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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
มีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก ตอนที่ 1 การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัด การอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ีโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Documentary Research) และสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ที่เลือกมาจากองคกรภาคีทั้งสามองคกร ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสถานประกอบการ ตอนที่ 2 การสรางรูปแบบ
ความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
ของกลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน เพ่ือกําหนดองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี และใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 3 รอบ จากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 22 คน เพ่ือกําหนดรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี และตอนที่ 3 
การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี เปนขั้นตอน
รวบรวมขอมูลเชิงประจักษ ดานความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรขององคกรภาคี ทั้งสาม 
จํานวน 259 คน ประเมินความเปนไปไดของการนํารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคีไปปฏิบัติจริง 
 ผลการวิจัย พบวา รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ประกอบดวย
ความรวมมือ 4 ดาน ไดแก 1) ดานนโยบายและบทบาทหนาที่  2) ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ  
3) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  4) ดานการระดมทรัพยากร ซึ่งแตละดานมีโอกาส
ความเปนไปไดของการนํารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีไปปฏิบัติจริง อยู
ในระดับมาก เชน ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ ไดแก มีการวางแผนรวมกันในการจัดการศึกษา
และการฝกอบรมตามความสนใจของผูเรียน และความตองการของสถานประกอบการ และทองถิ่น 
สถานศกึษาควรเชญิผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่นเขารวมรบัรูนโยบายและระบบการจัดการอาชวีศึกษา 
ผูบริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สอศ. มีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับชุมชนและสถาน
ประกอบการ มีคณะกรรมการระดับกระทรวงที่มาจากทั้งสามฝาย เขารวมกําหนดนโยบายการจัดการ
อาชีวศึกษาของทองถิ่น และกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดรวมจัด 
ปวช.-ปวส. เทศบาลรวมจัดหลักสูตรระยะสั้น ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ ไดแก จัดทําแผน
ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาในสาขาทีส่อดคลองกับความตองการแรงงานของสถานประกอบการในทองถิ่น  
จัดใหมีการทดสอบนักศกึษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ คณะกรรมการไตรภาคี
ระดับจังหวัด มีหนาที่กําหนดสาขาวิชาชพีที่เปดสอน จัดลําดับความสําคัญกอน-หลังของสาขาวิชาที่
จะเปด คณะกรรมการไตรภาคีระดับกระทรวงมีหนาที่ดําเนิน การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา จัด
โครงสรางองคกรของแตละภาคีเพ่ือรองรับ การบริหารจัดการอาชีวศึกษาไตรภาคี ตามความจําเปนและ



เหมาะสม จัดตั้งหนวยงานประสานงานและแตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่ประสานงานความรวมมือไตรภาคี 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดการเรียนการสอนในแตละเนื้อหามีการสอดแทรก 
เร่ือง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยัความรับผิดชอบ รวมทั้ง จรรยาบรรณวชิาชพี จัดใหนักศึกษาได
เขาเยี่ยมชมศกึษาดูกิจการในสถานประกอบการของทองถิ่น เพ่ือสรางความคุนเคย และจูงใจใหเขา
ทํางาน จัดหลกัสูตรและการเรียนการสอนทีห่ลากหลายหรอืเฉพาะทางทีส่อดคลองกบัความตองการแรงงาน
ของทองถิ่น จัดระบบการเรียนเพื่อสะสมและเทียบโอนหนวยการเรียนจากความรูและประสบการณให 
กับพนักงานในสถานประกอบการเพื่อการเพิ่มวุฒิการศึกษา จัดหนวยบริการชุมชนเพื่อใหนักศึกษาได
ใชความรูความสามารถในการใหบริการชมุชนตามสาขาวิชาชีพทีต่นเรยีนเพ่ือเปนการสรางความผกูพัน
กับทองถิ่นของตน และดานการระดมทรัพยากร ไดแก สิทธิประโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับ
จากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีไดเงินอุดหนุนจากรัฐเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา มีวิธีการจูงใจให
สถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรม สิทธิประโยชนที่สถานประกอบการ
ควรไดรับจากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีโดย นํารายจายจากการรวมจัดการอาชีวศึกษามา
ลดหยอนภาษี ลดหยอนภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในคาใชจายทางการจัดการ
อาชีวศึกษาทัง้ภาคทฤษฎีและปฏบิัต ิ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนการอาชีวศึกษา
เปนคาใชจายรายหัวของนักเรียน นักศึกษา ที่อยูในทองถิ่นนั้นๆ แกสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผาน
การรับรองมาตรฐานในการจัดอาชีวศึกษา สถานประกอบการมีแผน/ขอตกลงในการรับพนักงานและ
แจงใหสถานศกึษาทราบเพือ่การผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการ 
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 This research aims to develop collaborative model for tripartite vocational education 
system. 
 The research was conducted in 4 stages, they were:  
  1) The synthetic form of collaboration tripartite vocational education system.  By 
the study of documents and related research. And interviews of 6 experts selected from the 
three party organization. Such as Office of the Vocational Education Commission, The 
Department of Local Government and Enterprises.  2) The model of collaborative model for 
tripartite vocational education system. Using focus groups discussion of a group of 10 
experts.  To define the elements of the model of cooperative tripartite vocational education 
system.  And research Delphi techniques 3 cycles of 22 experts.  To determine what type of 
collaborative model for tripartite vocational education system.  3) Evaluate the feasibility of the 
model for tripartite vocational education system. Using empirical data collection process form 
the opinions of 259 population who the staff of the three party organization 
         The results showed that the model of collaborative for tripartite vocational education 
system with 4 sides, they were: 1) The policies and roles  2) The structure and management  
3) As for curriculum and instruction  4) The mobilization of resources. Each side has the 
opportunity to have a varying degree of collaborative model for tripartite vocational education 
system to perform true that a high level.  The policies and roles were: Together in planning 
education and training of students based on interests and needs of the workplace and local. 
The school should invite entrepreneurs and local communities participate in policy and 
knowledge management system, vocational education.  Administrators in vocational education 
school or Office of Vocational Education Commission has a role in building relationships with 
the communities and establishments. The structure and management were: Provide testing  
students for professional qualifications by the central agency in charge. Tripartite committees 
at the provincial level are responsible for the professional courses. Prioritized before - after 
the program will open. Tripartite committee at the Ministry are responsible for determining the 
benefits of establishment of the tripartite co-organized vocational education should be. The 
tripartite committee with responsibility for ensuring quality education. And preparation of 
database and operating system information. That are linked to each other in the party. For 



use in educational management. Curriculum and teaching were: The curriculum in each 
content is inserted on moral discipline, responsibility and professional ethics. Organized 
community service. To allow students to apply knowledge in service to their community-based 
professional learning opportunities to engage with their local. Arrange for students to visit and 
study business in the establishment of a local in order to build familiarity and motivation to 
work. Mobilization of resources were: The Department of Local Government allocation of 
subsidies to vocational education and vocational qualification standards.  As the cost of the 
local student headcount. The benefits of establishment should be co-organized by the 
Vocational tripartite system, is subsidized by the state for education, expense of co-education 
and the tax breaks.         
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยดี ผูวิจัยตองขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พวงรัตน เกษรแพทย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ และอาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา 
เปนอยางสูง ที่กรุณารับเปนคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วีระ สุภากิจ ประธานคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ และดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สังกัดสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติม 
ที่ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิง่ขึน้ ดวยความเมตตา 
หวงใย และเอาใจใสเปนอยางดี   
 กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ราชบัณฑิต คณาจารยของ
ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน และกรรมการบริหารหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ไดใหโอกาส ใหการประสิทธิประสาทวิชาความรู และเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูวิจัยมาโดยตลอด  
 ขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ผูทรงคุณวุฒิที่รวมสนทนากลุม และผูเชี่ยวชาญ
ที่รวมใหความเห็นการทําเดลฟายทุกทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้
เปนอยางสูง และที่สําคญัขอขอบพระคุณผูบริหาร และคณะครูจากสถานศกึษาอาชีวศึกษาที่สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ที่ไดตอบแบบสอบถาม
ในขั้นสุดทาย ทําใหงานวิจัยเสร็จสมบูรณไปดวยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูใหญที่เคารพนับถือและผูมีพระคุณทุกทาน ที่ผูวิจัยไดขอความ
อนุเคราะหขอความชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งน้ี  
 ทายที่สุด ขอกราบเทาขอบพระคุณคุณแมพรรณี ชมใจ ที่ใหการอบรม สั่งสอนและเลี้ยงดู
ผูวิจัยมาอยางเหนื่อยยากลําบาก และเปนตัวอยางที่ดีใหแกผูวิจัยอยางหาที่สุดมิได ตลอดจน ขอขอบใจ
ญาติ พ่ีนอง ภรรยา บุตรสาวและเพื่อนๆ ที่คอยใหกําลังใจอยูเสมอ  
 
 คุณงามความดีของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอบูชาแดบิดา มารดา ครู อาจารย ผูมีพระคุณ 
ญาติมิตร ทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว จงรวมรับบุญกุศลอันจะเกิดตอไปในภายภาคหนา 
                                                                                                
 
               ธีรวธุ  ชมใจ  
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ภูมิหลัง   
 จากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 – 10 ที่ยึดหลักคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาทศิทางการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) จึงใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ยุทธศาสตร
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในสังคม และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน ใหชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น (สํานักงานคณะ กรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2553: 51 – 53) ยุทธศาสตรทีใ่หความสําคัญกับการพัฒนาคนให
พัฒนาสมรรถนะทักษะการประกอบอาชพีของแรงงาน ใหสอดคลองกับความตองการใช โดยเฉพาะ
กําลังแรงงานระดับกลาง ที่มีคุณภาพไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งหมดในป 2550 – 2554 
และเพ่ิมเปนรอยละ 70 ในป 2555 – 2559 (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.  2548: 14) ผานการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทกุภาคีพัฒนาจากทกุภาคสวน เพ่ือสามารถผนึกพลัง
ความรวมมือตามบทบาท ความรับผิดชอบรวมกันควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร 
การออกกฎ ระเบียบ กฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้ง การยกรางขึ้นใหมและ 
ใชกลไกของกระบวนการชุมชนสรางและการบูรณาการกับแผนทองถิ่น แผนจังหวัด/กลุมจังหวัดและภาค 
ไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน องคกรภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรวม
ขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ กระทรวงศึกษาธกิาร ในฐานะองคกรหลักในการจัดการศึกษาของประเทศมี
บทบาทและภารกิจในการจัดและสงเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาคน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
นําความรู มีคณุภาพ มีศักยภาพในการพฒันาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 ในการดาํเนินการตามนโยบายสังคมและคุณภาพชวีิตผานกระบวนการ
จัดการศกึษา โดยมีนโยบายสนับสนุนการผลติและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลีย่นแปลงโครงสราง
ภาคการผลิตและบริการเรงผลิตกาํลังคนระดับอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพสนับสนุนความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ พรอมทั้ง พัฒนารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2551: 5 – 6)  
 การอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาที่มีสวนในการนําไปสูการสรางกําลังแรงงานที่ยั่งยืน 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะองคกรหลักที่มีหนาที่ในการผลติ และพัฒนากําลังคน
ในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ซึ่งเปนกําลังคนระดับกลาง ที่เปนหลักใน
การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมหลัก และธุรกิจบริการของประเทศ จัดใหผูเรียน
มีความรู มีทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน วิชาชีพเฉพาะทาง พรอมทั้งทักษะประสบการณ ไปใชในการประกอบอาชีพ 
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สรางผลผลิตและรายได เกิดการพัฒนาอาชีพอยางมั่นคง ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  
2550: 3 – 5) โดยจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based) ที่เนนการเรียนรู
แบบบูรณาการ ทั้งความรู ทักษะ และกิจนิสัยในการทํางานไปพรอมๆ กัน เพ่ือใหไดกําลังคนที่สอดคลอง
กับความตองการในการพัฒนาประเทศทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  
 จากการฉายภาพแนวโนมอนาคต (Forecasting of futures) ทางดานการศึกษาที่จะเกิดขึ้น
ใน 5 ป ขางหนาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษา พบวา การ
อาชีวศึกษาจะมีบทบาทมากขึ้นในการพฒันาประเทศ สถานประกอบการ และภาคประชาสังคมจะมี
สวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น และมีการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดรวมจัดการอาชวีศึกษา และฝกวิชาชพีใหกบัชุมชนในทองถิ่น ซึ่งเปน
ความตองการอยางแทจริง เพ่ือรองรับกับกระแสโลกาภวิัตน ที่อยูบนพื้นฐานความตองการในการพัฒนา
ประเทศ โดยจะตองเปนความรวมมือของภาคีตางๆ ในสังคมรวมกัน มิใชเปนภาระหนาที่ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เทานั้น ไมวาจะเปนภาคคีรอบครวั องคกรพัฒนาเอกชน/สถานประกอบการ องคกรชุมชน 
รวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวของ ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จะชวยยกระดับความสามารถ
และทักษะการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น และสอดคลองกับตาม
ความคาดหวังและความตองการของสถานประกอบการตางๆ ที่เปนผูใชผลผลิตจากการอาชีวศึกษา 
(สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550: 23 – 25)  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2545 มาตรา 20 
กําหนดวา การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรฐั สถานศึกษาของ
เอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ และจาก
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
ใหจัดได 3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งใน 
(3) ระบุวา การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพ ที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถานศกึษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดย
ผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานของรัฐโดยที่ตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพทีส่อดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรา 10 มีเอกภาพดานนโยบายคํานึง ถึงการมี
สวนรวมของชมุชนสังคมและสถานประกอบการในการกาํหนดนโยบายการผลติและการพัฒนากําลังคน 
รวมทั้ง การกาํหนดมาตรฐาน มีระบบจูงใจใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจดัการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ มีการระดมทรัพยากร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยคํานึงถึงการประสาน
ประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม ซึ่งสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรือสถาบนัการอาชวีศกึษา สามารถจัด 
การศึกษาแบบรวมกันทั้ง 3 รูปแบบ ก็ได (ราชกิจจานุเบกษา.  2551: 3 – 5)  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 5 วาดวย แนวนโยบาย 
พ้ืนฐานแหงรัฐ สวนที ่4 แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรมได
บัญญัติไวในมาตรา 80(4) วา รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพ่ือใหองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ขณะที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งอนุวัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แมจะไมปรากฏคําวา เครือขาย (Network) หรือการสราง
เครือขาย (Networking) แตมีคําหลายคํา ที่อธิบายลักษณะของเครือขายในหลายมาตรา หรือที่ระบุถึง
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวนในชุมชนไมวาจะเปนบุคคล ชุมชน องคกรสถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ (เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ; และคณะ.  2544: 7 – 8) หรือโดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) อาทิ มาตรา 8(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9(1) 
ใหมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัด 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ 
มาใชในการจัดการศึกษา (6) สนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติยังกําหนดใหผูที่จัดการศึกษาตาม มาตรา 12 ไดรับสิทธิ
ประโยชนตามควรแกกรณี อาทิ การลดหยอน หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมาย
กําหนด ในมาตรา 14(3) และใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสม
และความจําเปน 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ซึ่งก็อนุวัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติความใน
มาตรา 16 และ17 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสนับสนุน สงเสริมความเขมแข็ง และศักยภาพ
ในการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป พ.ศ. 
2548 – 2551 และแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นระยะ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) เพ่ือเปนกรอบทิศทาง
ในการดําเนินงานดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท ที่สอดรับกับนโยบายและ
เปาหมายของรัฐบาล โดยเปนแผนในลักษณะแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ ที่ประกอบดวยพันธกิจ ยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ 
ไดระบุไวในพันธกิจที่ 4 ดานการจัดการศึกษาชวงชั้นที่ 4 และอาชีวศึกษา และพันธกิจที่ 5 ดานการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสงเสริมการจัดตั้งและขยายการจัดการศึกษาชวงชั้นที่ 4 อาชีวศึกษา
และอุดมศกึษาตามความสามารถและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีการรวมมือระหวาง
สถานศึกษา/องคกรทางการศึกษาทั้งภายใน และระหวางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดม
ทรัพยากรดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนทีมี่ ความสามารถพิเศษหรือมีความชํานาญการ
เฉพาะดาน ใหไดรับการพฒันาเต็มศกัยภาพ ฝกอบรมใหความรูอาชีพตามความตองการของประชาชน 
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จัดหาทุนและตลาดใหกบัผูฝกฝนอาชีพ สรางภาคคีวามรวมมือระหวางองคกรอาชีพ ภาครฐั ผูประกอบการ
และสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางทั่วถึงและตอเนื่อง ฝกอบรมวิชาชีพ
ที่สามารถเทียบโอนหนวยการเรียนได (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.  2548)   
 การจัดการอาชีวศึกษาไทยในลักษณะของความรวมมือ เร่ิมดําเนนิการมาตั้งแตป พ.ศ. 2529 
จนถึงปจจุบัน ไดมีการพัฒนาและนําแนวคิด หลักการ และวิธีการจากตางประเทศมาใช โดยเฉพาะการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่จัดโดยสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
ไดพัฒนาจากการจัดการศึกษาฝกอบรม เรียกวา Dual Vocational Training System (DVT) ของ
ประเทศสหพนัธรฐัเยอรมัน และนําแนวคดิ หลักการจากประเทศตางๆ ในยุโรป เชน ระบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative education system) ซึ่งเชื่อมโยงสถานประกอบการและชุมชนเขามารวมจัดการศึกษา
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีประสบการณตรง จากการฝกปฏิบตังิานจริง ที่จะทําใหนักเรียนไดรับ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง ทั้งจากในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ สามารถนําความรูและประสบการณ
ที่ไดจากการเรียนไปใชในการทํางาน ทั้งยังชวยแกปญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร
และเทคโนโลยใีหมที่สถานศกึษายังมีไมเพียงพออีกดวย นอกจากนี้ยังสามารถนําบุคลากรหรือพนักงาน
ของสถานประกอบการที่มีความรู ความสามารถมาสอนนักเรียน นักศกึษาในโรงเรียน รวมทั้ง ฝกอบรม
ครู อาจารยของโรงเรียนในเรื่องของเทคโนโลยีใหมๆ ไดอีกดวย 
 จากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีในประเทศไทยพบวา ความรวมมือ
ดังกลาวเปนไปอยางผิวเผิน การดําเนินการยังมีลักษณะตางฝายตางทํา ขาดการมีสวนรวมกันอยางจริงจัง 
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ ไมไดวางรูปแบบของความรวมมือไวอยางชัดเจนวา แตละฝายจะตอง
มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาผูเรียนรวมกันอยางไร ทั้งดานการวางแผนการฝก การดําเนินการฝก การนิเทศ
ติดตาม และการประเมินผลการฝก สถานประกอบการ สวนมากไมมีมาตรฐานเพียงพอ การคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาไมสอดคลองกับหลักการจัดการอาชีวศึกษา และศักยภาพของสถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาเองก็มีวุฒิภาวะนอย ยังมีนักเรียนในระบบทวิภาคี ออกกลางคัน เน่ืองจากความซ้ําซากจําเจ
ในการฝกปฏิบัติ ใชเวลาในการฝกงานในเวลากลางคืน สถานประกอบการใชแรงงานเกินกําหนดเวลา
ในสัญญา อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยปกครอง และครูฝกควรตองเพิ่มการดูแลเอาใจใส
ตอนักเรียนทวิภาคีเปนกรณีพิเศษในทุกดาน ขณะที่ภาระงานประจําของอาจารยผูสอนก็มีมากอยูแลว 
(โพธิ์ตะวัน ปนทีโย.  2543: 124) การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ก็ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร สถานศึกษาไมใหความสําคัญกับการนิเทศงานในสถานประกอบการเทาที่ควร (ชูศักดิ์ 
บุญปญญา.  2544: 145) ซึ่งวิทยา ดีวุน (2542: 135) ไดทําการศึกษาปญหาการจัดการอาชีวศกึษา
ระบบทวิภาคขีองสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในทศันะของผูบริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ผลการวิจัย พบวา ปญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และผูบริหารสถานประกอบการที่มีปญหาอยูในระดับมากมี 5 ดาน คือ ดานนักเรียน พบวา นักเรียน
ขาดความพรอมดานวุฒิภาวะ ขาดความรูทักษะพื้นฐานและความรับผิดชอบในการฝกงานอาชีพ ดาน
บุคลากร พบวา บุคลากรไมเพียงพอและไมมีเวลาดูแลนักเรียน เน่ืองจากมีภาระงานอื่นมาก ดานงบประมาณ 
พบวา ขาดการสนบัสนุนงบประมาณจากรฐับาล และขาดงบประมาณในการจัดสัมมนาผูควบคุมการฝก 
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ครูฝก และครู-อาจารย ขาดงบประมาณในการนิเทศ ติดตามผล ดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 
พบวา การใหนักเรียนฝกทักษะกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยและราคาแพงยังเปนปญหา และจํานวน
เครื่องมือ เครือ่งจักรมีไมเพียงพอ ดานการประสานงาน และความรวมมือกับสถานประกอบการ พบวา 
สถานประกอบการยังขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานการฝกอาชีพ และขาดความรวมมืออยาง
จริงจัง ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ควรมีการวางแผนรวมกัน ระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน (กรองทอง มะลิวัลย.  2543: 168)  
 ฉะนั้น การจัดการอาชีวศึกษา โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการและชุมชนหรือองคกรทองถิ่น ซึ่งเปนความรวมมือสามฝาย (Tripartite cooperation) จึง
นับวา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบายการผลิต
และพัฒนากําลังคน การกําหนดมาตรฐาน การประกันคุณภาพ รวมทั้ง การระดมทรัพยากรของแตละ
ภาคี มารวมสนับสนุน สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอาชีพ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให
เหมาะสมกับสภาพความตองการแรงงานของสถานประกอบการ สอดคลองกับแผนการพัฒนาของชุมชน 
ทองถิ่นในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต ดังที่ ทัศนา แสวงศักดิ์ (2539: 186) ไดศึกษารูปแบบการบริหาร
แบบมีสวนรวมในการฝกอาชีพระยะสั้นชางอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบวา รูปแบบ
การบริหารแบบมีสวนรวมในการฝกอาชพีระยะส้ัน ชางอุตสาหกรรม จําเปนที่จะตองรวมมือกันทุกฝาย
อยางหลากหลาย ทั้งหนวยงานระหวางภาครัฐดวยกัน หรือระหวางภาครัฐกับองคกรเอกชน สถานประกอบการ 
องคการ สมาคม โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนทองถิ่น ฯลฯ และรัฐควรสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาท
และมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีวศึกษาใหมากขึ้น ดังนั้น ควรมีการวิจัยเกี่ยวกบัความตองการของสถาน
ประกอบการในการเขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ความตองการรับนักเรียน นักศึกษาเขา
ฝกอาชีพในสถานประกอบการในสาขาทีพึ่งประสงค เพราะถาเปาหมายของการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีไมสอดคลองกบัความตองการของสังคม ผลผลติที่ออกมาก็จะไมมีประโยชนตอสังคม ทําใหเกิด
ความสูญเปลาทางการศึกษา และควรมีกฎหมายเพื่อบังคับสถานประกอบการใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
เพราะถาสถานประกอบการไดรับประโยชนจากกฎหมายฉบับดังกลาว ก็เปนที่ม่ันใจไดวา สถานประกอบการ
จะเต็มใจใหความรวมมือกับสถานศึกษาอยางดียิ่ง (จักรพันธุ ปญจะสุวรรณ.  2547: 210) แมจะไดมี
การออกกฎกระทรวง วาดวยสิทธิของสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนยการเรียน 
พ.ศ. 2547 มาแลวก็ตาม แตสถานประกอบการสวนใหญ ยังมีความรูสึกวา ไมใชหนาที่และยังประสบ
ปญหาเกี่ยวกบัการบริหารจัดการอยู โดยเห็นวา ภาครัฐควรจะสนบัสนุนใหมากขึ้นโดยสรางความรู
ความเขาใจและแรงจูงใจ ก็จะมีผูสนใจเพิ่มมากขึ้น (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2549: บทสรุป
ผูบริหาร)  
 สําหรับรูปแบบการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานประกอบการ และผูบริหารองคกรชุมชน สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 จํานวน 219 คน (สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548: 89 – 91) พบวา 
ผูบริหาร 3 ฝาย มีความเห็นสอดคลองกันวา มีความเปนไปไดสามารถปฏิบัติจริงไดภายใตบริบทของ
สถานศกึษา ซึ่งรูปแบบการบริหารและการจัดการอาชวีศึกษาระบบไตรภาค ีในสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
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ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานหลักการบริหารและการ จัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ใน
สถานศึกษา ควรเปนความรวมมือขององคกร 3 ฝาย คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และองคกร
ชุมชน เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความถนัด ความสนใจ ความตองการและความสามารถ
ของตนอยางทั่วถึง สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต โดยที่องคกรชุมชน สถานประกอบการมีสวนรวม
ในเรื่อง การกําหนดนโยบาย การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ การกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ของการสื่อสารเพื่อการศึกษา และหลักสูตรอาชีวศึกษาตามระบบไตรภาคี ตองไดรับความเห็นชอบ
จากทั้ง 3 ฝาย คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และองคกรชุมชน ใหสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
ในการสอนภาคทฤษฎีเบื้องตน สวนการฝกปฏิบัตวิิชาชีพเฉพาะ ตามหลักสูตรใหสถานประกอบการ
และองคกรชุมชนเปนผูดูแลรับผิดชอบ  2) ดานจุดมุงหมายของการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาคีในสถานศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข มุงผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการ
ประกอบอาชีพอิสระ การกําหนดนโยบาย การผลิตและพัฒนากําลังคน การจัดทําแผนปฏิบัติการความรวมมือ 
การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา การจัดการอาชีวศึกษา 3) ดานวิธีดําเนินการบริหารและการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคีในสถานศึกษา ควรมีแตงตัง้คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี ซึ่ง
ประกอบดวย คณะผูบริหาร หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา 
ผูนําองคกรชุมชน ตัวแทนสถานประกอบการ  สรางความรู ความเขาใจในเรื่องรูปแบบการบริหารและ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีใหแกคณะกรรมการทุกฝาย ศึกษาวิเคราะหขอมูลความพรอมใน
ทุกดานของทั้งสามฝาย ใหคณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีกําหนดสาขาวิชาชีพที่จะฝก กําหนด
เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่สถานศึกษาตองการรับในแตละป กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
จัดการอาชีวศกึษา จัดทําแผนฝกภาคปฏบิัตใินแตละรายวิชาตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ 
ใหครอบคลุมเน้ือหาตามโครงสรางหลักสูตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอน การฝกภาคปฏิบัติใหเปน 
ไปตามแผนการเรียน นิเทศการเรียนการสอน จัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผลทดสอบมาตรฐานฝมือ
ของนักเรียน โดยคณะกรรมการจะตองสรุปและทบทวนผลที่เกิดขึ้นวา บรรลุผลสําเรจ็ตามวตัถปุระสงค
และเปาหมายมากนอยเพียงใด เม่ือสิ้นปการศึกษา และจะตองแกไขปรับปรุงขอบกพรองจุดใด โดย
พยายามสงเสริมใหทุกฝาย มีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ประชาสัมพันธเผยแพรผลการจัด
การศึกษาตอสาธารณชน ชุมชน เก็บบนัทึกผลการดาํเนินการที่ประสบความสําเร็จ เพ่ือเปนแนวทาง
พัฒนาการดําเนินตอไป    
 การอาชีวศึกษาโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ และ
ชุมชนหรือองคกรภาคีใดๆ ในลักษณะความรวมมือสามฝายหรือไตรภาคี เปนสิ่งที่ดีและเปนทางออก
ที่เหมาะสมตอการผลิตและพฒันากําลังคนใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานและผูประกอบการ 

