุปตามแนวคิดของ Roe ได้ว่า การเลือกอาชีพของบุคคลนั �นเกิดจาก
อิทธิพล 3 ด้าน ด้วยกันคือ 1)อิทธิพลด้านพันธุกรรม ซึ�งจะเป็นตวักําหนดและจํากัดการพัฒนา
คณุลกัษณะตา่ง ๆของบคุคล ทําให้บคุคลเกิดความต้องการ  2)อิทธิพลของทฤษฎีความต้องการ
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ของ Maslow ซึ�งได้จัดลําดับขั �นความต้องการของมนุษย์จากตํ�าสุดไปถึงขั �นสูงสุดได้แก่ ความ
ต้องการด้านสรีระ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักความความเป็นเจ้าของ 
ความต้องการเห็นตนเองมีคณุคา่ ความต้องการที�จะเข้าใจตนเอง ความต้องการที�จะรู้และเข้าใจ 
ความต้องการทางด้านสนุทรียะ และ 3)อิทธิพลด้านประสบการณ์ในวยัเด็กตอนต้น  ซึ�งเป็นผลมา
จากการเลี �ยงดูเด็กของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ใน 3 รูปแบบคือ การเลี �ยงดแูบบไม่สนใจหรือ
หลีกเลี�ยง การเลี �ยงดดู้วยอารมณ์ การเลี �ยงดแูบบยอมรับ องค์ประกอบดงักล่าวมีความเกี�ยวข้อง
กับอาชีพของบุคคล กล่าวคือแบบฉบับของการเลี �ยงดูเด็กมีอิทธิพลตอ่การเลือกประเภทอาชีพ 
และความต้องการในระดบัตา่ง ๆ ซึ�งสว่นหนึ�งเกิดจากอิทธิพลของพนัธุกรรมมีผลตอ่ระดบัความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพของบคุคล และความสําเร็จจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ �นอยู่กับความสามารถ
และภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจสังคมของบุคคลด้วยเช่นกนั  ดงันั �นการจดัอาชีวศกึษาที�ประสบ
ความสําเร็จ  จงึควรเริ�มจดัให้มีการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในระดบัมธัยมต้นซึ�งเป็นช่วงที�เด็กอยู่
ในวยัรุ่นตอนต้น โดยประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื�อร่วมกนัวางแผนดแูลเด็ก
ร่วมกัน อนัจะส่งผลต่อการเลือกอาชีพของเด็กในอนาคต และความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
ของบคุคลด้วย 
 
ทฤษฎีของ Super 
 Super’s Theory (1951, อ้างถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 2540: 15) ได้เสนอแนวคิด
พฒันาการด้านอาชีพไว้ 12 ประการ ดงันี � 

1. พัฒนาด้านอาชีพ เป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องกันและโดยทั�วไปแล้วจะไม่มีการ
ย้อนกลบัไปกลบัมา 

2. พฒันาการด้านอาชีพเป็นกระบวนการที�มีขั �นตอนและสามารถที�จะทํานายได้ 
3. พฒันาการด้านอาชีพเป็นกระบวนการที�ดําเนินไปตลอดเวลา 
4. ความรู้สึกนึกคิดเกี�ยวกับตนเองของบุคคลที�เริ�มขึ �นตั �งแต่ก่อนวัยรุ่น จะชัดเจนขึ �น

เมื�อเข้าสูว่ยัรุ่นตอนต้นจนถึงวยัผู้ใหญ่ 
5. บคุคลจะมองเห็นสภาพความเป็นจริง เกี�ยวกบัการเลือกอาชีพมากขึ �น เมื�ออายมุาก

ขึ �นตั �งแตว่ยัรุ่นตอนต้นจนถึงวยัผู้ใหญ่ 
6. ความสมัพนัธ์และอาชีพของบดิามารดามีอิทธิพลตอ่การเลือกอาชีพของบตุร 
7. ความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของบคุคล มีความสมัพนัธ์กบัสติปัญญา

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของบิดามารดา ความต้องการ ค่านิยม ความสนใจ ทกัษะใน
การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
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8. แขนงอาชีพที�บุคคลเลือก เกี�ยวข้องกับ ความสนใจ ค่านิยมและความต้องการ
อิทธิพลของ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ทรัพยากรที�ใช้ในชุมชน ระดบัและคณุภาพของการศกึษา
โครงสร้างและแนวโน้มของอาชีพตลอดจนทศันคตขิองคนในชมุชน 

9. แม้ว่าในอาชีพแต่ละอย่าง ต้องการลักษณะพิเศษในด้านความสามารถ ความ
สนใจบคุลิกภาพ บางประการ แตก็่มีคนประกอบอาชีพในแตล่ะอาชีพเป็นจํานวนมาก และมีอาชีพ
หลายอยา่งให้แตล่ะคนเลือก 

10. ความพอใจในงานและชีวิต ขี �นอยู่กับการที�บุคคลประกอบอาชีพที�เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความสนใจ คา่นิยมและบคุลิกภาพด้านอื�น ๆ ของตนเอง 

11. ระดบัความพอใจของบคุคลในอาชีพ เป็นสดัสว่นกบั ระดบัการใช้ความรู้สึกนึกคิด
เกี�ยวกบัตนเองทางด้านอาชีพ 

12. งานและอาชีพเน้นความสําคญัของบคุลิกภาพมากทั �งชายและหญิง แม้ว่าบางคน
จะเน้นองค์ประกอบด้านอื�น ๆ เชน่ กิจกรรมในสงัคม 
 สรุปได้วา่พฒันาการด้านอาชีพตามแนวคิดของ Super’s Theory นั �นเป็นกระบวนการ
ที�ตอ่เนื�องกนัและโดยทั�วไปแล้วจะไมมี่การย้อนกลบัไปกลบัมา มีขั �นตอน ดําเนินไปตลอดเวลา โดย
บคุคลมีความรู้สึกนึกคิดด้านอาชีพตั �งแตก่่อนวยัรุ่นและจะชดัเจนขึ �นเมื�อเข้าสู่วยัรุ่นตอนต้นจนถึง
วยัผู้ ใหญ่ บุคคลจะจึงมองเห็นสภาพความเป็นจริง เกี�ยวกบัการเลือกอาชีพเมื�ออายมุากขึ �นตั �งแต่
วยัรุ่นตอนต้นจนถึงวยัผู้ ใหญ่ โดยการเลือกอาชีพของบุตรนั �นจะสมัพนัธ์กบัอาชีพของบิดามารดา 
ความสนใจ คา่นิยมและความต้องการ และในบางอาชีพก็ต้องการบคุคลที�มีลกัษณะพิเศษในด้าน
บุคลิกภาพ ความสามารถ ความสนใจ บางประการด้วยเช่นกัน ส่วนบุคคลจะมีความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพมากน้อยเพียงใดนั �นขึ �นอยู่กับระดบัสติปัญญา สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบิดามารดา ความต้องการ ค่านิยม ความสนใจ ทกัษะในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  และบุคคลจะพึงพอใจในงานและชีวิตก็ต่อเมื�อ บุคคลได้ประกอบ เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยมและบุคลิกภาพของตน ดังนั �นการจัดอาชีวศึกษาจึงต้อง
ดําเนินการให้สอดคล้องกับช่วงอายุ พฒันาการตามวยัของผู้ เรียน ความต้องการและคา่นิยมทาง
สงัคม เพื�อให้บุคคลได้ค้นพบความสามารถ ความสนใจ คา่นิยมและบุคลิกภาพของตน โดยเริ�ม
ตั �งแตว่ยัรุ่นตอนต้นจนถึงวยัผู้ใหญ่ 
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ทฤษฎีของ Holland (Holland’s Theory) 
 Holland3 (1973, อ้างถึงใน จีรนนัท์ ไวยศรีแสง, 2552) ได้สร้างทั �งทฤษฎีการเลือก
อาชีพ แบบสํารวจความพอใจในอาชีพ (The Vocational Preference Inventory) และแบบสํารวจ
บคุลิกภาพตนเอง เพื�อชว่ยในการเลือกอาชีพ (Self-Directed Search) และได้ตั �งสมมตฐิานไว้ดงันี � 

1. การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคคล ความสนใจในอาชีพ  
แสดงให้เห็นถึงบคุลิกภาพในการทํางาน การใช้เวลาวา่ง และงานอดเิรกของบคุคล 

2. การสํารวจความสนใจในอาชีพเป็นการวดับคุลิกภาพของบคุคล 
3. ถ้าบคุคลเลือกประกอบอาชีพอย่างหนึ�งอนัเนื�องมาจากประวตัิและบคุลิกภาพของ

เขา อาชีพอย่างเดียวกันนั �นก็จะดงึดดูความสนใจของบคุคลที�มีบุคลิกภาพหรือลกัษณะที�ตรงหรือ
คล้ายคลงึกนั 

4. บคุคลแตล่ะคนมีความสนใจตอ่อาชีพอยู่สองสามอาชีพซึ�งจะมีความสําคญัตอ่การ
เลือกอาชีพมาก 

5. ความพึงพอใจ ความมั�นคงและความสําเร็จในการประกอบอาชีพขึ �นอยู่กับความ
สอดคล้องระหวา่งบคุลิกภาพของบคุคลกบัสภาพแวดล้อมของงาน Holland ได้สรุปทฤษฎีของเขา
ไว้ 4 ประการดงันี �คือ 

5.1 ในสังคมของวัฒนธรรมตะวันตกสามารถแบ่งบุคคลออกตามลักษณะของ
บคุลิกภาพ ได้ 6 ประเภทคือ พวกชอบเกี�ยวข้องกบัสิ�งที�เป็นรูปธรรม (Realistic) พวกที�มีสติปัญญา
ดี(Intellectual) พวกชอบเข้าสงัคม (Social) พวกชอบระเบียบแบบแผน (Conventional) พวกที�มี
ความทะเยอทะยาน (Enterprising) และพวกชอบศลิปะ (Artistic) 

5.2 บรรดาอาชีพตา่ง ๆ นั �นสามารถแบง่ตามลกัษณะและสภาพแวดล้อมได้ 6 ชนิด
ซึ�งสอดคล้องกบับคุลิกภาพของคนทั �ง 6 ประเภท 

5.3 บุคคลย่อมแสวงหาสภาพแวดล้อมและอาชีพซึ�งเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้
ความสามารถและทกัษะเพื�อแสดงออกถึงคา่นิยมและทศันคติ ตลอดจนการมีบทบาทที�เหมาะสม
และหลีกเลี�ยงบทบาทที�ไมเ่หมาะสมกบัตนเอง 

                                                 

 3 จีรนนัท์ ไวยศรีแสง, “ปัจจยัที�มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร”(ภาคนิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพฒันาสงัคม คณะพฒันาสงัคมและสิ�งแวดล้อม สถาบนับณัฑิต-  
พฒันบริหารศาสตร์, 2552), 24-25. 
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5.4 พฤติกรรมของบุคคลสามารถอธิบายได้จากปฏิกิริยาระหว่างแบบฉบบัแห่ง
พฤตกิรรมของเขากบัสภาพแวดล้อมของเขา ลกัษณะของบคุลิกภาพและสภาพแวดล้อมทางอาชีพ
ของบคุคลตามที� Holland ได้แบง่ออกเป็น 6 ประเภท มีดงันี � 

5.4.1 พวกที�ชอบเกี�ยวข้องกบัสิ�งที�เป็นรูปธรรม (Realistic Type) บคุคลประเภทนี �
ชอบเกี�ยวข้องกับสิ�งที�เป็นรูปธรรม หรือกิจกรรมที�ไม่ค่อยมีความสลับซับซ้อน มีร่างกายแข็งแรง
คลอ่งแคลว่ วอ่งไว สามารถทํางานหนกัได้ และโดยทั�ว ๆ ไป จะไม่ชอบเข้าสงัคม สภาพแวดล้อมที�
เหมาะสมกับบุคคลประเภทนี �ได้แก่อาชีพที�เกี�ยวกับงานช่างฝีมือ เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมบํารุง 
ชา่งไฟฟ้า ชา่งเครื�องยนต์ และอาชีพเกษตรกร เป็นต้น 

5.4.2 พวกที�มีสติปัญญาดี (Intellectual Type) เป็นพวกที�ชอบทํางานที�ใช้
สมองมากกวา่ใช้กําลงั มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที�เป็นนามธรรมได้ดี ชอบความอิสระ
สภาพแวดล้อมที�เหมาะสมกับบุคคลประเภทนี �ได้แก่ อาชีพ นกัวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น 
แพทย์ นกัเคมี นกัฟิสิกส์ นกัคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

5.4.3 พวกชอบเข้าสงัคม (Social Type) เป็นบคุคลที�ชอบสงัคมกบัผู้ อื�น ชอบ
แสดงตัว ชอบสนทนา โดยทั�วไปจะมีทักษะในสังคม ชอบช่วยเหลือผู้ อื�น สภาพแวดล้อมที�
เหมาะสมกบับคุคลประเภทนี �ได้แก่อาชีพที�เกี�ยวกบัการศกึษาและสงัคม เช่น ครู อาจารย์ ผู้บริหาร
การศกึษานกัจิตวิทยา นกัสงัคมวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

5.4.4 พวกชอบระเบียบแบบแผน (Conventional Type) เป็นบคุคลที�เคร่งครัด
ในกฎเกณฑ์ ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น มีความรอบคอบและขยันหมั�นเพียร สภาพแวดล้อมที�
เหมาะสมกบับคุคลประเภทนี �ได้แก่งานที�เกี�ยวกบัตวัเลข งานที�เกี�ยวกบัระเบียบแบบแผนหรืองานที�
จะต้องปฏิบตัอิยูเ่ป็นประจํา เชน่ อาชีพเสมียน เลขานกุาร บรรณารักษ์ และนกัสถิต ิเป็นต้น 

5.4.5 พวกที�มีความทะเยอทะยาน (Enterprising Type) เป็นพวกที�มีลกัษณะ
เป็นผู้ นําชอบมีอํานาจ มีความสามารถในการพูดเพื�อโน้มน้าวชักจูงผู้ อื�น มีความกล้าได้กล้าเสีย
และชอบแสดงตวั สภาพแวดล้อมที�เหมาะสมกบับคุคลประเภทนี �ได้แก่อาชีพที�เกี�ยวกบัการบริหาร 
การค้าและนกัการเมือง เชน่ อาชีพผู้จดัการฝ่ายขาย ผู้จดัการฝ่ายบคุคล นกัธุรกิจและนกัการเมือง 
เป็นต้น 

5.4.6 พวกที�ชอบอิสระ (Artistic Type) เป็นบุคคลที�มีจินตนาการสงู มีความ
คดิเห็นทางด้านศลิปะเป็นของตนเอง ชอบอิสรภาพ ไมช่อบเป็นระเบียบแบบแผน สภาพแวดล้อมที�
เหมาะสมกับบุคคล ประเภทนี �ได้แก่ อาชีพที�เกี�ยวกับศิลปะ เช่น อาชีพจิตรกร ปฏิมากร ช่าง
ออกแบบ นกัประพนัธ์  นกัดนตรี เป็นต้น 
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  สรุปได้ว่าการเลือกอาชีพของบุคคลตามแนวคิดของ Holland นั �นเป็นการแสดงออก
ถึงบคุลิกภาพของบุคคล ความสนใจในอาชีพ บคุลิกภาพในการทํางาน การใช้เวลาว่าง และงาน
อดิเรกของบุคคล แต่ละคนมีความสนใจต่ออาชีพอยู่สองสามอาชีพซึ�งจะมีความสําคญัต่อการ
เลือกอาชีพ  ส่วนความพึงพอใจ ความมั�นคงและความสําเร็จในการประกอบอาชีพนั �น  ขึ �นอยู่กับ
ความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของบุคคลกับสภาพแวดล้อมของงานโดย Holland ศึกษา
พบว่ามี 6 ประการ ประกอบด้วย 1)พวกที�ชอบเกี�ยวข้องกบัสิ�งที�เป็นรูปธรรม 2)พวกที�มีสติปัญญา
ดี 3)พวกชอบเข้าสงัคม 4)พวกชอบระเบียบแบบแผน 5)พวกที�มีความทะเยอทะยาน 6)พวกที�ชอบ
อิสระ ลกัษณะของบุคลิกภาพของกลุ่มคนดังกล่าวนี �จะบ่งบอกถึงโอกาสและความเหมาะสมที�
บุคคลจะเลือกประกอบอาชีพนั �นๆ ด้วย ดังนั �นการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวคิดนี �  จึงต้อง
คํานึงถึงวัฒนธรรมของสังคม สภาพแวดล้อมของงานและสังคม และจัดการศึกษาที�ส่งเสริม
สนบัสนนุพฒันาบคุลิกภาพให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมและสงัคมดงักลา่ว 

 
ทฤษฎีของ เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni)  
 เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) 4  ศกึษาลกัษณะของสถานศกึษาที�มีประสิทธิผล พบว่า
ควรมีองค์ประกอบดงันี �  
 1. เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
 2. มีแผนงานทางวิชาการที�ดี 
 3. จดัการเรียนการสอนที�สง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 4. มีบรรยากาศสถานศกึษาในทางบวก 
 5. สง่เสริมความมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัแบบเป็นกลุม่ 
 6. มีการพฒันาบคุลากรอยา่งกว้างขวาง 
 7. ใช้ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม 
 8. สง่เสริมการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
 9. ผู้ปกครองและชมุชนมีสว่นร่วม  
 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้มีความเห็นว่านอกจากนี �แล้วในงานงานวิจยัของ
โคลแมน ก็ได้กลา่วถึงในประเดน็ ความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม ความยากจน และการที�โรงเรียนมี
การแบง่แยกระดบักนั ก็สิ�งสําคญัขององค์ประกอบที�จะตดัสินถึงผลการเรียนของนกัเรียน ที�ทําให้มี

                                                 

 4 T.J. Sergiovanni, The principal ship: A reflective practice perspective, 2nd 
ed.(Needham Heights: Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 
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ความแตกตา่งกนั ซึ�งสิ�งเหล่านี �ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัทางสงัคม และเห็นว่าเชื �อชาติ หรือศาสนา ซึ�ง
เป็นสิ�งที�เป็นปัจจยัสิ�งแวดล้อมจากทางบ้านของนกัเรียน ได้แก่ ระดบัชั �นทางสงัคม รายได้ของ
ผู้ปกครอง และองค์ประกอบอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านมีความสําคญัตอ่ผลการ
เรียน (Student-learning Outcomes) มากกว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เมื�อ
เปรียบเทียบกบัการจดัการตา่ง ๆ ในการอํานวยการของโรงเรียน (School Facilities) เงินเดือนของ
ครู หรือหลกัสตูรการเรียนการสอน ที�โรงเรียนจดัให้ และยงัได้อธิบายถึงประสิทธิผลโรงเรียนว่า มี
ความหมาย 2 ประการ คือ ความหมายแบบทั�วไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตที�จะทําให้
เกิดผลตามที�ปรารถนา ความหมายอีกประการคือความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง วฏัจกัรของการ
บริหารการศึกษา โดยประสิทธิผลจะนํามาซึ�งความหมายเฉพาะหรือพิเศษ ในส่วนนี �จะเน้นไปที�
ความมีสมัฤทธิผลที�ดีในทกัษะพื �นฐานของนกัเรียนที�สามารถวดัได้จากผลสมัฤทธิXทางการเรียน 
 สรุปได้วา่การบริหารโรงเรียนหรือสถานศกึษาที�มีประสิทธิผลนั �นประกอบด้วยสองส่วน
ใหญ่ๆ คือส่วนแรกเป็นปัจจยัภายในสถานศึกษาเอง ประกอบด้วย ภาวะผู้ นําของผู้บริหาร การ
พฒันาครูและบุคลากรให้มีคณุภาพ บรรยากาศองค์กร การบริหารงานวิชาการ กระบวนการจดัการ 
เรียนการสอนที�เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  และส่วนที�สองคือปัจจยัภายนอกองค์กร ประกอบด้วย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ�งสิ�งที�เป็นปัจจัยทางสังคม เช่น 
ความพร้อมทางครอบครัวในการสง่เสริมสนบัสนนุผู้ เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจยัสิ�งแวดล้อมที�
อยูน่อกระบบของโรงเรียน  
 
ทฤษฎีของ แซมมอนส์ ฮลิแมน และมอร์ตมิอร์ (Sammons, Hillman and Mortimore)  
 แซมมอนส์ ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and Mortimore) 5 ได้
ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบที�ส่งผลถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
พบวา่ มี 11 ปัจจยั ดงันี � 

1. มีความเป็นผู้ นํามืออาชีพ (professional leadership) ซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัในการ
นําความเปลี�ยนแปลงความเป็นผู้ นําเชิงรุก การมีส่วนร่วมและแบ่งปันความเป็นผู้ นํา มีความรู้จริง
ในเรื�องการเรียนการสอนในห้องเรียน 

                                                 

 5 P. Sammonds, J. Hillman, and P. Mortimore, “Key characteristics of effective 
schoolds a review of school effectiveness research,“ A report by the institute of 
education for the office for standards in education, 1995. 
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2. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน (shared vision and goals) โรงเรียนที�มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีการร่วมคดิร่วมทํา เช่น การมีส่วนร่วมของครูบคุลากร ชมุชน และผู้ปกครอง
ในการกําหนดวตัถปุระสงค์และคา่นิยมของโรงเรียนซึ�งจะทําให้เกิดสํานึกร่วม รู้สึกเป็นเจ้าของและ
สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ�น  

3. มีบรรยากาศการเรียนรู้ (learning environment) การมีวิสยัทศัน์และคา่นิยม ร่วม
แสดงสัตยาบนัของโรงเรียน  โรงเรียนที�มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมที�เป็นระเบียบและเป็น
สภาพแวดล้อมที�มีงานเป็นศนูย์กลาง  รวมทั �งการแสดงถึงการทํางานของนกัเรียนด้วย 

4. มุ่งเน้นการเรียนการสอน (concentration on teaching and learning) ความมี
ประสิทธิภาพขึ �นอยูก่บัประสิทธิภาพการสอนในห้องเรียน  แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมุ่งเน้นคณุภาพ 
พอๆ กับ ปริมาณของการเรียนการสอน โรงเรียนที�มีประสิทธิภาพนั �น  ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการ
เรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้ทกัษะพื �นฐาน และพฒันาผลสมัฤทธิXอยา่งเข้ม  

5. มีเป้าหมายการสอนชดัเจน (purposeful teaching) การสอนที�มีคณุภาพเป็นหวัใจ
ของโรงเรียนแห่งประสิทธิภาพ ซึ�งการสอนจะเป็นพื �นฐานขององค์การที�มีประสิทธิภาพได้ย่อมขึ �นอยู่
กับครูที�มีจ ุดประสงค์การสอนชัดเจน นักเ รียนมีความตั �งใจ ครูสามารถสร้างบทเรียน จัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กกล้าแสดงออก ปรับใช้หลกัสตูร สื�ออปุกรณ์การสอนเหมาะสมกบัความ
แตกตา่งของนกัเรียนแตล่ะคน  

6. มีความคาดหวงัสงู (high expectations) ความคาดหวงัสงูในเชิงบวกเป็นหนึ�งใน
ปัจจยัสําคญัที�สุด  ครูกําหนดมาตรฐานที�สูงเพื�อความท้าทายและติดตามความกาวหน้า ความ
คาดหวงัสงูนี �รวมถึงตวัครูที�ต้องสามารถถ่ายทอดและเสริมสร้างความคาดหวงัสงูตอ่นกั เรียนให้มี
จินตนาการสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวนัได้ 

7. มีการเสริมแรงบวก (positive reinforcement) เป็นองค์ประกอบสําคญัที�สดุของทกุ
องค์ประกอบ จะเกิดขึ �นได้ต้องมีความชดัเจน มีระเบียบวินยัและความเป็นธรรมที�นกัเรียนรู้สึกเป็น
เจ้าของและสามารถมีส่วนร่วม  การสะท้อนผลให้นกัเรียนได้รู้  เช่น ให้รางวลัยกย่อง ชมเชยเป็น
ประสิทธิภาพเชิงบวก ซึ�งสนองความต้องการตามธรรมชาตขิองมนษุย์แตล่ะคน  

8. มีการติดตามความก้าวหน้า (monitoring progress) โดยสร้างกลไกที�ดีเพื�อการ
ตรวจสอบความคืบหน้าของนกัเรียนในชั �นเรียน โรงเรียนทั �งระบบ และมีตวัชี �วดัพฒันาการที�สําคญั  
แม้การประเมินตนเองจะดูมีผลเพียงเล็กน้อย  แต่เป็นส่วนประกอบที�สําคญั ในโรงเรียนที�มี
ประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบความคืบหน้าโรงเรียนในแนวกว้าง บางโรงเรียนมีการตรวจสอบ
บอ่ยเกินไป ซึ�งไมถ่กูต้อง แท้ที�จริงการตดิตามตรวจสอบต้องเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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9. เน้นสิทธิและความรับผิดชอบของนกัเรียน (pupils rights and responsibilities) 
ผลงานวิจัยชี �ว่านกัเรียนจะมีความรับผิดชอบและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ �นถ้าเขามีบทบาทได้
รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเอง  

10. มุ่งความสมัพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน (home school partnership) ส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น โรงเรียนที�มีประสิทธิภาพไม่แต่
เพียงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเท่านั �น  แต่ยงัสร้างอุปสงค์ให้เขาด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างครูแตล่ะ
คนกบัผู้ปกครองมีความสําคญัที�สดุ  

11. มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) โรงเรียนที�มี
ประสิทธิภาพมีการเรียนรู้ทุกด้านขององค์กรที�มีความสมัพนัธ์กัน  รู้ขีดจํากดัหรือความเฉพาะของ
โรงเรียนและปรับปรุงพฒันาอยา่งเหมาะสม  เรียนรู้ระหวา่งทีมงานสร้างความตระหนกัแก่บคุลากร
ในความร่วมมือ  วางแผนพฒันา  สร้างความมั�น ใจและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
 สรุปแนวคิดการจดัการสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลต้องประกอบด้วย ผู้ นําที�มีความ
เป็นมืออาชีพ มีเป้าหมายการจัดการศึกษาที�ชัดเจนเป็นไปได้ บุคลากรผู้ปกครองและชมุชนมี
ส่วนร่วมและมีความสมัพนัธ์ที�ดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา จดับรรยากาศให้เอื �อตอ่การเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  มีการเสริมแรงครูทางบวก มีการวดัผล
ประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างสมํ�าเสมอ ส่งเสริมความรับผิดชอบและ
เห็นคณุคา่ในตนเอง และจดัให้สถานศกึษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื�อพฒันาและเพิ�มคณุภาพ
ให้แก่ผู้ เรียน ดงันั �นการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาแต่ละประเภทจึงต้องคํานึงถึง
ความสอดคล้องของสิ�งแวดล้อม บ้านและสถานศกึษาภายใต้การบริหารที�มีผู้ นํามืออาชีพ บคุลากร
ครู นกัเรียน ชมุชน ผู้ปกครองและนกัเรียน ร่วมรับผิดชอบในการจดัการศกึษา จึงจะทําให้การจดั
การศกึษาอาชีวศกึษาประสบความสําเร็จ 

 
ทฤษฎีของ ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel)  
 ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 6  ได้ศกึษาวิจยัและพบว่าโรงเรียนที�มีคณุภาพ
และมีประสิทธิผลควรประกอบด้วยสว่นประกอบ 3 ด้านดงันี � 

1. ด้านปัจจยันําเข้า(มนษุย์ และทรัพยากร) 

                                                 

 6Wayne K. Hoy, and Cecil G. Miskel, “Educational Administration: Theory,” 
Research and Practice 7 (2005): 18-19. 
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2. ด้านกระบวนการเปลี�ยนสภาพ(กระบวนการเปลี�ยนแปลงภายในและโครงสร้าง
องค์การ) 

3. ด้านผลผลิต(สมัฤทธิผลของผลผลิต) 
 Hoy and Miskel มองว่าองค์การเป็นระบบเปิด เป็นการมองปฏิกิริยาระหว่าง
สิ�งแวดล้อมภายนอกที�มีผลตอ่พฤติกรรมองค์การ โดยไม่เชื�อว่าองค์การจะแยกอยู่อย่างโดดเดี�ยว
โดยปราศจากการรับอิทธิพลใด ๆ จากภายนอกได้ อิทธิพลที�มากระทบตอ่โรงเรียน ในฐานะที�เป็น
องค์การระบบเปิด ได้แก่ การแข่งขนั แย่งชิงทรัพยากร และแรงกดดนัจากนโยบายและการเมือง 
รูปแบบองค์การในระบบเปิดนั �นไม่เพียงแต่ได้รับอิทธิพลจากสิ�งแวดล้อมเหล่านั �น แต่ยงัขึ �นอยู่กับ
สิ�งเหล่านั �นอย่างแนบแน่น องค์การนั �นรับเอาสิ�งป้อนจากสิ�งแวดล้อมแล้วแปรเปลี�ยนสิ�งเหล่านั �น
ออกมาเป็นผลผลิต ดงัแผนภาพที� 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที� 2 แสดงองค์การในฐานะที�เป็นระบบเปิด 
ที�มา: Hoy, Wayne K., and Cecil G. Miskel, “Educational Administration :Theory,” Research 

and Practice 7(2005): 18. 
 

 จากภาพจะเห็นวา่ระบบของโรงเรียนนั �นมี 3 ส่วนประกอบด้วย ปัจจยัป้อนเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process / Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) ซึ�งอยู่ภายใต้
สิ�งแวดล้อมตา่งๆ เชน่ การแขง่ขนัแยง่ชิงทรัพยากร  แรงกดดนัจากนโยบายและการเมือง รวมไปถึง
สงัคมและวฒันธรรม  และผลผลิตที�เกิดขึ �น จะสะท้อนถึงความพร้อมของปัจจยันําเข้าและคณุภาพ
ของกระบวนการเปลี�ยนแปลง ซึ�งเป็นผลผลิตที�ได้จากระบบ โดยฮอยและมิสเกิล(Hoy and Miskel)7 
ให้แนวคดิดงันี � 

                                                 
7 เรื�องเดียวกนั. 

                                                           สิ�งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      ข้อมลูย้อนกลบั 

 
กระบวนการ
เปลี�ยนแปลง 

ปัจจยันําเข้า 
-  คน 
-  วสัด ุ
-  เงิน 

ผลผลติ 
     -  ผลติผล 

          -  การบริการ 
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1. ระบบสงัคมเป็นระบบเปิด โรงเรียนได้รับผลกระทบจาก คา่นิยมของสงัคม และ
ทรัพยากรในชมุชน การเมือง และประวตัศิาสตร์ของชมุชน 

2. ประชาชนอยู่ในระบบสงัคม คนในสงัคมจะปฏิบตัิตนอยู่ภายใต้ ความต้องการ
พื �นฐานของตนแตอ่ยูภ่ายใต้บทบาทและสถานภาพของตน 

3. ระบบสงัคมแตล่ะสว่นมีปฏิกิริยาตอ่กนัและกนัทั �งหมด ทั �งคณุลกัษณะและกิจกรรม  
เมื�อส่วนใดส่วนหนึ�งได้รับผลกระทบ ส่วนอื�น ๆ ก็จะได้รับด้วย เช่น เมื�อผู้ปกครองมีความต้องการ
ให้เปิดวิชาเรียนตามความประสงค์ของตนเพิ�มขึ �น ผู้บริหารก็จะได้รับผลโดยตรง และในขณะเดียวกนั
ครูผู้สอนและนกัเรียนก็จะได้รับผลกระทบนั �น ๆ ด้วยเชน่กนั 

4. ระบบสงัคมเน้นเป้าหมายเป็นสําคญั ซึ�งในระบบจะมีเป้าหมายหลาย ๆ เป้าหมาย 
ในโรงเรียนที�มีระบบการเรียนและระบบควบคมุ มีเป้าหมายมากมายเช่นกนั แตเ่ป้าหมายที�เป็น
หลกัรวมคือ การที�ระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนกัเรียนเพื�อเป็นผู้ใหญ่ที�ดีของสงัคม 

5. ระบบสงัคมเป็นระบบที�มีโครงสร้างแตล่ะหน่วยของระบบต้องปฏิบตัิงานที�แตกตา่ง
กนัออกไปตามหน้าที�เฉพาะและการจดัสรรทรัพยากร ระบบโรงเรียน เป็นระบบราชการมีการแบง่
งานกนัทํา (Division of Labor) เช่น ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ เน้นความชํานาญเฉพาะทาง 
(Specialization) เช่น ครูผู้สอน นกัแนะแนวให้คําปรึกษา นกับริหาร และการมีลําดบัขั �นตอน 
(Hierarchy) เชน่ ศกึษานิเทศก์ ผู้ อํานวยการ  รองผู้ อํานวยการ  และครูผู้สอน 

6. ระบบสงัคมมีแบบแผน มีกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิการที�เป็นทางการและมีแบบ
แผนพฤติกรรมที�สงัคมร่วมกนัวางไว้ โดยคาดหวงัว่าทกุคนในสงัคมจะรู้และร่วมกนัปฏิบตัิตามสิ�ง
นั �น ๆ 

7. ระบบสงัคมมีระบบแทรกแซงหรือบทลงโทษและให้รางวลั กล่าวคือถ้าหากผู้ ใด
ปฏิบตัิผิดไปจากแบบแผนจะถูกลงโทษโดยสงัคม หากปฏิบตัิถกูต้องก็จะได้รับรางวลั  ทั �งนี �โดย
กลไกของทางการ เช่น การไล่ออก การรอลงอาญา การให้สิ �นสดุการทํางาน การให้พ้นวาระ และ
การเลื�อนตําแหน่ง และการแทรกแซงที�ไม่เป็นทางการ เช่น การพดูจาถากถาง การควํ�าบาตรและ
การเย้ยหยนั 

8. ระบบสังคมมีระบบการเ มืองระบบความสัมพัน ธ์ของอํานาจที� ผลักดันสู่
ความสมัพนัธ์ของบคุคลในสงัคม 

9. ระบบสงัคมจะมีลกัษณะวฒันธรรมที�เป็นเฉพาะของตนกล่าว คือ เป็นระบบที�มีการ
ร่วมกนัของคา่นิยมที�เป็นเอกลกัษณ์ร่วม (Shared Value) 
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10. ระบบสงัคมเป็นระบบที�มีความสมัพนัธ์และมีความคิดรวบยอด กล่าวคือระบบ
สงัคมจะมีการสร้างระบบทั�ว ๆ ไป ที�สามารถมองแบบประยกุต์ใช้ได้ในหน่วยสงัคมอื�น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยใหญ่หรือหน่วยเล็ก เช่น ระบบห้องเรียน เราสามารถเทียบเคียงได้กบัระบบสงัคม ถ้าดู
เพียงวตัถปุระสงค์เพียงอย่างเดียว ในขณะที�พิจารณาโรงเรียนหรือขอบเขตการศกึษาว่าเป็นระบบ
สงัคมระบบหนึ�งแตมี่วตัถปุระสงค์ที�แตกตา่งกนัออกไป 

11. ทกุองค์การที�เป็นทางการอยูใ่นระบบสงัคม แตร่ะบบสงัคมทกุระบบไม่จําเป็นต้อง
เป็นองค์การที�เป็นทางการ  
 นอกจากนี � Hoy and Miskel ได้เสนอแนวคิดเกี�ยวกับองค์การวิชาชีพว่ามีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี �8 

1. ทฤษฎีหลกัที�ใช้บริหารองค์การ (Integrating principle) คือ ควบคมุความเป็น
วิชาชีพของบคุลากร 

2. วตัถปุระสงค์ (Goals) องค์การวิชาชีพมีวตัถปุระสงค์หลากหลายเพราะเป็นองค์การ
ทางวิชาการ ไมมี่วตัถปุระสงค์เฉพาะเหมือนองค์การราชการ 

3. อํานาจที�ใช้บริหารบคุลากร (Dominant source of power) ใช้อํานาจวิชาชีพ คือ
สร้างและสง่เสริมศกัยภาพทางวิชาการและความเชี�ยวชาญทางการเรียนการสอนของบคุลากร 

4. กระบวนการตดัสินใจขององค์การ (Decision making process) ใช้การมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจของบคุลากร (Horizontal-rational and incremental) 

5. การประสานงานการเรียนการสอน (Coordination of instruction) ใช้การเรียนการ
สอนที�ได้มาตรฐานเป็นศนูย์รวมของการประสานงาน (Standardization instruction) 

6. การประสานงานระหว่างฝ่ายงาน (Coupling) แต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มบุคลากรจะ
ประสานงานในลกัษณะกลุม่ยอ่ยที�ไมเ่ป็นทางการ (Loose) 

7. การจดัโครงสร้างองค์การ (Structure) จดัเป็นองค์การที�สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี�ยน
ได้ตลอดเวลา (Organic) 
 สรุปแนวคิดของ Hoy and Miskel ได้ว่าองค์การทุกองค์การเป็นระบบ โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาจึงเป็นองค์การที�เป็นระบบภายใต้โครงสร้างที�มีเ ป้าหมายชัดเจน มีกฎหมาย
และระเบียบปฏิบตัิการที�เป็นทางการและมีแบบแผนพฤติกรรมที�สงัคมร่วมกนัวางไว้ โดยคาดหวงั
ว่าทกุคนในสงัคมจะรู้และร่วมกนัปฏิบตัิ ระบบดงักล่าวนี �ประกอบด้วย 1)ปัจจยันําเข้า(มนษุย์และ

                                                 
8W.K. Hoy, and C.G. Miskel, Educational Administration; Ninth edition, 

Singapore: McGraw-Hill, Inc. (2013), 129-131.  
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ทรัพยากร) 2)กระบวนการเปลี�ยนสภาพ(กระบวนการเปลี�ยนแปลงภายในและโครงสร้างองค์การ) 
และ 3)ผลผลิต(สมัฤทธิผลของผลผลิต) การบริหารสถานศกึษาให้ประสบความสําเร็จจึงต้องมอง
องค์รวมทั �งระบบ นอกจากนี �แล้ว  Hoy and Miskel ได้เสนอแนวคิดการบริหารสถานศกึษาซึ�งเป็น
องค์การวิชาชีพว่าประกอบด้วยทฤษฎีหลกัที�ใช้บริหารองค์การ วัตถุประสงค์ องค์การวิชาชีพ 
อํานาจที�ใช้บริหารบคุลากร กระบวนการตดัสินใจขององค์การ การประสานงานการเรียนการสอน 
การประสานงานระหว่างฝ่ายงาน และการจดัโครงสร้างองค์การ ดงันั �นการจดัอาชีวศกึษาภายใต้
องค์การวิชาชีพจงึต้องคํานงึถึงองค์ประกอบดงักลา่วนี �ด้วย 
 

รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษา 
 

 แนวคิดเกี�ยวกับการจัดการศึกษา เป็นสิ�งที�แต่ละประเทศให้ความสําคญั เนื�องจาก
การศกึษาเป็นเครื�องมือสําคญัในการพฒันาประชากรของประเทศให้มีคณุภาพเพื�อการบริหารและ
พฒันาประเทศไปสู่เป้าหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจัดการศึกษาด้านอาชีวศกึษาเพื�อผลิต
กําลงัคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การอาชีวศกึษามีหลายแนวคิดหลายรูปแบบซึ�งแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ ขึ �นอยู่กับลกัษณะทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และสภาพทางภูมิศาสตร์
ของประเทศนั �นๆ อย่างไรก็ตาม สํานกังานการศึกษาแห่งชาติ ได้สงัเคราะห์โครงสร้างการบริหาร
การศกึษาของประเทศตา่งๆ เพื�อเป็นข้อมลูประกอบการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศกึษาของ
ประเทศให้เหมาะสมกับสังคมไทย โดยศึกษาจากกลุ่มประเทศที�ให้ความสําคญัต่อการกระจาย
อํานาจการจดัการศึกษาและสถานศึกษา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื �นที� 
ทั �งในแง่ของการกําหนดแนวทางการจดัการศกึษาและตรวจสอบผลการดําเนินงาน ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ฝรั�งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี�ปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลีและ
มาเลเซีย9  ส่วนสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยี ของประเทศตา่งๆ ในแตล่ะภมูิภาคของโลกเพื�อนําเสนอนโยบายเส้นทางการศกึษา
ด้านอาชีวศึกษาสําหรับการพัฒนาและปฏิรูปอาชีวศึกษา ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจกัร ออสเตรเลีย สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี�ปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐ

                                                 

 9 ฉลวยลกัษณ์ สินประเสริฐ, รายงานการสังเคราะห์การศึกษาโครงสร้างการ

บริหารการศึกษาประเทศต่างๆและสรุปผลการสัมมนา(กรุงเทพฯ: สํานกังานปฏิรูประบบการ
บริหารการศกึษา, สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542), 1-3. 



 34 

สิงคโปร์10  และได้ศกึษาการบริหารจดัการศกึษาเพื�อเปลี�ยนผ่านสู่สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้และ
เชิงสร้างสรรค์ เพื�อเสนอกรอบแนวคิดเชิงนโยบายในการบริหารจดัการศกึษาเพื�อให้สอดรับกบัการ
พฒันาสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ที�เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย11 โดย
ศกึษาจากประเทศ สหราชอาณาจกัร  สกอตแลนด์ออสเตรเลีย  ญี�ปุ่ น และสาธารณรัฐสิงคโปร์  
 จากข้อมูลดงักล่าว เพื�อให้ได้รูปแบบที�เกี�ยวกับการบริหารอาชีวศึกษาครอบคลุมใน  
แตล่ะภูมิภาคของโลก จึงพิจารณาและวิเคราะห์แนวปฏิบตัิที�ดีและสอดคล้องกบับริบทสงัคมไทย 
ประกอบด้วย ประเทศในกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวม 10 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญี�ปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหราชอาณาจกัร ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศอิสราเอล และ ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี � 
 
การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
 สภาพทั�วไป 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีเนื �อที� 800 
ตารางกิโลเมตร เดือนมิถนุายน 2550 สิงคโปร์มีประชากร 4.68 ล้านคน  อยู่ในวยัแรงงานร้อยละ 
65  แรงงานส่วนใหญ่ คือประมาณร้อยละ 32 ประกอบอาชีพเฉพาะทาง(Professional and 
Technical Jobs) ร้อยละ 17 อยู่ในภาคการผลิต(Manufacturing) ร้อยละ 15  เป็นนกับริหาร
จัดการ(Administrative and Managerial Jobs) ร้อยละ 12 อยู่ในภาคบริการ (Business 
Services) ร้อยละ 6 อยูใ่นภาคการเงิน (Financial Services) ที�เหลืออีกร้อยละ 18 ประกอบอาชีพ
อื�นๆ  ประชากรร้อยละ 60 เป็นชาวจีน ร้อยละ 10 เป็นชาวมาเลย์ ร้อยละ 7 เป็นชาวอินเดีย  อีก
ร้อยละ 23 เป็นประชากรเชื �อชาติอื�นๆ ความหลากหลายของประชากรทําให้สิงคโปร์มีภาษาพูด
หลายภาษา เช่น แมนดาริน อังกฤษ มลายู และทมิฬ ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา มีรัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุ (The Constitution) แบง่อํานาจการปกครองเป็น 3 ส่วน 
คือ  1)สภาบริหาร (The Executive) ประกอบด้วยประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี  ซึ�งมีหน้าที�

                                                 

 10 บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

และเทคโนโลยี(กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2548), 46. 
 11 วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, รายงานการวิจัยเรื�องการบริหาร

จัดการศึกษาเพื�อเปลี�ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการ
สภาการศกึษา, 2555), 3. 
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บริหารประเทศผ่านกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในสังกัดราชการอื�นๆ ประธานาธิบดี
สิงคโปร์มาจากการเลือกตั �งโดยตรงจากประชาชน มีวาระดํารงตําแหน่ง 6 ปี  2)รัฐสภา(Parliament) มา
จากการเลือกตั �งทั�วไป 3)สภาตลุาการ (The Judiciary) แบ่งเป็น 2 ระดบั ได้แก่ ศาลชั �นต้น 
(Subordinate Courts)  และศาลฎีกา (Supreme Court) ประชากรสิงคโปร์มีความหลากหลาย
ทางเชื �อชาติ12 
 การจัดการศึกษา 
 การศกึษาก่อนวยัเรียน ได้แก่ การศึกษาในชั �นอนบุาลและการดแูลเด็กโดยศนูย์ดแูล
เดก็เล็ก โดยจะรับนกัเรียนอาย ุ3-6 ปี โรงเรียนอนบุาลในสิงคโปร์จะมีกระทรวงศกึษาธิการควบคมุ 
และมีมูลนิธิของชุมชน หน่วยงานทางศาสนา และองค์กรทางธุรกิจและสังคมทําหน้าที�บริหาร 
โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะทําการเรียนการสอน 5 วนัตอ่สปัดาห์ และแบง่การเรียนเป็นสองช่วง
ในแต่ละวัน ช่วงหนึ�งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั�วโมงครึ�งถึง 4 ชั�วโมง โดยทั�วไปจะสอนโดยใช้ทั �ง
ภาษาองักฤษและภาษาที�สอง ยกเว้นในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนของชาวต่างชาติที�เข้ามา
เปิดสอนในสิงคโปร์  
 ประถมศกึษา เดก็ทกุคนต้องใช้เวลาเรียน 6 ปีในระดบัประถมศกึษา คือชั �นประถมต้น 
(foundation stage) 4 ปี ตั �งแตช่ั �นประถมศกึษาปีที� 1-4 และชั �นประถมปลาย (orientation stage) 
อีก 2 ปี ในชั �นประถมศึกษาปีที� 5-6 หลักสูตรขั �นพื �นฐาน วิชาหลกัที�เรียนคือ วิชาภาษาองักฤษ 
ภาษาท้องถิ�น คณิตศาสตร์ และวิชาเสริม ได้แก่ ดนตรี ศิลปหตัถกรรม สขุศกึษา และสงัคมศกึษา 
ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนในประถมศึกษาปีที� 3 เป็นต้นไป และทุกคนที�เ รียนจบชั �น
ประถมศึกษาปีที� 6 ต้องผ่านการทดสอบความถนดัของนกัเรียนให้ตรงกับแผนการเรียนในระดบั
มธัยม(Primary School Leaving Examination : PSLE) ด้วย  
 มธัยมศกึษา โรงเรียนมธัยมศึกษาในสิงคโปร์มีหลายรูปแบบ ทั �งที�ให้ทุนทั �งหมดโดย
รัฐบาล หรือเพียงส่วนเดียว หรือนกัเรียนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั �งหมด นกัเรียนในแผนการเรียน
พิเศษ (Special และ Express) จะใช้เวลาเรียนเพียง 4 ปี ขณะที�นกัเรียนในแผนการเรียนปกต ิ
(Normal) จะใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยนกัเรียนในแผนการเรียนพิเศษจะสอบ Singapore-Cambridge 
General Certificate of Education ‘Ordinary’ (GCE ‘O’ Level) เมื�อเรียนครบ 4 ปี ส่วนนกัเรียน
หลกัสูตรปกติที�ใช้เวลาเรียน 5 ปีนั �น จะสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of 

                                                 

 12 การเมืองการปกครองของสิงคโปร์, ฉบับอิเล็กทรอนิกส์, เข้าถึงเมื�อ 10 พฤษภาคม 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.boi.go.th 
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Education ‘Normal’ (GCE ‘N’ Level) เมื�อถึงปีที� 4 ก่อน แล้วจึงจะสามารถสอบ GCE ‘O’ Level 
เมื�อเรียนจบปีที� 5 

จเูนียร์ คอลเลจ, เตรียมอดุมศึกษา เมื�อนกัเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ได้สําเร็จแล้ว 
นกัเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดบัจูเนียร์ คอลเลจเป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที�สถาบนั
กลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื�อเตรียมศึกษาตอ่ระดบัมหาวิทยาลยั 
จเูนียร์ คอลเลจ และสถาบนักลางการศกึษาจะสอนทกุอย่างเพื�อเตรียมตวัให้นกัเรียนเข้าศกึษาใน
ระดบัมหาวิทยาลยัได้ หลกัสูตรหลกัแบง่เป็น 2 หลกัสูตร คือ วิชาความรู้ทั�วไป (General Paper) 
และภาษาแม่ เมื�อเรียนจบจเูนียร์ คอลเลจ นกัเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General 
Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) โดยเลือกวิชาสอบสงูสดุได้ 4 วิชา จาก
วิชาในหมวดศลิปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า 

โพลีเทคนิค ให้การอบรมหลกัสูตรที�หลากหลายให้แก่นกัศึกษาที�ต้องการฝึกอาชีพใน
ระดบัประกาศนียบตัร และอนุปริญญา มีหลักสูตรการสอนจํานวนมากที�มุ่งเน้นให้สามารถไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ เช่น วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การสื�อสารมวลชน การออกแบบดีไซน์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลกัสูตรเฉพาะทาง เช่น การวดัสายตา วิศวกรรมทางทะเล การศกึษา
เกี�ยวกบัการเดนิเรือ พยาบาล การเลี �ยงดเูดก็ออ่น และการทําภาพยนตร์  
 สถาบนัเทคนิคศกึษา (Institute of Technical Education – ITE) เป็นทางเลือกของ
นกัเรียนที�จบจากชั �นมธัยมศกึษาและต้องการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีและความรู้ทางอตุสาหกรรม
แขนงตา่งๆ นอกจากโปรแกรมฝึกอบรมเต็มเวลาสําหรับนกัเรียนที�จบจากชั �นมธัยมศกึษาแล้ว และ
ยงัมีโปรแกรมสําหรับผู้ใหญ่ที�ต้องการเพิ�มพนูความรู้ของตนด้านเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอีกด้วย 
 มหาวิทยาลยั (Universities) ในสิงคโปร์และมหาวิทยาลยันานาชาติ ผลิตนกัศกึษา
ปริญญาที�มีคณุภาพ มหาวิทยาลยันานาชาตใินสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลยันานาชาติระดบัโลกเปิด
สาขาหลายสถาบนั เช่น มหาวิทยาลยั INSEAD สถาบนัการศกึษาเอกชน เปิดสอนหลกัสตูรตา่งๆ 
เช่น ภาษา ธุรกิจ เทคโนโลยี ศิลปะ เพื�อตอบสนองความต้องการของคนสิงคโปร์และนกัเรียนจาก
ต่างชาติ สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนหลักสูตรระดบัใดซึ�งมีให้เลือกตั �งแต่ระดบัประกาศนียบตัร 
อนปุริญญา จนถึงปริญญา 
 โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนที�สอนหลักสูตรต่างประเทศ จดทะเบียนถูกต้องกับ
กระทรวงศกึษาธิการของประเทศสิงคโปร์ 13 

                                                 

 13 การศึกษาสิงคโปร์, ฉบับอิเล็กทรอนิกส์, เข้าถึงเมื�อ 10 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก www.educatepark.com 
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 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ในด้านอาชีวศึกษานั �นผู้ เรียนจะได้เรียนตั �งแต่ระดบัมัธยมศึกษา โดยเรียนหลักสูตร
ปกตทีิ�เลือกเรียนสายอาชีพ หรือเลือกเรียนสายสามญัในระดบัมธัยมศกึษาแตเ่ปลี�ยนมาเรียนสาย
อาชีพในระดบัหลังมัธยมศึกษาในวิทยาลัยโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคสําหรับการจดัการ
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะมีการจัดในสถานศึกษา 2 ประเภท คือ วิทยาลยัโพลีเทคนิค และสถาบนั
เทคนิคศกึษา (ITE) ดงันี �14 

1. วิทยาลัยโพลีเทคนิค เป็นการจัดการศึกษาเพื�อผลิตกําลังคนระดบักลาง โดยรับ     
ผู้ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผู้ ที�ได้รับประกาศนียบัตรทักษะอาชีพ (National Technical 
Certificate) ระดบั 2 (NTC-2) หรือผู้ ที�ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรช่างฝึกหดัของสถาบนัเทคนิค
ศึกษา (ITE) การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบตัิให้สนองความต้องการของอุตสาหกรรม 
วิทยาลยัโพลีเทคนิคเปิดสอนหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การ
เดินเรือ สื�อสารมวลชนการตลาด และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนั �น ยงัจดัหลกัสูตรระยะสั �น
ตา่ง ๆ เพื�อพฒันาอาชีพอีกด้วย 

2. สถาบนัเทคนิคศกึษา (Institute of Technical Education : ITE) จดัตั �งขึ �นเมื�อปี 
พ.ศ. 2535 เพื�อจดัการศึกษา และฝึกอบรมทางเทคนิคและอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ สําเร็จมธัยมศึกษา 
เพื�อเตรียมตวัสําหรับการทํางาน นอกจากนั �น ยงัจดัฝึกอบรมให้แก่ผู้ ที�ทํางานแล้ว เพื�อพฒันาทกัษะ
ฝีมือแรงงาน ปัจจบุนั ITE มีเครือข่าย 11 สถาบนั เชื�อมโยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผู้ ที�จะเข้าศกึษา
ใน ITE อย่างน้อยที�สดุจะต้องสอบผ่าน GCE "N" Level ในระดบัมธัยมศกึษา สามารถเลือกเรียน
ได้ 2 ลักษณะ คือ เรียนเต็มเวลา ณ ศนูย์ของ ITE และการฝึกแบบช่างฝึกหดัสําหรับการจัด
ฝึกอบรมให้ผู้ ที�อยูน่อกระบบโรงเรียน หรือผู้ ที�ทํางานแล้ว มี 2 โปรแกรมหลกั ดงันี � 

2.1 โปรแกรมการศกึษาผู้ ใหญ่ด้านวิชาสามญั (Academic Education) มีการจดั
โปรแกรม Basic Education for Skill Training (BEST) เพื�อเสริมสร้างกําลงัแรงงานให้มีความรู้
พื �นฐานภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ในระดับประกาศนียบตัรประถมศึกษา (PSLE) และ
โปรแกรม Worker Improvement Through Secondary Education (WISE) เพื�อให้มีความรู้
พื �นฐานระดบัประกาศนียบตัรมธัยมศกึษา GCE "N" Level ให้สามารถศกึษาตอ่ด้านทกัษะอาชีพ
ได้ รวมทั �งโปรแกรม Continuing Education (CE) สําหรับผู้ ที�กําลงัทํางานและอยู่นอกระบบ
โรงเรียนให้ได้รับประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาระดบั GCE "N" Level หรือ "O" Level 

                                                 
14 บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

และเทคโนโลยี(กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2548), 94-96. 
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2.2 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะอาชีพ (Skill Training) ซึ�งจดัในหลายลกัษณะ 
เช่น Modular Skill Training (MOST) เป็นการฝึกอบรมเพื�อยกระดบัความรู้ทางด้านเทคนิคและ
ทกัษะตา่ง ๆ เพื�อให้ได้รับประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ ระดบั 2 (NTC-2) หรือประกาศนียบตัรผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ(Certificate of Competency : CoC) Training Initiative for Mature 
Employees (TIME) เป็นการฝึกอบรมสําหรับแรงงานที�มีอาย ุ40 ปีขึ �นไป ให้มีทกัษะเทคนิคใหม่ๆ 
หรือปรับปรุงทกัษะให้มีระดบัสูงขึ �น เพื�อให้ได้ NTC ระดบั 3 หรือระดบั 2 Adult Cooperative 
Training Scheme (ACTS) เป็นการฝึกอบรมช่างฝึกหดัเพื�อยกระดบัฝีมือหรือทกัษะโดยการฝึก
แบบ On the Job Training ให้เป็นผู้ช่วยช่าง หรือ NTC ระดบั 3 Industrial Technician 
Certificate Course (ITC) เป็นการเปิดโอกาสให้คนงานที�มีวฒุิ GCE "O" Leve หรือช่างชํานาญ
งานที�ได้ NTC ระดบั 2 ให้ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาเพื�อยกระดบัเป็นช่างเทคนิคหรือหวัหน้างานใน
อตุสาหกรรม Continuing Training (CT) เป็นการฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสั �น ฝึกอบรมแบบไม่เต็ม
เวลา เพื�อฝึกอบรมอาชีพ/ทกัษะใดทกัษะหนึ�ง เพื�อให้ทนัตอ่เทคโนโลยีสมยัใหม่ Business Studies 
and Office Skill Course (BS) เป็นหลกัสูตรเพื�อสร้างขีดความสามารถของพนกังานระดบั
ปฏิบตักิารในสํานกังานด้านทกัษะสํานกังาน บญัชี และเลขานกุารและ National Apprenticeship 
Scheme (NAS) เป็นการจดัการฝึกอบรมในระบบชา่งฝึกหดั 
   ITE  ได้กําหนดรูปแบบของหลักสูตรโดยกําหนดสมรรถนะหลกัร้อยละ 80  
สมรรถนะเลือกร้อยละ 5 และทกัษะชีวิตร้อยละ 15  ซึ�งประกอบด้วยหลกัสตูรแกน 8 มอดลู วิชา
เลือกซึ�งเป็นความเชี�ยวชาญเฉพาะ 2 มอดลู และมอดลูทกัษะชีวิต 7 มอดลู เช่นการสื�อสาร ทกัษะ
การคดิ การแก้ปัญหา กีฬาและสขุภาพ การพฒันาอาชีพและการบริการลกูค้า  ซึ�งทั �งหมดหลกัสตูร
จะยืดหยุน่ให้เป็นการปฏิบตัิหรือการฝึกงานร้อยละ 70 และเป็นการเรียนทฤษฎีร้อยละ 30  ITE ได้
กําหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดล้อมที�เอื �อตอ่การจดัการเรียนการสอนให้
นกัเรียนนกัศกึษามีทกัษะทําเป็น “HANDS-ON” มีความคิดสร้างสรรค์ “MIND-ON” และทํางาน
ด้วยใจบริการอยา่งจริงใจ “HEARTS-ON”  โดยผลลพัธ์ของการจดัการศกึษาต้องทําให้ผู้จบการศกึษา
เป็นผู้ประกอบการและสามารถปรับตวัเข้าสู่เศรษฐกิจระดบัโลก มีความสามารถในการเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต  พนัธกิจที�สําคญัคือการสร้างโอกาสให้กบัผู้จบการศกึษา  พฒันาความรู้ความสามารถ
ของผู้ ทํางานแล้ว  และทําให้ผู้ เรียนมีความสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตซึ�งจดุนี � ITE ได้วางรากฐาน
ให้กบัผู้ เ รียนมีความรู้ในวิชาพื �นฐานหลักคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ITE กําหนดวิสยัทศัน์คือเป็น“หนึ�งในผู้ นําของการจดัการศกึษาด้านเทคโนโลยี”  
ปัจจัยสําคญัที�ทําให้วิสัยทัศน์ของ ITE ประสบความสําเร็จได้คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
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บคุลากรทกุระดบัโดยการเพิ�มความมั�นคง  สร้างทีมงานสูค่วามเป็นเลิศ  และการใส่ใจดแูลที�ดี   สิ�ง
ที�ทําให้ ITE  จดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมได้อยา่งมีคณุภาพคือ 

1. การบริหารจดัการใช้รูปแบบ  “One ITE System, Three Colleges”  
2. จดัการเรียนการสอนโดยยึดหลกั  “Hands-on, Minds-on, HeartsOn”  
3. พฒันาหลกัสตูรที�เน้นการปฏิบตัทีิ�ได้มาตรฐานระดบัโลก 
4. พฒันาครูอยา่งจริงจงั 
5. พฒันานวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน 
6. พฒันาการประสานงาน การตดิตอ่สื�อสาร และการตลาด   
7. การสร้างแบรนด์หรือการปรับภาพลกัษณ์ของ ITE 15    

   สรุปได้ว่า การจดัการศกึษาอาชีวศกึษาของสิงคโปร์ให้ความสําคญักบัการจดั
การศึกษา โดยเชื�อว่าระบบการศึกษาที�มีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาคณุภาพ
ของประชากร และพฒันาประเทศ งบประมาณ 1 ใน 4 ของงบประมาณทั �งหมดจดัสรรเพื�อพฒันา
การศกึษา ดงัวิสยัทศัน์ที�ว่า เกาะแห่งอจัฉริยะ (A vision of an Intelligent Island) เพื�อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบการศึกษาของชาติมีบทบาทสําคญั 2 ประการ คือ
การพัฒนาบุคคล และการให้การศึกษาแก่พลเมือง  สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสําคญักับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตไมใ่ชเ่พื�อการแขง่ขนัเทา่นั �น แตจ่ะต้องมุง่เน้นศกัยภาพในการเรียนรู้ของคนในชาต ิ
และปลกูฝังจิตสํานกึตอ่สงัคม เพื�อพฒันาตนเอง ชมุชน และท้องถิ�น และประเทศชาต ิ
   การอาชีวศกึษาจะมีการศึกษาตั �งแตร่ะดบัมธัยมศกึษาในหลกัสตูรปกติที�เลือก
เรียนสายอาชีพ เมื�อจบแล้วสามารถเรียนอาชีพในวิทยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคศกึษา
ได้ และสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้  นอกจากนั �นสถาบันเทคนิคศึกษายังมีหลักสูตร
ฝึกอบรมทั �งแบบเตม็เวลา แบบไมเ่ตม็เวลา และระบบช่างฝึกหดั ทั �งนี �เพื�อเพิ�มพนูทกัษะการทํางาน 
และยกระดบัฝีมือหรือหน้าที�  ภาคธุรกิจและสถานประกอบการในสิงคโปร์มีบทบาทความร่วมมือ
ในการสร้างและพฒันาสงัคมทางอาชีวศกึษา โดยการจดัตั �งศนูย์ฝึกอาชีพให้แก่ช่างฝึกหดัหรือรับ
นกัศกึษาเข้าฝึกงาน และส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มความสามารถ
ในโครงการตา่งๆ   

                                                 

 15ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ, การจัดอาชีวศึกษาของสิงคโปร์, 
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์, เข้าถึงเมื�อ 10 พฤษภาคม 2557, เข้าถงึได้จากwww1.nsdv.go.th/2005/ 
news/news/fYn7bh0Thu123119.doc 
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   อย่างไรก็ตามโดยลกัษณะโครงสร้างการปกครองของประเทศสิงคโปร์ที�มีการ
กระจายอํานาจจากส่วนกลางผ่านกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในสงักดัจนถึงสถานศกึษา
ที�เป็นหน่วยปฏิบตัิและจดัการอาชีวศกึษาให้ประชาชนในพื �นที�ภายใต้ความต้องการ ความร่วมมือ
ของสถานประกอบการทั �งภาครัฐและเอกชน ชมุชน ระดมทรัพยากรในท้องถิ�นเพื�อเพิ�มศกัยภาพใน
การจดัการศกึษา และมีเป้าหมายชดัเจนในการจดัการศกึษาเพื�อประชาชนทกุๆคน ดงันั �นจึงถือว่า
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาลักษณะนี �เป็นรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาของท้องถิ�นประเทศ
สิงคโปร์ด้วยเชน่กนั  
   การบริหารอาชีวศกึษาของสิงคโปร์เน้นพฒันาคณุภาพบคุคลให้มีคณุภาพ และ
เป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาประเทศ หลักสูตรการเรียนมีความยืดหยุ่น ปรับปรุงพัฒนา มีการ
วางแผนการจดัทําหลกัสตูรร่วมกบัสถานประกอบการในการใช้เทคโนโลยีและสื�อการเรียนร่วมกัน  
ครูที�ทําการสอนต้องมีประสบการณ์ทํางานในสถานประกอบการมาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี และทกุๆ 
5 ปี ต้องกลบัไปฝึกงานในสถานประกอบการ จดัให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที�เอื �อตอ่การเรียนรู้ 
สง่เสริมให้ผู้ เรียนปรับตวัเข้าสู่การเปลี�ยนแปลงในอนาคต โดยผู้ เรียนมีทกัษะที�ดี 3 ประการ นั�นคือ 
ทกัษะทําเป็น (HANDS-ON) มีความคิดสร้างสรรค์ (MIND-ON) และทํางานด้วยใจบริการอย่าง
จริงใจ(HEARTS-ON) นอกจากนี �แล้วการจดัการศกึษายงัมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน
และสถานประกอบการอีด้วย สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารจดัการอาชีวศกึษาของ 
โปรเซอร์และควิกเลย์16(Prosser and Quigley:อ้างถึงในปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542) ได้สร้าง
ทฤษฎีที�ชื�อวา่ Prosser's Sixteen Theorems โดยกล่าวไว้ว่าการจดัอาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานนั �น
ต้องฝึกปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมการทํางานจริง ใช้เครื�องมืออุปกรณ์จริง จดัการอาชีวศึกษา
ตามความสนใจของผู้ เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน จดัให้มีความร่วมมือและระบบ          
ทวิภาคีกับสถานประกอบการ มีการบริหารแบบยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและการ
เปลี�ยนแปลง นอกจากนี �แล้วแนวคดิในการจัดการศึกษาของสิงคโปร์ยังสอดคล้องกบัทฤษฎี 
กระบวนการเลือกอาชีพของ กิสเบอร์กและคณะ(Ginzberg and other) 17 ซึ�งกล่าวว่าการเลือก
อาชีพนั �นจะเกิดในช่วงที�เด็กอาย ุ17 ปีจนถึงวยัผู้ ใหญ่ ซึ�งสิงคโปร์ก็จดัให้มีการเรียนอาชีพในระดบั

                                                 

 16 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 

 17 สมปอง รักษาธรรม,  การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั ]นปีสุดท้าย
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด
ชลบุรี (กรุงเทพฯ: คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540), 10. 
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มธัยม และทฤษฎีนี �ยงักลา่วอีกวา่ระดบัการศกึษา ความสนใจ ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพล
ตอ่การเลือกอาชีพด้วยเช่นกนั ทําให้สิงคโปร์จดัการศึกษาที�มีความหลากหลาย และจดัการศกึษา
หลายระดบั  
 
การจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 สภาพทั�วไป 

 สาธารณรัฐเกาหลี ปกครองแบบประชาธิปไตยที�มีพื �นฐานอยู่บนหลกัการของการ
แบ่งแยกอํานาจ การตรวจสอบและการถ่วงดลุอํานาจ โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลกัประกันสิทธิ
พื �นฐานของประชาชนในเรื�องเสรีภาพ การได้รับประโยชน์จากรัฐ การมีส่วนร่วมในการปกครอง 
ความเสมอภาคทางกฎหมาย  อํานาจการปกครองแบ่งเป็นสามฝ่าย คือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย         
ตลุาการ และฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหารมีผู้ นําสงูสดุคือ ประธานาธิบดี ซึ�งอยู่ในตําแหน่งได้ 1 วาระ
เป็นเวลา 5 ปี คณะทํางานของประธานาธิบดี คือ คณะรัฐมนตรี จํานวน 15-35 คน มีการแยก
อํานาจการบริหารออกเป็นรัฐบาลท้องถิ�น จํานวน 16 แห่ง โดยแบง่เป็นระดบัมหานคร 7 แห่ง 
ระดบัจงัหวดั 9 แห่ง ปัจจบุนัปรับโครงสร้างใหม่มี 23 คน  มีการปรับโครงสร้างของรัฐบาลท้องถิ�น 
เพื�อรับมอบอํานาจการบริหารที�จะกระจายลงสูท้่องถิ�นมากขึ �น มีการปรับปรุงองค์กรหรือหน่วยงาน
ที�อยู่ในการกํา กบัดแูลของรัฐ ซึ�งมีอยู่เป็นจํานวนมากไม่ทนัสมยั โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามี
บทบาทแทนรัฐมากขึ �น ส่งเสริมบทบาทการเคลื�อนไหวขององค์กรประชาคม (civil organization) 
ให้เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของรัฐและสงัคม ตลอดจนกิจกรรมที�เป็นผลประโยชน์สาธารณะด้วย
วิธีการเปิดเผยและแบง่ปันข้อมลูซึ�งกันและกนั พร้อมกบัปรับปรุงให้มีกฎระเบียบรองรับบทบาท
ขององค์กรประชาคมมากขึ �น 18 
 การจัดการศึกษา 

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ตระหนกัถึงการเปลี�ยนแปลงของโลกในยคุศตวรรษที� 21 
จึงประกาศแนวความคิดในการปฏิรูปประเทศตามแผนที�ชื�อว่า SEGYEHWA PLAN หรือแผนการ
ปฏิรูปให้เป็นไปตามโลก โดยเน้นการปฏิรูปการศกึษาเพื�อเป็นกลไกสําคญัในการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
การเมือง และสงัคม ของประเทศ การปฏิรูปการศกึษาของเกาหลีเริ�มต้นจากการตั �งคณะกรรมการ
ขึ �นมาทําหน้าที�กําหนดแนวทางและกํากับการปฏิรูปการศกึษาเรียกว่า “คณะกรรมาธิการแห่ง

                                                 

 18 ศกัดิXชยั นิรัญทวี, รายงานการศึกษาวิจัยเรื�องโครงสร้างการบริหารการศึกษา

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2542), 1-
39. 
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ประธานาธิบดีเพื�อการปฏิรูปการศกึษา” (The Presidential Commission on Education Reform 
PCER) คณะกรรมาธิการชุดนี �ได้ประกาศแผนการปฏิรูปการศกึษาครั �งแรกเพื�อสร้างสิ�งที�เรียกว่า 
“ระบบการศกึษาใหม่ (New Education System) เพื�อมุ่งสู่ยคุสารสนเทศและโลกาภิวตัร โดยมี
พื �นฐานความคิดอยู่ที�การสร้าง “สงัคมการศกึษาแบบเปิดและตลอดชีวิต”  การทํางานมุ่งเน้นเรื�อง
การปรับโครงสร้างระบบการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและเทคนิค การปรับหลกัสตูร การตั �งบณัฑิต
วิทยาลยัเฉพาะทางการแพทย์ ทางศาสนา ทางกฎหมาย ตลอดจนการปรับกฎหมายให้เอื �อตอ่การ
เปลี�ยนระบบการศกึษาใหม ่

 ระบบการศึกษาใหม่ ได้กําหนดเป้าหมายสูงสุดของระบบการศกึษายคุใหม่ของ
เกาหลีภายใต้ความคิดที�เรียกว่า Edutopia หรืออตุมรัฐทางการศกึษา (autopia of education) ซึ�ง
หมายถึงความเป็นรัฐสวัสดิการทางการศึกษา โดยระบบการศกึษาต้องเป็นระบบเปิดและเป็น
การศกึษาตลอดชีวิตที�ชาวเกาหลีทกุคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากการศกึษาได้ทกุเวลา และ
ทกุสถานที� คณะกรรมาธิการได้กําหนดกรอบลกัษณะของ Edutopia เพื�อเป็นกรอบความคิดของ
การปฏิรูปการศกึษาไว้ดงันี � คือ 

1. ในด้านเวลา ต้องจดัการศกึษาให้บคุคลรับประโยชน์ได้ทกุเวลา ตลอดชีวิต 
2. ในด้านสถานที� ต้องใช้เทคโนโลยีสื�อสารสมยัใหม่อนัเฉียบคม เพื�อให้ประชาชน            

ทกุคนสามารถเปิดประตสููก่ารศกึษาได้ทกุสถานที� ทกุเวลา 
3. ในด้านสถาบนั จดัสร้างระบบเครดิตแบงค์ ที�ผู้ เรียนสามารถเรียนเพื�อสะสมหน่วยกิต 

และมีความสะดวกในการถ่ายโอนหน่วยกิตข้ามโรงเรียนหรือข้ามสถาบนัการศกึษาตลอดจนข้าม
สาขาวิชาได้ 

4. ในด้านมหาวิทยาลยั ปรับให้มีการลดจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกให้น้อยลงเท่าที�
จะน้อยได้ และปรับให้มีการเรียนการสอนในระบบวิชาเอกคู ่(double major) หรือ 3 วิชาเอกควบ 
(triple major) อีกทั �งต้องปรับให้ภาควิชาสามารถทํางานร่วมกนัโดยไม่มีพรมแดนความเป็นภาค
ขดัขวาง 

5. ในด้านมธัยมศกึษา ให้นกัเรียนมีเสรีภาพที�จะถ่ายโอนการเรียนระหว่างอาชีวศกึษา 
สู่มธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั หรือจากสายสามญัสู่สายอาชีวศกึษา หลกัสตูรมธัยมศกึษา 
ต้องมีความหลากหลายพร้อม ๆ กบัเน้นความสามารถเฉพาะด้าน และเปิดให้นกัเรียนได้มีโอกาส
เลือกโปรแกรมการเรียนอยา่งกว้างขวาง 

6. การศกึษาระบบเปิด การศกึษาในระดบัอตุมรัฐทางการศกึษาจะต้องเอื �อประโยชน์
แก่ผู้ ที�มีความบกพร่องทางกายภาพ และบุคคลที�ประสบความยากลํา บากในการเข้าสู่ระบบ
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การศกึษาในโรงเรียน การศกึษาที�พึงประสงค์จึงเป็นการศกึษาที�เรียกว่า “เป็นการศกึษาเพื�อปวงชนที�
สงูด้วยคณุคา่แตร่าคาตํ�า” (Low-cost but high -quality education for all) 
 สาธารณรัฐเกาหลีได้กําหนดลกัษณะของคนที�เป็นผลผลิตของการศกึษาในยคุอตุมรัฐ
ทางการศกึษาที�เหมาะสมว่า จะต้องมีลกัษณะเดน่ 4 ประการ คือ เป็นบคุคลที�พร้อมที�จะร่วมมือ
กับผู้ อื�น  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตใจที�เปิดกว้าง และให้ความสําคญัแก่การทํางาน ซึ�ง  
ขยายความได้ดงันี �  

1. มีความพร้อมที�จะร่วมมือกบัผู้ อื�น ด้วยจิตใจที�เอื �อเฟื�อ มีสํา นึกทางศีลธรรม มี
สํานึกของความเป็นชุมชน และทํา งานโดยมีความเชื�อว่ามนษุย์สามารถค้นพบความหมายที�
แท้จริงของชีวิตได้ โดยการรักษาความสมัพนัธ์ดีกบัผู้ อื�น และสิ�งแวดล้อม 

2. มีความคิดสร้างสรรค์ คือ มีความสามารถที�จะสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั �งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้เพื�อสามารถยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของตนให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนไป 

3. มีจิตใจที�เปิดกว้าง คือ เป็นบุคคลที�ตระหนักว่าชีวิตไม่สามารถอยู่ได้โดยลําพงั
เพียงความสมัพนัธ์กบัคนในชาติของตนเท่านั �น แตต้่องสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กับประชากรทั�วโลก 
ในขณะเดียวกนัต้องมีความภาคภมูิใจในความเป็นเกาหลีด้วย 

4. ให้ความสําคญัแก่การทํางาน คือ เป็นบคุคลที�รักการทํางานอย่างมีจริยธรรม โดย
เชื�อวา่งานทกุงานมีคณุคา่เสมอกนั กล่าวโดยรวมเกาหลีประสงค์ที�จะสร้างระบบการศกึษาสมยัใหม ่
ที�บคุคลทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจํากดัในเรื�องเวลา สถานที� เงื�อนไขการทํางาน   
เงื�อนไขในการดําเนินชีวิตหรือข้อจํากดัทั �งปวง  เพื�อให้คนเกาหลี  มีความรู้ความสามารถ มีความ
ทนัสมยั และที�สําคญัคือ มีจริยธรรม จากรายงานการศกึษาของเกาหลีหลายฉบบักล่าวว่า ชีวิตที�มี
ความหมายสมบรูณ์จะต้องไมป่ระสบความสําเร็จเฉพาะทางวตัถเุท่านั �น แตต้่องตระหนกัในคณุคา่
ทางจิตใจด้วย ซึ�งแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของการพฒันาคนของเกาหลีไม่ได้ให้ความสําคญัด้าน
วตัถดุ้านเดียว แตเ่น้นจิตใจด้วยเชน่กนั 
 หลักการสาํคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

 หลกัการที�เป็นตวักําหนดทิศทางของการปฏิรูปการศกึษา เพื�อตอบสนองสงัคมเกาหลี
ยคุใหมด่งันี �  

1. การศึกษาที�ให้ความสําคญัแก่ผู้ เรียน (Learner-oriented Education) คือ 
การศกึษายคุใหม่ต้องตอบสนองความต้องการที�จะเรียนมากกว่าการจดัตามความต้องการของครู
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และผู้บริหาร นกัเรียนและผู้ปกครอง ต้องมีตวัเลือกมากมายจากการแข่งขนักนัมุ่งแสวงหาผู้ เรียน
ของสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ เปรียบประดจุดงัการเลือกสินค้าตามความพงึพอใจ 

2. ความหลากรูปหลายแบบของการศกึษา หมายถึง การให้มีโรงเรียนและการศกึษา
เฉพาะทางหลายรูปแบบ เพื�อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถหาความรู้พฒันาตนเองได้ตรงตาม
ความสนใจ แทนระบบเดมิที�จดัการศกึษาระบบมาตรฐานเพียงรูปแบบเดียว นั�นคือ เป็นการศกึษา
ที�เลื�อนขึ �นจากชั �นประถมไปจนถึงมหาวิทยาลยั และผู้ ที�จะผ่านไปได้ คือ ผู้ ที�สามารถสอบผ่าน
ระบบการสอบคดัเลือกได้เทา่นั �น 

3. ความเป็นอิสระในการดําเนินการโรงเรียน โรงเรียนจะต้องมีอํานาจในการบริหาร
จดัการกิจการของโรงเรียนร่วมกบัการมีสว่นร่วมของชมุชน และผู้ปกครองมากยิ�งขึ �น 

4. ความมีอิสรภาพและความเสมอภาค ระบบการศึกษาควรจะเปิดโอกาสให้บุคคล
ทกุคนได้รับโอกาสที�จะพฒันาตนเองให้ได้มากที�สดุเท่าที�จะมากได้ รวมทั �งผู้ ที�ด้อยโอกาสก็ควรจะ
ได้รับการศกึษาที�ดีที�สดุด้วยเสรีภาพในการเลือก และสิทธิที�จะรับการศกึษาอยา่งเทา่เทียมกนั 

5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศกึษา การศกึษาจะเป็นระบบที�เปิดกว้าง
สําหรับทกุคนได้ จะต้องนํา เอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่และอปุกรณ์ในระบบมลัติมีเดียมา
ชว่ยให้บคุคลทกุคนศกึษาหาความรู้ได้ทกุที� ทกุเวลา 

6. ความเป็นเลิศทางการศกึษา เป้าหมายระยะยาวของการศกึษาเกาหลีคือ การพฒันา
คณุภาพการศกึษาเข้าสูร่ะดบัมาตรฐานโลก ซึ�งจําเป็นต้องอาศยัการทํา งานในหลายองค์ประกอบ 
ได้แก่ การมีแผนการการศึกษาที�สมเหตุสมผล นักเรียนซึ�งเป็นกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน การ
ชว่ยเหลือสนบัสนนุด้านการเงินและการบริหารที�เหมาะกบัเวลา  

 หลกัการทั �ง 6 ประการ มุ่งสู่การพฒันาผู้ เรียนซึ�งเป็นทรัพยากรที�สําคญัของชาติเป็น
สําคญั โดยเกาหลีพยายามสร้างโอกาสทางการศกึษาและจดัปัจจยัสนบัสนนุเพื�อให้ผู้ เรียนทกุกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและได้รับการศกึษาตามความพร้อมและความต้องการ การจดัการศกึษาของเกาหลี
ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการ ความเพียงพอเท่านั �น แต่ยังมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพและได้
มาตรฐานการศกึษาโลกด้วย 

 วัตถุประสงค์ของระบบการศึกษาใหม่ 
 คณะกรรมาธิการแหง่ประธานาธิบดี ได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการศกึษาแบบใหม่ไว้

ดงันี � 
1. สร้างระบบการศึกษาแบบเปิด ระบบการศกึษาแบบเปิด คือ ระบบที�เปิดให้แก่

ประชาชนอย่างไม่มีข้อจํากัดเรื�องเวลา และสถานที� การศึกษาต้องมีสถานะเป็นอตุมรัฐทาง
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การศกึษา คือ เป็นรัฐสวสัดกิารทางการศกึษาสําหรับประชาชนทกุคน วิธีการที�จะไปสู่รัฐสวสัดิการ
ดงักล่าวได้ต้องทําอย่างน้อย 2 ประการ คือ 1)การทําให้ระบบโยกย้ายถ่ายโอนระหว่างโรงเรียน
หรือสถาบนัการศึกษาเป็นไปอย่างง่ายดาย เพื�อให้นักเรียนได้เข้าสู่โปรแกรมที�เหมาะกบัตนเอง  
มากที�สดุ และ 2) การสร้างระบบเครดิตแบงค์ คือการสร้างระบบการเรียนสะสมหน่วยกิตไปพร้อม ๆ 
กบัการทํางาน 

2. การศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา การศกึษาในระดบันี �ต้องช่วยพฒันา
บคุคลให้มีศีลธรรมเข้ากับสงัคมได้ซาบซึ �งในสุนทรีย์ และมีความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาต้อง
ยอมรับในความแตกตา่งด้านความรู้ ความถนดัเพื�อพฒันาความรู้ความถนดัของเขาให้มากที�สุด
เทา่ที�จะมากได้ โดยการทําสิ�งตอ่ไปนี � คือ 

2.1 ด้านการดําเนินการ โรงเรียนและโปรแกรมทางการศกึษาต้องมีความหลากหลาย 
เปิดทางเลือกให้แก่ผู้ เรียนได้เลือกเรียนตามความถนดั ความสนใจ และตามความจําเป็น 

2.2 ด้านครู ต้องได้รับโอกาสที�จะพฒันาวิชาชีพและมีอิสระในตนเองในเรื�องของ
การสอน และต้องได้รับผลตอบแทนบนพื �นฐานความสามารถที�ตรวจสอบได้ 

2.3 ด้านผู้ปกครอง ต้องเข้ามาร่วมมือกบัครูเพื�อร่วมกนัสร้างโรงเรียนที�ดี โรงเรียนที�
เก่าแก่ ทรุดโทรม ต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัได้รับการสนบัสนุนด้านวสัดอุุปกรณ์ 
และเครื�องมือสําหรับการเรียนที�เหมาะกบัยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. อดุมศึกษา มหาวิทยาลยัต้องมีความเป็นตวัของตวัเอง ต้องได้รับการสนบัสนุน
ปัจจยัที�จําเป็น เพื�อสร้างงานวิจยัที�มีคณุภาพ ในขณะเดียวกนัต้องมีรูปแบบที�หลากหลายเพื�อสร้าง
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบณัฑิตที�มีคณุภาพ แนวทางการพฒันาคือ 

3.1 จดัตั �งศนูย์ข้อมลูทางวิชาการแห่งชาติ เพื�อช่วยเสริมให้มหาวิทยาลยัสามารถ
พฒันาคณุภาพเข้าสูม่าตรฐานโลก และให้มหาวิทยาลยัได้รับการสนบัสนนุทางการเงินตามผลการ
ประเมินคณุภาพ 

3.2 ปรับรูปแบบของมหาวิทยาลยัให้หลากหลายพอที�จะตอบสนองความต้องการที�
จะเรียน พร้อมกบัมีอํานาจในการตดัสินใจในประเดน็สําคญั เชน่ ปริมาณการรับนกัศกึษา การปรับ
หลกัสตูร เป็นต้น 

3.3 ปรับระบบการรับนักศึกษาให้มีความยืดหยุ่น โดยมหาวิทยาลยัแตล่ะแห่ง
สามารถกําหนดวิธีการของตนเองได้ ยกเว้นมหาวิทยาลยัแห่งชาติ และมหาวิทยาลยัของรัฐที�ยงั
ต้องทําตามแนวทางที�กําหนด โดยกระทรวงศกึษาธิการ 
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3.4 ผู้ ที�จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและไม่เข้าเรียนตอ่ในมหาวิทยาลยั จะต้อง
ได้เรียนในระดบัอาชีวศกึษาที�ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอนัทนัสมยั 

3.5 จดัตั �งบณัฑิตวิทยาลยัทางวิชาชีพ เพื�อพฒันาวิชาชีพในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จดัระบบสนบัสนนุการศกึษาอย่างรอบด้าน ระบบสนบัสนนุที�ต้องลงมือกระทํา ไป

พร้อมกบัการปฏิรูปการศกึษา ได้แก่ 
4.1 การเพิ�มงบประมาณสนบัสนนุการศกึษา 
4.2 จัดตั �งระบบสารสนเทศทางการศึกษาและระบบประเมินผลอย่างกว้างขวาง 

เพื�อช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสเลือกโปรแกรมการศกึษา และมองเห็นภาพรวมของการศกึษาที�ตนเอง
จะต้องเข้าไปเกี�ยวข้อง 

4.3 เพิ�มอํานาจความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมตดัสินใจประเด็นทางการศกึษา
ให้แก่องค์กรบริหารท้องถิ�น ผู้ เรียน และประชาชนในท้องถิ�น 

4.4 การอาชีวศกึษาและเทคนิคศึกษา ซึ�งอยู่ภายใต้การดแูลของรัฐต้องปรับให้มี
คณุภาพเหมาะกบัยคุสมยั 

4.5 การศกึษาต้องไมเ่ป็นระบบที�แยกตวัออกจากระบบอื�น แตต้่องเป็นส่วนหนึ�งของ
สงัคมที�พฒันาคนร่วมกบัระบบอื�น ๆ ของสงัคม 

 การจัดระบบบริหารการศึกษาที�เอื ]อต่อการปฏิรูปการศึกษา 
 โครงสร้างการบริหารการศกึษาของสาธารณรัฐเกาหลี สามารถแบง่ออกได้ 2 ลกัษณะ 

คือ 
1. โครงสร้างการบริหารหลกั ได้แก่ การบริหารในระดบัประเทศ ระดบัท้องถิ�น ระดบั

โรงเรียน 
2. โครงสร้างการบริหารเพื�อส่งเสริมการปฏิรูปการศกึษา ได้แก่ การบริหารในรูปของ

คณะกรรมการตา่ง ๆ เชน่ คณะกรรมาธิการเพื�อการปฏิรูปการศกึษา เป็นต้น แตล่ะระดบัมีรูปแบบ
การบริหาร ดงันี � 

 1. โครงสร้างการบริหารหลัก 

  การบริหารการศึกษาเน้นรูปแบบการกระจายอํานาจรับผิดชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ�งมีฐานะกระทรวงการศกึษาแห่งชาติที�กํากบัดแูลการจดัการศกึษาทกุระดบัไปสู่สํานกัการศกึษา
ท้องถิ�น และการบริหารระดบัโรงเรียน ดงันี � 
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      1.1 กระทรวงศึกษาธิการ 

      ผู้ รับผิดชอบสงูสุด คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ รองลงไป คือ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มีการแบง่โครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น 3 สํานกังาน 4 สํานกั
(bureau) และ 21 แผนก นอกจากนั �นรัฐมนตรีวา่การกระทรวง ศกึษาธิการยงักํากบัดแูลหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้องกบัการศกึษาอีกหลายหนว่ยงาน ได้แก่   

1. คณะกรรมการชําระประวตัิศาสตร์แหง่ชาติ 
2. สถาบนัพฒันาผู้บริหารการศกึษาแหง่ชาติ 
3. สถาบนัพฒันาการศกึษานานาชาติ 
4. คณะกรรมาธิการรับเรื�องร้องทกุข์ของครู 
5. สถาบนัการศกึษาพิเศษแหง่ชาติ 
6. สํา นกังานเลขาธิการสถาบนัวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 

   บทบาทหน้าที� กระทรวงศกึษาธิการมีหน้าที�ดงันี � 
1. กําหนดนโยบายและดแูลการดําเนินงาน ตามนโยบายที�เกี�ยวข้องกบักิจกรรม

ทางวิชาการ การศกึษาทางวิทยาศาสตร์ และการศกึษาขั �นพื �นฐาน 
2. ดําเนินการนํานโยบาย “Hongik Ingan” (การเสียสละเพื�อการอยู่ดีกินดีของ

มนษุย์) ไปสู่ภาคปฏิบตัิทั �งในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศกึษา ตลอดจนการผลิต
เอกสารที�เกี�ยวข้อง 

3. สนับสนุนทางด้านการงบประมาณและการบริหาร แก่โรงเรียนทกุระดบั 
องค์กรการศกึษาท้องถิ�น และมหาวิทยาลยัของรัฐ 

4. ดําเนินการพฒันาครู 
5. กํากบัดแูลงานการศกึษาตลอดชีวิต 

  1.2 การบริหารระดับท้องถิ�น : สาํนักงานการศึกษา 
   แนวคิดของการกระจายอํานาจการศึกษาสู่ท้องถิ�น ระดับท้องถิ�นจึงมีการ

ตั �งสํานกังานขึ �นใน 7 เมืองใหญ่ และ 9 จงัหวดั สํานกังานการศึกษาท้องถิ�น แตล่ะสํานกังาน
การศกึษา ประกอบด้วยบคุลากรหลกัดงันี � 

1. คณะกรรมการการศกึษา คณะกรรมการชดุนี �ได้รับคดัเลือกจากสภาท้องถิ�น 
มีจํานวนแปรผนัอยู่ระหว่าง 7 ถึง 25 คน และไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนคณะกรรมการจะต้อง
เป็นนกัการศกึษาที�มีประสบการณ์ทางการศกึษา โดยอาจจะเป็นประสบการณ์ทางการสอนหรือ
การบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี วาระของคณะกรรมการ คือ 4 ปี คณะกรรมการการศกึษา ทําหน้าที�
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เป็นผู้ กําหนดนโยบายการดําเนินงานการศึกษาในท้องถิ�นของตน โดยยึดถือความคิดเห็นและ
ความต้องการของชุมชนบวกกับหลกัการทางการศึกษา โดยปราศจากอิทธิพลทางการเมืองเป็น
แนวทางดําเนินนโยบาย 

2. ผู้ อํานวยการ  ผู้ อํานวยการเป็นผู้ ที�ได้รับคดัเลือกจากคณะกรรมการการศกึษา 
ต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ในงานทางการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 ปี อยู่ในวาระได้คราวละ 4 ปี มี
หน้าที�รับผิดชอบดําเนินการทางการศกึษาตามแนวนโยบายของคณะกรรมการการศกึษา กําหนด
ระเบียบปฏิบตัิ วางแผนงบประมาณ ทํารายงานการเงิน บริหารจัดการเรื�องหลกัสูตร จดัหา
อปุกรณ์และเครื�องมือทางการศกึษา เป็นต้น  

   การพฒันาคณุภาพการศกึษาของท้องถิ�น  สํานกังานการศกึษาท้องถิ�น มีหน้าที�
โดยอิสระในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการดําเนินการประเมินคณุภาพทางด้านการศกึษา ศิลปะ และ
รวมทั �งด้านวิทยาศาสตร์ที�เหมาะสมกบัท้องถิ�นของตนทั �งในด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม แตใ่น
ขณะเดียวกันการดําเนินงานของสํานักงานการศึกษาแตล่ะแห่งก็ต้องได้รับการประเมินจาก
กระทรวงศกึษาธิการด้วยเช่นกนั  โดยกระทรวงศกึษาธิการจะประเมินเพื�อดวู่าการจดัการศกึษาของ
ท้องถิ�นนั �น ผู้ปกครองและนกัเรียนพึงพอใจมากเพียงใด และประเมินบนหลกัการของการประเมิน
เพื�อสนบัสนุน คือ ถ้าท้องถิ�นใดประเมินแล้ว  ผลการประเมินออกมาดีก็จะได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุเพิ�มขึ �น โดยเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศกึษาธิการประกอบด้วย 

1. การปฏิรูปชั �นเรียน หรือการเปลี�ยนแปลงในชั �นเรียน จะพิจารณาในแง่การ
เรียนการสอนการประเมินผลที�ใช้ในการศกึษาทกุระดบั ตั �งแตอ่นบุาลถึงการศกึษานอกโรงเรียน 

2. การจัดการศึกษาที�เน้นความสําคญัของผู้บริโภค (consumer oriented 
school) เป็นการพิจารณาในแง่สิทธิของผู้ปกครองนกัเรียนที�จะเลือกรับการศกึษาจากแหล่งตา่ง ๆ 
วา่มีมากน้อยเพียงใด 

3. การให้ความสําคญัแก่สวสัดิการทางการศกึษา (education welfare) คือ 
การพิจารณาถึงการให้การศกึษาแก่เด็กปฐมวยั ซึ�งพิจารณาตั �งแตก่ารเลี �ยงดเูด็กวยัทารกไปจนถึง
เดก็ที�พิการ เดก็ที�พลาดโอกาสการศกึษา 

4. ระบบเกื �อหนนุระบบการศกึษา พิจารณาเรื�องระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
การศกึษา การพฒันาและสง่เสริมคณุภาพครู 

5. เจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศกึษา พิจารณาถึงความพยายามใหม่ ๆ ในการ
จดัการศกึษาตามแนวของการปฏิรูป 
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  1.3 การบริหารระดับโรงเรียน 
   การดําเนินงานที�ควบคมุกบัการกระจายอํานาจการบริหารลงสู่ท้องถิ�น คือ การ

จดัการศกึษาที�ให้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management) ด้วยวิธีจดัให้มี สภาโรงเรียน
(school council) ในทกุโรงเรียนทั �งระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ทั �งนี �เพื�อประกนัความมี
อํานาจในตวัเองของโรงเรียน  รวมทั �งเป็นการระดมผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้ามาร่วมกนัจดัการศกึษา 
คณะกรรมการในสภาโรงเรียน มีจํานวนอยู่ระหว่าง 7-15 คน โดย 40-50% ต้องเป็นผู้ปกครอง
นกัเรียน 30-40% เป็นผู้บริหารโรงเรียน 10-30% เป็นตวัแทนจากชมุชน กรรมการในส่วนของ
ผู้ปกครองได้มาจากการเลือกตั �งจากกลุ่มผู้ปกครองนกัเรียน ส่วนตวัแทนประชาชนในชมุชนได้มา
จากคําแนะนํา ของตวัแทนผู้ปกครองและครู  กรรมการในส่วนของผู้ปกครองและตวัแทนชมุชนอยู่
ในวาระได้  คราวละ 1 ปี และสามารถเป็นกรรมการติดตอ่กนัได้ 3 ครั �ง  สภาโรงเรียนมีหน้าที�
พิจารณางบประมาณโรงเรียน ปรับปรุงหลกัสตูรจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร จดักิจกรรมที�สร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน จดักิจกรรมสวสัดิการนกัเรียน และให้คําแนะนํา เกี�ยวกบัการ
บริหารโรงเรียนนอกจากสภาโรงเรียนแล้ว  โรงเรียนแตล่ะแห่งยงัมีสมาคมผู้ปกครองนกัเรียนที�คอย
ให้การสนบัสนนุโรงเรียนในกิจการด้านตา่ง ๆ อีกด้วย 
 2. โครงสร้างการบริหารเพื�อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา 

  โครงสร้างที�มีพลงัในการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนที� 2 คือ 
โครงสร้างในรูปคณะกรรมการที�ประกอบด้วย ผู้ เกี�ยวข้อง และผู้ ชํานาญการตา่ง ๆ ร่วมกนัทําหน้าที�
ให้คํา ปรึกษาและชี �แนวทางการจดัการศกึษารูปแบบใหม ่ได้แก่ 

2.1 คณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดีเพื�อการปฏิรูปการศึกษา(The Presidential 
Commission on Education Reform) 

2.2 สภาที�ปรึกษาด้านนโยบายการศึกษา (The Advisory Council for Educational 
Policy) โดยมีรายละเอียดดงันี � 

2.1 คณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดีเพื�อการปฏิรูปการศึกษา (The Presidential 
Commission on Education Reform) ทําหน้าที�ให้คํา ปรึกษาแก่ประธานาธิบดี ในการกําหนด
แนวทางสําหรับการจดัการศึกษาเพื�อเตรียมตวัเข้าสู่ยุคศตวรรษที� 21 โดยกําหนดแผนพฒันา
การศกึษาทั �งระยะสั �น ระยะยาว ตลอดจนกํากบัดแูลให้การปฏิรูปการศกึษาเป็นจริงขึ �นทั�วประเทศ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะทํางานซึ�งได้มาจากทีมงานของรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายวางแผนและนโยบายสํานักเลขาธิการประธานาธิบดีและฝ่าย
บริหารงานของสํานกันายกรัฐมนตรี ผู้ เชี�ยวชาญ ตลอดจนตวัแทนของกลุ่มบคุคลที�เกี�ยวข้อง เช่น 
กลุ่มสตรี สื�อมวลชน เป็นต้น รวมทั �งคณะกรรมการประสานงาน ซึ�งประกอบด้วย รัฐมนตรีจาก 14 
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กระทรวงที�เกี�ยวข้องกับการนํานโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบตัิ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการ  

2.2 สภาที�ปรึกษาด้านนโยบายการศึกษา (The Advisory Council for Educational 
Policy) ทําหน้าที�ตรวจสอบและให้คําแนะนําในเรื�องนโยบายการศึกษาตลอดจนเรื�องที�เกี�ยวข้อง
กบัการพฒันาการศกึษาตามคําขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ สมาชิกของสภาที�ปรึกษา
ที�ปรึกษาด้านนโยบาย เป็นผู้ เชี�ยวชาญทางการศกึษาจํานวน 60 คน อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี แบง่
การทํางานออกเป็น 6 คณะอนกุรรมการและคณะทํางานรวม 
   นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ ซึ�งรัฐจดัตั �งขึ �นยงัมี
หน่วยงานหลายหน่วยเข้ามามีบทบาทร่วมในการจดัการศึกษาแนวใหม่ตามบทบาทของตนเอง 
โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ พฒันากําลงัคน และจดัการศกึษาเพื�อการ
ประกอบอาชีพ หนว่ยงานเหลา่นี �แยกเป็น  2 สว่น คือ ภาครัฐและองค์กรเอกชน 

   สว่นที� 1 หนว่ยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาคน เชน่ 
1. กระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั ช่วยในด้านการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคม จดัโครงการฝึกอบรมเพื�อพฒันากําลงัคน 
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วางนโยบายเพื�อดํา เนินงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั �งดแูลสถาบนัวิจยัหลายแหง่ 
3. กระทรวงแรงงาน  กําหนดนโยบายและดําเนินการเกี�ยวกบัเรื�องความต้องการ

และการพฒันาแรงงาน จดัตั �งองค์กรกําลงัแรงงานเกาหลี เพื�อเป็นศนูย์ฝึกอบรมแรงงาน 
 ส่วนที� 2 องค์กรเอกชน ที�มีลกัษณะเป็นองค์กรวิชาชีพ และมีบทบาทเสริมการ

พฒันาการศกึษาของเกาหลี มีหลายองค์กรที�โดดเดน่มาก เชน่ 
1. สภาการศึกษาระดบัมหาวิทยาลัยแห่งเกาหลี (Korean Council for 

University Education - KCUE) เป็นองค์กรสําคญัในการส่งเสริมความมีอํานาจในตนเอง และ
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย สภาการศึกษาแห่งนี �มีบทบาทเป็นองค์กรให้คํา ปรึกษาแก่
มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัที�เป็นสมาชิกทั�วประเทศ ในประเด็นเรื�องการวิจยั  สถาบนัการคดัเลือก
นกัศกึษา  การช่วยเหลือทางด้านการเงิน การพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ตลอดจนดําเนินงาน
ในลกัษณะของการประเมินสถาบนัตามแนวทางของการประกนัคณุภาพของสถาบนัสมาชิก 

2. สมาคมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมธัยมศกึษาเอกชน (Korean Association of 
Private Secondary School Principals) ก่อตั �งขึ �นจากการรวมตวักนัของอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
มธัยมศึกษาเอกชนทั�วประเทศ มีบทบาทเป็นศูนย์ทรัพยากรให้แก่โรงเรียนสมาชิก เสนอแนะ
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มาตรการเชิงนโยบายแก่กระทรวงศกึษาธิการ คณะกรรมการการศึกษา ทําวิจยัเพื�อการพฒันา
โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา 

3. องค์กรเอกชนอื�น ๆ ที�อยู่ในรูปของสมาคมผู้ปกครอง กลุ่มประชาชนอาสาสมคัร 
มีบทบาทเสริมการปฏิรูปการศกึษาในลกัษณะต่าง ๆ กัน และบางสมาคมมีตวัแทนเข้าไปเป็น
กรรมการในคณะกรรมาธิการเพื�อการปฏิรูปการศกึษา 
 การบริหารระบบงบประมาณการศึกษา 
 แหล่งเงินงบประมาณทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี มาจาก 4 แหล่ง คือ 
รัฐบาลกลาง  รัฐบาลท้องถิ�น เอกชนเจ้าของกิจการหรือกองทนุนิติบคุคล และผู้ปกครอง  บทบาท
การจดัสรรงบประมาณจะแตกตา่งกนัดงันี � 

1. รัฐบาลกลาง จดัสรรงบประมาณจากภาษีอากรทั�วประเทศ และภาษีการศึกษา
ให้แก่รัฐบาลท้องถิ�น ซึ�งดแูลโรงเรียนระดบัประถม มธัยม มหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัเอกชน 
(บางส่วน) สถาบนัวิจยั และหน่วยงานเสริมการศกึษา บางปีรัฐบาลกลางต้องใช้งบประมาณทาง
การศึกษาสูงถึง 24% ของงบประมาณทั �งหมด งบประมาณที�รัฐบาลกลางอดุหนนุให้แก่รัฐบาล
ท้องถิ�น อยูใ่นระดบั 83-84% ของงบที�ใช้ในการศกึษาท้องถิ�น  

2. รัฐบาลท้องถิ�น โดยข้อผกูพนัทางกฎหมาย รัฐบาลกลางต้องจดัสรรงบประมาณ
อดุหนนุในรูปของเงินเหมารวม (Lump-sum) ให้แก่รัฐบาลท้องถิ�น และต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูที�
สอนอยูใ่นโรงเรียนการศกึษาภาคบงัคบั  

3. ภาคเอกชน แหลง่รายได้ของการศกึษาเอกชนมาจากแหล่งใหญ่ 3 แหล่ง คือ จาก
คา่หนว่ยกิตและคา่บํารุงการศกึษา จากเงินอดุหนนุของรัฐ จากเงินกองทนุหรือจากมลูนิธิ และจาก
กองทนุเงินกู้ของรัฐเพื�อใช้สําหรับการลงทนุเพื�อปรับปรุงคณุภาพทางการศกึษา 
 อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการบางคนได้เขียนบทความเสนอข้อเตือนใจให้รัฐตระหนกัถึง
ผลเสียของการเร่งรัดพฒันาที�จะทํา ให้สงัคมเกาหลีอยูใ่นภาวะที�เป็นสงัคมเสี�ยง(Risk Society) คือ 
สงัคมที�ต้องพบกับภาวะเลวร้ายทางสงัคม ซึ�งมากับการพฒันาอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ในทางการศกึษา ระบบการศกึษาที�มองข้ามความสําคญัของอารมณ์ความรู้สึกนั �น เป็นการศกึษา
ที�สร้างความเสี�ยงให้แก่สงัคมได้แก่ ลกัษณะดงันี � 

1. การศกึษาที�เน้นแตเ่พียงความรู้ โดยละเลยความสําคญัของการพฒันาด้านบคุลิกภาพ 
ด้านร่างกาย ด้านสงัคม ทํา ให้พลาดโอกาสที�จะพฒันาคน “ทั �งคน” การเน้นแตเ่พียงความรู้ยงัทําให้
สมรรถภาพทางร่ายกายและคณุธรรม จริยธรรม ลดตํ�าลง 
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2. การศกึษาที�ให้ความสําคญัเฉพาะนกัเรียนที�มีความสามารถสงู โดยละเลยนกัเรียน
ที�ไม่มีความสามารถ เรียนไม่ทนัเพื�อน หรือนกัเรียนที�มีปัญหาด้านตา่ง ๆทั �งๆ ที�นกัเรียนกลุ่มหลงั
ควรได้รับการเอาใจใสใ่ห้มีโอกาสพฒันาไปอยา่งมีคณุภาพเชน่เดียวกนั ในฐานะที�เป็นพลเมืองคนหนึ�ง
ของสงัคม 

3. การศึกษาที�ให้ความสําคญัแต่เพียงความรู้อันเป็นเครื�องมือที�จะกรุยทางไปสู่การ
สอบเข้าเรียนตอ่ ทําให้นกัเรียนพลาดโอกาสในการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองและพลาด
โอกาสเข้าถึงคณุคา่อนัแท้จริงของความรู้ 

4. การศกึษาที�ให้ความสําคญัแก่บทบาทการเป็นผู้ ถ่ายทอดของครู นกัเรียนจะถกูบงัคบั
ให้ทํา ในสิ�งที�ครูวางกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ ทั �งที�นกัเรียนอาจจะยงัไมมี่ความพร้อมหรือไมมี่ความถนดั 

5. การศึกษาที�ให้ความสําคญัแก่การสอบประเมินผล การศกึษาลกัษณะนี �จะทําให้
นกัเรียนมุ่งแต่กวดวิชา มุ่งแต่การเก็งข้อสอบ โดยไม่สนใจแก่นแท้ของการเรียนรู้ว่ามีคณุค่า
อะไรบ้าง 

6. การศึกษาที�เน้นความสําคญัของโรงเรียนและ “การมาโรงเรียน” นกัเรียนจะถูก
กําหนดให้ยอมรับว่า หน้าที�สําคญัของนกัเรียน คือ การเรียนหนงัสือที�โรงเรียน การขาดเรียนถือว่า
เป็นเรื�องใหญ่ที�ครูต้องตรวจสอบ จึงทําให้นกัเรียนพลาดโอกาสดี ๆ ที�จะเรียนรู้สิ�งอื�นนอกห้องเรียน 
เชน่ การตดิตามพอ่แมเ่ดนิทางไปตา่งจงัหวดัหรือตา่งประเทศ ตลอดจนการค้นหาความรู้โดยอาศยั
เครื�องมือเทคโนโลยีสมยัใหม ่

7. การศกึษาที�ให้ความสําคญัแก่การเรียนตอ่ระดบัมหาวิทยาลยั กระแสของการศกึษาที�
มุง่เข้าสูม่หาวิทยาลยัชั �นนําของประเทศ โดยเริ�มตั �งแตช่ั �นอนบุาล ทําให้การศกึษาเสียโอกาสในการ
พฒันาคนที�เหมาะกบัความถนดั และเหมาะกบังานซึ�งเป็นประโยชน์ตอ่คนและสงัคม 
 ลกัษณะทั �ง 7 ประการดงักล่าว จะแก้ไขได้ด้วยการหนักลบัมาคิดถึงการศึกษาใน
รูปแบบใหม่ เพื�อให้การศกึษาได้เปิดกว้างทั �งในด้านเป้าหมาย วิธีการ และโอกาสที�คนทั�วไปจะใช้
การศกึษาเป็นเครื�องมือพฒันาตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงการ “รับการศกึษา” เพื�อให้มีลกัษณะตามที�
ถกูกําหนดไว้เทา่นั �น 
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 ระบบการศึกษาของเกาหลี 
 รัฐจัดการศึกษาให้ฟรีโดยเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาในระดบัประถมศึกษาเป็น
อย่างน้อย ระบบการศึกษาของเกาหลีเป็นระบบ 6 – 3 – 3 – 4 คือ ชั �นประถมศึกษา 6 ปี 
มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี และวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั 4 ปี ดงันี �19 

1. การศกึษาขั �นพื �นฐาน มี 3 ระดบัคือ อนบุาลศกึษาหรือก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา 

2. การศกึษาระดบัอดุมศกึษา แบง่สถาบนัการศกึษาออกเป็น 5 ประเภท คือ วิทยาลยั 
หรือมหาวิทยาลยัหลกัสูตร 4 ปี (ซึ�งรวมทั �งมหาวิทยาลยัเปิด) วิทยาลยัครู วิทยาลยัอาชีวศกึษา 
โพลีเทคนิคและโรงเรียนพิเศษ (miscellaneous schools) โดยสถาบนัทั �งหมดสงักดักระทรวงศกึษาธิการ 
แตล่ะประเภทมีลกัษณะดงันี �คือ 

2.1 วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั หลกัสูตรปริญญาตรีจะมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 140  
หนว่ยกิต ในมหาวิทยาลยัแตล่ะแห่งอาจจะมีบณัฑิตวิทยาลยัที�เปิดสอนถึงปริญญาโทและปริญญาเอก
ได้ รัฐจะกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นบรรทดัฐานเพื�อการรับรองคณุภาพมหาวิทยาลยั ซึ�งมาตรฐาน
จะแตกตา่งไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลยั ปัจจบุนัรัฐอนญุาตให้ตั �งมหาวิทยาลยัในระดบัจงัหวดั
ได้ เพื�อให้เกิดมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที�สามารถตอบสนองชุมชนหรือความต้องการของสาขา
วิชาชีพ และมหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี โดยองค์กรอิสระที�เรียกว่า 
“สภาการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัเกาหลี (Korea Council for University Education – KCUE)” 
ไมข่ึ �นตอ่รัฐทําหน้าที�ประเมินเพื�อการรับรองคณุภาพของ 

2.2 สถาบันผลิตครู มี 2 รูปแบบ คือวิทยาลัยครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
วิทยาลัยครู ผลิตครูเพื�อไปสอนระดบัประถมศึกษา ผู้ ที�เ รียนจบจะได้รับปริญญาบตัรและ
ประกาศนียบัตรการสอนประถมศึกษา นักเ รียนที� เ ข้าเ รียนจะเป็นนักเ รียนทุนได้รับการ
ยกเว้นคา่ลงทะเบียนและคา่สอน แตเ่มื�อจบแล้วต้องไปเป็นครูในโรงเรียนประถมศกึษาอย่างน้อย 4 
ปี ส่วนวิทยาลยัวิชาการศกึษา ใช้หลกัสตูร 4 ปี เช่นกนัเพื�อผลิตครูระดบัมธัยมศกึษา นอกจากนั �น
ยงัมีมหาวิทยาลยัทางการศกึษาชื�อว่า Korea National University of Education ตั �งขึ �นในปี 1985 
เพื�อผลิตครูชั �นนําที�สามารถสอนและวิจยั เกี�ยวกบัการศกึษาในระดบัอนบุาล ประถมและมธัยมได้ 
รวมทั �งการจดัฝึกอบรมครูและวิจยัทางการศกึษาด้วย 

 

                                                 

 19 ระบบการศึกษาประเทศเกาหลี, ฉบับอิเล็กทรอนิกส์, เข้าถึงเมื�อ 20 เมษายน 
2557, เข้าถึงได้จาก www.upluskorea.com 
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2.3 วิทยาลยัอาชีวศกึษา เป็นสถาบนัที�สอน 2-3 ปี หลงัระดบัมธัยมศกึษา  
2.4 โพลีเทคนิคหรือมหาวิทยาลยัเปิดทางอตุสาหกรรม (Open Industrial University) 

เน้นจดัการศกึษาทางอาชีวะให้แก่ผู้ใหญ่ที�กําลงัทํางานและประสงค์จะเรียนในระดบัอดุมศกึษา 
2.5 โรงเรียนเสริมพิเศษ (Miscellaneous school) เป็นสถาบนัที�ตั �งขึ �นเพื�อเปิดสอน

สาขาวิชาที�ไม่ได้เปิดสอนในวิทยาลยัโดยปกติทั�วไป สถาบนัจึงมีขนาดเล็กกว่าวิทยาลยัแต่ก็เปิด
สอนหลกัสตูร 4 ปีเช่นกัน  ในบางแห่ง เมื�อจบแล้วผู้ เรียนจะได้รับวุฒิบตัรและประกาศนียบตัร มี
ศกัดิXและสิทธิXเทา่กบัวิทยาลยัอื�น ถ้าสถาบนัที�จบได้รับการรับรองจากกระทรวงศกึษาธิการ 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ประเทศเกาหลีให้ความสําคญักับการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก มีการจัดสอนเป็น
วิชาเอกในระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จัดการสอนในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นการ
เฉพาะ มีทั �งที�จัดในโรงเรียน และจัดร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับสถานประกอบการในลกัษณะ        
ทวิภาคี (Dual System) และความร่วมมือในรูปแบบอื�นๆ  นอกจากนี � ยังมีการฝึกอบรมวิชาชีพ
นอกระบบโรงเรียนที�ดําเนินการโดยสถาบันของรัฐ หรือของเอกชน รวมทั �งมีระบบการทดสอบ
วฒุิบตัรทางเทคนิคแห่งชาติ เพื�อควบคมุดแูลมาตรฐานการอาชีวศกึษาการฝึกอบรมที�ดําเนินการ
โดยสํานกังานแรงงานเกาหลี (KOMA) ได้แก่ วิทยาลยัอาชีวศกึษา เป็นสถาบนัที�สอน 2-3 ปี หลงั
ระดบัมธัยมศกึษา โพลีเทคนิคหรือมหาวิทยาลยัเปิดทางอตุสาหกรรม (Open Industrial University) 
เน้นจดัการศึกษาทางอาชีวะให้แก่ผู้ ใหญ่ที�กําลงัทํางานและประสงค์จะเรียนในระดบัอุดมศึกษา 
และโรงเรียนเสริมพิเศษ (Miscellaneous school) เป็นสถาบนัที�ตั �งขึ �นเพื�อเปิดสอนสาขาวิชาที�
ไมไ่ด้เปิดสอนในวิทยาลยัโดยปกติทั�วไป สถาบนัจึงมีขนาดเล็กกว่าวิทยาลยัแตก็่เปิดสอนหลกัสตูร 
4 ปีเชน่กนั เมื�อจบแล้วผู้ เรียนจะได้รับวฒุิบตัรและประกาศนียบตัร 
 สรุปได้วา่ประเทศเกาหลีให้ความสําคญักบัการจดัการศกึษาอย่างยิ�ง รัฐบาลท้องถิ�นมี
บทบาทสําคญัในการจดัการศกึษาทกุระดบั ตั �งแตก่ารศกึษาขั �นพื �นฐานจนถึงระดบัอุดมศกึษา ใน
ด้านอาชีวศึกษาก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ�นให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก โดยให้มีการจดัสอน
เป็นวิชาเอกในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และตอนปลาย จดัการสอนในสาขาอาชีพตา่งๆ เป็นการ
เฉพาะ มีทั �งที�จดัในโรงเรียน และจัดร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับสถานประกอบการในลกัษณะ       
ทวิภาคี (Dual System) และความร่วมมือในรูปแบบอื�นๆ   สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการ
บริหารจดัการอาชีวศกึษาของ โปรเซอร์และควิกเลย์20(Prosser and Quigley, อ้างถึงใน ปรียาพร          

                                                 

 20 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา, (กรุงเทพฯ : ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 
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วงศ์อนตุรโรจน์, 2542) โดยกล่าวไว้ว่าการจดัอาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานนั �นต้อง มีการบริหารแบบ
ยืดหยุน่ สอดคล้องกบัความต้องการและการเปลี�ยนแปลง  จดัให้มีความร่วมมือและระบบทวิภาคี
กับสถานประกอบการ จัดการอาชีวศึกษาตามความสนใจของผู้ เรียนและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนี �แล้วแนวคิดในการจัดการศึกษาของเกาหลียังสอดคล้องกับทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของ กิสเบอร์กและคณะ(Ginzberg and other) 21 ซึ�งกล่าวว่าการเลือก
อาชีพนั �นจะเกิดในช่วงที�เด็กอายุ 17 ปีจนถึงวยัผู้ ใหญ่ ซึ�งเกาหลีก็จดัให้มีการเรียนอาชีพในระดบั
มธัยมเชน่กนั และทฤษฎีนี �ยงักล่าวอีกว่าระดบัการศกึษา ความสนใจ ความสามารถและโอกาส มี
อิทธิพลตอ่การเลือกอาชีพด้วยเช่นกัน ดงันั �นเกาหลีจึงจดัอาชีวศึกษาที�หลากหลาย ทั �งด้านสาขา
วิชาชีพ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนทางไกล การใช้เทคโนโลยีทางการศกึษา เพื�อให้ทกุคนได้มี
โอกาสทางการศึกษา ซึ�งรัฐจัดให้ฟรี  และที�สําคัญคือเกาหลีมองว่าการศึกษาต้องเป็นระบบ
เดียวกับสังคม เป็นส่วนหนึ�งของสังคม การศึกษาต้องไม่แยกจากระบบสังคม ซึ�งแนวคิดนี �
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 22  ซึ�งกล่าวว่าโรงเรียนเป็นระบบเปิด 
ดงันั �นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องมองสภาวะการจัดการศึกษาทั �งระบบคือปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตที�ต้องมีการตรวจสอบ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในสังคมคือ
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง  
 
การจัดการศึกษาของประเทศญี�ปุ่น 
 สภาพทั�วไป 
 ประเทศญี�ปุ่ นมีพื �นที�ประมาณ 372,000 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ 
คือ 2,500 กิโลเมตร ญี�ปุ่ นเป็นเกาะที�มีลักษณะเป็นแนวยาว จากด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของ 
มหาสมุทรแปซิฟิก และตั �งอยู่ทางด้านตะวันออกของแผ่นดินยูเรเชียประกอบด้วย เกาะใหญ่ 4 
เกาะ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนช ูชิโคก ุและกิวชิว เกาะเล็กเกาะน้อยอีกราว 4,000 เกาะ ปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนญู การปกครองแบง่ออกเป็น 47 จงัหวดั มีประชากร
ประมาณ 127 ล้านคน  มีกําลงัแรงงานประมาณ 67.7 ล้านคน โดยมีสมเด็จพระจกัรพรรดิทรงเป็น

                                                 

 21 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ: คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-ศาสตร์, 2540), 10. 

 22 Wayne K. Hoy, and Cecil G. Miskel, “Educational Administration: 
Theory.” Research and Practice 7 (2005), 18-19. 
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ประมุข มีรัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของคณะรัฐบาล โดย
นายกรัฐมนตรีได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภา23  
 การจัดการศึกษา 
 จากกฎหมายแม่บทการศกึษาแห่งชาติ ( The Fundamental Law Of Education) จะ
เห็นได้วา่มาตรา 10 ระบวุา่ “ การศกึษาจะต้องไมต่กอยูภ่ายใต้การควบคมุใดๆ ที�ไม่เหมาะสม การจดัการ
ศกึษาจะต้องเป็นไปเพื�อประโยชน์ของคนทั �งปวง การบริหารโรงเรียนจะต้องคํานึงถึงหลกัการมุ่ง
ปรับปรุงแก้ไขและกําหนดเงื�อนไขที�จําเป็นเพื�อให้การจดัการศกึษาบรรลจุดุมุง่หมาย”24 
 โดยนยันี � ทําให้รูปแบบการบริหารการศึกษาของญี�ปุ่ นเปลี�ยนไปจากเดิมซึ�งเคยถูก
ควบคุมโดยฝ่ายปกครอง โดยส่วนกลางและโดยระบบราชการ เป็นรูปแบบใหม่ที�เป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ของคนทั �งปวงมากขึ �น 
 จากรัฐธรรมนูญและกฎหมายแม่บทการศึกษา ทําให้การบริหารทางการศึกษาของ
ญี�ปุ่ นเปลี�ยนไป โดยตั �งอยูบ่นพื �นฐานหลกัการ 5 ประการ คือ 
 1.  หลกัการนิตบิญัญัติ 
 2.  หลกัการประชาธิปไตย 
 3.  หลกัการความเป็นกลางทางการเมือง 
 4.  หลกัการปรับปรุงและกําหนดเงื�อนไขทางการศกึษา 
 5.  หลกัการกระจายอํานาจ 
 การบริหารระดับกระทรวง 
 การบริหารการศกึษาของประเทศญี�ปุ่ นสอดคล้องกบัการบริหารราชการแผ่นดินคือ มี
ระดบัชาติ ได้แก่ กระทรวงศึกษาฯในส่วนกลาง และระดบัท้องถิ�น ซึ�งประกอบด้วยจังหวัดและ
เทศบาล 
 1.  โครงสร้างของกระทรวงศกึษา วิทยาศาสตร์ กีฬา และวฒันธรรม 
  การบริหารการศึกษาฯ ประกอบด้วย 7 กรมหลัก 1 สํานักงานวฒันธรรม และ
สถาบนัที�สงักดัสว่นกลาง ดงันี � 

                                                 

 23 ข้อมูลประเทศญี�ปุ่ น, ฉบับอิเล็กทรอนิกส์, เข้าถึงเมื�อ 10 พฤษภาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก www.th.wikipedia.org 

24 วรัยพร แสงนภาบวร, รายงานการศึกษาวิจัยโครงสร้างการบริหารการศึกษา

ประเทศญี�ปุ่น (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542), 16-52 
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1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงแบ่งเป็นหน่วยงานบริหารทั�วไปที�ทําหน้าที�ในการ
ประสาน 

1.2 สํานักปลัดกระทรวง รัฐสภา ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 
วางแผน วิจยัและสถิต ิ

1.3 กรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหน้าที�ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศกึษานอก
โรงเรียน การศกึษาสําหรับสตรี การศกึษาสําหรับเยาวชน 

1.4 กรมประถมและมัธยมศึกษา แบ่งความรับผิดชอบเป็นฝ่ายๆ ได้แก่ อนุบาล 
ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย อาชีวศกึษา การศกึษาพิเศษ และตํารา
เรียน 

1.5 กรมสง่เสริมการศกึษาท้องถิ�น ประกอบด้วยฝ่ายกิจการท้องถิ�น การศกึษาของ
เด็กญี�ปุ่ นในต่างประเทศ งานช่วยเหลืออาคารและอุปกรณ์ท้องถิ�น งานฝึกอบรมครู งานจัดการ
การเงินท้องถิ�น 

1.6 กรมอุดมศึกษา แบ่งเป็นแผนกมหาวิทยาลัย แผนกวิทยาลัย แผนกกิจการ
นกัศกึษา และแผนการศกึษาเอกชน 

1.7 กรมวิทยาศาสตร์และวิเทศสมัพนัธ์ แบง่เป็นงานที�เกี�ยวกบัการส่งเสริมการวิจยั 
นโยบายการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ การแลกเปลี�ยนนกัศกึษา และงานความสมัพนัธ์ทางวิชาการ
ระหวา่งประเทศ 

1.8 กรมพลศกึษาและกีฬา แบง่เป็นแผนกพละศกึษาและกีฬา แผนกกีฬาเพื�อปวงชน 
แผนกกีฬาเพื�อการศกึษา แผนกอนามยัศกึษาในโรงเรียน 

1.9 สํานกักิจการวฒันธรรม แบง่เป็นหนว่ยงานที�ดแูลด้านศลิปะ วฒันธรรม 
1.10 สถาบนัการศกึษาและวิจยัที�สงักดัส่วนกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลยัแหง่ชาต ิเป็นต้น  

 2.  บทบาทและอํานาจหน้าที� 
  บทบาทและอํานาจหน้าที�ของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ กีฬา และวัฒนธรรม 
เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจดัตั �งกระทรวงศกึษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรม
(The Law Of the Establishment of the Ministry of Education, Science and Culture) 
กฎหมายการศกึษาในโรงเรียน(The School Education Law) และกฎหมายว่าด้วยการจดัองค์กร
และหน้าที�ของการบริหารการศึกษาท้องถิ�น (The Law concerning Organization and 
Operation of Local Educational Administration ) 
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  ตามกฎหมายดงักล่าว หน้าที�ของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ กีฬา และวฒันธรรม 
มุง่ไปที�การรับปรุงและกําหนดเงื�อนไขที�จําเป็น เพื�อให้การจดัการศกึษาบรรลจุดุมุ่งหมาย ด้วยการ
ให้คําแนะนําและช่วยเหลือทางวิชาการ อํานาจหน้าที�หลักๆ ของกระทรวงกระทรวงศึกษา 
วิทยาศาสตร์ กีฬา และวฒันธรรม ได้แก่ 
  2.1 การจดัทํางบประมาณและกฎหมายทางการศกึษา 
   จดัเตรียมประมาณการงบประมาณและร่างกฎหมายการศกึษาเสนอตอ่รัฐสภา
และเป็นหนว่ยงานกลางประสานกบักระทรวงอื�นๆที�เกี�ยวข้อง 
  2.2 การสนบัสนนุทรัพยากรการศกึษา 
   การจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานทางการศกึษาในสงักัดและท้องถิ�น ทั �งใน
สัดส่วนที�เป็นงบประมาณปกติจากส่วนกลาง และเงินอุดหนุนเพื�อความเสมอภาคของแต่ละ
ท้องถิ�น ตลอดจนเงินอดุหนนุแก่สถานศกึษาเอกชน 
  2.3  การบริหารการศกึษาโดยรวม 
   ทําการวิจยั กําหนดนโยบายและวางแผนเกี�ยวกบัการส่งเสริมการศกึษาวิทยาศาสตร์ 
กีฬาและวฒันธรรม ดําเนินการและจดัพิมพ์เอกสารทางวิชาการกําหนดเกณฑ์สําหรับการจดัตั �ง
โรงเรียนและแนวทางการจดัหลกัสตูรการศกึษา ( Course of Study ) เช่น การอนมุตัิให้ใช้ตํารา
เรียน การสง่มอบตําราเรียนให้กบัโรงเรียนระดบัการศกึษาภาคบงัคบั ( รวมทั �งโรงเรียนเอกชน ) ให้
คําปรึกษาและแนะนําเกี�ยวกบัการบริหารโรงเรียนแหง่ชาต ิ
  2.4 การบริหารการศกึษาท้องถิ�น 
   วิจยัและวางแผนเกี�ยวกบัการบริหารการศกึษาท้องถิ�น ให้คําปรึกษาและแนะนํา
เกี�ยวกบัการจดัองค์กรและการบริหารของหน่วยงานบริการการศกึษาท้องถิ�นกําหนดมาตรการให้
ใช้ในการตรวจสอบการละเมิดข้อกําหนดในกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์หรือการบริหารที� 
ไม่เหมาะสม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการจัดตั �งสถาบนัอุดมศึกษาทั �งของรัฐและเอกชนใน
ท้องถิ�น ในกรณีที�จําเป็นอาจขอรายงานการดําเนินงานจากคณะกรรมการการศกึษาท้องถิ�นและให้
ข้อสงัเกตเพื�อการปรับปรุงแก้ไข  
  2.5 การบริหารวิเทศสมัพนัธ์ด้านการศกึษา 
   ดําเนินการแลกเปลี�ยนและความร่วมมือกบัต่างประเทศในด้านการศึกษา เช่น 
การจดัสรรทนุรัฐบาลญี�ปุ่ น โครงการแลกเปลี�ยนนกัเรียน เป็นต้น 
 
 



 59 

  2.6 การจดัองค์กรและบริหารหนว่ยงานภายใน 
   กํากับดูแลหน่วยงานการศึกษาแห่งชาติ  เช่น  มหาวิทยาลัยแห่งชาต ิ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะแห่งชาติ สถาบนัวิจยัการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนองค์กรใน
กํากบัของรัฐ เชน่ มลูนิธิทนุการศกึษาญี�ปุ่ น มลูนิธิสง่เสริมการศกึษาเอกชนญี�ปุ่ น สนามกีฬาแห่งชาติ
และศูนย์อนามัยโรงเรียนแห่งญี�ปุ่ น สมาคมส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี�ปุ่ น สมาคม
สงเคราะห์ครูเอกชน ศนูย์พฒันาครูแหง่ชาต ิมลูนิธิมหาวิทยาลยัทางอากาศ เป็นต้น 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษา วิทยาศาสตร์ กีฬา และวฒันธรรมเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของกระทรวง มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื�อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
รวมทั �งนําเสนอประกาศ คําสั�ง และข้อสงัเกตตา่งๆ ที�เกี�ยวกับภารกิจของกระทรวงให้หน่วยงานที�
เกี�ยวข้องทราบ 
   นอกจากนี � รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ กีฬา และวฒันธรรม
ยงัได้ตั �งคณะกรรมการที�ปรึกษาเพื�อทําหน้าที�ให้คําปรึกษาแนะนําแก่กระทรวงในเรื�องที�เกี�ยวกับ
การศกึษา เช่นThe Central Council for Education , The Council for Curriculum , The 
Council for Teacher Training , The Council for Social Education , The Lifelong Learning 
Council , The University Council , The National Council for Education Reform เป็นต้น 

3. บคุลากร 
  บคุลากรในสงักดัทั �งหมดถือเป็นข้าราชการสงักดัส่วนกลาง ซึ�งรวมถึงสถาบนัอดุมศกึษา
แห่งชาติที�อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ กีฬา และวัฒนธรรมด้วย และใน
จํานวนนี �เป็นบคุลากรในกรมตา่ง ๆ ของสว่นกลางซึ�งรับผิดชอบการจดัการศกึษาให้กบัผู้ ที�อยู่ในวยั
เรียนทั�วประเทศ 

4. งบประมาณ  
  งบประมาณที�กระทรวงศกึษา วิทยาศาสตร์ กีฬา และวฒันธรรม ได้รับแตล่ะปีจะมี
สดัส่วนใกล้เคียงกนั ซึ�งเป็นคา่ใช้จ่ายรวมกบัท้องถิ�นในการจดัการศกึษาภาคบงัคบั คา่ใช้จ่ายของ
หน่วยงานการศึกษาแห่งชาติร้อย  ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พลศึกษา 
กีฬา วฒันธรรม  เงินอุดหนนุมหาวิทยาลยัเอกชน  ค่าก่อสร้างอาคารของท้องถิ�น เงินอดุหนุน
โรงเรียนเอกชน เงินชว่ยเหลือนกัเรียน คา่หนงัสือเรียนฟรี และเงินอดุหนนุการวิจยั เป็นต้น  
 การบริหารระดับท้องถิ�น 
 การบริหารการศกึษาระดบัท้องถิ�นประกอบด้วยระดบัจงัหวดั (Prefecture) และระดบั
เทศบาล (Municipality) ตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรและหน้าที�ของการ
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บริหารการศกึษาท้องถิ�น ( The Law Concerning Organization and Operation of the Local 
Education Administration ) มีลกัษณะดงันี �  
 บริหารการศกึษาท้องถิ�นมีลกัษณะ ดงันี �คือ 

1. บริหารโดยองค์คณะบคุคลในรูปคณะกรรมการการศกึษา(Board of Education) 
ซึ�งเป็นองค์กรสงูสดุที�มีอํานาจในการตดัสินใจเรื�องการศกึษาของท้องถิ�น การศกึษาจึงไม่อยู่ภายใต้
การควบคมุของระบบราชการ แตเ่ป็นการควบคมุโดยประชาชน ( Layman Control ) 

2. เป็นอิสระจากฝ่ายปกครอง ( Independence of the general public administration) 
3. คณะกรรมการการศึกษาได้เลือกตามนัยแห่งกฎหมายโดยประชาชนตามหลัก

ประชาธิปไตย ( Democaratic Administration ) 
4. ผู้บริหารการศกึษาท้องถิ�น ซึ�งได้แก่ ศกึษาธิการ ( Superintendent ) เป็นผู้ นําทาง

การศกึษามืออาชีพ ( Professional Leadership ) 
 การบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ�น ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 

1. สภา ( Assembly ) ซึ�งประกอบด้วยสมาชิกที�มาจากการเลือกตั �ง เป็นองค์กรด้าน
นิตบิญัญตัขิองรัฐบาลท้องถิ�น มีอํานาจในการอนมุตัิเรื�องงบประมาณ การเก็บคา่เล่าเรียน และให้
ความเห็นชอบการแตง่ตั �งคณะกรรมการการศกึษาท้องถิ�น 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี(Governor and Municipal Mayor) ใน
ฐานะหวัหน้าสว่นราชการท้องถิ�น มีอํานาจหน้าที� ดงันี � 
     2.1  กํากบัดแูลมหาวิทยาลยัในสงักดั 
     2.2  อนมุตัิการจดัตั �งและปิดโรงเรียนเอกชน ตลอดจนการให้เงินอดุหนนุ โดยต้อง
ขอความเห็นจากสภาการศกึษาเอกชนในจงัหวดัก่อนใช้อํานาจสั�งปิด 
     2.3  การแตง่ตั �งและการปลดกรรมการการศกึษา 
      2.4  เสนองบประมาณการศกึษาและร่างกฎหมายตอ่สภา 
     2.5  บริหารทรัพย์สินทางการศกึษาและการใช้งบประมาณ 

3. คณะกรรมการการศึกษา ( Board of Education ) 
     3.1  เป็นองค์คณะบคุคลที�เป็นอิสระจากฝ่ายปกครอง 
     3.2  มีความเป็นกลางทางการเมือง สมาชิกกว่าครึ�งจะต้องไม่สงักดัพรรคการเมือง
เดียวกนั และไมต้่องเกี�ยวข้องกบักิจกรรมการเมือง 
 คณะกรรมการการศึกษามีอํานาจหน้าที�ในการตดัสินใจในเรื�องที�เกี�ยวกับการศึกษา
ท้องถิ�น โดยมีศกึษาธิการเป็นผู้บริหารงานในฐานะหวัหน้าสํานกังานการศกึษาของท้องถิ�น 
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 โครงสร้างขององค์กรระดับท้องถิ�น 
 การจดัองค์กรของคณะกรรมการการศึกษาระดบัจงัหวดันั �น อาจจดัให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจําเป็นของแตล่ะจงัหวดั แตส่ว่นใหญ่จะคล้ายกนั คือ มีคณะกรรมการการศกึษาเป็น
องค์กรบริหารสูงสุด มีศึกษาธิการ และผู้ ช่วยศึกษาธิการเป็นผู้บริหารการศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการการศกึษา สํานกังานการศกึษาระดบัจงัหวดัส่วนใหญ่
จะแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นส่วนต่างๆที�คล้ายคลึงกันเนื�องจากมีภารกิจที�เหมือนกัน ดงั
ตวัอยา่งของคณะกรรมการการศกึษาจงัหวดัอิบารากิ ซึ�งแบง่เป็นฝ่ายตา่งๆ ดงันี � 

1. ฝ่ายบริหารทั�วไป  
2. ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ 
3. ฝ่ายการเงิน 
4. ฝ่ายการศกึษาภาคบงัคบั 
5. ฝ่ายมธัยมศกึษาตอนปลาย 
6. ฝ่ายการศกึษาพิเศษ 
7. ฝ่ายการศกึษาตลอดชีวิต 
8. ฝ่ายพลศกึษาและอนามยั 
9. ฝ่ายบคุลากรและสวสัดิการ 
10. ฝ่ายนิเทศและแนะแนว 
11. ฝ่ายวฒันธรรม 