ไดอยางแทจริงเพราะระบบไตรภาคีเปนแนวทางที่องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 
Organization – ILO) ถือวา ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในปจจุบันนั้น ภาคีสามฝาย ซึ่งหมายถึง 
นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล ควรจะไดหันหนาเขามารวมปรึกษาหารือ และตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับผลประโยชนของทั้งสามฝาย (วิชยั โถสุวรรณจินดา. 2544: 169) แตถาหากความรวมมือทั้งสามฝาย
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ขาดทิศทาง หรือแนวทางที่นาํไปสูเปาหมาย ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม ที่จะสงผลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน (Implement) ในปจจัยหรือองคประกอบตางๆ ก็อาจจะทําใหคุณภาพของการผลิต 

และพัฒนากําลังคนหรือผูสําเร็จการศึกษาดอยคุณภาพลงไป จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงทิศทาง หรือ
แนวทางของจัดการอาชวีศกึษา โดยความรวมมือระหวางสถานศกึษาอาชวีศึกษากบัสถานประกอบการ
และชุมชนหรือองคกรภาคี ซึ่งจะมีประโยชนในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
ใชในการวางแผนการดําเนนิงานทางการศกึษาเพื่อใหบรรลุผลตามตองการ  ใชในการกํากบัดูแล และ 
ประเมินระบบการศึกษา และการประกันคณุภาพ (ผกาวรรณ นนัทวิชติ.  2549: 15) สามารถบอกสภาพ
แตละเร่ืองในงานที่ปฏิบตัิ ชวยทําใหทราบถึงสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลสาํเร็จชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัด การอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี โดยกําหนดกรอบการศึกษาในลักษณะ
ของความรวมมือหรือการมีสวนรวม (Participation) ในการจัดการศึกษา ที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับ
ประโยชนรวมกัน (win-win) ของทุกฝาย ตามบทบาทภารกิจขององคกรไตรภาคทีี่รวมมือในการจดัการ
อาชีวศึกษา ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานประกอบการ ทั้งน้ี เพ่ือ
เปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึน้ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และประโยชน
ในการพัฒนาประเทศ ตอไป     

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี  
 2. เพ่ือประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี  
   

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีความสําคัญตอการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอมรมอาชีพในอนาคต ที่เปน
ลักษณะของความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับองคกรภาคี ผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholder) ซึ่งไดแก สถานประกอบการและชมุชนโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งตามกฎหมาย
และสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม บงัคับใหตองดําเนินการ ฉะนัน้ ผลที่ไดรับจาก
การวิจัยครั้งนี ้จะเปนประโยชนตอการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ ดังนี้        
  1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นําไปประกาศในการกําหนดนโยบายสงเสริม 
สนับสนุน การดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ในการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนระดับกลางและระดบัสูงสําหรับภาคอุตสาหกรรม ใหสนองความตองการใชคน และเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ทองถิ่นตอไป 
  2. ผูบริหารขององคกรไตรภาคี ซึ่งไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาน
ประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําผลการวิจัยที่เปนรูปแบบความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผนและดําเนินงาน ตาม
เปาหมายภารกิจองคกรของตนไดอยางเปนรูปธรรม   
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ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ประชากรและตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้         
 1. การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศกึษาระบบไตรภาคี ในครั้งนี ้เปนความ
รวมมือการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งไดแก การจัดการอาชีวศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  2.1 ประชากร ประกอบดวย 
   2.1.1 ครูและผูบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
   2.1.2 ครูฝกหรือครพ่ีูเลี้ยงนักศึกษาในสถานประกอบการที่ลงนามบันทึกความเขาใจ 
(MOU) รวมมือจัดการอาชีวศึกษากับสถานศกึษาอาชีวศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา    
   2.1.3 ครูและผูบริหารของสถานศกึษาอาชีวศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   
  2.2 กลุมตัวอยาง  
   การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวธิีการเลอืกกลุมตัวอยาง ดังนี้    
    1.2.1 ครูและผูบริหารของสถานศึกษาอาชวีศกึษา ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา เลือกจากสถานศกึษาสังกดัอาชวีศกึษาจังหวัดราชบุร ีจํานวน  47 คน 
    1.2.2 ครูฝกหรือครพ่ีูเลี้ยงนักศึกษา เลือกจากสถานประกอบการที่ลงนามบนัทึก
ความเขาใจ (MOU) รวมมือจัดการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในอาชีวศึกษาจงัหวัดราชบุรี 
จํานวน 48 คน  
    1.2.3 ครูและผูบริหารของสถานศกึษาอาชีวศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เลือกจากสถานศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ จํานวน 8 แหง จํานวน 164 คน   
 3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคี ตามองคประกอบขององคกรภาคีทั้งสามองคกร ประกอบดวยตวัแปร ดังนี้ 
  3.1 ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ 
  3.2 ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ   
  3.3 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
  3.4 ดานการระดมทรัพยากร   
 
นิยามศัพทเฉพาะ     
  1. รูปแบบ หมายถึง แบบของการดําเนินงานที่ไดเรียบเรียงไวในลักษณะของโครงสราง 
ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซ่ึงไดรับการจัดไวอยางเปนระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
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ตางๆ ซึ่งไดรับการพิสูจนทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ 
 2. ความรวมมอื (Collaborate) หมายถึง การทํางานรวมกันของบุคคล กลุมบุคคล หรือ
องคกรตั้งแตสองขึ้นไป ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย วางแผนงานกระบวนการทํางาน และลงมือปฏิบัติงาน
รวมกัน ดวยการระดมทรัพยากรของทุกฝาย อีกทั้งมีสวนรวมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติและ/หรือรวมกัน
รับผลประโยชนจากการปฏิบัติเพ่ือประโยชนของตนที่อาจรวมกันหรือตางกันก็ได        
 3. การจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาของไตรภาคี เพ่ือผลิตและพัฒนา 
กําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค ในดานนโยบายและบทบาทหนาที่ ดานโครงสราง และ
การบริหารจัดการ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานการระดมทรัพยากร ที่เปนความรวมมือ
กัน 3 ฝาย ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 4. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี หมายถึง แบบของการ
ดําเนินงานที่สถานศกึษาอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตกลงยนิยอม
รวมมือกันจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา กําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิคในดาน
ตางๆ ไดแก   
  4.1 ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายนโยบาย
และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรภาคี ใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคี นาํนโยบาย วิสัยทัศนของแตละภาคีมากําหนดกลยุทธที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ มี
การลงนามบันทึกความเขาใจระหวางองคกรภาคีทั้งสาม มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนเพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
  4.2 ดานโครงสรางและการบรหิารจัดการ หมายถึง การจัดโครงสรางองคกรของแตละ
ภาคี เพ่ือรองรบัการบริหารจัดการอาชวีศกึษาไตรภาคี การมีคณะกรรมการไตรภาคใีนระดบัตางๆ หรือ 
แตงตั้งคณะทาํงาน เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ของแตละองคกรตามที่ไดรับมอบหมาย และตาม
ความจําเปน การกําหนดแผนงานดานการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การบริหารจัดการ ตลอดจนติดตามการใชงบประมาณ ของการจัดการ
อาชีวศึกษาไตรภาคี รวมถึงการประสานงานขององคกรภาคีที่รวมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี  
  4.3 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดหลักสตูร และการเรยีน
การสอน การจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย การจัดทําแผนการฝกภาคปฏิบตัิ ในแตละรายวิชา
หรือเฉพาะทาง การกําหนดสาขาวชิาทีเ่ปดสอน การกําหนดเน้ือหารายวิชาที่สอดคลองตามความเหมาะสม
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และความตองการแรงงานของทองถิ่น รวมทั้งการทดสอบ
สมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาและการวัดและประเมินผลในการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี   
  4.4 ดานการระดมทรัพยากร หมายถงึ การจัดหา การวางแผน การจัดระบบกลไกและ
การใชทรัพยากรในดานบุคลากร เงิน อาคารสถานที่ วัสด-ุครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอนจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
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ไตรภาคี รวมทั้ง การกําหนดสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับจากการรวมจัดอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ีการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรการศึกษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
จัดการอาชีวศกึษา 
 5. การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมอืการจัดการอาชีวศกึษาระบบ
ไตรภาคี หมายถึง การประเมิน ซึ่งเปนการนําแบบของการดําเนินงานความรวมมือในดานนโยบาย
และบทบาทหนาที่ ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และ
ดานการระดมทรัพยากร ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดตามความคิดเห็นของบุคลากรองคกรภาคีสามฝาย 
 6. ครูฝกหรือครูพี่เลี้ยง หมายถึง บุคลากรหรือพนักงานของสถานประกอบการที่ไดรับ
การแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่ควบคุม ดูแล สอนงานใหกบันักศึกษาของสถานศึกษาที่มาฝกงาน 
ในสถานประกอบการ 
 7. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล ที่สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