 นอกจากนี � บางจงัหวดัก็มีวิธีจดัโครงสร้างองค์กรที�แตกต่างออกไปบ้าง เช่น แบง่เป็น
ฝ่ายจังหวัด ฝ่ายหลักสูตรและแนะแนว ฝ่ายกิจการโรงเรียน ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน ฝ่าย
อาคารสถานที� เป็นต้น ซึ�งขึ �นอยูก่บัแตล่ะจงัหวดัวา่จะจดัองค์กรอยา่งไร  
 นอกจากโรงเรียนในสังกัดแล้ว ระดับจังหวัดยังมีหน่วยงานอื�นๆในสังกัด ได้แก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์
สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศนูย์ฝึกอบรมครูประจําจงัหวดัศนูย์เยาวชน เป็นต้น 
 ระดับเทศบาล อาจแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆที�คล้ายกับระดับจังหวัดหรือน้อยกว่านี � 
ตวัอย่าง เช่น คณะกรรมการการศึกษาโกเบ ( Kobe city Board of Education ) มีโครงสร้าง
องค์กรดงันี � 

1. ฝ่ายบริหารทั�วไป ซึ�งเป็นงานบริหารทั�วไป งานบุคลากร งานอาคารสถานที� และ
งานพฒันาโรงเรียน 



 62 

2. ฝ่ายหลกัสตูรและนิเทศการศกึษา แบง่ออกเป็นงานนิเทศ 1 กบั งานนิเทศ 2  
3. ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน แบ่งออกเป็น งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต งาน

ทรัพย์สินทางวฒันธรรม งานพละศกึษาและอนามยั และศนูย์การเรียนหรือศาลาประชาคม ( Citizen’ 
Public Halls ) 
 นอกจากโรงเรียนและฝ่ายตา่งๆดงักลา่วแล้วก็ยงัมีหน่วยงานอื�นๆในสงักดัอีกด้วย เช่น 
พิพิธภณัฑ์ และห้องสมดุเยาวชน เป็นต้น 
 บทบาทและอาํนาจหน้าที� 
 คณะกรรมการการศกึษาท้องถิ�นมีบทบาทและอํานาจหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ใน The 
Law Concerning Organization and Operation of the Local Education Administration โดย
ระดับเทศบาลรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ และระดับจังหวัดรับผิดชอบการจัด
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและการศกึษาพิเศษ อํานาจหน้าที�เหมือนกนั คือ 

1. บริหารโรงเรียนในสงักดั ( การศกึษาภาคบงัคบัระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา
ตอนต้นเป็นหน้าที�ของระดบัเทศบาล ส่วนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษเป็น
หน้าที�ของระดบัจงัหวดั ) ในเรื�องการจดัตั �ง ดแูล และยุบเลิกโรงเรียน ตลอดจนดแูลสถาบนัอื�นๆ
ทางการศึกษา เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ( ศนูย์การเรียนรู้ชุมชนหรือศาลาประชาคม ที�เรียกว่า “ 
Citizen’s Public Halls ” อยู่ในความดแูลของระดบัเทศบาลส่วนศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนอยูใ่นความดแูลของระดบัจงัหวดั  

2. จดัทําละทบทวนหลกัสูตรให้สอดคล้องกับ Course of Study ที�กําหนดโดย
กระทรวง เลือกตําราเรียนที�ใช้ในโรงเรียน กําหนดขนาดชั �นเรียน และกระบวนการรับเข้าเรียน 

3. จดัให้มีการฝึกอบรมประจําการของครูและบคุลากรอื�นๆ 
4. จดัและสง่เสริมการศกึษานอกโรงเรียน 
5. สง่เสริมและพิทกัษ์รักษาสมบตัทิางวฒันธรรม 

 นอกเหนือจากนี �แล้ว คณะกรรมการการศกึษาจงัหวดั ( Prefectural Board of Education ) 
ยงัมีหน้าที�เพิ�มเตมิเป็นการเฉพาะ คือ 

1. ให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยเหลือทางด้านการบริหาร วิชาการ และงบประมาณ 
แก่ระดบัเทศบาล 

2. ให้คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลจัดส่งรายงาน เพื�อปรับปรุงแก้ไขในกรณีที�
จําเป็น 
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3. แต่งตั �งและปลดออก ครูและบุคลากรโรงเรียนระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น การศกึษาพิเศษภาคบงัคบั ( ซึ�งรับเงินเดือนจากจงัหวดั ) โดยข้อเสนอของคณะกรรมการ
การศกึษาเทศบาล 

4. ให้ความเห็นชอบการแตง่ตั �งศกึษาธิการการศกึษาเทศบาล 
5. ออกใบประกอบวิชาชีพครูสําหรับโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 

 บุคลากร 
 เรื�องที�เกี�ยวข้องกับองค์คณะบุคคลผู้ รับผิดชอบการบริหารการศกึษาท้องถิ�น ทั �งใน
เรื�องจํานวนคน บทบาทหน้าที� และวิธีการปฏิบตัิงาน ถูกกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัด
องค์กรและการบริหารการศกึษาท้องถิ�น 
 คณะกรรมการการศึกษาในระดบัจงัหวดั ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 5 คน และใน
ระดบัเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 3 คน หรือ 5 คน สําหรับเทศบาลนครใหญ่ โดยได้รับ
การแตง่ตั �งจากหวัหน้าส่วนราชการท้องถิ�น(ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี) 
โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ�น 
 คณุสมบตัิของคณะกรรมการการศกึษาท้องถิ�น คือ เป็นบคุคลที�มีภูมิปัญญาทางด้าน
การศึกษา และมีจิตใจสูงส่ง เป็นที�ยอมรับนับถือของสังคม เมื�อได้รับแต่งตั �งแล้วจะมีวาระการ
ทํางาน 4 ปี เมื�อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั �งใหม่อีก และจะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
กลา่วคือกวา่ครึ�งของคณะกรรมการจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียวกนัไมไ่ด้ 
 ประธานของคณะกรรมการการศกึษาท้องถิ�นจะถกูเลือกมาจากสมาชิกด้วยกนัโดยจะ
มีการเลือกใหม่ทุกปี และประธานคนเดิมอาจได้รับการเลือกใหม่ก็ได้ ประธานเป็นผู้ ทําหน้าที�
ดําเนินการประชมุและหาข้อยตุหิรือตดัสินใจในเรื�องที�เสนอเพื�อลงมต ิ
 การศกึษาของญี�ปุ่ นแบง่ออกได้เป็น 3 ระดบั25คือ  

1. การศกึษาระดบัต้น ได้แก่ การศกึษาขั �นอนบุาล ซึ�งเริ�มเข้าศกึษาตั �งแตอ่าย ุ3 ปี ไป
จนถึงอายุ 5 ปี เป็นการจดัการศึกษาสําหรับเด็กที�มีอายุตั �งแต่ 3 ปีขึ �นไป เพื�อพฒันาเด็กด้าน
ร่างกาย ความคิด ให้รู้จกัสิ�งแวดล้อมรอบตวั และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนระดบั
ประถมศกึษา และขั �นประถมศกึษา 1-6 ตั �งแตอ่าย ุ6 ปีไปจนถึง 12 ปี เป็นการศกึษาภาคบงัคบั ใช้
เวลาเรียน 6 ปี เป็นการจดัการศกึษาขั �นพื �นฐาน เพื�อพฒันาทั �งด้านร่างกาย และจิตใจของเดก็ 

                                                 
25 ระบบการศกึษาประเทศญี�ปุ่ น, ฉบับอิเล็กทรอนิกส์, เข้าถึงเมื�อ 20 เมษายน 2557, 

เข้าถึงได้จาก www.educatepark.com 
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2. การศกึษาระดบักลาง ได้แก่ การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ซึ�งแบง่ออกเป็น 2 ช่วงคือ 
มธัยมศึกษาตอนต้น 3 ปี เป็นการศกึษาภาคบงัคบั และมธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี มีทั �งการจดั
การศกึษาสายสามญั และสายอาชีพ และหลกัสตูรประสม การจดัการศกึษาในระดบันี � มีทั �งการจดั
การศกึษาในเวลา และการศกึษานอกเวลาในตอนเย็น รวมทั �งการศกึษาทางไกล สําหรับผู้ ที�ทํางาน
แล้ว ที�ต้องการได้รับประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย 

3. การศกึษาระดบัสงู ได้แก่ การศกึษาในมหาวิทยาลยั มีทั �งหลกัสตูรเต็มเวลา และ
หลกัสูตรนอกเวลา มีให้เรียนภาคคํ�าสําหรับผู้ ที�ทํางานในเวลากลางวนั และมีการจดัการศึกษา
ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั �งในระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก 
วิทยาลยัชั �นต้นสําหรับผู้ ที�จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  วิทยาลยัเทคนิค เป็นการจดั
การศึกษาให้ผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จดัการศึกษาด้านเทคโนโลยี เพื�อให้มี
ความรู้ความสามารถที�จําเป็นแก่อาชีพทางสายช่างเทคนิค ผู้ สําเร็จการศกึษาจะได้รับวฒุิอนปุริญญา 
ผู้ สําเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัเทคนิค และมีคณุสมบตัิตามที�กําหนดสามารถศกึษาตอ่ในระดบัสงู
ขึ �นได้ ในบางวิทยาลยัได้รับอนมุตัใิห้จดัการศกึษาได้ถึงระดบัปริญญาตรี และวิทยาลยัอาชีวศกึษา
ซึ�งเป็นการจดัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับผู้จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือสงูกวา่ เพื�อฝึกอาชีพเฉพาะทาง 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 การอาชีวศึกษาของประเทศญี�ปุ่ นเริ�มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการ
ดําเนินการดงันี �26 

1. จดัการเรียนการสอนสําหรับนกัเรียนที�เลือกเรียนหลกัสูตรสายอาชีพ หรือเรียนใน
หลกัสูตรมธัยมแบบประสม ซึ�งมีการจดัสอนสาขาวิชาชีพทั �งในเวลา นอกเวลา และการศกึษา
ทางไกล  

2. การจดัการศึกษาวิชาชีพในวิทยาลยัชั �นต้น  สําหรับผู้จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  

3. วิทยาลยัเทคนิครับผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ใช้สําหรับการศกึษา
วิชาชีพเฉพาะทาง  

                                                 

 26 บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

และเทคโนโลยี(กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2548), 79. 
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4. มีการจดัในวิทยาลยัฝึกอาชีพเฉพาะทาง สําหรับผู้จบการศึกษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายหรือสงูกว่า จดัฝึกอบรมวิชาชีพทั �งระยะสั �นและระยะยาวตามความสนใจของผู้ เรียนใน
โรงเรียนฝึกอบรมวิชาชีพ 

5. หนว่ยงานจดัฝึกอบรมวิชาชีพ คือกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลกัอีกแห่งหนึ�งที�
ดําเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กบัแรงงาน โดยมีการฝึกอบรมขั �นพื �นฐาน เป็นการให้ความรู้และฝึก
ทกัษะที�จําเป็นสําหรับการทํางาน   การฝึกอบรมเพื�อเพิ�มทักษะความสามารถในการปฏิบตัิงาน
สําหรับการทํางานของช่างฝีมือที�มีความสามารถสงูขึ �น  การฝึกอบรมเพื�อเพิ�มศกัยภาพให้สงูขึ �น 
เพื�อให้มีความรู้และทักษะที�จําเป็นสําหรับการทํางาน  การฝึกอบรมสําหรับผู้ว่างงานหรือผู้ ที�
ต้องการเปลี�ยนอาชีพ  ซึ�งเป็นการฝึกอบรมในศนูย์การฝึกอบรมอาชีพ ศนูย์พฒันาทกัษะ และ
สถานฝึกอบรมวิชาชีพ ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ 
 สรุปได้ว่าการจดัอาชีวศกึษาของญี�ปุ่ นเป็นการจดัการศกึษาในระดบัท้องถิ�นที�มีความ
ชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารประเทศหรือโครงสร้างการปกครอง โดยการอาชีวศึกษาใน
ประเทศญี�ปุ่ นเริ�มในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายซึ�งอาจเป็นวิทยาลยัเทคนิค หรือสถานศกึษา
เฉพาะทาง บางวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาได้ถึงระดบัปริญญาตรี รวมทั �งมีการ
ฝึกอบรมวิชาชีพทั �งหลกัสูตรระยะสั �น และหลกัสตูรระยะยาว  ผู้จบจากมธัยมตอนปลายเข้าเรียน
วิชาชีพในวิทยาลัยชั �นต้น ซึ�งเป็นการศึกษาเฉพาะทาง นอกจากนี � ยงัมีกระทรวงแรงงานที�จัด
ฝึกอบรมวิชาชีพทั �งหลักสูตรเตรียมเข้าทํางาน และหลักสูตรยกระดับฝีมือ สถานประกอบการ
เอกชนยงัจดัการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับพนกังานของตนได้ สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการ
บริหารจดัการอาชีวศกึษาของ โปรเซอร์และควิกเลย์27(Prosser and Quigley, อ้างถึงใน ปรียาพร 
วงศ์อนตุรโรจน์, 2542) โดยกล่าวไว้ว่า การจดัอาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานนั �นต้องฝึกปฏิบตัิงานใน
สภาพแวดล้อมการทํางานจริง ใช้เครื�องมืออุปกรณ์จริง จัดการอาชีวศึกษาตามความสนใจของ
ผู้ เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน จดัให้มีความร่วมมือและระบบทวิภาคีกบัสถานประกอบการ 
มีการบริหารแบบยืดหยุน่ สอดคล้องกบัความต้องการและการเปลี�ยนแปลง นอกจากนี �แล้วแนวคิด
ในการจดัการศึกษาของญี�ปุ่ นยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีกระบวนการเลือกอาชีพของ กิสเบอร์กและ 

                                                 

 27ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูย์สื�อเสริม
กรุงเทพ, 2542), 18-19. 
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คนอื�น ๆ (Ginzberg and other 28 ซึ�งกล่าวว่าการเลือกอาชีพนั �นจะเกิดในช่วงที�เด็กอาย ุ17 ปี
จนถึงวยัผู้ ใหญ่ ซึ�งญี�ปุ่ นก็จดัให้มีการเรียนอาชีพในระดบัมธัยม และทฤษฎีนี �ยงักล่าวอีกว่าระดบั
การศึกษา ความสนใจ ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพด้วยเช่นกัน ดงันั �น
ญี�ปุ่ นจึงจดัอาชีวศึกษาที�หลากหลาย ทั �งด้านสาขาวิชาชีพ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั �น รวมถึงการฝึกอบรมเพื�อพฒันาบคุลากรสายอาชีพที�ต้องการ
เปลี�ยนงานใหม่หรือขึ �นสู่ตําแหน่งการบริหารอีกด้วย นอกจากนี �แล้วยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
แซมมอนส์ ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and Mortimore) 29 ซึ�งกล่าวว่าโรงเรียนที�
มีประสิทธิผลต้องสร้างวิสัยทัศน์ค่านิยมร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมที�เอื �อต่อการทํางาน และยัง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 30  ซึ�งกล่าวว่าโรงเรียนเป็นระบบเปิด 
ดงันั �นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องมองสภาวะการจัดการศึกษาทั �งระบบคือปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตที�ต้องมีการตรวจสอบ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในสังคมคือ
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ซึ�งญี�ปุ่ นสามารถจดัการศกึษาอาชีวศกึษาได้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจ
และสงัคมที�เปลี�ยนแปลงไปได้เป็นอยา่งดี  
 
การจัดการศึกษาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 สภาพทั�วไป 

 ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือที�เรียกสั �น ๆ ว่าประเทศเยอรมนั ตั �งอยู่
กึ�งกลางทวีปยโุรป มีพื �นที�ประมาณ 357,000 ตารางกิโลเมตร   มีประชากรประมาณ 82 ล้านคน      
(พ.ศ. 2543) แบ่งการปกครองออกเป็น 16 รัฐ ในจํานวนนี �มี 5 รัฐ ที�เคยเป็นเยอรมนัตะวนัออก 
แตล่ะรัฐมีกฎหมายรัฐธรรมนญูและมีรัฐบาลของตนเอง กฎหมายรัฐธรรมนญูสหพนัธ์สาธารณรัฐ
กําหนดว่าแต่ละรัฐมีสิทธิปกครองตนเองในทุกเรื�องที�รัฐธรรมนูญสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมิได้

                                                 

 28 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ:  คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540), 10. 
 29 P.Sammonds . J.Hillman and P. Mortimore, “Key characteristics of effective 
schoolds a review of school effectiveness research,“ A report by the institute of 
education for the office for standards in education, 1995. 
           30 Wayne K. Hoy and  Cecil G. Miskel, “Educational Administration :Theory ,” 
Research and Practice 7 (2005): 18-19. 
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กําหนดไว้ว่าเป็นของรัฐบาลกลาง ใน 16 รัฐ นี �แบง่เป็นเขตปกครอง 29 แห่ง 543 อําเภอ และ 
16,043 ตําบล การปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยที�มีประธานาธิบดีเป็นประมขุ และ
นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหน้ารัฐบาล เมืองหลวงของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ กรุงเบอร์ลิน จาก
สถิติ ปี พ.ศ. 2536 กําลงัแรงงานของประเทศจําแนกเป็นเกษตรกรรมร้อยละ 3.2 อตุสาหกรรมร้อยละ 
36.8 บริการร้อยละ 60.0 และอตัราว่างงานร้อยละ 8.9 เมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศไทยพบว่า
ประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่า เพราะมีพื �นที�ประมาณ 514,000 ตารางกิโลเมตร แตมี่พลเมืองเพียง
ประมาณ 61 ล้านคน ซึ�งมีจํานวนน้อยกวา่สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 การจัดการศึกษา 

 เนื�องจากเยอรมนัแบง่การปกครองออกเป็น 16 รัฐ ดงันั �นแตล่ะรัฐ จึงรับผิดชอบจดั
การศกึษาของตนเอง โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศกึษาธิการของแตล่ะรัฐ (หรืออาจเรียกชื�ออื�น) เป็น
ผู้บริหาร ภายใต้กรอบกว้าง ๆ ของรัฐบาลกลาง การศกึษาภาคบงัคบั โดยทั�วไป 9 ปี แตบ่างรัฐ 10 
ปี จะเริ�มจากอายุ 6 ถึง 18 ปี (หรือตํ�ากว่าถ้าจบการฝึกอาชีพสาขาใดสาขาหนึ�ง) การศึกษา
แบง่เป็น 4 ระดบั คือ ระดบัอนบุาล ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบั อดุมศกึษา 
(ดงัแผนภมูิระบบการศกึษาของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ�งการศกึษาทกุระบบเป็นการ
จดัโดยรัฐบาลเกือบทั �งหมด) ดงันั �นผู้ เรียนทกุระดบั จงึไมต้่องเสียคา่เลา่เรียนแตอ่ยา่งใด31 

1. ระดับอนุบาล เป็นการศกึษาตามความสมคัรใจ มิได้เป็นการศกึษาภาคบงัคบัโดย
เริ�มจากเด็กอาย ุ 3-5 ปี นบัวนัจะมีผู้ส่งบตุรหลานตนเองเข้าเรียนในระดบัอนบุาลมากขึ �น ซึ�งเป็น
การเตรียมความพร้อมด้านตา่ง ๆ ให้กบัเดก็ มากกวา่เป็นการให้การศกึษาทางวิชาการ 

2. ระดับประถมศึกษา เป็นส่วนแรกของการศึกษาภาคบงัคบั เพราะเยาวชนทกุคน
ต้องเข้าเรียนระดบัประถมศึกษาเมื�ออาย ุ 6 ปี การเรียนระดบันี �ใช้เวลา 4 ปี คือ เกรด 1-4 
วตัถปุระสงค์ของการประถมศกึษา เพื�อให้เยาวชนอ่านออก เขียนได้ และรู้เลขคณิต วิชาที�สอน 
ได้แก่ วิชาภาษาเยอรมนั เลขคณิต และความรู้ตา่ง ๆ ที�สอนประสมประสานกนั เช่น สงัคมศกึษา 
ประวตัศิาสตร์ ภมูิศาสตร์ ฟิสิกส์เคมี ชีววิทยา และวิชาที�เกี�ยวกบัศลิปะ ดนตรี กีฬา ศาสนา 

3. ระดับมัธยมศึกษา แบง่เป็นชั �นมธัยมศกึษาตอนต้น ซึ�งใช้เวลา 5-6 ปี ได้แก่ เกรด 
5-9บางรัฐอาจถึงเกรด 10 และชั �นมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญัอีก 3 ปี คือ เกรด 11-13 การ
เรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นแบง่เป็น 4 ประเภท ดงันี �  

                                                 

 31 บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเรื�องเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

และเทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2548), 56-62. 
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 ประเภทแรก คือ โรงเรียนมธัยมศกึษาสายทั�วไป (General Secondary Schools) ซึ�ง
ใช้เวลา 5 ปี (เกรด 5-9) แตบ่างรัฐอาจใช้เวลา 6 ปี (เกรด 5-10)  
 ประเภทที� 2 คือ โรงเรียนมธัยมศกึษาสายกลาง (Intermediate Secondary Schools) 
ใช้เวลา 6 ปี (เกรด 5-10) โรงเรียนประเภทนี �มีความเข้มข้นทางวิชาการมากกวา่ประเภทแรก 
 ประเภทที� 3 คือ โรงเรียนมธัยมศกึษาสายสามญั (Secondary Schools) ใช้เวลา 6 ปี
เช่นกนั คือ เกรด 5-10 โรงเรียนประเภทนี �มีความเข้มข้นทางวิชาการมากที�สดุ เหมาะสําหรับผู้ ที�
ต้องการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั  
 ประเภทที� 4 คือ โรงเรียนมธัยมศกึษาแบบประสม (Comprehensive School) ซึ�งเป็น
โรงเรียนที�สอนแบบประสมประสานจากโรงเรียนมธัยมศึกษาประเภทแรกถึงมธัยมประเภทที�สาม 
ทั �งวิชาชีพและวิชาสามญั ใช้เวลา 6 ปี คือ เกรด 5-10 เช่นกนั โรงเรียนประเภทแรกมีนกัเรียนมาก
ที�สดุประมาณเกือบสามในสี� และเรียงตามลําดบั โดยโรงเรียนมธัยมศกึษาแบบประสมมีน้อยที�สดุ 
และมีเพียงบางรัฐเท่านั �นที�เปิดสอนประเภทนี � เมื�อเรียนจบระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ถือว่า
การศึกษาภาคบงัคบัสําหรับการเรียนในโรงเรียนสามญัแบบเต็มเวลาสิ �นสดุลง (แผนภูมิแสดง
ระบบการศกึษาของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) แตเ่ยาวชนจะยงัเข้าทํางานแบบเต็มตวั
ไม่ได้จนกว่าจะอายุครบ 18 ปี หรือจนกว่าจะจบการฝึกอาชีพสาขาใดสาขาหนึ�ง (คล้ายกับ
นโยบายจดัการศกึษาแบบ 9+1 ที�รัฐบาลไทยกําลงัดําเนินการอยูใ่นขณะนี �)  
 การเลือกเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทใดประเภทหนึ�งดงักล่าว เป็นการ
ตดัสินใจของผู้ปกครองและเยาวชน โดยมีครูเป็นผู้ ให้ข้อมลูสนบัสนนุและแนะแนว เช่น การเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ นักเรียนต้องเรียนทฤษฎีเป็นวิชาสามญัคอ่นข้างมาก เพราะ
เป็นการเตรียมตัว เพื�อเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 ปี คือ เกรด 11-13 (Upper 
Secondary Schools) แล้วเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอดุมศกึษาอื�นตามต้องการ 
ส่วนการเรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาสายกลาง ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาเรียน 6 ปี เช่นเดียวกับสาย
สามญั แต่ไม่จําเป็นต้องเรียนด้านวิชาการเข้มข้นเหมือนสายสามญั เพราะผู้ ที�จบจากโรงเรียน
มธัยมศกึษาสายกลาง สว่นใหญ่จะเข้าศกึษาตอ่ในวิทยาลยัอาชีวศกึษาที�มีความแตกตา่งกนัไปใน
แต่ละรัฐ ส่วนผู้ ที�จบจากมธัยมศกึษาสายทั�วไปที�ใช้เวลา 5 หรือ 6 ปี (ขึ �นอยู่กับแต่ละรัฐจะ
ดําเนินการ) นั �น ผู้ ที�เรียนในโรงเรียนนี �จะเรียนวิชาการไม่สงูนกั เพราะเป็นการเตรียมบคุลากรเพื�อ
เข้าสู่ด้านอาชีพ ซึ�งนกัเรียนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 จะเลือกเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษาประเภทนี � 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที�นกัเรียนจะเลือกเรียนมธัยมศกึษาสายสามญัมีมากขึ �นจากเดิม ถึงแม้ว่า
จะมีการแบง่มธัยมศกึษาตอนต้นออกเป็น 4 ประเภท แตก่ารเรียนในสองปีแรก จะเป็นการเรียนใน
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ลกัษณะคล้ายกนั เพื�อเป็นการให้นกัเรียนได้เตรียมตวั (Orientation) และปรับพื �นฐาน ก่อนที�จะ
แยกกนัเรียนอย่างเด็ดขาดในโรงเรียนประเภทใดประเภทหนึ�งในจํานวนสี�ประเภทดงักล่าวในเกรด 
7 เป็นต้นไป 

4. ระดับอาชีวศึกษา เมื�อเรียนจบชั �นมธัยมศกึษาตอนต้นแล้ว ถ้าเป็นโรงเรียนมธัยมศกึษา
สายทั�วไป นกัเรียนประมาณสามในสี�จะเข้ารับการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี (Dual System) ซึ�ง
เป็นการฝึกอาชีพที�นิยมกนัมากในหมูเ่ยาวชน การฝึกอาชีพในระบบนี �เยาวชนต้องไปสมคัรเป็นช่าง
ฝึกหดั (Trainee) ในสถานประกอบการ ซึ�งอาจเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กที�
เปิดรับสมคัรช่างฝึกหดั เมื�อมีการทําสญัญากนัระหว่างผู้ปกครองและสถานประกอบการแล้ว การ
ฝึกจึงจะเริ�มขึ �น โดยฝึกปฏิบตัิในสถานประกอบการนั �น ๆ เป็นหลกั ประมาณ 3-4 วนัตอ่สปัดาห์ 
ส่วนเวลาที�เหลืออีก 1-2 วนั สถานประกอบการจะส่งช่างฝึกหดันั �นไปเรียนทฤษฎีในโรงเรียน
อาชีวศกึษาที�อยู่ใกล้ การฝึกอาชีพลกัษณะนี �กระทําโดยมีกฎหมายรองรับ เฉพาะการฝึกปฏิบตัิใน
สถานประกอบการจะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลสหพนัธ์ (รัฐบาลกลาง) ซึ�งทกุรัฐต้องปฏิบตัิ
ตาม ส่วนการเรียนทฤษฏีในโรงเรียนอาชีวศกึษาเป็นไปตามกฎหมายการศกึษาของแตล่ะรัฐ ซึ�ง
อาจแตกตา่งกนับ้างในรายละเอียดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีใช้เวลาประมาณ 3-3.5 ปี ขึ �นอยู่กบั
แตล่ะสาขา ดงันั �นผู้จบการศกึษาจึงมีอายมุากกว่า 18 ปี ซึ�งพ้นการศกึษาภาคบงัคบั และสามารถ
ทํางานประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ตามปกต ิ
 ผู้ ที�จบจากมธัยมศกึษาสายกลาง สว่นใหญ่จะเข้าศกึษาตอ่ในวิทยาลยัอาชีวศกึษา ซึ�ง
อาจเป็นแบบเรียนเต็มเวลาในโรงเรียน (Full Time Vocational Schools) หรือเรียนในโรงเรียน
อาชีวศึกษาชั �นสูง (Upper Secondary Vocational Schools) หรือที�ภาษาเยอรมนัเรียกว่า 
"Fachoberschule" (FO) เพื�อออกไปประกอบอาชีพ หรือส่วนหนึ�งอาจศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาตอ่ไป 
อยา่งไรก็ตามเยาวชนส่วนหนึ�งที�จบจากมธัยมศกึษาสายกลาง อาจกลบัเข้ารับการฝึกอาชีพระบบ
ทวิภาคีก็ได้ 
 ผู้ ที�จบจากมธัยมศกึษาตอนต้นสายสามญัจะเข้าเรียนตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(Upper Secondary Schools) อีก 3 ปี (เกรด 11-13) นบัเป็นการเรียนที�ใช้เวลารวม 13 ปี ก่อนที�
จะจบมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั ซึ�งแตกตา่งจากประเทศอื�น ๆ ทั�วไป ที�ใช้เวลา 12 ปี ผู้ ที�
จบระดบันี �ส่วนใหญ่จะเข้าสอบเพื�อรับประกาศนียบตัรที�เรียกว่า "Abitur" เพื�อเตรียมตวัเข้าศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษา ผู้ ที�จบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญัส่วนหนึ�ง อาจกลบัเข้ารับการ
ฝึกอาชีพระบบทวิภาคีเชน่เดียวกบัผู้จบมธัยมศกึษาตอนต้นสายทั�วไป 
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5. ระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ�งเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ที�มี
ประกาศนียบตัร Abitur เท่านั �น หรือศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะทางอื�น ๆ เช่น สถาบนั
ฝึกหดัครู สถาบนัศิลปะ หรือสถาบนัที�เรียกว่า "Berufsakademie" ซึ�งส่วนใหญ่อยู่ในรัฐบาลเดน
วอร์ททึมแบรค (Badenwuertemberg) หรือรัฐอื�น ๆ อีก 2-3 รัฐ การเรียนในมหาวิทยาลยัส่วน
ใหญ่ไม่ต้องมีการสอบเข้า แตพ่ิจารณาจากผลการเรียน ผลการสอบที�ผ่านมา การเรียนใช้เวลา
ประมาณ 5-6 ปี ผู้ ที�จบการศกึษาจะได้รับวฒุิ Diplom ซึ�งเทียบได้กบัระดบัประกาศนียบตัรชั �นสงู
วิชาเฉพาะที�สงูกวา่ปริญญาตรี แตตํ่�ากวา่ปริญญาโท 
 ผู้ ที�จบจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญอีกส่วนหนึ�ง อาจเข้าเรียนในสถาบนั
เทคโนโลยี (Polytechnic College and Integrated Universities) ที�ภาษาเยอรมนัเรียกว่า 
"Fachhochschule" สถาบนัประเภทนี �เทียบเคียงได้กบัสถาบนัเทคโนโลยีในประเทศไทยเพราะรับ
ทั �งผู้ ที�จบจากโรงเรียนอาชีวศกึษาชั �นสงู (Fachoberschule) และผู้ ที�จบจากมธัยมศกึษาตอนปลาย
สายสามญั  
 สําหรับผู้ ที�เข้ารับการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีนั �น ถ้าจบการฝึกซึ�งใช้เวลา 3-3.5 ปี 
(ขึ �นอยู่กบัสาขาอาชีพ) แล้วจะสามารถเข้าทํางานในสถานประกอบการได้โดยตรง อาจเป็นสถาน
ประกอบการที�ตนเองฝึกอาชีพมาหรือสถานประกอบการอื�น หลงัจากที�มีประสบการณ์ในการ
ทํางานที�ตรงสาขาและมีวยัวฒุิไม่ตํ�ากว่า 24 ปี อาจเข้าศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษาที�เรียกว่า 
"Mastercraftsman School" ที�ภาษาเยอรมนัเรียกว่า "Meister Schule" อีก 1-2 ปี เพื�อสอบรับ
ประกาศนียบตัรหวัหน้าช่างผู้ ชํานาญงาน (Meister) เพื�อทํางานในสายงานตอ่ไป สําหรับผู้ ที�จบ
ระบบทวิภาคีแต่ยังไม่ประสงค์จะทํางาน อาจศึกษาต่อในโรงเรียนเทคนิคชั �นสูง (Advanced 
Technical Schools) หรืออาจเข้าศกึษาตอ่ในโรงเรียนอาชีวศกึษาชั �นสงู (Fachoberschule) เพื�อ
เตรียมตวัเข้าศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยี (Fachhochschule) ตอ่ไปเชน่กนั 
 ในปี พ.ศ. 2543 มีเยาวชนเยอรมนัทั �งหญิงและชายกําลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอดุมศกึษา 
343 แห่งทั�วประเทศ รัฐบาลเยอรมนัมีจดุมุ่งหมายที�จะพฒันาส่งเสริมสมรรถนะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษเพื�อให้มีความเข้มแข็งมากยิ�งขึ �น เป็นที�น่าสงัเกตว่าสถานศกึษาที�
จดัการศึกษาทุกระดบัตั �งแต่ชั �นประถมศึกษาถึงปริญญาเอกเกือบทั �งหมดเป็นของรัฐ ผู้ เรียนจึง          
ไมต้่องเสียคา่เลา่เรียนแตอ่ยา่งใด 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 เยอรมนีมีกฎหมายเป็นครั �งแรกคือกฎหมายฝึกอบรมอาชีพ (The Vocational Training 
Act of 1969) โดยกําหนดแนวทางในการฝึกอบรมอาชีพไว้ 3 ประเภท คือ การฝึกเบื �องต้น (initial 
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training) การฝึกตอ่เนื�อง (further training) และการฝึกอาชีพใหม่ (retraining) การฝึกอบรมจะ
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (learning by doing) ให้สถานประกอบการ เป็นศนูย์กลางการฝึก32

ดงันี � 
1. การฝึกอบรมอาชีพเบื ]องต้น (initial training) เป็นการศกึษาฝึกอบรมเพื�อเป็น

พื �นฐานในการประกอบอาชีพ ในเยอรมนีแตเ่ดิมปฏิบตัิกนัมาอย่างไม่มีระบบเป็นเวลาช้านานแล้ว 
ผู้ เรียนไปสมคัรฝึกเป็นช่างลกูมือ กับเจ้าของกิจการ (นายจ้าง) ที�ตนสนใจ จนมีความชํานาญ 
สามารถปฏิบตัิงานได้ ตอ่มาได้พฒันาเป็นระบบสถานประกอบการจดัการฝึกอบรมเอง และเป็น
ระบบโรงเรียนร่วมกบัศนูย์ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ที�เรียกว่า ระบบทวิภาคี (Dual System) 
ซึ�งหมายถึงการจดัการการอาชีวศกึษาด้วยความร่วมมือของ 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสถานศกึษาของรัฐ 
กบัฝ่ายเศรษฐกิจหรือฝ่ายสถานประกอบการเอกชน ซึ�งเป็นความร่วมมือในลกัษณะเป็นหุ้นส่วน 
โดยสถานศกึษาเป็นผู้ให้ความรู้สามญัและความรู้ภาคทฤษฎี สว่นการฝึกทกัษะปฏิบตัิ จดัในสถาน
ประกอบการ เป็นการให้ประสบการณ์ตรงในการทํางานจากสถานการณ์จริง นกัเรียนในระบบทวิ
ภาคีมีฐานะเป็นช่างฝึกหดั (apprentice) ของสถานประกอบการนั �น การฝึกทกัษะมี หน่วยงานที�
เกี�ยวข้องของรัฐเป็นผู้ดแูล เมื�อนกัเรียนสําเร็จการศกึษาเป็นชา่งฝีมือ (journeyman) จะมีสมรรถนะ 
ประกอบด้วย ความรู้สามญั ความรู้ภาคทฤษฎี และทกัษะปฏิบตัิ พร้อมที�จะทํางานได้ตาม
ลกัษณะสาขาวิชาที�ได้รับการฝึก 
  การสมคัรเข้าสูร่ะบบทวิภาคี ในการการสมคัรเข้าสูร่ะบบทวิภาคี นกัเรียนต้องไปขอ
สมคัรเป็น ช่างฝึกหดั ในธุรกิจอตุสาหกรรม/สถานประกอบการ ที�ตนประสงค์จะฝึกงานด้วย เมื�อ
ผา่นการตรวจคณุสมบตัติา่ง ๆ แล้ว สถานประกอบการจะติดตอ่กบัทางโรงเรียนอาชีวศกึษาในเขต
ที�อยู่ใกล้ เพื�อร่วมกันวางแผนในการส่งช่างฝึกหดัไปเรียนวิชาสามญั และภาคทฤษฎีของสาขา
อาชีพที�นกัเรียนเลือกไว้ ในชว่งเวลาที�ได้ ตกลงกนั หอการค้าและอตุสาหกรรม อยู่ภายใต้การกํากบั
ดแูลของกระทรวงสําหรับ การแรงงานและระเบียบสงัคม ครอบครัวและสตรี 
  การเรียนในสถานศกึษา เป็นการเรียนที�เรียกว่า part-time studying กล่าวคือช่าง
ฝึกหดัต้องเรียนวิชาสามญัและภาคทฤษฎีพื �นฐานในโรงเรียนอาชีวศกึษา เป็นเวลา 9-12 ชั�วโมง 
หรือ 1-2 วนัต่อสปัดาห์ หรือเป็นการเรียนแบบ block studying โดยเรียนวิชาสามญัและ
ภาคทฤษฎีในโรงเรียนอาชีวศกึษาติดตอ่กนัเป็นช่วงระยะเวลาหนึ�งหลาย ๆ สปัดาห์ แล้วจึงไปฝึก
ปฏิบตัใินสถานประกอบการอีกระยะเวลาหนึ�งหลาย ๆ สปัดาห์ 

                                                 

 32 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, อาชีวศึกษาพัฒนาชาติ: บทเรียนจาก

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(กรุงเทพฯ: สํานกันโยบายและแผนการศกึษา, 2548), 8-21. 
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  การที�จะจัดการเรียนและการฝึกอาชีพในลักษณะใดนั �น ต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบที�เกี�ยวข้องตา่ง ๆ ซึ�งจะต้องมีการวางแผนการเรียนของนักเรียนทวิภาคีแตล่ะคน
ตลอดหลกัสูตร โดยดําเนินการร่วมกนัระหว่างสถานศกึษา และครูฝึก ในสถานประกอบการไว้
ล่วงหน้า ทั �งนี � ต้องจัดเวลาการเรียนในสถานศึกษาให้สอดคล้อง กับการฝึกปฏิบตัิในสถาน
ประกอบการ  
  การฝึกปฏิบตัิในธุรกิจอตุสาหกรรม หลงัจากที�ผู้สมคัรผ่านการทดสอบความพร้อม
จากสถานประกอบการ และการตรวจสอบของแพทย์ว่ามีสุขภาพดี เหมาะสมที�จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมในสาขาอาชีพที�ตนต้องการ ขั �นตอนตอ่ไปคือการทําสญัญาเข้าเป็นช่างฝึกหดั  ซึ�งรัฐบาล
กลางของเยอรมนี ได้วางเกณฑ์กว้าง ๆ สําหรับการพิจารณารับชา่งฝึกหดัดงันี � 

1. ผู้ ที�จะเข้าเป็นช่างฝึกหดัจะต้องมีอายคุรบ 15 ปี และสอบไล่ได้ชั �นมธัยมศกึษา
ตอนต้น 

2. การเป็นช่างฝึกหดัจะใช้เวลาประมาณ 2-3.5 ปี แตกตา่งกนัตามสาขาอาชีพ 
3. สถานประกอบการจะต้องรับช่างฝึกหดั ให้เหมาะสมกับจํานวนบคุลากร (ครู

ฝึก/Master/Meister 1) และเครื�องมือ เครื�องจกัร ซึ�งรัฐบาลกําหนดไว้สําหรับแตล่ะสาขาอาชีพ 
4. สถานประกอบการที�รับชา่งฝึกหดัจะต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบตา่ง ๆ ที�รัฐบาล

กําหนดขึ �น 
5. ต้องมีการทําสญัญาระหว่างธุรกิจอตุสาหกรรม/สถานประกอบการ (นายจ้าง)  

และผู้ เข้ารับการฝึก(ช่างฝึกหดั) และส่งสญัญาไปให้หอการค้าและอุตสาหกรรม ประจําเมืองนั �น 
เพื�อลงทะเบียนไว้ โดยสญัญาจะต้องระบสุิ�งตอ่ไปนี � 

5.1 ลกัษณะ และจดุมุง่หมายของงานที�จะฝึก 
5.2 วนัเริ�มต้น -สิ �นสดุการฝึก 
5.3 เวลาฝึกแตล่ะวนั 
5.4 วนัพกัผอ่น 
5.5 ระยะเวลาทดลองฝึก 
5.6 การฝึกภายนอกโรงเรียน(ถ้ามี) เชน่ ศนูย์ฝึกอาชีพพิเศษเฉพาะสาขา 
5.7 อตัราคา่แรงของชา่งฝึกหดั 
5.8 เงื�อนไขตา่ง ๆ ที�ทําให้สญัญาสิ �นสดุ 
5.9 การคุ้มครองการประกนัอบุตัิภยั / เหตทีุ�อาจจะเกิดกบัชา่งฝึกหดั 
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5.10 สถานประกอบการต้องยินยอมให้ช่างฝึกหัดไปเรียนวิชาสามัญและ
ภาคทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัสาขาอาชีพ ในโรงเรียนอาชีวศกึษาสปัดาห์ละ 1-2 วนั หรือตามที�ตกลง
กบัโรงเรียนอาชีวศกึษา 

5.11 สถานประกอบการจะต้องจดัการฝึกอบรมช่างฝึกหดั ให้มีความรู้ และ
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื�อเข้าทดสอบสมรรถนะจากหอการค้าและอตุสาหกรรม 

5.12 นกัเรียนจะต้องตั �งใจเรียน/ฝึก ตามแผนการเรียนที�ครูผู้ ฝึกจดัทําร่วมกับ
โรงเรียนอาชีวศกึษา  
  นอกจากนี �ยงักําหนดข้อห้ามทําสญัญาที�มีผลในทางลบต่อช่างฝึกหดั เช่น ห้าม
สถานประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ �นจากการฝึกงานจากช่างฝึกหัด ห้ามลงโทษช่าง
ฝึกหดั  หากทําผิดสญัญา แตท่ั �งนี �ช่างฝึกหดัสามารถฟ้องร้องสถานประกอบการได้หากจดัการฝึก
ไมไ่ด้คณุภาพตามมาตรฐานแตล่ะสาขาอาชีพ รวมทั �งผู้ เข้ารับการอบรมอาชีพสามารถเปลี�ยนที�ฝึก
ได้โดยไปขอสมคัรกบัสถานประกอบการใหมที่�ต้องการไปฝึกอาชีพ 
  ในการฝึกทักษะอาชีพ จะมีครูฝึกเป็นผู้ ดูแลให้ช่างฝึกหดัได้รับการฝึกฝนตาม
แผนการเรียนของแตล่ะคน ซึ�งการฝึกแบง่ออกเป็น 2 ขั �น ขั �นที� 1 เป็นการสร้างทกัษะเบื �องต้น 
ในช่วงนี �น ักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติที�จําเป็นในสาขาอาชีพนั �น ไม่มีการผลิตใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ปี (basic vocational training year) หลงัจากที�ช่างฝึกหดัมีความรู้และทกัษะในการ
ทํางานแล้ว จะได้รับการฝึกทกัษะที�สงูขึ �นสามารถผลิตผลิตภณัฑ์ได้ ซึ�งเป็นขั �นที� 2 เป็นระยะการ
ผลิต ซึ�งในสถานประกอบการหลายแห่ง พบว่าผลผลิตของช่างฝึกหดัมีคณุภาพดีสามารถนําออก
ขายเป็นสินค้าได้ ทําให้สถานประกอบการนั �น  มีรายได้เพื�อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนในการ
จดัการฝึกได้ เมื�อจบการฝึกแล้วชา่งฝึกหดัต้องไปสอบวดัสมรรถนะกบัหอการค้าของแตล่ะอาชีพ 
  การทดสอบสมรรถนะ ก่อนที�จะได้รับประกาศนียบตัรเป็นช่างฝีมือ ช่างฝึกหดัต้อง
ผา่นการทดสอบทั �งความรู้สามญั ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิของแตล่ะสาขาอาชีพ ซึ�งการ
ทดสอบความรู้สามญัและความรู้ภาคทฤษฎี จดัสอบโดยสถานศกึษาที�ช่างฝึกหดัเข้าเรียน ผู้ ที�ผ่าน
การทดสอบในส่วนนี �จะได้รับประกาศนียบัตรวุฒิสามญัจากสถานศึกษา ส่วนการทดสอบ 
ภาคปฏิบตั ิหอการค้าของแตล่ะอาชีพ เป็นผู้ รับผิดชอบจดัการทดสอบสมรรถนะตามสาขาอาชีพ ที�
ได้รับการฝึก ผู้ ที�ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบตัรวฒุิอาชีพเป็นช่างฝีมือ (journeyman) 
จากหอการค้า เฉพาะสาขาที�ผา่นการฝึก   
  ตามกฎหมายการฝึกอบรมอาชีพได้ระบไุว้ว่า ในช่วงของการฝึกทกัษะปฏิบตัิจะต้อง
มีการทดสอบ ในระหว่างฝึก (interim examination ) อย่างน้อย 1 ครั �ง และเมื�อสิ �นสดุการฝึกจะมี
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การทดสอบสมรรถนะ (final examination) เพื�อรับประกาศนียบตัรอีก 1 ครั �ง ซึ�งโดยทั�วไปการ
ทดสอบระหว่างการฝึก จะมีการทดสอบในปลายปีที� 2  สําหรับหลกัสตูรช่างฝึกหดัที�ใช้เวลา 3 - 
3.5 ปี และทดสอบในปลายปีที� 1 สําหรับหลกัสตูรชา่งฝึกหดัที�ใช้เวลา 2 ปี  
  การกําหนดให้มีการสอบวดัสมรรถนะผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพอย่างเข้มข้น เป็น
ผลดีตอ่การพฒันาแรงงานของชาตโิดยสว่นรวม ดงันี � 

1. ผู้ เข้ารับการทดสอบต้องมีการเตรียมพร้อม ด้วยการตั �งใจฝึกอบรม ขยนัหมั�นเพียรใน
การฝึกอยา่งจริงจงัเพื�อให้สามารถสอบผา่นได้ 

2. สถานศกึษาก็ต้องสอนให้นกัเรียนได้รับความรู้ที�ทนัสมยั และตรงตามความต้องการ
ของตลาด อยา่งแท้จริง 

3. สถานประกอบการเอาใจใส่การฝึกช่างฝึกหดัให้มีคณุภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ปฏิบตังิานได้จริง เพราะไมเ่ช่นนั �นแล้วหากไม่มีคณุภาพทดสอบไม่ผ่าน สถานประกอบการอาจถกู
ผู้ รับการฝึกฟ้องร้องได้ จะทําให้เสียชื�อเสียง อีกประการหนึ�งช่างฝึกหดั คือผู้ ที�จะเข้าไปทํางานใน
สถานประกอบการ และสถานประกอบการจะเป็นผู้ได้รับประประโยชน์โดยตรงจากชา่งฝึกหดั 
  ประโยชน์ที�สถานประกอบการได้รับ จากการฝึกชา่งฝึกหดั มีดงันี � 

1. สถานประกอบการสามารถวางแผนด้านกําลงัคนระยะยาวได้  เนื�องจากสามารถ
ดําเนินการฝึกช่างฝึกหดัได้เอง และเมื�อสําเร็จเป็นช่างฝีมือจะมีคณุภาพตามที�ต้องการ สอดคล้อง
กบัลกัษณะธุรกิจของสถานประกอบการนั �น 

2. สถานประกอบการรับรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ และเจตคติ ตลอดจน
ความรับผิดชอบในการทํางานของชา่งฝึกหดัของสถานประกอบการนั �นอย่างชดัเจน ซึ�งเป็นข้อมลูที�
สําคญัเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งตอ่การตดัสินใจรับเข้าทํางาน 

3. ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรใหม่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกาศ         
รับสมคัรพนกังานใหม ่เพราะสามารถรับชา่งฝึกหดัจากสถานประกอบการนั �นเข้าทํางานได้ทนัที 

4. ลดคา่ใช้จ่ายในการฝึกบคุลากรใหม่ของสถานประกอบการ เนื�องจากช่างฝึกหดั
สว่นใหญ่พงึพอใจสถานประกอบการที�ไปฝึกงาน และสมคัรเข้าทํางานในสถานประกอบการนั �น 

5. ลดระยะเวลาการสร้าง/พฒันาบุคลากรใหม่ เพราะสามารถรับช่างฝึกหดัเข้า
ทํางานได้เลยโดยไม่ต้องมีการอบรมเพิ�มเติม เนื�องจากช่างฝึกหดัมีประสบการณ์การทํางานใน
สถานประกอบการนั �นอยูแ่ล้ว 
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6. ลดเวลาของพนกังานใหม่ในการปรับตวัให้เข้ากับสถานประกอบการ เนื�องจาก
ช่างฝึกหัดผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ ทําให้เกิดความคุ้นเคยกบับุคลากร ระเบียบ
วฒันธรรมการทํางาน ฯลฯ ของสถานประกอบการนั �น 

7. บางครั �งชา่งฝึกหดัสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ เป็นประโยชน์ตอ่สถานประกอบการ 
8. ช่างฝึกหดัให้ผลงานที�มีผลดีมากกว่าผลเสีย ทําให้เกิดผลผลิตเป็นประโยชน์ต่อ

สถานประกอบการนั �น 
9. ทําให้ระบบจา่ยคา่แรงมีความมั�นคงเพราะวา่สามารถคํานวณได้ 
10. สถานประกอบการที�ฝึกชา่งฝึกหดัให้มีคณุภาพ ฝีมือเป็นเลิศ จะมีชื�อเสียงเป็นที�

ยอมรับของสงัคม เป็นการสร้างภาพพจน์ที�ดีอันส่งผลมาถึงความนิยมใช้สินค้าและบริการของ
สถานประกอบการนั �น 

2. การฝึกอบรมอาชีพต่อเนื�อง (further training) ตามกฎหมายฝึกอบรมอาชีพ 
กระทรวงศกึษาและวิทยาศาสตร์ รัฐบาลกลาง มีหน้าที�ในการกําหนดกฎระเบียบการอบรมอาชีพ
ตอ่เนื�อง เพื�อให้เป็นระบบเดียวกนัทั �งประเทศ ทั �งนี �ได้กําหนดให้ หอการค้าดแูลจดัการอบรมอาชีพ
ตอ่เนื�อง ใน 2 ลกัษณะ คือ  
  การศึกษาอบรมเพื�อความก้าวหน้าในอาชีพ (advancement) เช่น เพื�อให้มี
คณุสมบตัิในการดํารงตําแหน่งที�สงูขึ �น ใช้เวลาอบรมในชั �นเรียน 500-700 ชั�วโมง และผู้ เข้ารับการ
อบรมต้องผา่นการทดสอบวดัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาอาชีพที�ขอสอบจาก
หอการค้า ซึ�งคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นผู้ กําหนด เนื �อหาสาระ วตัถปุระสงค์ มาตรฐาน 
กระบวนการ และเงื�อนไขตา่ง ๆ ในการสอบ การจดัสอบดําเนินการโดยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ 
(boards of examiners) ที�ได้รับการแตง่ตั �งจากหอการค้า ผู้ ที�สอบผ่านจะได้ประกาศนียบตัรเป็น 
Master/Meister (เฉพาะสาขาอาชีพ) 
  การศกึษาอบรมเพื�อการปรับตวั (adaptation) เช่น การศกึษาเพื�อเพิ�มความรู้ และ
ทกัษะในอาชีพให้สามารถใช้เทคโนโลยีที�เปลี�ยนไปได้ ซึ�งการอบรมประเภทนี �เป็นการอบรมระยะ
สั �น ๆ ผู้ เข้ารับการอบรมไมต้่องผา่นการทดสอบจากหอการค้า  
  ทั �งนี � แรงงานที�ต้องการเปลี�ยนอาชีพด้วยเหตผุลใดก็ตาม สามารถเข้ารับการอบรม
เพื�อเปลี�ยนอาชีพได้ 

3. การฝึกอบรมอาชีพใหม่ (retraining) แรงงานที�ต้องการเปลี�ยนอาชีพ เช่น เป็น
พอ่ครัวมานาน เมื�ออายมุากขึ �นกําลงัแรงลดลงไมส่ามารถยกหม้อใบใหญ่ ๆ ได้ สามารถเข้ารับการ
อบรม เพื�อเปลี�ยนอาชีพใหม ่ที�เหมาะกบัสภาพร่างกายและความสนใจ หรือพบว่าอาชีพที�กําลงัทํา
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อยู่ไม่ถนดั สามารถเข้ารับการอบรม เพื�อเปลี�ยนอาชีพใหม่ได้เช่นกัน โดยไปขอรับข้อมูลและ
ปรึกษากับเจ้าหน้าที�ของหอการค้า ซึ�งมีหน้าที�ตามกฎหมายในการจดัทดสอบแรงงานที�ต้องการ
เปลี�ยนอาชีพด้วยเหตผุลใดก็ตาม เพื�อให้สามารถเข้ารับการอบรมเพื�อเปลี�ยนอาชีพได้ 
 สรุปได้ว่าการจัดการอาชีวศึกษาของเยอรมนี มีการจดัการเรียนการสอนในระดบั
ท้องถิ�นซึ�งแตล่ะรัฐจะรับผิดชอบจดัการศึกษาของตนเอง โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของ
แตล่ะรัฐเป็นผู้บริหารภายใต้กรอบกว้างๆ ของรัฐบาลกลาง  อาชีวศกึษาในประเทศเยอรมนีเริ�มเมื�อ
จบการศึกษาภาคบังคับแบบเต็มเวลา ซึ�งก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้ ที� เลือกเรียนสาย
อาชีวศกึษาสว่นใหญ่เลือกที�จะเรียนในระบบทวิภาคี แตไ่มว่า่จะศกึษาระบบทวิภาคีหรือระบบอื�นๆ 
เยาวชนในประเทศเยอรมนีหลงัจากที�จบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่จะทํางานในสาขาอาชีพที�ตน
ศกึษามา  แตอี่กสว่นหนึ�งที�ยงัไมต้่องการทํางาน จะสามารถเข้าเรียนตอ่ในหลกัสตูรที�จดัไว้เป็นการ
เฉพาะส่วนเพื�อเตรียมเยาวชนเหล่านั �นให้มีความรู้ทางวิชาทฤษฎีมากยิ�งขึ �น เพื�อเตรียมเข้าศึกษา
ต่อในสถาบนัเทคโนโลยีชั �นสูง หรือมุ่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั�วไป แต่จํานวนเยาวชนที�มี
โอกาสเข้าศึกษาจะไม่มากนกั เมื�อเปรียบเทียบกับผู้ เรียนสายตรงที�พร้อมเข้าศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารจดัการอาชีวศกึษาของ โปรเซอร์และควิกเลย์33(Prosser 
and Quigley, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2542) โดยกล่าวไว้ว่าการจดัอาชีวศกึษาให้ได้
มาตรฐานนั �นต้องฝึกปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมการทํางานจริง ใช้เครื�องมืออปุกรณ์จริง จดัการ
อาชีวศึกษาตามความสนใจของผู้ เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน จดัให้มีความร่วมมือ
และระบบทวิภาคีกบัสถานประกอบการ มีการบริหารแบบยืดหยุน่ สอดคล้องกบัความต้องการและ
การเปลี�ยนแปลง นอกจากนี �แล้วแนวคิดในการจดัการศึกษาของเยอรมนียงัสอดคล้องกับทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของ กินสเบอร์กและคณะ(Ginzberg and other)34 ซึ�งกล่าวว่าการเลือก
อาชีพนั �นจะเกิดในช่วงที�เด็กอายุ 17 ปีจนถึงวัยผู้ ใหญ่ ซึ�งญี�ปุ่ นก็จดัให้มีการเรียนอาชีพในระดบั
มธัยม และทฤษฎีนี �ยงักลา่วอีกวา่ระดบัการศกึษา ความสนใจ ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพล
ตอ่การเลือกอาชีพด้วยเช่นกนั ดงันั �นเยอรมนีจึงจดัอาชีวศกึษาที�หลากหลาย ทั �งด้านสาขาวิชาชีพ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั �น รวมถึงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนา

                                                 

 33 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 

 34 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ:  คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  2540), 10. 
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บคุลากรสายอาชีพที�ต้องการเปลี�ยนงานใหมห่รือขึ �นสูตํ่าแหนง่การบริหารอีกด้วย    นอกจากนี �แล้ว
ยงัสอดคล้องกับทฤษฎี   ของ เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni)35 ซึ�งกล่าวว่าโรงเรียนที�มีประสิทธิผล
ต้องจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้ปกครอง
ชมุชนมีสว่นร่วมจดัการศกึษา และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 36  
ซึ�งกล่าวว่าโรงเรียนเป็นระบบเปิด ดงันั �นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องมองสภาวะการจัด
การศึกษาทั �งระบบคือปัจจัยนําเข้า กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตที�ต้องมีการตรวจสอบ 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมในสงัคมคือเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง และเยอรมนีเองก็จดัการศึกษา
อาชีวศกึษาได้อยา่งมีคณุภาพระดบัโลก 
 
การจัดการศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร 
 สภาพทั�วไป 

 ประเทศสหราชอาณาจกัรมีประชากร 58.6 ล้านคน รัฐบาลระบบประชาธิปไตยโดยมี
รัฐสภา และมีกษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนญู มีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหน้ารัฐบาล จาก
การเลือกตั �งทุก 5 ปี ด้านเศรษฐกิจมีรากฐานจากการค้าขายระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ มีรากฐานจากการค้าขายระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ที�ใช้
ความสามารถทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีทนัสมยั 
 การจัดการศึกษา 

 ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจกัรแบ่งออกเป็นระบบ คือ ในองักฤษและเวลส์ ใน
ไอร์แลนด์เหนือ และในสกอตแลนด์ โดยมีโครงสร้างการบริหารการศกึษาในระดบัชาติและท้องถิ�น
เท่านั �น ไม่มีโครงสร้างการบริหารการศึกษาในระดบัภูมิภาค ระบบการศึกษาในองักฤษ เวลส์และ
ไอร์แลนด์เหนือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ส่วนระบบการศึกษาในสกอตแลนด์จะแยกออกไปโดย
สิ �นเชิง โดยมีกฎหมายและวิธีดําเนินการของตนเองโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารการศึกษาใน
ระดบัชาติ37 

                                                 

 35T.J. Sergiovanni, The principal ship: A reflective practice perspective,             
2nd ed.(Needham Heights: Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 
 36 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, “Educational Administration :Theory,” 
Research and Practice 7 (2005), 18-19. 
 37ศิริพรรณ ชุมนุม, การปฏิรูปอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพประเทศสหราช

อาณาจักร(กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2543), 2-40. 
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 ระบบการศึกษา 
 การจดัการศกึษาของประเทศสหราชอาณาจกัรมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาศกัยภาพ
ของเยาวชนและประชาชน เพื�อประโยชน์ของบคุคลและเพื�อการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมโดยส่วนรวม 
เยาวชนทกุคนจะได้รับการศกึษาตั �งแต่อายุ 4 หรือ 5 ปี จนถึงอาย ุ16 ปี ประมาณร้อยละ 90 ของ
เยาวชนศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ประมารร้อยละ 53 ของเด็กก่อนวยัเรียน เข้าเรียนในระดบั
อนุบาล และประมาณร้อยละ 65 ของเยาวชนอายุ 16 ปี ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนเต็มเวลา 
นอกจากนี �ยังมีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอีกหลายประเภทให้การศึกษา
ฝึกอบรมทั �งด้านวิชา สายสามญัและสายวิชาชีพอย่างกว้างขวางแก่เยาวชน และประชาชนทกุเพศ
ทกุวยั 
 การจดัการศกึษาโดยทั�วไปของประเทศ สหราชอาณาจกัรมีหลกัการเดียวกนั แตอ่าจมี
ความแตกตา่งอยูบ้่างในเรื�องการบริหารและจดัการซึ�งแยกเป็นของรัฐอิงค์แลนด์ เวลส์ สกอตแลนด์ 
และไอร์แลนด์เหนือ 
 การศกึษาภาคบงัคบัในประเทศ สหราชอาณาจกัรใช้อายขุองผู้ เรียนเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ 
ผู้ เรียนต้องอยู่ในโรงเรียนตั �งแตอ่าย ุ4 ปี หรือ 5 ปี จนถึงอายุ 16 ปี ในรัฐอิงค์แลนด์ และสกอตแลนด์ 
การศกึษาภาคบงัคบัเริ�มเมื�อเยาวชนอายุ 5 ปี ขณะที�รัฐไอร์แลนด์เหนือ การศกึษาภาคบงัคบัเริ�ม
เมื�อเยาวชนอายุ 5 ปี ขณะที�รัฐไอร์แลนด์เหนือ เริ�มเมื�อเยาวชนอาย ุ4 ปี ทําให้มีผู้ปกครองส่งบตุร
หลานเข้าเรียนในระดบัอนบุาลคอ่นข้างน้อย 
 ในอิงค์แลนด์ ประมาณครึ�งหนึ�งของเด็กอายุ 3 ปี และ 4 ปี เข้าเรียนในโรงเรียน
อนบุาล สว่นที�เหลือได้รับการดแูลจากการรวมกลุม่ของผู้ เรียนในโรงเรียนอนบุาล ส่วนที�เหลือได้รับ
การดแูลจากการรวมกลุ่มของผู้ปกครองและอื�นๆ ส่วนในเวลส์ประมาณร้อยละ 70 ของเด็ก 3 ปี 
และ 4 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล ขณะที�ไอร์แลนด์เหนือมีเพียงร้อยละ 15.2 ที�เข้าโรงเรียน
อนบุาล 
 การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาซึ�งจดัทําสําหรับผู้ มีอายุตั �งแต ่11-18 ปี (12-18 ปี ใน
สกอตแลนด์) มีหลายลกัษณะ แต่นกัเรียนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 90 ในอิงค์แลนด์ เวลส์ 
และสกอตแลนด์ เรียนในโรงเรียนมธัยมแบบประสม (Comprehensive Schools) ซึ�งรับนกัเรียน
ทกุระดบัความสามารถ จดัการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางตามระดบัความสามารถของผู้ เรียน 
ประมาณร้อยละ 4 เรียนในโรงเรียนแกรมม่า (Grammar Schools) ซึ�งเป็นโรงเรียนสําหรับผู้ มี
ความสามารถด้านวิชาการโดยเฉพาะเพื�อเตรียมตวัเรียนตอ่ในระดบัสงู ประมาณร้อยละ 6 เรียนใน
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โรงเรียนมธัยมแบบใหม่ (“Secondary Modern” Schools) ซึ�งเน้นการศึกษาทั�วไปจนผู้ เรียนอาย ุ
16 ปี และสามารถอยูใ่นโรงเรียนได้นานกวา่นี � 
 นอกจากนี �ยงัมีสถานศึกษาหลายประเภทที�รับผู้ ที�มีอาย ุ16 ปีขึ �นไป (พ้นวยัที�ต้องอยู่
ในการศกึษาภาคบงัคบั) เชน่ วิทยาลยั Sixth-form ซึ�งจดัการเรียนทั �งสายสามญัและอื�นๆ วิทยาลยั
อดุมศกึษารับผู้ มีอาย ุ16 ปีขึ �นไป เข้าเรียนทั �งด้านวิชาชีพและวิชาการในลกัษณะเต็มเวลาและบาง
เวลา การอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพเริ�มบรูณาการในโรงเรียนตั �งแตช่่วงอาย ุ14 ปีขึ �นไป และ
จดัแยกออกมาเป็นระบบและกว้างขวางสําหรับผู้ ที�มีอาย ุ16 ปีขึ �นไป 
 สําหรับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา หมายถึงการศึกษาหลงัโปรแกรมการเรียนใน
ระดบัที�สงูกว่ามธัยมศกึษา ซึ�งรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลยั วิทยาลยั สถาบนัอดุมศกึษา (บางส่วน
เน้นเฉพาะการฝึกหัดครู) และสถาบนัการศึกษาต่อเนื�อง สถาบนัอุดมศึกษาทุกประเภทมีอิสระ
คอ่นข้างมากทั �งด้านบุคลากร การรับนกัเรียนศึกษา การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน แต่มี
องค์กรตรวจสอบและควบคมุคณุภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ดงัแผนภูมิระบบการศึกษาของ
ประเทศสหราชอาณาจกัร 
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DOCTORATE 
3-5 YEARS 

ปริญญาเอก 3-5 ปี 

FURTHET EDUCATION 
AGE 16+ 

การศกึษาหลงัภาคบงัคบั 
สําหรับนกัเรียนอายเุกิน 16 ปีขึ �นไป 

(การอาชีวศกึษา  
และฝึกอบรมอาชีพ) 

27 
 26 
 25 
 24 
 23 
 ปริญญาโท 22 
 BACHELOR’S DEGREE 

3-6 YEARS 
ปริญญาตรี 3-6 ปี 

21 
 20 
 19 
 

ระดบัมธัยมปลาย  
18 

 17 

ระดบั 4 SECONDARY EDUCATION 
16 
15 

ระดบั 3 การศกึษาระดบัมธัยม 
14 
13 
12 

ระดบั 2 
PRIMARY EDUCATION 
การศกึษาระดบัประถม 

11 
10 
9 
8 
7 

ระดบั 1 

 6 
PRE-SCHOOL EDUCATION 5 

การศกึษาระดบัอนบุาล 4 
 3 

 
แผนภาพที� 3  แผนภมูิระบบการศกึษาของประเทศสหราชอาณาจกัร 
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 ตามแผนภมูิ การศกึษาขึ �นพื �นฐานของประเทศสหราชอาณาจกัร แบง่เป็น 4 ระดบั คือ 
 ระดบั 1    สําหรับผู้ มีอาย ุ4 หรือ 5 ถึง 7 ปี  
 ระดบั 2     สําหรับผู้ มีอาย ุ7 ถึง 11 ปี 
 ระดบั 3      สําหรับผู้ มีอาย ุ11 ถึง 14 ปี  
 ระดบั 4 สําหรับผู้ มีอาย ุ14 ถึง 16 ปี 
 ระดบั 1 เป็นการศึกษาก่อนวยัเรียนหรือระดบัอนุบาล ระดบั 2 เป็นการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา ระดบั 3 และระดบั 4 เป็นระดบัมธัยมศึกษา ตามหลกัสูตรแห่งชาติ วิชาแกนหลัก
ของทกุระดบัวิชาคือ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และยงัมีวิชาพื �นฐานอีก 7 วิชา
คือ เทคโนโลยี ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดนตรี ศิลป พลศึกษา และภาษาตา่งๆ ประเทศ เด็กทุก
คนตั �งแต่ ระดบั 1 ถึงระดบั 3 ต้องศึกษา  9 วิชาแรก และในระดบั 3 (มธัยมศึกษาตอนต้น) ต้อง
ศึกษาภาษาต่างประเทศด้วย การประเมินผลสําหรับผู้ เรียนที�สําเร็จการเรียนระดบั 1 ถึงระดบั 3 
ประกอบด้วยแบบวดัผลของครูและแบบทดสอบระดบัชาติ ส่วนผู้ สําเร็จระดบั 4 หรือมธัยมศึกษา 
ต้องผ่านการทดสอบตามแบบประเมินกลางของประเทศที�กําหนดไว้คือ ประกาศนียบตัรระดับ
มธัยมศกึษา(GCSE-The General Certificate of Secondary Education) มีหน่วยงานอิสระทํา
หน้าที�ให้การดแูลการดําเนินการตามหลกัสตูรและการวดัผลของโรงเรียน 
 ในปี พ.ศ.2537 รัฐได้ให้ความเห็นชอบตามที� เซอร์รอน เดียริ�ง ประธานของสํานกังาน
หลักสูตรและการวัดผลของสถานศึกษา (SCAA-School Curriculum and Assessment 
Authority) ให้ข้อเสนอและได้มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัดงันี � 