   8. สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 
และการฝกอบรมวิชาชีพ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 9. สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายความวา สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบริบทของความรวมมือ
องคประกอบของความรวมมือ และการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการดําเนนิการจัดการอาชวีศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ง การศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดการทํางานแบบไตรภาคี เพ่ือนําไปสู
การพัฒนารูปแบบความรวมมือในลักษณะงานตางๆประกอบกับการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจากองคกร
ตางๆ จนสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ไดดังนี้  
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดดานความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ นักการศึกษา อาทิ มารเวล (Marwell 
ยิ่ง กีรติบูรณะ.  2544: 42; อางอิงจาก Marwell, G.; & Schmit.  1975: 5) ที่กลาววา ความรวมมือ 
คือ สถานการณ ซึ่งเปนพฤติกรรมรวมกันของคน 2 คน หรือมากกวา ที่แตละบุคคลตองการแรงเสริม
ทางบวก และขจัดแรงเสริมทางลบ ซึ่งความรวมมือจะเกี่ยวของกับองคประกอบ 5 ประการ ไดแก 1) เปาหมาย
ของพฤติกรรม 2) รางวัลตอบแทนสําหรับแตละคนที่มีสวนเกี่ยวของ  3) การกระจายความรับผิดชอบ     
4) ความพรอมเพียงกัน และ 5) ความเทาเทียมกันในสังคม  
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 สวน ดูเบรียน และ ไอรแลนด (Dubrion; & Ireland.  1993: 86 – 87) ไดสรุปวา ความรวมมือ
ของคนตั้งแตสองคน หรือ สองหนวยงาน/องคกรขึ้นไป ที่มีปฏิสัมพันธตอกันและรวมกันปฏิบัติภารกิจ 
อาจจะเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกันหรือคนละเปาหมายก็ได ดวยการระดมทรัพยากรรวมกัน รวมกัน
กําหนดแนวปฏิบัต ิและลงมอืปฏิบัต ิ อีกทั้งมีสวนรวมรับผิดชอบในการปฏิบตัิและ/หรือรวมรับผลประโยชน
จากการปฏิบัติ โดยภายใตการปฏิบัติรวมกันดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานของขอตกลงและความเปนอิสระ
โดยไมขึ้นตอกัน  
 นอกจากนี้ บอม (Baum.  1993: 47) ไดเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของโครงการ
ความรวมมือระหวางภาครฐัและเอกชนในโครงการ Healthy Cities ซึ่งมีปจจัยที่สําคญั ไดแก การสราง
กลไกประสานงานรวมกันเพือ่ระดมความคดิเห็นประสบการณและทรัพยากร กอใหเกดิการประสานงาน
รวมกัน อยางมีประสิทธิภาพ  
 อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ (2546: 39) ไดสรุปปจจัยที่ทําใหโครงการความรวมมือประสบ
ความสําเร็จ ไววาการรวมมือจะตองมีการวางแผนระยะยาว มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนทั้งสองฝาย โดย
ตองทําความเขาใจใหตรงกนั เพ่ือวตัถุประสงคที่เกื้อกลูกัน ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทั้งสองฝาย 
มีแหลงเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ มีผูประสานงานที่มีความรู ความสามารถเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย 
และมีความรบัผิดชอบ บุคลากรทีเ่ขารวมโครงการตองมีความสนใจ ตั้งใจจริงในการทํางานรวมกัน เสยีสละ
ประโยชนสวนตัว มีศักยภาพและความพรอมในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ มีระบบการบริหาร
การจัดการที่ดี มีความยืดหยุนในการดาํเนินงาน การตดิตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเรว็ มีความตอเน่ือง
ของโครงการ ตองมีระบบการติดตามประเมินผลที่ดี มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ และมี
กําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการ  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549: 112) ใหขอเสนอแนะวา การสรางความรวมมือ
ที่ดีจะตองมีกลไกของความรวมมือในการผลิต และพัฒนากําลังคนในทุกกระบวนการตั้งแตการสํารวจ
ความตองการกําลังคนของประเทศ การวางแผนการผลติ การพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรียนการสอน 
การกําหนดเสนทางอาชีพและการทํางาน โดยจัดตั้งองคกรกลางหรือคณะกรรมการระดบัชาติ เพ่ือดูแล
รับผิดชอบ  
 ขณะที่องคประกอบความรวมมือระหวางภาครัฐ NGO และองคกรประชาชนในการนาํนโยบาย
การสาธารณสุขมูลฐานไปสูการปฏิบัติระดับจังหวัด จะประกอบดวย 2 องคประกอบ (ธีระพงษ แกวหาวงษ. 
2542: 98) คือ องคประกอบภายนอก และองคประกอบภายใน กลาวคือ องคประกอบภายนอก เปน
องคประกอบทีเ่ปนปจจัยของแตละหนวยงาน อันประกอบดวย การยอมรบัและสนับสนนุเนื่องจากมีบทบาท
หนาที่ ที่เกี่ยวของ การมีนโยบายสนับสนุน โดยกําหนดแนวปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของในความรวมมือ
และการจัดระบบการบรหิารจัดการองคกร เพ่ือสงเสริมสนับสนนุความรวมมือ กลาวคือ มีการจัดองคกร
หรือผูรับผิดชอบ และมีการกําหนดทรัพยากร สวนองคประกอบภายใน เปนองคประกอบภายใตความรวมมือ 
ระหวางภาครัฐ NGO และองคกรประชาชน ซึ่งไดแก ลักษณะการรวมมือ การจัดองคกร การประสานงาน
และการดําเนินกิจกรรมรวมกัน  



 12 

 สําหรับแนวคดิความรวมมือแบบไตรภาคี วิชัย โถสวุรรณจินดา (2544) สังศติ พิริยะรังสรรค 
(2546) และ โชคชัย สุทธาเวศ (2548) กลาวถึง หลักการ แนวคิดของความรวมมือแบบไตรภาคี วา  
ประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย ที่ปรึกษาหารอืกันและทาํงานรวมกนั สามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ 
มีกระบวนการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนประชาธิปไตย มีอํานาจตัดสินใจที่เทาเทียมกัน โดย
ยึดหลักการและผลประโยชนของทุกฝาย แตละองคกรภาคีจะตองมีเสรีภาพในการแตงตั้งตัวแทนของ
ฝายตนเพื่อรวมกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วิธีดําเนินความรวมมือ และผลประโยชนที่จะไดรับ  
 วิจิตร ศรีสอาน (2550: ออนไลน) ไดกลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความรวมมือไตรภาคีดาน
อุดมศึกษา-ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย” (University-Industry-Government Tripartite 
Cooperation in Higher Education in Asia and the Pacific Region) วาการพัฒนารปูแบบการทํางาน
รวมกัน ในลักษณะการมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม จําเปนตองไดรับการสนบัสนุน
อยางเรงดวนจากรัฐบาล เพ่ือใหเกิดประโยชนทั้ง 3 ฝาย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ แตมีหลักการเดียวกัน 
คือ การใชทรพัยากรและความเชี่ยวชาญรวมกัน เพ่ือผลประโยชนและคุณภาพของผลผลติที่ตรงกับ
ความตองการรวมกัน ความรวมมือไตรภาคีระหวางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย มีปจจัย
สําคัญที่ ไดแก การที่รัฐตองมีนโยบายที่ชัดเจน และสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม ตองแจงความจํานงในการมีสวนรวม และการลงทุนดานการศึกษา การวิจัย และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงคุณภาพ และสรางความพรอมเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ความตองการ
ของตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในการผลิตแรงงานความรูที่มีคุณภาพ การวิจัย
และการพัฒนา รวมทั้ง การสรางนวัตกรรมใหมๆ และการพัฒนาเทคโนโลยี  
 สวนทีเ่กี่ยวกบัการจัดการศกึษาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมพงษ ธงไชย (2545: 126) 
ไดใหขอเสนอแนะกับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ที่มีความพรอมที่จะ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหกับทองถิ่นวา ควรตองศึกษาวิจัย ถึงความเปนไปไดของ
การจัดการอาชีวศึกษาในองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1) ดานแผนงานงบประมาณและรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 2) ดานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 3) ดานโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายในองคกร 4) ดานการบริหารงานบุคคล และ 5) ดานการใชที่ดิน อาคารสถานที่และการระดม
ทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการศึกษา และ พรพิมล พวงปรึก (2547) ยงัเสนอวา ตวับงชี้ศักยภาพเกีย่วกับ
การฝกและพัฒนาอาชีพระยะสั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอยู 5 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบ
ดานบุคลากร 2) องคประกอบดานรายไดของทองถิ่น 3) องคประกอบดานอาคารสถานที่ 4) องคประกอบ
ดานงบประมาณ 5) องคประกอบดานการบรหิารจัดการ 
 จากการศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้เปนรูปแบบความรวมมือ
การจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี ที่เปนองคประกอบจากหนวยงานไตรภาคี เปน ตวัแปร 4 ดาน  
ไดแก  
  1. ดานนโยบายและบทบาทหนาที่  จากแนวคิดของ มารเวล (Marwell) (ยิ่ง กีรติบูรณะ.  
2544: 42; อางอิงจาก Marwell, G.; & Schmit.  1975: 5) ที่กลาวถึงองคประกอบของความรวมมือ ใน
ดานการกระจายความรับผิดชอบของ ดูเบรียน และ ไอรแลนด (Dubrion; & Ireland.  1993: 86 – 87) 
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ในดานการรวมกันกําหนดแนวปฏิบตัิ การลงมือปฏิบตั ิและการมีสวนรวมรบัผิดชอบในการปฏบิัติและ/
หรือรวมรับผลประโยชนนั้น และ วิจิตร ศรีสอาน (2550: ออนไลน) ที่รัฐตองกําหนดนโยบายใหชัดเจน
ในการจัดความรวมมือแบบไตรภาคี   
  2. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ จากแนวคิดของ ดูเบรียน และ ไอรแลนด 
(Dubrion; & Ireland.  1993: 86 – 87) ธีระพงษ แกวหาวงษ (2542: 98) สมพงษ ธงไชย (2545: 126)  
พรพิมล พวงปรึก (2547) กลาวถึงตัวบงชี้ศักยภาพเกีย่วกับการฝกและพัฒนาอาชีพระยะสั้นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น วิชัย โถสวุรรณจินดา (2544) สังศติ พิรยิะรงัสรรค (2546) และ โชคชยั  สุทธาเวศ  
(2548) กลาวถึงแตละองคกรภาคี จะตองมีเสรีภาพในการแตงตั้งตัวแทนของฝายตน เพ่ือรวมกําหนด
เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีดําเนินความรวมมือ และผลประโยชนที่จะไดรับ  
  3.  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา (2549: 112) อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ (2546: 39) และวจิิตร ศรสีอาน (2550: ออนไลน) 
กลาวถึงความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนในทุกกระบวนการตั้งแตการสํารวจความตองการ
กําลังคนของประเทศ การวางแผนการผลิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง การสราง
นวัตกรรมใหมๆ และการพัฒนาเทคโนโลยี  
  4. ดานการระดมทรัพยากรจากแนวคิดของ ดูเบรียน และ ไอรแลนด (Dubrion; & Ireland.  
1993: 86 – 87) วิจิตร ศรีสอาน (2550: ออนไลน) ที่กลาวถึงความรวมมือไตรภาคีระหวางภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย มีปจจัยสําคัญที่ ไดแก การที่รัฐตองมีนโยบายที่ชัดเจน และสนับสนุน
ทรัพยากรที่เพียงพอ สมพงษ ธงไชย (2545: 126) พรพิมล พวงปรึก (2547) บอม (Baum.  1993: 47)  
กลาวถึงการสรางกลไกประสานงานรวมกัน เพ่ือระดมความคิดเห็นประสบการณและทรัพยากรกอใหเกิด
การประสานงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       
          
               รูปแบบ                       องคประกอบของรูปแบบ 

รูปแบบความรวมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา

ระบบไตรภาคี

การจัดโครงสรางองคกร 
การกําหนดภารกิจหนาที่
การกําหนดมาตรฐาน
การบริหารจัดการ 
การประสานงาน

การจัดหลักสูตร 
การกําหนดเนื้อหา 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
การกําหนดสาขาวิชา           
การวัดและประเมินผล

การกําหนดวัตถุประสงค 
การกําหนดนโยบายและ
บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ

ดานโครงสรางและ
การบริหารจัดการ

ดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียน

การสอน

ดานการระดม
ทรัพยากร

การจัดหา การวางแผน 
การจัดระบบกลไกและ
การใชทรัพยากร การ
กําหนดสิทธิประโยชน

รูปแบบความรวมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา

ระบบไตรภาคี

การกําหนดวัตถุประสงค 
การกําหนดนโยบายและ

 บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ

การจัดโครงสรางองคกร 
การกําหนดภารกิจหนาที่
การกําหนดมาตรฐาน
การบริหารจัดการ 
การประสานงาน

การจัดหลักสูตร 
การกําหนดเนื้อหา 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
การกําหนดสาขาวิชา           
การวัดและประเมินผล

การจัดหา การวางแผน 
การจัดระบบกลไกและ
การใชทรัพยากร การ
กําหนดสิทธิประโยชน

ดานนโยบายและ
บทบาทหนาที่

ดานโครงสรางและ
การบริหารจัดการ

ดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียน

การสอน

ดานการระดม
ทรัพยากร

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ใน ครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาใน
ลักษณะของความรวมมือ ระหวางสถานศกึษากับสถานประกอบการ องคกร หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน มาประกอบกับขอมูลซ่ึงไดจากการสัมภาษณ การสอบถามผูทีเ่คยรับผิดชอบจัดการอาชวีศกึษา
ระบบทวิภาค ีนําผลจากขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหเปนรูปแบบความรวมมือการจัด การอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ีโดยขอนําเสนอตามหัวขอตางๆ ดังนี้  
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการอาชีวศึกษา 
  1.1 ความหมาย ความสําคัญ และหลักการจดัการอาชีวศกึษา 
  1.2 แนวทางการจัดการอาชีวศกึษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
  1.3 การจัดการอาชีวศกึษาในทศวรรษหนา  
  1.4 การจัดการอาชีวศกึษาในลกัษณะความรวมมือ  
  1.5 การจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาค ี
 2. แนวคิดการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ 
  2.1 บทบาทสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา  
  2.2 แนวทางการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ 
  2.3 องคประกอบที่มีผลตอระดับความรวมมือกับสถานประกอบการ  
  2.4 รูปแบบความรวมมือของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา 
  2.5 ความรวมมือของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาของตางประเทศ 
 3. การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3.1 ความหมาย ความเปนมา และความสําคญัของการปกครองสวนทองถิ่น  
  3.2 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 
  3.3 อํานาจและหนาที่ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3.4 การจัดและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  3.5 หลักการในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3.6 หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 4. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกบัระบบไตรภาคี 
  4.1 ความหมาย แนวคิดและวตัถุประสงคของระบบไตรภาค ี 
  4.2 ลักษณะและรปูแบบของระบบไตรภาค ี
  4.3 การสรางประสิทธิภาพของระบบไตรภาค ี
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  4.4 อุปสรรคที่ทําใหระบบไตรภาคีไมมีประสิทธิภาพ 
 5. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกบัความรวมมือ 
  5.1 ความหมาย และความสําคญัของความรวมมือ   
  5.2 หลักการและแนวปฏิบตัิของความรวมมือ   
  5.3 ปจจัย อุปสรรค และปญหาของความรวมมือ 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
  6.1 ความหมายและองคประกอบของรูปแบบ 
  6.2 ประเภทของรปูแบบ 
  6.3 การสรางและพัฒนารูปแบบ  
  6.4 การตรวจสอบรูปแบบ  
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
   7.1 งานวิจัยในประเทศ 
   7.2 งานวิจัยตางประเทศ  