1. ยกเลิกวิชาประวตัศิาสตร์และภมูิศาสตร์จากหลกัสตูรภาคบงัคบัในการศกึษาระดบั 4 
2. จดัให้มีหลกัสตูรระยะสั �น สาขาเทคโนโลยีและภาษาตา่งประเทศเป็นวิชาบงัคบัใน

ระดบั 4 หรือระดบัมธัยม ตั �งแตปี่ พ.ศ.2539 
3. ปรับปรุงหลักสูตรระดับ 1-3 โดยเฉพาะในส่วนที�นอกเหนือจากวิชาแกนบงัคบั 

(ภาษา องักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
4. เพิ�มวิชาเลือกในหลกัสูตรระดบั 4 (ระดบัมัธยม) ให้มากขึ �น โดยเพิ�มทางเลือกให้

นกัเรียนในการเลือกเรียนวิชาชีพได้กว้างขวางขึ �น 
5. ปรับปรุงรูปแบบการวดัผลสมัฤทธิXของนกัเรียนที�ใช้อยู่ 
6. ให้ความเชื�อมั�นว่าการทดสอบในวิชาแกนหลกัยงัคงต้องดําเนินการตอ่ไป เพื�อให้มี

การปรับปรุงมาตรฐานที�ดําเนินการอยู ่
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 สําหรับวิชาศาสนามิได้กําหนดไว้ในหลกัสูตรแห่งชาติ แต่ก็ถือว่าเป็นระเบียบที�ทุก
โรงเรียนต้องจดัให้มีการสวดมนต์ โดยเน้นให้คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาหลัก แต่ให้การยอมรับใน
ศาสนาอื�นด้วยเชน่กนั 

 โดยปกติเมื�อนกัเรียนอายคุรบ 16 ปี ก็จะมีการสอบเพื�อรับประกาศนียบตัรมธัยมศกึษา 
เพื�อประเมินความสามารถของผู้ เรียนในการประยุกต์ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ประกาศนียบตัรการศึกษาขั �นพื �นฐานหรือประกาศนียบตัรการศกึษาประโยคมธัยมปลาย (GCE-
General Certificate of  Education) เป็นคณุวฒุิที�ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ A Level สําหรับผู้ มี
อายรุะหวา่ง 16-18 ปี โดยมีทางเลือกทั �ง GCE ปกติ และ GCE ที�เน้นวิชาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีและคณุวุฒิด้านวิชาชีพ (Vocation Qualification) ยงัเป็นทางเลือก
สําคญัอีกทางหนึ�งสําหรับผู้ศึกษาหลงัการศึกษาภาคบงัคบั (หลงัอายุ 16 ปี) ซึ�งเป็นที�นิยมอย่าง
กว้างขวาง 

 โรงเรียนสว่นใหญ่ในประเทศสหราชอาณาจกัรหรือร้อยละ 90 เป็นโรงเรียนที�ได้รับการ
สนบัสนนุจากงบประมาณของรัฐ ซึ�งมี 3 ลกัษณะ คือ 

1. โรงเรียนส่วนท้องถิ�น (County School) โรงเรียนลักษณะนี � ท้องถิ�นเป็นเจ้าของ
บริหารและจดัการโดยองค์กรการศกึษาสว่นท้องถิ�น (Local Education Authority) 

2. โรงเรียนอาสาสมคัร (Voluntary School) ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนศาสนา โดยได้รับ
การสนบัสนนุด้านการเงินจากท้องถิ�นเช่นกนั แตบ่ริหารจดัการโดยกลุ่มอาสาสมคัร และบางครั �งมี
การบริจาคคา่ใช้จา่ยด้านอาคารสิ�งก่อสร้างด้วย 

3. โรงเรียนที�ได้รับเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลกลางโดยตรง (Grant-maintained School)  
 โรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งจะบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ�งประกอบด้วย

สมาชิกที�ได้รับการตา่งตั �งจากองค์กรการศกึษาสว่นท้องถิ�นครูและผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีหน้าที�รับผิดชอบด้านนโยบายหลักและการเงินภายใต้แผนการจัดการศึกษาท้องถิ�น 
(Local Management of School Scheme) องค์กรการศกึษาส่วนท้องถิ�นจะทําหน้าที�ตดัสินใจว่า
งบประมาณของแตล่ะโรงเรียนควรจะได้รับเทา่ไร โดยใช้เกณฑ์ของรัฐในการพิจารณา ซึ�งส่วนใหญ่
จะขึ �นอยู่กับปริมาณนักเรียนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะจดังบประมาณ กําหนดเป้าหมาย
การรับนกัเรียนและคณุวฒุิของครู และคดัเลือกบคุลากร รวมทั �งความรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามหลักสูตร และกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ครูใหญ่รับผิดชอบการปฏิบตัิงานใน             
แตล่ะวนัตามนโยบายและยทุธศาสตร์ที�กําหนด 
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 โรงเรียนที�มิได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากรัฐบาลกลาง สามารถเสนอให้รัฐบาล
กลางเข้าเป็นโรงเรียนที�รัฐบาลกลางให้การสนับสนุนงบประมาณโดยตรง ทั �งนี �เพราะโรงเรียนที�
ขึ �นอยูก่บัรัฐบาลกลางโดยตรงสามารถจ้างบคุลากรได้เอง สามารถควบคมุดแูลจดัการงบประมาณ
และสามารถอธิบายการปฏิบตัิงานได้โดยตรงต่อชุมชน สําหรับโรงเรียนเล็กๆ ก็ได้รับอนุญาตให้
รวมกันเป็นกลุ่มโรงเรียน (Cluster) ภายใต้การบริหารขององค์กรเดียวกัน มีงบประมาณร่วมกัน 
โดยจดัสรรตามเกณฑ์จํานวนนกัเรียน 

 สําหรับการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานของโรงเรียนระดบัอนบุาล ประถมศกึษา 
มธัยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ ดําเนินการโดยหน่วยงานอิสระคือ สํานกังานมาตรฐานการศึกษา 
(OFSTED-Office for Standards in Education)  

 ระบบการศกึษาจดัให้ฟรีตั �งแตอ่าย ุ5-18 ปี โดยเป็นการศกึษาภาคบงัคบัจาก 5-16 ปี 
แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ ระดบั 1 เป็นการศึกษาก่อนวยัเรียนสําหรับเด็กอายุ 4 หรือ 5-7 ปี ระดบั 2 
สําหรับอาย ุ7-11 ปี หรือระดบัประถมศกึษา ระดบั 3 สําหรับอาย ุ11-14 ปี และระดบั 4 สําหรับผู้ มี
อายุ 14-16 ปี เมื�อสําเร็จระดบั 4 หรือระดบัมัธยมต้องสอบตามแบบประเมินกลางของประเทศ 
โรงเรียนสว่นใหญ่หรือร้อยละ 90 เป็นของรัฐ แบง่เป็น 3 ลกัษณะ คือ โรงเรียนส่วนท้องถิ�น โรงเรียน
อาสาสมัครและโรงเรียนที�ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางโดยตรง โรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารในท้องถิ�น และมีองค์การอิสระ เรียกว่า สํานักงาน
มาตรฐานการศึกษา ทําหน้าที�ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนทุกระดบั 
(ระดบั 1 – ระดบั 4) 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 การอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศสหราชอาณาจกัร มีการพฒันาปรับปรุง
อยา่งมากในรอบ 10 ปีที�ผ่านมา หรือหลงัจากที�มีกฎหมายปฏิรูปการศกึษาใน พ.ศ.2531 มีการตั �ง
คณะทํางานระดบัชาติ ซึ�งประกอบด้วยภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะจากสถานประกอบการ ใน
การให้ข้อเสนอแนะแนวนโยบาย โดยเฉพาะจากสถานประกอบการ ในการให้ข้อเสนอและ
แนวนโยบายแก่รัฐอย่างเป็นระบบ และได้รับความเชื�อถือ ซึ�งก่อนหน้านั �นการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพประสบวิกฤติกรณีในด้านสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน มีปัญหา
การว่างงานมาก ขณะที�เศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหา รัฐตระหนกัถึงความสําคญัของการ
ปฏิรูปการอาชีวศกึษาของประเทศมีหลกัการ 3 ประการ คือ 
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1. สถานประกอบการเป็นแหลง่สําคญัที�สดุในการศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. รัฐจะต้องมอบหมายความรับผิดชอบในการศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่นายจ้าง

และลกูจ้าง 
3. การให้ความสําคญัแก่การศกึษาและฝึกอบรมของกําลงัแรงงานคือ เครื�องมือสําคญั

ในการนําไปสูค่วามสําเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ 
 ด้วยหลักการ 3 ประการดังกล่าวนี � จึงมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการขยายการ
อาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพอย่างกว้างขวาง มีลักษณะยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียนทั �งในระบบโรงเรียน และผู้ ที�ทํางานอยู่แล้ว โดยมุ่งเน้นผู้ สําเร็จการศกึษา
ภาคบงัคบัหรือมีอายุ 16 ปีขึ �นไป และผู้ ที�ทํางานอยู่แล้วเป็นหลัก การอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ มี 2 กลุม่เป้าหมาย คือ สําหรับกลุม่เยาวชนที�มีอาย ุ14 ปีขึ �นไป และกลุม่อาย ุ16 ปีขึ �นไป 
 1. การอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวชนที�มีอาย ุ14 ปีขึ �นไป 
  เยาวชนที�มีอายุ 14 ปีขึ �นไปส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัมธัยมศกึษาหรือระดบั 4 ก่อน
สําเร็จการศกึษาภาคบงัคบั 2 ปี มีการสง่เสริมด้านวิชาชีพอยู ่3 รูปแบบ คือ 
  1.1 โครงการเทคนิคและอาชีวศกึษา (Technical and Vocation Initiatives) 
  1.2 การสร้างประสบการณ์การทํางาน (Work Experience) 
  1.3 วิทยาลยัเทคโนโลยีเมือง (City Technology College) 

1.1 โครงการเทคนิคและอาชีวศึกษา (Technical and Vocation Initiatives)มี
จุดมุ่งหมายเพื�อสร้างความเชื�อมั�นว่าผู้ เรียนที�มีอายุระหว่าง 14-18 ปี ในอิงค์แลนด์ เวลส์ และ
สกอตแลนด์ ได้รับการฝึกทกัษะในการทํางานเพื�อให้สามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 
โครงการนี �มีจุดมุ่งหมายเพื�อพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องสมัพนัธ์กับสิ�งแวดล้อมใน
โลกของการทํางาน พร้อมทั �งการปรับปรุงทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา มี
หนว่ยงาน/องค์กรหลายแหง่ที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ทั �งด้านการศกึษาและการจ้างงาน รวมทั �ง
สํานกัมาตรฐานการศกึษา ซึ�งทําให้นายจ้างตระหนกัถึงความสําคญัในการเลือกผู้ สําเร็จการศกึษา
ที�ได้รับการฝึกฝนด้านวิชาชีพเข้าทํางาน 

1.2 การสร้างประสบการณ์ในการทํางาน (Work Experience) นกัเรียนทุกคนใน         
ปีสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ จะไ ด้รับการสนับสนุนให้ใช้เวลาช่วงหนึ�งในการสร้าง
ประสบการณ์ในการทํางานจริง โดยให้โอกาสในการปฏิบตังิานเชน่เดียวกบัพนกังานโดยทั�วไป โดย
มีทางเลือกให้นกัเรียนจดัทําโครงงาน และรับมอบให้จดัทําชิ �นงานเพื�อเสริมสร้างความเข้าใจในวิชา
ที�เรียนตามหลักสูตรช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โลกของการทํางานตระหนักถึงความต้องการของ
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นายจ้าง พฒันาทกัษะบุคลิกภาพและการทํางานร่วมกับผู้ อื�น โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 สปัดาห์
ตามที�รัฐกําหนด ในสถานที�ทํางานหรือสถานประกอบการ นอกเหนือจากการฝึกปฏิบตัิงานจริง
แล้ว นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ เช่น การสงัเกต
พฤติกรรมของพนกังาน/คนงานในการดําเนินชีวิตแต่ละวันหรือกระบวนการ/วิธีการทํางานของ      
แต่ละคน จัดทําชิ �นงานหรือโครงงานตามที�ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง และเยี�ยมชมสถาน
ประกอบการเพื�อสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนในด้านสิ�งแวดล้อมในการทํางานกิจกรรม และ
กระบวนการทํางาน 

1.3 วิทยาลยัเทคโนโลยีเมือง (City Technology Colleges) จดุมุ่งหมายของ
วิทยาลยัเทคโนโยลีเมือง คือ จดัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาแบบกว้าง โดยให้มีเนื �อหาสาระเน้น
ในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ที�สําคญัสถานศึกษาเหล่านี �จะไม่เก็บค่าเล่าเรียน ได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุจากรัฐบาลกลาง มีความเป็นอิสระจากสํานกังานการศกึษาท้องถิ�น การจดัตั �งสถานศกึษา
ดําเนินการโดยรัฐและได้รับเงินสนบัสนุนส่วนใหญ่จากภาคธุรกิจดําเนินการโดยรัฐและได้รับเงิน
สนบัสนนุส่วนใหญ่จากภาคธุรกิจโดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายด้านการลงทนุวิทยาลยัแห่งแรกเปิดที�เมือง 
Solihull (West Midland) ในปี 2531 วิทยาลัยประเภทนี �เกิดจากการขยายโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยี โดยที�การจดัการศึกษาด้านเทคโนโลยีได้รับการผลกัดนัเป็นเครือข่ายทั�วประเทศจาก
โรงเรียนทั �งในส่วนของท้องถิ�น และของรัฐบาลกลาง ปัจจุบนัมีโรงเรียนเทคโนโลยีมากกว่า 200 
แหง่ ซึ�งพฒันาการเรียนการสอนเทคโนโลยีโดยเน้นการศกึษาด้านอาชีพเป็นหลกั 
  รัฐบาลกลางได้เชิญชวนโรงเรียนที�มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการเพื�อพฒันาเป็น 
“วิทยาลยัเทคโนโลยี” ซึ�งขึ �นตรงต่อรัฐบาลกลาง การเรียนการสอนใช้หลกัสูตรกลางของประเทศ 
(National Curriculum) แตเ่น้นด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิทยาลยัเหล่านี �จะ
ได้รับการสนบัสนนุด้านการเงินจากภาคเอกชนซึ�งมีบทบาทสําคญัในการบริหารวิทยาลยัด้วย 
 2. การอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับผู้ มีอาย ุ16 ปีขึ �นไป 
  การจดัอาชีวศกึษาสําหรับผู้ มีอาย ุ16 ปีขึ �นไป ได้รับความสําคญัอย่างมาก ซึ�งเป็น
การศึกษาวิชาชีพหรือการสร้างทกัษะในการทํางานโดยหลกัสูตรเน้นความต้องการของนายจ้าง
เป็นหลกั การจดัการเรียนการสอน มีความยืดหยุ่นและได้รับการปรับปรุงพฒันาอยู่ตลอดเพื�อให้
ทนัต่อความเปลี�ยนแปลงโดยมีทางเลือกถึง 3 ทางในการสร้างความรู้และทกัษะในการประกอบ
อาชีพ คือ 

  ทางเลือกที� 1:สายสามญั (Academic) คือศกึษาตอ่เพื�อรับ ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษา
ตอนปลาย A-Levels และศกึษาตอ่ระดบัมหาวิทยาลยัโดยตรง 
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  ทางเลือกที� 2: สายอาชีพ (General Vocational Education) คือศึกษาต่อสาย
อาชีพ ซึ�งมีการฝึกทกัษะวิชาชีพตามลกัษณะประเภทวิชาที�เลือกเรียน ในแตล่ะระดบัมีการทดสอบ
เพื�อรับคณุวฒุิวิชาชีพทั�วไป สามารถศกึษาตอ่ระดบัประกาศนียบตัรชั �นสงูและปริญญาตรี หรือเข้า
สูต่ลาดแรงงาน 
  ทางเลือกที� 3: ประสบการณ์การทํางาน (Work Related) คือ การทดสอบทกัษะ
ความสามารถเพื�อรับคณุวฒุิวิชาชีพ โดยใช้พื �นฐานความรู้ความสามารถและสมรรถนะทางอาชีพจาก
ประสบการณ์ที�ปฏิบตังิาน 
  ทางเลือกเหล่านี �มีจุดมุ่งหมายสําคญัคือ เป็นวิธีการสร้างแรงจูใจให้ผู้ มีอายุ 16 ปี 
ได้ศึกษาต่ออย่างกว้างขวางตามศกัยภาพ ทั �งสายสามญั สายอาชีพ และการสร้างประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถจากการทํางาน เป็นพื �นฐานในการสอดเพื�อรับคุณวุฒิวิชาชีพ ทางเลือก
เหล่านี �มีความเชื�อมโยงและเทียบโอนกันได้ ทั �งนี �ทางเลือกที� 1 และทางเลือกที� 2 ดําเนินการโดย
สถาบนัการศกึษา ส่วนทางเลือกที� 3 เป็นการให้โอกาสบุคคลที�มีทกัษะความสามารถอนัเกิดจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ได้ทดสอบเพื�อรับคณุวฒุิเพื�อการพฒันาและสร้างความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
  2.1 การจดัอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพโดยสถาบนัการศกึษา 
   การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมต่อเนื�อง (Further Education) โดยผู้ มีอายุ 16 
หรือ 17 ปี จะได้รับการประกันที�นั�งสําหรับการเรียนเต็มเวลาจากสถานศึกษาของรัฐที�รับผิดชอบ 
เพราะนอกจากการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนวิชาชีพที�กว้างขวาง หลากหลาย ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและคณุวฒุิต่างๆ ที�กําหนดแล้ว ระบบการศกึษาตอ่เนื�องส่วนหนึ�ง
ยงัให้บริการด้านวิชาการสายสามญัเพื�อการศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 

1. วิทยาลยัการศกึษาตอ่เนื�อง (Colleges of Further Education) 
2. วิทยาลยัเทคโนโลยี (Colleges of Technology) 
3. วิทยาลยัเทคนิค (Technical Colleges)  
4. วิทยาลยัเกษตร (Colleges of Agriculture) 
5. วิทยาลยัศลิปะ (Colleges of Arts) 
6. วิทยาลยัพาณิชย์ (Colleges of Commerce) 

       วิทยาลยัดงักลา่วข้างต้นจะมีเครือข่ายเชื�อมโยงกบัมหาวิทยาลยัเพื�อให้นกัศกึษา
สามารถศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัได้ มีลกัษณะ 2+2 คือ ศกึษาวิชาชีพในวิทยาลยั 2 ปี และ
สามารถเรียนตอ่มหาวิทยาลยัอีก 2 ปี เพื�อรับปริญญาตรี 
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   การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาชีพในสถาบนัการศึกษาดงักล่าว
เป็นไปอย่างยืดหยุ่น หลากหลาย เป็นระบบเปิด กล่าวคือ ผู้ เรียนมีทางเลือกหลายทางตาม
ศักยภาพและความต้องการ สามารถเลือกเรียนเต็มเวลา บางเวลา หรือระบบทางไกลได้ 
ระยะเวลาของหลกัสูตรขึ �นอยู่กับเนื �อหาสาระ และคณุวุฒิที�กําหนด โดยมีหลกัสูตรตั �งแต่วิชาชีพ
พื �นฐาน วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพสําหรับผู้จดัการ ชา่งเทคนิค และช่างฝีมือ และยงัจดัให้มีวิชาสามญั
เพื�อเตรียมความพร้อมในการศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัด้วย 

   สถาบนัการศกึษาตอ่เนื�อง ดงักล่าวข้างต้น ซึ�งจดัวิชาชีพเป็นหลกั มีหลกัสตูรที�
เปิดกว้างสําหรับผู้ มีอาย ุ19 ปีขึ �นไป ที�ยงัไม่สําเร็จการศกึษา ให้ได้รับประกาศนียบตัรระดบัมธัยม 
(GCSE) โดยจดัให้เรียนตามหลกัสูตรนี � 1 ปี หรือระยะเวลายืดหยุ่น ซึ�งผู้ผ่าน GCSE จะสามารถ
เรียนตอ่ในระดบัมธัยมปลาย หรือ (A-Level) เพื�อเตรียมผู้ เรียนเข้ามหาวิทยาลยั โดยใช้เวลา 1-2 ปี 
หรือระยะเวลายืดหยุน่ 

   สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ สําหรับผู้ มีอายุ 16 ปีขึ �นไปจะมีหลายลักษณะ 
ประกอบด้วย 

   1. โปรแกรมของสภาธุรกิจและเทคนิคศกึษา 
    สภาธุรกิจและเทคนิคศกึษา (BTEC-Business and Technician Education 

Council) มีการจดัโปรแกรม 3 ระดบัคือ 
1.1 ประกาศนียบตัรแห่งชาติระดบัต้น (First Certificate Diploma) ใช้เวลา 

1 ปี 
1.2 ประกาศนียบตัรแห่งชาติระดบักลาง(National Certificate Diploma)ใช้

เวลา 1-5 ปี 
   2. โปรแกรมของสมาคมอาชีพ (City & Guilds) 

    สมาคมอาชีพได้จดัคณุวฒุิด้านวิชาชีพซึ�งเป็นที�ยอมรับระดบัชาติในหลาย
ระดบัตั �งแตพื่ �นฐานจนระดบัผู้จดัการอาวโุส โดยจดัคณุวฒุิเป็น 3 ระดบั คือ 

2.1 ประกาศนียบตัรระดบัต้น (Certificate) เทียบเท่าคณุวุฒิวิชาชีพทั�วไป
แหง่ชาตริะดบั 2 (NVQ2) 

2.2 ประกาศนียบตัรระดบักลาง (Diploma) เทียมเท่าคณุวุฒิวิชาชีพทั�วไป
แหง่ชาต ิ(GNVQ) ระดบัสงู หรือคณุวฒุิวิชาชีพแหง่ชาตริะดบั 3 (NVQ3) 

2.3 ประกาศนียบตัรระดบัสงู (Advanced Diploma) เทียบเท่าประกาศนียบตัร
ระดบัสงูของ BTEC หรือคณุวฒุิวิชาชีพแหง่ชาต ิระดบั 3 (NVQ3) 
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    การศึกษาแต่ละระดับใช้เวลา 1 ปี หรือยืดหยุ่นตามความต้องการของ
ผู้ เรียน คณุวฒุิของสมาคมอาชีพนี �ปัจจบุนัมี 7 สาขาอาชีพ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การก่อสร้าง 
การทําผม การจดัอาหารสขุภาพ พลานามยั และสงัคมสงเคราะห์ 
   3. โปรแกรมวิชาชีพเพื�อให้ได้คณุวฒุิวิชาชีพทั�วไปแห่งชาติในวิทยาลยัตอ่เนื�อง
สว่นใหญ่จะมี 3 ระดบั คือ 

3.1 ระดบัพื �นฐาน (Foundation GNVQ) ใช้เวลา 1 ปี 
3.2 ระดบักลาง (Intermediate GNVQ) ใช้เวลา 1 ปี 
3.3 ระดบัสงู (Advanced GNVQ) ใช้เวลา 2 ปี 

   ทั �งนี �ได้มีการเปิดโอกาสให้ปรับเปลี�ยนทางเลือกได้ เช่น ผู้ศึกษาในสายอาชีพ
และได้รับคณุวฒุิวิชาชีพทั�วไประดบักลาง (Intermediate GNVQ) สามารถปรับไปสายสามญัเพื�อ
เรียนให้ได้รับประกาศนียบตัรการศกึษามธัยมศึกษาตอนปลาย (GSE-A-Level) สําหรับการเรียน
ต่อมหาวิทยาลัย และมีการเชื�อมโยงผู้ ที�ได้รับ GSE-A-Level กับคุณวุฒิวิชาชีพทั�วไประดบัสูง 
(Advanced GNVQ) เป็นต้น  

   การบริหารและจัดการของวิทยาลยัที�จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมแก่ผู้ มี
อายุตั �งแต่ 16 ปีขึ �นไป เป็นอิสระจากองค์กรการศึกษาส่วนท้องถิ�น ตั �งแต่ปี พ.ศ.2536 มีการ
บริหารงานแบบเบด็เสร็จในลกัษณะนิตบิคุคล แตเ่ป็นหน่วยงานของรัฐและได้รับเงินสนบัสนนุส่วน
ใหญ่จากสภาการเงินสําหรับการศึกษาต่อเนื�อง (The Further Education Funding Council) 
โดยตรงมีการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดให้วิทยาลยัประสานงานอย่างใกล้ชิด
กบัสภาสถานประกอบการและฝึกอบรมท้องถิ�น (TECs-Training and Enterprise Councils) และ
สภาสถานประกอบการท้องถิ�น (LECs-Local Enterprise Councils) เพื�อรับข้อเสนอแนะในการจดั
การศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการ 

   วิทยาลยัตอ่เนื�อง (Further Education Colleges) มีบทบาทสําคญัในการจดั
อาชีวศกึษาและฝึกอบรมอาชีพแก่บคุคลที�มีอาย ุ16 ปีขึ �นไปอย่างกว้างขวาง โดยจดัหลายรูปแบบ 
ได้มีการรณรงค์สร้างความตระหนกัในการพฒันาทกัษะอาชีพที�จริงจงัตอ่เนื�อง เพื�อให้บคุคลสนใจ
ในการพฒันาตนเอง ระยะเวลาการเรียนวิชาชีพในวิทยาลยัตอ่เนื�องหลากหลาย ใช้ระบบโมดลุเป็น
หลกั เน้นศกัยภาพของผู้ เรียน เนื �อหาสาระวิชากําหนดเพื�อให้ผู้ เรียนสามารถทดสอบผ่านเพื�อรับ
คณุวฒุิในระดบัตา่งๆ 
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    2.2 การฝึกอบรมวิชาชีพโดยสถานประกอบการ 
  เป็นการพัฒนาการผลิตกําลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบัน
นอกจากไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมโดยหกัจากบญัชีเงินเดือนที�จ่ายให้พนกังานของ
สถานประกอบการในอตัราร้อยละ 3 แล้ว รัฐยงัให้การสนบัสนนุด้านการเงินแก่สถานประกอบการ
ในการฝึกอบรมของพนักงาน ในอัตราค่าใช้จ่ายจากโครงการต่างๆ ของรัฐ หน่วยงานฝึกอบรม 
มากกว่า 300 แห่งของรัฐที�ทําหน้าที�จดัฝึกอบรมถูกยกเลิก โดยให้สถานประกอบการรับผิดชอบ
ร่วมกบัสถานศึกษา การฝึกอบรมเน้นทกัษะ/คณุวฒุิหรือสมรรถนะมากกว่าระยะเวลาและเนื �อหา
การฝึกอบรมระบบช่างฝึกหดัซึ�งเป็นการฝึกทกัษะด้วยการปฏิบตัิงานจริงได้รับการพฒันาปรับปรุง
จนเป็นที�ยอมรับ โดยรัฐสนับสนุนให้ผู้ เรียนฝึกทักษะจนสามารถผ่านการทดสอบเพื�อรับคณุวุฒิ
ตามเกณฑ์ที�สถานประกอบการต้องการ ตลอดจนให้ความสําคญัการดําเนินการของธุรกิจ เป็น
ศนูย์กลางในการพฒันาทักษะความสามารถ และมีการรณรงค์ให้บุคคลเข้ารับการบริการอย่าง
กว้างขวาง และสร้างโอกาสก้าวหน้า พฒันาการการฝึกอบรมในประเทศดงักล่าวนี � เกิดจากการ
ดําเนินการในหลายส่วน ที�สําคญัคือการพัฒนาองค์กรและกลไกของรัฐในการรับผิดชอบให้
เข้มแข็งขึ �น รวมทั �งการสร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบการสนบัสนนุการฝึกอบรมพนกังาน 
  ด้วยเหตุที�การศึกษาในระบบโรงเรียนอาจไม่สามารถพัฒนาคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการได้ ความจําเป็นที�สถานประกอบการต้องมาร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาและฝึกอบรมจึงมีมากขึ �น จากการศึกษาวิจัยเมื�อปี 2540 พบว่าสถาน
ประกอบการมากกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอาชีพโดยเฉพาะสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ (มีพนกังานตั �งแต่ 100 คนขึ �นไป) สําหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก
ยงัไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที�ด้วยเหตทีุ�มีข้อจํากดัในด้านต่างๆ จําเป็นต้องพึ�งพอสถานศึกษา
ในการให้การฝึกอบรมแก่พนักงานของสถานประกอบการ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากสถาน
ประกอบการ องค์กรของรัฐ และจากบคุคล ในการจดัฝึกอบรมตามหลกัสตูรที�หลากหลาย ยืดหยุ่น 
และเป็นลักษณะโมดลุที�ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนตามศกัยภาพ เพื�อนําไปสู่การทดสอบเพื�อรับ
คณุวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์ที�กําหนด โดยเฉพาะบุคคลที�ทํางานอยู่แล้วแต่ขาดทกัษะ หรือคณุวุฒิ 
โครงการฝึกอบรมบางสว่นได้รับเงินอดุหนนุจากสหภาพยโุรป (EU-European Union) 
  แม้ว่าการฝึกอบรมส่วนใหญ่รับผิดชอบโดยสถานประกอบการ แต่ก็มีการพึ�งพา
สถานศึกษาในส่วนที�สถานประกอบการมีขีดจํากัด มีการดําเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการ
พฒันาบุคคล รวมทั �งการจดัระบบช่างฝึกหดัที�มีการศึกษาบางส่วนในสถานศึกษาและทํางานใน
สถานประกอบการด้วย 
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  นอกจากนี �สถานประกอบการยงัช่วยรัฐรับผิดชอบให้การฝึกอบรมแก่ผู้ว่างงานหรือ
อยู่ระหว่างหางานทํา แตข่าดคณุสมบตัิที�จําเป็นสําหรับการบรรจุงาน โดยรัฐให้เงินอุดหนุนในรูป
โครงการและมาตรการเร่งรัดพฒันากําลงัคนในรูปแบบตา่งๆ 
  การอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เริ�มจดัให้มีการเรียนการสอนสําหรับผู้ มีอาย ุ
14 ปี ขึ �นไป ในรูปของการสอดแทรกในหลักสูตรการสร้างประกอบการณ์ในการทํางานระยะสั �น          
(1 สปัดาห์) สําหรับนกัเรียนปีสุดท้ายของการศึกษาภาคบงัคบั นอกจากนั �นเป็นการดําเนินการ
อย่างจริงจังแก่ผู้ มีอายุครบ 16 ปี หรือหลังจากการศึกษาภาคบงัคบั โดยสามารถเลือกเรียนใน
วิทยาลยัเทคโนโลยี วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัตอ่เนื�อง โดยเมื�อสําเร็จการศกึษาแตล่ะระดบัก็จะมี
การทดสอบเพื�อรับคณุวฒุิด้านวิชาชีพ ตามโปรแกรมขององค์กรวิชาชีพหลายประเภท และคณุวฒุิ
วิชาชีพทั�วไปแห่งชาติในแต่ละระดับโดยสามารถเทียบโอนและปรับไปเรียนในสายสามัญเพื�อ
ศกึษา A-Level สําหรับเข้ามหาวิทยาลยัสายตรง หรือศึกษาสายวิชาชีพเพื�อเข้ามหาวิทยาลยัในปี 
2 และปี 3 ได้ ส่วนบุคคลที�ว่างงานอยู่ระหว่างหางานทํา รัฐได้จดัเงินอุดหนุนสถานประกอบการ
เพื�อสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมต่อเพื�อให้ได้คุณวุฒิตามเกณฑ์ที�
อตุสาหกรรมกําหนด โดยเน้นการฝึกอบรมและประเมินผลจากคณุภาพงานที�ทํา ผู้ รับการฝึกอบรม
และปฏิบตัิงานจริงเหล่านี �เมื�อมีการทดสอบความสามารถจะได้คณุวุฒิด้านวิชาชีพเช่นเดียวกบัผู้
อยูใ่นระบบโรงเรียน เรียกวา่ คณุวฒุิวิชาชีพแห่งชาติ วิทยาลยัตอ่เนื�องซึ�งจดัการศกึษาด้านวิชาชีพ
และฝึกอบรมมีบทบาทสําคัญ ทั �งการศึกษาในระบบและการฝึกอบรมซึ�งในอดีตการฝึกอบรม
วิชาชีพมีหนว่ยงานของรัฐรับผิดชอบอยูม่ากกวา่ 300 แห่ง แตย่บุเลิกหมด การฝึกอบรมดําเนินการ
โดยสถานประกอบการซึ�งรัฐให้เงินอุดหนุน และสถานการศึกษา การปฏิรูปการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมในประเทศสหราชอาณาจกัรดําเนินการอย่างต่อเนื�องและมีการเปลี�ยนแปลงอย่างมาก
หลงัจากมีการรวมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานไว้ด้วยกนัในปี 2540 โดยมีหลกัการ
สําคญัในการพฒันาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ควบคู่ไปกับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
สถานประกอบการมีหน้าที�หลกัในการฝึกอบรมวิชาชีพและพฒันาบุคลากร โดยความร่วมมือกับ
สถานศกึษาในรูปแบบตา่งๆ โดยเฉพาะ สถานประกอบการขนาดเล็กซึ�งมีขีดจํากดัในการฝึกอบรม 
ทั �งนี �โดยกลไกการเชื�อมประสานจากนโยบาย มาตรการและโครงการสําคญัของรัฐ 
  สรุปได้วา่ การจดัอาชีวศกึษาของสหราชอาณาจกัรเป็นรูปแบบที�จดัขึ �นสําหรับผู้จบ
การศกึษาภาคบงัคบัแล้ว มีอาย ุ 16 ปีขึ �นไป เป็นการศกึษาวิชาชีพ (General Vocational 
Education) หรือการสร้างทกัษะตามความต้องการของสถานประกอบการ แตล่ะระดบัมีการ
ทดสอบเพื�อรับคณุวฒุิวิชาชีพทั�วไป (General National Vocational Qualifications : GNVQ) 
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สามารถศกึษาตอ่ระดบัประกาศนียบตัรชั �นสงู และปริญญาตรี หรือสู่ตลาดแรงงาน ถ้ามี
ประสบการณ์การทํางาน (Work Related) สามารถทดสอบเพื�อรับวฒุิวิชาชีพ (National 
Vocational Qualifications : NVQ) สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารจดัการอาชีวศกึษา
ของ โปรเซอร์และควิกเลย์38(Prosser and Quigley, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2542)           
ได้สร้างทฤษฎีที�ชื�อวา่ Prosser's Sixteen Theorems โดยกลา่วไว้วา่การจดัอาชีวศกึษาให้ได้
มาตรฐานนั �นต้องฝึกปฏิบตังิานในสภาพแวดล้อมการทํางานจริง ใช้เครื�องมืออปุกรณ์จริง จดัการ
อาชีวศกึษาตามความสนใจของผู้ เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน จดัให้มีความร่วมมือ
และระบบทวิภาคีกบัสถานประกอบการ มีการบริหารแบบยืดหยุ่น  นอกจากนี �แล้วแนวคิดใน
การจัดการศึกษาของสหราชอาณาจักรยังสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการเลือกอาชีพของ    
กิสเบอร์กและคณะ(Ginzberg and other)39 ซึ�งกล่าวว่าระดับการศึกษา ความสนใจ 
ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพลตอ่การเลือกอาชีพด้วยเชน่กนั ซึ�งสหราชอาณาจกัรก็จดัให้มี
การเรียนอาชีพที�มีความหลากหลาย และจดัการศกึษาหลายระดบั อีกทั �งยงัสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ Holland40 (1973, อ้างถึงใน จีรนนัท์ ไวยศรีแสง, 2552) ที�กล่าววา่บคุลิกภาพและพฤตกิรรม
ยอ่มมีผลตอ่อาชีพเชน่กนั 
 
การจัดการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 
 สภาพทั�วไป 
 ประเทศออสเตรเลียตั �งอยู่ในเขตเอเชียแปซิฟิก มีพื �นที� 7,682,300 ตารางกิโลเมตร 
หรือมากกว่าประเทศไทยประมาณ 15 เท่า เดิมเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ใช้เป็น
สถานที�คมุขงันกัโทษและผู้ถกูเนรเทศจากสหราชอาณาจกัร ออสเตรเลียเป็นเอกราชและจดัตั �งเป็น

                                                 

 38ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 

 39 สมปอง รักษาธรรม,  “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ:  คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-ศาสตร์, 2540), 10. 

 40 จีรนนัท์ ไวยศรีแสง, “ปัจจยัที�มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร”(ภาคนิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2552), 24-25. 
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สหพนัธรัฐในวนัที� 1 มกราคม 1901 ปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมี
สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที�  2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุข ระบบการปกครองของ
ออสเตรเลียจะยึดตามธรรมเนียมเสรีประชาธิปไตย ซึ�งรวมถึงการยอมรับความต่างทางศาสนา 
ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม ประชากรในระยะแรกเป็นเชื �อชาติ แองโกล – 
เซลติก ในระยะตอ่มาผู้คนหลากหลายเชื �อชาติอพยพเข้ามาอยู่มากขึ �นเป็นระยะๆ ส่งผลให้สงัคม
ออสเตรเลียมีลกัษณะพหนุิยมปัจจบุนัมีประชากรประมาณ 18.3 ล้านคน41 
 การจัดการศึกษา 
 ประเทศออสเตรเลียมีโครงสร้างการบริหารการศกึษาโดยหน่วยงานที�มีบทบาทสําคญั
คือกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝึกอบรม และกิจการเยาวชน (Department of 
Employment , Education , Training and Youth Affairs – DEETYA) มีภารกิจ สนบัสนุน
นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยเพิ�มโอกาสในการมีงานทํา ลดภาวะการว่างงาน 
ปรับปรุงทกัษะฝีมือ สนบัสนนุให้เกิดความเสมอภาคในตลาดแรงงาน การศกึษาและฝึกอบรม โดย
สนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรมและมีงานทํา เพื�อให้ทุกคนได้พัฒนา
บรรลุศกัยภาพของตน สามารถทําคณุประโยชน์แก่สงัคม และได้รับผลประโยชน์จากการพฒันา 
กระทรวงการมีงานทํา การศกึษา การฝึกอบรม และกิจการเยาวชนมีวตัถปุระสงค์เพื�อ 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตลาดแรงงาน โดยให้บริการเกี�ยวกบัการ
จ้างงาน ระบบการศึกษาและฝึกอบรม ซึ�งสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล และภาคธุรกิจ
อตุสาหกรรม รวมถึงยกระดบัความสามารถในการผลิตของกําลงัแรงงาน 

2. ส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสการได้รับการศึกษา การฝึกอบรม และการจ้าง
งาน โดยช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที�ด้อยความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงานเป็นการเฉพาะ 
เพื�อให้มีความรู้ ทกัษะ และความชํานาญงาน และเข้าถึงโอกาสในการมีงานทํา 

3. ให้โอกาสแก่เยาวชนในการได้รับการศกึษา การฝึกอบรม และการมีงานทํา เพื�อให้
ทกุคนบรรลศุกัยภาพ และสามารถทําคณุประโยชน์ให้แก่สงัคมออสเตรเลียได้ 
 องค์การหลกัของกระทรวง ซึ�งขณะนี �กระทรวงกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และกิจการเยาวชน กําลังดําเนินการปฏิรูปด้านการมีงานทํา ส่งผลให้มีการปรับ
โครงสร้างองค์การของกระทรวงกระทรวงการมีงานทํา การศกึษา การฝึกอบรม และกิจการเยาวชน 
ประกอบด้วย 

                                                 

 41 เพ็ญพิชช์ ศรีอรุณ, รายงานการศึกษาวิจัยโครงสร้างการบริหารการศึกษาประเทศ

ออสเตรเลีย(กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542), 1-41. 
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1. สํานกังานแห่งชาติในส่วนกลาง 1 แห่ง ทําหน้าที�ให้คําปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงฯ รวมถึง พัฒนานโยบายและบริหารแผนงานให้บริการด้านการศึกษา ฝึกอบรมและ
โครงการนานาชาตแิก่หนว่ยงาน สถาบนัและลกูค้า สําหรับบทบาทหน้าที�ของสว่นงานในส่วนกลาง
ปรากฏในหวัข้อถดัไป 

2. สํานกังานระดบัรัฐ ในแตล่ะรัฐและเขตปกครองตนเอง ซึ�งทําหน้าที�ให้บริการในเขต
พื �นที�ที�รับผิดชอบ รวม 7 แหง่ นอกจากนั �นยงัมีสํานกัเขตอีก 14 แหง่ 

3. สํานกังานบริการการมีงานทําแห่งเครือจกัรภพ ( Commonwealth Employment 
Service: CES) และสํานกังานช่วยเหลือเพื�อการมีงานทําแห่งออสเตรเลีย (Employment Assistance 
Australia : EAA ) เป็นสํานกังานแยกตา่งหากจากสํานกังานระดบัรัฐ มีหน้าที�ช่วยเหลือผู้ จ้างงาน 
ผู้หางานทํา และเยาวชน โดยให้บริการทั �งแก่ฝ่ายผู้ จ้างงานและผู้ ที�มีความเสี�ยงจะว่างงานเป็น
เวลานาน 
 โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของสาํนักงานแห่งชาตใินส่วนกลาง 
 ราชการส่วนกลางของกระทรวงฯ ประกอบด้วย กองหรือส่วนงาน 11 กอง 1 สายงาน 
และ 2 กลุม่งานเฉพาะกิจ ดงันี �  

1. กองบริการองค์การ ( Corperate Services Division ) ทําหน้าที�บริหารทรัพยากร
บคุคล การเงิน และทรัพย์สินอื�นๆ พร้อมกบัประสานการวางแผนงบประมาณของกระทรวงฯ 

2. กองจดัซื �อและการมีงานทํา ( Employment and Purchasing Division ) มีหน้าที�
บริหารแผนงานด้านตลาดแรงงานและการให้บริการตา่งๆ เพื�อช่วยให้ผู้หางานได้งานทํา หรือได้รับ
การฝึกอบรมและมีประสบการณ์การทํางาน นอกจากนั �นยงัมีหน้าที�พฒันาตลาดการให้บริการ 
รวมถึงการให้บริการผ่าน Centrelink ซึ�งเป็นหน่วยงานจดัตั �งใหม่มีหน้าที�ให้บริการจดัหางานและ
อื�นๆกู้วา่งงานทั�วไป คนพื �นเมือง รวมถึงภาคอตุสาหกรรมและภมูิภาคอื�นๆ 

3. กองปฏิบตัิการและผลงาน ( Operate and Performance Division )  มีหน้าที�ให้
การสนับสนุนเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการแก่กระทรวง รวมทั �งส่งเสริมการวางแผนและการ
จดัการด้านผลงานขององค์กร 

4. กองระบบ (Systems Division) มีหน้าที�จดัหาสิ�งอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่กระทรวงฯ ซึ�งคลอบคลมุถึงการคดัเลือก จดัหา และบํารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงมีหน้าที�กําหนดและพฒันาระบบ 

5. กองอดุมศกึษา ( Higher Education Division ) มีหน้าที�บริหารแผนงานสนบัสนนุ
กิจกรรมการสอนและการวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษา นอกจากนั �นยงัมีสํานกังานรับรองมาตรฐาน
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ฝีมือแรงงาน ซึ�งอยู่ภายใต้กองฯ ทําหน้าที�ประสานงานการประเมินคณุวฒุิและทกัษะของผู้อพยพ
เข้าประเทศ  

6. กองโรงเรียน ( Schools Division ) พัฒนานโยบายระดบัเครือจักรภพในส่วนที�
เกี�ยวข้องกบัโรงเรียนรัฐและเอกชน และบริหารแผนงานความชว่ยเหลือทางการเงินแก่โรงเรียน 

7. กองอาชีวศึกษา ( Vocation Education Division ) มีหน้าที�ส่งเสริมการพฒันา
เกี�ยวกบัเรื�องการฝึกอบรมแรกเข้า การศกึษาตอ่เนื�องและการฝึกอบรม รวมทั �งส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งการมีงานทํา การศกึษา และการฝึกอบรมในระดบัประเทศ 

8. กองวิเคราะห์และประเมินผล ( Analysis and Evaluation Division ) มีหน้าที�
วิเคราะห์แนวโน้มเกี�ยวกับการมีงานทํา การศึกษา และฝึกอบรม และนัยที�มีต่อนโยบายและ
แผนงานต่างๆ นอกจากนั �นยงัมีหน้าที�ประเมินประสิทธิผลของแผนงานทั �งกระทรวงฯ และความ
สอดคล้องกับนโยบาย และให้คําปรึกษาเรื�องระดบัทกัษะและความต้องการอื�นๆ รวมทั �งประเมิน
การจดัสรรทรัพยากรระหวา่งภารกิจตา่งๆของกระทรวง ผลงานของแตล่ะแผนงานความคุ้มทนุและ
ประเดน็อื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการเข้ามีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสีย 

9. กองกิจการนานาชาติ (International Division) มีหน้าที�พฒันากรอบเป้าหมายและ
ข้อกฎหมายเพื�อสร้างความเป็นสากล สนบัสนุนการส่งออกการศกึษาและฝึกอบรมและการมีงาน
ทําในต่างประเทศของชาวออสเตรเลีย รวมทั �งส่งเสริมความเป็นสากลของการศกึษา และ
ความสามารถในการฝึกอบรมของออสเตรเลีย โดยอาศยัมลูนิธิการศกึษานานาชาติแห่งออสเตรเลีย 
นอกนั �นยังมีหน้าที�ออกความเชี�ยวชาญงานกระทรวงฯ ไปยังสถาบนัและหน่วยงานราชการของ
ตา่งประเทศในรูปการให้บริการที�ปรึกษาโดยใช้ระบบการดําเนินงานที�คุ้มทนุ 

10. กองกฎหมายและตรวจสอบ ( Legal and Review Division ) มีหน้าที�ให้บริการที�
มีคุณภาพและทันต่อเวลาแก่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้บริหารระดบัสูง และกระทรวงฯโดยรวม 
เพื�อให้มั�นใจได้ว่าแผนงานและกิจกรรมที�กระทรวงฯ ดําเนินการถกูต้องเหมาะสม และเป็นไปตาม
ข้อกฎหมายและระเบียบทางการเงิน นอกจากนั �นกองฯ ยังมีหน้าที�ให้คําปรึกษาและแนวทางที�
อิสระและเป็นกลางเรื�องการใช้ทรัพยากรที�มีประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

11. กองนกัเรียน/นกัศึกษา เยาวชน และนโยบายสงัคม ( Youth , Students and 
Social Policy) มีหน้าที�ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี�ยวกับการให้ความช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศึกษา 
และการปรับตวัของเยาวชนสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนั �นยงัมีหน้าที�วิจยัและวิเคราะห์ความเสมอ
ภาคในการเรียนการศกึษา การฝึกอบรม และการมีงานทํา รวมถึงการประสานความร่วมมือในการ
พฒันานโยบายเพื�อแก้ปัญหาดงักลา่ว 
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12. งานเลขานุการกิจคณะกรรมการแห่งชาติเรื�องการมีงานทํา การศึกษาและการ
ฝึกอบรม ( National Board of Employment , Education and Training Secretariat ) มีหน้าที�
สนับสนุนคณะกรรมการแห่งชาติฯ ในการเสนอความเห็นที�รอบคอบและเป็นกลางในเรื�องการ
อุดมศึกษา และการวิจัยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝึกอบรม และ
กิจการเยาวชน 

13. คณะทํางานเพื�อกระทรวงฯ ยุคใหม่ ( New DEETYA Task Force ) มีหน้าที�
สนบัสนนุกระบวนการเปลี�ยนแปลงอนัเกิดจากการปรับโครงสร้างกระทรวงฯ การปรับบทบาท และ
ทิศทางการปฏิบตัิงาน โดยประสานความร่วมมือกบัฝ่ายบริหารแลเจ้าหน้าในการกํากบักระบวนการ
วางแผนองค์การ การปรับวฒันธรรมองค์การ รวมทั �งส่งเสริมให้มีการจดัเวทีอภิปรายที�เปิดกว้าง 
ทั�วกระทรวงฯ 

14. คณะทํางานจัดตั �งวิสาหกิจ/บริษัทจัดหางานของรัฐ (Public Employment 
Placement Enterprise Task Force ) รับผิดชอบการตระเตรียมงานเพื�อจดัตั �งและสนบัสนุน
วิสาหกิจ/บริษัทจดัหางานของรัฐ 
 แผนงานของกระทรวงการมีงานทาํ การศึกษา การฝึกอบรม และกิจการเยาวชน 
 กระทรวงฯ ไม่ทําหน้าที�จ ัดการศึกษาโดยตรง แต่สนับสนุนด้านงบประมาณแก่
การศึกษาระดบัพื �นฐานผ่านกองโรงเรียน กองอาชีวศึกษา กองนักเรียน/นักศึกษา เยาวชน และ
นโยบายสงัคม และแผนงานตา่งๆดงัปรากฏข้างล่างนี � สําหรับระดบัอดุมศกึษา กระทรวงฯจดัสรร
งบประมาณอดุหนนุไปที�สถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆโดยตรง 
 ในการให้บริการด้านการมีงานทํา การศกึษา การฝึกอบรม และกิจการเยาวชนอย่างดี
ที�สุดเท่าที�งบประมาณจะอํานวย เพื�อเตรียมคนออสเตรเลียให้พร้อมสําหรับโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการมีงานทํานั �น กระทรวงฯ จําดําเนินงาน 6 แผนงานหลกั ดงันี � 

1. แผนงานโรงเรียน มีกองโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบ มีเป้าหมายเพื�อสนบัสนุนระบบ
การศกึษาและโรงเรียน ให้สามารถพฒันาเยาวชนของประเทศได้เต็มตามศกัยภาพและให้เยาวชน
เหล่านั �นได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเสมอภาค ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ดงักลา่ว รัฐบาลเครือจกัรภพจะประสานความร่วมมือกบัรัฐบาลและเขตปกครองตนเอง  หน่วยงานและ
สถาบนัการศึกษาเอกชน ในการให้เงินอุดหนุนเพื�อยกระดบัสมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัเรียน 
โดยเฉพาะเรื�องการอา่น การเขียน และการคํานวณ และจะให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่นกัเรียน
ที�เรียนออ่น ทั �งนี �เพื�อให้นกัเรียนมีความรู้และทกัษะสามารถเรียนสําเร็จและมีงานทํา 
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2. แผนงานอุดมศึกษา มีกองอุดมศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื�อใช้
ทรัพยากรของการอุดมศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์ของประเทศทางด้านสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
และตลาดแรงงาน โดยประสานงานกบัหนว่ยงานการศกึษาของรัฐ เอกชน รวมถึงสถาบนัการศกึษาของ
รัฐและภาคเอกชน รวมทั �งเพื�อการตอบสนองความต้องการกําลงัคนที�มีความรู้และความชํานาญ
สงูขึ �น และเพื�อธํารงไว้ซึ�งระบบอดุมศกึษาที�หลากหลายซึ�งปฏิบตัิภารกิจทางด้านวิชาการ การสอน 
และการวิจยั มาอยา่งยาวนานและเป็นอิสระ 

3. แผนงานการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรม มีกองอาชีวศกึษาเป็นผู้ รับผิดชอบ โดย
มุ่งส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่อนัดีของประชาชน 
โดยให้บริการการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมที�มีคุณภาพ เพื�อปรับปรุงทักษะและ
ความสามารถในการผลิตของกําลงัแรงงาน แผนงานนี �แบง่ออกเป็น 2 แผนงานยอ่ย  
  แผนงานยอ่ยที� 1 เน้นการพฒันากําลงัแรงงานให้มีทกัษะความชํานาญงานสงู ตรง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยปรับปรุงคุณภาพของการฝึกอบรมควบคู่ไปกับการ
กระตุ้นให้มีการฝึกงานในลกัษณะ apprenticeship และ traineeship แผนงานย่อยนี �เชื�อมโยงกบั
แผนงานที� 4 การมีงานทํา ซึ�งมีมาตรการจงูใจโดยให้คา่ตอบแทนทางธุรกิจอตุสาหกรรมในการรับ
บคุคลเข้าฝึกงานและมาตรการสนบัสนนุให้มีการรับผู้ ด้อยโอกาสเข้าฝึกงาน  
  แผนงานย่อยที� 2 เน้นที�การพฒันาระบบกาศกึษาและฝึกอบรมในระดบัชาติ โดยมี
การอบรมแห่งชาติของออสเตรเลีย (Australian National Training Authority - ANTA) รับผิดชอบ 
ANTA เป็นองค์กรอิสระมีพระราชบญัญัติรองรับ และมีหน้าที�ต้องรายงานผลการดําเนินการต่อ
คณะรัฐมนตรีแหง่เครือจกัรภพ และรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้องในระดบัรัฐและเขตปกครองตนเอง 

4. แผนงานการมีงานทํา แผนงานนี �เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ 4 กอง คือ กอง
จดัซื �อและการมีงานทํา การปฏิบตัิการและผลงาน กองนักเรียน/นกัศึกษา เยาวชนและนโยบาย
สังคม และกองอาชีวศึกษา แผนงานนี �มีเป้าหมายเพื�อช่วยให้ตลาดแรงงานทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลดอตัราการว่างงานด้วยการให้บริการแก่ผู้หางานทําและผู้ จ้าง
งาน การให้บริการดงักล่าว รวมถึงการใช้ตวัแทนจดัหางาน ซึ�งจะเอื �ออํานวยให้บุคคลและธุรกิจ
อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถสั�งสมทักษะและประสบการณ์ได้ พร้อมทั �งให้ความมั�นใจว่าการ
ให้บริการแก่ผู้ ด้อยโอกาสและผู้วา่งงานเป็นเวลานานจะเป็นไปอยา่งคุ้มทนุและเป็นธรรม 

5. แผนงานการสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษา เยาวชน และกิจการการศึกษาสําหรับ
ชาวอะบอริจิน มีกองโรงเรียน/นักศึกษา เยาวชน และนโยบายสังคม รับผิดชอบร่วมกันในการ
ส่งเสริมความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษาและการมีงานทําโดยให้ความช่วยเหลือทางการ
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เรียน ( AUSTUDY , Assistance for Isolated Children , AUSTUDY/ABSTUDY Supplement 
Loan Scheme ) แก่ผู้ มีฐานะยากจน ผู้อยูใ่นพื �นที�หา่งไกล ผู้ มีปัญหาด้านสขุภาพ หรือคนพิการ ให้
ได้เรียนในระดบัมธัยมและอดุมศกึษา 

6. แผนงานการให้คําปรึกษาละการบริหารสํานกังานรัฐมนตรี เพื�อสนบัสนนุให้ภารกิจ
ด้านการมีงานทํา การศกึษา และการฝึกอบรม ประสบผลสําเร็จและตอบสนองความต้องการระบบ
เศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้างภาวะผู้ นําองค์การที�เข้มแข็งและมีประสิทธิผล รวมถึงการให้
คําปรึกษาและการบริหารจดัการเพื�อให้มั�นใจได้วา่ทรัพยากรที�จดัสรรให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของ
กระทรวงฯ และมีการช่วยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 กระทรวงการมีงานทาํ การศึกษา การฝึกอบรม และกิจการเยาวชนกับการปรับ
องค์กร 
 รายงานประจําปีของกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝึกอบรมและกิจการ
เยาวชน ปี 1996 – 97 แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในเชิงโครงสร้างของกระทรวงฯ เพื�อตอบสนอง
ตอ่นโยบายปฏิรูปของรัฐบาลในส่วนที�เกี�ยวกบัการให้บริการด้านการมีงานทํา และความคาดหวงั
ของชมุชน การปรับเปลี�ยนในกระทรวงฯ มี 5 เรื�องหลกั ดงันี � 
 1.  การลดขนาดกระทรวง 
 2.  การจดัตั �งองค์กรใหม ่3 องค์กร 
 3.  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.  การบริหารคน 
 5.  การรักษาคณุภาพผลงานของกระทรวงฯ 
 1.  การลดขนาดกระทรวงการมีงานทํา การศกึษา การฝึกอบรม และกิจการเยาวชน 
  ในเดือนเมษายน 1996 กระทรวงฯ ประกาศโครงการการลาออกโดยสมคัรใจมีผู้
แสดงความจํานง 3,321 คน และกระทรวงฯ อนมุตัใิห้ลาออกได้ 2,433 คน ซึ�งเป็นผู้ ที�จะเกษียณใน
เดือนสิงหาคม 1996 ตอ่มากระทรวงฯได้อนมุตัใิห้ลาออกอีก 131 คน ซึ�งเป็นกลุ่มที�ได้รับผลกระทบ
จากการเปิดสํานกัฯ กล่าวโดยรวม โครงการดงักล่าวลดบุคลากรลงได้ร้อยละ 17 เมื�อเทียบกับ
จํานวนบคุลากร ณ  วนัที� 30 มิถนุายน 1996 นอกจากนั �นข้อมลูในตารางข้างท้าย ( หน้า 18 – 20 ) 
แสดงจํานวนบคุลากรโดยรวมของกระทรวงฯ ในปี 1997 ซึ�งลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยเฉพาะ
กลุ่มข้าราชการประจํา โดยเพิ�มอตัราจ้างชั�วคราวแทน และแสดงการกระจายตวัของบุคลากรใน
สว่นกลางและสํานกังานสาขา 
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 2. การจดัตั �งองค์กรใหม่ 3  องค์กร 
2.1 รัฐบาลสหพนัธรัฐได้จดัตั �ง Centrelink และเปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการใน

วนัที� 24 กนัยายน 1997 ให้เป็นองค์กรกลางในการให้บริการเกี�ยวกบัการมีงานทํา การช่วยเหลือ
เรื�องเงินเลี �ยงดบูตุร   เงินช่วยเหลือการศกึษา ฯลฯ ในลกัษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
( one stop shop ) จากเดิมที�เป็นการบริการของ 4 กระทรวง ( กระทรวงบริการครอบครัวและ
บริการชมุชน กระทรวงการศึกษา ฝึกอบรม และกิจการเยาวชน กระทรวงสาธารณสุขและบริการ
ครอบครัว และกระทรวงพลงังานและอุตสาหกรรมพื �นฐาน ) บุคลากรใน Centrelink โอนมาจาก
กระทรวงฯ 3,167 คน ในช่วงแรกของการก่อตั �ง ผู้บริหารกระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และกิจการเยาวชน   กระทรวงประกันสงัคม และ Centrelink ได้ปรึกษาหารือกันอย่าง
สมํ�าเสมอในประเดน็สําคญั ซึ�งรวมถึงกระบวนการปฏิบตัิงาน การโอนบคุลากรและทรัพยากร และ
การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของ Centrelink เพื�อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 การจดัตั �งบริษัทจดัหางานของรัฐ (Public Employment Placement Enterprise - 
PEPE) เป็นบริษัทที�รัฐบาลเป็นเจ้าของ เริ�มดําเนินการอย่างเป็นทางการเดือนสิงหาคม 1997 มี
ฐานะเป็นบริษัทอิสระและดําเนินการในเชิงพาณิชย์  งานหลกัของ PEPE ในปี 1997 คือการเตรียม
ประมลูงานให้บริการด้านการมีงานทําของกระทรวงฯ ซึ�งปรับเปลี�ยนฐานะเป็นผู้ ซื �อบริการโดยการ
เปิดประมลูงาน ในขณะที� PEPE มีฐานะเป็นองค์กรหนึ�งที�เข้าประมลูงานการให้บริการแก่รัฐ ทั �งนี �มี
ข้อห้ามมิให้เจ้าหน้าที�ในกระทรวงฯ ซึ�งมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการประกวดราคา มีการติดตอ่กบั PEPE 
ด้วยเกรงว่า PEPE จะเข้าถึงข้อมูลที�ไม่สมควรได้รับ ในทางปฏิบตัิกระทรวงฯ ต้องอาศัย
ความสมัพนัธ์กับเจ้าหน้าที�ให้เหมะสม เพราะเจ้าหน้าที�ส่วนหนึ�งยงัเป็นพนกังานของ CES และ 
EAA โดยจะโอนไปปฏิบตัิงานใน PEPE เมื�อมีการจดัโครงสร้างเรียบร้อย ดงันั �น กระทรวงฯต้อง
อบรมเจ้าหน้าที�ให้พร้อมที�จะปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิผลในบรรยากาศการทํางานเชิงพาณิชย์ 

2.3 กระทรวงฯ ยคุใหม ่(New DEETYA) จะมีฐานะเป็นผู้ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอ
แนวนโยบาย และเป็นผู้ ซื �อบริการ ดงันั �นกระทรวงฯ จะลดบทบาทงานให้บริการลงในการ
ปรับเปลี�ยนบทบาทหน้าที�นี �  กระทรวงฯจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเชิงเทคนิค เช่นการบริหาร
จดัการระบบสญัญา จึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์และลําดบัความสําคญัในการปรับองค์การ โดย
ปรึกษาหารือกบับคุลากรในกระทรวงฯ อย่างกว้างขวาง และจดัทํารายงานข้อค้นพบซึ�งครอบคลมุ
ประเดน็ตอ่ไปนี � 
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1. ภาวะผู้ นํา และวัฒนธรรมองค์กร (การขยายความ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และลําดบัความสําคญั )  

2. กรอบการประเมินผล 
3. การบริหารความสมัพนัธ์ ( ภายในและภายนอก ) 
4. การบริหารคน 
5. การวิเคราะห์และใช้ข้อมลูเพื�อการบริหารจดัการ 
6. โครงสร้างองค์การ 
7. กระบวนการทํางาน คณุภาพของผลผลิตและบริการ 

   หล ังจากมีการเสนอรายงานต่อกระทรวงฯ แล้ว กระทรวงฯ ได้จัดตั �ง
คณะทํางานกลุ่มเล็กขึ �นหนึ�งกลุ่มเพื�อนําการการเปลี�ยนแปลงภายในกระทรวงฯ คณะทํางานได้
จดัทํากรอบการปฏิบตัิงานโดยกําหนดเป้าหมายขององค์กร เงื�อนไขความสําเร็จ และตวัชี �วดั เช่น 
คา่นิยมและพฤตกิรรมของบคุคลที�ปฏิบตัิตอ่กนัภายในองค์การและที�ปฏิบตัิตอ่ลกูค้า และได้เสนอ
ต่อผู้ บริหารระดับสูงพิจารณาในรายละเอียด ต่อจากนั �นมีการจัดสนทนากลุ่มบุคลากรระดบั
รองลงมาเพื�อร่วมกันปรับปรุงกรอบการปฏิบัติงาน เช่น มีการปรับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานให้ใช้กับพนักงานอย่างกว้างขวาง จากเดิมใช้ประเมินเฉพาะผู้บริหารระดบัสูงเท่านั �น 
โดยผู้ มีส่วนร่วมในการประเมินประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสูงและพนกังานระดบัล่างด้วย สําหรับ
ประเดน็การประเมินไมเ่พียงแตป่ระเมินความสําเร็จของงานเท่านั �น แตร่วมถึงพฤติกรรมที�แสดงถึง
ความเป็นผู้ นํา และการพฒันาทกัษะความชํานาญงาน 

 3. การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การที�กระทรวงฯ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการมีงานทําได้ช่วยให้สามารถ
บรูณาการงานให้บริการตา่งๆ ของกระทรวงฯ เข้ากบังานของกระทรวงประกนัสงัคมได้ ส่งผลให้มี
ฐานข้อมูลและเครือข่ายการสื�อสารระหว่างผู้ ว่าจ้างงาน ผู้หางานทํา ผู้ ให้บริการซึ�งรวมถึง 
Centrelink และกระทรวงฯ โดยผู้ ใช้บริการกลุ่มตา่งๆ เพียงแตใ่ห้ข้อมลูผ่านระบบประกนัสงัคม ณ 
สาขา Centrelink เพียงจุดเดียว ก็จะมีการโอนข้อมูลนั �นทนัทีไปยงัผู้ ให้บริการกลุ่มตา่งๆ ผู้หางาน
ทํายงัสามารถตรวจสอบตําแหนง่งานวา่งโดยผา่นระบบอินเตอร์เน็ต หรือเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์
ระบบสมัผสั ซึ�งมี 2,250 เครื�อง ในสํานกังานสาขา 600 แหง่ สถิติการเข้าใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต
เพิ�มขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง และปัจจบุนัสงูถึง 600,000 ครั �งตอ่สปัดาห์ 
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 4.  การบริหารคน 
  การบริหารคนในกระแสการปรับเปลี�ยนองค์การมีความสําคญัมาก เพราะคนเป็นผู้
ได้รับผลกระทบจากการปรับองค์การ ต้องตดัสินใจเส้นทางของตน ในขณะเดียวกันระบบราชการ
ยคุใหม่ ต้องพัฒนาเ ป็นองค์การ ที�มี ผลงานคณุภาพสงู ซึ�งก็ขึ �นอยู่กบัความมุ่งมั�นในงานของ
บุคลากรและทักษะความชํานาญงาน รวมถึงการพฒันาและการใช้บุคลากรด้วย การบริหารคน
ของกระทรวงฯ จึงมุ่งเน้นที�การเตรียมคนเข้าสู่หน่วยงาน 3 แห่ง คือ Centrelink PEPE และ
กระทรวงฯยคุใหม่ในกรอบเวลาที�ตา่งกนั เช่น มีบคุลากรที�พร้อมจะโอนไป PEPE แตย่งัดําเนินการ
ไม่ได้ จนกว่าจะรู้ว่า PEPE จะประมูลงานได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ ได้จดัเตรียมแผน
เพื�อให้การโอนบคุลากรเป็นไปอยา่งราบรื�น รวมทั �งเพื�อขจดัความกงัวลและความไม่แน่นอนในงาน
อาชีพใหม ่โดยกําหนดยทุธศาสตร์การดําเนินงาน ดงันี � 

4.1 กระบวนงานที�เป็นธรรมและโปร่งใสในการกําหนดบคุคลที�จะโอนไปองค์การใหม่ 
4.2 มีชดัเจนเรื�องสิทธิของผู้ ที�จะโอนไปองค์การใหม่ 
4.3 มีช่องทางการสื�อสาร เพื�อให้บุคลากรได้รับข่าวสารการเปลี�ยนแปลงที�จะมี

ผลกระทบตอ่ตนอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว รวมถึงมีโอกาสเสนอความเห็นหรือให้ข้อมลูป้อนกลบั
ได้ ผ่านช่องทางการสื�อสารตา่งๆ เช่น บทความใน DEETYA Times และ Network News สิ�งพิมพ์
ของกระทรวงประกนัสงัคม Agency News รวมถึงหนงัสือเวียนของบคุลากร โทรศพัท์ Helpline 
การประชมุร่วมกบัเจ้าหน้าที�จากสํานกังานแหง่ชาต ิเป็นต้น 

4.4 ให้การฝึกอบรมเพื�อเตรียมบคุลากรให้พร้อมสําหรับอนาคต 
5. การรักษาคณุภาพผลงานของกระทรวงการมีงานทํา การศกึษา การฝึกอบรม และ