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.1 ความหมาย ความสําคัญ และหลกัการจัดการอาชีวศึกษา 
  1.1.1 ความหมายของการอาชีวศึกษา 
   ความหมายของการอาชีวศึกษา มีนักการศกึษาไดใหความหมายของ การอาชีวศึกษา 
(Vocational Education) ไวหลากหลาย ดังนี้ 
   กูด (พรสันต เลิศวิทยาววิฒัน.  2550: 11; อางอิงจาก Good.  1973: 645) ไดให
ความหมายของอาชีวศึกษาไววา เปนการศึกษาที่มีระดับต่ํากวามหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดการศึกษา 
เพ่ือเตรียมผูเรียนเขาสูการเลือกงานอาชีพในสาขาตางๆ โดยเฉพาะหรือเปนการศึกษา เพ่ือเปนการพัฒนา
ฝมือแรงงานใหมีระดับสูงขึน้ วิชาชพีดังกลาว คือ การศกึษาดานอุตสาหกรรม ชางเทคนิค เกษตรกรรม 
พณิชยกรรม และคหกรรม 
   ภิญโญ สาธร (นิตยา เงินประเสริฐศรี.  2540: 12; อางอิงจาก ภิญโญ สาธร.  2526: 
273) ไดใหความหมายวา การอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาวิชาชีพที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ
ทุกชนิด 
   เมธี ปลันธนานนท (2533: 45) ไดสรุปความหมายของการอาชวีศกึษาวา คือ การศกึษา
เพ่ือเตรียมบุคลากรดานฝมือ ระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาปริญญา สําหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุมอาชีพชางและ
งานตางๆ อาชีวศึกษาตามปกติจัดขึ้น ในระดบัมัธยมปลาย จะตองจัดใหมีการศึกษาวิชาพื้นบานทัว่ไป 
วิชาทฤษฎีสัมพันธ และฝกฝนภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาฝมือ ที่ตองการสําหรับอาชีพหน่ึงๆ สัดสวนของ
วิชาตางๆ ที่แตกตางกันแตตามปกติแลวตองเนนการฝกภาคปฏิบัติ 
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   บรรจง ชูสกุลชาติ (2534: 8) กลาววา การเรียนอาชีวศึกษา คือ การเรียนเพื่อไป
ประกอบอาชีพ ซึ่งอาชีพตางๆ เหลานี้เปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 
   ธีรวุฒิ บุญยโสภณ (2536: 3) ไดกลาวถึง การอาชีวศึกษาไววา การอาชีวศึกษา 
หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสําหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุมอาชีพ 
โดยจัดเปนขบวนการศึกษาทีมุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของบคุคลในดานทักษะหรือความชาํนาญ 
(Psychomotor Domain) ดานความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) และดานเจตคติ (Affective Domain) 
เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพที่ตนเลือกเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   สมพร ไชยะ (2539: 2) กลาววา การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษา เพ่ือ
เตรยีมบุคคล ใหมีอาชีพเปนหลักฐานในอนาคต และเพ่ือชวยผูที่มีอาชพีอยูแลวใหมีความเจริญกาวหนา
ของตน หรือเปลี่ยนอาชีพใหมใหดีกวาเดิม   
   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ไดบัญญัติคําวา การอาชีวศึกษา 
หมายความวา กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยี และกําหนดความหมาย การฝกอบรมวิชาชีพ หมายถึง การเพิ่มพูนความรู และ
การฝกทกัษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ทัง้ในและนอกสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรือสถาบันการอาชวีศึกษา 
ซึ่งจัดขึ้นเปนโครงการ หรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะภายใตหลักสตูรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551.  2551: 2)   
 จากความหมายตาง  ๆของการอาชีวศึกษาขางตน สรปุไดวา การอาชวีศกึษา หมายถึง การศึกษา
และฝกอบรมวชิาชีพ ที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะทีถ่กูตอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผสมผสานกันอยางเหมาะสม เพ่ือเตรียมผูเรียนใหสามารถเขาสูอาชีพที่ตนเลือกเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หรือสามารถทํางานไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  
  1.1.2 ความสําคัญของการอาชีวศึกษา  
   ความสัมพันธระหวางการศกึษากับอาชีพเปนที่ยอมรับมาชานาน เม่ือพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กในพระราชวังขึ้น เพ่ือที่จะฝกอบรมคนมารับใช
ในระบบราชการ ซึ่งการรับราชการก็คือ อาชีพอยางหนึ่งนั่นเอง ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจของสังคมได
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม จากระบบเศรษฐกิจพ่ึงตนเองไปสูระบบ
เปดเสรี อาชีพในภาคเอกชนมีความสําคญัมากยิ่งขึน้ การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพอิสระและอาชีพรับจาง
ในภาคเอกชนรัฐใหความสําคัญ และไดทุมเทความพยายามในการดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพเพื่อใหเยาวชนของชาติไดรับการเรียนรูและมีประสบการณ มีการประกอบอาชีพ มี
งานทําและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข โดยใหมีการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา บรรจง  
ชูสกุลชาติ (2534: 9) กลาววา จุดสําคัญในการจัดการอาชีวศึกษา คือ จะตองเนนฝกการทํา อยาไป
เนนเรื่องความรูหรือทฤษฎีมาก การทํามากความรูจะเกิดขึ้นเอง ไมควรเนนในเรื่องทฤษฎีเพียงอยางเดียว
แตควรเนนปฏบิัติดวย จึงเห็นไดวา การอาชีวศึกษามีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมาก เพราะตราบใด
ที่มนุษยยังมีชีวิตอยู มนุษยก็ตองมีอาชีพสําหรับการหาเลี้ยงตนเอง   
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   วิเวก ปางพุฒิพงศ (2527: ปกใน) เห็นวา หากประเทศไทยปรารถนาที่จะเพ่ิม
ผลผลิตในดานตางๆ ในอัตราที่เหมาะสมกับความตองการทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งสามารถ
แขงขันไดทั้งราคาและคุณภาพ ปรารถนาที่จะแกปญหาการวางงานของคนไทยและองคการ ใหเยาวชน
มีอิสรเสรีที่จะเลือกวิถีชีวติของตนในการประกอบสัมมาอาชีพตามความตองการ ความถนัดของตนเอง 
เรามีความจําเปนเหลือเกินที่จะตองทําการปรับปรุงและขยายการอาชีวศึกษาของประเทศชนิดแขงกับ
เวลาโดยรีบดวนที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ บรรจง ชูสกุลชาติ (2533: 526 – 527) เห็นวา 
การอาชีวศึกษาเปนมรรควธิีในการพัฒนาคุณภาพ เพราะบุคคลที่มีคุณภาพนั้นก็คือ บุคคลที่มีความสามารถ
ในการทํางานสรางผลงานที่มีมาตรฐาน มีคุณคาตอการดําเนินงานชีวิตแหงตน คนอ่ืนและวงวิชาชีพ 
โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการอาชีพ เพ่ือคุณภาพและเพื่อการประหยัด 
เปนมรรควิธีที่จักไปสูจุดหมายปลายทางของการอาชีวศึกษาครบวงจร คือ ความมีทักษะเยี่ยม ความ
เปยมคุณธรรมความล้ําเลิศวิชา และการใชเวลาใหเกิดคุณประโยชน หรือผูสําเร็จอาชีวศึกษาสามารถ 
ทําเปน คิดเปน ทําไดจริงเกิดผลจริงตามที่ไดรับการฝกอบรมและไดรับการแนะนําสั่งสอน  
   ประเสริฐ  นนทพละ (2545: 171) กลาวถึง ความสําคัญของการอาชีวศึกษาวา การ
พัฒนาอาชีวศึกษาเปนสวนของการพัฒนาการศึกษาที่รับผิดชอบการผลิตกําลังคนระดับกลาง ดานวิชาชีพ 
เพ่ือสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มีเปาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง ยั่งยืน 
เพ่ิมศักยภาพและโอกาสคนไทยใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางรูเทาทันโลก ขณะเดียวกันมุงเรงรัดผลิต
กําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนที่มิไดรับการตอบสนองหลายวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งขยายการศึกษา
วิชาชีพใหกวางขวางสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และจัดรูปแบบการใหการศึกษา
ฝกอบรมวิชาชีพทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น 
  1.1.3 หลักการจัดการอาชีวศึกษา 
   ทอมปสัน (นิตยา เงินประเสริฐศร.ี  2540: 17; อางอิงจาก Thompson.  1958) ไดให
ขอสรุปทางดานการจัดการอาชีวศึกษาไว ดังนี้ 
    1. อาชีวศึกษาสามารถพัฒนาคนใหเขาสูตลาดแรงงานดวยการสรางคนทีมี่ฝมือ
และทักษะไปทํางานใหมีผลผลิตขึ้น 
    2. อาชีวศึกษาตองใชความสามารถทางดานการพัฒนาทักษะเพื่อใหมีการแขงขัน
ที่สมบูรณในตลาดแรงงาน 
    3. ไมควรจัดใหมีการพัฒนาทางดานอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาใหเกิดความ
ขัดแยงซ่ึงกันและกัน 
    4. อาชีวศึกษาเปนฐานของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ 
    5. อาชีวศึกษาเปนการศึกษาเพื่อการผลิต ที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจเขมแข็ง
และมีเอกภาพในสังคม 
    6. อาชีวศึกษาในระดับมัธยมเปนการเตรียมคนเขาสูตลาดแรงงาน 
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    7. อาชีวศึกษาตองจัดใหสนองความตองการกําลังคนของสงัคมและประเทศชาต ิ
    8. อาชวีศึกษามีการประเมินผลโดยใชเศรษฐกิจเปนพ้ืนฐานการพิจารณาโดยที ่
     8.1 อาชีวศึกษาเตรียมคนใหเหมาะกับงานเฉพาะที่สังคมตองการ 
     8.2 อาชีวศึกษาประกันภาวะ การขาดแคลนแรงงานในสาขาตางๆ 
     8.3 เรียนไดงานทําตามสาขาวิชาที่ไดรับการฝกอาชีพมาและมีการเสนอวา 
อาชีวศึกษาควรจัดการเรียนที่เนนกิจกรรมใหลงมือปฏิบัติอยางมาก  
   บารโลว (นิตยา เงินประเสริฐศรี.  2540: 17; อางอิงจาก Barlow.  1972) ไดใหหลักการ
ของอาชีวศึกษาไววา 
    1. อาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาตามความตองการของชาติ 
    2. อาชีวศึกษาสรางความมั่นคงใหกับประเทศ ตลอดจนชวยเหลือดานสวัสดิการ
ของสังคมในอนาคต 
    3. การเตรียมอาชีพใหกับเยาวชน เปนความรับผิดชอบของโรงเรียน 
    4. อาชวีศึกษาตองการพื้นฐานทางดานความรูทั่วไปหรือสายสามัญเปนอยางดี 
    5. อาชีวศึกษาเปนโปรแกรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางแนบแนน 
    6. อาชีวศึกษาใหทักษะ และความรูที่ตรงและมีประโยชนตอตลาดแรงงาน 
    7. อาชีวศึกษาใหโอกาสเยาวชนมีการศึกษาตอเนื่องตลอดชีพได 
   โพรสเชอร (ปรียาพร องศอนุตรโรจน.  2543: 18 – 19; อางอิงจาก Prosser.  n.d.) 
กลาวถึง การจัดการอาชีวศึกษาที่จําเปน 16 ขอ ดังน้ี 
    1. ประสิทธิ์ภาพของการจัดการอาชีวศึกษาจะแปรผันกับสภาพแวดลอมที่ผูเรียน
ไดรับการฝกซึ่งจําลองสภาพแวดลอมจริงที่ผูเรียนตองการประสบกอนสําเร็จการศึกษาและออกไปประกอบ
อาชีพ  
    2. การฝกอาชีพจะมีประสิทธิผลก็ตอเม่ือการศึกษากระทําในลักษณะเดียวกัน
กับการทํางานจริงน่ันคือ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใชเครื่องจักร เชนเดียวกันกับการที่ใชปฏิบัติงาน
จริงในอาชีพนั้น 
    3. ประสิทธิผลของการอาชีวศึกษาจะแปรผันกับการอาชีพรายบุคคลโดยตรง
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหมีนิสัยในการคิดเปนและทําเปนสําหรับอาชีพนั้น 
    4. ประสิทธิผลของการอาชีวศึกษาจะแปรผันกับใหผูฝกอาชีพรายบุคคลไดใช
ความสนใจความถนัดและใชสมองของตนอยางเต็มที่ 
    5. การฝกอาชีพที่มีประสทิธผิลของชางในแตละอาชีพ จะสามารถจัดใหแกกลุม
ที่ตองการและไดประโยชนจากการฝกเทานั้น 
    6. การฝกอาชีพอยางมีประสิทธิผล จะแปรผันกับการฝกประสบการณเฉพาะ
อยางหลายๆ ครั้ง เพ่ือสรางพฤติกรรมนักเรียนที่ถูกตองการฝกทักษะ รวมทั้งพฤติกรรมที่ตองการให
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น เพ่ือใหผูเรียนรูทักษะที่จําเปนในการหางานทํา 
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    7. การฝกอาชีพจะมีประสิทธิผลไดตองขึ้นกับครูผูสอน ซึ่งจะตองมีประสบการณ
วิชาชีพสูงในการประยุกตความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
    8. ในแตละอาชพีครูผูสอน จะตองมีความสามารถในการผลิตชางที่มาตรฐาน
ขั้นต่ําไดในระดับหน่ึงและรกัษามาตรฐานของการผลิตไว ถาการอาชีวศึกษาไมสามารถจัดไดถึงขั้นน้ี
แลวก็จะไมมีประสิทธผิล 
    9. การจัดการอาชีวศึกษาตองตระหนักถึงสภาพความเปนจริงในปจจุบัน และ
ตองฝกทักษะรายบุคคล เพ่ือสนองความตองการของตลาดแรงงานนั้น 
    10. การสรางวินัยของนักเรียนในการปฏิบตัิงาน จะไดผลกต็อเม่ือนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติงานจริง ไมใชฝกแตแบบฝกหัดหรือฝกแบบลองผิดลองถูกในสถานศึกษาเทานั้น 
    11. แหลงขอมูลของเนื้อหาสาระที่เชื่อถือไดของการฝกทักษะเฉพาะในแตละอาชีพ
จะมาจากแหลงเดียวกันเทานั้น คือ จากประสบการณของผูชํานาญงานในอาชีพนั้น 
    12. ในแตละอาชีพจะมีเน้ือหาวิชาชีพจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนวิชาปฏิบัติของอาชีพ
นั้น โดยเฉพาะและไมมีคุณคาในทางปฏิบัติของอาชีพอ่ืนๆ 
    13. การอาชวีศึกษาจะมีประสิทธภิาพก็ตอเม่ือใหบริการหรือตอบสนองตอความ 
ตองการของอาชีพนั้นโดยเฉพาะ แตไมมีคุณคาในทางปฏิบัติของอาชีพอ่ืนๆ 
    14. การอาชวีศึกษาที่มีประสิทธภิาพจะแปรผนักับวิธกีารสอนและความสมัพันธ
กับผูเรียนโดยพิจารณาลักษณะพิเศษของกลุมผูเรียน 
    15. การบริหารสถานศึกษาอาชวีศกึษา จะมีประสิทธิภาพกต็อ เม่ือมีการจัดการ 
ศึกษา ที่ยืดหยุนไดแทนที่จะใชมาตรฐานที่ตายตัวเกินไป 
    16. ในขณะที่รฐัพยายามลดคาใชจายตอหัวในการฝกอาชีพ แตกต็องใชงบประมาณ
ขั้นต่ําจํานวนหนึ่งที่พอเพียงในการจัดการอาชีวศกึษาใหมีประสิทธิภาพได ดังนั้นถารัฐไมสามารถสนับสนุน
งบประมาณขั้นต่ําในการฝกได ก็ไมควรใหมีการจัดการอาชีวศึกษา 
    เพาเวลล (เมธี ปลันธนานนท.  2536: 148 – 149; อางอิงจาก Powell.  n.d.) ไดกลาวถึง
หลักการจัดการอาชีวศึกษาไว 21 ประการ ดังน้ี 
    1. การอาชีวศึกษาเปนการเตรียมคนเขาสูอาชีพ และทํางานตอไปในอนาคต
โดยประสบความสําเร็จ 
    2. เปาหมายของการอาชีวศึกษาคือมุงที่งานและสัมพันธกับการมีงานทํา 
    3. การอาชีวศึกษาตองสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม วุฒิภาวะ ของ
นักศึกษา 
    4. การอาชีวศึกษาจัดใหผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถรวมในกิจกรรมตางๆ ได
ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม 
    5. การอาชีวศึกษาจัดใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนในการเขาสูอาชีพได 
    6. แตละบุคคลทีมี่สิทธิจะเลือกอาชีพที่ตนปรารถนาได 
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    7. รัฐ มีหนาที่ที่จะจัดใหรายบุคคลไดรับการฝก เพ่ือประกอบอาชีพไดตามที่
แตละบุคคลตัง้เปาหมายไว 
    8. ประสิทธผิลของการอาชีวศกึษาจะสูง ถาจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดรับ
การฝกโดยจําลองสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมือนสภาพเม่ือจะไปทํางานจริง 
    9. การฝกอาชีพจะมีประสิทธิผล เม่ืองานฝกกระทําในลักษณะเดียวกันกับงาน
จริงน่ันคือ ใชขั้นตอนการทํางาน เครื่องมือและเครื่องจักรเชนเดียวกับที่ใชทํางานจริงในอาชีพนั้น 
                10. ประสิทธิภาพของการอาชวีศึกษาจะสูง เม่ือจัดใหผูเรียนเปนรายบคุคลไดใช
ความสนใจ นิสัย ความถนัด และสติปญญาของผูนั้นอยางเต็มที่ 
                 11. การฝกอาชพีของแตละอาชีพชาง หรืองานจะมีประสิทธผิลก็ตอเม่ือไดจัดใหแก
กลุมที่ตองการและไดรับประโยชนจากการฝกเทานั้น 
    12. การฝกอาชีพอยางมีประสิทธิผลจะตองฝกประสบการณเฉพาะดานหลายๆ 
ครั้ง เพ่ือสรางนิสัยที่ถูกตองในการทําและการคิด จนกระทั่งนิสัยที่ตองการไดพัฒนาขึ้นซึ่งเปนทักษะที่
จําเปนในการหางานทํา 
    13. การฝกอาชีพจะมีประสิทธิผลยอมขึ้นอยูกับครูฝก ซึ่งจะตองมีประสบการณ
วิชาชีพในการประยุกตทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน กระบวนการทํางานของสิ่งที่ตนสอน 
    14. สําหรับแตละอาชีพ ผูฝกจะตองมีความสามารถในการผลิตขั้นต่ําระดับหนึ่ง 
เพ่ือที่จะทํางานและรักษาตําแหนงงานไวได ถาการอาชีวศึกษาไมสามารถจัดไดถึงขั้นนี้แลวก็จะไมมี
ประสิทธิผลทั้งรายบุคคลและสังคม 
    15. การสรางนิสัยการปฏิบัติงาน จะไดผลตอเม่ือผูฝกไดทํางานจริง ไมใชทํา
แบบฝกหัดหรอืทํางานปลอม 
    16. แหลงของเนื้อหาสาระที่เชื่อถือไดของการฝกเฉพาะของแตละอาชีพมาจาก
แหลงเดียวเทานั้น จากประสบการณของผูชํานาญงานของงานอาชีพน้ัน 
    17. สําหรับแตละอาชีพจะมีเน้ือหาอยูจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนของอาชีพน้ัน โดยเฉพาะ
และไมมีคุณคาในทางปฏิบัติสําหรับอาชีพอ่ืน 
    18. การอาชวีศึกษาจะบริการแกสังคมอยางมีประสิทธภิาพกต็อเม่ือสามารถบริการ
ในเรื่องที่มีคนตองการและผูตองการไดประโยชนมากที่สุด 
    19. การบริหารอาชีวศึกษาที่มีประสิทธภิาพจะแปรผนัตามวธิีการสอนและความ 
สัมพันธกับผูเรียน จึงควรพิจารณาคุณลักษณะพิเศษของกลุมที่เรียนและผูสอนดวย 
    20. การบริหารอาชีวศกึษา จะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือมีการจัดการในลักษณะ
ยืดหยุนแทนการมีมาตรฐานที่ตายตัวเกนิไป 
    21. ควรพยามลดคาใชจายตอหัว แตตองใหงบประมาณขั้นต่ําจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
ถาจายต่ํากวานี้แลว จะไมสามารถจัดการอาชีวศึกษา ใหมีประสิทธิผลได และถาไมสามารถสนับสนุน
งบประมาณขั้นต่ํานี้แลวก็ไมสมควรที่จะจัดใหมีระบบการอาชีวศึกษา 
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   กัญญา กําศิริพิมาน (2538: 41) กลาวถึงหลักการจัดการอาชีวศึกษาที่สําคัญ ดังนี้ 
    1. เปนการศึกษาเนนทางดานวิชาชีพ 
    2. เปนการเตรียมคนเขาสูตลาดแรงงาน 
    3. เปนการเตรียมความพรอมของการเรียนทางอาชีวศึกษา 
    4. อาชีวศึกษาเนนเรื่องการศึกษางาน 
    5. การฝกอาชีพงานตองฝกประสบการณเฉพาะดานหลายๆ ดาน 
    6. เปนการฝกทกัษะความรูตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด 
    7. เปนการสรางนิสัยการปฏิบตัิงาน รับผิดชอบในหนาที ่
    8. เปนการฝกอาชีพใหบุคคลเฉพาะดาน 
    9. ตองมีครูฝกทีมี่ประสบการณ ชํานาญเฉพาะดานนั้น 
    10. การจัดอาชีวศกึษาตองรวมมือกับภาพเอกชน 
   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 19 – 20) กลาวถึง หลักการจัดการอาชีวศึกษาวา
เปนการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางทรัพยากรมนุษย การจัดการเรียนการสอน เพ่ือการทํางาน
อาจดําเนินการไดทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แตสิ่งที่ควรคํานึงถึงเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดการอาชีวศึกษามี ดังนี้ 
    1. ความตองการกําลังคนในทองถิ่น 
    2. ความตองการกําลังคนของประเทศ รวมถึงความตองการแรงงานในอนาคต
และประเภทตางๆ ที่ตองการและจําเปนแกการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึง่จะตองคิดเผื่อไวสําหรบัขายแรงงาน
ที่ไปทํางานตางประเทศ แรงงานปลดเกษียณและแรงงานทดแทนอื่นๆ 
    3. แรงงานจะตองสมดุลกับทรัพยากรของประเทศและทองถิ่น 
    4. เปนไปตามแนวโนมของการพัฒนาประเทศและทองถิ่น 
 จากหลักการจัดอาชีวศึกษาขางตนสรุปไดวา การจัดอาชีวศกึษาที่ดีนัน้ตองใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถเขาใจในวิชาชีพน้ันๆ โดยเนนการฝกประสบการณโดยรวมมือเอกชนในการฝกประสบการณ
ใหเกิดความสามารถและทักษะในวิชาชีพ รวมทั้ง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนพอเพียงให
เปนบุคคลที่สถานประกอบการพึงพอใจ และยอมรับตอการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝรูใฝเรียนงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบุคคลที่เปนแรงงานที่จบการศึกษาแลวมีประสิทธิภาพ
และตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 1.2 แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดใหความสําคัญตอการปรับทศิทาง 
การจัดการอาชีวศกึษาแนวใหม ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยตองเปนการจัด 
การอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับ
เทคนคิ และระดับเทคโนโลยี ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา
แหงชาติ โดยเนนกระบวนการสรางคุณภาพดวยการพัฒนาสถานศึกษาใหมีศักยภาพและความพรอม
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ของทรัพยากรทางการศึกษา และสรางกรอบความรวมมือกับสถานประกอบการ และพันธมิตรอาชีวศึกษา 
ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ปฏิรูปการเรียนการสอนแนวใหมที่เนนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะฝมือภายใตสถานการณจริง เนนการเรียนเปนชิ้นงาน หรือ
โครงงานที่สามารถสรางรายไดระหวางเรียน สรางระบบเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งในการจัดการ
อาชีวศึกษา ระหวางสถานศกึษาอาชีวศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ เพ่ือเรงผลิต
กําลังคนใหตรงกับความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 
  ดังนั้น การจัดการอาชวีศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ตามพระราชบญัญัติการอาชวีศกึษา 
พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหจัดไดในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในรูปแบบ ดังตอไปน้ี 
   1. การศึกษาในระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด
และการประเมินผลที่เปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
   2. การศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วธิีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมนิผลที่เปนเง่ือนไขของการสาํเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสตูรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของบุคคลแตละกลุม 
   3. การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศกึษาวิชาชีพทีเ่กิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่อง 
การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล โดยผูเรยีนใชเวลาสวนหน่ึงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัตใินสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานของรัฐ
เพ่ือประโยชนในการผลติและพัฒนากาํลังคน สถานศึกษาอาชวีศกึษาหรือสถาบนัสามารถจัดการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันน้ันตองมุงเนนการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ 
 โดยที่การจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชพี ใหจัดตามหลักสูตรทีค่ณะกรรมการ
การอาชวีศึกษากําหนด ไดแก 1) หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพี  2) หลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง และ 3) หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แตทั้งน้ี คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาจกําหนดหลักสูตรที่จัดขึน้เพื่อความรู หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ ซึง่จัดขึ้น
เปนโครงการหรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะได เพ่ือใหบรรลุวัตถปุระสงคของการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพตองคํานึงถึง 
  1. การมีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางไปสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 
  2. การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ
ความสนใจอยางทั่วถึงและตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
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  3. การมีสวนรวมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกําหนดนโยบายการผลิต
และพัฒนากําลังคน รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  4. การศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลาย และมีระบบเทยีบโอนผลการเรียนและระบบ
เทียบประสบการณการทํางานของบุคคลเพื่อเขารับการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  5. การมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝก 
อบรมวิชาชีพ 
  6. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝก 
อบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  7. การมีระบบการพัฒนาครู และคณาจารยของการอาชีวศึกษาอยางตอเน่ือง เพ่ือให
ทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
 ทั้งน้ี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีหนาที่พัฒนาระบบ หลักเกณฑ 
และวธิีการประกันคุณภาพในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานการอาชวีศึกษา พรอมกําหนดเกณฑมาตรฐาน ซึ่งประกอบ ดวย มาตรฐาน 6 ดาน ใหสถานศึกษา
นําไปใชในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก 1) ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
วิชาชีพ 2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 3) ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) ดานการบรกิาร
วิชาชีพสูสังคม 5) ดานนวัตกรรมและการวิจัย และ 6) ดานภาวะผูนําและการจัดการ 
 1.3 การจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหนา   
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543: 18–20) ไดเสนอแนวทางกวางๆ ของการปฏิรูปการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดยตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการอาชีวศึกษา ดวยการ
กําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศ โดยใช “ยุทธศาสตรกระโดดขาม (Leap Across)” กลาวคือ เนน
การพัฒนาประเทศในบางดาน ที่ไทยมีความไดเปรียบ เพ่ือกาวสูแถวหนาในเวทีโลกในดานนั้นอยาง
เจาะจง ทั้งน้ี เนื่องจากประเทศไทยมีความจํากัดดานงบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรที่มี
คุณภาพ  การไมมีฐานความรูเขมขนที่สั่งสมเปนระยะเวลายาวนานพอ อีกทั้งสภาพการแขงขันที่รุนแรง
ขึ้นทุกขณะ  จึงเปนเหตุใหไทยไมสามารถเนนการพัฒนาประเทศในทุกดานพรอมๆ กันได แตตอง
เนนพัฒนาเพียงบางดาน ที่ไทยมีความไดเปรียบเปนหลัก และหากประเทศมีการกําหนดวิสัยทัศนที่
ชัดเจนดังกลาวแลว  ก็จะทําใหการอาชีวศึกษามีทิศทางในการสรางทรัพยากรมนุษยที่ตอบสนองตอ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
           1. การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการผลิตกําลังคน การผลิตและการพัฒนา
บุคลากรทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยีนั้น มีหลายหนวยงานทีบ่ทบาทเกี่ยวของ อาทิ กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานการศึกษาเอกชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือ
แมกระทั่งกรมอาชีวศึกษาเอง ทําใหเกิดการซ้ําซอนในการจัดการศึกษา ขาดความครอบคลุมในการบริการ
การศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึงในสาขาและพื้นที่ตางๆ จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่ตองมีการกําหนด
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ขอบเขตความรับผิดชอบรวมกัน ระหวางหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการผลติและพัฒนาบุคลากรทาง
สายอาชีพ โดยมีการคิดรวมกันวา แตละหนวยงานจะเนนกลุมเปาหมายใดเปนหลัก โดยยึดหลักการที่
เนนตามศักยภาพความพรอมและบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของโดยตรงใหมากที่สุด 
   2. การปฏิรูประบบบริหารการอาชีวศึกษา สภาพของระบบบริหารงานของการอาชีวศึกษา
ที่ผานมามีความซับซอนและซํ้าซอน มีขนาดใหญ ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานและการปรับเปลี่ยน
อยางมาก ดังนั้น การอาชวีศึกษาจะตองพัฒนาระบบการบริหารงานตางๆ อยางเรงดวน ซึ่งยทุธศาสตร
สําคัญอันดับแรกที่ตองเรงดําเนินการ คือ การกําหนดนโยบายการบริหารการอาชีวศึกษาที่สอดคลอง
กับลักษณะที่แทจริงของการอาชีวศึกษาที่ควรจะเปน อีกทั้งยังตองกําหนดยุทธศาสตรการสราง และ
พัฒนาผูบริหารมืออาชีพ เพ่ือใหมามีสวนในการเรงปฏิรปูระบบบริหารใหมีความสะดวกรวดเรว็ ยืดหยุน 
และคลองตัว โดยการลดกฎระเบียบขั้นตอนที่ซับซอนยุงยากและกระจายอํานาจการบริหารสูระดับลาง 
   3. การบริหารจัดการดานการเงิน แตเดิมการบริหารดานการเงินของการอาชีวศึกษา 
ไมไดมีการกําหนดอยางชัดเจน วาใครควรจะเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายทางการ ศึกษาที่เปนจํานวนมาก
เม่ือเทียบกับสายสามัญ รัฐจะใหการอุดหนุนมากนอยเพียงใด ผูเรียนจะมีสวนรับผิดชอบคาใชจายเทาไร 
หรือรัฐจะใหการอุดหนุนสถานประกอบการที่มีสวนรวมในการผลิตและพัฒนากําลังคนทางดานอาชีวศึกษา
เทาใด หรือจะใหสิทธิพิเศษทางภาษีอยางไร เปนประเด็นที่ตองนํามาพิจารณาหาแนวทางตอไป 
   4. การสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ การศึกษาในสายอาชีพ
จําเปนตองมีการฝกงานในสถานประกอบการรวมดวย เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นสภาพและสัมผัสกับการทํางาน
จริง มีโอกาสไดฝกใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ทันสมัย ซึ่งในบางสาขาที่สถานศึกษาไมมีความพรอม 
จึงจําเปนที่การอาชีวศึกษาตองสรางเครือขายรวมกับสถานประกอบการ เพ่ือรวมพัฒนาและผลิตกําลังคน
ทางสายอาชีพใหมีคุณภาพ กาวทันตอเทคโนโลยีในปจจุบันและในอนาคตตอไป 
   5. การควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตองมีการควบคุมมาตรฐานการศึกษาทาง
สายอาชีพ โดยมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําขึ้นมาเปนเกณฑ ที่ทุกหนวยงานที่มีสวนผลิตและพัฒนา
กําลังคนสายอาชีพตองถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือองคกร
จากสวนกลางเขาไปมีสวนในการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาในหนวยงานตางๆ เปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่องหรือการใหผูเรียนมีชองทางในการมีสวนรวมประเมินผลดวยก็ได 
   6. การสรางวิญญาณการเปนนักประกอบการ  การมีบุคลากรในประเทศที่มีความสามารถ
ในเชิงประกอบการ จะเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง ในการสรางความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ  
การอาชวีศึกษาถือวา เปนผูมีบทบาทโดยตรง ในการผลติและพัฒนาผูที่สําเร็จการศึกษาใหมีความสามารถ
ในเชิงประกอบการ (Entrepreneurship) จึงตองมีการพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอนใหสนองตอบ
ตอยุทธศาสตร ดังกลาวนี้ 
   7. การพัฒนาระบบการเทียบโอนหนวยกิต ควรมีระบบการเทียบโอนหนวยการเรียน
ที่มีมาตรฐานและมีประสทิธิภาพ เพ่ือสําหรับผูที่ไมมีโอกาสเรียนในระบบแตมีประสบการณในการทํางาน
จริง ไมวาจะเปนจากหนวยงานใดก็ตาม ทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสนําความรูทางสายอาชีพมา
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เทียบโอนเปนหนวยกิตผลการเรียนในระดับตางๆ ของการอาชีวศึกษา เพ่ือเขาสูการเรียนระบบปกติ 
หรือเพ่ือไดรับวุฒิการศึกษาตามระดับความสามารถของตนเอง 
   8. การตั้งศูนยวิจัยเพ่ือการอาชีวศึกษา การอาชีวศึกษาควรจัดตั้งศูนยวิจัยในการพัฒนา 
การอาชีวศึกษาโดยเฉพาะการไมไดวิจัยเพ่ือการศึกษาหาขอมูล เพ่ือเปนฐานในการวางแผน นโยบาย 
การประเมินผลและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบกับการดําเนินงาน เกิดปญหา
ตามมาภายหลัง สงผลใหเกิดการสูญเสียงบประมาณ ทรัพยากรโดยไมจําเปน ทําใหการอาชีวศึกษา
พัฒนาไปชากวาทีค่วร ฉะนัน้การมีศูนยวจัิยเพื่อการพฒันาอาชีวศึกษา จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อหาแนวทาง
การดําเนินงานที่ดีที่สุด และเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด หรือเพ่ือมองหาแนวโนมในอนาคตของการ
อาชีวศึกษา 
   9. การพัฒนาฐานขอมูล การจัดการอาชีวศึกษาจะประสพความสําเร็จไดดี สวนหนึ่ง
ตองมีองคประกอบของขอมูลที่มีคุณภาพมากเพียงพอ ไมวาจะเปนขอมูลภายในสถานศึกษา และขอมูล
เกี่ยวกับสถานประกอบการตางๆ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และอุสาหกรรมทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ 
เพราะปจจุบันการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล ดังนั้นการอาชีวศึกษาจึงควร
จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ มีการเชื่อมโยงขอมูลถึงกันและกันในหนวยงาน
ของการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยที่สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 
   10. การจัดตั้งศูนยทดสอบความสนใจและความถนัด การใหโอกาสผูเรียนในระดับ ม. 3 
ไดทดสอบความสนใจ ความถนัดในอาชพีเปนสิ่งจําเปน เพราะหากนักเรียนเขามาเรียนอาชวีศกึษาโดย
ที่ตนเองไมมีความถนัด ไมมีความสนใจจะกลายเปนการสูญเปลาทางการศึกษา หรือแมกระทั่ง นักศึกษา
ที่เลือกเรียนสาขาใดแลวอาจไมถนัด ไมตรงกับความสามารถของตนเองก็จากเปลี่ยนสาขาไดทัน หาก
ไดมีการทดสอบความสนใจและความถนัดเพื่อไมเสียเวลามากเกินไป หรืออาจปรบัตวัไมทัน การมีศูนย
ทดสอบความสนใจจะชวยแกปญหาเหลานี้ได 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 238 – 240) ไดใหความเห็นวา การจัดการอาชีวศึกษา
ตองคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมสูง ฉะนั้นการจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหนา
จึงควรจัดการ ดังนี้ 
   1. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
    1.1 หลักสูตรอาชีวศึกษาควรเนนปฏิบัติ เพ่ือการประกอบอาชีพใหมากขึ้น 
    1.2 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศกึษาควรใหหนวยงาน ทั้งของรัฐและเอกชน ใน
ทองถิ่น มีสวนรวม โดยเฉพาะภาคธุรกจิอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูใชผลผลติของหลักสูตร 
    1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตรอาชีวศึกษาควรมุง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการ
ประกอบอาชพีและคุณลักษณะที่เหมาะสมในสังคมไทย 
    1.4 กระบวนการจดัการเรียนการสอนควรคํานึงถึงจริยธรรมและคุณธรรม เพ่ือ
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 
   2. ดานคุณลักษณะของผูเรียน 
    2.1 มีศักยภาพทางการผลิตเสมอศักยภาพทางบริโภค 
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    2.2 มีสมรรถนะทีจ่ะแปลงผลผลิตของตนเปนผลิตภัณฑได 
    2.3 รักงานอาชีพ 
    2.4 มีคุณธรรม สามัคคีธรรมและปญญาธรรม 
    2.5 รักความสุจริต รับผิดชอบงาน มีมานะและอดทน 
    2.6 เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
   3. ดานการจัดอาชีวศกึษา 
    3.1 การจัดการอาชวีศกึษาควรจัดรวมกันระหวางสถานศึกษากบัสถานประกอบการ 
คือ ใหนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ แตเรียนทฤษฎีแบบปฏิบัตพ้ืินฐานที่สถานศึกษา 
    3.2 การจัดการอาชีวศึกษาควรจัดแบบครบวงจร คือ ใหการศึกษา การนัดพบ 
การจัดการ การแปรรูป การผลิตตลอดจนตลาดแรงงาน 
    3.3 การจัดการอาชีวศึกษาควรจัดนอกระบบโรงเรียนในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 
   4. ดานความรวมมือจากสถานประกอบการ 
    4.1 สมาคมนักวิชาชีพควรมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ 
    4.2 สมาคมอุตสาหกรรมและหอการคาควรมบีทบาท ในการอํานวยการศึกษา
ภาคเอกชน 
    4.3 สมาคมนักวิชาชีพควรมีหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
วิชาชีพ 
    4.4 บริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบอาชีพอิสระตางๆ มี
บทบาทในการดําเนินการศึกษาภาคเอกชน 
   5. ดานการบริหารอาชีวศึกษา 
    5.1 การบริหารงานดานอาชีวศึกษาควรเนนการติดตามผล ประเมินผล การวิจัย
และพัฒนางานใหมากขึ้น ตลอดทั้งใหมีการฝกอบรมดวย 
    5.2 การบริหารการอาชีวศึกษา ควรมีการกระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค 
    5.3 ผูบริหารในระดับอาชีวศึกษาควรมีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับชุมชน
และสถานประกอบการ  
    5.4 ผูบริหารในระดับอาชีวศึกษา ควรมีบทบาทเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถาน 
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
    5.5 องคการ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารอาชีวศึกษา ควรจะมีการ
ประสานงานรวมกัน 
    5.6 ควรมีคณะกรรมการระดับชาติ เปนผูกําหนดนโยบายการอาชีวศึกษา 
   6. ดานกฎระเบียบของการอาชีวศึกษา 
    6.1 การจัดใหมีการอาชวีศกึษาในรูปของโรงเรยีนโรงงาน ควรมี พ.ร.บ. สงเสริม
การฝกอาชีพ 
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    6.2 ควรมีกฎหมายสนับสนุนใหเอกชนฝกอาชีพ หรือใหเอกชนจายคาแรงงาน
แกเด็กฝกหัดต่ํากวาคาแรงขั้นต่ํา หรือลดหยอนภาษีใหแกองคการเอกชนที่ฝกอาชพี 
    6.3 ควรมีกฎระเบยีบใหครูผูสอนในสถานศกึษาประเภทอาชีวศึกษาตองเพิ่มพูน
ความรู โดยฝกอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมระยะสั้นๆ ทุก 3 – 5 ป 
    6.4 ควรมีกฎระเบียบใหสถานศกึษาประเภทอาชีวศึกษาไดเปนแนวทางในการหา
งบประมาณตามนโยบายตนเองนอกเหนือจากการใชงบประมาณแผนดิน   
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 127 – 147) ไดจัดทําขอเสนอแนวทาง
การปฏิรูปการอาชีวศึกษาของประเทศไทยวาการอาชีวศึกษาจะสามารถผลิตบุคลากรวิชาชีพทางดาน
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ไดนั้น ควรตองดําเนินการในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
   1. แนวทางการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
    หลักการในการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตองจัดสรรโอกาส
ใหบุคคลที่มีความสนใจและความสามารถไดรับการศึกษาทางดานวิชาชีพอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ตองมีการหลอหลอมในบุคคลตั้งแตวัยเยาว เพ่ือสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการทํางาน การสํารวจความสนใจ
และความถนัดของตนเอง การไดรับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับงานอาชีพ ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จนถึงอุดมศึกษา โดยเนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง และมีระบบการแนะแนวใหกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
พึงยึดประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสายวิชาชีพสามารถศึกษาตอระดับสูงได
เต็มตามศักยภาพและความสนใจ และเปดโอกาสใหบุคคลในวยัทาํงานสามารถกลับเขารับการศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพไดอยางตอเน่ือง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนเชื่อมโยงการเรียนสายเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษากับสายวิชาการเขากับระบบการจางงาน คือ เปดโอกาสใหผูที่มีประสบการณในการทํางาน 
สามารถนําประสบการณมาเทียบโอน เพ่ือเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะตองอาศัยการจัด  
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification) 
   2. ระบบบริหารและการจัดการ  
    มีเอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ และมีการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางไปยังระดับสถานศึกษาที่เปนระบบเครือขาย ทั้งของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน 
และสถานประกอบการ ทั้งน้ี เพ่ือใหองคกรที่อยูในเครือขายสามารถใชทรัพยากรการศึกษารวมกนัอยางมี 
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนรวมกันในการจัดการศึกษา และการฝกอบรมที่สนองตอบความตองการ
ของสถานประกอบการ และความสนใจของผูเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยแบงระบบการบริหาร
จัดการ เปน 2 ระดับ คือ 1) ระดับชาติ ดําเนินการในรูปคณะกรรมการเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทีอ่ยู
ภายใตกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เสนอ
มาตรฐานเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา และการฝกอบรมวชิาชีพ สนบัสนนุดานทรพัยากร ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 2) ระดับสถานศึกษา กําหนดให
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาเปนนิตบิุคคล หรืออาจจัดเปนสวนราชการ หรือเปน
หนวยงานในกํากับของรัฐ เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และ
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การจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ ทัง้นี้ ใหมีการบริหารงานในลกัษณะ
เครือขายของสถานศึกษาทีอ่ยูในพื้นที่หรือจังหวัดใกลเคียง และมีการเปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่สนบัสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือใหสถานศึกษาทีอ่ยูในเครือขายการบริหาร สามารถใชทรพัยากร
การศึกษารวมกัน นอกจากนี้ ใหมีเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาของรฐั สถานศึกษาเอกชน 
และสถานประกอบการ เพ่ือให 
   3. การจัดการเรียนการสอน 
    การอาชีวศึกษาเปนการศึกษาวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียน และวัยแรงงาน
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจะตองมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายและผูเรียน กระบวนการเรียนการสอนควรมุงพัฒนาผูเรียน ทั้งความรูทางทฤษฎีควบคู
กับการปฏิบตั ิที่ทันตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในสวนที่เปนศาสตรสากล รวมทั้ง การประสม
ประสานองคความรูและภูมิปญหาทองถิ่น มีการกําหนดสมรรถนะหลักสาํหรับผูเรียนในดานภาษาการสื่อสาร 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแกปญหาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ มีการวัดและประเมินผล
ที่เนนความสามารถในการปฏิบัติ หรือการวัดสมรรถนะในการปฏิบตัิงานมากกวาการทดสอบความรู
ทางทฤษฎีเพียงอยางเดียว มีการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงองคความรูทางทฤษฎ ี ไปสู
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการสรางงานและสงเสริมการประกอบอาชีพใหกับผูเรยีน 
   4. ความรวมมือกับสถานประกอบการ 
    การจัดอาชีวศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ 
ตั้งแตขั้นตอนกําหนดนโยบายความตองการการพัฒนากําลังคน การระดมทรัพยากร การจัดการอาชวีศึกษา
และฝกอบรม และการติดตามประเมินผลมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวม ในการจัด
อาชีวศึกษา และการฝกอบรม โดยใหไดรับสิทธิประโยชน เชน การสนับสนนุจากรฐัในดานวชิาการ และ
อุปกรณการฝกตามควรแกกรณี การลดหยอนหรือการยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา รวมทั้ง 
อุปกรณการฝกอบรมตามทีก่ฎหมายกําหนด 
   5. คุณภาพและมาตรฐาน 
     มีคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมีคณะอนุกรรมการสาขาวิชาชีพ
ตางๆ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชวีศกึษา ใหมีการพัฒนาครู อาจารย
ทางดานเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาอยางตอเน่ือง ครูและอาจารยจะตองมีใบอนญุาตประกอบวชิาชีพคร ู
เพ่ือเปนหลกัประกันความรูความสามารถในดานการสอนและสมรรถนะในการปฏบิัตงิาน มีการเพิม่พูน
ประสบการณในสถานประกอบการ ที่ผานการรบัรองเพ่ือใหทันตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี  
ใหมีกองทุน เพ่ือพัฒนาครูเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยการระดมทุนจากภาครัฐและเอกชน ที่ให
ความสําคัญดานสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency-Based Approach) จัดใหมีระบบคณุวุฒิ
วิชาชีพ โดยใหความสําคัญในทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนระบบเชื่อมโยงระบบการศึกษา
กับประสบการณการทํางาน  
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   6. ระบบทรัพยากรและการเงิน 
    ใหมีการระดมทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษาจากภาครัฐและเอกชนโดยคํานึง 
ถึงการประสานประโยชนตอบแทนอยางทั่วถึง และเปนธรรม ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเปน
คาใชจายรายหัวที่เหมาะสม แกสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน และสถานประกอบการที่รวมจัด
อาชีวศึกษาและผานการรับรองมาตรฐาน ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาใชจายรายบุคคล แก
ผูสําเร็จการศกึษาภาคบังคบั 9 ป แตไมไดศึกษาตอ เพ่ือใหไดรับการศึกษาวิชาชีพอยางนอย1 ป ใน
สถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาเอกชน และสถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางหนวยงาน 
ใหมีกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยการระดมทุนจากภาครัฐภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการ มีการบริหารกองทุนในรูปแบบธุรกิจเอกชน ที่มีความคลองตัว จัดระบบและกลไกในการระดม
ทรัพยากรจากสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษา
ดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
  สรุปไดวา แนวทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ที่มีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดนั้น ตองคํานึงถึง
แนวทางการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาระบบบริหารและการจัดการ การจัดการเรียน 
การสอน ความรวมมือกับสถานประกอบการ  คุณภาพและมาตรฐาน และระบบทรัพยากรและการเงิน 
  หาญยงค หอสุขศิริ (2546: 92 – 97) ไดศึกษาแนวโนมการอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวา
ปริญญา ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมในทศวรรษหนาโดยมีกรอบแนวคิด 5 ดาน ไดแก ดาน
จุดมุงหมายหลักสูตร ดานวิธีการศึกษา ดานหลักสูตรดานระยะเวลาในการศึกษา และดานการวัดผล
ประเมินผล พบวา 
   1. ดานจุดมุงหมายหลกัสตูร การจัดอาชวีศกึษาเปนการจัดการศึกษาเพื่อจะตอบสนอง
ความตองการของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของชาติโดยรวม โดยมีเปาหมายเพื่อผลติบคุลากรในระดบั 
กลางถึงระดับสูง ปอนสูตลาดแรงงาน การจัดอาชีวศึกษาจะเปนการจัดการศึกษาเพื่อมุงเนนใหผูสําเร็จ
การศึกษามีความรูและทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง หรือเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพใหสูงขึ้น เพ่ือการประกอบ
อาชีพ มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี มีวินยั มีความซื่อสัตยในวิชาชพี และมีคุณลกัษณะ
ของผูสําเร็จการศึกษาตรงตามมาตรฐานที่องคกรวิชาชีพในแตละองคกรเปนผูกําหนด 
   2. ดานวิธีการศึกษา การจัดอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่ผสมผสาน 3 ระบบ 
เขาดวยกัน คอื การจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยที่สถานศึกษาจะตองมีการประสานความรวมมือกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
   3. ดานหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรจะเปนการประสานความรวมมือกันทั้ง 3 ฝาย 
ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยหลักสูตรจะตองมีความสอดคลองกับสภาวะสังคม
และเศรษฐกจิของชาติในขณะนั้น และหลักสตูรควรสนองตอความตองการแรงงานของทองถิ่นทีส่ถานศึกษา
แหงน้ันตั้งอยู เน้ือหาสาระของหลักสูตรอาชีวศึกษาจะประกอบไปดวยเนื้อหาวิชาทางภาคทฤษฎีทาง 
ภาคปฏิบัติ และเจตคติ หลักสูตรจะเปดโอกาสใหศึกษาเพิ่มพูนความรูไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
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   4. ดานระยะเวลาการศึกษา การกําหนดระยะเวลาของการศึกษา ดานอาชีวศึกษา
ขึ้นอยูกับรายวิชาในหลักสตูร จะเปนตวักําหนด โดยจะอยูในรูปของหนวยกิต นักศึกษาทีส่ามารถจบ
การศึกษาไดจะตองศึกษาจนครบหนวยกิตในหลักสูตรกําหนด นักศึกษาที่อยูตามสถานประกอบการที่
มีความรูความสามารถตรงตามรายวชิาในหลักสตูรไดกําหนดไวสามารถสอบเทียบรายวชิาเหลานั้น ซึ่ง
จะสงผลใหระยะเวลาที่ใชศกึษาสั้นลง 
   5. ดานการวัดผลและประเมินผล การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา จะมีการวัดผล
และประเมินผลที่มีวิธีการ ขัน้ตอน และรแูปแบบการวัดที่ชัดเจนสามารถอธิบายระดับความสามารถของ
ผูเรียน มีการตั้งเกณฑการประเมินในแตละขั้นตอนการปฏิบัตทิี่ชัดเจน โดยที่เกณฑการประเมินผล 
จะใชคุณลักษณะของผูที่จะสําเร็จการศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการเปนตัวตั้งเกณฑ 
 1.4 การจัดการอาชีวศึกษาในลักษณะความรวมมือ 
  จากความสําคญัและความตระหนักในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศกึษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 คือ หลักการศึกษาตลอดชีวิต สําหรับประชาชน 
การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู ใหเปนไปอยางตอเนื่อง เครือ่งมือ
ที่จะชวยใหการจัดการศึกษาตามหลักการศึกษา คือ หลักสูตรการศึกษาหากมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับกระบวนการเรียนรูในสถานประกอบการ และมีการเทียบโอนประสบการณ ความรู และความสามารถ
ตามหลักเกณฑ และมาตรฐานที่กําหนด พรอมทั้งการกําหนดโครงสรางของหลักสตูรใหมีความยดืหยุน 
จะชวยใหการจัดการ ศึกษาในศูนยการเรยีน ซึ่งจัดโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ รวมทั้ง สถานประกอบการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกฎกระทรวง วาดวยสิทธิของสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2547 ทําใหสถานประกอบการ มี
สิทธิในการจัดการศึกษา รวมทั้ง สิทธิประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับจากการจัดการศึกษา คือ 
ไดรับสิทธิประโยชนดานเงินอุดหนุนจากรัฐ สําหรบัการจัดการศึกษา และไดรับการลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีสําหรับคาใชจายทางการศกึษาและสทิธปิระโยชนอ่ืน ทั้งน้ีตามทีก่ฎหมายกําหนด  
  ตามพระราชบญัญัติการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 สถานประกอบการใดที่ประสงคจะดําเนนิการ
จัดการอาชีวศกึษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพ่ือใหไดรับการรับรองประโยชนตามกฎหมาย การยื่นคาํขอและการพจิารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 ทั้งน้ี ใหถือวา ไมเปนการขัดหรือแยงกับการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน รปูแบบศูนยการเรียน
ตามพระราชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยที่การจัดการอาชวีศกึษากบัสถานประกอบการ
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ ใหจัดการสอน
ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ
จัดการสอนตามหลักสตูรที่สถานประกอบการรวมกบัสถานศกึษาอาชวีศกึษา หรือสถาบันจัดทาํขึ้นโดย
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมดําเนินการ
ของสถานประกอบการ หรือภาคเอกชน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน แตเน่ืองจากในปจจุบัน
สถาบันการอาชีวศึกษายังมิไดจัดตั้งขึ้น คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงยังคงควบคุมดูแลอยู 
  การที่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองคกรอ่ืนที่ใหความรวมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ให
สามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคลองกับนโยบาย และมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอาจไดรับสิทธิและ
ประโยชน ในการสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแกกรณี ใหมีการเชิดชูเกียรติแกสถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชพี หรือองคกรอ่ืน ที่ใหความรวมมือในการจัดการอาชีวศกึษาและการฝกอบรม
วิชาชีพ และในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เปนความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ
สถาบัน และสถานประกอบการ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชวีศึกษา หรือสถาบัน 
และสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งความรวมมือระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาที่จัดอาชวีศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพ ไมเพียง แตกอใหเกิดผลดีหรือประโยชนแกทั้ง 2 ฝายที่ตกลงรวมมือกันเทานั้น 
แตยังสงผลดีตอคุณภาพของผลผลติจากการจัดการศกึษา ซึ่งหมายถึงแรงงานที่มีความรูความสามารถ
และเปนที่ตองการของสถานประกอบการแลว ยังกอใหเกดิผลดีตอระบบการผลิต และระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศอีกดวย   
  ปจจุบันมีการทําความรวมมือกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอง หรือสถานศึกษาอาชวีศกึษากับสถานประกอบการ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีการลงนาม
บันทึกความเขาใจ MOU (Memorandum Of Understanding) เพ่ือวัตถุประสงครวมกันและตางกัน
ขององคกรภาคีที่มีสวนไดสวนเสีย ในหลายรูปแบบ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษา กําหนดสาขาวิชาที่เปดสอน รางหลักสูตร รับนักศึกษาฝกงาน เปดสอนระบบทวิภาคี การเทียบโอน
ประสบการณ การพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อบต., เทศบาล, อบจ.) ในการพัฒนาชุมชนลักษณะตางๆ เชน ฝกอาชีพใหชาวบาน ใหความรูในเร่ือง
ที่เปนประโยชนกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชนในดานวัตถุ สิ่งปลูกสราง การซอมแซม แกไข
เครื่องมือประกอบอาชีพ ความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ โดยการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพเฉพาะดาน 
เชน รวมกับชมรมผูผลิตกลวยไมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาสาขาเทคโนโลยีกลวยไม (วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี) โครงการพัฒนาสมรรถนะชางเทคนิคเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมปโตรเลียม-ปโตรเคมี (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง) โครงการผลิตชาง
เทคนิค เพ่ืออุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาครบวงจร (วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ)  
โครงการตนแบบผลติชางเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม (Model School) ของบริษัทในเครือสยามซีเมนตกรุป 
(SCG) รวมกบัวิทยาลัยเทคนคิทาหลวงซเิมนตไทยนุสรณ จังหวัดสระบุร ีวทิยาลยัเทคนิคสระบรุี วิทยาลยั 
เทคนิคทุงสง และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ในธุรกิจผลิตภัณฑซีเมนต วิทยาลัยเทคนิคระยองในธุรกิจ
ผลิตภัณฑเคมี และวทิยาลัยเทคนิคราชบุรีในธุรกิจผลติภัณฑกระดาษ และจากบันทกึลงนามความเขาใจ 
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(MOU) ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาทํากับองคกรภาคีตางๆ 
สามารถสรุปวัตถุประสงคของความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ไดดังนี้  1) เพ่ือสรางองคความรู  
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพตางๆ  2) เพ่ือสรางประสบ การณการทํางาน  การเรียนรู
ใหแกนักเรียนนักศึกษา 3) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทั้งสองฝาย 5) เพ่ือสรางเครือขายสงเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน ยกระดับภูมิปญญา
ทองถิ่น 6) เพ่ือการเทียบโอนความรูและประสบการณใหไดรับคุณวฒิุทางการศึกษาวิชาชีพ 7) เพ่ือ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น  8) เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนที่ไมมีอาชีพ หรือตองการมีอาชีพเสริม 9) เพ่ือรวมกันพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ การเผยแพรความรูเรื่องทรัพยสินทางปญญา  10) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการบริการ
สังคมและชุมชน 11) เพ่ือผลิตกําลังคนใหไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของตลาด 
แรงงาน 12) เพ่ือพัฒนาเยาวชนในโครงการอาชีวศึกษานานาชาต ิ 13) เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา
เฉพาะดาน 14) เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว เปนตน 
  พนม เพ็งศิริ (2537: 165 – 166) ไดสรุปองคประกอบของการจัดการอาชีวศึกษา โดย
ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน 8 ดาน ดังน้ี 
   1. ดานหลักการ แนวคิดในหลักการของการจัดการอาชีวศึกษา โดยความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน คือ การเตรียมคนใหมีความรูดานวิชาชีพชางและงานตางๆ สัมพันธกับ
ความรูวิชาพื้นฐานทั่วไป ทฤษฎีและการปฏิบัต ิเพ่ือการพิจารณาฝมือแรงงานใหตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
   2. ดานการจัดการและบริหารองคกร ควรมีการกําหนดตําแหนงและหนาที่ของบุคลากร
ในการดําเนินพิจารณาขององคกรที่จัดการอาชีวศึกษาทั้งสองฝาย 
   3. ดานหลักสูตร จะตองคํานึงถึงนโยบายของรัฐเปนหลัก ควรมีบุคคลหลายฝาย
มารวมสรางหลักสูตร เชน ผูบริหาร ผูสอน ผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ เปนตน และหลักสูตรควรจะมี
การสอนวิชาการจัดการและการตลาดดวย 
   4. ดานการเงินและงบประมาณ หมายถึง เงินทุนทุกชนิดทุกประเภทที่นํามาใชใน
การดําเนินการ ควรตองมีโครงการแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
   5. ดานผูสอน หมายถึง บุคลากรผูที่เปนผูปฏิบัติการสอนทั้งในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ควรตองมีสมรรถภาพดานการวางแผนการใชสื่อ ดานการประเมินผล ดานการแนะแนว  
ดานการจัดการ ดานมนุษยสัมพันธและบทบาทวชิาชพีครู เชน ระบบการเรยีนการสอน ความสามารถ
ในการสอน 
   6. ดานเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ รวมทั้ง สื่อการสอนทุกประเภท 
   7. ดานการนิเทศ และการพัฒนาผลการดําเนินงาน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
   8. ดานการประเมินผล ของผูเรียนจากทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานจริงตาม
เกณฑที่กําหนดรวมกันระหวางทั้งสองฝาย 
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  ประทีป เมธาคุณวุฒิ (2546: 45-48) ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงความรวมมือ
ระหวางหนวยงานเอกชนและผูบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในระดับปริญญาตรี ไว 3 รูปแบบ 
ดังตอไปน้ี 
   1. รูปแบบความรวมมือเชิงนโยบาย ในการกําหนดความรวมมือเชิงนโยบายนี้ ทั้ง
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั และหนวยงานเอกชน จะตองนํานโยบาย วิสัยทศันของตนมากําหนด
แสวงหากลยทุธ และวธิีการเพื่อการพัฒนาองคกร โดยที่มหาวิทยาลัยไดศึกษาขอมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแรงผลักดันจากสภาพ แวดลอมภายนอก 
มากําหนดแสวงหากลยุทธและวิธีการเพื่อการพัฒนาเครือขายในกลุมมหาวิทยาลัยรวมกัน โดยจะตอง
มีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาเปนไปในทางเดียวกัน ขณะที่หนวยงานเอกชนจะตองมีนโยบาย 
วิสัยทัศน เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  
แรงกดดันจากการทําธุรกิจขามชาติ ผลกําไรสูงสุดของสถานประกอบการ รวมทั้งการขยายบริษัทเครือขาย 
และการขยายผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการพัฒนาตนเองหรือขอความชวยเหลือจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยทั้งสองจะตองมีนโยบายที่สอดรับกัน มีการกําหนดขอตกลงรวมกันในการจัดสรรผลประโยชน
และการลงทุน รวมทั้งแผนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของมหาวิทยาลยัและหนวยงานเอกชน  
มีการกําหนดตัวบงชี้ถึงความสําเร็จในการดําเนินงานนั้นๆ ดวย   
   2. รูปแบบความรวมมือดานวิจัย การดําเนินงานความรวมมือดานการวิจัยน้ันเปน
ภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะตองมีการกําหนดนโยบาย/แผนงานของสถาบันของคณะ  
ภาควิชา หรือสาขาวิชา สวนหนวยงานเอกชนเอง มีภาระหนาที่ในการศึกษาสภาพปญหาในการปฏิบัติงาน   
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงดานทักษะ กลยุทธ 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะตองมีนโยบายดานการวิจัยในสาขาวิชาที่หนวยงานเอกชนใหความสนใจ หรือ
เกี่ยวของ หรือมีผูเชี่ยวชาญในสาขาวชิานั้นๆ จึงจะทําใหเกิดความรวมมือดานวิจัยขึ้น  โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมกันทั้งสองฝายในการกําหนดนโยบายรวมกัน ซึ่งในโครงการวจัิยนั้นๆ มีประเด็น
เกี่ยวกับ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย งบประมาณ และมีการกําหนดขอตกลง
ในรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการวิจัย ไดแก แหลงเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัย การจดสิทธิบตัร และ
ลิขสิทธิ์ของผลผลิต/ผลิตภัณฑนั้น  ๆสวนการดําเนินการวิจัยสวนใหญจะจัดในลักษณะเปนทีมผูวิจัยประกอบ 
ดวยคณาจารยจากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นิสิตนักศึกษาที่เปนผูชวยวิจัย และผูประกอบการ หรือ
ตัวแทนของหนวยงานภาคเอกชน รวมกันดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว พรอมทั้งรายงาน
ผลการวิจัยตามขั้นตอนหรือตามกาํหนดระยะเวลา และสงผลงานทีเ่สรจ็สมบูรณใหแกหนวยงานเอกชน  
หรือแหลงเงินทุนที่สนับสนุน  จากนั้นเม่ือโครงการนี้สิ้นสุด หากตองการพัฒนาตอหรือมีความสัมพันธ
ตอเน่ืองในระยะยาวอาจดําเนินการโดยจัดตั้งกองทุนดําเนินงานตอเน่ือง เพ่ือรวมวิจัยและพัฒนาผลผลิต/
ผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง หรือเปนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี หรือการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทักษะ 
กลยุทธการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   3. รูปแบบความรวมมือดานหลกัสูตรและการเรียนการสอน ความรวมมือดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ กับหนวยงานเอกชน มีลักษณะ ดังน้ีคือ 
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มหาวิทยาลัย มีหนาที่ในดานการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน มีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนรวมกับหนวยงานเอกชน มีทิศทาง
ในการพัฒนานักศึกษา การสนับสนุนดานการเงินงบประมาณ และความพรอมของนักศึกษาที่จะเขารวม
กิจกรรม ในสวนของหนวยงานเอกชน จะตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกร การพัฒนาโครงการใน
สวนแผนกงานตางๆ และแผนความตองการดานกําลังคน เม่ือหนวยงานทั้งสองมีนโยบายที่สอดคลอง
กันและมีความเขาใจที่ตรงกัน จึงจะทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
รวมกัน จากน้ันจัดตั้งคณะกรรมการ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม ซึ่งประกอบดวย 
คณาจารยมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจากภายนอกและคณะกรรมการจากหนวยงานเอกชน การจัดทํา
หลักสูตรรวมน้ี อาจจะเปนในรูปแบบการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม หรือเปนการปรับปรุงจากหลักสูตร
เดิมก็ได ซึ่งในแตละหลักสูตรนั้นจะตองมีรายละเอยีดเกีย่วกับการกําหนดรูปแบบของหลกัสูตร รายละเอียด
วิชาตางๆ วิธีการสอน การวัดและประเมินผล การจัดสรรทรัพยากร และแผนการปฏิบัติการ ในการจัด 
การเรียนการสอน จะตองมีการกําหนดแนวทางวา จะสอนเดี่ยว คือ กําหนดใหผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน
เอกชนรบัผิดชอบสอนคนเดยีวตลอดทั้งรายวิชา หรือลักษณะสอนรวม คือ เปนการสอนรวมกันระหวาง
ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานเอกชนกับอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชารวมกัน จัดแบงเน้ือหาและมีการวัด
และประเมินผลรวมกัน สวนการประเมินผลการดําเนินงาน เม่ือเรียนจบในแตละรายวิชาจะตองมีการประเมินผล
โดยอาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันประเมินผลการดําเนินงานความรวมมือในดานการจัดการเรียน
การสอนรวมกัน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไขและดําเนินการจัดทําหลักสตูรการเรียนการสอนรวมอีกในคณะ/ภาควิชา/สาขาวชิาที่มีความพรอม
ที่จะรวมมือกับหนวยงานเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน อันจะสงผลโดยตรงแกนักศึกษาที่จะไดมีงานทํา เปนการตอบสนองความตองการได
อยางแทจริง  
   4. ความรวมมือดานการบริการวิชาการ ตองมีความรวมมือเกิดขึ้นระหวาง 2 – 3 องคกร  
ไดแก มหาวิทยาลัย หนวยงานเอกชนหรือสถานประกอบการ และรัฐบาล หรือองคกรในทองถิ่น ซึ่ง
องคกรทั้งสามนี้ จะตองมีนโยบายรวมกันในดานการจัดการใหแกบุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยมีความรวมมือเกี่ยวกับการใหบริการจัดการ ไดแก การฝกอบรม การใหคําปรึกษา การจัดหลักสูตร
ระยะสั้น การใหทุนการศึกษา การฝกปฏิบัติงาน การใชทรัพยากรรวมกัน การพัฒนาเครือขาย และการให 
บริการตรวจสอบดานตางๆ ซึ่งในการดําเนิน งานในประเด็นดังกลาว จะตองมีการเตรียมความพรอม
ในการดําเนนิงาน จัดตั้งหนวยงานที่ใหทนุสนับสนนุศึกษาสภาพปญหาและความตองการของหนวยงาน 
และศึกษานโยบายของรัฐและชุมชน ทั้งน้ีอาจจะมีการกาํหนดขอตกลงรวมกัน หรือจัดตั้งคณะกรรมการ
รวม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบแลว มีการนําเสนอเปนผลสรุปเกี่ยวกับ ผลงาน รายได 
หรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ อันจะสงผลใหเกิดการสรางความสัมพันธในดานบริการวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐักับหนวยงานเอกชนใหมากยิ่งขึ้น  
 จากการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความรวมมือผลิตและพัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงใหม วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ณ หองประชุมสทุธาสิริ วิทยาลัยเทคนคิเชยีงใหม 
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จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมพรอมในการจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา (เชียงใหม ลําพูน 
แมฮองสอน และลําปาง) เพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษา มีลักษณะบูรณาการทั่วทั้งทุกหนวยงานที่จัด
การศึกษาที่เกี่ยวของกับอาชีวศึกษา สามารถสรุปความคิดเห็นและขอ เสนอแนะ จากหนวยงานตางๆ 
ที่เขารวมประชุม ไดดังน้ี (พิมพร ศะริจันทร.  2552: ออนไลน)  