กิจการเยาวชน 
  การปรับโครงสร้างกระทรวงฯ โดยกระทรวงฯต้องรับผิดชอบงานสํานกังานบริการ

การมีงานทําแห่งเครือจกัรภพ ( CES ) และสํานกังานช่วยเหลือเพื�อการมีงานทําแห่งออสเตรเลีย   
( EAA ) ในขณะที�ต้องลดขนาดบคุลากรลง (มีการโอนบคุลากรไป Centrelink 2,900 คน หรือ ร้อย
ละ 20) ส่งผลให้ผลงานโดยรวมตกลงในช่วงธันวาคม 1997 อย่างไรก็ตามเมื�อมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคูก่บัการฝึกอบรม ได้สง่ผลให้มีการปรับปรุงคณุภาพงาน แม้ว่า
จะมีผลกระทบทางลบระยะสั �นจากการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ตาม ในการส่งเสริมและปรับปรุง
คณุภาพผลงาน กระทรวงฯได้มอบหมายให้ Mr. Denis Ives อดีต Public Service Commissioner 
ศกึษาและทบทวนผลการปฏิบตังิานของกระทรวงฯ 
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  งานศึกษาดงักล่าวและการทบทวนผลการปฏิบตัิงานอื�นๆในอดีต ได้ชี �ให้เห็นถึง
ความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาที�เกี�ยวพนักับวัฒนธรรมการทํางานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
บริหารงานของกระทรวงฯ อย่างมียุทธวิธี สามารถระบุปัญหาปละแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และ
ความจําเป็นในการรักษาขวัญกําลังใจของบุคลากร โดยเฉพาะในภาวะที�มีการปรับโครงสร้าง
องค์การ และมีความแนน่อนในหน้าที�การงาน บทเรียนจากกระบวนการปรับโครงสร้างองค์การ คือ
ต้องมีการวางแผนที�ดี และกระบวนการเปลี�ยนแปลงนั �นควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั �นที�สุด
เทา่ที�จะเป็นไปได้ 

  การปฏิรูปการศกึษาในรัฐวิคทอเรีย 
  โดยที�ตระหนกัถึงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงความใหญ่โตอุ้ยอ้าย และด้อย
ประสิทธิภาพของระบบราชการ เมื�อรัฐบาล Kennett เข้าบริหารประเทศ จึงได้สั�งการให้ตรวจสอบ
สถานการณ์ทางการเงินของรัฐ ( Commission of Audit ) และพบว่า ค่าใช้จ่ายสาธารณะด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และการคมนาคมขนส่ง ของรัฐวิคทอเรียสูงกว่ารัฐอื�นๆ จึงกําหนด
ยทุธศาสตร์การปฏิรูปพร้อมกนัในหลายกระทรวงดงักล่าว ในส่วนกระทรวงการศกึษา รัฐบาลได้ชู
ประเดน็การปฏิรูป 2 ประเดน็หลกั คือ โรงเรียนแห่งอนาคต (School of the Future) และการศกึษา
ที�มีคณุภาพ มีเป้าหมายโรงเรียนแห่งอนาคต มีเป้าหมายที�การปรับปรุงคณุภาพการศกึษา โดยมี
ความเชื�อว่าคณุภาพการศึกษาจะดีขึ �น ถ้ามีการโอนความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที�ในการจดั
การศกึษา การจดัสําดบัความสําคญัของแผนงานโครงการของโรงเรียน การตดัสินใจด้านการเงิน 
หลักสูตร และบุคลากร ไปยังโรงเรียนและผู้ ที�จะได้รับผลกระทบจากการตดัสินใจนั �นๆ ซึ�งก็คือ 
ผู้บริหาร และผู้บริการการศึกษา ทั �งนี �ด้วยคาดว่าโรงเรียนแห่งอนาคตจะเอื �ออํานวยให้การใช้
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น เป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน เป็นสถานที�ที�เหมาะสมแก่การทํางาน
เชิงวิชาการของครู รวมทั �งเป็นช่องทางให้ชมุชนได้เรียนรู้เกี�ยวกับกิจการของโรงเรียน และมีความ
พึงพอใจกับบริการของโรงเรียนมากขึ �น โรงเรียนแห่งอนาคต ประกอบด้วยกรอบงานหลัก 4 
ประการ คือ 

1. กรอบงานทรัพยากร ( Resources Framework ) โรงเรียนจะได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรลกัษณะ School Global Budget และมีอํานาจบริหารจดัการงบดําเนินการร้อยละ 90 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ�น นอกจากนั �นรัฐได้จดัสรรงบประมาณเพิ�มเพื�อสนบัสนนุ
งานด้านการบริหารจัดการแก่โรงเรียน พร้อมทั �งจัดหาชุดโปรแกรมสําเร็จรูป (Computerised 
Administrative System Environment in School - CASES ) แก่โรงเรียนเพื�อช่วยงานบริหาร
ทั�วไป งานการเงิน และงานบคุลากร 
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2. กรอบงานความรับผิดชอบและการตรวจสอบ(Accountability Framework) มี
องค์ประกอบย่อย 3 เรื�อง คือ 1) การจดัทํากฎบตัรโรงเรียน ( school charter ) ซึ�งเปรียบเสมือน
พนัธสญัญาระหว่างโรงเรียนกบัรัฐบาลเกี�ยวกบักระบวนการเรียนการสอน การติดตามประเมินผล 
และการรายงานผลต่อรัฐบาล กฎบัตรโรงเรียนจัดทําโดยสภาโรงเรียน (school council) ซึ�ง
ประกอบด้วยครูใหญ่ ครู ผู้ปกครอง และผู้แทนชมุชนซึ�งมาจากการเลือกตั �ง โดยทั�วไปสภาโรงเรียน
มีสมาชิกระหวา่ง 6 – 15คน โดยทํางานแบบอาสาสมคัร 2) การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
ต่อรัฐบาล และ 3) การตรวจสอบและทบทวนผลการปฏิบตัิงานของโรงเรียนทุก 3 ปี โดยสํานัก
ตรวจสอบ ( Office of Review ) ซึ�งเป็นส่วนงานในกระทรวงการศกึษา ถ้าผลงานไม่ได้คณุภาพ
ตามเกณฑ์ ผู้บริหารโรงเรียนอาจถูกถอดถอนได้กรอบงานความรับผิดชอบและการตรวจนี � เป็น
กลไกที�เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ( ผ่านสภาโรงเรียน ) มีสิทธิมีเสียงในการบริหารโรงเรียน และยงัมี
กลไกในการแสดงความรับผิดและรับชอบของรัฐบาล 

3. กรอบงานหลักสูตร ( Curriculum Framework ) มีการปฏิรูปหลักสูตร โดย
กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัปฐมวยั – เกรด 10 ( P-10 ) ใน 8 วิชาหลกั 
นอกจากนั �นยังมีโครงการประเมินสมัฤทธิXผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ทกุปี 
สําหรับวิชาอื�นๆจะประเมินทุกรอบ 5 ปี และรายงานผลต่อผู้ปกครองในการให้ข้อเสนอแนะ
เกี�ยวกบัการเรียนของบตุรธิดาแก่โรงเรียน เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในแง่ที�มีข้อมลูเปรียบเทียบผล
การปฏิบตัิงานของโรงเรียนอื�นๆ และเป็นประโยชน์แก่ระบบการศกึษาโดยรวม ได้รู้ว่า สมัฤทธิXผล
ทางการเรียนรู้โดยรวมเป็นอยา่งไร 

4. กรอบงานบคุลากร ( People Framework ) เป็นการกําหนดโครงสร้างอาชีพของ
ครูใหญ่และครู โดยกระจายอํานาจให้โรงเรียนสามารถคัดเลือก บรรจุ ประเมิน และพัฒนา
บคุลากรของโรงเรียนได้อย่างคล่องตวัตรงตามความต้องการของโรงเรียน โดยในส่วนการพฒันา
ครูนั �น รัฐจดัให้มีโครงการรับรองสมรรถนะทางวิชาการ ( Professional Recognition Program - 
PRP ) เปิดโอกาสให้ครูเข้าร่วมโครงการโดยสมคัรใจ ผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้รับคา่ตอบแทนเพิ�มขึ �น 
และได้รับการประเมินทปีุ โดยในปี 1995 ได้ให้เงินอดุหนนุแก่โรงเรียนเป็นงบพฒันาครู โดยจดัสรร
เป็นรายหวัครูคนละ 240 เหรียญออสเตรเลีย ผลการประเมินครู เป็นข้อมลูสําคญัใช้ประกอบการ
พฒันาครู และการเลื�อนตําแหนง่ บนหลกัคณุธรรมมากกวา่หลกัอาวโุส 
  สําหรับประเดน็เรื�องการศกึษาที�มีคณุภาพนั �น รัฐบาลมีเจตจํานงเพื�อลดปัญหาการ
ขาดดุลงบประมาณ และยุบเลิก/ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื�อให้โรงเรียนมีขนาดเหมาะสม 
สามารถจดัหลกัสตูรและการเรียนการสอนได้โดยสมบรูณ์ 
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  ทันทีที�รัฐบาลนี �เข้ารับหน้าที� ได้ยุบโรงเรียน 50 โรง โดยไม่มีการปรึกษาหารือ
ร่วมกับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนวิตกทุกข์ร้อนมาก และก่อการประท้วง หลงัจากนั �นรัฐบาลได้ปรับ
ยทุธวิธีโดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือมากขึ �น รวมถึงการจดัตั �งคณะทํางานในพื �นที�การชี �แจงให้
ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งกว้างขวาง และการเจรจา “ หลงัฉาก ” กบัผู้ เกี�ยวข้องอีกมากมาย 
อยา่งไรก็ตามประชาชนสว่นหนึ�งไมไ่ด้เห็นชอบกบันโยบายของรัฐบาลเสียทั �งหมด มีการฟ้องร้องถึง
ศาลปกครอง ( กรณีปิดโรงเรียนสําหรับคนพื �นเมือง ) รัฐบาลแพ้ ละได้นําคดีขึ �นสู่ศาลสูง แต่ไม่
ประสบผลสําเร็จ จึงอทุธรณ์ตอ่ศาลสูงที�มีการนั�งพิจารณาคดีแบบเต็มคณะ ( full bench ) แตไ่ม่
ประสบผลสําเร็จอีก รัฐบาลจึงต้องเปิดโรงเ รียนดังกล่าวอีกครั �งหนึ�งต่อมารัฐบาลจึงได้ผ่าน
กฎหมาย Education Amendment Act ห้ามชมุชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการตดัสินใจปิด
โรงเรียน กล่าวโดยรวม รัฐบาลได้ปิดโรงเรียน 336 โรง และลดบคุลากรครู 8,000 คน(ร้อยละ 20) 
โดยรัฐบาลมีมาตรการจงูใจให้ออกโดยสมคัรใจ โดยให้ departure packages ที�คอ่นข้างสงู 
  กระทรวงการศกึษาวิคทอเรีย มีภารกิจในการให้โอกาสแก่ชาววิคทอเรียทกุคนที�จะ
ได้รับประโยชน์จากการศกึษาและฝึกอบรมที�มีคณุภาพสงู ตวัอยา่งโครงการเดน่ของรัฐวิคทอเรีย  

1. โครงการโรงเรียนแห่งสหสัวรรษที�สาม ( School of the Third Millennium ) เป็น
โครงการที�สานต่อจากรูปแบบโรงเรียนแห่งอนาคต ( School of the Future ) ซึ�งประสบ
ความสําเร็จเป็นอย่างยิ�ง อย่างไรก็ตามรูปแบบดงักล่าวไม่ควรจะเป็นพิมพ์เขียวให้กบัโรงเรียน    
ทกุโรงเรียนในวิคทอเรีย ซึ�งมีความแตกตา่งกนัอย่างมาก โครงการโรงเรียนแห่งสหสัวรรษที� 3 จึง
เป็นชอ่งทางสําหรับการปรึกษาหารือเกี�ยวกบัอนาคตของโรงเรียนรัฐบาลในวิคทอเรีย 

2. โครงการโรงเรียนปกครองตนเอง ( Self – Governing Schools ) จดัว่าเป็น
โครงการหลักของโรงเรียนแห่งสหสัวรรษที�สาม โรงเรียนปกครองตนเองได้รับมอบอํานาจตาม
พระราชบญัญัติการศกึษา ( โรงเรียนปกครองตนเอง ) ค.ศ.1998 Education ( Self – Governing 
Schools ) Act 1998 ในการบริหารทรัพยากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบโรงเรียน
รัฐบาล โดยกระตุ้นให้มีการขยายขอบข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้กว้างขวาง
มากยิ�งขึ �น โรงเรียนรัฐบาลที�สนใจสามารถยื�นใบสมัครต่อกระทรวงฯ ขอเป็นโรงเรียนปกครอง
ตนเองได้ 
 การปกครองระดับท้องถิ�น 

 บทบาทหน้าที�ของกระทรวงการปกครองท้องถิ�น (Department of Local 
Government ) กระทรวงฯ มีหน้าที�กําหนดนโยบายและเสนอกฎหมายที�เกี�ยวกบักิจการในท้องถิ�น 
โดยมีสว่นงานตา่งๆ 9 สว่น ดงันี � 
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 1.  งานโยธา 
 2.  งานบริหารทั�วไป 
 3.  งานสนบัสนนุฝ่ายบริหาร 
 4.  งานบริหารการเงิน 
 5.  งานบริหารสารสนเทศ 
 6.  งานตรวจสอบ 
 7.  งานนิติการ 
 8.  งานประเมินผล 
 9.  งานนโยบายและการวิจยั 
 รัฐบาลท้องถิ�น ( Local Government ) 
 รัฐบาลท้องถิ�นมาจากการเลือกตั �งของประชาชน มีสภาเป็นองค์กรบริหารงาน ภารกิจ
หลกั คือ มุง่มั�นในการผดงุหลกัการประชาธิปไตยในระดบัท้องถิ�น และการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ 
ความยตุิธรรม และระบบนิเวศน์ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างรัฐบาลท้องถิ�นและบริการที�ให้แตกต่าง
กนัไปในแตล่ะรัฐและแตล่ะพื �นที� 

1. เหตผุลความจําเป็นในการมีรัฐบาลท้องถิ�น 
2.1 เนื�องจากวิธีการของรัฐบาลเครือจกัรพและรัฐบาลระดบัมลรัฐ มีลกัษณะรวมศนูย์ 

ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ�นที�มีลกัษณะคอ่นข้างเฉพาะตวัได้อย่างเพียงพอและ
ทนัทว่งที 

2.2 มีความจําเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งและเอกลักษณ์ของท้องถิ�น เพื�อ
ธํารงค์รักษาความเป็นท้องถิ�นไว้ในบริบทของโลกาภิวตัร 

 2. วตัถปุระสงค์ 
2.1 เพื�อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมานฉันท์ในชุมชน ท่ามกลางความ

เปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
2.2 เพื�อให้บริการกิจการสาธารณูปโภค งานโยธา อนามัย และอื�นๆแก่ท้องถิ�น

อย่างทั�วถึงและเพียงพอ ทั �งในพื �นที�ที�มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือพื �นที�ที�ประสบภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ทั �งนี �จะคํานงึถึงคณุภาพสิ�งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาเป็นสําคญั 

2.3 เพื�อสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยั�งยืนในระดบัท้องถิ�นและระดบัภูมิภาค 
โดยคํานงึถึงระบบนิเวศวิทยา 
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2.4 เพื�อเร่งรัดให้ทกุหนว่ยงานของรัฐใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ในภาวะที�มีข้อจํากดัเรื�องงบประมาณ 

2.5 เพื�อสร้างความสมานฉนัท์และความเป็นธรรมแก่คนพื �นเมือง 
 ระบบการศึกษา 
 การศึกษาของออสเตรเลียดําเนินการโดยรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย ระบบการศกึษา
ตอ่ออสเตรเลีย ประกอบด้วย42  

1. ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับเพื�อศึกษาตอ่ในสาย
สามญัศกึษา อาชีวศกึษาหรือระดบัอดุมศกึษา  

2. อาชีวศกึษาและการฝึกอบรม เพื�อฝึกอบรมให้นกัศกึษามีความพร้อมในการเข้าทํางาน
ในบริษัท และภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ 

3. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย) เพื�อเตรียมความเป็นมืออาชีพ และ
พฒันาความเป็นปัญญาชน 
 1. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
  การศึกษาระดบันี �เป็นการศึกษาภาคบงัคบัโดยเด็กอายุระหว่าง 6-15 ปี ต้องเข้า
เรียนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา มีทั �งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนที�
ดําเนินการร่วมกบัองค์กรศาสนา โรงเรียนของรัฐบาลจะเป็นประเภทไปกลบั (Day School) ส่วน
โรงเรียนเอกชนจะมีทั �งโรงเรียนประจํา(Boarding School) และไปกลับ นอกจากนี �โรงเรียนยัง
แบง่เป็นประเภทโรงเรียนชายล้วน หรือหญิงล้วน และโรงเรียนสหศกึษา นกัเรียนสําเร็จการศกึษา
ชั �นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุประมาณ 18 ปีหรือบางทีก็เรียกชั �นปีที� 12) ทุกโรงเรียนจดัสอน
วิชาแกนคล้าย ๆ กนัและอาจเรียนเป็นพิเศษในวิชาอื�นๆ ที�มีให้เลือกหลากหลาย ในการเข้าศกึษา
ระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนต้องสอบและวัดผลการเรียนในชั �นปีที� 11 และ 12 เพื�อให้ได้รับ
ประกาศนียบตัรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย    
 2. สถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training 
Institutes)  
  ออสเตรเลียมีหลกัสูตรสายอาชีพนบัเป็นพนั ๆ หลกัสูตรที�เปิดสอนทั�วประเทศ ทั �ง
มหาวิทยาลัย เอกชน และสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (Technical and Further 
Education-TAFE) ซึ�งเป็นของรัฐบาล คุณวุฒิอาชีวศึกษาและฝึกอบรมเป็นที�นิยมกันมากใน

                                                 
42 ระบบการศกึษาประเทศออสเตรเลีย, ฉบับอิเล็กทรอนิกส์, เข้าถึงเมื�อ 15 มกราคม 

2557, เข้าถึงได้จาก www.bic.moe.go.th 
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ประเทศออสเตรเลียเนื�องจากเป็นคณุวุฒิที�มีมาตรฐานสงู โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อเปรียบเทียบกับ
ระบบการศึกษาของต่างชาติบางระบบ นอกจากนั �นยัง  ทําให้นักเรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบตัิที�
สามารถนําไปใช้ได้จริงและยงัให้ประสบการณ์ทํางานในภาคอุตสาหกรรม นกัเรียนสามารถเริ�ม
เรียนอาชีวะศึกษาและการฝึกอบรมได้หลังจากสําเร็จจากชั �นมัธยมศึกษา (ชั �นปีที� 10) หรือชั �น
มธัยมศึกษาตอนปลาย(ชั �นปีที� 12) สถาบนัอาชีวศึกษาหลายแห่งมีข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในการรับนกัเรียนเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีได้ โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
หรือศึกษาได้คะแนนตามที�สถาบนัอาชีวศึกษากําหนด สถาบนัอาชีวศึกษาจะมอบคณุวุฒิการศึกษา
เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 ซึ�งหากสามารถเรียน
ประกาศนียบตัรระดบัสงูขึ �นมากก็จะมีความรับผิดชอบในหน้าที�การงานในสถานประกอบการเพิ�ม
มากขึ �นด้วย ตวัอย่างเช่น ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (Certificate) จะสอนทกัษะขั �นพื �นฐานเน้น
ความรู้เชิงปฏิบตัแิละพื �นฐานสําหรับผู้ ที�ประสงค์จะศกึษาตอ่ในสาขาเฉพาะตอ่ไป ประกาศนียบตัร
วิชาชีพแบ่งออกเป็น ระดบั 1 ถึง ระดบั 4 (Certificate I - IV) มีระยะเวลาในการเรียนตั �งแต่
ประมาณ 6 เดือนจนถึง 1 ปี  นอกจากนี �ยงัมีระดบัอนปุริญญาและอนปุริญญาชั �นสงู ดงันี � 

1. อนปุริญญา (Diploma) หลกัสตูรอนปุริญญาเป็นหลกัสตูรเรียนควบภาคทฤษฎี
กบัทกัษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ระดบัสงู ระยะเวลาของหลกัสตูรประมาณ 2 ปี เป็นหลกัสตูร
ที�ครอบคลมุทั �งระดบัปฏิบตัิและการวางแผนเหมาะสําหรับผู้ ที�ต้องการก้าวขึ �นไปสู่ตําแหน่งหวัหน้า
งาน ทั �งยงัเป็นหลกัสตูรพื �นฐานสําหรับนกัเรียนที�ต้องการศกึษาตอ่เนื�องในระดบัปริญญาตรีอีกด้วย 
โดยทั�วไปผู้ ที�จบอนปุริญญาแล้วและต้องการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาที�ใกล้เคียงกนัจะ
ได้รับการพิจารณาเทียบหนว่ยกิตได้ประมาณ 1 ปี 

2. อนปุริญญาขั �นสงู (Advanced Diploma) เป็นหลกัสตูรที�สงูกว่าระดบัอนปุริญญา
เล็กน้อยและเรียนเตม็เวลา 2-3 ปี หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี เนื �อหาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร
จะคล้ายคลึงกับระดบัอนุปริญญา แต่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดบัอนุปริญญา 
เปิดสอนในหลายหลายสาขาวิชา และแบ่งโครงสร้างระดบัการศึกษาเช่นเดียวกันกับที�สถาบัน 
TAFE บางแห่งอาจเปิดสอนเฉพาะทาง เช่น วิทยาลยัที�เปิดสอนทางด้านการบิน วิทยาลยัที�เปิด
สอนด้านศลิปะและการออกแบบ เป็นต้น  

 3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)  
   การศึกษาระอุดมศึกษาเป็นหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

และบางแห่งเปิดสอนระดบัอนุปริญญาด้วย สาขาวิชาที�เปิดสอนครอบคลุมทั �งสาขาทาง วิชาชีพ
และวิทยาการต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การแพทย์ และธุรกิจ เป็นต้น ในระดับ
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มหาวิทยาลยัมีการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัปริญญาตรี (undergraduate) และ
การศึกษาสําหรับผู้ ที�สําเร็จขั �นปริญญาตรีแล้วเรียกว่าระดบับณัฑิตศึกษา (postgraduate) เป็น
การศึกษาเฉพาะทางที�สนองความต้องการของผู้ เรียนและตลาดแรงงานหรือความต้องการของ
สงัคม  
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 การเรียนอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื�องในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ดําเนินการใน
วิทยาลยัเทคนิคและการศกึษาตอ่เนื�องที�เรียกว่า "Technical and Further Education : TAFE" ซึ�ง
เป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐจํานวนกว่า 200 แห่ง กระจายอยู่ทั�วทกุภูมิภาคของประเทศ เป็น
หน่วยงานการศกึษาและวิชาชีพที�ใหญ่ที�สดุ การอาชีวศกึษาทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นช่างอตุสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ศลิปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และความรู้ทั�วไป จะเปิดสอนใน 
วิทยาลยัเทคนิคและการศกึษาตอ่เนื�อง (TAFE) หลกัสตูรที�เปิดสอนมีดงันี �43 

1. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (Certificate) เป็นหลกัสตูรระยะสั �นโดยทั�วไปประมาณ 
6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นหลกัสตูรวิชาชีพพื �นฐาน เน้นความรู้ทกัษะในระดบัปฏิบตังิาน 

2. ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสูง (Advanced Certificate)ระยะเวลาหลกัสูตร
ประมาณ 1 ปี แล้วแตส่าขาวิชาและคณุสมบตัขิองผู้ เรียนเน้นความรู้วิชาเทคนิค 

3. อนปุริญญา (Diploma) ระยะเวลาหลกัสตูรประมาณ 2 ปีเป็นหลกัสตูรครอบคลมุ
ทั �งระดบัปฏิบตักิารและวางแผน เหมาะสําหรับผู้ ที�ต้องการ-ก้าวหน้าไปสูตํ่าแหนง่หวัหน้างาน 

4. อนปุริญญาชั �นสงู (Advanced Diploma) ระยะเวลาหลกัสตูรประมาณ 2-3 ปี 
ซึ�งเป็นหลกัสตูรชั �นสงูสดุที�เปิดสอนใน TAFE  
  สรุปได้ว่าการจัดอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื�องในออสเตรเลียส่วนใหญ่
ดําเนินการโดยวิทยาลยัเทคนิค และการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) ซึ�งเป็นสถาบนัการศึกษาของรัฐ 
จํานวนกว่า 200 แห่ง กระจายอยู่ทั�วทุกรัฐและทกุภูมิภาคของประเทศ หลกัสตูรที�เปิดสอน ได้แก่ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู อนปุริญญา และอนปุริญญาชั �นสงูซึ�งเป็นชั �น
สูงสุด ผู้ ที�จบหลักสูตรอนุปริญญาและอนุปริญญาชั �นสูงที�ต้องการศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลัย
สามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อได้ ขึ �นกับข้อตกลงของวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง 
(TAFE) และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตามที�ได้ตกลงกันไว้ สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการ

                                                 

 43 บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเรื�องเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

และเทคโนโลยี(กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2548), 49. 
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บริหารจดัการอาชีวศกึษาของ โปรเซอร์และควิกเลย์44(Prosser and Quigley, อ้างถึงใน ปรียาพร 
วงศ์อนตุรโรจน์, 2542) โดยกล่าวไว้ว่าการจดัอาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานนั �นต้องฝึกปฏิบตัิงานใน
สภาพแวดล้อมการทํางานจริง ใช้เครื�องมืออุปกรณ์จริง จัดการอาชีวศึกษาตามความสนใจของ
ผู้ เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน จดัให้มีความร่วมมือและระบบทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการ นอกจากนี �แล้วแนวคิดในการจัดการศึกษาของออสเตรเลียยังสอดคล้องกับทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของ กิสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and other) 45 ซึ�งกล่าวว่าการเลือก
อาชีพนั �นจะเกิดในช่วงที� เด็กอายุ 17 ปีจนถึงวัยผู้ ใหญ่ และระดับการศึกษา ความสนใจ 
ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพซึ�งออสเตรเลียก็จดัให้มีการเรียนอาชีพใน
ระดับมัธยมต้นอย่างชัดเจน อีกทั �งจัดอาชีวศึกษาที�หลากหลาย มีการฝึกอบรมวิชาชีพและยัง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 46  ซึ�งกล่าวว่าโรงเรียนเป็นระบบเปิด 
ดงันั �นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องมองสภาวะการจัดการศึกษาทั �งระบบคือปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตที�ต้องมีการตรวจสอบ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในสังคมคือ
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ซึ�งออสเตรเลียสามารถจดัการศกึษาได้เป็นอย่างดี มีคณุภาพระดบั
โลก 
 
การจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สภาพทั�วไป 

 สหรัฐอเมริกามีเนื �อที�รวมกนัประมาณ 378,695 ตารางไมล์ มีประชากรประมาณ 300 
ล้านคน (ค.ศ. 2007) นบัเป็นประเทศที�มีความหลากหลายในเรื�องของภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นป่า
ดงดิบ ทะเลทราย ภูเขา ที�ราบสูง และที�ลุ่ม สหรัฐอเมริกามีผืนแผ่นดินใหญ่ เพราะมีพื �นที�ของรัฐ
ติดตอ่กนัถึง 48 รัฐ โดยมีรัฐอลาสก้าอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนนาดา และรัฐฮาวายซึ�งอยู่
ในมหาสมทุรแปซิฟิค ห่างจากแผ่นดินใหญ่ 3200 กิโลเมตรโดยประมาณ จากทิศตะวนัออกถึงทิศ

                                                 

 44 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 

 45 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ:  คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2540), 10. 
 46 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, “Educational Administration:Theory,” 
Research and Practice (2005): 18-19. 
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ตะวนัตกใช้เวลาประมาณ 5 ชั�วโมง  ทิศเหนือติดกบัประเทศแคนนาดา ทิศใต้ติดกบัประเทศแม็กซิโก
และอ่าวแม็กซิโก ทิศตะวันออกติดกับชายฝั� งมหาสมุทรแอตแลนติค ทิศตะวันตกจรดชายฝั� ง
มหาสมทุรแปซิฟิค 
 การจัดการศึกษา 

 การบริหารการปกครองและการบริหารการศึกษาเป็นหน้าที�ของแตล่ะมลรัฐ โดย
ดําเนินงานตามแบบรัฐบาลกลาง ผู้ ว่าการมลรัฐเป็นประมุขฝ่ายบริหาร อํานาจการปกครองแบ่ง
ออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ และฝ่ายตุลาการ รัฐบาลของแต่ละมลรัฐจะ
รับภาระทางด้านธํารงรักษาความเป็นระเบียบวินัย ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในขณะที�
ฝ่ายรัฐบาลกลางดําเนินการในด้านความสัมพันธ์ ภายในประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และปัญหาสว่นภมูิภาคที�เกี�ยวข้องกบัมลรัฐตา่งๆ47 
 1. โครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศ 

  การบริหารการศกึษาในสหรัฐอเมริกานั �นไมมี่การบริหารแบบรวมอํานาจหรือสั�งการ
จากข้างบน แต่ตรงกนัข้ามกลบัเป็นการบริหารจากองค์กรระดบัล่างสดุหรือท้องถิ�นเหมือนกบัการ
ปกครองด้านอื�นๆ เป็นสําคญั ดงัได้กล่าวมาแล้วว่า การจดัการศึกษาของสหรัฐฯ เป็นหน้าที�ของ  
แตล่ะมลรัฐทั �ง 50 มลรัฐ แม้รัฐบาลกลาง (Federal Government) จะมีกระทรวงการศกึษา แต่ก็
ทําหน้าที�เพียงดําเนินงานด้านประสานงานโครงการ ให้ความช่วยเหลือในด้านการศกึษาแก่มลรัฐ
ตา่งๆ ทั �งประเทศ ตามที�รัฐตา่งๆ ร้องขอมา 
  กระทรวงการศึกษารัฐบาลกลาง 

  ในปัจจบุนักระทรวงการศกึษาของรัฐบาลกลางบริหารงานในรูปบริหารโครงการ ซึ�ง
มีโครงการในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั �งประเทศมากกว่า 200 โครงการ ทุกๆ ปี
รัฐสภาที�เรียกว่าสภาคองเกรส จะจดัสรรเงินกองทนุช่วยมลรัฐตา่งๆ เพื�อขยายโครงการการศกึษา
แก่ประชาชนในปี พ.ศ. 2508 กองทุนช่วยเหลือนี �ได้ครอบคลุมไปถึงโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
ทางศาสนา กองทุนของรัฐบาลกลางมีเป็นจํานวนมากที�ช่วยมลรัฐตา่งๆ ให้ปรับปรุงคณุภาพของ
ระบบการศกึษาของตนให้ดียิ�งขึ �น 
  กระทรวงศึกษามลรัฐ (State Government) 
  การจัดการศึกษาของสหรัฐฯ เป็นหน้าที�ของแต่ละมลรัฐ ดังได้กล่าวมาแล้วว่า
รัฐบาลกลาง(Federal Government) มีกระทรวงการศึกษาที�เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Department 

                                                 

 47 กมล สดุประเสริฐ, รายงานการศึกษาวิจัยโครงสร้างการบริหารการศึกษาประเทศ

สหรัฐอเมริกา(กรุงเทพ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542), 1-25. 
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of Education ทําหน้าที�เพียงประสานงานการศกึษา เป็นสว่นใหญ่ ดงัหลกัฐานคํากล่าวของสตีเวน
สนั (Stevenson 1987: 47) ที�วา่ : 
  The United States dose not have a national system of education. 
Education is considered to be a matter for the people of each state. Although there is a 
federal Department of Education, its function is merely to gather information, to advice, 
and to help finance certain educational programs. Education, Americans say, is “a 

national concern, a state responsibility, and a local function.” Since the constitution 
does not state that education is the responsibility of  the federal government, all 
educational matters are left to the individual states. 

  ซึ�งสรุปได้วา่ สหรัฐฯ ไม่มีระบบการศกึษาในระดบัชาติ ระบบการศกึษาเป็นไปตาม
ความรับผิดชอบของแตล่ะมลรัฐ รัฐบาลกลางยอมรับในความรับผิดชอบทางการศึกษาของแตล่ะ
มลรัฐ รัฐบาลกลางจึงทําหน้าที�เพียงประสาน เก็บรวบรวมข้อมลู แนะนํา ช่วยเหลือด้านการเงินใน
โครงการตา่งๆ เฉพาะด้าน คนอเมริกนัจะกลา่วกนัวา่ การศกึษา “เป็นความผกูพนัของรัฐบาลกลาง 
เป็นความรับชอบของมลรัฐและเป็นหน้าที�ของท้องถิ�น” เนื�องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้
กําหนดให้รัฐบาลกลางจดัการศึกษา การบริการจดัการการศึกษาจึงตกเป็นความรับผิดชอบของ
มลรัฐตา่งๆ โดยแตล่ะมลรัฐมีผู้วา่การรัฐและรัฐมนตรีบริหารจดัการในมลรัฐของตนเอง 
  กระทรวงศึกษา(Department of Education) ของแตล่ะมลรัฐบริหารจดัการโดย
สภาการศกึษาที�เรียกว่า State Board of Education ของมลรัฐ มีรัฐมนตรีศกึษา (Commissioner) 
ของมลรัฐเป็นผู้บริหารจัดการ ดงักรณีตวัอย่างของมลรัฐฟลอริด้า แต่ละมลรัฐ มีเขตการศึกษา 
(School Districts) หลายสิบเขต แต่ละเขตการศึกษามีคณะกรรมการการศึกษา (Board of 
Education) ซึ�งเรียกย่อๆ ว่า School Board ทําหน้าที�บริหาร จดัการการศกึษาร่วมกบัเจ้าหน้าที� 
คือ ศึกษาธิการเขต (Superintendent) เขตการศึกษาเหล่านี �ส่วนใหญ่จะมีอาณาเขตพื �นที�ตรงกัน
กบัอาณาเขตของเมือง (County หรือ city) โดยสหรัฐอเมริกาจะมีเขตการศกึษาประมาณ 15,600 
เขตการศกึษา (school districts) 

  เนื�องจากการบริหารจัดการการศึกษา ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหน้าที�ของ        
มลรัฐมาตั �งแต่ต้น นบัว่าเป็นการกระจายหรือมอบอํานาจการจดัการศึกษาให้มลรัฐจดัการ และ
ในทางปฏิบตัิมลรัฐตา่งๆ ก็มีวิธีการจดัการการศกึษาในมลรัฐของตนแตกต่างกันไป บางมลรัฐยงั
รวบอํานาจการตดัสินใจบางอย่างไว้ที�สภาการศึกษาของมลรัฐ (State Board of Education)    
บางมลรัฐ ได้กระจายอํานาจการตดัสินใจให้เป็นภาระหน้าที�ของเขตการศกึษาหรือสภาการศกึษา
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ของเขตที�เรียกวา่ School Board โดยที�ยงัมิได้กระจายอํานาจการตดัสินใจให้แก่สถาบนัการศกึษา 
โดยเฉพาะโรงเรียนเท่าที�ควร เช่น กระทรวงศกึษามลรัฐฟลอริด้า บทบาทหน้าที�ของหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาของมลรัฐฟลอริด้ามีความรับผิดชอบอย่างเต็มที�ตามกฎหมายรัฐธรรมนญูในการ
จดัการศึกษา โดยมีเขตการศึกษาของตนเป็นผู้ ดําเนินงานกระทรวงศึกษาของมลรัฐสนบัสนุนให้
เขตการศึกษาต่างๆ ซึ�งเป็นองค์กรการศึกษาทั �ง 67 เขต ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในเขต
การศกึษาของตน สําหรับหน่วยงานตา่งๆ ของกระทรวงศึกษามลรัฐทําหน้าที�ให้การสนบัสนนุ รับ
ฟังข้อมูลจากเขตการศึกษาและบริการเขตการศึกษาตามที�เขตร้องขอมา มลรัฐสามารถออก
กฎหมายการศกึษาของตนเอง กฎหมายการศกึษาของมลรัฐให้สิทธิแก่ประชาชนจดัตั �งโรงเรียนใน
ชมุชนของตน ประชาชนได้รับอนุญาตให้เก็บภาษีเพื�อบํารุงโรงเรียนของตนได้ถ้าปรารถนา โดยมี
ฝ่ายปกครองของเมืองและองค์กรปกครองต่างๆ ตามเขตการศึกษาต่างๆ ให้การสนับสนุนด้วย
เชน่กนั  

 ระบบการศึกษา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีระบบการศกึษาแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นเรื�องของแต่

ละมลรัฐ แม้จะมีกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ แต่กระทรวงทําหน้าที�เพียงรวบรวมข้อมูล
ข้อสนเทศ เป็นผู้ ชี �นํา เสนอแนะและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการแก่รัฐบาลมลรัฐใน
โครงการศกึษาเฉพาะ การศกึษาแม้จะเป็นธุระของชาติแตเ่ป็นความรับผิดชอบของมลรัฐ และเป็น
หน้าที�ของแตล่ะมลรัฐที�มีหน่วยงานการศกึษาของมลรัฐ (State Department of Education) ทํา
หน้าที�คล้ายกับกระทรวงศึกษา มีสภาการศึกษากําหนดนโยบาย วางแผนการศึกษาให้แก่มลรัฐ 
เรียกว่า State Board of Education และภายใต้สภาการศกึษาของแตล่ะมลรัฐจะถกูแบง่ออกเป็น
เขตการศกึษา (School District)) ในแตล่ะเขตการศกึษามีคณะกรรมการการศกึษาเรียกว่า Board 
of Education หรือเรียกว่า School Board มีศึกษาธิการเขตการศึกษา (Superintendent) 
รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตรับผิดชอบของตน การแบ่งเขตการศึกษามัก
สอดคล้องกับเขตการปกครอง ซึ�งประเทศสหรัฐอเมริกามีเขตการศึกษาทั �งประเทศประมาณ 
15,600 เขต ในแต่ละเขตการศึกษาของแต่ละมลรัฐรับผิดชอบการัดการศึกษาระดบัอนุบาลถึง
ระดับมัธยมศึกษา โดยมีกฎหมายการศึกษาของตนเอง มลรัฐส่วนใหญ่ (มากกว่า 30 มลรัฐ) 
กําหนดให้เดก็เข้าเรียนหนงัสือภาคบงัคบัตั �งแตอ่าย ุ6-16 ปี บางมลรัฐให้เด็กอยู่ในโรงเรียนจนอาย ุ
18 ปี สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีคลินตนัมีนโยบายที�จะยกระดบัการศกึษรของประชาชนถึง
ชั �นปีที� 2 ของมหาวิทยาลยั ดงันั �น การศกึษาขั �นพื �นฐานของคนอเมริกนัโดยเฉลี�ยในอนาคตอาจสงู
กวา่ชั �นมธัยมศกึษาตอนปลาย (ปัจจบุนัจํานวนปีการศกึษาโดยเฉลี�ยของคนอเมริกนัเท่ากบั 11 ปี) 
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ระดบัการศกึษาระดบัชั �นมธัยมศกึษาของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มี 2 ระดบัคือ ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นและระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ซึ�งเรียกว่า Junior High School และ Senior High 
School) บางมลรัฐที�การศึกษาระดบัต้น 8 ปี ก็จะมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาเพียงระดบัเดียว 
เรียน 4 ปี ซึ�งโรงเรียนมธัยมแบบนั �นจะเรียกวา่ High School 

 หลกัสตูรการศกึษาระดบัประถมศกึษาของทกุมลรัฐจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษา การประพันธ์ และสังคมศึกษา ส่วนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเน้นวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา และพลศกึษา 

 ปัจจยัสําคญัอีกอย่างหนึ�งเป็นแรงผลกัดนัการปฏิรูปการศึกษาของสหรัฐอเมริกาคือ 
การัดการศกึษาเพื�อสนองตอบตอ่ตลาดแรงงานของประเทศหลายๆ มลรัฐได้วางมาตรการปรับปรุง
การการมธัยมศกึษาให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่างการศกึษาในโรงเรียนกบัการทํางานในสถาน
ประกอบการเพื�อสร้างการเรียนรู้คู่การทํางาน (School-to-Work) มีการให้ประกาศนียบตัรเกียรติ
นิยมแก่นกัเรียนที�โดดเดน่ในการทํางานคูก่บัการเรียนเป็นเหตใุห้โรงเรียนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและ
มลรัฐดาโกตาเหนือ สามารถทําโครงการธุรกิจจําลองในโรงเรียนให้เป็นสว่นหนึ�งของการเรียนในชั �น
มธัยมศกึษา 

 การศึกษาผู้ ใหญ่ การศึกษาอาชีพ การพัฒนาแรงงานประจําการให้มีศกัยภาพทาง
ความรู้ทักษะให้สูงขึ �นก็เป็นอีกเรื�องหนึ�งที�ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากําหนดไว้ในบญัญัติ 10 
ประการ และกําหนดไว้ในกฎหมายเป้าหมาย 2000 : การให้การศกึษาแก่อเมริกา ส่วนปัญหาของ
แรงงานหรือกําลงัคนที�ประเทศสหรัฐอเมริกาค้นพบ มีเรื�องสําคญัที�เกี�ยวโยงถึงการศกึษาอาชีพและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ดงันี � 

1. 3 ใน 4 ของนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยที�ไม่ได้รับการฝึกอบรม
วิชาชีพเพิ�มขึ �น 

2. เยาวชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ�งคือ กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเสี�ยงกลุ่มตา่งวฒันธรรมไม่ได้
เรียนถึงระดบัมธัยมศกึษา 

3. นกัเรียนจํานวนมากไมมี่ทกัษะอาชีพจําเป็นตอ่การประกอบอาชีพ  
4. การจ้างงานในหมูเ่ยาวชนแม้จะยงัมีอตัราสงู แตร่ายได้ของผู้จบมธัยมก็ลดลง เมื�อ

เทียบกบัผู้จบชั �นมธัยมปลายและได้ศกึษาตอ่วิชาอาชีพระยะสั �นหรือวิชาชีพระดบัอนปุริญญาและ
ระดบัปริญญาตรี 

5. โครงสร้างทางอุตสาหกรรมเปลี�ยนแปลงไปกับเทคโนโลยีทําให้ขาดแคลนแรงงาน
ทกัษะสงูสมยัใหม ่
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6. สหรัฐอเมริกาขาดการชว่ยเหลือเยาวชนด้านข้อมลูข้อสนเทศทางอาชีพ ทําให้เยาวชน
ขาดความรู้เรื�องอาชีพ เรื�องการจ้างงาน วา่งงาน ฯลฯ 

7. ในปี 2525 เยาวชนอาย ุ16 – 24 ปี จํานวน 3.4 ล้านคนไม่จบชั �นมธัยมศกึษาและ
ไมอ่ยูใ่นระบบโรงเรียน เยาวชนเหลา่นี �ไมไ่ด้เตรียมตวัด้านการอาชีพให้สามารถเข้าสูง่านอาชีพได้ 

 การศกึษาระดบัอดุมศกึษาของสหรัฐอเมริกา มีสถานบนัการศกึษา 4 ประเภท คือ 
1. วิทยาลยัชุมชน (Community College) จดัการศกึษาหลกัสูตร 2 ปี บางแห่งมีทั �ง

โปรแกรมทั�วไป และการศกึษาเทคนิคระดบัอนปุริญญา (Associate Degree) ที�สามารถ่ายโอนผล
การเรียนไปสู่ชั �นปีที� 3 และปีที� 4 ในวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลัยที�เปิดสอนถึงระดบัปริญญาตรีได 
สว่นโปรแกรมอื�นที�มีหลากหลายในวิทยาลยัชมุชนมกัเป็นโปรแกรมวิชาชีพหลกัสตูรตํ�ากว่า 2 ปีลง
มา ซึ�งผู้ สําเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบตัร (Certificate) วิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยาลยัของ
ท้องถิ�นที�มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ�นได้รับการศึกษาตอ่เนื�องจากมธัยมศกึษาโดยเฉพาะการศึกษา
อาชีพตลอดชีวิตในท้องถิ�นของตนเอง ดงันั �นจงึเป็นสถานศกึษาที�มีความพร้อมในการจดัการศกึษา 
มีความหลากหลายในการจดัโปรแกรมการศกึษาที�ชมุชนเข้าถึงได้ง่าย โดยยึดถือนโยบายเปิดประ
ตูสู่ช่มุชน (Open-door Admission Policy) 

2. สถาบนัเทคโนโลยี (Institute of Technology) หรือวิทยาลยัเทคนิคหรือศนูย์ฝึก
อาชีพ (Technical College or Area Vocational Technical Center/School) เป็น
สถาบนัการศกึษาในรูปของ 3 สถาบนัรวมกนัจดัการศึกษาอาชีพหลกัสตูรสั �นๆ ถึงหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรี ในบางมลรัฐจะแยกสถาบนัทั �ง 3 เป็นอิสระในแตล่ะประเภท เช่น ศนูย์ฝึกอบรม (Area 
Vocational – Technical School) จดัการศึกษาอาชีพระยะสั �นแก่ประชาชน รวมทั �งให้บริการ
การศกึษาอาชีพแก่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายหรือกรณีของวิทยาลยัเทคนิคที�แยกตวัตา่งหาก
จากวิทยาลยัชมุชนจะทําหน้าที�ให้การศกึษาอาชีพแขนงตา่งๆ หลากหลายสาขา และส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาระดบัอนุปริญญาลงมา ส่วนสถาบนัเทคโนโลยีโดยปกติให้บริการวิชาอาชีพและสาย
เทคโนโลยี (Applied Degree) 

3. วิทยาลยัหลกัสตูร 4 ปี ที�แยกตวัเป็นอิสระโดยมิได้เป็นสว่นหนึ�งของมหาวิทยาลยั 
วิทยาลยัเหลา่นี �จดัสอนวิชาอาชีพสาขาเทคโนโลยีหลายสาขา เชน่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร 
เป็นต้น จดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

4. มหาวิทยาลัยประกอบด้วยหลายๆ วิทยาลัยหรือคณะหรือโรงเรียน (College/ 
Faculty/ School) จัดการศึกษาตั �งแต่ระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สถาบนัอุดมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกามีทั �งของรัฐและของเอกชนตั �งกระจายอยู่ตามเมืองตา่งๆ ในแต่ละมลรัฐทั�วประเทศ 
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การเข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษาพิจารณาจาก ผลการเรียนระดบั
มธัยมศกึษา การสนบัสนนุแนะนําโดยครูโรงเรียนมธัยม การสมัภาษณ์ และการทดสอบความถนดั 
(Scholastic Aptitude Test – SAT) 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ระบบการจดัอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบ
ที�เรียกว่า มีพฒันาการอาชีพตอ่เนื�องตั �งแตร่ะดบัชั �นอนุบาลถึงชั �นอดุมศึกษา โดยผู้ เรียนแตล่ะคน
เลือกแบบแผนการเรียนที�มีจดุเน้นแตกตา่งกนั ดงันี � 

1. ในการศกึษาขั �นพื �นฐานมีการผนวกหลกัสตูรการศกึษาอาชีพ (Career Education) 
ไว้ในหลกัสตูรการศกึษาขั �นพื �นฐานตั �งแตร่ะดบัอนบุาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศกึษา
ตามรูปภาพหน้าถัดไปที� เรียกว่า การพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื�อง (Career Development 
Continuum) ซึ�งแบง่เนื �อหาการศกึษาอาชีพไว้เป็น 4 ระดบัหรือขั �น คือ 

1.1 ขั �นรับรู้รับทราบ(Awareness) บรรจไุว้ในหลกัสตูรระดบัอนบุาลถึงชั �นปีที�3(K-3) 
1.2 ขั �นแนะนําอาชีพ(Orientation) บรรจไุว้ในหลกัสตูรประถมศกึษาปีที� 4–6 (4–6) 
1.3 ขั �นสํารวจอาชีพ (Exploration) บรรจุไว้ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นปีที�       

7 – 9 (7–9) การศกึษาเรื�องอาชีพระดบันี �จะมีการฝึกปฏิบตัหิรือฝึกทํางานในห้องปฏิบตัิการหรือโรง
ฝึกงาน แต่เป้าหมายสุดท้ายของการเรียนก็คือ ค้นหาความถนัดตามธรรมชาติของผู้ เรียน เพื�อ
สง่เสริมการเรียนตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและสงูกวา่ 

1.4 ขั �นเตรียมอาชีพหรือขั �นทกัษะเฉพาะ (Preparation or Specialization) บรรจุ
ไว้ในหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลายที� 10 – 12 (10 – 12) ซึ�งผู้ เรียนเลือกศกึษาในกลุ่มงานอาชีพ 
(Cluster) ที�ตนเองถนัด แล้วเข้าสู่อาชีพได้ภายหลักจบชั �นมัธยมศึกษา หรือศึกษาต่อเนื�องวิชา
อาชีพในวิทยาชมุชนหรือวิทยาเทคนิคหรือสถาบนัเทคโนโลยีก่อนเข้าสูอ่าชีพ 
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อนบุาล – ประถม มธัยมต้น มธัยมปลาย อดุมศกึษา 
  ประสบการณ์ทํางาน  
 

สายวิชาการ 
  

   
ขั �นรับรู้รับทราบ 
และขั �นแนะแนว 

อาชีพ 

ขั �นสํารวจอาชีพ ขั �นเตรียมอาชีพ 
หรือขั �นทกัษะเฉพาะ 

วิทยาลยัชมุชน 
สถาบนัเทคโนโลยี 

วิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 

  การฝึกอบรมทกัษะ  
 
แผนภาพที� 4 แผนภมูิการพฒันาอาชีพอยา่งตอ่เนื�อง 
 

2. ในการศึกษาระดับมัธยมปลายมีแผนที� เ รียกว่า เตรียมเทคนิค (Technical 
Preparation – Tech Prep) ให้นกัเรียนเลือก นกัเรียนผู้ ที�มุ่งทางอาชีวะหรือเทคนิคสามารถเลือก
เข้าสู่แผนนี �ได้ตั �งแต่ปีที� 9 และศึกษาต่อเนื�องจนถึงวิทยาลยัเทคนิคหรือวิทยาลยัชุมชนเป็นอย่าง
น้อย กล่าวคือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนที�ถนดัและสนใจทางเทคนิคศกึษาได้เข้าสู่เสตรียมเทคนิคตั �งแต่
ชั �นปีที� 9 (มธัยมต้น) หรือชั �นปีที� 10 (มธัยมปลาย) หรือชั �นปีที� 11 ซึ�งเรียกว่า แผน 4+2 หรือ 3+2 
หรือ 2+2 และเมื�อผู้ เรียนจบชั �นปีที� 12 แล้ว (จบเตรียมเทคนิคศกึษา) ก็ศกึษาตอ่ด้านเทคนิคศกึษา
ในวิทยาลยัชมุชนหรือวิทยาลยัเทคนิคอีก 2 ปี (+2) หรือเข้าสูโ่ปรแกรมฝึกหดังานอย่างน้อยอีก 2 ปี 
จงึจะได้รับอนปุริญญา หรือประกาศนียบตัรฝึกหดังาน 2 ปี (2 – year Certificate) 

  กฎหมายเพอร์กิน กําหนดให้เตรียมเทคนิคศกึษามี 7 องค์ประกอบ คือ  
1. ต้องกําหนดข้อตกลงร่วมกนัเรื�อง ความตอ่เนื�องของหลกัสตูรระดบัชั �นมธัยมศกึษา

ปีและหลงัชั �นมธัยมศกึษา 
2. แผน 2 + 2  หรือ 3 + 2  หรือ 4 + 2 ต้องมีวิชาแกนร่วมกนั (Common Core) คือ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สื�อสาร และเทคโนโลยี 
3. หลกัสตูร เป็นหลกัสตูรเฉพาะของเตรียมเทคนิค 
4. ต้องฝึกครูมธัยมและครูวิทยาลยัร่วมกนั เพื�อดําเนินโครงการเตรียมเทคนิคอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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5. ต้องฝึกอบรมครูแนะแนวในการคดัเลือกนกัเรียนเข้าสู่โปรแกรม และต้องมั�นว่า
ผู้ เรียนสามารถจบโปรแกรมและได้งานทําหรือทํางานได้และทํางานเป็น 

6. ต้องให้สิทธิเท่าเทียมกนัแก่ทกุคนที�เข้าสูโ่ปรแกรม 
7. ต้องเตรียมการบริการด้านการคดัเลือกผู้ เรียน การแนะแนวส่วนตวั และการประเมินผล

ด้านอาชีพ กระบวนวิธีเตรียมเทคนิคกลายเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ�งในเชื�อมต่อสมัพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัการทํางาน คือ ช่วยผู้ เรียนทกุคนได้เรียนรู้คูก่ารทํางาน ทกุมลรัฐทําโครงการเตรียมเทคนิค 
และได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลกลางมาดําเนินการเป็นการเตรียมผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาเข้าสู่
การศกึษาอาชีพเตม็รูปในวิทยาลยัชมุชน หรือวิทยาลยัเทคนิคและสถาบนัเทคโนโลยี 

3. แผนการศกึษาอาชีพอีกรูปแบบหนึ�งซึ�งใช้กันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การ
ผสมผสานการศกึษาอาชีพกบัเตรียมเทคนิคเข้าด้วยกนัอย่างกลมกลืนเรียกว่า แนวทางการเรียนรู้
คูก่ารทํางาน (School –to-Work-Transitions) ดงัแผนภาพ 

 

สายวชิาการ การ
วางแผน
การเรียน 

วายวิชาการ (วชิา
ที�กําหนดในการ
สอบเข้า
มหาวิทยาลยั 
- ภาษาองักฤษ 
- คณิตศาสตร์ 
- สงัคมศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- อื�นๆ 

 สายวชิาการ 
 

  หลกัสตูรอาชีวะและ 
เทคนิคศกึษา 

ขั �นรับรู้
รับทราบ 

ขั �นสาํรวจ
อาชีพ 

  การเรียนรู้ในที�ทํางาน 

K-6 7-8 6 ปี 9-10 11-12 13-14 
   เทคโนโลยี

ประยกุต์หรือ
เตรียมเทคนิค 

 โปรแกรม
ฝึกหดังาน

โปรแกรมซึ�ง
ระบบ

อตุสาหกรรม
อปุถมัภ์ ฯลฯ 

 
 

แผนภาพที�  5 การผสมผสานการศกึษาอาชีพกบัเตรียมเทคนิค 

 

ทาํงาน

หรือศึกษา

ต่อในมหา 

วิทยาลยั 
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  จากแผนภูมิแนวทางการเรียนรู้คู่การทํางานเห็นได้ว่า เรื�องการศึกษาอาชีพในขั �น
รับรู้รับทราบและขั �นสํารวจอยู่ในเด็กชั �นเล็ก (K-6 และ 7-8 ตามลําดบั) พอเคลื�อนขั �นชั �นปีที� 9 เป็น
ต้นไป นําเอาเตรียมเทคนิคเข้ามาใช้จนถึงชั �นปีที� 12 สว่นปีที� 13 และ 14 ก็เข้าสูเ่ทคโนโลยีศกึษา 

  โดยมีเป้าหมายให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกบั (1) สงัคมและวฒันธรรมเทคโนโลยี (2) เศรษฐกิจ 
(3) สิ�งแวดล้อม และ (4) วิส ัยทัศน์สากล เนื�องจากเทคโนโลยีศึกษามีขอบข่ายกว้างขวาง
ครอบคลุมหลายเรื�อง เช่น ยานอวกาศ การสร้างการประกอบและการใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ งาน
ออกแบบวินัยเทคโนโลยี งานผลิตวิทยุ โทรทัศน์ การสื�อสารด้วยกราฟิก กระบวนการกราฟิก 
เทคโนโลยีชีวภาพ สิ�งแวดล้อมและผลกระทบ พลงังานสํารองและทางเลือกอิเล็กทรอนิกส์ ไฟเบอร์
ออฟตคิส์ วิศวกรรมโครงสร้าง เลเซอร์ หุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ ฯลฯ สิ�งทั �งมวล
ที�กล่าวถึง ถกูนํามาศกึษาในแตล่ะระดบัการศกึษาให้สอดคล้องกนักบัระดบัของอาชีพและวยัของ
ผู้ เรียน เช่น นักเรียนชั �นปีที� 11 และ 12 อาจเลือกวิชาเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ�งในโรงเรียน
มธัยมแบบประสมหรือจากศนูย์อาชีวเทคนิค เช่น การเชื�อม การผลิตพลาสติก การทําครุภณัฑ์ ไม้
ดอกไม้ประดบั ซีเอ็นซีเทคโนโลยี เครื�องทําความร้อนและตู้ เย็น การก่อสร้าง ช่างไม้ พาณิชย์ศิลป์ 
การควบคมุเครื�องมือหนกั เป็นต้น ซึ�งวิชาอาชีพดงักลา่วอยูใ่นกลุม่วิชาเทคโนโลยีศกึษา 

4. การเรียนวิชาชีพในลกัษณะของการฝึกหดังานหรือ ระบบทวิภาคี ในเยอรมนี หรือ
สหรัฐอเมริกา และแคนนาดาจะคุ้นเคยกบัการฝึกหดังานมากกว่าทวิภาคี ระบบนี �ใช้ดําเนินการกบั
เยาวชนที�จบชั �นปีที� 12 แล้ว เพราะเป็นเยาวชนที�มีวฒุิภาวะ (อายเุกิน 18 ปี) ตามกฎหมายแรงงาน
ของสหรัฐอเมริกา โดยการใช้เวลาฝึกหดังานในโรงงานที�ได้รับการขึ �นทะเบียนเป็นสถานฝึกหดังาน 
ผู้ ฝึกหดังานจะใช้เวลาประมาณร้อยละ 80 ฝึกหดังานในโรงงาน ส่วนเวลาที�เหลือประมาณร้อยละ 
20 เรียนรู้ทฤษฎี หลกัการรวมทั �งวิชาสมัพนัธ์อื�น  ๆในสถานศกึษาอาชีพที�ใกล้เคียงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 
ปี ระบบการฝึกหัดงานนี �บางครั �งเรียกว่า โปรแกรมซึ�งระบบอุตสาหกรรมอุปถัมภ์ (Industry – 
sponsored Program) เพราะตลอดเวลาของการฝึกหดังานตามโปรแกรมในโรงงานอตุสาหกรรมนั �น 
ได้รับเบี �ยเลี �ยงหรือคา่ตอบแทนในฐานะผู้ ฝึกหดังาน มีกฎหมายรองรับโปรแกรมและภาคอตุสาหกรรมที�
เป็นผู้อดุหนนุโปรแกรมก็ได้รับสิทธิประโยชน์บางอยา่งจากภาครัฐ 

5. การจดัอาชีวศกึษาในวิทยาลยัเทคนิคชมุชน ผู้จบชั �นมธัยมศกึษาตอนปลายทกุสาย
เข้าศึกษาวิชาชีพแขนงตา่งๆ ที�หลากหลายในวิทยาลยั เยาวชนอเมริกันส่วนใหญ่ได้รับการศกึษา
อาชีพมาตั �งแต่ชั �นอนุบาล และหากเยาวชนเหล่านั �นไม่มุ่งตรงต่อการอุดมศึกษาก็เบนเข็มเข้าหา
วิชาอาชีพในวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยชุมชน โปรแกรมการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจึง
แบง่เป็น 2 สายคือ สายเทคนิคและสายสามญั 
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 1. การฝึกอบรมวิชาชีพ 
  การฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์การต่างๆ ทั �งในระดบัมลรัฐ

และในระดบัท้องถิ�นร่วมดําเนินการตั �งแตร่ะดบัโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั และองค์กรเอกชน
อื�น สําหรับโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั ให้การศกึษาแก่ประชาชนตั �งแตก่ารอ่านออกเขียนได้ 
การศึกษาพื �นฐาน การศึกษาอาชีพ การฝึกอาชีพในระดบัต่างๆ จนถึงระดบัปริญญาสูงสุด โดย
ดําเนินการดงันี � 

1. กําหนดเป้าหมายการศึกษาชาติ ได้แก่ โรงเรียนมีความพร้อม มีความสําเร็จ 
นกัเรียนมีความสําเร็จทางวิชาการ โรงเรียนเป็นหนึ�งในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ ใหญ่
ต้องอ่านออกเขียนได้ ปลอดภยัและปลอดสารเสพติด อีก 2 เป้าหมายที�เพิ�มขึ �น คือ ความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและการพฒันาวิชาชีพครู 

2. พฒันามาตรฐานการกระทําหรือการปฏิบตัิ อะไรคือสิ�งที�นกัเรียนต้องรู้และสามารถ
ทําได้/ปฏิบตัไิด้โดยเฉพาะในวิชาแกน เชน่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
ภูมิศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ แล้วสนบัสนุนให้ปฏิรูปในระดบัพื �นที�เพื�อให้สิ�งที�กล่าว
เป็นจริงได้ในระดบัห้องเรียน 

3. ตั �งคณะกรรมการมาตรฐานทกัษะแห่งชาติ (National Skill Standards Board – 
NSSB) ขึ �น เพื�อพฒันามาตรฐานทกัษะอาชีพจนบอกได้ว่าอะไรที�คนงานหรือแรงงานจะต้องรู้/ทําได้
และระดบัใด ทั �งนี �เพื�อให้แรงงานอเมริกนัได้รับการฝึกอบรมอยา่งดีสามารถแขง่ขนัในระดบัโลกได้ 

4. สนบัสนนุมลรัฐทกุมลรัฐด้วยแผนปฏิรูปที�ครอบคลมุรวมทั �งเรื�องการเรียนรู้คูก่าร
ทํางาน 

  ได้มีการศึกษาเพื�อสร้างหลกัสูตรกลางสําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพหลงัมธัยม การ
จําแนกนโยบายการศึกษาของชาติถึงความไม่สอดคล้อง กราบวนการวัดผลที�ไม่ดี การขาดการ
เชื�อมโยงกับโลกของงาน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแสดงความคิดเบื �องต้นเกี�ยวกับขั �นแรกของ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั �งเสนอแนะรูปแบบใหม่องการฝึกหัดงานเยาวชน (Youth 
Apprenticeship) กบัระบบสอบไล่และประกาศนียบตัร มีคณะกรรมการมาตรฐานทกัษะแห่งชาติ
เป็นผู้ กําหนดหมุดหลักของสมรรถนะแรงงานของชาติหรือหมุดหลักสําหรับการปฏิบตัิงานของ
แรงงานชาติ มีการระดมภาคธุรกิจ แรงงาน การศึกษา ชุมชนร่วมกําหนดมาตรฐานทักษะการ
ปฏิบตัิงาน ใน 18 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ�งการกําหนดทกัษะดงักล่าวนี �มีความสําคญัต่อระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการศกึษาในอนาคตจะต้องกําหนดมาตรฐานความรู้ เช่น เมื�อผู้ เรียนสําเร็จ
การศึกษาระดบัหนึ�งแล้วจะถูกกําหนดว่าเขาต้องรู้เรื�องอะไรและจะมีทักษะในการทํางานอะไร 
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ระดบัใด เป็นต้น ใบประกาศนียบตัรจึงต้องขึ �นอยู่กบัมาตรฐานทกัษะที�จดัให้กบัผู้ รับการฝึกอบรม 
สิ�งดงักล่าวจึงมีประโยชน์ต่อนายจ้าง ลกูจ้างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศกึษาและสิ�งสําคญัที�สุด 
คือ สร้างความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจประเทศ 
  สรุปได้ว่า การจัดอาชีวศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นการจัดอาชีวศึกษาในระดบั
ท้องถิ�นตามลกัษณะการปกครองของประเทศ โดยจดัอาชีวศกึษาในระดบัชั �นอนบุาลถึงชั �นอดุมศกึษา 
ลกัษณะที�เหมาะสมกบัวยัและการเรียนการสอนในแตล่ะระดบั สําหรับชั �นมธัยมศกึษาตอนปลาย
จะมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกเรียน ทั �งสายสามญัเพื�อมุ่งสู่มหาวิทยาลยั หรือสายประสมประสาน
กับอาชีพ ในลักษณะต่างๆ  และอีกระดบัหนึ�ง คือ อาชีวศึกษาที�จดัในระดบัหลงัชั �นมธัยมศึกษา 
(Post Secondary Education) ซึ�งจะจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอาชีพในวิทยาลยัชมุชน สถาบนั
เทคโนโลยีเฉพาะทางตา่งๆ ในระดบัอนปุริญญา นกัศกึษาส่วนหนึ�งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไป
เรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องมีข้อตกลงกันระหว่างวิทยาลัยนั �นๆ กับมหาวิทยาลัยที�จะ
ร่วมมือในโครงการ สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการบริหารจดัการอาชีวศึกษาของ โปรเซอร์
และควิกเลย์48(Prosser and Quigley, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2542) โดยกล่าวไว้ว่าการ
จดัอาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานนั �นต้องฝึกปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมการทํางานจริง ใช้เครื�องมือ
อปุกรณ์จริง จดัการอาชีวศกึษาตามความสนใจของผู้ เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน จดั
ให้มีความร่วมมือและระบบทวิภาคีกบัสถานประกอบการ มีการบริหารแบบยืดหยุ่น สอดคล้องกบั
ความต้องการและการเปลี�ยนแปลง นอกจากนี �แล้วแนวคิดในการจดัการศกึษาของสหรัฐอเมริกา
ยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีกระบวนการเลือกอาชีพของ กินสเบอร์ก และคณะ (Ginzberg and other) 49 
ซึ�งกลา่ววา่การเลือกอาชีพนั �น ระดบัการศกึษา ความสนใจ ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพลตอ่
การเลือกอาชีพ  ดงันั �นสหรัฐอเมริกา จึงจดัอาชีวศกึษาที�หลากหลาย ทั �งด้านสาขาวิชาชีพ รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพ นอกจากนี �แล้วยงัสอดคล้องกับทฤษฎีของ ทฤษฎี

                                                 

 48 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 

 49 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ: คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-ศาสตร์, 2540), 10. 
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การเลือกอาชีพของ Roe’s Theory (1957, อ้างถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 2540, : 13-15) 50 ซึ�ง
กล่าวว่าอิทธิพลความต้องการของมาสโลว์และการเลี �ยงดใูนวยัเด็กส่งผลต่อการเลือกอาชีพของ
บคุคล ดงันั �นสหรัฐอเมริกาจึงจดัให้มีการเรียนอาชีพตั �งระดบัอนบุาลภายใต้ความร่วมมืออย่างดี
กบัผู้ปกครอง และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 51  ซึ�งกล่าวว่า
โรงเรียนเป็นระบบเปิด ดงันั �นการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพต้องมองสภาวะการจดัการศึกษาทั �ง
ระบบคือปัจจยันําเข้า กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตที�ต้องมีการตรวจสอบ ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมในสังคมคือเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ�งสหรัฐอเมริกาเองสามารถจัดการศึกษา
อาชีวศกึษาได้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจและสงัคมที�เปลี�ยนแปลงไปได้เป็นอยา่งดีเชน่เดียวกนั 
 