  1. หอการคาจังหวัด ไดใหขอมูลของสถานประกอบวา ยังมีความตองการแรงงานของ
อาชีวศึกษา ดานเทคนิคยานยนต ไฟฟาทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติของผูจบที่ตองการและ
สําคัญกับสถานประกอบการ ไดแก ความรู ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ มีคุณธรรม จริยธรรม
และสามัญสํานึกในการทํางาน และสิ่งที่พบในปจจุบันคือ นักเรียน/นักศึกษาที่จบแลว เม่ือเริ่มทํางาน
ครั้งแรกไมสามารถทํางานไดทันที ตองใชเวลาในการฝกใหมและนาน ทําใหเสียเวลาและตนทุนตรงนี้ 
  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 – 6 ใหการสงเสริมโครงการที่เกี่ยวของ
กับอาชีวศึกษา เชน โครงการทําดีมีอาชีพ โครงการสอนนองกอนเขาเมือง โครงการเด็กดีมีที่เรียน สิ่ง
ที่เขตพ้ืนที่พบมีขอจํากัด ไดแก ขาดสถานศึกษาที่จัดทางดานอาชีวศึกษาในทองที่ ผูปกครองสวนใหญ
ตองการใหบุตรหลานเรียนอยูในทองถิ่น ไมอยากใหเขาไปอยูในเมืองใหญ และตองการใหเรยีนทางดาน
อาชีพ เม่ือจบการศึกษาก็จะไดกลับไปพัฒนาทองถิ่น เขตพ้ืนที่ยังมองเห็นวา อาชีวศึกษาขาดการ
ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจในการเรยีนสายอาชพี และยังมองไมออกถึงบางสาขาอาชีพวา จะเรียน
อะไรและจบแลวจะทํางานอะไร เชน สาขาโลหะการ  
  3. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ไดเปลี่ยนจากศูนย เปนสํานักตาม พ.ร.บ. ใหม เนน
การจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส และคนที่มีงานทาํ ปจจุบันไดทํา MOU กับ อบต. ในการจัด
การศึกษา สวนทางดานอาชีพน้ันจะจัดอบรมระยะสั้น ไมไดจัดการอาชีวศึกษา    
  4. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใหความสําคัญกบังานการศึกษาเปนภารกจิ
แรกๆ ที่จะตองดําเนินการและสนใจที่จะจัดการศึกษาทางดานวิชาชีพเอง พบวา มีนักเรียนตองการ
เรียนทางดานนี้ แตไมมีสถานศึกษาที่เปดสอนในทองถิ่น การเขามาในเมืองหรืออําเภอที่หางไกลพ้ืนที่ 
ทําใหเพ่ิมภาระแกผูปกครองและสรางความกังวลที่บตุรหลานจะตองอยูไกล ยากแกการดูแลและปรึกษา
แนะนํา 
 ทั้งน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหมไดรวมกับวทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม เปดสอนสาขา
โลหะการ โดยใหโอกาสกับตัวแทนนักเรียนในทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหมไดเขารวมโครงการนี้ จะ
รับผิดชอบคาใชจายดานที่พักและใหทุนการศึกษา โดยขอใหทางสถานศึกษาสอดแทรกเนื้อหา การเรียน
การสอนในเรื่อง คุณธรรม ความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม การดูแลผืนปา 
และเรื่องปาไม ไวในเนื้อหารายวิชา ปลูกฝงใหเห็นความสําคัญทางดานการเกษตร ที่นาจะสอดคลอง
กับวิถชีีวติในทองถิ่น ซึ่งอยูในการดูแลของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม และวิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีลําพูน   
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 1.5 การจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
  1.5.1 หลักการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
   สมรักษ ภาชีทรัพย (2548: 13 – 17) ไดศึกษา การนําเสนอรูปแบบการบริหารและ
การจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคใีนสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 โดย
ไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้ง
แนวคิด และทัศนะของผูเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถนํามาประยุกต ใชเปนหลัก 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีวา ควรเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกคน (Education 
for All) เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเน่ือง ควรใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
โดยประชาชนทุกคนมีสวนในการจัดการศึกษา (All for Education) ตองการสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบัน ศาสนา องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการ และสถาบัน
ทางสังคมเขามา มีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู เพ่ือคุณภาพ
ของการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่องสอดคลองกับวิถีชีวิตและการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย และนําหลักการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการจดัการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่กําหนดใหการจัดการอาชีวศึกษา ตองเปน
การใหการศึกษาวิชาชีพสําหรับประชาชน ตามความถนดัความสนใจอยางทั่วถึง แตละหลักสตูรสามารถ
จบในตวัเอง เพ่ือประกอบอาชีพในฐานะกาํลังแรงงาน ผูสรางสรรคงาน และสามารถศึกษาวชิาชีพน้ันได
อยางตอเน่ืองไปจนถึงเทคโนโลยีชั้นสูง ใหชุมชน สังคม สถานประกอบการ มีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย การผลิตและพัฒนากําลังคน การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการอาชีวศึกษา และ
ฝกอบรมวิชาชีพ ความตองการของสถานประกอบการและชุมชน ใหมีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครฐั
และเอกชน ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงการประสานประโยชน อยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม 
   ธนาธิป รัศมีจันทร ผูจัดการฝายบุคคล บริษัทแมกนีคอมป (ประเทศไทย) จํากัด 
(2546: สัมภาษณ; อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548:15) ไดใหความเห็นวา หลักการบริหารและ
การจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาควีา สังคม ชุมชนที่จะเขามารวมเปนสวนหนึง่ของไตรภาค ี ควร
อยูในรปูขององคกรชมุชน ซึง่มาจากการ คดัเลือกหรือเลอืกตั้งเพื่อเปนตวัแทนของชมุชน เชน องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) หรือเทศบาล เปนตน ในสวนของสถานประกอบการ ก็เชนเดียวกัน ควรรวมตัว
ในรูปของตวัแทน เชน สํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน ทั้ง 2 ฝายนี้ ควรมบีทบาทในการสงเสริม
การศึกษาสนบัสนุน และเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน เชน องคกรชุมชน ควรพิจารณาลดหยอนภาษี 
(โรงเรือน) ใหกับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกงานหรือฝกอาชีพ ขณะเดียวกันหลักสูตรที่ใช
ควรไดรับการออกแบบและเห็นชอบจากทั้ง 3 ฝาย ชุมชนที่สามารถสราง หรือมีผลิตภัณฑของชุมชน 
อาจเปนแหลงฝกอาชพีใหแกนักศึกษาได เหมือนเปนสถานประกอบการแหงหนึ่ง นักศึกษาทีจ่บการศึกษา
ควรสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน และสถานประกอบการได ขณะเดียวกันเนื้อหาสาระ 
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หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   สุรเชษฐ ไชยโกศล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2546: สัมภาษณ; 
อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรัพย. 2548: 16) ไดใหความเห็นวา หลักการในการบริหารและการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคีวา ควรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควรใหการศึกษาวิชาชีพ
ตามความถนัดของแตละบุคคล และสอดคลองกับความตองการของชุมชนคณะกรรมการควรคัดเลือก
จากตวัแทนของแตละฝาย ซึ่งสามารถรูปญหาและมีอํานาจในการตัดสินใจ รูบทบาท หนาที่ของตนเอง
อยางชัดเจน ควรระดมทรัพยากรเทคโนโลยีทั้ง 3 ฝาย ใหนํามาใชในการจัดการศกึษาใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอนักศึกษาและองคกรทั้ง 3 ฝาย โดยรวม 
   ขวัญยืน ตรีอุโภชน ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัด   
พระนครศรีอยุธยา (2546: สัมภาษณ; อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548: 16) ไดใหความเห็นวา 
หลักการในการบริหารและการจัดการ อาชีวศกึษาระบบไตรภาคใีนสถานศึกษา ควรใหสังคม องคกร
ชุมชนเขามามีสวนรวม ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดอาชีพ เกิดงาน ชุมชนจะเขมแข็ง ปญหาสังคมของชุมชนจะลด
นอยลงไป        
   สรุปไดวา หลกัการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี มีหลักการ ที่
สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ (สมรักษ ภาชีทรพัย.  2548: 16 – 17) 
    1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ควรเปนความรวมมือขององคกร 3 ฝาย 
คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และองคกรชุมชน 
    2. การบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ควรมีการพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรูเพ่ือคุณภาพของการศึกษาซึ่งเปนไปอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับวิถชีีวติ 
    3. การบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีควรใหผูเรียนมีโอกาส
เลือกเรียนไดตามความถนดั ความสนใจ ความตองการและความสามารถของตนอยางทั่วถึง 
    4. การบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ควรใหสังคม องคกร 
ชุมชน สถานประกอบการมีสวนรวมในเรื่อง 
     4.1 การกําหนดนโยบาย 
     4.2 การกําหนดมาตรฐานวิชาชพี 
     4.3 การกําหนดแนวทางการพฒันาเทคโนโลยีของการสื่อสาร เพ่ือการศกึษา 
     4.4 หลักสูตรอาชวีศึกษาตามระบบไตรภาค ี ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ทั้ง 3 ฝาย คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และองคกรชุมชน 
    5. สถานศึกษาควรเปนผูรบัผิดชอบในการสอนภาคทฤษฎีเบื้องตน สวนการฝก
ปฏิบัตวิิชาชีพ เฉพาะตามหลักสูตรใหสถานประกอบการและองคกรชมุชนเปนผูดูแลรับผิดชอบ 
  1.5.2 จุดมุงหมายของการบริหาร และการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี      
   สําหรับจุดมุงหมายของการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา ระบบไตรภาคี สมรักษ 
ภาชีทรัพย (2548: 17 – 19) ไดใชจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และทัศนะของผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัด 
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การอาชวีศึกษา มาประยุกตใชเปนจุดมุงหมายของการบริหารและการจัดการอาชวีศกึษาระบบไตรภาคี 
ไดระบุจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาวา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สวนจุดมุงหมายของการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
อาชวีศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดใหการอาชวีศกึษาและฝกอบรมวชิาชพีตองเปนไป เพ่ือผลติและพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแขงขันระดับสากล ใหชุมชน สังคม สถานประกอบการ มี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย การผลิตและพัฒนากําลังคน การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ และการจัด 
การอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ใหมีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพโดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม มีการจัด 
ทําแผนปฏิบัติการความรวมมือและการระดมทรัพยากรจากสถาบันการอาชีวศึกษาสถานประกอบการ 
และชุมชน เพ่ือพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดยรัฐตองสนับสนุนใหมีความรวมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรม วิชาชีพระหวางหนวยงานภาครฐั สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น 
   ธนาธิป รศัมีจันทร ผูจัดการฝายบุคคล บริษัทแมกนคีอมป (ประเทศไทย) จํากัด (2546: 
สัมภาษณ; อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548:18) ไดใหความเห็นวา จุดมุงหมายของการบริหาร
และการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีไวดังนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจริยธรรมควบคู
กับทักษะในการปฏบิัติงานสามารถใชชวีติรวมกบัผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสขุใหทั้ง 3 ฝาย กําหนด
จุดมุงหมายใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญัติการอาชวีศึกษา 
พ.ศ. 2551  
   สุรเชษฐ ไชยโกศล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2546: สัมภาษณ; 
อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548: 18) ไดใหความเห็นวา จุดมุงหมายในการบริหารและการจัด 
การอาชวีศึกษาระบบไตรภาคีวา จุดมุงหมายควรเปนไปเพื่อใหภาคีทั้ง 3 ฝาย มีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายวางแผนดําเนินการในการผลิต และพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของแรงงาน 
และสถานประกอบการ และควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
   วัฒนชัย มานะจิตร รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี (2546: สัมภาษณ; 
อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548: 18) ไดใหความเห็นวา จุดมุงหมายของการบริหาร และการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีในสถานศึกษาเพื่อเปนการสรางอาชีพ สรางงานและสรางรายไดใหแก
ประชาชนในทองถิ่น แมวาในปจจุบัน การถายโอนการจัดการศึกษาใหองคการบริหารสวนทองถิ่น จะ
ยังไมชัดเจน ยังไมมีสถานศึกษา อยูในความรับผิดชอบ แตในอนาคตเมื่อมีการถายโอนการจัดการศึกษา
ภารกิจงานดานการศึกษาจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   ณัฐรดา ขะสุดใจ ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองอางทอง (2546: สัมภาษณ; 
อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548: 19) ไดใหความเห็นวา จุดมุงหมายของการบริหารและการจัด 
การอาชีวศึกษา ระบบไตรภาคีในสถานศึกษาเพื่อใหองคกรชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
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การวางแผน การจัดทําหลักสูตรการระดมทรัพยากร การรับนักศึกษาเขาฝกอาชีพ โดยมีการสอนงาน
อยางแทจริง และตอเนื่อง อีกทั้งสนับสนุนใหมีหลักสูตรระยะสั้นชวงปดภาคเรียน เพ่ือใหนักศึกษา มี
กิจกรรมวิชาชีพ อาจยึดเปนอาชีพในการสรางรายไดใหครอบครัวได 
 ดังนั้น สรุปไดวา จุดมุงหมายของการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี มี 3 ประการ 
ดังตอไปน้ี (สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548: 19) 
  1. เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงคคือ เปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 
  2. เพ่ือมุงผลติและพัฒนากาํลังคน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพอิสระ 
  3. เพ่ือมุงใหสถานศึกษา สถานประกอบการ และองคกรชุมชนมีสวนรวม ในเรื่อง 