การจัดการศึกษาของประเทศอิสราเอล 
 สภาพทั�วไป 

ประเทศอิสราเอลมีอาณาเขต 20,770 ตารางกิโลเมตร เริ�มก่อตั �งเมื�อปี พ.ศ. 2491 
ปัจจุบนัมีประชากร 5.9 ล้านคน เป็นชาวยิวประมาณร้อยละ 80 ชาวอาหรับและอื�นๆ ประมาณ
ร้อยละ 20 เนื�องจากสภาวะแวดล้อมของประเทศต้องต่อสู้ กับภัยสงครามเป็นระยะเวลานาน
ตดิตอ่กนัหลายปี เกษตรเพื�อเลี �ยงตนเอง มีการพฒันาเทคโนโลยีการเกษตร และระบบชลประทาน 
จนเป็นผู้ นําของโลกสามารถผลิตอาหารเลี �ยงตนเองได้ร้อยละ 95 อตุสาหกรรมส่งออกที�สําคญัคือ
อตุสาหกรรมการผลิตที�มีการแปรรูปจากเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเครื�องมือแพทย์ เทคโนโลยีเกษตร 
เทคโนโลยีสื�อสารการแปรรูปอาหารและเคมีภัณฑ์ มีการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมขุ มีการเลือกตั �งทกุ 4 ปี52 
 การจัดการศึกษา  

 ระบบการศกึษาเป็นระบบ 6-3-3 คือประถมศกึษา 6 ปี มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี  การวิจยับงัคบักําหนดให้เป็น 11 ปี โดยเริ�มตั �งแต่อายุ 5-16 ปี รัฐ

                                                 

 50 P.Sammonds . J. Hillman and P. Mortimore, “Key characteristics of effective 
schoolds a review of school effectiveness research, “A report by the institute of 
education for the office for standards in education, 1995. 
 51 Wayne K. Hoy, and Cecil G. Miskel, Educational Administration:Theory, 
Research and Practice 7 (2005), 18-19. 
                 52 ศริิพรรณ ชมุนมุ, รายงานการวิจัยการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

ประเทศอิสราเอล(กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2543), 1-79. 
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รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการศกึษาให้ถึงอายุ 18 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น
สายสามญั และสายอาชีพ กระทรวงศกึษาธิการ วฒันธรรมและการกีฬา รับผิดชอบการศกึษาขั �น
พื �นฐาน และมีสภาอดุมศกึษารับผิดชอบการอดุมศกึษา  ประเทศอิสราเอลประสบความสําเร็จใน
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในฐานะประเทศที�มีรายได้ประชาชาติสูงเป็นลําดบัที� 21 ของโลก 
ยทุธศาสตร์ที�สําคญัคือ 1) การให้ความสําคญัอาชีวเกษตร 2) การสร้างพื �นฐานด้านเทคโนโลยีใน
การศกึษาทกุระดบั 3) การแบง่กลุ่มผู้ เรียนวิชาชีพโดยให้ความสําคญัพื �นฐานความรู้วิชาสามญั 4) 
การจดัโปรแกรมชา่งฝึกหดัสําหรับเยาวชนที�มิได้อยู่ในระบบโรงเรียน 5)ให้ความสําคญัในการสร้าง
ความพร้อมของศนูย์/ห้องปฏิบตัิการเพื�อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และฝึกฝนเพื�อสร้างความสามารถ
ในการประดษิฐ์คดิค้น 6)จดัระบบการควบคมุมาตรฐานเป็นลกัษณะศนูย์รวมของประเทศ และ 7)
โปรแกรม “Tomorrow 98” ที�มีการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทกุระดบั 
และอยา่งครบวงจร 
 1.การจัดการศึกษาอาชีวศกึษา  

  ระบบอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  การพฒันาอาชีวศึกษาของประเทศอิสราเอล
ในระยะแรกให้ความสําคญัอาชีวเกษตรในฐานะองค์ประกอบสําคญัในการสร้าง “คนยิวใหม่” ที�รัก
และผกูพนักับธรรมชาติ และสามารถผลิตอาหารเพื�อเลี �ยงประเทศ จนเป็นผู้ นําด้านเทคโนโลยีเกษตร  
ให้ความสําคญักับการปูพื �นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์   
ทุกระดบัและประเภทการศึกษาให้ความสําคญัระบบการเรียนรู้ที�มีการกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์การจัดอาชีวศึกษา ส่วนหนึ�งจัดเป็นวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน มัธยม
ปลายสายสามัญ จดัในโรงเรียนมัธยมแบบประสม  และจดัโดยตรงในโรงเรียนมัธยมปลายสาย
สามญั  จดัในโรงเรียนมธัยมแบบประสม และจดัโดยตรงในโรงเรียนมธัยมปลายสายอาชีพ ซึ�งมี 2 
ประเภทคือโรงเรียนเกษตร และโรงเรียนเทคโนโลยี เปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพเทคนิคและวิชาชีพ
ทั�วไป กลุ่มผู้ เรียนวิชาชีพแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที�คะแนนวิชาสามญัสงู เรียกว่า สายมธัยม
อาชีวศึกษา ( Vocational Secondary Track) จะเรียนเพื�อพฒันาการส่งออก โดยรัฐมีเงินทุน
สนบัสนนุสถานประกอบการ โดยหากประสบความสําเร็จจ่ายคืนแก่รัฐในอตัราร้อยละ 3 ตอ่ปีของ
รายได้จากผลผลิต การฝึกงานในสถานประกอบการของนกัเรียนระบบปกติคอ่นข้างน้อยและเป็น
ระยะสั �น เนื�องมาจากความพร้อมของเครื�องมืออุปกรณ์ในสถานศึกษา  และการเรียนการสอนมี
สดัส่วนของการสร้างความรู้ด้านทฤษฎีคอ่นข้างมากจึงใช้ห้องปฏิบตัิการในสถานศกึษา ประกอบ
กบัเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมคอ่นข้างก้าวหน้า อาจใช้เครื�องมืออปุกรณ์ที�ทนัสมยัไม่เหมาะกบัการ
ฝึกงานของนกัเรียนมธัยม นกัเรียนสายวิชาชีพจงึใช้เวลาสว่นใหญ่ในสถานศกึษา 
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  สําหรับระบบการอาชีวศึกษาในระดบัมัธยมจัดเป็นวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีใน
โรงเรียนมธัยมสายสามญั เป็นทางเลือกในโรงเรียนมธัยมแบบประสม และจดัโดยตรงในโรงเรียน
มธัยมปลายสายอาชีพ ซึ�งยงัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลกัษณะความสามารถในวิชาสายสามญัของ
ผู้ เรียนคือ กลุ่มที�มีคะแนนวิสามญัสูง เรียกว่า สามญัอาชีวศกึษา เมื�อสําเร็จการศกึษามีสิทธิสอบ
ประกาศนียบตัรเพื�อวิจยัตอ่ระดบัอดุมศกึษา กลุม่ที�มีคะแนนวิชาสามญัเป็นวิชาพื �นฐาน เมื�อสําเร็จ
การศึกษาจะได้รับประกาศนียบตัรอาชีวศกึษาสายปกติ และกลุ่มที�มีคะแนนสายสามญัค่อนข้าง
ตํ�า เน้นการฝึกภาคปฏิบตัิ เมื�อสําเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบตัรอาชีวศึกษาสายปฏิบตัิการ 
สําหรับนกัเรียนที�มีปัญหาด้านการเรียน และไมส่ามารถเข้าเรียนมธัยมแบบใดแบบหนึ�งดงักล่าวได้ 
รัฐจะจดัให้เรียนในโรงเรียนแนะแนวเพื�อรับการดแูลอย่างใกล้ชิดจากครู โดยได้รับความรู้ทั �งด้าน
สามญัและอาชีพ โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเทคโนโลยีและโรงเรียน
เกษตร โรงเรียนเทคโนโลยีจะแบ่งวิชาชีพเทคนิคและวิชาชีพทั�วไป ในระดบัอดุมศกึษา หลงัมธัยม
ปลายสายอาชีพมีหลกัสตูร  1 ปี สําหรับชา่งเทคนิคและ 2 ปี สําหรับวิศวกรปฏิบตัิการเปิดสอนโดย
วิทยาลัยเทคนิค ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีโดยตรงใช้ระยะเวลา 3 –5 ปี เปิดสอนใน
สถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัเทคโนโลยี และวิทยาลัยในเขตภูมิภาคต่างๆ ซึ�งมีโปรแกรมวิชาชีพที�
สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนด้วย สําหรับเยาวชนอาย ุ14-18 ปี ที�มิได้วิจยัตอ่มธัยมปลาย
ประเภทใดประเภทหนึ�ง ต้องเข้าฝึกอาชีพตามกฎหมายช่างฝึกหดั โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี 
เรียนและทํางานไปพร้อมกนั โดยเรียนในสถานศึกษา 2 ปีแรก ในปีที� 3 ใช้เวลาในสถานศกึษา 2 
วนัตอ่สปัดาห์ อีก 3 วนัตอ่สปัดาห์ฝึกงานในสถานประกอบการ รัฐยงัให้ความสําคญัการฝึกอบรม
อาชีพแก่เยาวชนในภาวะเสี�ยง ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผู้ออกจากระบบการศึกษาและอยู่ในวยั15-17 ปี 
สําหรับผู้ใหญ่ กระทรวงแรงงานและกิจการสงัคมให้ความสําคญัการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้หางานทํา 
โดยการดําเนินการเป็นเครือข่ายของหน่วยงานบริการการจ้าง สํานกัพฒันาและฝึกอบรมกําลงัคน 
หนว่ยกําลงัคนฉกุเฉิน และกองสถานภาพและการจ้างงานสตรี 
  การควบคมุคณุภาพมาตรฐานและการจดักลุ่มอาชีพ กระทรวงศกึษาธิการ วฒันธรรม 
และการกีฬา เป็นหน่วยงานกลางดแูลวางแผนและจดัระบบกํากบัดแูลนโยบายและระบบการสอน 
พฒันาครูตรวจสอบและเห็นชอบตําราเรียน รวมทั �งการประเมินคณุภาพโรงเรียนถึงการอาชีววิจยัไม่มี
หน่วยดูแลโดยตรง แต่มีกรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบและส่งเสริม
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดบัจนถึงอุดมศึกษาที�ตํ�ากว่าปริญญาตรี รวมทั �ง
ระบบการทดสอบเพื�อรับประกาศนียบตัรเพื�อมีสิทธิXเรียนตอ่ด้านอดุมศกึษา (Matriculation Certificate ) 
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และประกาศนียบตัรด้านอาชีวศกึษาทกุสายทั �งระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จนถึงอุดมศึกษาตํ�า
กวา่ปริญญาตรี 
  การจดักลุม่อาชีพเป็นไปตามหลกัสากล คือมีกลุม่อาชีพใหญ่ 8 กลุม่ กลุ่มอาชีพที�มี
ความรู้ในระดบันกัวิชาชีพและผู้ช่วย หรือช่างเทคนิคขยายตวัเพิ�มขึ �นขณะที�ช่างฝีมือและกึ�งฝีมือ
ลดลง การจัดกลุ่มอาชีพของประเทศอิสราเอลเป็นไปตามหลักสากล ในปี พ.ศ. 2540 สาขา
เศรษฐกิจที�ประชากรได้รับการจ้างงานมากที�สดุคือ ภาคอุตสาหกรรมมีการจ้างงานร้อยละ 19.5 
อนัดบัสองเป็นด้านค้าปลีก การค้าส่ง และบริการซ่อมบํารุงตา่งๆ มีการจ้างงานร้อยละ 12.9 การ
จ้างงานอนัดบั 3 คือภาคการศกึษา ตั �งแตร่ะดบัก่อนวยัเรียนจนถึงอดุมศกึษามีการจ้างงานร้อยละ 
12.1 ของปริมาณการจ้างงานทั �งหมดมากกว่าการจ้างงานภาครัฐ ในส่วนอื�นซึ�งมีเพียงร้อยละ 5.6 
ถือว่าประเทศอิสราเอลให้ความสําคัญการศึกษาอย่างมาก สําหรับกลุ่มอาชีพ ระดับความรู้
ความสามารถ ปรากฏว่ามีกลุ่มอาชีพทั �งหมด 8 กลุ่ม ในปี พ.ศ.2536   นกัวิชาชีพหรือนกัวิชาการ 
ผู้ช่วยนกัวิชาชีพหรือช่างเทคนิค มีสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 11.5 และ 13.5 ตามลําดบั และในปี พ.ศ. 
2540 เพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 12.5 และ 13.8 รวมทั �งกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบตัิงานสํานกังานกลุ่มอาชีพ
พนกังานขาย และพนกังานบริการมีสดัส่วนสูงขึ �น ในปี พ.ศ. 2540 เช่นกัน กลุ่มอาชีพฝีมือด้าน
เกษตร อุตสาหกรรม และช่างฝีมืออื�น รวมทั �งคนงานไร้ฝีมือมีสัดส่วนลดลง  แสดงถึงลักษณะ
โครงสร้างตลาดแรงงานที�มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเพิ�มขึ �น จึงมีการจ้างงาน
กลุม่ผู้ มีความรู้ทกัษะเพิ�มมากขึ �น ขณะที�การจ้างกลุม่ชา่งฝีกมือและไร้ฝีมือลดลง  

  สรุปได้วา่การจดัการอาชีวศกึษาในประเทศเยอรมนัเริ�มเมื�อจบการศกึษาภาคบงัคบั
แบบเต็มเวลาซึ�งก็คือระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ผู้ ที�เลือกเรียนสายอาชีวศกึษาส่วนใหญ่เลือกที�จะ
เรียนในระบบทวิภาคี แต่ไม่ว่าจะจบการศกึษาระบบทวิภาคีหรือระบบอื�นๆ เยาวชนในประเทศ
เยอรมนัหลงัจากที�จบการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่จะเข้าทํางานในสาขาอาชีพที�ตนศกึษามา แตอี่ก
ส่วนหนึ�งที�ยงัไม่ต้องการทํางาน จะสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรที�จ ัดไว้เป็นการเฉพาะเพื�อ
เตรียมเยาวชนเหล่านั �นให้มีความรู้ทางวิชาทฤษฎีมากยิ�งขึ �น เพื�อเตรียมเข้าศึกษาตอ่ในสถาบนั
เทคโนโลยีชั �นสูง หรือแม้แต่ในมหาวิทยาลยัทั�วไป แต่จํานวนเยาวชนที�มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจะ       
ไม่มากนกั เมื�อเปรียบเทียบกับผู้ เรียนสายตรงที�พร้อมเข้าศกึษาระดบัอดุมศึกษา สอดคล้องและ
เป็นไปตามทฤษฎีการบริหารจดัการอาชีวศกึษาของ โปรเซอร์และควิกเลย์53(Prosser and Quigley : 
อ้างถึงในปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2542) โดยกล่าวไว้ว่าการจดัอาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานนั �นต้อง

                                                 

 53 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 
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ฝึกปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมการทํางานจริง ใช้เครื�องมืออุปกรณ์จริง จดัการอาชีวศึกษาตาม
ความสนใจของผู้ เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน จดัให้มีความร่วมมือและระบบทวิภาคี
กบัสถานประกอบการ มีการบริหารแบบยืดหยุ่น สอดคล้องกบัความต้องการและการเปลี�ยนแปลง 
นอกจากนี �แล้วแนวคิดในการจดัการศึกษาของอิสราเอลยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีกระบวนการเลือก
อาชีพของ กินสเบอร์กและคณะ(Ginzberg and other)54 ซึ�งกล่าวว่าการเลือกอาชีพนั �นจะเกิด
ในช่วงที�เด็กอายุ 17 ปีจนถึงวยัผู้ ใหญ่ ซึ�งอิสราเอลก็จดัให้มีการเรียนอาชีพในระดบัมัธยม และ
ทฤษฎีนี �ยังกล่าวอีกว่าระดบัการศึกษา ความสนใจ ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพลต่อการ
เลือกอาชีพด้วยเช่นกัน ดังนั �นอิสราเอลจึงจัดอาชีวศึกษาที�หลากหลาย ทั �งด้านสาขาวิชาชีพ 
รูปแบบการจดัการเรียนการโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั �น เป็น
ต้น นอกจากนี �แล้วยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ แซมมอนส์ ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, 
Hillman and Mortimore) 55 ซึ�งกล่าวว่าโรงเรียนที�มีประสิทธิผลต้องสร้างวิสยัทศัน์คา่นิยมร่วมกนั 
มีสภาพแวดล้อมที�เอื �อตอ่การทํางาน และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ ฮอยและมิสเคล (Hoy and 
Miskel) 56  ซึ�งกลา่วว่าโรงเรียนเป็นระบบเปิด ดงันั �นการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพต้องมองสภาวะ
การจัดการศึกษาทั �งระบบคือปัจจัยนําเข้า กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตที�ต้องมีการ
ตรวจสอบ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในสงัคมคือเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ซึ�งอิสราเอลสามารถ
จดัการศกึษาอาชีวศกึษาได้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจและสงัคมและวฒันธรรมของตนได้เป็นอยา่งดี 

 
การจัดการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สภาพทั�วไป  

 ประเทศจีนมีชื�อเต็ม คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic 
of China) ตั �งอยู่ในทวีปเอเชียตะวนัออก มีพื �นที�ทั �งหมดประมาณ 3,691,520 ตารางไมล์ เป็น

                                                 

 54 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ: คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-ศาสตร์, 2540), 10. 

 55 P.Sammonds. J.Hillman, and P. Mortimore, “Key characteristics of effective 
schoolds a review of school effectiveness research,“ (A report by the institute of 
education for the office for standards in education, 1995). 
             56 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, “Educational Administration :Theory,” 
Research and Practice 7 (2005): 18-19. 
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ประเทศที�ใหญ่ที�สุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก และมีประชากรมากที�สุดในโลกที�จํานวนกว่า 1.3 
พนัล้านคน หรือประมาณหนึ�งในห้าของประชากรโลก ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั�น และมี
ขนาดเป็นอนัดบั 3 ของโลก เป็นรองเพียงรัสเซียและแคนาดา มีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ คือ
เวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน สิกขิม เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซ
สถาน คาซคัสถาน รัสเซีย มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ57 ส่วนมากนบัถือศาสนาพทุธ ศาสนาขงจื �อ 
ลทัธิเตา๋ มีกรุงปักกิ�ง (Beijing) เป็นเมืองหลวง ซึ�งเป็นศนูย์รวมทางการศกึษา ศนูย์กลางของการค้า 
สกลุเงิน คือ หยวน (Yuan) ซึ�ง 1 หยวน มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ (Communist)  
 การจัดการศึกษา (Education Development)  
 ประเทศจีนมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานและเป็นแหล่งรวมอารยธรรมและวฒันธรรม
อนัเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ในอดีตประชาชนได้รับการศกึษาแบบพื �นบ้าน (Indigious Education) ซึ�ง
ได้แก่การอบรมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรม  การศกึษาของจีนได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดนกัปรัชญาจีน คือ เล่าจื �อ (Lao Zi) และขงจื �อ (Confucius) ภายหลงัการเปลี�ยนแปลง
การปกครองไปสู่คอมมิวนิสต์ ทําให้มีผลต่อการจดัการศึกษาเป็นอย่างมากและทําให้เกิดปัญหา 
เช่น ความไม่เท่าเทียมในการได้รับการศกึษา การขาดการดําเนินงานของรัฐอย่างตอ่เนื�อง เป็นต้น 
ด้วยเหตนีุ �จึงทําให้รัฐบาลจีนเร่งพฒันานโยบายการศกึษาของจีนอย่างรวดเร็ว ซึ�งถือว่าเป็นหน้าที�
หลกัของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Chinese Communist Party: CCP) กล่าวได้ว่า พฒันาการ
การศกึษาของจีนแบง่ออกเป็นระยะ ดงันี � 58 
 ระยะแรก คือ ระยะที�พรรคคอมมิวนิสต์ได้ทําการเปลี�ยนแปลงระบบการปกครอง 
การศกึษาในระยะแรกนี �ยงัไมมี่อะไรเปลี�ยนแปลงมากมายนกั การศกึษาของประชาชนจีนทั�วไปจะ
ยงัอาศยัพ่อแม่ พระสงฆ์ เป็นผู้ ให้ความรู้ โดยการสั�งสอนหรือเรียนรู้จะอยู่ในบริบทของลทัธิเต๋า
มากกวา่ ซึ�งเป็นการสอนให้รู้จกัรักษาขนบธรรมเนียมการเคารพตอ่บรรพบรุุษ และให้คนอยู่ร่วมกนั
อยา่งสนัตสิขุ  
 ระยะที�สอง คือ ระยะ ค.ศ. 1953–1957 ซึ�งถือว่าเป็นระยะที�สั �นของการศกึษาจีน แต่
ในช่วงนี �ได้เกิดแผนพฒันาประเทศขึ �นครั �งแรก เป็นผลทําให้การศึกษาระดบัประถมศกึษา และ

                                                 

 57มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “รายงานผลการดําเนินโครงการเยี�ยมบ้านคณุภาพ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศประจําปี 2552” (รายงานผลการดําเนินโครงการประจําปี 2552  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552), 4. 

 58 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการปฏิรูปการศึกษา

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จํากดั, 2541). 
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การศกึษาทางด้านวิชาชีพครู (Primary and Teacher Education) การกระตุ้นให้การศกึษาเพื�อ
การขจดัความไม่รู้หนงัสือ (Illiteracy) ตลอดจนการฝึกคนเข้าทํางาน มีพฒันาการของการเรียน
แบบผสมผสานการฝึกงาน นกัวิชาการหลายท่านเรียนยุคนี �ว่า “ดอกไม้ร้อยดอก” (Hundred 
Flowers) อนึ�งยุคนี �จะเป็นการต่อต้านพวกชนชั �นการปกครองหรือเจ้านายชั �นสูง โดยให้พรรค
คอมมิวนิสต์เป็นผู้ กําหนดทิศทางการศกึษา  
 ระยะที�สาม ระยะปฏิรูปการศกึษาของจีนในช่วง ค.ศ. 1958–1960 ระยะนี �การศกึษา
มีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะการเมืองเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการจดัการศึกษา 
(Politics in Command) การศึกษาในระดบัพื �นฐาน (Basic Education) ได้กระจายไปสู่ทุก
ภูมิภาคของจีนและประชาชนชาวจีนได้เล็งเห็นความสําคญัของการศกึษามากขึ �น จดุมุ่งหมายใน
การปรับปรุงการศกึษาในระยะนี � เพื�อผสมผสานวฒันธรรมแบบใหมก่บัเทคโนโลยีเข้าด้วยกนั  
 ระยะที�สี� ระยะปฏิรูปการศกึษาช่วงปี ค.ศ. 1980 เป็นช่วงระยะที�จีนได้ทําการปฏิรูป
การศกึษา ที�ได้พิจารณาถึงบริบทบาทพื �นฐานของประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการ
เปลี�ยนแปลงคําสอนตามหลกัของขงจื �อ (Confucianism) ที�เป็นระบบคณุธรรม ความกตญั� ูแบบ
คดัเลือกขุนนางเพื�อรับราชการจากประชาชนทุกระดบั จึงทําให้ เหมา เจ๋อ ตงุ ต้องล้มล้าง
แนวความคดิของประชาชนในยคุนี �เรียกวา่ ยคุทองของการปฏิรูปการศกึษาเรื�อยมาถึงปัจจบุนั  
 การบริหารการศึกษา 

 การบริหารการศกึษาของจีนได้ใช้รูปแบบของการบริหารของรัฐ กล่าวคือ องค์กรสงูสดุ
ของรัฐ คือ สภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress) และสภาประชาชนท้องถิ�น 
(Local People’s Congress) มีประธานาธิบดีเป็นประมขุ โดยที�สภาประธานแห่งชาติจีนจะมี
อํานาจหน้าที�ในการร่างกฎหมาย มีวาระ 5 ปี ซึ�งทําหน้าที�กําหนดนโยบาย แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม งบประมาณของประเทศ ส่วนสภาประชาชนท้องถิ�นและรัฐบาลท้องถิ�น (Local 
People’s Congresses and Local People’s Governments) จะมีอํานาจหน้าที�ในการตรวจสอบ
การทํางานในส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ�น เพื�อให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูและการตรวจสอบการ
ทํางานทกุด้านไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมว่านําไปใช้สอดคล้องกับ
นโยบายหรือไม ่ในปัจจบุนัโครงสร้างการบริหารแบง่ออกเป็นระดบัดงันี �  

1. ระดบัประเทศ จะมีสภาแห่งรัฐ (State Council) เป็นองค์กรบริหารสูงสุดของ
ประเทศ ซึ�งจะแบ่งเป็นมณฑล (Province) ภูมิภาคหรือเขตปกครองตนเอง (Autonomous 
Region) และเทศบาลนคร ขึ �นตรงตอ่รัฐบาลกลาง  
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2. ระดบัมณฑล หรือเขตปกครองอิสระ จะประกอบด้วยจงัหวดั เทศบาลเมือง  
3. ระดบัเมือง จะประกอบด้วยเมืองตา่งๆ เขตชนกลุม่น้อย อําเภอ หมูบ้่าน  

 โครงสร้างการบริหารการศึกษา  
1. การบริหารการศกึษาส่วนกลาง สภาประชาชนแห่งชาติได้แต่งตั �งคณะกรรมการ

การศกึษาแหง่ชาตเิพื�อรับผิดชอบการศกึษาทั�วประเทศ  มีหน้าที�กําหนดยทุธศาสตร์ นโยบาย และ
การวางแผนเพื�อพฒันาการศกึษาของประเทศ  

2. การบริหารการศกึษาในส่วนภูมิภาค คือหน่วยงานส่วนภูมิภาค มณฑล จงัหวดั 
และเทศบาล ภายใต้การบริหารของรัฐบาลกลาง สามารถตัดสินใจด้วยตนเองหรือแต่งตั �ง
คณะกรรมการการศึกษาในระดบัของตนได้ เช่น คณะกรรมการระดบัจงัหวดั รัฐบาลท้องถิ�น
สามารถจดัการศกึษา ระดบัประถมศกึษาในรูปแบบตา่ง ๆ ด้วยตนเอง ยกเว้นยทุธศาสตร์หลกั ๆ 
และการวางแผนในระดบั ประเทศ ซึ�งต้องดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง คือ คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ เจ้าหน้าที�ท้องถิ�นจะต้องดแูลกระบวนการทั �งหมดของการนํานโยบาย ระบบ 
และแผนของการจดัการศึกษา ตั �งแต่ระดบัมัธยมศึกษาลงไปสูการปฏิบตัิ นอกจากนี �ยงัต้อง 
รับผิดชอบและมีอํานาจในการชี �แนะบริหาร ตรวจสอบและกํากับดแูลงานการศกึษาของโรงเรียน 
และสถาบนัการศกึษาในท้องถิ�น  

 รัฐบาลกลาง มณฑล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง จงัหวดั และโรงเรียนทกุระดบัจะมี
กองการศกึษาเพื�อรับผิดชอบการบริหารการศกึษา กฎหมายการศกึษาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
กําหนดเงื�อนไขว่า “สภาแห่งรัฐและรัฐบาลท้องถิ�นทกุระดบัจะต้องชี �แนะ” แนะนําการบริหารงาน
การศึกษาใ ห้สอดคล้องกับหลักการบริหารแต่ละระดบั สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบของแตล่ะแผนก โดยแบง่หน้าที�ความรับผิดชอบ ดงันี �  

1. การบริหารการศึกษาระดับที�ตํ�ากว่าอุดมศึกษา ให้อยู่ในความดแูลบริหารของ
รัฐบาลท้องถิ�นภายใต้การชี �นําของสภาแหง่รัฐ  

2. การบริหารงานระดบัอดุมศกึษา จะอยูใ่นความดแูลบริหารของรัฐบาลระดบัมณฑล 
ภมูิภาค จงัหวดั เทศบาล ซึ�งขึ �นตรงตอ่รัฐบาลกลาง  

3. กองบริหารการศึกษาภายใต้สภาแห่งรัฐจะมีหน้าที�รับผิดชอบงานการศึกษาทั�ว
ประเทศ วางแผนการศกึษาทั �งหมด ประสานงานและบริหารการศกึษา กองการจดัการศกึษาใน
ระดบัมณฑลจะเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบการจดัการศกึษาของภูมิภาคตามลําดบั ตลอดจนการออก
พระราชบญัญตัใินระดบัภมูิภาคด้วย  
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 ถึงแม้วา่การบริหารการศกึษาของจีนดเูหมือนจะเป็นการกระจายอํานาจ สู่การบริหาร
สว่นท้องถิ�นก็ตาม แตโ่ดยแนวปฏิบตัิแล้วพรรคคอมมิวนิสต์มีอํานาจสงูสดุในการบริหารการศกึษา 
ซึ�งหมายถึงการรวมอํานาจ (Centralization) นั�นเอง  
 จุดมุ่งหมายการศึกษา (Educational Goals and Objectives) ประเทศจีนซึ�งมี
จํานวนประชากรเป็นจํานวนมาก ดังนั �นจึงเป็นความจําเป็นที�รัฐบาลจะต้องฝึกคนให้มีความ 
สามารถตอ่การทํางานเพื�อพฒันาความก้าวหน้าของประเทศ โดยรัฐบาลฝึกหลกั 3 ประการ คือ  

1. การศกึษาต้องรับใช้การเมือง  
2. การศกึษาต้องควบคูก่ารผลิต  
3. การศกึษาต้องอยูภ่ายใต้การดําเนินการหรืออํานวยการของพรรคคอมมิวนิสต์  

 แตอ่ยา่งไรจดุมุง่หมายทางการศกึษาสามารถแยกยอ่ยออกเป็น ดงันี �  
1. การศกึษาของจีนต้องมุง่ผลิตประชาชนให้ความรู้พื �นฐาน  
2. การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาจะต้องจดัให้มีทั�วภูมิภาคของจีน เพื�อมุ่งผลิตคนให้มี

ความรู้ในระดบัสงู  
3. การศกึษาต้องเน้นการฝึกวิชาชีพของประชาชน  
4. รัฐบาลกลาง รวมทั �งรัฐบาลท้องถิ�นต้องทํางานร่วมกนัให้การศกึษาขั �นพื �นฐาน  
5. การศกึษาต้องผลิตคนให้มีปัญญา รับใช้สงัคม และจิตใจที�เข้มแข็ง  
6. การศกึษาต้องสอนให้ประชาชนมีความซื�อสตัย์ตอ่ความเป็นชาวจีน โดยการอนรัุกษ์ 

รักษาและถ่ายทอดวฒันธรรมจากบรรพบรุุษ  
7. การศกึษาจะต้องเน้นความซื�อสตัย์ตอ่พรรคคอมมิวนิสต์และความเป็นปึกแผ่นของ 

แผน่ดนิ  
 จงึกลา่วโดยสรุปได้ว่าจดุมุ่งหมายทางการศกึษาของจีนเน้นการกตญั�ตูอ่บรรพบรุุษ 

การเห็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม และการพฒันาตนเองตามบริบทแห่งสงัคมของจีน เป็นการศกึษา
ตามอุดมการณ์ของลทัธิมาร์กซิสต์ และเหมา เจ๋อ ตงุ ตลอดจนให้ความสําคญักบัชนชั �น และ
บทบาททางการเมืองตามระบบคอมมิวนิสต์มากกว่าความสําคญัทางด้านวิชาการ และที�สําคญั
พรรคคอมมิวนิสต์ถือว่าการพฒันาในด้านการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ�งของ
หลกัสตูรตั �งแตป่ระถมศกึษาไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั  
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 ระบบการศึกษา (Education System)  
 การศกึษาในประเทศสาธารณจีนแบง่ออกเป็น 4 ระดบั คือ  

1. การศกึษาพื �นฐาน ได้แก่ การศกึษาก่อนวยัเรียน การประถมศกึษา มธัยมศกึษา
ตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลายและการศกึษาพิเศษ ดงันี � 

2. ระดบัอนบุาลศกึษา (Kindergarten) หรือบางครั �งเรียกว่า การศกึษาก่อนวยัเรียน 
เด็กอายุ 3 ขวบ จะเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล รัฐบาลจะจัดการศึกษาให้ฟรีแก่ผู้ปกครอง 
การศกึษาในระดบันี �มุ่งฝึกเด็กให้มีทกัษะเบื �องต้นในการใช้ชีวิตประจําวนักบัสงัคม ซึ�งได้รับความ
สนใจจากผู้ปกครองโดยเฉพาะศนูย์ฝากเลี �ยงเด็ก ซึ�งเป็นการแบง่เบาภาระของผู้ปกครองที�จะต้อง
ออกไปทํางาน การจดัการศกึษาในระดบันี �จะแบง่ออก เป็น 2 ลกัษณะ คือ  

2.1 สถานที�รับเลี �ยงเด็กในเวลากลางวนั (Childhood Center Day Schooling) 
สถานที�รับเลี �ยงเด็กในเวลากลางวันนี �เปรียบเสมือนโรงเรียนที�ช่วยเหลือผู้ปกครองที�ทํางานใน
โรงงานอตุสาหกรรม ซึ�งส่วนมากโรงงานจะเป็นผู้จดัตั �งขึ �น เพื�อให้ผู้ปกครองได้นําเด็กมาฝากเลี �ยง
ในขณะที�ตนเองทํางาน  

2.2 โรงเรียนกินนอน (Boarding School) สว่นมากโรงเรียนประเภทนี �จะสนองตอบ
ความต้องการของผู้ปกครองที�เป็นทหาร หรือลกูของผู้ ใช้แรงงาน  โรงเรียนประเภทนี �จะมีน้อยกว่า
โรงเรียนประเภทแรก 

3. ระดบัประถมศกึษา (Primary Education) เป็นการศกึษาภาคบงัคบั  ใช้เวลาเรียน 
6 ปี รับนกัเรียนที�มีอายรุะหว่าง 7-12 ปี หลกัสตูรการเรียนจะประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ
และ กิจกรรมเสริมทกัษะ หลกัสตูรจะมี 2 ระดบั คือ หลกัสตูรระดบัชาติที�กําหนดโดยรัฐ ส่วน
มณฑลและจงัหวดัจะเป็นผู้ กําหนดหลกัสตูรระดบัท้องถิ�น หลกัสตูรที�ใช้เรียนในระดบัประถมศกึษา
ที�เป็นหลักสูตรระดบัชาติ เรียกว่าหลักแกน (Core Curriculum) มีผลบงัคบัใช้ทั�วประเทศ 
เนื �อหาวิชาของหลกัสตูรจะประกอบด้วยการศกึษาทางพุทธศกึษา (Cognitive Domain) จริยศกึษา 
(Effective Domain) และหตัถศกึษา (Psychomotor Domain) ซึ�งประกอบด้วยวิชาตา่ง ๆ ดงันี � 
วิชาศีลธรรม คณิตศาสตร์ ธรรมชาตศิกึษา กีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาจีนและแรงงาน บางโรงเรียนก็
จะเรียนภาษาตา่งประเทศด้วย  

4. ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary Education) การศึกษาในระดบันี �แบง่ออกเป็น
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (Lower Secondary School) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper 
Secondary School)  
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4.1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (Lower Secondary School) การเรียนในระดบันี �
จะใช้เวลา 3 ปี ถือว่าเป็นภาคบงัคบั กระบวนวิชาต่าง ๆ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นนั �น
ประกอบด้วยวิชาการเมือง ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา กีฬา ศิลปะ แรงงาน และแนวอาชีพระยะสั �น หลกัสตูรท้องถิ�นจะจดัโดย
เจ้าหน้าที�การศกึษาระดบัมณฑล เทศบาลนคร จงัหวดั ภายใต้การดแูลของรัฐบาล หลกัสูตร
ท้องถิ�นจะต้องมีส่วนประกอบทางด้านวิชาการและกิจกรรมเพื�อเป็นหลกัสูตรวิชาบงัคบัหรือวิชา
เลือก ข้อสงัเกตประการหนึ�ง การศกึษาภาคบงัคบัของจีนแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะการจดัการดงันี � 
คือ แบบแรก ประถมศกึษาเรียน 6 ปี มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี แบบทีสอง ประถมศกึษาเรียน 5 ปี 
มธัยมศกึษาตอนต้นเรียน 4 ปี ซึ�งทั �งสองแบบนี �จะมีจํานวนชั�วโมงเรียนในแตล่ะระดบัแตกตา่งกนั 
แตเ่มื�อรวมแล้วก็จะเทา่กนัทั �งสองแบบ  

4.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary School) การศึกษาใน
ระดบันี �จะถกูแบง่อกเป็น 2 รูปแบบ คือ มธัยมศกึษาตอนปลายปกติ และมธัยมอาชีวศกึษาและ
มัธยมศึกษาพิเศษ หลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนปลายและปกติ หรือหลักสูตรทั�วไปจะ
ประกอบด้วยวิชาศีลธรรมและการเมือง ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ประวตัิศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ กีฬา ศิลปะ ทกัษะแรงงาน สําหรับวิชาอื�น ๆ นั �นจะเป็นวิชาเลือกเสรีหรือบรรจเุป็นวิชา
บงัคบัก็ได้ขึ �นอยู่กบัคณะกรรมการท้องถิ�น การศกึษาในระดบันี �จะใช้เวลาเรียน 3 ปี ส่วนโรงเรียน
มธัยมอาชีวศกึษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 2-4 ปี โรงเรียนมธัยมศกึษาพิเศษใช้เวลาเรียน 2-4 ปี  

5. ระดบัอาชีวศกึษา ได้แก่ การจดัการศกึษาทกุรูปแบบของโรงเรียนอาชีวศกึษา และ
ทกุรูปแบบของการให้การฝึกอบรมด้านอาชีพและเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ�งโรงเรียนมธัยมศกึษา
พิเศษ โรงเรียนช่างฝีมือ โรงเรียนมธัยมอาชีวศกึษาและโรงเรียนอาชีวศกึษาชั �นสงู การศกึษาด้าน
อาชีพจะรวมถึงการอบรมอาชีพขั �นต้นและการฝึกอบรมด้านเทคนิคก่อนเข้าทํางานแก่พนกังานของ
โรงงานอตุสาหกรรมหรือบริษัท 
  การอาชีวศกึษา (Vocational Education) การอาชีวศกึษาของจีนมี 5 รูปแบบ ได้แก่  

1. สถาบนัอาชีวศกึษาชั �นสงู เน้นการฝึกความเชี�ยวชาญเฉพาะสาขาเพื�อฝึกคนเข้า
สูตํ่าแหนง่และงานเฉพาะด้านตา่งๆ เชน่ วิศวกรรมเกษตรกรรม วนศาสตร์  

2. โรงเรียนมธัยมศกึษาพิเศษ  
3. โรงเรียนสําหรับชา่งฝีมือ  
4. โรงเรียนมธัยมอาชีวศกึษาตอนปลาย  
5. โรงเรียนมธัยมอาชีวศกึษาตอนต้น  
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  ซึ�งในแตล่ะโรงเรียนหรือสถาบนัชั �นสูงนั �นก็จะมีสาขาตา่ง ๆ ให้นกัศึกษาได้เลือก
ตามความสนใจและความถนัด ในปัจจุบันผู้ ที�จบจากการอาชีวศึกษาของจีนสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ โดยที�ผู้จบการศกึษาเลือกงานด้วยตนเองจากตลอดแรงงาน ถกูจ้างงานโดยทํา
สัญญากับสถานประกอบการขณะที�สอบเข้าเรียนในสถาบนั นอกจากนี �แล้วถูกจ้างงานโดย
หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถที�ตรงตามความต้องการของหน่วยงานนั �น ๆ 
ในอดีตผู้จบการศกึษาจะทํางานตามที�รัฐบาลกําหนดแตใ่นปัจจบุนั ส่วนของการจ้างงานที�รัฐบาล
เป็นผู้ กําหนดได้ลดลง ตลาดแรงงานมีเอกสิทธิในการจ้างงาน ผู้จบการศกึษาสามารถเลือกงานได้
เอง และกลา่วได้วา่การอาชีวศกึษาจีนประผลสําเร็จเป็นอยา่งมาก  
  การฝึกหดัครู (Teacher Training) ผู้ ที�จะออกไปประกอบอาชีพครูนั �นสามารถเลือก
เรียนวิชาชีพครูได้ในวิทยาลยัครูหรือเรียนในคณะศกึษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ โดยจําแนก
ออกเป็น ดงันี �  
  ครูที�สอนในระดบัอนบุาลนั �นจะรับผู้ ที�จบการศึกษาชั �นมธัยมศกึษาตอนต้นใช้เวลา
เรียน 4 ปี ส่วนผู้ ที�จบมธัยมศกึษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 2 ปี ส่วนผู้ ที�จบชั �นมธัยมศกึษาตอน
ปลายสามารถเรียนในคณะศกึษาหรือครุศาสตร์ โดยใช้เวลาเรียน 4 ปี ปีสดุท้ายมีการฝึกสอน ทั �ง
ในโรงเรียนมธัยมศกึษาและโรงเรียนประถมศกึษา  
  วิทยาลยัครู จะรับนกัเรียนที�จบจากชั �นมธัยมศกึษาตอนปลายเข้าเรียนเป็นเวลา 4 
ปี มีการเรียนกระบวนวิชาตา่ง ๆ เช่น วิชาเอก ภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น 
รวมทั �งการเรียนวิชาทั�วไป เชน่ จดัวิทยาการเรียนการสอน จดัวิทยาสําหรับเด็ก  นอกจากนี �ผู้ ที�เรียน
ในวิทยาลยัครูจะต้องมีการฝึกสอนก่อนจบออกไปประกอบอาชีพครู  
 6. อดุมศกึษา ได้แก่ การจดัอดุมศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทั �งหมด  
  ระดบัอดุมศึกษา (Higher Education) การเรียนในระดบัอดุมศึกษาของจีนนั �น
แบง่เป็นการเรียนในมหาวิทยาลยั การเรียนในสถาบนัชั �นสงู รวมทั �งการเรียนในโรงเรียนฝึกหดัครู 
การเรียนในมหาวิทยาลัยจีนมีความเจริญก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะการเรียนที�เน้นการสร้าง
ข้อความรู้ใหม ่การวิจยัทดลองตา่งๆ การเรียนในมหาวิทยาลยัแบง่อกเป็น 3 ระดบั คือ  

6.1 ระดบัปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 4 ปี ในสาขาทางด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ บางสาขา ส่วนนกัศกึษาที�เรียนสาขาแพทย์ศาสตร์จะต้องใช้เวลา 6 ปี การแพทย์ใน
ประเทศจีนทําให้ชาวตะวันตกมีความสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ�งการ
ฝังเข็ม (Acupuncture) ซึ�งเป็นการแพทย์ของจีนในสมยัก่อน และในปัจจบุนัก็ได้รับความสนใจ
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จากหลายๆ ประเทศทั�วโลก ปัจจบุนันี �มีมหาวิทยาลยัมากมาย เช่น มหาวิทยาลยัในนครเซียงไฮ้ 
ปักกิ�ง มณฑลยนูาน เป็นต้น  

6.2 ระดบัปริญญาโท มีระยะเวลาเรียน 2-5 ปี จะมีการเรียนรายละเอียดกระบวน
วิชาตา่งๆ ซึ�งเรียกว่า Courses works จากนั �นก็จะมีการทํางานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์ ซึ�ง เป็นการ
ค้นคว้าข้อความรู้ใหม่ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที�ปรึกษา (Advisor) บางสาขาวิชาก็จะมีเรียน
เฉพาะกระบวนวิชาตา่งๆ และทํารายงานการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เสร็จแล้ว ก็จะมี
การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive examination) สําเร็จแล้วได้รับปริญญาตามสาขานั �นๆ  

6.3 ระดบัปริญญาเอก ส่วนมากใช้เวลาเรียน 3-5 ปี การศกึษาในระดบัปริญญา
เอกของจีน ในบางมหาวิทยาลยัจะมีโปรแกรมการเรียนเฉพาะการทําวิจยัอย่างเดียว เรียกว่า 
Research Studies Programme) การเรียนในระดบันี �เน้นการทําวิจยัค้นคว้าหาข้อความรู้ใหม่ ซึ�ง
สามารถนําไปพฒันาประเทศ บางมหาวิทยาลยั เช่น มหาวิทยาลยัปักกิ�ง ก็จะมีโครงการร่วมกบั
ประเทศตา่ง ๆ เรียกว่า Sandwich Program ซึ�งหมายถึงการเรียนในมหาวิทยาลยัของจีนและ
มหาวิทยาลยัของตา่งประเทศด้วย จบแล้วได้ปริญญาของประเทศนั �นๆ หรือบางครั �งก็ปริญญาของ
จีนเอง  
  ปัจจบุนัประชาชนของจีนนิยมไปเรียนตา่งประเทศมากขึ �น อาจเป็นเพราะส่วนหนึ�ง
มาจากคา่นิยมและการจดัการเรียนการสอนในระดบัมหาวิทยาลยัของจีนมีความเจริญก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ว เป็นเพราะว่ารัฐบาลจีนให้การส่งเสริม มีอิสระในการจดัโปรแกรมการเรียนเพื�อการ
พฒันาประเทศ จงึทําให้ผลของการพฒันาทางการศกึษาสง่ผลตอ่การพฒันาทางด้านอื�นๆ ด้วย  

7. การศกึษาผู้ใหญ่ ได้แก่ การจดัการศกึษาเพื�อการอา่นออกเขียนได้  การจดัการศกึษาใน
ระดบันี �บางครั �งจะจดัในระบบของโรงเรียนและรูปแบบการจดัการศกึษาอื�นๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย
สว่นใหญ่จะเป็นประชากรผู้ใหญ่  
  การศึกษาผู้ ใหญ่และการศึกษาพิเศษ (Adult Special Education) การศึกษา 
ผู้ ใหญ่จะอยู่ในการรับผิดชอบของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เน้นการอ่านออกเขียนได้ เพื�อ
ประกนัคณุภาพการรู้หนงัสือ (Literacy) ของผู้ เรียน รัฐบาลจีนได้ออกหลกัสตูรการรู้หนงัสือถือครู
ต้องสอนให้ผู้ เรียนที�เป็นชาวนาให้รู้หนงัสือคําหลกั ๆ 1,500 คํา และประชาชนที�อยู่ในพื �นที�เมือง 
2,000 คํา เป็นต้น นอกจากรัฐบาลจีนได้รณรงค์การรู้หนงัสือโดยบางหมูบ้่านมีที�อ่านหนงัสือประจํา
หมู่บ้าน โดยเฉพาะท้องที�ตามภูเขาสงู (Mountainous Area) นอกจากนี �รัฐบาลยงัเร่งการปฏิรูป
การศกึษาผู้ใหญ่ใน 3 มโนทศัน์ คือ การศกึษาพื �นฐาน วิชาชีพและการศกึษาตอ่เนื�อง  



 133

8. การศกึษาพิเศษ (Special Education)  รัฐบาลจีนมีวตัถเุพื�อเป็นการศกึษาสําหรับ
คนพิการ ในปัจจบุนันี �เด็กพิการทางตา ทางหแูละจิตใจ ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลเป็นพิเศษ 
โดยมีการจดัตั �งโรงเรียนตา่ง ๆ ขึ �น เช่น โรงเรียนสําหรับคนตาบอด โรงเรียนสําหรับคนหหูนวก และ
โรงเรียนสําหรับเดก็เรียนช้า นอกจากนี �ยงัมีโรงเรียนบางแห่งที�เปิดโอกาสเด็กพิการเรียนร่วมกบัเด็ก
ปกติในโรงเรียนทั�วไปด้วย เป็นการปรับและสร้างโอกาสให้เด็กพิการ มีโอกาสได้รับการศกึษาขั �น
พื �นฐานหรือการศึกษาภาคบงัคบั เช่น โรงเรียนสําหรับคนตาบอด โรงเรียนสําหรับคนหูหนวก  
โรงเรียนสําหรับเดก็เรียนช้า  
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของจีนดําเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ�นคือเทศบาล จดั
การศกึษาอาชีวศกึษา 5 ประเภทประกอบด้วยระดบัมธัยมอาชีวศึกษาตอนต้น มธัยมอาชีวศกึษา
ตอนปลาย  มธัยมศกึษาพิเศษ โรงเรียนช่างฝีมือ และสถาบนัอาชีวศกึษาชั �นสงูที�เน้นการฝึกความ
เชี�ยวชาญเฉพาะสาขาเพื�อฝึกคนเข้าสู่ตําแหน่งและงานเฉพาะด้าน มีสาขาตา่ง ๆ ให้นกัศกึษาได้
เลือกตามความสนใจและความถนดั ผู้จบการศกึษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หรือเรียนตอ่ใน
ระดบัที�สงูขึ �นได้  ดงัได้กลา่วแล้วข้างต้น 
 สรุปได้วา่ การจดัการศกึษาอาชีวศกึษาของจีนนั �น มีวิวฒันาการมาเป็นเวลาหลายพนั
ปี โดยเฉพาะในสาขาการเกษตรกรรม ซึ�งถือว่ามีการปรับปรุงประชาชนมีความรู้ทางด้านนี �มาก ใน
ปัจจบุนันี �การอาชีวศกึษาของจีนมี 5 รูปแบบ สถาบนัอาชีวศกึษาชั �นสงูเน้นการฝึกความเชี�ยวชาญ
เฉพาะสาขาเพื�อฝึกตนเข้าสู่ตําแหน่งและงานเฉพาะด้านต่างๆ เช่น วิศวกรรมเกษตรกรรม 
วนศาสตร์ เป็นต้น โรงเรียนมธัยมพิเศษ ชา่งฝีมือ อาชีวศกึษาตอนปลายและตอนต้น เป็นต้น ในแต่
ละโรงเรียนหรือสถาบนัชั �นสูงนั �นก็จะมีสาขาต่างๆ มากมายให้นกัศึกษาได้เลือกตามความสนใจ
และความถนดั  ผู้ ที�จบจากการอาชีวศึกษาของจีนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โดยที�ผู้ จบ
การศกึษาเลือกงานด้วยตนเองจากตลาดแรงงาน ถกูจ้างงานโดยเซ็นสญัญากบัสถานประกอบการ 
ขณะที�สอบเข้าเรียนในสถาบนั นอกจากนี � ถกูจ้างงานโดยหน่วยงานขอรับเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้
ความสามารถที�ตรงตามความต้องการของหน่วยงานนั �น ๆ สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการ
บริหารจดัการอาชีวศึกษาของ โปรเซอร์และควิกเลย์59(Prosser and Quigley,  อ้างถึงใน  ปรียาพร 
วงศ์อนตุรโรจน์, 2542) โดยกลา่วไว้วา่การจดัอาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานนั �นต้องจดัการอาชีวศกึษา
ตามความสนใจของผู้ เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน จดัให้มีความร่วมมือและระบบทวิ

                                                 

 59 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 
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ภาคีกับสถานประกอบการ มีการบริหารแบบยืดหยุ่น ซึ�งจีนจดัอาชีวศึกษาในหลายระดบัหลาย
ประเภทเพื�อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที�เป็นเยาวชนในระดบัมธัยม คนทํางาน รวมถึงคนพิการอีก
ด้วย นอกจากนี �แล้วแนวคิดในการจดัการศึกษาของจีนยงัสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการเลือก
อาชีพของ กิสเบอร์กและคณะ(Ginzberg and other) 60 ซึ�งกลา่ววา่การเลือกอาชีพนั �นจะเกิดในช่วง
ที�เดก็อาย ุ17 ปีจนถึงวยัผู้ใหญ่ ซึ�งจีนได้จดัให้มีการเรียนอาชีพในระดบัมธัยม และทฤษฎีนี �ยงักล่าว
อีกว่าระดบัการศึกษา ความสนใจ ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพด้วย
เช่นกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 61  ซึ�งกล่าวว่า
โรงเรียนเป็นระบบเปิด ดงันั �นการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพต้องมองสภาวะการจดัการศึกษาทั �ง
ระบบคือปัจจยันําเข้า กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตที�ต้องมีการตรวจสอบ ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมในสงัคมคือเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ซึ�งจีนเน้นว่าการจดัการศึกษาต้องการศึกษา
ต้องรับใช้การเมือง การศกึษาต้องควบคูก่ารผลิต และการศกึษาต้องอยู่ภายใต้การดําเนินการหรือ
อํานวยการของพรรคคอมมิวนิสต์ นั�นคือการจัดการศึกษาต้องสอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการของประเทศด้วย 
 
การจัดการศึกษาของประเทศไทย 
 สภาพทั�วไป 
 ประเทศไทยมีจํานวนประชากร 63,389,730 คน เป็นชาย 31,255,869 คน เป็นหญิง 
32,133,861 คน โดยเป็นประชากรชาวไทยร้อยละ 75 ชาวไทยเชื �อสายจีนร้อยละ 14 และเชื �อสาย
อื�นๆ อีกร้อยละ 11  (2551) ประชากรส่วนใหญ่มีรูปร่างสนัทดั ผมและตาสีดํา ถือเป็นประเทศที�มี
จํานวนประชากรมากเป็นอันดบัที� 20 ของโลก คนไทย: เดิมเราเคยเชื�อว่าคนไทยอพยพมาจาก
บริเวณเทือกเขาอลัไต แตปั่จจบุนัมีการศกึษาค้นคว้ากนัมากขึ �น จนได้ข้อสนันิษฐานแตกตา่งกนัไป 
คือ 1. คนไทยมาจากมณฑลเสฉวน ตรงลุ่มแม่นํ �าแยงซีเกียง บริเวณตอนกลางของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 2. คนไทยมาจากเทือกเขาอลัไต ข้อสันนิษฐานนี �เป็นที�ยอมรับกันมากที�สุดเมื�อนับ
ย้อนหลงัไปอย่างน้อย 30 ปี 3. คนไทยมาจากบริเวณตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของภาคพื �น

                                                 

 60 สมปอง รักษาธรรม, “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้าย
ระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัชลบุรี” 
(กรุงเทพฯ:  คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-ศาสตร์, 2540), 10. 
 61 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, “Educational Administration :Theory,” 
Research and Practice 7 (2005), 18-19. 



 135

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมไปจนถึงแคว้นอสัสมัในอินเดีย 4. คนไทยไม่ได้อพยพมาจากไหน ทว่า
อาศยัอยูใ่นเขตพื �นที�ประเทศไทยในปัจจบุนัมานานแล้ว  
 การจัดการศึกษา 

ระบบการศึกษาไทยปัจจุบนัตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ�มเติม(ฉบับที� 2) 2545  มีการจัดระบบการศึกษาขั �นประถมศึกษา 6 ปี (6 
ระดบัชั �น) การศกึษาขั �นมธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี (3 ระดบัชั �น) และการศกึษาขั �นมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 3 ปี (3 ระดบัชั �น) หรือระบบ 6-3-3 นอกจากนั �นระบบการศึกษาไทยยังจัดเป็นระบบ
การศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศยั ในการ
จดัระบบการศึกษาตามแนวพระราชบญัญัติฉบบันี � จะไม่พิจารณาแบ่งแยกการศึกษาในระบบ
โรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน  แต่จะถือว่าการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก
ระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัเป็นเพียงวิธีการเรียนการสอน หรือรูปแบบของการเรียนการสอน  
แนวทางใหม่คือสถานศึกษาสามารถจดัได้ทั �ง 3 รูปแบบ  และให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทั �ง 3 
รูปแบบ โดยพระราชบญัญัติการศึกษาฯ มาตรา 15  กล่าวว่าการจดัการศกึษามีสามรูปแบบ คือ 
การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั คือ 

1. การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาที�กําหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศกึษา หลกัสตูร  
ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและการประเมินผล  ซึ�งเป็นเงื�อนไขของการสําเร็จการศึกษาที�
แนน่อน 

2. การศกึษานอกระบบ เป็นการศึกษาที�มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจดุมุ่งหมาย 
รูปแบบวิธีการจดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผล  ซึ�งเป็นเงื�อนไข
สําคญัของการสําเร็จการศึกษา  โดยเนื �อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของบคุคลแตล่ะกลุม่ 

3. การศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นการศึกษาที�ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส  โดยศกึษาจากบคุคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม 
หรือแหลง่ความรู้อื�นๆ 62 
 การศกึษาในระบบมีสองระดบัคือ การศกึษาขั �นพื �นฐานและการศกึษาระดบัอดุมศกึษา63 

                                                 
62 ระบบการศกึษาประเทศไทย, ฉบับอิเล็กทรอนิกส์, เข้าถึงเมื�อ 20 เมษายน 2557, 

เข้าถึงได้จาก www.educatepark.com 
63 เรื�องเดียวกนั. 
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1. การศึกษาขั �นพื �นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ�งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อน
ระดบัอุดมศกึษา การแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั �นพื �นฐาน ให้เป็นไปตามที�กําหนดใน
กฎกระทรวง การแบง่ระดบัหรือการเทียบระดบัการศกึษานอกระบบหรือการศกึษาตามอธัยาศยัให้
เป็นไปตามที�กําหนดในกฎกระทรวงการศึกษาในระบบที�เป็นการศึกษาขั �นพื �นฐานแบง่เป็นสาม
ระดบั 

1.1 การศกึษาก่อนระดบัประถมศกึษาเป็นการจดัการศกึษาให้แก่เดก็ที�มีอาย ุ3–6 ปี 
1.2 การศกึษาระดบัประถมศกึษา โดยปกตใิช้เวลาเรียน 6 ปี 
1.3 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา แบง่เป็นสองระดบั ดงันี � 

1.3.1 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยปกตใิช้เวลาเรียน 3 ปี 
1.3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี 

แบง่เป็นสองประเภท ดงันี � 
1. ประเภทสามญัศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื�อเป็นพื �นฐานในการศึกษา

ตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 
2. ประเภทอาชีวศกึษา เป็นการจดัการศกึษาเพื�อพฒันาความรู้และทกัษะ

ในการประกอบอาชีพ หรือ ศกึษาตอ่ในระดบัอาชีพชั �นสงูตอ่ไป 
2. การศกึษาระดบัอดุมศกึษาแบง่เป็นสองระดบั คือ ระดบัตํ�ากวา่ปริญญาและระดบั

ปริญญา การใช้คําว่า "อุดมศึกษา" แทนคําว่า "การศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั"  ก็เพื�อจะให้
ครอบคลมุการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรหรืออนปุริญญา  ที�เรียนภายหลงัที�จบการศกึษาขั �น
พื �นฐานแล้ว 
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
 1.โครงสร้างอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  1.1 อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ 
   อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ         
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ออก
กฎกระทรวงไว้  ดงัตอ่ไปนี �64 

                                                 

 64กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖, เข้าถึงเมื�อ  5 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.moe.go.th/new_stru/word/rule6.doc 
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   ข้อ 1  ให้สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเกี�ยวกับการจดัและ
ส่งเสริมการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคณุภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
โดยให้มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

1. จดัทําข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลกัสูตรการ
อาชีวศกึษาทกุระดบั  

2. ดําเนินการและประสานงานเกี�ยวกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนบัสนุนทรัพยากร  
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศกึษา  
5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั �ง

กําหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกบัหนว่ยงานอื�นและสถานประกอบการ  
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาทั �งภาครัฐและ

เอกชน 
7. จดัระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารมาใช้ในการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8. ดําเนินการเกี�ยวกบังานเลขานกุารของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

ดําเนินการตามที�คณะกรรมการการอาชีวศกึษามอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที�และความ

รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที�รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
   ข้อ 2  ให้แบง่สว่นราชการสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ดงัตอ่ไปนี � 

1. สํานกัอํานวยการ 
2. สํานกัความร่วมมือ 
3. สํานกัติดตามและประเมินผลการอาชีวศกึษา 
4. สํานกันโยบายและแผนการอาชีวศกึษา 
5. สํานกัพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรอาชีวศกึษา 
6. สํานกัมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ 
7. สํานกัวิจยัและพฒันาการอาชีวศกึษา 

   ข้อ 3  ส่วนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอํานาจ
หน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 
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1. สํานกัอํานวยการ มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 
1.1 ดําเนินการเกี�ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประสานราชการ ดําเนินการเกี�ยวกับการบริหารงานทั�วไป กิจการพิเศษ การประชาสมัพนัธ์และงาน
เผยแพร่การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ และงานอื�นใดที�มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที�ของ           
สว่นราชการใดในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

1.2 พฒันาระบบงานและการบริหารงานบคุคลของสํานกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

1.3 ดําเนินการเกี�ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานอาคารสถานที� 
งบประมาณและสินทรัพย์ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดและตรวจสอบมาตรฐาน
อาคาร งานออกแบบและก่อสร้าง รวมทั �งการประสานและสง่เสริมการดําเนินงานของสถานศกึษา 

1.4 ดําเนินการเกี�ยวกบัการส่งเสริมวินยัและระบบคณุธรรม กฎหมาย นิติกรรม
และสัญญา งานเกี�ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื�นที�อยู่ใน
อํานาจหน้าที�ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

1.5 ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง
หรือที�ได้รับมอบหมาย 
   2. สํานกัความร่วมมือ มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

2.1 พฒันาระบบ รูปแบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการเกี�ยวกบัความร่วมมือกับ
เอกชนในการจดัการอาชีวศกึษา รวมทั �งตดิตามและประเมินผล  

2.2 สง่เสริมและสนบัสนนุเอกชนและสถานประกอบการให้จดัการอาชีวศกึษา
ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและมาตรฐานการอาชีวศกึษา รวมทั �งการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

2.3 สง่เสริมและพฒันาระบบการสนบัสนนุทรัพยากร และการจดัให้มี
กองทนุ  อาชีวศกึษา 

2.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ และสมาคม
อาชีพ 

2.5 ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง
หรือที�ได้รับมอบหมาย 
   3. สํานกัตดิตามและประเมินผลการอาชีวศกึษา มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 
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3.1 ดําเนินการเกี�ยวกบัการติดตามและประเมินผลการอาชีวศกึษาในภาพรวม
ของประเทศ  

3.2 ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ร่วมกบัหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

3.3 ให้คําปรึกษาแนะนําเพื�อปรับปรุงและพฒันาการบริหารและการจดัการ
อาชีวศกึษา 

3.4 ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง 
หรือที�ได้รับมอบหมาย 
   4. สํานกันโยบายและแผนการอาชีวศกึษา มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

4.1 จดัทําข้อเสนอนโยบาย แผนยทุธศาสตร์การอาชีวศกึษา และเป้าหมาย
การผลิตและพฒันากําลงัคนอาชีวศกึษา 

4.2 จัดทําข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและ
งบประมาณเพื�อการอาชีวศกึษา รวมทั �งการตดิตามและประเมินผล 

4.3 พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศและส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารมาใช้ในการบริหารจดัการอาชีวศกึษา 

4.4 ดําเนินการเกี�ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การประสานนโยบายและความ
ร่วมมือทางการอาชีวศกึษากบัองค์กรและหนว่ยงานในและตา่งประเทศ 

4.5 ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง
หรือที�ได้รับมอบหมาย 
   5. สํานกัพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรอาชีวศกึษา มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

5.1 จดัทําและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา พร้อมทั �ง
จดัทําข้อเสนอแผนการพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรการอาชีวศกึษา 

5.2 ตดิตามและประเมินผลการพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรการอาชีวศกึษา 
5.3 ดําเนินการฝึกอบรมและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั �ง

ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมและพฒันาครู  บคุลากรการอาชีวศกึษา 
และครูฝึกในสถานประกอบการด้านอาชีพ 

5.4 วิจยัและพฒันาสื�อและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
ผลิตและบริการเครื�องจกัรกลและเทคโนโลยี พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการเรียนการสอน
เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของครูและบคุลากรการอาชีวศกึษา  
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5.5 สร้างและพฒันารูปแบบการฝึกสมรรถนะของครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา และสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมวิชาเรียน ครู และบคุลากรการอาชีวศกึษา 

5.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื�นที�
เกี�ยวข้องหรือที�ได้รับมอบหมาย 
   6. สํานกัมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

6.1 วิจยัและพฒันามาตรฐานและหลกัสตูรแกนกลางการอาชีวศกึษาทกุระดบั  
6.2 วิจยัและพฒันามาตรฐานสื�อต้นแบบและนวตักรรมการอาชีวศกึษา 
6.3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาระบบมาตรฐาน การแนะแนวการอาชีวศึกษา 

และอาชีพ การกําหนดคณุวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การเทียบประสบการณ์และการรับรองคณุวุฒิ
วิชาชีพ 

6.4 พฒันาระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพในสถาบนัการอาชีวศกึษา 
สถานศึกษา รวมทั �งระบบการเรียนรู้ที�บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากบัการ
อาชีวศกึษา 

6.5 ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง
หรือที�ได้รับมอบหมาย 
   7. สํานกัวิจยัและพฒันาการอาชีวศกึษา มีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

7.1 วิจัยและพฒันาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการอาชีวศึกษา 
เพื�อประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความต้องการกําลงัคนด้านอาชีวศกึษาและ  
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

7.2 วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ
อาชีวศกึษาของสถานศกึษา รวมทั �งตดิตามและประเมินผล  

7.3 ส่งเสริม ผลิต พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม สิ�งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพเพื�อพฒันาเทคโนโลยีการอาชีวศกึษาและคณุภาพของนกัเรียน นกัศกึษา 

7.4 รวบรวมการศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ จดัทําสารสนเทศงานการวิจยั
อาชีวศกึษา 

7.5 ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง 
หรือที�ได้รับมอบหมาย 
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แผนผังการบริหารงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที� 6 แผนผงัการบริหารงาน 
 
 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนกังานเลขานุการรัฐมนตรี 

เลขาธิการ 

รองเลขาธิการ 

สาํนกัอาํนวยการ 

รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ 

ภาคเอกชน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

และกระทรวงอื&นๆ 

สาํนกันโยบายและแผน 

สาํนกัความร่วมมือภาคเอกชน 

สาํนกัมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

สาํนกัพฒันาสมรรถนะ

บุคลากรการอาชีวศึกษา 

สาํนกัวจิยัและพฒันาการ

อาชีวศึกษา 

สาํนกัตรวจติดตามและ

ประเมินผลการอาชีวศึกษา 

กลุ่มพฒันาระบบราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

วทิยาเขต 

สถาบนั 28 แห่ง 
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 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษา 

  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นองค์กรหลกัที�มุ่งมั�นผลิตและพฒันา
กําลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สง่ผลตอ่การเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และภมูิภาค65 
  พันธกิจการอาชีวศึกษา 

1. จดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศกึษาวิชาชีพ อยา่งทั�วถึงและเสมอภาค 
3. วิจยั สร้างนวตักรรม พฒันาองค์ความรู้เพื�อการพฒันาอาชีพ 

  ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั �น สํานักงานคะ
กรรมการการอาชีวศกึษาได้กําหนดยทุธศาสตร์ไว้ 6 ยทุธศาสตร์ 35 กลยทุธ์66 ดงันี � 

  ยุทธศาสตร์ที� 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน 
  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษามีภารกิจเกี�ยวกบัการจดัการการอาชีวศกึษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคณุธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ การพฒันาการจดัการ
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน้นการผลิตกําลงัคนให้มีคณุภาพมาตรฐาน มีเส้นทาง
อาชีพที�ชดัเจน เพื�อสนบัสนนุขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรอง
สมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้าง
คา่นิยมที�ดีตอ่การอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้ สําเร็จอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมี
คณุภาพมาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอยา่งมีความสขุในสงัคม โดยมีกลยทุธ์หลกัคือ 

1. พฒันาครูและบคุลากรอาชีวศกึษา 
2. เร่งรัดพฒันาคณุภาพและสมรรถนะผู้ เรียน 
3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัด       

ประเมินผล 
4. สง่เสริมประกนัคณุภาพสถานศกึษา 
5. สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                                                 

 65 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, วิสัยทัศน์และพันธกิจ, เข้าถึงเมื�อ  
5  มีนาคม  2557, เข้าถึงได้จาก  http:// http://www.vec.go.th/ 
 66 เรื�องเดียวกนั. 
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6. พฒันาสถานศกึษาและสถาบนัการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ        
ทางวิชาชีพ 

7. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลกูจิตอาสา ด้วยการบริการสงัคม 
8. ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื�อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน 

เสริมสร้างทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ 
9. สร้างภาพลกัษณ์ที�ดีตอ่การอาชีวศกึษา 

  ยุทธศาสตร์ที� 2: การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
  การผลิตและพฒันากําลงัคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ต้องได้รับความ
ร่วมมือกบัองค์กรที�ต้องกรใช้กําลงัคน ตั �งแตภ่าคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชมุชน เพื�อสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษาทั �งในและตา่งประเทศ นําไปสู่การกําหนดหลกัสตูร 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในการผลิตกําลงัคน ได้ตรงกบัความต้องการภาคการผลิตและ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยมีเป้าประสงค์ เพื�อผลิตและพฒันากําลงัคนสอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงานและท้องถิ�น และมี กลยทุธ์ คือ 

1. ส่งเสริมและสนบัสนนุความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ทั �งในและตา่งประเทศ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือในการจดัการอาชีวศกึษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

3. พฒันาฐานข้อมลูความร่วมมือ 
4. พฒันาศนูย์กําลงัคนชีวศกึษา 
5. ประสาน สง่เสริมและสนบัสนนุ การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

ของสถานศกึษาเอกชน สถานประกอบการและเครือขา่ย 
  ยุทธศาสตร์ที� 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  คณุภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที�
สําคญัที�สุดที�จะส่งผลต่อคณุภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 และนําแนวทางการพฒันาคณุภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) ซึ�งเป็นเครื�องมือในการ
พฒันาองค์กรไปสูค่วามเป็นเลิศ ในขณะที�กฎหมายการอาชีวศกึษาได้ระบถึุงการจดัตั �งสถาบนัการ
อาชีวศึกษา ซึ�งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบนัการอาชีวศึกษา
ควบคูไ่ปด้วย อีกทั �งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดงักล่าว มีผลให้ต้องสร้าง
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กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื�อนําไปสู่การปฏิบัติ ดังนั �น เพื�อให้การพัฒนาระบบบริหารและ
จดัการอาชีวศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จงึได้กําหนดกลยทุธ์ไว้ดงันี � 

1. จดัและพฒันาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมายการอาชีวศึกษา 
และกฏหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และธรรมาภิบาล 

3. พฒันากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
4. กระจายอํานาจการบริหารจดัการสูส่ถานศกึษาและสถาบนั 
5. ผลกัดนัการจดัตั �งสถาบนัการอาชีวศกึษา 
6. พฒันาระบบตดิตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
7. พฒันาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
8. สง่เสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการและการให้บริการ 
9. เสริมสร้างสวสัดกิารและขวญักําลงัใจ 

  ยุทธศาสตร์ที� 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
  มุ่งเน้นการเพิ�มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
การศกึษาวิชาชีพที�มีคณุภาพมาตรฐานอย่างตอ่เนื�องตลอดชีวิต ทั �งการศกึษาในระบบ การศกึษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
และกลุ่มเป้าหมายทั �งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้ สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ ยากไร้ ด้อยโอกาส           
คนพิการ ผู้หา่งไกลทรุกนัดารและชนกลุม่น้อย มีกลยทุธ์ดงันี � 

1. สง่เสริมและพฒันาการจดัอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที� 
2. หลากหลายทั �งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 
3. สง่เสริมและพฒันาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 
4. จดัการศกึษาวิชาชีพแก่ผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สงูอาย ุ
5. สง่เสริมให้มีการสร้างรายได้ระหวา่งเรียน 

  ยุทธศาสตร์ที� 5: จดัอาชีวศกึษาเพื�อสร้างเสริมความมั�นคงของรัฐ 
  ส่งเสริมการจดัการศกึษาในจงัหวดัชายแดน ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
สนัตวิิธีวิถีประชาธิปไตย บนพื �นฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม และความเป็นอตัลกัษณ์ของ
แต่ละพื �นที� มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา แลกเปลี�ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ
วิชาชีพ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าในอนาคต โดยหวังผลให้ประเทศไทยเป็น
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ศนูย์กลางการศกึษาวิชาชีพในภมูิภาคโดยเฉพาะสาขาที�มีศกัยภาพและความพร้อม ประกอบด้วย
กลยทุธ์ ดงันี � 

1. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดน        
ภาคใต้ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื �นที�
ชายแดน และเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ  

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการ 
พระราชบญัญตั ิ

4. สง่เสริมและพฒันาการจดัอาชีวศกึษาร่วมกบัประเทศเพื�อนบ้านเพื�อสร้างความ       
เข้าใจอนัดี 
  ยุทธศาสตร์ที� 6: สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
  เพื�อให้การอาชีวศกึษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั �งแตก่ารพฒันาระบบการบริหาร
การจดัการให้เอื �อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวตักรรมทางวิชาชีพ การเชื�อมโยงการ
วิจยักับกระบวนการจดัการเรียนรู้การสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้จริง มี          
กลยทุธ์ ดงันี � 

1. ส่งเสริมพฒันาการวิจัย สร้างนวตักรรม สิ�งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย 
การวิจยัเพื�อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

2. ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม ไปใช้พฒันาคณุภาพการ
บริหารจดัการและการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริมให้นําความรู้ เทคโนโลยี สิ�งประดิษฐ์ และนวตักรรม ไปใช้พฒันาอาชีพ 
จดสิทธิบตัรและพฒันาสูเ่ชิงพาณิชย์ 

4. พฒันาระบบบริหารจดัการ เครือข่ายงานวิจยั และการจดัความรู้อาชีวศกึษา ทั �ง
ในประเทศและระดบันานาชาต ิ
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 3.ความก้าวหน้าการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพสู่
ประชาคมอาเซียนภายใต้สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ตามที� สํานกัความร่วมมือ เชิญคณะทํางานและคณะทํางานย่อย ยกร่างรูปแบบ           
“ การบริหารจดัการอาชีวศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน ” สถานศกึษานําร่องและผู้ เกี�ยวข้องเข้าร่วม
ประชมุ ระหว่างวนัที� 5 – 6 มกราคม 2555 ณ ห้องประชมุ 5 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
อาชีวศกึษา นั �น สาระการประชมุดงันี �67 

1. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ประธานการประชมุ ฯ มอบนโยบายใน
การเตรียมความพร้อมของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที�จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป็นแนวทางการดําเนินงานในการพฒันาสถานศกึษานําร่อง ได้แก่ 

1.1 การปรับหลกัสตูร ส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีทกัษะที�จําเป็นในศตวรรษที� ๑๑ ( 21 
st Century Skill ) เช่น Digital Literacy , Inventive Thinking , Effective Communication , High 
Productivity รวมทั �งทักษะชีวิต Life Skill หรือกําหนดทักษะของผู้ เรียนในการเข้าสู่อาเซียน 
ASEAN Skill 

1.2 พฒันาการสอนโดยใช้  ICT จดักิจกรรม พฒันาสื�อ ครู และเครื�องมืออื�นๆ 
1.3 ประชาสัมพันธ์สิ�งที�ผู้ เรียนจะได้รับในการเข้าเรียน เช่น ผู้ เรียนสามารถ

สื�อสารได้กี�ภาษา ฝึกงานในโรงงานในต่างประเทศ หรือผ่านการเรียน ICT รวมทั �งจดักิจกรรมที�
สว่นกลางเพื�อยกยอ่ง 

1.4 มีการกําหนดกรอบแผนงาน แผนเงิน ตามยุทธศาสตร์เป็นหลกั สอดคล้อง
กบัอาเซียน โดยมี KPI กําหนดเป็นระยะ ดงันี � ระยะต้น ระยะกลาง ระยะยาว และงบประมาณ
โครงการต้องกนัไว้ 15 % มีการวางแผนเตรียมผลิตนกัเรียน/นกัศึกษา โดยกําหนดเป้าหมายให้
ผู้ เรียนที�จบการศกึษา เพื�อ 
    1.4.1 สง่ไปทํางานตา่งประเทศ 
    1.4.2 ทํางานกบับริษัทตา่งชาตใินประเทศไทย 
    1.4.3 ทํางานในประเทศไทย 
    1.4.4 มีการรับรองมาตรฐานและฝีมือ 

                                                 

 67 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, รายงานความก้าวหน้าการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2555), 1-2. 
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1.5 วางแผนการจดัการสอน อาชีวศกึษาปกติ EP และ Mini EP ปรัชญาในการ
จดั คือ No child left behind 

1.6 การเรียนหลกัสูตรอินเตอร์ ให้มีการจดัเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองโดย
พิจารณาความเหมาะสม 

1.7 หากการจ้างครูสอนภาษาจากต่างประเทศมีข้อจํากดัเรื�องงบประมาณให้มี
การปรับ แก้ไขระเบียบ หาวิธีจ้างครูต่างชาติ โดยการจ้างครูอาสาจากต่างประเทศที�มีคณุภาพ 
และเสียคา่ใช้จา่ยไมม่าก 

1.8 จดัการเรียนการสอนระบบทางไกลชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในการจ้างครู  
2. การจดัหลกัสตูร English Program  Mini English Program และ General 

English Program  
   สรุปการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของไทยมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีที�มีคณุภาพสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รวมทั �งพัฒนาบุคลากรในวัยแรงงานให้มีสมรรถนะสูงขึ �น ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ทั �งนี � มุ่งเน้นความคล่องตวัและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
ความอิสระทางด้านวิชาการ และการระดมความร่วมมือระหว่างสถานศกึษาด้วยกนั และระหว่าง
สถานศกึษากบัสถานประกอบการ โดยมีระบบคณุวฒุิวิชาชีพที�สนบัสนนุการประกนัคณุภาพและ
สง่เสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนทั �งในระบบ นอกระบบ และประสบการณ์จากการทํางาน อนั
จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการฝึกอบรมอย่างตอ่เนื�องตลอดชีวิตการทํางาน สอดคล้องและ
เป็นไปตามทฤษฎีการบริหารจดัการอาชีวศกึษาของ โปรเซอร์และควิกเลย์68(Prosser and Quigley:
อ้างถึงในปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2542) ได้สร้างทฤษฎีที�ชื�อว่า Prosser's Sixteen Theorems 
โดยกล่าวไว้ว่าการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานนั �นต้องฝึกปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการ
ทํางานจริง ใช้เครื�องมืออุปกรณ์จริง จัดการอาชีวศึกษาตามความสนใจของผู้ เรียนและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน จัดให้มีความร่วมมือและระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ มีการ
บริหารแบบยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี�ยนแปลง นอกจากนี �แล้วแนวคิดใน
การจดัการศกึษาของไทยยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีกระบวนการเลือกอาชีพของ กิสเบอร์กและคณะ

                                                 

 68 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การจัดและบริหารอาชีวศึกษา, (กรุงเทพฯ : ศนูย์สื�อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), 18-19. 
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(Ginzberg and other) 69 ซึ�งกล่าวว่าการเลือกอาชีพนั �นจะเกิดในช่วงที�เด็กอายุ 17 ปีจนถึงวยั
ผู้ ใหญ่ ซึ�งไทยก็จดัให้มีการเรียนอาชีพในระดบัมธัยม และทฤษฎีนี �ยงักล่าวอีกว่าระดบัการศกึษา 
ความสนใจ ความสามารถและโอกาส มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพด้วยเช่นกัน และไทยก็จัด
การศึกษาที�มีความหลากหลาย และจัดการศึกษาหลายระดับเพื�อตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานเชน่กนั 
 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 ลเูนนเบิร์ก และออสเตน (Lunenburg and Ornstein) ได้ศกึษาเกี�ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน จากโครงการ Connecticut School Effectiveness Project และสรุปลกัษณะของ
การบริหารโรงเรียนที�มีประสิทธิผลวา่มีลกัษณะ 7 ประการ ดงันี � 

1. มีสภาพแวดล้อมที�เป็นระเบียบและปลอดภยั (a safety and orderly environment) 
และ ไมเ่ป็นปัญหาอปุสรรคสําหรับการเรียนการสอน 

2. พนัธกิจของโรงเรียนมีความชดัเจน (a clear school mission) บคุลากรมีส่วนร่วม
ในภาระผกูพนัของเป้าหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตา่ง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

3. มีภาวะผู้ นําทางวิชาการ โดยที�ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและประยกุต์ใช้คณุลกัษณะ
ของงานวิชาการที�มีประสิทธิผล (instructional effective) 

4. มีบรรยากาศของความคาดหวงัที�สงู (a climate of high expectation) โดยที�อาจารย์
สามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ในทกัษะเบื �องต้นให้นกัเรียนเห็นได้ 

5. ทุ่มเทเวลาในการทํางาน (high time on task) เพื�อวางแผนกิจกรรมการเรียน          
การสอนและพฒันาทกัษะ 

6. มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างสมํ�าเสมอ (frequent monitoring 
of student program) เพื�อนําผลมาปรับปรุงตอ่ไป 

                                                 
69 สมปอง รักษาธรรม,  “การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษาชั �นปีสดุท้ายระดบั

อนปุริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ จงัหวดัชลบรีุ” (กรุงเทพฯ: 
คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  2540), 10. 
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7. มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผู้ปกครอง (positive home school relations) โดยที�
ผู้ปกครองสนบัสนนุพนัธกิจของโรงเรียนและชว่ยเหลือสว่นที�ทําให้เกิดความสําเร็จ70 
 แฮนสนั (Hanson) ให้ทัศนะว่าการบริหารโรงเรียนที�มีประสิทธิผลมีลกัษณะดงันี �      
1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิXทางการเรียนของผู้ เรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียน  3) มีการติดตามกํากับกระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการ
สง่เสริมการรักษาวินยัของผู้ เรียน และ 6) มีการจดัสภาพแวดล้อมและสวสัดกิารทํางาน71 
 เชสเตอร์ (Chester) ได้ศึกษาวิจยัถึงพฤติกรรมการบริหารวิชาการของผู้ บริหาร
การศกึษาทั�วประเทศในสหรัฐอเมริกา พบวา่ พฤตกิรรมที�ทําให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
มีสมรรถภาพสงู โดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ�มมากขึ �น ได้แก่ การส่งเสริมให้ครู
ใช้เทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในที�ประชมุ จดัปฐมนิเทศเพื�อ
ช่วยเหลือครูใหม่ จดัให้มีการอบรมความรู้เกี�ยวกับวิชาการศึกษาเพิ�มเติมแก่คณะครูเพื�อปรับปรุง
เทคนิคการสอน72 
 เซ็งเก (Senge) กล่าวคือ องค์ประกอบสําคัญที�จะส่งผลให้สถานศึกษาเป็น
สถานศกึษาที�มีประสิทธิผล โดยการทําให้สถานศกึษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ�งประกอบด้วย
หลกัการสําคญั  5 ประการ ดงันี � 1) การคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) ซึ�งเป็นไปตามวีการ
เชิงระบบ (system approach) หรือตามทศันะของเกสเซล (Getzets) และกูบา (Guba) พาร์สนั 
(Parsons) เอสซิ โอนี (Etzioni) และคาร์สัน (Carlson) ที�มองสถานศึกษาอย่างเป็นระบบของ
สงัคม (school as social system) เป็นการมองอย่างเป็นภาพรวม ไม่มองแบบแยกส่วน เพราะ
การมองหรือคิดแบบแยกส่วนจะเป็นเสมือนการเล่นภาพการตดัต่อ (jigsaw puzzle) ซึ�งหากมอง
ภาพทีละชิ �นจะไม่สามารถบอกได้ว่าจะทําให้เกิดภาพรวมในรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร จะต้องจดั
ให้เข้าที�ตามลักษณะความสัมพันธ์ของมันแล้ว จึงจะทําให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างชดัเจน 
2) ความรอบรู้ของบคุลากร (personal mastery) เป็นไปตามทฤษฎีการจงูใจและทฤษฎีภาวะผู้ นํา 
ที�กล่าวว่าคนจะมีพนัธะผูกพันกับจุดหมายและภารกิจขององค์การและจะใช้ความพยายามเพื�อ

                                                 

 70 Fred Lunenburg  and Allan Ornstein, Educational Administration: Concepts 

and Practiccs, 2nd ed. New York: Wadsworth Publishing company, 1996), 348. 
 71E. Mark Hanson, Educational Administration and Organization Behavior, 4th 

ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 35. 
 72N.M. Chester,  An Introduction to school Administration (New York: Mcmillan, 

1966), 286-288. 
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การบรรลผุลสําเร็จ หากพวกเขามีความรอบรู้ในวิชาการตา่ง ๆ สามารถร่วมในการเป็นเจ้าของหรือ
เป็นสว่นหนึ�งขององค์การ 3) มีรูปแบบทางความคิด (mental models) เป็นไปตามทฤษฎีการจงูใจ
และภาวะผู้ นํา โดยเชื�อว่าการสร้างรูปแบบทางความคิด ให้เกิดขึ �นในองค์การ จะทําให้สมาชิกมี
ความตื�นตวั มีแรงจงูใจภายใน ในการที�จะสํารวจภาพที�เป็นอยูแ่ละสภาพที�คาดหวงัเพื�อการพฒันา
รูปแบบทางความคิดอยู่เสมอ  4) การมีคณุคา่ร่วม (shared values) ซึ�งเป็นไปตามหลกัการของ
วฒันธรรมองค์การและการมีส่วนร่วม โดยเชื�อว่าหากองค์การให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดวิสยัทศัน์โดยอาศยัคณุคา่ร่วม (shared values) ของสมาชิกแล้ว ก็จะทําให้เกิดวิสยัทศัน์
ร่วม (shared vision) ซึ�งจะทําให้พวกเขามีความผูกพันกับวิสยัทัศน์ร่วมนั �นและก่อให้เกิดการ
ปฏิบตัิตามมา  5) การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) เป็นไปตามหลกัการความร่วมมือ หลกัการ
กระบวนการกลุ่ม ซึ�งเชื�อว่าสมาชิกในองค์การจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ �นหากพวกเขาได้มีการ
แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ซึ�งกันและกนั ซึ�งไม่เพียงในระดบัห้องเรียนเท่านั �น แตจ่ะต้อง
เป็นทั �งระดบัสถานศกึษาด้วย73 
 ในปี ค.ศ.1999 สคริปเนอร์ (Scribner) ได้ศกึษาคณุลกัษณะของการบริหารโรงเรียนที�
มีประสิทธิผล พบวา่ มี 4 ปัจจยั คือ 
 1. การสร้างสงัคมที�เอื �ออาทรตอ่ความสําเร็จของนกัเรียน 
 2. การสร้างความร่วมมือระหวา่งผู้ปกครองและชมุชนใกล้เคียง 
 3. การสร้างวฒันธรรมที�หว่งใยตอ่นกัเรียนทางด้านการเรียนการสอน 
 4. การสร้างระบบการประเมินผลที�เน้นความแตกตา่งระหวา่งบคุคล74 

  นอกจากนี �ลิสตนั (Liston) ได้ศึกษารูปแบบโรงเรียนที�มีคุณภาพว่าจะต้องมีการ
ประเมินและทบทวนกิจกรรมทกุกิจกรรม เพื�อค้นหาวา่มีสิ�งใดต้องปรับปรุง เพื�อสร้างความเชื�อถือได้75 

                                                 

 73M.J. Marqueardt, Building the learning organization: A system approach to 

quantum  Improvement and global success (U.S.A.: McGraw-Hill, 1996), 43-46.  
 74A. P. Scribner, “High performing Hispanic schools: An introduction.” In 

Lessons from high performing Hispanic schools:Creating Learning communities, P. 
Reyes, J.D. Scribner, and A.P. Scribner (Eds) (New York: Teachers College Press, 
1999), 16. 

 75C. Liston, Managing quality and standards (Buckingham: Open University 
Press, 1999), 19. 
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 ในปี ค.ศ. 2001 คลิกแมน กอร์ดอน และโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and 
Ross-Grodon) ได้สรุปคณุลกัษณะของโรงเรียนประสิทธิผล หรือโรงเรียนที�ประสบผลสําเร็จในการ
บริหารงานที�ปรับปรุงแล้ววา่มี 12 ประการ คือ 
 1. ผู้บริหารที�มีความหลากหลายของภาวะผู้ นําซึ�งรวมถึงภาวะผู้ นําของครูด้วย 
 2. ตระหนกัถึงสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมของโรงเรียน 
 3. การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
 4. การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัและปรับเปลี�ยนวิสยัทศัน์อย่างตอ่เนื�อง 
 5. ได้รับการสนบัสนุนจากทั �งภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื�องเวลาเรียน การจดั
กิจกรรม ด้านวิชาการและคณุธรรมจริยธรรม 
 6. เน้นที�การเรียนการสอน 
 7. มีการพฒันาที�ตอ่เนื�อง เช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัของโรงเรียน 
 8. มีแผนการสอนที�ดี 
 9. ครูมีความร่วมมือกนั 
 10. มีการศกึษาวิจยัเพื�อหาข้อมลูในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน 
 11. มีความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัในการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน 
 12. ใช้วิธีการหลากหลายเพื�อพฒันาปรับปรุงโรงเรียน76 

  แฮริสนั (Harison) ได้ศกึษาวิจยัเรื�อง ผู้ นําแบบเปลี�ยนแปลงสภาพกบัประสิทธิผลของ
วิทยาลัยชุมชน โดยศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในอเมริกาเหนือ 46 แห่ง ใช้วิธีการศึกษาทั �งเชิง
ปริมาณและคณุภาพ คือการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารวิทยาลยั 
โดยใช้ Multifactor Leadership Questionnaire และแบบสํารวจเกี�ยวกับ Institutional 
Performance เพื�อทราบถึงประสิทธิผลของวิทยาลัย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ นําและ
ประสิทธิผลของวิทยาลยั โดยใช้ Multiple regression ผลสรุปผู้ นําแบบเปลี�ยนแปลงสภาพจะเป็น
ตวัพยากรณ์ต่อประสิทธิผลของวิทยาลยั ได้ดีกว่าผู้ นําแบบแลกเปลี�ยน และจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารที�มีพฤติกรรมผู้ นําแบบเปลี�ยนแปลงสภาพนั �นจะเป็นผู้ ที�มีความมั�นใจ สื�อสารแบบเปิด 
และแสดงวิสยัทศัน์ได้ดีกวา่ผู้บริหารที�มีพฤตกิรรมแบบแลกเปลี�ยน77 

                                                 

 76Glickman and others, Supervision and instructional Leadership a 

developmental approach (U.S.A.: allyn and bacon, fifth edition., 2001), 49. 
 77David Todd Harison, Dissertation Abstract International (Singapore: 

McGraw-Hill, 2000), 4. 
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 นอกจากนี �แล้ว ฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) ที�ได้ศกึษาวิจยัและพบว่าโรงเรียน
ที�มีคุณภาพและมีประสิทธิผลควรประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจยั 2) ด้าน
กระบวนการ และ 3) ด้านผลที�ได้รับ ซึ�งต้องได้รับการตรวจสอบ78 
 ในปี ค.ศ. 2002 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแห่งสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of 
Victoria: Department of education and training) ได้ศกึษาพฒันาองค์ประกอบของโรงเรียน
ประสิทธิผลจากแนวคิดของแซมมอนส์, ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and 
Mortimore) ซึ�งพบวา่มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี � 
   1. ภาวะผู้ นําที�เป็นมืออาชีพ  
  2. การมีความคาดหวงัตอ่นกัเรียนในระดบัสงู 
  3. การเน้นที�การเรียนการสอน 
 4. การสอนอยา่งมีวตัถปุระสงค์ 
 5. ความน่าเชื�อถือ 
 6. ความรับผิดชอบ 
 7. ชมุชนแหง่การเรียนรู้ 
 8. สภาพแวดล้อมแหง่การเรียนรู้ที�มั�นคงถาวร79 
 สํานกังานมาตรฐานการศกึษา (office for standard in education) ได้ศกึษาวิจยัการ
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาพบว่า ควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื�อปรับปรุง
คณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื�อง โดยในการศกึษาวิจยัครั �งนี �ใช้หลกัการประเมินที�สามารถนําไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�ง
กําหนดมาตรฐานการประเมิน 4 ประการ คือ 1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้               
3) ด้านความเหมาะสม และ 4) ด้านความถกูต้อง80 

                                                 

 78W.K. Hoy and C.G. Miskel, Educational administration theory, research, 

and practice, 6th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 297.  
 79State of Victoria (Department of education and training), Knowledge and 

Skills building a future, accessed  August 30,  2007,  available from http://www.sofweb. 
vic.edu.au/blueprint/es/default.asp,(2002), 1-25. 
 80Office for Standards in Education, Inspecting schools: Framework for inspecting 

schools (London: Ofsted publications Centre, 2003), 2-3. 
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 ฮอล์ท และไฮท์ (Holt and Hinds) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสําคญัที�จะส่งผลตอ่ความ
มีประสิทธิผลของสถานศกึษาวา่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ ดงันี � 1) องค์ประกอบด้าน
การมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั ประกอบด้วยการมีจดุหมายที�ชดัเจน การมีค่านิยมและความเชื�อมร่วม
และการมีภาวะผู้ นําทางด้านการเรียนการสอน 2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การมีส่วนเกี�ยวข้องและความรับผิดชอบของนกัเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การยอมรับและการมีสิ�งจงูใจพฤติกรรมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ�งจูงใจพฤติกรรมใน
ทางบวกของนกัเรียน การได้รับการสนบัสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง 3) องค์ประกอบด้านการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยหลกัสูตรการสอนการพฒันาบุคลากร ความคาดหวงัในความสําเร็จสูง และ
การตดิตามความก้าวหน้าของนกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ31 
  คาลดเวล์ล และสปิงค์ส (Caldwell and Spinks) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมี
ประสิทธิผลของสถานศกึษาประกอบด้วย 6 ด้าน จํานวน 43 รายการ ซึ�งเขาถือว่าเป็นเกณฑ์ “แบบ
อดุมคติ” (ideal type) คือแม้แต่สถานศกึษาที�มีประสิทธิผลสงูอาจจะมีไม่ครบทกุรายการ แตก็่มี
ประโยชน์ที�จะใช้วัดความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาได้ ดังมีรายการดังนี � 1) ด้านหลักสูตร 
ประกอบด้วย มีจดุหมายทางการศกึษาที�ชดัเจน มีแผนงานที�ได้รับการวางแผนไว้อย่างสมดลุและ
เป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนในสถานศึกษาได้มีแผนงานพฒันา
นกัเรียนให้มีทกัษะที�ต้องการ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนกัเรียนในระดบัสงู 2) ด้าน
การตดัสินใจประกอบด้วย บคุลากรมีส่วนร่วมในการพฒันานโยบายสถานศกึษาในระดบัสงู คณะ
ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดบัสูง ชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกับ
สถานศึกษาในระดบัสงู 3) ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย สถานศึกษามีทรัพยากรอย่างพอเพียงที�
จะช่วยให้ครูทําการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล สถานศกึษามีครูที�มีความสามารถและแรงจงูใจ 4) 
ด้านภาวะผู้ นําประกอบด้วย ความสามารถในการกําหนดหน้าที�และทรัพยากรเพื�อปฏิบตัิงานที�มี
ประสิทธิภาพ การจดัสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา การตอบสนอง
และสนับสนุนความต้องการของครู การใส่ใจต่อการพัฒนาในวิชาชีพของครู การกระตุ้นครู
เกี�ยวข้องกบัแผนพฒันาวิชาชีพและใช้ครูที�มีทกัษะ การตระหนกัถึงสิ�งที�กําลงัเกิดขึ �นในสถานศกึษา
ในระดับสูง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื�น ชุมชน ครูและนักเรียน มีรูปแบบการ
บริหารที�ยืดหยุน่ มีความพยายามที�จะให้เกิดการเปลี�ยนแปลง จดัให้มีข้อมลูย้อนกลบัสําหรับครูใน
ระดับสูง ตรวจสอบแผนงานและวัดความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย 5) ด้านบรรยากาศ 
ประกอบด้วยสถานศึกษากําหนดค่านิยมที�สําคญั ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงความผูกพันและ
จงรักภักดีตอ่จุดหมายและคา่นิยมของสถานศึกษา จดัสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ตื�นเต้น และท้าทาย
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ต่อครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชื�อถือกันของครูกับนักเรียน มีบรรยากาศความ
ไว้วางใจและการสื�อสารแบบเปิดในสถานศกึษา มีความคาดหวงัในสถานศึกษาว่านกัเรียนทกุคน
จะทําดี ผู้ บริหารครู และนักเรียน คาดหวังความสําเร็จในระดับสูง นักเรียนมีขวัญกําลังใจใน
ระดบัสูง นกัเรียนมีการยอมรับนบัถือและความเป็นเจ้าของผู้ อื�น จดัให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อสถานศึกษา มีความเป็นระเบียบวินัยที�ดีในสถานศึกษา ผู้บริหารอาวุโสเกี�ยวข้องกับวินยัของ
นกัเรียนในระดบัตํ�า อตัรา    การขาดเรียนของนกัเรียนตํ�า อตัราการพกัเรียนของนกัเรียนตํ�า อตัรา
ความประพฤติเหลวไหลของนกัเรียนตํ�า ครูมีขวญักําลงัใจในระดบัสูง ครูมีความเป็นอนัหนึ�งอัน
เดียวในระดับสูง อัตราการขาดงานของครูตํ�า การย้ายของครูมีเพียงเล็กน้อย 6) ด้านผลลัพธ์
ประกอบด้วย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนตํ�า คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จใน
ระดบัสงู การศกึษาตอ่หรือหางานทําของนกัเรียนอยูใ่นระดบัสงู81 
 อํารุง จันทวานิช และคณะ ได้เสนอแนวคิดของโรงเรียนที�สมบูรณ์แบบว่าต้อง
ประกอบด้วย 1) ผู้ เรียนมีคณุภาพมาตรฐานมีการพฒันาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
เรียนตอ่และประกอบอาชีพได้ 2) โรงเรียนเป็นที�ชื�นชมของชมุชน 3) โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้
ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื�น 4) การจดักระบวนการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนสําคญัที�สุด 5) 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน 6) การบริหารจัดการที�ดีใช้
โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีสว่นร่วม   7) การประกนัคณุภาพการศกึษามีประสิทธิภาพเป็นส่วน
หนึ�งของระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาและจํานวนเพียงพอ   
9) ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน 10) หลกัสูตรเหมาะสมกับผู้ เรียนและท้องถิ�น 
11) สื�ออปุกรณ์เทคโนโลยีทนัสมยั 12) แหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย 13) งบประมาณมุ่งเน้น
ผลงาน 14) สภาพแวดภาพภายนอกของโรงเรียนดีมีสงัคมบรรยากาศ สิ�งแวดล้อมเอื �ออํานวยต่อ
การจดัการศกึษาที�มีคณุภาพ82 

 สมเกียรติ พ่วงรอด83 กล่าวว่าการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  และประสบกับ
ความสําเร็จได้นั �นไม่มีทฤษฎี และหลกัการใดที�เหมาะสมที�สดุ ที�สามารถนํามาใช้บริหารได้กบัทกุ

                                                 

 81Hot and Hinds, อ้างถึงในวิโรจน์  สารัตถะ, โรงเรียน: องค์การแห่งการเรียนรู้ 
(กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสทุธิX, 2544), 22.  
 82อํารุง  จนัทวานิช และคณะ, “โรงเรียนสมบรูณ์แบบ,” วารสารวิชาการ 6, 1(2546): 
20-23. 
 83สมเกียรติ พ่วงรอด, การบริหารงานบุคคล,  เข้าถึงเมื�อ 20 สิงหาคม 2551, เข้าถึงได้
จาก ttp://suthep.cru.in.th/mgnt68.doc  
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โรงเรียน แต่ถ้าโรงเรียนนั �นๆ มีผู้บริหารที�เป็นมืออาชีพ ใช้หลกัธรรมาภิบาลใช้ความรู้ความ
เชี�ยวชาญในการนําเทคนิควิธีทฤษฎีและหลกัการตา่งๆที�หลากหลายมาบรูณาการ  เพื�อปรับใช้กบั
การบริหารจดัการศกึษาให้เหมาะสมกบัสภาพเหตกุารณ์ สถานที� ระยะเวลา และปัจจยัแวดล้อม 
จงึจะประสบกบัความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 Cheng ได้ศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียนที�มีประสิทธิผลมี 8 รูปแบบคือ          
1)รูปแบบเป้าหมาย(goal model) นิยามประสิทธิผลของโรงเรียนว่า เป็นโรงเรียนที�สามารถ
ดําเนินการบรรลผุลตามเป้าหมายทุกข้อกําหนด 2)รูปแบบทรัพยากร-ปัจจยัป้อน(resource-input 
model) เป็นโรงเรียนที�สามารถจดัหาทรัพยากรหรือสามารถได้ปัจจยัป้อน(นกัเรียน)ที�มีคณุภาพ     
3)รูปแบบกระบวนการ(process model) เป็นโรงเรียนที�มีกระบวนการดําเนินงานภายในราบรื�น          
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการบริหารจดัการหรือกิจกรรมการเรียนการสอน 4)รูปแบบความพึงพอใจ
(satisfaction model)เป็นโรงเรียนที�มีประสิทธิผลการดําเนินงานดีคือสามารถดําเนินงานให้ได้ผล
เป็นที�พึงพอใจของทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง 5)รูปแบบการดําเนินงานถูกต้องตามหลักการ(legitimate 
model) เป็นโรงเรียนที�สามารถแข่งขนัในการดําเนินงานในทุกวิถีทางที�จะทําให้โรงเรียนอยู่รอดได้
โดยไม่ผิดหลักการ 6)รูปแบบเน้นการดําเนินงานที�ยงัไม่บรรลุผล(ineffectiveness model) เป็น
โรงเรียนที�สามารถดําเนินงานให้ปลอดจากคณุลกัษณะที�ไมพ่งึประสงค์ได้ 7)รูปแบบการเรียนรู้ของ
องค์การ(organizational learning model) เป็นโรงเรียนที�สามารถพฒันาองค์การให้เกิดการเรียนรู้
ได้ สามารถปรับเปลี�ยนการดําเนินงานให้ทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และ 
8)รูปแบบการบริหารคณุภาพโดยรวม(total quality management model) เป็นโรงเรียนที�สามารถ
บริหารจดัการโดยรวมให้สนองความต้องการของทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องและประสบผลตามเป้าหมายที�
กําหนด84  

วีระยทุธ  สุดสมบรูณ์ และคณะ85ได้ศึกษาวิชยัเรื�อง การบริหารอาชีวศกึษาตามกรอบ
แนวคิด “ปัญจะปฏิรูป” พบว่า การปฏิรูประบบการอาชีวศกึษา ของผู้บริหารสถานศึกษาต่าง
ประเภทกนั มีการบริหารอาชีวศกึษา ในภาพรวม และจําแนกตามองค์ประกอบ แตกตา่งกนัอย่าง
ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

                                                 
84 Cheng, อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิชนิตย์, “การวิจัยและการพัฒนาระบบการ

ประเมินภายในสถานศึกษา,” ใน รายงานวิจัยเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาต(ิกรุงเทพฯ: วีทีซี คอมมิวนิเคชั�น, 2543), 56-61.  
 85 วีระยทุธ สดุสมบรูณ์ และคณะ, การบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด “ปัญ

จะปฏิรูป” ของผู้บริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2548. 
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นฤมล ดวงแสง และคณะ86ได้ศกึษาเรื�องการพฒันารูปแบบการบริหารสถานศกึษา สังกัด
สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา โดยใช้แนวคิด (Balanced Scorecard: BSC) ผลการวิจยั
พบว่า สถานศึกษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในเขต จดัตั �งสถาบนัการอาชีวศกึษา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 มีสภาพปัจจุบนัปัญหาในการปฏิบตัิด้านแนวทางการจดัการศึกษา 
ด้านแผนการผลิตและพฒันากําลงัคน และด้านการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการอยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านงบประมาณสนบัสนุนด้านองค์ประกอบที�
ส่งผลตอ่การบริหารที�มีประสิทธิผล ด้านการควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานการอาชีวศกึษา ด้าน
เงื�อนไขที�จําเป็นตอ่การขบัเคลื�อนและด้านการจดัตั �งสถาบนัการอาชีวศกึษาอยู่ในระดบัมาก ส่วน
ความต้องการมีความต้องการในระดบัมาก ทกุด้าน ปัญหาสําคญัที�พบคือขาดการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนที�เกี�ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ขาดความร่วมมือในการวางแผนผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศกึษาขาดกฎหมายรองรับ
การจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกงาน และความต้องการที�สําคญัคือต้องการให้มีการจดัตั �งองค์ประกอบ
คณะกรรมการสัดส่วนและหน้าที�คณะกรรมการที�มาของคณะกรรมการ กระบวนการดําเนินงาน 
ประกอบด้วย การวางแผนการจดัองค์การ การอํานวยการและการควบคมุ องค์ประกอบหลกัในการ
บริหารสถาบนัการอาชีวศกึษา ที�มีประสิทธิผลมี 8 ด้าน คือ 1) ด้านแนวทางการจดัการศกึษา 2) ด้าน
แผนการผลิตและพฒันากําลงัคน 3) ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ 4) ด้านงบประมาณสนบัสนุน 5) ด้านองค์ประกอบ ที�ส่งผลตอ่การบริหารที�มี
ประสิทธิผล 6) ด้านการควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานการอาชีวศกึษา   7) ด้านเงื�อนไขที�จําเป็นตอ่
การขบัเคลื�อน และ8) ด้านการจดัตั �งสถาบนัการอาชีวศกึษา การสง่เสริมการดําเนินงานคือ การให้
ความก้าวหน้า กบับุคลากรการสนบัสนนุงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจากส่วนกลาง และ 
การจดัสรรงบสนบัสนนุส่งเสริมจากสถานประกอบการและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ในการจดัการศึกษา
อาชีวศกึษา ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถาบนัการอาชีวศกึษาที�พฒันาขึ �น ในภาพรวม  พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิการของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาให้
ความเห็นว่ารูปแบบการบริหารสถาบนั การอาชีวศึกษาที�มีประสิทธิผลมีความเหมาะสมและมี
ความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุดในการนําไปใช้เพื�อบริหารสถาบนัการอาชีวศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก 

                                                 

 86 นฤมล ดวงแสง และคณะ, “การบริหารการอาชีวศึกษาภายใต้พระราชบญัญัติ       
การอาชีวศึกษา 2551,”  วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  4,  1  
(มกราคม – เดือนเมษายน 2555): 15-37. 
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บทที� 3 

การดาํเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัครั �งนี �เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยผู้ วิจยัมุ่งที0จะ
ศกึษาเพื0อทราบ  1)รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น   และ 2) รูปแบบที0
เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น โดยใช้สํานกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ0น และสํานักการศึกษาขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ0นเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ วิจยักําหนดกระบวนการดําเนินการวิจยัและ
ระเบียบวีวิจยัตามรายละเอียดดงันี � 
 

ขั �นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 

 เพื0อให้การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ          
การวิจยัที0กําหนดไว้ ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดขั �นตอนการดําเนินการวิจยัไว้ 3 ขั �นตอนดงันี � 
 
ขั �นตอนที� 1  การเตรียมโครงการวิจัย 
 เป็นขั �นตอนการเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษา
สภาพปัญหา จดุเดน่ จดุด้อย ความสําเร็จ อปุสรรค และข้อจํากดัของการบริหารอาชีวศกึษา สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น จากเอกสารตํารา ข้อมูล สถิติ การวิจยั รายงานของหน่วยงานตา่ง ๆ 
และวรรณกรรมที0เกี0ยวข้องกบัรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น เพื0อ
จดัทําโครงการการวิจยั โดยขอคําแนะนําความคิดเห็นในการจัดทําโครงการวิจัยจากอาจารย์                
ที0ปรึกษา และนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื0อเสนอขออนมุตัหิวัข้อวิทยานิพนธ์ 
 
ขั �นตอนที� 2  การดาํเนินการวิจัย 
 เป็นขั �นตอนที0ผู้ วิจยัศกึษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีการบริหาร แนวคิดการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษา สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิเคราะห์และ
แปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิแบง่เป็น 3 ขั �น ดงันี � 
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 ขั �นที� 1 ศกึษาวิเคราะห์และกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสาร 
แนวคิดทฤษฎี (content analysis) และรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา เพื0อนําข้อมลูมาวิเคราะห์
และสงัเคราะห์เป็น รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ0นของประเทศตา่งๆ 
 ขั �นที� 2 นํารูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ0นประเทศ
ตา่งๆ ไปแบบสอบถามผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 9 คน เพื0อพิจารณาข้อค้นพบการวิจยั 
 ขั �นที� 3 เก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู  โดยนําแบบสอบถามความคิดเห็น
ที0ได้จากผู้ทรงคณุวุฒิจํานวน 9 คน  มาวิเคราะห์ค่าความสมัพันธ์ (Chi-Square) เพื0อหารูปแบบ
การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น และรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาที0เหมาะสม
ในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ0น 
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แผนภาพที0 7   ขั �นตอนการดําเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 

ขั�นตอน กระบวนการ ผลที�ได้รับ 

 
1.การศึกษา

วิเคราะห์และ

กาํหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจยั 

ศึกษาตาํรา เอกสาร งานวิจยั     

ที!เกี!ยวขอ้งกบัการจดัการ

และรูปแบบการบริหาร

อาชีวศึกษา 

 

กรอบแนวคิด รูปแบบ

การบริหารอาชีวศึกษา

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ!น 

วิเคราะห์ขอ้มูลที!ไดจ้ากการศึกษาตาํรา เอกสาร งานวิจยั

โดยกาํหนดเป็นโครงสร้างและรายการสาํคญัของรูปแบบ

การบริหารอาชีวศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ!น 

 

2.การสร้างและ

พฒันารูปแบบ และ 

เครื!องมือ 

1.นาํขอ้มูลที!ไดม้าสร้างเป็นกรอบ/รูปแบบการ

บริหารต่างๆ 

2.ให้อาจารยที์!ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

รูปแบบที!นาํเสนอ 

แบบสอบถาม 

3.การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลและการ

วิเคราะห์ขอ้มูล 

1.นาํรูปแบบที!นาํเสนอไปสอบถามผูท้รงคุณวุฒิ  9 ท่าน 

2.รวบรวมขอ้มูลที!ไดจ้ากแบบสอบถามวิเคราะห์ทาง

สถิติโดยใช ้การหาค่า Mode และทดสอบค่า Chi-Square 

หากพบความแตกต่าง จึงทาํการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 

สรุปรูปแบบการบริหาร

อาชีวศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ!น  
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ขั �นตอนที� 3 การรายงานผลการวิจัย 
 เป็นขั �นตอนการจดัทําร่างรายงานผลการวิจยัเพื0อนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุ       
ดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที0คณะกรรมการผู้ ควบคุม   
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอแนะ พิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจ ัยฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร เพื0อพิจารณาอนมุตั ิ
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพื0อให้การวิจยัครั �งนี �ดําเนินไปตามวตัถุประสงค์ ผู้ วิจยัจึงกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี0ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ซึ0งประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรที0
ศกึษาเครื0องมือและการสร้างเครื0องมือ การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิติที0ใช้ใน
การวิจยั ตามรายละเอียดดงันี � 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจยัครั �งนี �เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) ที0มีการศกึษากลุ่ม
ตวัแปรจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที0เกี0ยวข้อง ตลอดจนการสมัภาษณ์ การสอบถามความ
คดิเห็น โดยมีแผนแบบการวิจยั ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเดียว ศกึษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง 
(the one-short, non-experimental case study) ซึ0งสามารถเขียนแสดงเป็นแผนผงั (diagram) 
ของแผนแบบการวิจยั ได้ดงันี � 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที0 8 แผนแบบการวิจยั 
 

 เมื0อ R หมายถึง กลุม่ตวัอยา่ง 
  X หมายถึง ตวัแปรที0ศกึษา 
  O หมายถึง ข้อมลูที0ได้จากการศกึษา 

                  O 

 

 

  R                      X 
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ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที0ใช้ในการวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจยั
หรือกระบวนวิธีการวิจยั(methodology) โดยการศกึษา ทบทวน แนวความคิด ทฤษฎี การบริหาร 
งานวิจัย และวรรณกรรมที0เกี0ยวข้องกับรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ0นประเทศต่างๆ ที0มีแนวปฏิบตัิที0ดีด้านอาชีวศึกษา ซึ0งครอบคลุมในแต่ละภูมิภาคของโลก  
ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย  รวม 10 ประเทศ วิเคราะห์
และสงัเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร ได้รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น
แตล่ะประเทศ  จากนั �นผู้ วิจยัได้เลือกผู้ทรงคณุวฒุิโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ด้วยวิธีการสโนว์บอล (Snow ball technique) จากหน่วยงานที0 เกี0ยวข้องกบัการจดัการศกึษาด้าน
อาชีวศึกษา 3 กลุ่มได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ0น  และสํานกัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น หน่วยงานละ 3 คน  รวม 9 คน  เพื0อ
พิจารณายืนยนัรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาที0เหมาะสมกบัองค์กรปกครองของไทย 
 
ตัวแปรที�ศึกษา 
 ตวัแปรที0ใช้ในการศกึษาวิจยัครั �งนี � ประกอบด้วยตวัแปรพื �นฐาน และตวัแปรที0ศกึษา 
ซึ0งมีรายละเอียดดงันี � 

1. ตวัแปรพื �นฐาน คือ ตวัแปรที0เกี0ยวกับสถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน  

2. ตัวแปรที0ศึกษา คือ ตัวแปรที0เกี0ยวข้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
อาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น ได้จากการศกึษาวิเคราะห์เอกสาร  ตามกรอบแนวคิด
การวิจยั ได้องค์ความรู้ในเรื0องรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา 

 นอกจากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ วิจยัยงัได้นําแนวคิดของผู้ทรงคณุวฒุิที0
กํากบัดแูลกําหนดนโยบายการบริหารการศกึษา  ผู้บริหารสถานศกึษาและผู้ มีส่วนเกี0ยวข้องกบัการ
บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น มาศึกษาร่วมกับ  แนวคิดทฤษฎีดงักล่าว 
และกําหนดเป็นกรอบแนวคดิของการวิจยั อีกด้วย 
    
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั �งนี � ผู้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื0องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดย ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลจากการศึกษาและสังเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีเอกสารงานวิจัยที0
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เกี0ยวข้องมาสรุปเป็นตวัแปรแล้วสร้างข้อกระทงคําถาม เพื0อนําไปสอบถามความคิดเห็นของ กลุ่ม
ตวัอยา่ง แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี � 
 ตอนที0 1 สถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี0ยวกบั อาย ุเพศ วฒุิการศกึษา 
ประสบการณ์ในการทํางาน โดยมีตวัเลือกที0กําหนดคําตอบไว้ให้ (forced choice) 
 ตอนที0 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี0ยวกบัรูปแบบที0เหมาะสมในการบริหาร
อาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ0น  
 
การสร้างและพัฒนาเครื�องมือ 
 การสร้างและพฒันาเครื0องมือเพื0อนําไปศกึษาวิจยั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
 การสร้างเครื0องมือเพื0อสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิ เกี0ยวกับรูปแบบการ
บริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น และรูปแบบที0เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ0น ผู้ วิจยัได้ดําเนินการดงันี � 

1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ0น 
จากเอกสาร ตํารา งานวิจยัที0เกี0ยวข้อง ได้รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา 

2. นําข้อมลูและรูปแบบที0ได้เสนอตอ่อาจารย์ที0ปรึกษาเพื0อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

3. สร้างแบบสอบถามนําเสนออาจารย์ที0ปรึกษาเพื0อตรวจสอบความถูกต้อง 
ครอบคลุมของเนื �อหา ภาษา และรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น
ก่อนนําไปสอบถามผู้ทรงคณุวฒุิ 

4. ดําเนินการสอบถามผู้ทรงคณุวฒุิ เพื0อพิจารณารูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา ซึ0ง
ผู้ วิจยัใช้วิธีเทคนิคสโนว์บอลล์ (Snowball Technique) 
   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครั �งนี � ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี � 

1. ผู้ วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ เพื0อออกหนงัสือขอความร่วมมือจากผู้ทรงคณุวุฒิในการสัมภาษณ์ และ
ตอบแบบสอบถาม 

2. ผู้ วิจยัทําหนงัสือคําร้องถึงบณัฑิตวิทยาลยั ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศกึษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ เพื0อออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ0น 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้ วิจยัดําเนินการโดย ส่งแบบสอบถามถึงผู้ทรงคณุวฒุิ และ
ขอให้สง่แบบสอบถามคืนแก่ผู้ วิจยั  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี � 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ ใช้การวิเคราะห์เนื �อหา  
2. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม เกี0ยวกับข้อมูล อายุ เพศ วุฒิ

การศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน และประสบการณ์การทํางานตําแหน่งในปัจจุบนั ด้วยการ
คํานวณคา่ความถี0 และคา่ร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 

3. วิเคราะห์รูปแบบที0เหมาะสมในการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ0น  โดยการวิเคราะห์ฐานนิยม (Mode) คา่ความแปรปรวนโดยการทดสอบคา่ความสมัพนัธ์ 
(Chi-Square) เพื0อหารูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาที0เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ0น  หากพบความแตกตา่งกนั จงึทําการเปรียบเทียบรายคูต่อ่ไป 
 



164 

 
บทที�  4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเรื�อง รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  มี
วตัถปุระสงค์ คือ เพื�อทราบรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และเพื�อ
ทราบรูปแบบที�เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น   กลุ่มตวัอย่าง 
คือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น และสํานักการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น โดยมีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ผู้ ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้บริหารสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 3 คน ผู้บริหารกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ�น จํานวน 3 คน ผู้บริหารสํานกัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น จํานวน          
3 คน รวมทั Bงสิ Bน 9 คน ด้วยวิธีการสโนว์บอล (Snow ball technique) 
 ผลการวิเคราะห์แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที� 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
 ตอนที� 2 ผลการวิเคราะห์การยืนยนัรูปแบบที�เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น  ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี B 
 
ตอนที� 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
 1. การตอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  การตอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา จํานวน 3 คน ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จํานวน 3 คน ผู้บริหารสํานกั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น จํานวน 3 คน รวมทั Bงสิ Bน 9 คน ผู้ วิจัยสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม ดงัแสดงในรายละเอียดตอ่ไปนี B 
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ตารางที� 1 ข้อมลูพื Bนฐานของผู้ทรงคณุวฒุิ 
ข้อมูลพื +นฐาน จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   
                    ชาย  7 77.78 
                    หญิง 2 22.22 
                                    รวม 9 100.00 
2. อายุ   
                      21-30 ปี - - 
                      31-40 ปี   - - 
                      41-50 ปี 4 44.44 
                      51-60 ปี 5 55.56 
                                    รวม 9 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
                      ตํ�ากวา่ปริญญาตรี - - 
                      ปริญญาตรี - - 
                        ปริญญาโท 1 11.11 
                      ปริญญาเอก 8 88.89 
                                    รวม 9 100.00 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน   
                      1-5 ปี  - - 
                      6-10 ปี - - 
                     11-15 ปี - - 
                     16-20 ปี 1 11.11 
                     21-25 ปี 1 11.11 
                     26-30 ปี 2 22.22 
                     31 ปีขึ Bนไป 5 55.56 
                                    รวม 9 100.00 
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  จากตารางที� 1 ข้อมูลพื Bนฐานทั�วไปของผู้ทรงคณุวุฒิ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จํานวน      
7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 มีอายุมากว่า 51-60 ปีขึ Bนไป จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 
สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และมีประสบการณ์ใน
การทํางานอนัยาวนานกวา่ 31 ปีขึ Bนไป จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 55.56  
 2. การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
  ผู้ วิจยันํารูปแบบที�วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ได้จากงานวิจยั ตํารา เอกสารตา่งๆ และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงวฒุิ จงึสามารถสรุปรูปแบบ ได้ จํานวน 10 แบบ ดงัตอ่ไปนี B 
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 1. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

 
 

     เกณฑ์การจบจากมธัยมศกึษา   

   1. ช่างโพลเีทคนิค  หลกัสตูร   

นโยบายของชาต ิ     การฝึกอบรมวิชาชีพ  ใบประกอบวชิาชีพ (NTC) 

สถาบนัรับผิดชอบ (ITE)       การมงีานทํา 

งบประมาณ  ประเภทอาชีวศกึษา     คณุภาพฝีมือแรงงาน 

ควบคมุมาตรฐานวิชาชีพ       พฒันาทกัษะ 

ความร่วมมือเอกชน     ในระบบ  การศกึษาตอ่ 

   2..สถาบนัเทคนิคศกึษา (ITE)  นอกระบบและการศกึษาตอ่เนื>อง  การแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ

        

 
 

แผนภาพที> 9  รูปแบบที> 1  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ>นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ที>มา: สบุิน  แพทย์รัตน์, ผู้แปล, การจัดอาชีวศึกษาของ  Institute of Technology Education (ITE) ประเทศสิงคโปร์,  เข้าถึงเมื>อ 5 พฤษภาคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก www1.nsdv.go.th/ 2005/ news/news/fYn7bh0Thu123119.doc 
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  จากแผนภูมิ สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสําคญักับการจัดการศึกษา โดยเชื)อว่า
ระบบการศึกษาที)มีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกสําคญัในการพัฒนาคุณภาพของประชากร และ
พัฒนาประเทศ งบประมาณ 1 ใน 4 ของงบประมาณทั 7งหมดจัดสรรเพื)อพัฒนาการศึกษา ดัง
วิสยัทศัน์ที)ว่า เกาะแห่งอจัฉริยะ (A vision of an Intelligent Island) เพื)อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบการศึกษาของชาติมีบทบาทสําคัญ 2 ประการ คือ การ
พฒันาบคุคล และการให้การศกึษาแก่พลเมือง  สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้
ตลอดชีวิตไม่ใช่เพื)อการแข่งขนัเท่านั 7น แตจ่ะต้องมุ่งเน้นศกัยภาพในการเรียนรู้ของคนในชาติ และ
ปลกูฝังจิตสํานกึตอ่สงัคม เพื)อพฒันาตนเอง ชมุชน และท้องถิ)น และประเทศชาต ิ
  การอาชีวศกึษาจะมีการศกึษาตั 7งแตร่ะดบัมธัยมศกึษาในหลกัสตูรปกตทีิ)เลือกเรียน
สายอาชีพ เมื)อจบแล้วสามารถเรียนอาชีพในวิทยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคศกึษาได้ 
และสามารถเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัได้  นอกจากนั 7นสถาบนัเทคนิคศกึษายงัมีหลกัสตูรฝึกอบรม
ทั 7งแบบเตม็เวลา แบบไมเ่ตม็เวลา และระบบชว่งฝึกหดั ทั 7งนี 7เพื)อเพิ)มพนูทกัษะการทํางาน และ
ยกระดบัฝีมือหรือหน้าที)  ภาคธุรกิจและสถานประกอบการในสิงคโปร์มีบทบาทความร่วมมือใน
การสร้างและพฒันาสงัคมทางอาชีวศกึษา โดยการจดัตั 7งศนูย์ฝึกอาชีพให้แก่ชา่งฝึกหดัหรือรับ
นกัศกึษาเข้าฝึกงาน และสง่เสริมให้พนกังานของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมเพื)อเพิ)มความสามารถ
ในโครงการตา่งๆ   
  รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ)นสาธารณรัฐสิงคโปร์
เป็นไปตามทฤษฎีการจดัการอาชีวศึกษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley)และ
ทฤษฎีกระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) 
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2. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 
 
    ตํ�ากวา่ปริญญาตรี  อาชีพพื �นฐาน (Junior Voc. Certi.)   
        ปฏิรูปประเทศ 

นโยบายระดบัชาต ิ    วิชาชีพ  ทางเลอืกจากมธัยมปลาย  ปฏิรูปการศกึษา 
หนว่ยงานที�รับผิดชอบ (KOMA)      สายอาชีพแบบทวิภาคี (Dual System)  การศกึษาตลอดชีวิต 
งบประมาณ  อาชีวศกึษา      ตลาดแรงงาน 
ความร่วมมือกบัภาคเอกชน    ตลอดชีวติ  สงัคมแหง่การเรียนรู้ของประชาชน  การศกึษาตอ่เนื�อง 
ทดสอบวฒุิบตัร (NTQS)        ศกัยภาพของคน 

    อบรมวิชาชีพ  สถาบนัของรัฐ  คณุภาพพลเมือง 
      สถานประกอบการของเอกชน  มาตรฐานในระดบัสากล 
      หนว่ยงานที�รับมอบหมาย   

 

แผนภาพที� 10 รูปแบบที� 2  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ที�มา: ศกัดิWชยั  นิรัญทวี, รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2541), 1-32. 
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  จากแผนภูมิ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการเตรียมตัว รับกระแสการ
เปลี$ยนแปลงของโลกในศตวรรษที$ 21 เกาหลีได้จดัตั ,งคณะกรรมการทําหน้าที$กําหนดแนวทางและ
กํากบัการปฏิรูปการศึกษา เรียกว่า คณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดีเพื$อการปฏิรูปการศกึษา 
(The Presidential Commission on Education Reform : PCER) โดยสร้างระบบการศกึษาใหม ่
เพื$อมุ่งสู่ยุคสารสนเทศและโลกาภิวตัน์ โดยมีพื ,นฐานความคิดที$ว่า การสร้างสงัคมการศกึษาแบบ
เปิดและตลอดชีวิต ที$ชาวเกาหลีทุกคนเข้าถึงได้ทุกเวลา และทุกสถานที$ โดยไม่มีข้อจํากัดด้าน
เงื$อนไขการทํางาน เงื$อนไขการดํารงชีวิต หรือข้อจํากัดทั ,งปวง เพื$อให้คนเกาหลีมีความรู้ 
ความสามารถ มีความทนัสมยั และมีจริยธรรม พฒันาให้บคุคลที$เป็นผลผลิตของเกาหลีมีลกัษณะ
เดน่ 4 ประการ คือ เป็นบคุคลที$พร้อมที$จะร่วมมือกบัผู้ อื$น มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจที$เปิดกว้าง 
และให้ความสําคญัแก่การทํางาน และมีจริยธรรม 
  ประเทศเกาหลีให้ความสําคญักับการอาชีวศกึษาเป็นอย่างมาก มีการจดัสอนเป็น
วิชาเอกในระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จัดการสอนในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นการ
เฉพาะ มีทั ,งที$จดัในโรงเรียน และจดัร่วมกันระหว่างโรงเรียนกบัสถานประกอบการในลกัษณะทวิ
ภาคี (Dual System) และความร่วมมือในรูปแบบอื$นๆ  นอกจากนี , ยงัมีการฝึกอบรมวิชาชีพนอก
ระบบโรงเรียนที$ดําเนินการโดยสถาบนัของรัฐ หรือของเอกชน รวมทั ,งมีระบบการทดสอบวฒุิบตัร
ทางเทคนิคแห่งชาติ เพื$อควบคุมดูแลมาตรฐานการอาชีวศึกษาการฝึกอบรมที$ดําเนินการโดย
สํานกังานแรงงานเกาหลี (KOMA) 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นสาธารณรัฐเกาหลี
เป็นไปตามทฤษฎีการจดัการอาชีวศึกษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley)และ
ทฤษฎีกระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) 
 
 



 

1
7
1
 

  3. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศญี�ปุ่น 
 

 
 

    วิทยาลยัชั 
นต้น (Junior College)  อนปุริญญา/เรียนตอ่  ความเสมอภาคเทา่เทียม 

        กระจายอํานาจ 

นโยบายระดบัชาต ิ    วิทยาลยัเทคนิค (Technical College)  ความรู้ความสามารถทางชา่ง  ศกัยภาพสงูขึ 
น 

หนว่ยงานที:รับผิดชอบ      อนปุริญญา/เรียนตอ่  การเรียนรู้ตลอดชีพ 

งบประมาณ  อาชีวศกึษา  วิทยาลยัเฉพาะทาง (Special Training Col.)  วิชาชีพ/ฝึกอบรม  ความยืดหยุน่ 

ความร่วมมือกบัภาคเอกชน        การเทียบโอน 

กระทรวงแรงงาน    โรงเรียนฝึกอบรมวชิาชีพ (Miscelleneous 
Col.) 

 วิชาชีพระยะสั 
น/ระยะยาว  สนบัสนนุ สง่เสริม 

      ตรงตามความต้องการ  สถานประกอบการ 

    อาชีวศกึษา  สายอาชีพ/แบบผสมผสาน  พฒันาฝีมือแรงงาน 

      ในเวลา/นอกเวลา/ทางไกล  เลื:อนตําแหนง่ 

 

แผนภาพที: 11 รูปแบบที: 3  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ:นของประเทศญี:ปุ่ น 

ที:มา: บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2548), 76-81. 
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  จากแผนภูมิ ประเทศญี�ปุ่ นจัดการศึกษาภาคบงัคบัเป็นเวลา 9 ปี เป็นการศึกษา
แบบให้เปลา่ เป็นการศกึษาระดบัประถมศกึษา 6 ปี มธัยมศกึษาตอนต้น (Junior High School) 3 
ปี โดยยดึหลกัความเทา่เทียมกนัทางการศกึษาให้สามารถพฒันาได้ตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล 
และมีนโยบายกระจายอํานาจทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค ให้แต่ละท้องถิ�นสามารถจัด
การศึกษาได้ตามความต้องการและความพร้อมของท้องถิ�น  ญี�ปุ่ นให้ความสําคญักับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีการกําหนดระยะเวลาสําเร็จหลกัสตูรที�ยืดหยุ่นตามความสะดวกของผู้ เรียน และให้มี
ระบบการเทียบโอนหนว่ยกิต  
  การอาชีวศึกษาในประเทศญี�ปุ่ นเริ�มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ�งอาจเป็น
วิทยาลยัเทคนิค หรือสถานศกึษาเฉพาะทาง บางวิทยาลยัได้รับอนญุาตให้จดัการศกึษาได้ถึงระดบั
ปริญญาตรี รวมทั Hงมีการฝึกอบรมวิชาชีพทั Hงหลกัสตูรระยะสั Hน และหลกัสูตรระยะยาว  ผู้จบจาก
มธัยมตอนปลายเข้าเรียนวิชาชีพในวิทยาลยัชั Hนต้น ซึ�งเป็นการศึกษาเฉพาะทาง  นอกจากนี H ยงัมี
กระทรวงแรงงานที�จัดฝึกอบรมวิชาชีพทั Hงหลกัสูตรเตรียมเข้าทํางาน และหลกัสูตรยกระดบัฝีมือ 
สถานประกอบการเอกชนยงัจดัการฝึกอบรมวิชาชีพให้กบัพนกังานของตนอีกด้วย 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นประเทศญี�ปุ่ นเป็นไป
ตามทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley) ทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) ทฤษฎี
องค์ประกอบความสําเร็จของโรงเรียนของแซมมอนส์ ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman 
and Mortimore) และแนวคิดการบริหารโรงเรียนที�มีประสิทธิผลของฮอยและมิสเคล (Hoy and 
Miskel)  
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  4. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

 

    1. ฝึกอาชีพ  ชา่งฝึกหดัในสถานประกอบการ   
      ระบบทวิภาค (Dual System)   

นโยบายระดบัชาติ      กฎหมายรองรับ   
หนว่ยงานที1รับผิดชอบ      เรียนทฤษฎี/จบการศกึษา (18 ปี)  เรียนฟรี 
งบประมาณ  อาชีวศกึษา    ผู้ปกครองสนบัสนนุ  รับรองคณุวฒุิ 
รัฐมนตรี
กระทรวงศกึษาธิการ 

       ประกอบอาชีพ 

รัฐบาลควบคมุ    2. เตม็เวลา (Full Time)  เรียนชั Hนสงู (Upper Voc. Sch.)  เรียนตอ่ระดบัสงู 

         
    3. มธัยมปลายระดบัสงู   หลกัสตูร 3 ปี รับประกาศนียบตัร 

Abitur 
  

 
 

แผนภาพที1 12 รูปแบบที1 4  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ1นของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ที1มา: บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 56-61. 
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  จากแผนภูมิ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแบ่งการปกครองออกเป็น 10 รัฐ  ดงันั $น
แตล่ะระดบัจงึรับผิดชอบจดัการศกึษาของตนเอง โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงศกึษาธิการของแตล่ะรัฐ
เป็นผู้บริหารภายใต้กรอบกว้างๆ ของรัฐบาลกลาง  การศึกษาภาคบงัคบั โดยทั3วไป 9-10 ปี เริ3ม
จากอาย ุ6-18 ปี การศกึษาทกุระบบเป็นการจดัโดยรัฐบาลเกือบทั $งหมด  ดงันั $นผู้ เรียนทกุระดบั จึง
ไมต้่องเสียคา่เลา่เรียนแตอ่ยา่งใด 
  อาชีวศกึษาในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเริ3มเมื3อจบการศกึษาภาคบงัคบั
แบบเตม็เวลา ซึ3งก็คือระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  ผู้ ที3เลือกเรียนสายอาชีวศกึษาส่วนใหญ่เลือกที3จะ
เรียนในระบบทวิภาคี แต่ไม่ว่าจะศึกษาระบบทวิภาคีหรือระบบอื3นๆ เยาวชนในประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีหลงัจากที3จบการศกึษาแล้ว ส่วนใหญ่จะทํางานในสาขาอาชีพที3ตนศกึษามา  
แต่อีกส่วนหนึ3งที3ยงัไม่ต้องการทํางาน จะสามารถเข้าเรียนต่อในหลกัสูตรที3จดัไว้เป็นการเฉพาะ
ส่วนเพื3อเตรียมเยาวชนเหล่านั $นให้มีความรู้ทางวิชาทฤษฎีมากยิ3งขึ $น เพื3อเตรียมเข้าศึกษาต่อใน
สถาบนัเทคโนโลยีชั $นสูง หรือมุ่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัทั3วไป แต่จํานวนเยาวชนที3มีโอกาส
เข้าศกึษาจะไมม่ากนกั เมื3อเปรียบเทียบกบัผู้ เรียนสายตรงที3พร้อมเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ3นสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีเป็นไปตามทฤษฎีการจดัการอาชีวศกึษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley)  
ทฤษฎีกระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) และ
แนวคดิการบริหารโรงเรียนที3มีประสิทธิผลของ เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) 
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  5. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศสหราชอาณาจักร 
 

    การศกึษาวิชาชีพ (GVE)  ฝึกทกัษะ   
      ทดสอบคณุวฒุิวิชาชีพทั!วไป   
นโยบายระดบัชาติ         
หน่วยงานที!รับผิดชอบ    อาชีวศกึษา  ปพูื .นฐานโลกของงาน/ภาษา  มาตรฐานวิชาชีพ 
งบประมาณ  อาชีวศกึษา    การศกึษาตอ่เนื!อง  คณุวฒุิวิชาชีพ 
      ศิลปะ การออกแบบ เทคโนโลยี  ทกัษะการทํางาน 
        ให้ความสําคญักบัภาษา 

    หลกัสตูรเฉพาะ  First Cert./Diploma (FC/FD)   
      National Cert./Dip. (NC/ND)   
      High NC/ND   

 

แผนภาพที! 13 รูปแบบที! 5  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ!นของประเทศสหราชอาณาจกัร 
ที!มา:  สรุางค์  โพธิUพฤกษาวงศ์, รายงานการวิจัยเรื�องโครงสร้างการบริหารการศึกษาสหราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
แหง่ชาต,ิ 2542), 39-61. 
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  จากแผนภูมิ การศึกษาของประเทศสหราชอาณาจกัรมีมาตรฐานในระดบัโลกมา
โดยตลอด ระบบการศึกษาภาคบงัคบัใช้อายุของผู้ เรียนเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ ผู้ เรียนต้องอยู่ใน
โรงเรียนตั 1งแต่อายุ 4-5 ปี จนถึงอายุ 16 ปี พระราชบญัญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2539 ของสหราช
อาณาจกัรกําหนดให้เยาวชนอาจเรียนอยูที่=บ้านได้ โดยผู้ปกครองมีหน้าที=จดัให้เด็กได้รับการศกึษา
เตม็เวลาที=มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัอาย ุความสามารถ และความถนดั  
  การอาชีวศกึษาและฝึกอบรมอาชีพที=เป็นรูปแบบ จดัขึ 1นสําหรับผู้จบการศกึษาภาค
บงัคบัแล้ว มีอายุ 16 ปีขึ 1นไป เป็นการศกึษาวิชาชีพ (General Vocational Education) หรือการ
สร้างทักษะตามความต้องการของสถานประกอบการ แต่ละระดบัมีการทดสอบเพื=อรับคุณวุฒิ
วิชาชีพทั=วไป (General National Vocational Qualifications : GNVQ) สามารถศกึษาตอ่ระดบั
ประกาศนียบตัรชั 1นสูง และปริญญาตรี หรือสู่ตลาดแรงงาน ถ้ามีประสบการณ์การทํางาน (Work 
Related) สามารถทดสอบเพื=อรับวฒุิวิชาชีพ (National Vocational Qualifications : NVQ) 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ=นประเทศสหราช
อาณาจักรเป็นไปตามทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and 
Quigley) ทฤษฎีกระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) 
และทฤษฎีการเลือกอาชีพของ ฮอลแลนด์ (Holland) 
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  6. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศออสเตรเลีย 

         

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (Cert.)     

นโยบายระดบัชาติ         

หนว่ยงานที!รับผิดชอบ    ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั $นสงู (Adv. 
Cert.) 

 ปฏิบตัิการ   

งบประมาณ  อาชีวศกึษา    พฒันาฝีมือ  พฒันาฝีมือแรงงาน 

ความร่วมมือกบัภาคเอกชน    อนปุริญญา (Diploma)  ความรู้ ความสมารถ  สอดคล้องการตลาดแรงงาน 

วิทยาลยัเทคนิค (TAFE)      วิชาชีพ/
ตลาดแรงงาน 

  

สํานกังานฝึกอบรมแหง่ชาติ 
(ANTA) 

   อนปุริญญาชั $นสงู (Advanced Dip.)     

         
 
แผนภาพที! 14 รูปแบบที! 6  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ!นของประเทศออสเตรเลีย 
ที!มา: กาญจนา  คณุารักษ์ และประกอบ  คณุารักษ์, รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
แหง่ชาต,ิ 2540), 1-34. 
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  จากแผนภูมิ การจัดการศึกษาเป็นหน้าที�ของรัฐบาลในแต่ละรัฐ  ดังนั 'น ระบบ
การศกึษาในแตล่ะรัฐของประเทศออสเตรเลีย มีมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที�แตกตา่งกนัไป  อย่างไร
ก็ตาม กระทรวงการมีงานทํา การศึกษา การฝึกอบรม และกิจการเยาวชน (Department of 
Employment, Education, Training and Youth Affairs : DEETYA) ไม่มีหน้าที�จดัการศกึษา
โดยตรง แต่มีหน้าที�สนับสนุนงบประมาณการศึกษาขั 'นพื 'นฐาน โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ที�
เกี�ยวข้อง 
  การอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื�องในออสเตรเลียส่วนใหญ่ดําเนินการโดย
วิทยาลยัเทคนิค และการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) ซึ�งเป็นสถาบนัการศกึษาของรัฐ จํานวนกว่า 200 
แห่ง กระจายอยู่ทั�วทกุรัฐและทกุภูมิภาคของประเทศ หลกัสูตรที�เปิดสอน ได้แก่ ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั 'นสูง อนุปริญญา และอนุปริญญาชั 'นสูงซึ�งเป็นชั 'นสูงสุด ผู้ ที�จบ
หลกัสูตรอนุปริญญาและอนุปริญญาชั 'นสูงที�ต้องการศึกษาต่อในระดบัมหาวิยาลัยสามารถโอน
หน่วยกิตไปศึกษาต่อได้ ขึ 'นกับข้อตกลงของวิทยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง (TAFE) และ
มหาวิทยาลยัแตล่ะแหง่ตามที�ได้ตกลงกนัไว้ 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นประเทศออสเตรเลีย
เป็นไปตามทฤษฎีการจดัการอาชีวศกึษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley) ทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) และแนวคิดการ
บริหารโรงเรียนที�มีประสิทธิผลของฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 
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  7. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

    อาชีพศกึษา (Career Edu.)  ตระหนกั แนะนํา   

      สํารวจ เข้าสูอ่าชีพ   

นโยบายระดบัชาติ         

หน่วยงานที,รับผิดชอบ    มธัยมปลาย (Technic Program)  เตรียมเทคนิค          
เลือกได้ 

 เรียนฟรี 

งบประมาณ  อาชีวศกึษา      กระจายอํานาจสูท่้องถิ,น 

ความร่วมมือกบัภาคเอกชน    แผนผสมผสานอาชีพและการทํางาน  การผสมผสาน   ความเป็นอิสระ 

รัฐมนตรีกระทรวงศกึษา    (School Work Transition)    เลือกทําสิ,งที,ต้องการ 

สภาการศกึษา/ 
คณะกรรมการ (SB) 

       ตรงความสามารถ 

    อาชีวศกึษา (Vocational Cooperation)  ทฤษฎีและปฏิบตัิ   

    อาชีวศกึษา/วิทยาลยัเทคนิค/วิทยาลยั
ชมุชน 

 ท้องถิ,น   

 
แผนภาพที, 15 รูปแบบที, 7  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ,นของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที,มา: สวสัดิW  อดุมโภชน์, รายงานการวิจัยการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพขงประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการ
ศกึษาแหง่ชาติ, 2543), 10-24.  
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  จากแผนภมูิ ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีระบบการศกึษาของชาติ เพราะแตล่ะมลรัฐ
ตา่งมีเมืองหลวงของตนเอง มีรัฐมนตรีกระทรวงศกึษาธิการของแตล่ะรัฐ  ดงันั *นการจดัการศกึษา
จึงเป็นหน้าที-ของแต่ละมลรัฐ  กระทรวงศึกษาธิการไม่มีอํานาจที-จะจัดตั *งระบบการศึกษาใน
ระดบัชาต ิคงทําหน้าที-เพียงประสานงานกบัมลรัฐตา่งๆ เทา่นั *น  แตล่ะมลรัฐมีกระทรวงศกึษาธิการ
และสภาการศกึษาเพื-อทําหน้าที-ควบคมุดแูล โดยมีรัฐมนตรี (Commissioner) ของมลรัฐทําหน้าที-
บริหารงานในแต่ละมลรัฐมีเขตการศึกษาหลายสิบเขต แต่ละเขตมีสภาหรือคณะกรรมการ
การศึกษาที-เรียกว่า “School Board” ทําหน้าที-บริหารจดัการร่วมกับเจ้าหน้าที-เขตการบริหาร
จดัการในแตล่ะมลรัฐ อาจมีการรวบอํานาจไว้ที-สภาการศกึษา หรือกระจายอํานาจการตดัสินใจให้
เขตการศกึษา 
  อาชีวศึกษาในสหรัฐอเมริกาจะเริ-มตั *งแต่ชั *นอนุบาลถึงชั *นอุดมศึกษา ลักษณะที-
เหมาะสมกับวัยและการเรียนการสอนในแต่ละระดับ สําหรับชั *นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมี
โปรแกรมการเรียนให้เลือกเรียน ทั *งสายสามญัเพื-อมุ่งสู่มหาวิทยาลยั หรือสายประสมประสานกับ
อาชีพ ในลกัษณะตา่งๆ  และอีกระดบัหนึ-ง คือ อาชีวศกึษาที-จดัในระดบัหลงัชั *นมธัยมศกึษา (Post 
Secondary Education) ซึ-งจะจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอาชีพในวิทยาลัยชุมชน สถาบัน
เทคโนโลยีเฉพาะทางตา่งๆ ในระดบัอนปุริญญา นกัศกึษาส่วนหนึ-งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไป
เรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องมีข้อตกลงกันระหว่างวิทยาลัยนั *นๆ กับมหาวิทยาลัยที-จะ
ร่วมมือในโครงการ 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ-นสหรัฐอเมริกาเป็นไป
ตามทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley) ทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) แนวคิดการ
บริหารโรงเรียนที-มีประสิทธิผลของฮอย และมิสเคล (Hoy and Miskel) และทฤษฎีการเลือกอาชีพ
ของโรว์(Roe) 
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  8. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศอิสราเอล 
 

    อาชีวเกษตร  รักธรรมชาติ   
      ผลิตอาหาร   
นโยบายระดบัชาติ        ควบคมุมาตรฐาน 
หนว่ยงานที!รับผิดชอบ    อาชีว

เทคโนโลยี 
 การเกษตร  ยทุธศาสตร์ความสําเร็จ 

งบประมาณ  อาชีวศกึษา    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ความเป็นเลิศ 
ความร่วมมือกบัภาคเอกชน      เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์  กระตุ้นการเรียนรู้ 
กฎหมาย        ความคดิสร้างสรรค์ 
กระทรวงแรงงาน/ ศกึษาธิการ    สายอาชีพ  พื 3นฐาน (Voc. Sch. Track)  การวางแผน การผลิต 
      ชา่งเทคนิค (Regular Voc. Track)   
      ชา่งปฏิบตักิาร/ฝึกหดั/ทํางาน   

(Practical Voc. Dip.) 
  

 

แผนภาพที! 16 รูปแบบที! 8  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ!นของประเทศอิสราเอล 
ที!มา: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ รายงานการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพประเทศอิสราเอล (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี 
จํากดั, 2543), 15-32. 
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  จากแผนภูมิ การปฏิรูปการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศอิสราเอล 
มีประเด็นครอบคลุมบริบททั(วไปทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง และระบบการศกึษา  ระบบ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ การประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ  ระบบคุณภาพมาตรฐาน กฎหมาย ยุทธศาสตร์ความสําเร็จ แผนการผลิต และ
พฒันากําลงัคน  
  ระบบอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศอิสราเอลมีลกัษณะเด่นในด้าน
การให้ความสําคญัอาชีวศึกษาเกษตร การสร้างพื :นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
การจดักลุ่มผู้ เรียนวิชาชีพตามลกัษณะความสามารถทางด้านวิชาสามญั การดแูลผู้ ไม่เข้าสู่ระบบ
การศกึษาโดยใช้ระบบชา่งฝึกหดั และระบบการควบคณุภาพมาตรฐานในลกัษณะศนูย์รวม  
  รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นประเทศอิสราเอล
เป็นไปตามทฤษฎีการจดัการอาชีวศึกษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley)  ทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) ทฤษฎี
องค์ประกอบความสําเร็จของโรงเรียนของแซมมอนส์ ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman 
and Mortimore) และแนวคิดการบริหารโรงเรียนที(มีประสิทธิผลของฮอยและมิสเคล (Hoy and 
Miskel) 
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 9. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  
  
 

         

นโยบายระดบัชาติ    อาชีวศกึษา  เกษตรกรรม  การศกึษาอนัยาวนาน 

หนว่ยงานที�รับผิดชอบ      การผสมผสาน  เกษตรกรรม 

งบประมาณ  อาชีวศกึษา      อารยธรรม เส้นทางการติดตอ่
ค้าขาย 

ความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ 

       เชี�ยวชาญ 

สภาประชาชนแหง่ชาต ิ(NPC)    การฝึกบรมอาชีพและ
เทคนิค 

 การศกึษาพิเศษ  ตลาดแรงงาน 

สภาประชาชนท้องถิ�น (LPC)      ชา่งฝีมือ   

         
แผนภาพที� 17 รูปแบบที� 9  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที�มา: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ รายงานการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จํากดั, 2541),  
1-31. 
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  จากแผนภูมิ การอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีวิวฒันาการมาเป็น
เวลาหลายพันปี โดยเฉพาะในสาขาการเกษตรกรรม ซึ-งถือว่ามีการปรับปรุงประชาชนมีความรู้
ทางด้านนี 6มาก ในปัจจบุนันี 6การอาชีวศกึษาของจีนมี 5 รูปแบบ สถาบนัอาชีวศกึษาชั 6นสงู เน้นการ
ฝึกความเชี-ยวชาญเฉพาะสาขาเพื-อฝึกตนเข้าสู่ตําแหน่งและงานเฉพาะด้านต่างๆ เช่น วิศวกรรม
เกษตรกรรม วนศาสตร์ เป็นต้น โรงเรียนมธัยมพิเศษ ช่างฝีมือ อาชีวศกึษาตอนปลาย และตอนต้น 
เป็นต้น ในแตล่ะโรงเรียนหรือสถาบนัชั 6นสงูนั 6นก็จะมีสาขาตา่งๆ มากมายให้นกัศกึษาได้เลือกตาม
ความสนใจและความถนดั  ผู้ ที-จบจากการอาชีวศกึษาของจีนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โดยที-
ผู้จบการศึกษาเลือกงานด้วยตนเองจากตลาดแรงงาน ถกูจ้างงานโดยเซ็นสญัญากบัสถาน
ประกอบการ ขณะที-สอบเข้าเรียนในสถาบัน  นอกจากนี 6 ถกูจ้างงานโดยหน่วยงานขอรับเป็นผู้
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถที-ตรงตามความต้องการของหนว่ยงานนั 6น ๆ  ในปัจจบุนั ส่วนของ
การจ้างงานที-รัฐบาลเคยเป็นผู้ กําหนดได้ลดลง ตลาดแรงงานมีเอกสิทธิ>ในการจ้างงาน ผู้จบการศกึษา
สามารถเลือกงานได้เอง และกลา่วได้วา่ การอาชีวศกึษาจีนประสบผลสําเร็จเป็นอยา่งมาก 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ-นสาธารณรัฐประชาชน
จีนเป็นไปตามทฤษฎีการจดัการอาชีวศกึษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley) ทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates)และแนวคิดการ
บริหารโรงเรียนที-มีประสิทธิผลของฮอยและมิสเคล (Hoy and Miskel) 
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  10. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของประเทศไทย 
         

นโยบายระดบัชาติ      การบริหารจดัการ  คณุวฒุิวิชาชีพ 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ    เทคโนโลยีและอาชีวศกึษา  ความร่วมมือ  ปฏิรูปการเรียนรู้ 

งบประมาณ  อาชีวศกึษา  วิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคล 

 ระบบคณุภาพ  ความต้องการของตลาด 

ความร่วมมือกบัสถานประกอบการ    สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั  ความเสมอภาค  มีความรู้ความสามารถ 

กระทรวงศกึษาธิการ    เทศบาล  กฎหมายรองรับ  ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

คณะกรรมการเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา 

       ช่างฝีมือ อาชีพ 

พระราชบญัญตัิ และกฎหมาย         

 

แผนภาพที� 18 รูปแบบที� 10  การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นของประเทศไทย 

ที�มา: สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา. “รายงานความก้าวหน้าการบริหารจดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้,” (รายงาน

ความก้าวหน้า สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา, 2556), 1-13. 
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  จากแผนภูมิ การอาชีวศึกษาสามารถผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีที&มี
คณุภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั .งพฒันาบคุลากรในวยัแรงงานให้มีสมรรถนะสงูขึ .น ทนัตอ่ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  ทั .งนี . มุง่เน้นความคลอ่งตวัและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ความอิสระทางด้าน
วิชาการ และการระดมความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษาด้วยกนั และระหว่างสถานศกึษากบัสถาน
ประกอบการ โดยมีระบบคณุวฒุิวิชาชีพที&สนบัสนนุการประกนัคณุภาพและส่งเสริมให้มีการเทียบ
โอนผลการเรียนทั .งในระบบ นอกระบบ และประสบการณ์จากการทํางาน อนัจะส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื&องตลอดชีวิตการทํางาน 
  รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นประเทศไทยเป็นไป
ตามทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาของโปรเซอร์และควิกเลย์ (Prosser and Quigley) ทฤษฎี
กระบวนการเลือกอาชีพของกินสเบอร์กและคณะ (Ginzberg and Associates) และทฤษฎี
พฒันาการอาชีพของซุปเปอร์ (Super’s Theory) 
  ผลจากการวิเคราะห์ และการสงัเคราะห์จากเอกสาร ตํารา งานวิจยั และข้อเสนอ
ของอาจารย์ และผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้ วิจยัสามารถเลือกสรร และนําเสนอรูปแบบที&ดีจากทั&วโลก ทั .งใน
แถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และแม้แต่ทางทวีปเอเชียก็ตาม  ในเรื&องอาชีวศึกษานั .น มีการ
พฒันาการที&โดดเดน่ จงึทําให้ผู้ วิจยัคดัเลือกรูปแบบได้ 10 รูปแบบ ดงัที&นําเสนอมาแล้วข้างต้น 
 
ตอนที� 2 การวิเคราะห์การยืนยันรูปแบบที�เหมาะสมในการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น   
 ขั .นตอนนี .เป็นการนํารูปแบบที&ได้จากการวิเคราะห์ ซึ&งประกอบด้วย 10 รูปแบบ ได้แก่ 
การบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี&ปุ่ น 
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  อิสราเอล และไทย  จากนั .น จึงนํารูปแบบทั .ง 10 แบบนําเสนอ และสอบถาม
ผู้ทรงคณุวฒุิเพื&อตรวจสอบยืนยนัในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องเชิงทฤษฎี 
และสามารถนําไปใช้ได้จริง  
 การวิเคราะห์ค่าความถี& ค่าร้อยละ และความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื&อยืนยัน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และรูปแบบที&
เหมาะสมในการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นซึ&งคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ด้วยวิธีการสโนว์บอล (Snow ball technique) ซึ&งผู้ วิจยักําหนด
คณุสมบตัิ คือ ผู้บริหารระดบักองการศึกษา  ผู้บริหารระดบัสํานกัการศึกษาขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ&น และผู้บริหารระดบัอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดบักรม รวมจํานวนทั .งสิ .น 9 คน ซึ&ง            
ผลที&ได้จากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี . 
 
ตารางที& 2  สรุปการยืนยันรูปแบบที&เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ&นโดยผู้ทรงคณุวฒุิจากการจดัอนัดบัของผู้ทรงคณุกลุม่ที& 1สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา(สอศ.) กลุม่ที& 2 กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ&น(สถ.)
และกลุม่ที& 3 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ&น(อปท.)   

                                                            n = 9 
การบริหาร
อาชีวศึกษา

ระดับท้องถิ�น 

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ฐานนิยม 
(Mode) 

อันดับที� 
กลุ่ม 1 สอศ. กลุ่ม 2 สถ. กลุ่ม 3 อปท. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

รูปแบบที& 1 
(สงิคโปร์) 

2 1 2 9 9 9 6 1 6 9 9 

รูปแบบที& 2 
(เกาหล)ี 

7 2 7 6 6 6 7 4 7 7 7 

รูปแบบที& 3 
(ญี&ปุ่ น) 

1 6 1 8 8 8 1 2 1 1 1 

รูปแบบที& 4 
(เยอรมนี) 

3 5 3 2 2 2 8 9 8 2 3 

รูปแบบที& 5 
(องักฤษ) 

9 9 4 9 4 4 3 5 3 4 5 

รูปแบบที& 6 
(ออสเตรเลยี) 

8 4 7 8 7 7 2 7 2 7 8 

รูปแบบที& 7 
(อเมริกา) 

5 3 5 3 3 3 10 3 10 3 4 

รูปแบบที& 8 
(อิสราเอล) 

10 7 10 1 1 1 4 8 4 1 2 

รูปแบบที& 9 
(จีน) 

4 8 4 5 5 5 5 10 5 5 6 

รูปแบบที& 10 
(ไทย) 

6 10 6 10 6 10 9 10 9 10 10 
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 จากตารางที& 2 พบว่า ผู้ ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและยืนยนั 10 รูปแบบ ซึ&ง
สามารถสรุปได้ดงันี .  พบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมมากที&สดุเป็นอนัดบัหนึ&ง คือ รูปแบบการบริหาร
อาชีวศกึษาของประเทศญี&ปุ่ น  รองลงมาได้แก่ รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาของประเทศสาธารณรัฐ
อิสราเอล และอนัดบัที&สามได้แก่ รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาของประเทศเยอรมนี ตามลําดบั 
 อีกทั .งผู้ทรงคณุวฒุิได้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี . จากรูปแบบทั .ง 10 แบบ ที&นําเสนอมานั .น มี
ระบบและวิธีดําเนินงานที&มีความหลากหลายแตกต่างกัน  ส่วนใหญ่สามารถศกึษาตอ่ได้ในระดบั
ปริญญาตรีทั .งโดยตรงและโดยอ้อม ขึ .นอยู่กบัข้อตกลงระหว่างสถาบนัอาชีวศกึษาและสถานอดุมศกึษา  
บางประเทศให้เฉพาะผู้ ที&มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์เท่านั .นที&สามารถศกึษาตอ่ระดบัสงูขึ .นได้ และสิ&ง
ดงึดดูใจให้คนเลือกเรียนวิชาชีพ คือ การใช้ระยะเวลาศกึษาและฝึกอบรมสั .นกวา่ และมีรายได้ดี 
 ผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาให้ประเทศญี&ปุ่ นมีความเหมาะสมเป็นอันดับหนึ&ง ดงัที& 
ผู้ ทรงคุณวุฒิท่านหนึ&งกล่าวว่า ประเทศญี&ปุ่ น เน้นแรงงานที&ผ่านการฝึกในสถานศกึษา โดยเฉพาะ
ปัจจุบันนักเรียนที&สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือสายอาชีพ ทางสถานศึกษาจะเป็นผู้
ประสานงานจดัหางานให้ผู้ เรียน หรือเพื&อให้เกิดความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ เรียน 
และสถานประกอบการ  นอกจากนี . ประเทศญี&ปุ่ น ยงัมีการกระจายอํานาจในการจดัการศกึษาไปสู่
ภมูิภาค เพื&อไมใ่ห้เกิดการแออดัของชมุชนทางการศกึษา และมีการควบคมุมาตรฐาน  ดงันั .น รูปแบบ
และระบบการจดัการศกึษาจงึประสบผลสําเร็จ เพราะเอื .อประโยชน์และมีกฎหมายรองรับในการทํางาน 
หรือการประกอบอาชีพของผู้ สําเร็จการศกึษาแตล่ะระดบั  อีกทั .งเพราะญี&ปุ่ นยึดหลกัความเท่าเทียม
กนัทางการศกึษาให้สามารถพฒันาได้ตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล และที&สําคญัมีนโยบายกระจาย
อํานาจทางการศกึษาไปสูส่ว่นภมูิภาค ให้แตล่ะท้องถิ&นสามารจดัการศกึษาได้ตามความต้องการและ
ความพร้อมของท้องถิ&น 
 สําหรับประเทศอิสราเอล การจดัการศึกษาอาชีวศกึษานั .น มีความเหมาะสมในอนัดบัสอง 
สืบเนื&องจากประเทศอิสราเอลเห็นความสําคญัและมีเป้าหมายการจดัการศกึษาระดบัอาชีวะที&ชดัเจน 
สอดคล้องกบับริบทของประเทศ เชน่ เป้าหมายด้านเกษตรกรรม ทําให้ประเทศมีอาหารเพียงพอ และ
ยงัสามารถส่งอาหารออกได้ มีการรักษาคณุภาพ มาตรฐาน เป็นที&ยอมรับของทั .งโลก  และที&สําคญั
คือสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที&เป็นประเทศเกษตรกรรม  และยงัมีการส่งเสริม เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ&งเป็นรากฐานในการตอ่ยอดองค์ความรู้ในการพฒันาการ
เกษตร สู่ความเป็นเลิศกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พร้อมทั .งประเทศ
อิสราเอลเน้นการจัดการอาชีวศึกษาเฉพาะทาง เพื&อการพฒันาประเทศโดยเฉาะอย่างยิ&งอาชีพ
การเกษตร ซึ&งครอบคลมุบริบทของประเทศด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  คณุภาพการศกึษา
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เน้นการผลิต และการพัฒนากําลงัคน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการจดักลุ่มผู้ เรียนตาม
ความสมารถโดยยดึวิชาสามญัเป็นหลกั เป็นต้น 
 สําหรับประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การจดัการศึกษาอาชีวศึกษานั .น มีความ
เหมาะสมในอนัดบัที&สาม โดยผู้ทรงคณุวฒุิกลา่ววา่การจดัการศกึษาอาชีวศกึษาของเยอรมนีไม่เพียง
เน้นการเรียนภาคทฤษฎีเท่านั .น แต่ยังเน้นการฝึกปฏิบตัิจริงกบัสถานประกอบการ ทําให้นกัเรียนมี
ทกัษะในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกบัความต้องการขององค์กร  มีบคุลากรที&มีฝีมือ สามารถพฒันา
องค์กรได้ต่อเนื&อง เป็นการจัดสรรบุคลากรที&ดีมีความรู้ความสามารถตรงกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และตลาดแรงงานเองก็มีความคุ้มคา่ในการจดัการศกึษา พร้อมทั .ง การมีส่วนร่วมการ
จดัการศกึษาทั .งภาครัฐ สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ทําให้ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น
ประเทศอตุสาหกรรมที&ประสบความสําเร็จมากที&สดุในโลก  สําหรับ ผู้ทรงคณุวฒุิอีกท่านหนึ&งกล่าวว่า 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศต้นแบบในการจดัการเรียนอาชีวศกึษาโดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาระบบโรงเรียนโรงงาน หรือ Dual System ซึ&งประเทศไทยได้นํามาบรูณาการเป็น
ระบบทวิภาคี แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที&ควร  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการสนบัสนนุ
การเรียนโดยรัฐบาลเป็นผู้ สนับสนุนและคุณภาพของผู้ เรียนเมื&อสําเร็จการศกึษาจะมีสมรรถนะ 
(Competency) สงูมาก มีการฝึกทกัษะ (Skill) อย่างจริงจงั เพราะผู้ เรียนส่วนใหญ่จะทํางานสายตรง
กับที&ตนเองเรียนมา  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที&มีรัฐบาลมีกฎหมายรองรับการจดั
การศกึษาร่วมกบัสถานประกอบการ เช่น สถานประกอบการรองรับผู้ เรียนเข้าฝึกประสบการณ์โดยมี
สิ&งอํานวยความสะดวก เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ   และมีการสอนงานโดยครูฝึกที&ผ่านการอบรม
จากส่วนกลาง  ส่วนผู้ ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ&งกล่าวว่า ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี  มีการจดั
อาชีวศกึษาเน้นการเรียนภาคทฤษฎีเพื&อนําไปสู่การปฏิบตัิ ซึ&งทําให้ผู้ เรียนเรียนจากฐานความรู้ แล้ว
นําความรู้ไปประยกุต์สูก่ารปฏิบตั ิเป็นการสร้างนวตักรรมใหม ่
 ส่วนประเทศอื&นๆ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี ผู้ทรงคณุวุฒิกล่าวไว้ว่า สาธารณรัฐเกาหลี 
เน้นการสร้างอาชีพพื .นฐานที&ตํ&ากว่าปริญญาตรี ด้านวิชาชีพ จัดแบบ DVT สอดคล้องกับไทย สิ&ง
สําคญั คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความร่วมมือกับภาคเอกชนจดัการอาชีวศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และมีการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (NTQS) ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  สําหรับประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์นั .น เป็นประเทศที&มีประชากรน้อย การศกึษาส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนการสอนที&
เน้นสมรรถนะ (Competency) โดยเฉพาะแบบจดัการเรียนระบบทวิภาคี โดยให้สถานประกอบการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิชาชีพ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนศกึษาความรู้
ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผู้ เรียน พนกังาน หรือแม้แต่คนในสังคม รัฐบาลให้ความสําคญัการจัด
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การศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ เรียน มีการลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) กับประเทศที&มีความเจริญทางด้านอตุสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา ญี&ปุ่ น สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น  ถ้ามีการนํามาประยกุต์ใช้ในประเทศควรมีกฎหมายอาชีพ เพื&อให้ผู้ เรียน
เกิดความมั&นใจ และผ่านการทดสอบจากสถาบนัคณุวุฒิวิชาชีพ  ผู้ทรงคณุวุฒิท่านหนึ&งกล่าวว่า 
ขณะนี .ใน สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ได้ทําความร่วมมือกบั ITE เพื&อการจดัอาชีวศกึษา 
และฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยการพฒันาบุคลากร ผู้ เรียน แลกเปลี&ยนประสบการณ์ในระดบักรม และ
สถานศกึษา  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  เป็นประเทศจดัการศกึษาได้สอดคล้องกบัไทย มีในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาต่อเนื&องทางด้านอาชีวศึกษา เน้นการมีงานทํา พัฒนาทักษะอาชีพ 
การศกึษาตอ่ และแข่งขนัในระดบันานาชาติ  อีกทั .ง สิงคโปร์ให้ความสําคญักบัการจดัการศกึษาโดย
เชื&อว่าระบบการศกึษาที&มีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาในการพฒันาคณุภาพของ
ประชากร โดยจดัสรรงบประมาณ 1 ใน 4 ของงบประมาณทั .งหมดจดัสรรเพื&อพฒันาการศกึษา และที&
สําคญัสิงคโปร์ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ตลอดชีวิตไมใ่ชเ่พื&อการแขง่ขนัเท่านั .น มุ่งเน้นศกัยภาพใน
การเรียนรู้ของคนในชาติ และปลูกฝังจิตสํานึกต่อสังคม เพื&อพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ&น และ
ประเทศชาต ิ
 เพราะฉะนั .น จึงสรุปได้ว่า รูปแบบที&เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ&น คือ รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นของ
ประเทศญี&ปุ่ น รองลงมา คือ ประเทศอิสราเอล และเยอรมนี ตามลําดบั 
 จากนั .น ผู้ วิจยั ทําการทดสอบความแตกตา่ง และความสมัพนัธ์รายกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี . 
 
ตารางที& 3 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 

รูปแบบ Chi-Square df Sig. 

รูปแบบที& 1 
(สิงคโปร์) 

15.000 6 .020* 

รูปแบบที& 2 
(เกาหลี) 

12.000 6 .062 

รูปแบบที& 3 
(ญี&ปุ่ น) 

14230 6 .0276* 
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ตารางที& 3 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 
(ตอ่) 

รูปแบบ Chi-Square df Sig. 

รูปแบบที& 4 
(เยอรมนี) 

18.000 8 .021* 

รูปแบบที& 5 
(องักฤษ) 

18.000 6 .006* 

รูปแบบที& 6 
(ออสเตรเลีย) 

13.500 6 .036* 

รูปแบบที& 7 
(อเมริกา) 

9.600 4 .048* 

รูปแบบที& 8 
(อิสราเอล) 

18.000 8 .021* 

รูปแบบที& 9 
(จีน) 

10.800 6 .095 

รูปแบบที& 10 
(ไทย) 

9.500 4 .050* 

 

* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
 จากตารางที& 3 เป็นการทดสอบความแตกต่างของ รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา 
จําแนกตามกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ พบวา่รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น
ของประเทศสิงคโปร์ (รูปแบบที& 1) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น
ของประเทศญี&ปุ่ น (รูปแบบที& 3) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นของ
ประเทศเยอรมนี (รูปแบบที& 4) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นของ
ประเทศองักฤษ (รูปแบบที& 5) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นของ
ประเทศออสเตรเลีย (รูปแบบที& 6) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น
ของประเทศอเมริกา (รูปแบบที& 7) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น
ของประเทศอิสราเอล (รูปแบบที& 8) และ รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ&นของประเทศไทย (รูปแบบที& 10) มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที&
ระดบั .05   
 ดงันั .น จากการทดสอบพบว่ามีความแตกตา่งกนั ผู้ วิจยัจึงได้ทําการเปรียบเทียบรายคู่
ตอ่ไป 
 

ตารางที& 4 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 
รูปแบบที& 1 (ประเทศสิงคโปร์) 

ตัวแปรที�เข้า
สมการ 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

82.667 
17.333 

100.000 

2 
6 
8 

41.333 
2.889 

14.308 .005* 

* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 

 จากตารางที& 4 เมื&อพบความแตกตา่งกนัในการทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการ
บริหารอาชีวศึกษา จําแนกตามผู้ ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบที&  1 ของประเทศสิงคโปร์ พบว่า 
ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นที&แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 

ตารางที& 5  การเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งกลุม่ ของรูปแบบที& 1 (ประเทศสิงคโปร์) 
 

กลุ่ม 
กลุ่ม 

1(สอศ.) 2(สถ.) 3(อปท.) 
1(สอศ.) - -4.67* 2.67 
2(สถ.) 4.67* - 7.33* 

3(อปท.) -2.67 -7.33* - 
* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 

 จากตารางที& 5  พบว่าความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิต่อการเป็นอันดับที& 9 ของ
รูปแบบที& 1 (ประเทศสิงคโปร์) โดยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ผู้ ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ&น มีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่มสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น ส่วนกลุ่มสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาและกลุม่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ&น มีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางที& 6 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 
รูปแบบที& 3 (ประเทศญี&ปุ่ น) 

ตัวแปรที�เข้า
สมการ 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

74.667 
17.333 
92.000 

2 
6 
8 

37.333 
2.889 

12.933 .007* 

* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
 จากตารางที& 6 เมื&อพบความแตกตา่งกนัในการทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการ
บริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ ในรูปแบบที& 3 ของประเทศญี&ปุ่ น พบว่า ผู้ทรงคณุวฒุิ
มีความคดิเห็นที&แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
ตารางที& 7  การเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งกลุม่ ของรูปแบบที& 3 (ประเทศญี&ปุ่ น) 

 
กลุ่ม 

กลุ่ม 

1(สอศ.) 2(สถ.) 3(อปท.) 
1(สอศ.) - -6.67* -1.33 
2(สถ.) 6.67* - 5.33* 

3(อปท.) 1.33 -5.33* - 
* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
 จากตารางที& 7  พบว่าความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิต่อการเป็นอันดับที& 1 ของ
รูปแบบที& 3 (ประเทศญี&ปุ่ น) โดยความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ผู้ ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ&น มีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่มสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น ส่วนกลุ่มสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาและกลุม่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ&น มีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางที& 8 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 
รูปแบบที& 4 (ประเทศเยอรมนี) 

ตัวแปรที�เข้า
สมการ 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

64.667 
3.333 
68.000 

2 
6 
8 

32.333 
.556 

58.200 .000* 

* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
 จากตารางที& 8 เมื&อพบความแตกตา่งกนัในการทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการ
บริหารอาชีวศึกษา จําแนกตามผู้ ทรงคุณวุฒิ  ใน รูปแบบที&  4  ของประเทศเยอรมนี พบว่า 
ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นที&แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
ตารางที& 9  การเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งกลุม่ ของรูปแบบที& 4 (ประเทศเยอรมนี) 

 
กลุ่ม 

กลุ่ม 

1(สอศ.) 2(สถ.) 3(อปท.) 
1(สอศ.) - 6.33* 4.67* 
2(สถ.) -6.33* - -1.67* 

3(อปท.) -4.67* 1.67* - 
* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 

 จากตารางที& 9  พบว่าความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิต่อการเป็นอันดับที& 3 ของ
รูปแบบที& 4 (ประเทศเยอรมนี) โดยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ผู้ ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่ม
ผู้ทรงคณุวฒุิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ&น และกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ&น 
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ตารางที& 10 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 
รูปแบบที& 5 (ประเทศองักฤษ) 

ตัวแปรที�เข้า
สมการ 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

53.556 
2.667 
56.222 

2 
6 
8 

26.778 
.444 

60.250 .000 

* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
 จากตารางที& 10 เมื&อพบความแตกต่างกันในการทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบ
การบริหารอาชีวศึกษา จําแนกตามผู้ ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบที& 5 ของประเทศอังกฤษ พบว่า 
ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นที&แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
ตารางที& 11  การเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างกลุม่ ของรูปแบบที& 5 (ประเทศองักฤษ) 

 
กลุ่ม 

กลุ่ม 

1(สอศ.) 2(สถ.) 3(อปท.) 
1(สอศ.) - -.33 -5.33* 
2(สถ.) .33 - -5.00* 

3(อปท.) 5.33* 5.00* - 
* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 

 จากตารางที& 11  พบว่าความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิต่อการเป็นอันดับที& 5 ของ
รูปแบบที& 5 (ประเทศอังกฤษ) โดยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ผู้ทรงคณุวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น  มีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิจาก
จากสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ&น สว่นกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิจากสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาและกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ
จากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ&น มีความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางที& 12 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 
รูปแบบที& 6 (ประเทศออสเตรเลีย) 

ตัวแปรที�เข้า
สมการ 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

20.222 
27.333 
47.556 

2 
6 
8 

10.111 
4.556 

2.220 .190 

 
 จากตารางที& 12 เมื&อพบความแตกต่างกนัในการทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบ
การบริหารอาชีวศึกษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวุฒิ พบว่าผู้ทรงคณุวุฒิมีความคิดเห็นต่อการเป็น
อนัดบัที& 8 ของรูปแบบที& 6 (ประเทศออสเตรเลีย) ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตารางที& 13 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 

รูปแบบที& 7 (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
ตัวแปรที�เข้า

สมการ 
Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

34.667 
35.333 
70.000 

2 
6 
8 

17.333 
5.889 

2.943 .129 

 
 จากตารางที& 13 เมื&อพบความแตกต่างกนัในการทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบ
การบริหารอาชีวศึกษา จําแนกตามผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อการเป็น
อนัดบัที& 4 ของรูปแบบที& 7 (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตารางที& 14 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 
รูปแบบที& 8 (ประเทศอิสราเอล) 

ตัวแปรที�เข้า
สมการ 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

96.222 
16.667 

112.889 

2 
6 
8 

48.111 
2.778 

17.320 .003* 

* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 

 จากตารางที& 14 เมื&อพบความแตกตา่งกนัในการทดสอบความแตกต่างของรูปแบบ
การบริหารอาชีวศึกษา จําแนกตามผู้ ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบที& 8 ของประเทศอิสราเอล พบว่า 
ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคดิเห็นที&แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 
ตารางที& 15  การเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างกลุม่ ของรูปแบบที& 8 (ประเทศอิสราเอล) 

 
กลุ่ม 

กลุ่ม 

1(สอศ.) 2(สถ.) 3(อปท.) 
1(สอศ.) - 4.33* -3.67* 
2(สถ.) -4.33* - -8.00* 

3(อปท.) 3.67* 8.00* - 
* นยัสําคญัทางสถิตทีิ&ระดบั .05 
 

 จากตารางที& 15  พบว่าความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิต่อการเป็นอันดับที& 2 ของ
รูปแบบที& 8 (ประเทศอิสราเอล) โดยความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 3 กลุ่ม แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ผู้ ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่ม
ผู้ทรงคณุวฒุิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ&น และกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ&น 
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ตารางที& 16 การทดสอบความแตกตา่งของรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษา จําแนกตามผู้ทรงคณุวฒุิ 
รูปแบบที& 10 (ประเทศไทย) 

ตัวแปรที�เข้า
สมการ 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

11.556 
16.667 
28.222 

2 
6 
8 

5.778 
2.778 

2.080 .206 

 
 จากตารางที& 16 เมื&อพบความแตกต่างกันในการทดสอบความแตกต่างของรูปแบบ
การบริหารอาชีวศึกษา จําแนกตามผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อการเป็น
อนัดบัที& 10 ของรูปแบบที& 10 (ประเทศไทย) ไมแ่ตกตา่งกนั 
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บทที� 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) เรื(อง รูปแบบการ
บริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น โดยมีวตัถปุระสงค์ คือ เพื(อทราบรูปแบบการ
บริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ(น และเพื(อทราบรูปแบบที(เหมาะสมในการบริหาร
อาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น  ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมลูโดยการสอบถามผู้ทรงคณุวฒุิ 
จํานวน 9 คน  จากนั นนําผลมาวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ผลการวิเคราะห์รูปแบบการ
บริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น  และผลการวิเคราะห์การยืนยนัรูปแบบที(
เหมาะสมในการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น  ดงันั นในบทนี  ผู้ วิจยัจึงนํา
ผลการวิจยัมาอภิปราย และนําเสนอในด้านตา่งๆ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยั ผู้ วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี  

1. รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น มี 10 รูปแบบ ได้แก่ 
(1)รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ตามทฤษฎีของ Prosser and Quigley และทฤษฎีของ Ginzberg and Associates  (2) รูปแบบ
การบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามทฤษฎี
ของ Prosser and Quigley และทฤษฎีของ Ginzberg and Associates (3)รูปแบบการบริหาร
อาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศญี(ปุ่ น ตามทฤษฎีของ Prosser and 
Quigley ทฤษฎีของ Ginzberg and Associates ทฤษฎีของSammons, Hillman and Mortimore 
และ ทฤษฎีของ Hoy and Miskel (4) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ(นของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามทฤษฎีของ Prosser and Quigley ทฤษฎีของ 
Ginzberg and Associates และทฤษฎีของ Sergiovanni (5) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสหราชอาณาจกัร ตามทฤษฎีของ Prosser and Quigley 
ทฤษฎีของ Ginzberg and Associates และทฤษฎีของ Holland (6) รูปแบบการบริหาร
อาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศออสเตรเลีย ตามทฤษฎีของ Prosser and 
Quigley ทฤษฎีของ Ginzberg and Associates และทฤษฎีของ Hoy and Miskel (7) รูปแบบการ
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บริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสหรัฐอเมริกาตามทฤษฎีของ 
Prosser and Quigley ทฤษฎีของ Ginzberg and Associates ทฤษฎีของ Roe และ ทฤษฎีของ 
Hoy and Miskel (8) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศ
อิสราเอล ตามทฤษฎีของ Prosser and Quigley ทฤษฎีของ Ginzberg and Associates ทฤษฎี
ของSammons, Hillman and Mortimore และทฤษฎีของ Hoy and Miskel (9) รูปแบบการบริหาร
อาชีวศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ(นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามทฤษฎีของ 
Prosser and Quigley ทฤษฎีของ Ginzberg and Associates และ ทฤษฎีของ Hoy and Miskel 
(10) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศไทย ตามทฤษฎี
ของ Prosser and Quigley ทฤษฎีของ Ginzberg and Associates และทฤษฎีของ Super 

2. รูปแบบที(เหมาะสมในการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นที(
ผู้ทรงคณุวฒุิยืนยนั คือรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศ
ญี(ปุ่ น รองลงมา คือรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศ
อิสราเอล และรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศเยอรมนี 
ตามลําดบั  อีกทั งหลงัจากการทดสอบความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิมีความแตกตา่งกนั คือ กลุ่ม
กรมส่งเสริมการปกครองของท้องถิ(น มีความคิดเห็นแตกต่างกันสูงกว่า กลุ่มสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ(น  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ(ระดบั .05 
 
อภปิรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจยัที(ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัสามารถนํามาอภิปราย
ผลได้ดงันี   

1. รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น มีอยู่ 10 รูปแบบ 
ได้แก่ (1) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ (2) รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ(นของประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (3) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศญี(ปุ่ น (4) 
รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (5)รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสหราชอาณาจกัร  
(6)รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศออสเตรเลีย 
(7)รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(8)รูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศอิสราเอล (9) รูปแบบ
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การบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
(10) รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศไทย  ที(เป็นเช่นนี  
อาจเป็นเพราะ ความโดดเดน่ ความมีชื(อเสียง และความมั(นคงทางเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศนั น
มีมาอย่างยาวนาน จนเป็นปึกแผ่น และมีความมั(นคง สามารถยืนหยดัด้วยระบบของตนเองได้  
อีกทั งการพัฒนา และการทดลอง และการวิจัยได้มีการจัดทําอย่างสมํ(าเสมอจนเป็นที(ประจักษ์  
รวมทั งความรับผิดชอบของคนในประเทศเป็นประเด็นสําคญัซึ(ง  สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุนนัทา  
สังขทัศน์ (2556) ที(ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ส ังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) พบว่า องค์ประกอบ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ  1) มิตด้ิานผู้ เรียน  2) มิตด้ิานกระบวนการภายใน 3) มิติด้านการเงิน และ 4) มิติ
ด้านการเรียนรู้และการเตบิโต สว่นงานวิจยัของ วีระยทุธ  สดุสมบรูณ์ และคณะ (2549) ที(ได้ศกึษา 
การบริหารอาชีวศึกษาตามกรอบแนวคิด ปัญจะปฏิรูป ของผู้ บริหารสถานศึกษา สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า องค์ประกอบที(เหมาะสมได้แก่ การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารจดัการการอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบ
การบริหารทรัพยากร และการปฏิรูประบบบุคลากรการอาชีวศึกษา ตามลําดับ  และงานวิจัย
ของนฤมล  ดวงแสง และคณะ (2554) ที(ได้ศึกษาการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภายใต้
พระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา 2551 พบว่า องค์ประกอบหลักที(มีประสิทธิผลในการบริหาร
สถาบนัการอาชีวศกึษา มี 8 ด้าน คือ 1) ด้านแนวทางการจดัการศกึษา 2) ด้านแผนการผลิตและ
พัฒนากําลังคน 3) ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ 4) 
ด้านงบประมาณสนบัสนุน 5) ด้านองค์ประกอบที(ส่งผลตอ่การบริหารที(มีประสิทธิผล 6) ด้านการ
ควบคมุคณุภาพ มาตรฐานการอาชีวศกึษา 7) ด้านเงื(อนไขที(จําเป็นตอ่การขบัเคลื(อน และ 8) ด้าน
การจัดตั งสถาบนัการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจากส่วนกลาง และการ
จดัสรรงบสนบัสนุนส่งเสริมจากสถานประกอบการและหน่วยงานที(เกี(ยวข้องในการจดัการศึกษา
อาชีวศกึษา 
  สรุปได้วา่ หลงัจากการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์รูปแบบการบริหารจดัการอาชีวศกึษา
ที(เหมาะสมนั นมี 10 รูปแบบ คือ รูปแบบของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ประเทศญี(ปุ่ น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิสราเอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศไทย 
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2. รูปแบบที(เหมาะสมในการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นที(
ผู้ทรงคณุวฒุิยืนยนั คือรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศ
ญี(ปุ่ น รองลงมา คือรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศ
อิสราเอล และรูปแบบการบริหารอาชีวศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นของประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ตามลําดบั  อีกทั งหลงัจากการทดสอบความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิมีความ
แตกตา่งกนั คือ กลุ่มกรมส่งเสริมการปกครองของท้องถิ(น มีความคิดเห็นแตกตา่งกนัสงูกว่า กลุ่ม
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ(น อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที(ระดบั .05  การจดัการศกึษาอาชีวศกึษาทั งสามรูปแบบดงักล่าวนี สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ Prosser and Quigley ที(กล่าวว่าการจัดการอาชีวศึกษาให้สัมฤทธิiผลนั นต้องคํานึงถึง
มาตรฐานด้านเนื อหาวิชา ด้านครูผู้สอนที(เป็นมืออาชีพ ด้านผู้ เรียนต้องปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม
ที(เรียนและที(ฝึกงานได้  ด้านวสัดอุปุกรณ์ฝึกงาน ต้องมีคณุภาพได้มาตรฐานเท่ากับที(ใช้ในสถาน
ประกอบการ และให้ผู้ เรียนฝึกจนเป็นนิสยัจึงจะทําให้การจดัอาชีวศกึษามีคณุภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Ginzberg and Associates ที(กล่าวว่ากระบวนการเลือกอาชีพนั นจะเกิดขึ นกบับคุคล
ช่วงอายุระหว่าง 7-21 ปี ที(เป็นไปตามขั นตอนและไม่ย้อนกลบั และเป็นเหตุผลที(เกิดจากความ
สนใจ ความสามารถและโอกาสที(จะประกอบอาชีพได้จริง อนัเป็นเหตผุลที(สําคญัของการจดัให้มี
การเรียนการสอนด้านวิชาชีพในระดบัมัธยมและหลงัมัธยม ที(มีความหลากหลายสาขาอาชีพ 
หลากหลายรูปแบบ มีความยืดหยุ่นตามความพร้อมของผู้ เรียน ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเดียวกัน  
และระดบัการศกึษาก็เป็นตวัแปรสําคญัในการเลือกอาชีพของบคุคล ถ้าบคุคลได้รับการศกึษามาก
ก็ยอ่มจะมีชอ่งทางในการเลือกอาชีพได้มากกว่า ในขณะ Holland  ได้ศกึษาทฤษฎีการเลือกอาชีพ
ก็พบวา่บคุลิกภาพของบคุคลกบัสภาพแวดล้อมมีผลตอ่การเลือกอาชีพของบคุคล  ซึ(งการศกึษาจะ
ชว่ยปรับเปลี(ยนบคุลิกภาพของบคุคลได้เชน่กนั อีกทั งยงัมีการพฒันาอาชีวศกึษาทั งระบบกล่าวคือ
มีการวางแผนร่วมกนัระหว่างรัฐบาล สถานศกึษาหรือหน่วยงานฝึกอาชีพ และสถานประกอบการ
หรือผู้ ใช้แรงงาน  นั(นคือองค์ประกอบสําคญัที(เกี(ยวข้องต้องนํามาพิจารณากบัการจดัการศกึษาอาชีวศกึษา 
เป็นไปตามที( Hoy and Miskel ได้ศกึษาไว้คือ มององค์การทางการศกึษาในฐานะที(เป็นระบบเปิด 
เป็นการมองสิ(งแวดล้อมภายนอกมีผลตอ่พฤติกรรมองค์การอย่างเป็นระบบซึ(งประกอบด้วยปัจจยั
นําเข้า(มนษุย์และทรัพยากร) กระบวนการเปลี(ยนสภาพ(กระบวนการเปลี(ยนแปลงภายในและ
โครงสร้างองค์การ) และผลผลิต (สมัฤทธิผลของผลผลิต) ดงันั นสถานศกึษาคือส่วนหนึ(งของระบบ
สงัคม ไมส่ามารถแยกกนัได้ การจดัการศกึษาต้องให้สงัคมหรือชมุชนมีสว่นร่วมด้วย จงึจะสําเร็จ  
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  การที(รูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาของประเทศญี(ปุ่ นได้รับการพิจารณาให้เป็น
รูปแบบที(เหมาะสมกับประเทศไทยนั น อาจเป็นเพราะประเทศญี(ปุ่ นประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ(งต้องใช้แรงงานฝีมือด้านอาชีวศกึษาเป็นกําลงัสําคญั การศกึษา
สร้างวินยัและความรับผิดชอบให้แก่คนญี(ปุ่ น  อีกทั งเป็นประเทศในกลุ่มเอเซียด้วยกนั และมีความ
สัมพันธไมตรีกับประเทศไทยเป็นเวลานาน ทั งในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา การกีฬา และ
การเมือง มีการตดิตอ่ไปมาหาสูก่นัอยา่งสมํ(าเสมอทั งในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต มีการลงทนุการ
ค้าขาย และอุตสาหกรรมต่างๆ  และกลุ่มที(มีความคิดเห็นแตกตา่งกนัคือ กลุ่มกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ(น มีความคิดเห็นแตกต่างจากสองกลุม่ อาจเป็นเพราะการรณรงค์ส่งเสริมทางด้าน
อาชีพของท้องถิ(น และการพลักดนัให้โครงการต่างๆ ด้านอาชีวศกึษาบรรลเุป้าหมายที(กําหนดไว้  
กระนั นปัญหา และอุปสรรคของอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีมากมายที(ต้องปรับปรุงแก้ไข และ
ต้องหาแนวทางสร้างอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งขึ น ซึ(งเป็นการส่งเสริมที(แตกต่างจากแนวการปฏิบตัิ
จริงในสถานประกอบ และอาชีวศกึษา   ผู้ทรงคณุวฒุิท่านหนึ(ง กล่าวว่า ประเทศญี(ปุ่ นเน้นแรงงาน
ที(ผ่านการฝึกในสถานศึกษา โดยเฉพาะปัจจุบนันกัเรียนที(สําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมปลาย หรือ
สายอาชีพ ทางสถานศึกษาจะเป็นผู้ ประสานงานจัดหางานให้ผู้ เ รียน หรือเพื(อให้เกิดความ
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ เรียน และสถานประกอบการ  นอกจากนี  ประเทศญี(ปุ่ น 
ยงัมีการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื(อไม่ให้เกิดการแออดัของชุมชนทาง
การศกึษา และมีการควบคมุมาตรฐาน  ดงันั น รูปแบบระบบการจดัการศกึษาจึงประสบผลสําเร็จ 
เพราะเอื อประโยชน์และมีกฎหมายรองรับในการทํางาน หรือการประกอบอาชีพของผู้ สําเร็จ
การศึกษาแต่ละระดบั  ประเทศญี(ปุ่ นมีความโดดเดน่ในด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม เพราะ
บุคลากรได้รับการพัฒนาและทุ่มเทให้กับการทํางานอยา่งจริงจงั ความมีระเบียบวินยัเป็นปัจจยั
หนึ(งที(ชว่ยผลกัดนัอตุสาหกรรมในด้านตา่งๆ บรรลตุามมาตรฐานที(กําหนดไว้  นอกจากนี แล้วญี(ปุ่ น
ได้ยึดหลักความเท่าเทียมกันทางการศกึษาให้สามารถพฒันาได้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
และที(สําคญัมีนโยบายกระจายอํานาจทางการศกึษาไปสู่ส่วนภูมิภาค ให้แตล่ะท้องถิ(นสามารถจดั
การศกึษาได้ตามความต้องการและความพร้อมของท้องถิ(น 

  ส่วนรูปแบบที(เหมาะสมเป็นลําดับที(สอง ที(เหมาะสําหรับประเทศไทยนั น ได้แก่ 
ประเทศอิสราเอล ซึ(งการจดัการศกึษาด้านอาชีวศกึษานั น มีความเหมาะสมในลําดบัที(สอง สืบเนื(อง 
ประเทศอิสราเอลมีเป้าหมายการจัดการศึกษาระดบัอาชีวะ เห็นความสําคญัของเป้าหมายด้าน
เกษตรกรรม มีความเป็นเลิศอย่างชดัเจน ทําให้ประเทศมีอาหารเพียงพอ และยงัสามารถส่งอาหาร
ออกได้ มีการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที(ยอมรับทั(วโลก ซึ(งมีความสอดคล้องกับบริบทของ
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ประเทศไทยที(เป็นประเทศเกษตรกรรม  มีการส่งเสริม เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
เป็นรากฐานในการตอ่ยอดองค์ความรู้ในการพฒันาการเกษตร สู่ความเป็นเลิศกบัการเกษตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั งประเทศอิสราเอลเน้นการจดัการอาชีวศกึษาเฉพาะทาง เพื(อ
การพฒันาประเทศ  โดยเฉาะอย่างยิ(งอาชีพการเกษตร ซึ(งครอบคลมุบริบทของประเทศด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง  คณุภาพการศึกษาเน้นการผลิต และการพฒันากําลงัคน ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มีการจดักลุม่ผู้ เรียนตามความสามารถ เป็นต้น 
  ในสว่นของการจดัการศกึษาอาชีวศกึษาเยอรมนี มีความเหมาะสมกบัประเทศไทย
อนัดบัสาม โดยผู้ทรงคณุวุฒิกล่าวว่าเยอรมนีไม่เพียงเน้นแต่การเรียนภาคทฤษฎีเท่านั น แต่เน้น
การฝึกปฏิบตัิจริงกับสถานประกอบการ ทําให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร มีบุคลากรที(มีฝีมือ สามารถพัฒนาองค์กรได้ต่อเนื(อง เป็นการจัดสรร
บุคลากรที(ดีมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั งตลาดแรงงานมี
ความคุ้ มค่าในการจัดการศึกษา พร้อมทั ง การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาทั งภาครัฐ สถาน
ประกอบการ ผู้ปกครอง ทําให้ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศอตุสาหกรรมที(ประสบความสําเร็จมาก
ที(สดุในโลก  ผู้ทรงคณุวุฒิท่านหนึ(ง กล่าวว่า ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศต้นแบบในการจดัการ
เรียนอาชีวศกึษาโดยเฉพาะการจดัการศกึษาระบบโรงเรียน โรงงาน หรือ Dual System ซึ(งประเทศ
ไทยได้นํามาบูรณาการเป็นระบบทวิภาคี ซึ(งยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที(ควร  เยอรมนีมีการ
สนับสนุนการเรียนโดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนและคุณภาพของผู้ เรียนเมื(อสําเร็จการศึกษาจะมี
สมรรถนะ (Competency) สงูมาก มีการฝึกทกัษะ (Skill) อย่างจริงจงั เพราะผู้ เรียนส่วนใหญ่จะ
ทํางานสายตรงกบัที(ตนเองเรียนมา  เยอรมนีเป็นประเทศที(รัฐบาลมีกฎหมายรองรับการจดัการศกึษา
ร่วมกับสถานประกอบการ เช่น สถานประกอบการรองรับผู้ เ รียนเข้าฝึกประสบการณ์โดยมีสิ(ง
อํานวยความสะดวก เชน่ คา่ตอบแทน สวสัดกิาร และมีการสอนงานโดยครูฝึกที(ผ่านการอบรมจาก
ส่วนกลาง  ส่วนผู้ทรงคณุวฒุิอีกท่านหนึ(งกล่าวว่า  ประเทศเยอรมนี มีการจดัอาชีวศกึษาเน้นการ
เรียนภาคทฤษฎีเพื(อนําไปสู่การปฏิบตัิ   ซึ(งทําให้ผู้ เรียนเรียนจากฐานความรู้   แล้วนําความรู้ไป
ประยกุต์สูก่ารปฏิบตั ิ  เป็นการสร้างนวตักรรมใหม ่

  นอกจากนี แล้วผู้ทรงคณุวฒุิยงัได้กล่าวถึงประเทศอื(นๆที(อยู่ในกลุ่มเอเซียด้วยกนัคือ
ประเทศเกาหลี มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ(นและรัฐบาลกลางมีระบบสนบัสนุนช่วยเหลือ ควบคมุ
และพฒันาคณุภาพการอาชีวศกึษาที(ชดัเจน โดยสร้างสงัคมการศึกษาแบบเปิดและตลอดชีวิต 
เพื(อให้ประชาชนได้พฒันาตนเองอย่างแท้จริง  ผู้ทรงคณุวุฒิกล่าวว่าประเทศเกาหลี  เน้นการสร้าง
อาชีพพื นฐานที(ตํ(ากว่าปริญญาตรี ด้านวิชาชีพ จดัแบบ DVT สอดคล้องกับไทย สิ(งสําคญั คือ การ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต ความร่วมมือกบัภาคเอกชนจดัการอาชีวศกึษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และมีการ
ทดสอบคณุวุฒิวาชิ (NTQS) ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ประเทศสิงคโปร์ การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้น
การเรียนการสอนที(เน้นสมรรถนะ (Competency) โดยเฉพาะแบบจดัการเรียนระบบทวิภาคี โดยให้
สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาโดยเฉพาะด้านวิชาชีพ  มีการเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้ศกึษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผู้ เรียน พนกังาน หรือแม้แตค่นในสงัคม รัฐบาล
ให้ความสําคญัการจดัการศกึษาโดยสนบัสนนุงบประมาณอย่างเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ เรียน 
มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับประเทศที(มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา 
ญี(ปุ่ น เยอรมนี เป็นต้น  ถ้ามีการนํามาประยกุต์ใช้ในประเทศควรมีกฎหมายอาชีพ เพื(อให้ผู้ เรียนเกิด
ความมั(นใจ และผ่านการทดสอบจากสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ  ผู้ทรงคณุวฒุิท่านหนึ(งกล่าวว่า ขณะนี 
ใน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทําความร่วมมือกับ ITE ของสิงคโปร์เพื(อการจัด
อาชีวศกึษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยการพฒันาบคุลากร ผู้ เรียน แลกเปลี(ยนประสบการณ์ในระดบั
กรม และสถานศกึษา   
  สรุปได้ว่า รูปแบบที(สังเคราะห์ได้เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในขณะนี  ได้แก่ 
รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของประเทศญี(ปุ่ น รองลงมา ได้แก่ประเทศอิสราเอล และ
ประเทศเยอรมนี ตามลําดบั สืบเนื(องจาก ความเหมาะสมในบริบทด้านภูมิภาค บุคลากรที(มีความ
ใกล้ชิด กล่าวคือ อยู่ในกลุ่มเอเชียด้วยกัน มีความคิดเห็นและวฒันธรรมที(คล้ายคลึงและสอดคล้อง
กนัมากกวา่ทรัพยากรบคุคลแถบยโุรป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบจากงานวิจยันี  ผู้ วิจยัขอนําเสนอแนะในสองส่วนคือข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
และข้อเสนอแนะสําหรับการทํางานวิจยัครั งตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อค้นพบจากงานวิจยันี  ผู้ วิจยัขอนําเสนอข้อเสนอแนะสําหรับการทํางานวิจยัครั งตอ่ไป 
ดงัตอ่ไปนี  

1. การจดัการศกึษาฝึกอาชีพต้องมีความหลากหลาย เพื(อให้ผู้ ที(ศกึษาด้านอาชีวศกึษา 
และเทคโนโลยีมีโอกาสและสามารถเรียนตอ่ในสาขาที(เกี(ยวข้องได้หลายแนวทาง และหลายระดบั
การศกึษา 

2. สง่เสริมความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างสถานศกึษา 
และสถานประกอบการ ในการพฒันาบคุลากรร่วมกนั 
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3. ควรมีมาตรการจงูใจและส่งเสริมให้สถานประกอบการรับนกัศกึษาเข้าฝึกงาน การ
สง่เสริมสนบัสนนุทางวิชาการ ครูฝึก และสื(อการสอน เป็นต้น 

4. ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาชีวศกึษาและเทคโนโลยี ทั งในระดบัประเทศและ
ระดบัภมูิภาคให้มีสว่นร่วมอยา่งจริงจงัในการผลิตกําลงัคนที(มีคณุภาพ สอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

5. ผู้ ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่าประเทศญี(ปุ่ น ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ควรให้ความสําคญั และความ
ร่วมมือ ร่วมกนัจดัการศกึษาในอนาคต ความร่วมมือ และการบริหารจดัการ ควรนําจดุเดน่ของแต่
ละประเทศ มาเป็นหลกัในการจดัอาชีวศกึษาในประเทศไทย เพื(อการพฒันากําลงัคนสู่การพฒันา
ประเทศ  ประการสําคญัต้องเน้นความสามารถในการสื(อสาร ภาษาตา่งประเทศ และทกัษะปฏิบตัิ
เฉพาะสาขา 
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั�งต่อไป 
 สําหรับการวิจยัครั งตอ่ไป ผู้ วิจยัขอเสนอประเด็นที(น่าสนใจ ควรมีการศกึษาเพิ(มเติม 
และควรหาแนวทางในการดําเนินการตอ่ยอด เพื(อก่อให้เกิดประโยชน์ตา่งๆ ได้ดงันี  

1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาในระดบัท้องถิ(นเพิ(มขึ น เพื(อสร้างความ
ชดัเจน และทราบรูปแบบที(หลากหลายตรงตามที(ท้องถิ(นต้องการอยา่งแท้จริง 

2. ควรศกึษาการใช้งบประมาณในการบริหารจดัการอาชีวศกึษา เพื(อสร้างความคุ้มคา่ 
และสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานอาชีวศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามที(กําหนดไว้ 

3. ควรศกึษาระบบการคดักรองนกัเรียนอาชีวะให้สอดคล้องกบันโยบาย และวิสยัทศัน์ 
เพื(อให้นกัเรียนที(สําเร็จการศกึษาได้คณุภาพตรงตามความต้องการ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู�ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือพิจารณารูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค&กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

------------------------------------- 
ชื่อผู	ทรงคุณวุฒิ..................................................................................................................................... 
ตําแหน�ง.............................................................หน�วยงาน..................................................................... 
 
คําช้ีแจง 
 ภายหลังจากท่ีท�านได	พิจารณาองค%ประกอบของรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาของ
องค%กรปกครองส�วนท	องถ่ิน  ฉบับร�างท่ีผู	วิจัยได	สร	างข้ึน ในฐานะท่ีท�านมีความเชี่ยวชาญทางด	านการ
บริหารอาชีวศึกษา โปรดให	เหตุผลประกอบการพิจารณา 
 

เรียน ท�าน ดร................................................................. 
โปรดพิจารณาและเลือกรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาขององค%กรปกครองส�วนท	องถ่ินแต�ละ

ประเทศรวม 10 รูปแบบ ประกอบด	วยรูปแบบของ สาธารณรัฐสิงคโปร% สาธารณรัฐเกาหลี ญ่ีปุ:น 
สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อิสราเอล สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  และไทย ท่ีท�านคิดว�าเหมาะสมท่ีสุดสําหรับใช	ในการบริหารอาชีวศึกษาขององค%กร
ปกครองส�วนท	องถ่ิน โดยเรียงลําดับ 1-10 (เหมาะสมมากท่ีสุดไปหาเหมาะสมน	อยท่ีสุด) ดังนี้ 

 
รูปแบบท่ี รูปแบบของประเทศ เหมาะสมกับองค&กร

ปกครองส'วนท�องถ่ิน 
ลําดับท่ี(1-10) 

1 สาธารณรัฐสิงคโปร%  
2 สาธารณรัฐเกาหลี  
3 ญ่ีปุ:น  
4 สหพันธ%สาธารณรัฐเยอรมนี  
5 ออสเตรเลีย  
6 สหราชอาณาจักร  
7 สหรัฐอเมริกา  
8 อิสราเอล  
9 สาธารณรัฐประชาชนจีน  
10 ไทย  
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โปรดให	เหตุผลท่ีเลือก เฉพาะลําดับท่ี 1-3 โดยเรียงลําดับดังนี้ 
เหตุผลท่ีเลือกรูปแบบท่ี............เหมาะสมเป>นลําดับท่ี 1 เพราะ..........................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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