   3.1 การกําหนดนโยบาย การผลิตและพัฒนากําลังคน 
   3.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการความรวมมือ 
   3.3 การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

  1.5.3 วิธีดําเนินการบริหาร และการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
          สําหรับวิธีดําเนินการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี สมรักษ ภาชีทรัพย 
(2548: 19 – 23) ไดนําแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2538 วิธีดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และทัศนะของผูเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่ง
สามารถนํามาบูรณาการและประยุกตใชเปนวิธีดําเนินการบริหาร และการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
โดยกลาวถึง วิธีดําเนนิการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาค ีที่สถานศึกษาตองทําหนาที่
ประชาสัมพันธ ติดตอ เชิญชวน ใหสถานประกอบการเขารวมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษา
ตองวิเคราะหการประกอบกิจการ ความพรอมของสถานประกอบการ และความพรอมของสถานศึกษา
กอนกําหนดสาขาวิชาชีพที่จะรวมกันฝก กําหนดเปาหมาย จํานวนนักเรียนที่สถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ ตองการในแตละสาขา หรือแตละป กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ สถานศึกษา และ
สถานประกอบการรวมกันทําความเขาใจในหลักการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี จัดทํารายละเอียด
การฝกภาคปฏิบัตใินแตละรายวชิา ตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ ใหครอบคลุมเน้ือหาของ
หลักสูตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอน การฝกภาคปฏิบัตใิหเปนไปตามแผนการเรียน นิเทศการเรียน
การสอน การฝกภาคปฏิบัติและติดตามผล จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล ทําการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือของนักเรียน ใหสถานประกอบการและองคกรชุมชน เปนผูออกใบรับรองการผานงานใหนักเรียน
ที่สําเร็จการศึกษา สวนสถานศึกษาเปนผูออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แกผูสําเร็จการศึกษา 
   ธนาธิป รศัมีจันทร ผูจัดการฝายบุคคล บริษัทแมกนคีอมป (ประเทศไทย) จํากัด (2546: 
สัมภาษณ; อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรัพย.  2548: 20) ไดใหความเห็นวา วิธีดําเนินการบริหาร และ
การจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี ควรมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
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    1. ขั้นการวางแผน สถานศึกษา สถานประกอบการ และองคกรชุมชน ควรกําหนด 
บทบาทหนาทีแ่ละกิจกรรมของแตละฝายอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน
จากทั้ง 3 ฝาย 
    2. ขั้นดําเนินการ ควรดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไว เชน การ
ประชาสัมพันธ ควรใหองคกรชุมชนเปนหนวยงานหลักในการประชาสัมพันธ องคกรชุมชนควรอยูใน
ฐานะผูใหการสนับสนุนในทกุๆ ดานที่มีศกัยภาพเพียงพอ เชน สงคณะกรรมการเขารวมนิเทศนกัศึกษา
ฝกงาน 
    3. ขั้นการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ทดสอบมาตรฐานฝมือของนักศึกษา 
    4. ขั้นการทบทวน บทบาทหนาที่และผลการดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป 
 ดังนั้น สรุปไดวา วิธีดําเนินการบริหารและการจัดการอาชวีศกึษาระบบไตรภาคี มีวิธีดําเนินการ 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นตรวจประเมินผล การดําเนินการ และขั้นสรุปผลการ
ดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียมการ 
   1.1 แตงตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ประกอบดวย คณะผูบริหาร 
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ครผููสอน กรรมการสถานศึกษา ผูนําองคกรชมุชน ตวัแทนสถาน
ประกอบการ 
   1.2 สรางความรู ความเขาใจในเรื่องรูปแบบการบริหาร และการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาคีแก คณะกรรมการทุกฝาย 
   1.3 ศึกษาวิเคราะหขอมูลการประกอบกิจการ ความพรอมในทุกดานของทั้ง 3 ฝาย
กอนกําหนดสาขาวิชาชีพที่จะรวมกันฝกวิชาชีพ 
  2. ขั้นดําเนินการ 
   2.1 คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี กําหนดสาขาวิชาชีพที่จะฝกนักเรียน
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
   2.2 คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี กําหนดเปาหมาย จํานวนนักเรียน 
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคีที่สถานศึกษาตองการในแตละป 
   2.3 คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
   2.4 คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี จัดทําแผนฝกภาคปฏิบัติในแตละรายวิชา 
ตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ ใหครอบคลุมเนื้อหาตามโครงสรางหลักสูตร 
   2.5 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน การฝกภาคปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการเรียน  
   2.6 นิเทศการเรียนการสอน การฝกภาคปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการเรียน 
   2.7 จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล ทดสอบมาตรฐานฝมือของนักเรียน 
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   2.8 สถานประกอบการและองคกรชุมชน ออกใบรับรองการผานงานใหนักเรียน ที่
สําเร็จการศึกษา และสถานศึกษามอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 
  3. ขั้นตรวจประเมินผลการดําเนินการ เปนขั้นตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   3.1 ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการจะตองสรุปและทบทวนผล 
ที่เกิดขึ้นวา บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายมากนอยเพียงใด  
   3.2 แกไขปรับปรุงขอบกพรอง 
   3.3 เก็บบันทึกการดําเนินการที่ประสบผลสําเร็จ 
   3.4 การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  4. ขั้นสรุปผลการดําเนินการ 
   4.1 จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารและคณะทํางาน เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษา
เม่ือสิ้นปการศึกษา 
   4.2 การประชาสัมพันธเผยแพรผลการจัดการศึกษาตอสาธารณชน 
 

2. แนวคิดการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ   
  2.1 บทบาทสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา 
   ในทุกประเทศเมื่อมีการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมถึงระดับหนึ่ง ผูรับผิดชอบทุก
ฝายจะเริ่มตระหนักทันทีวา จะตองเขามามีสวนรวมในการพัฒนากําลังคนของตนในทุกระดับ ตัง้แต
ระดับแรงงาน ระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ จนถึงระดับนักเทคโนโลยี ผูรูทางเศรษฐศาสตรสังคมกลาววา
จะตองขยายฐานบุคคลชั้นกลางออกใหกวาง เพ่ือประเทศจะสามารถคงความยั่งยืนดํารงธุรกิจอุตสาหกรรม
ไวได ในปจจุบันสถานประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากมายหลายแหง ไดแสดงเจตนาและ
ไดดําเนินการพัฒนากําลังคนรวมกบัหนวยงานสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ หลายรปูแบบ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) 
รวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการภาคเอกชน ซึ่งความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากบัสถานประกอบการเปนขอตอสําคัญที่จะชวยให นักเรียน นิสิต นักศึกษา เม่ือ
สําเร็จหลักสูตร จะมีโอกาสเขาสูโลกของการทํางานไดเปนอยางดี สถานประกอบการเอง ตองการจาง
บุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง รูงาน ทํางานไดดี มีผลผลิตสูง ตลอดระยะเวลาที่ทํางานจะตองมีการปรับ
ยกระดบัความรูและทักษะ ใหการศึกษาตอเนื่องกับพนักงาน และกระทํามาตรการหลายๆ อยาง เพ่ือให
กาวทันเทคโนโลยีใหม สรางผลกําไรใหกับตน 
 2.2 แนวทางการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ 
  รูปแบบการสรางความรวมมือ ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการใน
รูปของการดําเนินธุรกิจรวม หรือ Partnership อาจดําเนินการไดหลากหลายวธิีการขึ้นอยูกับบรบิท
ของสังคมและวัฒนธรรมทีส่ถานประกอบการและสถานศึกษานั้นตั้งอยู ซึ่ง ไคสเนอร และคณะ (Kisner; 
et al.  1997) ไดใหคํานิยามของคําวา การดําเนินธุรกิจรวม วาหมายถึง ความพยายามในการรวมมือ
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อยางตอเน่ือง หรือความตกลงรวมมือกันในการระดมความคิด หรือการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่ง ที่ทั้งสองฝายไดรวมกันกําหนด (Partnership is a continued cooperative effort 
or agreement to collaborate to generate ideas or to pool resources for a mutually acceptable 
set of purposes) และไดเสนอขั้นตอนของวิธีการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
วา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวนพันธกิจของหนวยงาน  2) การเลือกสรรคูดําเนินธุรกิจรวม  
3) การกําหนดเปาหมายการทํางาน (Goal) ที่ชัดเจนรวมกัน  4) การบํารุงรักษาไวซึ่งระดับความสัมพันธ
กับคูดําเนินธุรกิจรวม และ 5) การประเมินผลความสําเร็จของความรวมมือ ดังตอไปน้ี 
   1. การทบทวนพนัธกิจของหนวยงาน (Internal Revision of Mission) การทบทวน
พันธกิจของหนวยงานเปนการภายในเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการสรางและพัฒนาความสัมพันธกับคูรวม
ธุรกิจอันจะนําไปสูการบรรลุพันธกิจของตนที่ตั้งไว 
   2. การเลือกสรรคูดําเนินธุรกิจรวม (Selecting strategic partner) การเลือกสรรคู
ดําเนินธุรกิจรวมระหวางโรงเรียน และสถานประกอบการไมใชถือเอาความสะดวกเปนหลัก แตตองมุง
เลือกคูดําเนินธุรกิจที่เสริมแรงกันในการประกอบกิจกรรม เพ่ือบรรลุเปาหมายที่ทั้งสองฝายตางก็ชนะ
ดวยกัน (Win-Win Situation) แตละฝายควรรูจุดแข็ง จุดออน ความตองการและทรัพยากรที่มีอยู ปจจัย
ที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จของความรวมมือ ขึ้นอยูกับระดับความเชื่อถือศรัทธาระหวางกัน เพราะทั้ง
สองฝายจะตองเต็มใจที่จะใชขอมูลยุทธศาสตรสําคัญรวมกัน (Share Important, Strategic Information) 
หากไมเชื่อถือศรัทธากันแลว บางฝายก็อาจไมนําขอมูลยุทธศาสตรของตนออกมาใหอีกฝายหนึ่งทราบ
หรือนําออกมา ใหทราบบางสวนหรือไมจริง ทําใหเปาหมายรวมของคูดําเนินธุรกิจไมสามารถบรรลุได 
ตัวอยางของขอมูลยุทธศาสตรที่สําคัญเชน อัตราการออกกลางคัน อัตราการสําเร็จการศกึษา การประเมินผล
คะแนน อัตราการมีงานทํา ขอมูลเกี่ยวกบัความตองการฝกอบรม อัตราคาจาง และคณุภาพของผลผลิต 
   3. การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของคูธุรกิจ (Goal Setting) คูดําเนินธุรกิจรวม 
เร่ิมตนแผนความรวมมือกัน โดยการกําหนดเปาหมายรวมกันใหมีความชัดเจนและเห็นชอบรวมกันใน
การกาวไปสูวัตถุประสงครวมกันภายในกรอบเวลาที่กําหนด กิจกรรมในระยะเริ่มตนของความสัมพันธ
ระหวางคูดําเนินธุรกิจรวมควรเปนโครงการเล็กๆ หรือมีจุดมุงหมายไมยุงยากสลับ ซับซอน ซึ่งจะงาย
ตอการบรรลุของทั้งสองฝายซึ่งจะนําไปสูการสรางความเชื่อถือศรัทธาตอกันในอนาคตตอไปไดเปนอยางดี 
(Slowenski.  1992) ความสําเร็จรวมกันนอกจากจะสรางความเชื่อถือศรัทธาดังกลาว แลวยังขจัดความรูสึก  
แตกตางทีท่ั้งสองฝายมีตอกันและสรางความใฝฝนที่จะทาํงานอื่นๆ ตามแผนความรวมมือใหสําเร็จตอไป
ดวย จึงมีความจําเปนที่คูความรวมมือทั้งสองฝาย ควรกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน พิจารณา
การใชทรัพยากรที่จําเปนในกิจกรรมความรวมมือ และผลประโยชนที่ทั้งสองฝายจะไดรับ 
   4. การรักษาไวซึง่ความสัมพันธกับคูดําเนินธุรกิจรวม (Maintaining a Partnership) 
คูดําเนินธุรกิจรวมควรจัดทําขอตกลงรวมอยางเปนทางการ (Formal Partnership Agreement) ซึ่งตอง
กําหนดหรือระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน และรับทราบรวมกันทั้งสองฝาย 
รวมทั้งมีกรอบเวลาการปฏิบตั ิ มีตัวชีบ้อกความกาวหนา และลักษณะผลลัพทที่พึงประสงคของโครงการ
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ความรวมมือ ขอตกลงนี้ควรกําหนดขึ้นใหชัดเจน ไมซับซอน และคาํนึงถึงผลประโยชนรวม (Mutual 
Benefit) ไมใชเปนการใหการอุดหนุน (Subsidy) กันหรือการอุดหนุนอีกฝายหนึ่ง 
   5. การประเมินผลความสําเร็จของความรวมมือ (Evaluating the Partnership for 
Success) ควรมีการระบุวธิกีารประเมินความสําเร็จของโครงการความรวมมือไวในขอตกลงความรวมมือ
ใหชัดเจน รวมทั้งการสิ้นสุดโครงการหรือการทบทวนโครงการความรวมมือ หากผลลพัธไมเปนไปตามที่
ตองการ และที่สําคัญหากมีความสําเร็จของความรวมมือใดๆ เกิดขึ้นจะตองไมลืมที่จะฉลองหรือแสดง
ความยินดี รวมกันหรืออยางนอยมีการเผยแพรความสําเร็จรวมกันที่เกิดขึ้นใหสาธารณะทราบ เพ่ือให
ทั้งสองฝายเกิดกําลังใจและความมุงม่ันที่จะทํางานรวมกันในขั้นตอไปอีก 
 สรุปไดวา การสรางความสําเร็จของความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระหวางสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ เริ่มจากขั้นตอนของการทบทวนพันธกิจของตน การเลือกคูดําเนินธุรกิจรวม เพ่ือ
เสริมความแข็งแกรงใหแกกันและกัน เพ่ือการบรรลุพันธกิจของแตละฝาย การกําหนดเปาหมายการทํางาน
รวมกัน การบํารุงรักษาความสัมพันธที่ดีตอกัน และการประเมินผลความรวมมือ ซึ่งปจจัยที่สําคัญที่สุด
อยูที่ระดับความเชื่อถือศรัทธาที่มีตอกันเพื่อสุดทายก็จะนําไปสูการไดรับประโยชนสูงสุดรวมกันตอไป  
  สําหรับบทบาทและหนาที่ในการบริหารความรวมมือกับสถานประกอบการ ตามแนวคิด
ในการบริหารของ จอรจ; และ โจนส (George; & Jones.  1999: 10 – 12; อางอิงจาก ศิริ จันบํารุง. 
2549: 26 – 34) ซึ่งไดอธิบายบทบาท และหนาที่ผูบริหารไววา การบริหารความรวมมือจะประกอบ 
ดวย 4 ดาน ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม   
   1. การวางแผน หมายถึง การกําหนดเปาหมายของงาน และระบุถึงกิจกรรมที่ตอง
ทําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย จอรจ และ โจนส (George; & Jones.  1999: 10) และ เสนาะ ติเยาว (2544: 13) 
ก็มีความเห็นสอดคลองกัน ซึ่งไดใหความหมายไววา การวางแผน คือ การกําหนดวัตถุประสงค และ
วิธีการวา จะทําอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงค เสนาะ ติเยาว (2544: 83 – 84) ไดสรุปวัตถุประสงคของ
การวางแผนไววา การวางแผนทําใหรูทิศทางในการดําเนินงาน ชวยลดปญหาความไมแนนอนลง เน่ืองจาก
การวางแผนทาํใหรูทั้งวิธีการ และเปาหมายของงาน จึงทําใหมีความชดัเจนในการทํางาน รูวากิจกรรมใด
ควรทาํกอนหลังอยางไร การซ้ําซอนและการสิ้นเปลืองจึงไมเกิดขึน้ ทาํใหมีการประสานงานกันระหวาง
บุคคลและระหวางหนวยงานดีขึ้น ชวยใหการควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
   สําหรับการวางแผนความรวมมือกับสถานประกอบการนั้น ถือเปนงานขั้นตน ของ
ผูบริหารและเปนพ้ืนฐานของการบริหารทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต ในเรื่องการบริหารความรวมมือกบัสถาน
ประกอบการหรือทวิภาคี เกีย่วกับการกําหนดหลักสตูร กําหนดสาขาวิชาชีพที่จะรวมฝกรวมกัน การกําหนด
เปาหมายจํานวนนักเรียน การกําหนดระยะเวลาการฝก การจัดทํารายละเอียดการฝกภาคปฏิบัตใินแตละ
รายวิชา ตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ การนิเทศ การวัดและประเมินผล การติดตอประสานงาน 
การประชาสัมพันธ เพ่ือเชิญชวนใหเขารวมการจัดระบบทวิภาคี รวมทั้งการทําความเขาใจในหลักการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายที่เกีย่วของ (พัชรี สวางทรัพย.  2538: 
1 – 13)  
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   2. การจัดองคการ หมายถึง การจัดสรรงาน ทรัพยากร และกําหนดความสัมพันธ
ของงานตางๆ เพ่ือที่จะตอบสนองความสําเร็จของแผนงาน จอรจ; และ โจนส (George; & Jones. 
1999: 11) และ วิทยา ดานธาํรงกุล (2546: 170) ใหความเห็นสอดคลองกันวา หมายถึง การจัดสายงาน
และการจัดทรพัยากรตางๆ ที่จําเปนตอการนําไปสูความสําเร็จตามวตัถุประสงคขององคการ การจัด
องคการเปนการเปลี่ยนแผนออกมาเปนการปฏิบัติจริงโดยระบุออกมาวา มีงานอะไรบางที่จะตองทํา และ
ทําอยางไรใหบรรลุเปาหมาย การจัดองคการเปนหนาที่ทางการบริหารงานของผูบริหาร เพ่ือใหการใช
ทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรวัตถุดําเนินไปดวยความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพ่ือ
แบงงานกัน ทําโดยแยกออกเปนแตละงาน แผนกหรือหนวยงาน ความรู ความถนัด ความเหมาะสม 
และความรับผิดชอบของแตละคน เพ่ือการกําหนดสายการบังคับบัญชาอยางเปนทางการตลอดทั้ง
องคการ เพ่ือการจัดสรรใชทรัพยากรขององคการอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
(เสนาะ ติเยาว.  2544: 118) 
   สําหรับการจัดองคการความรวมมือกับสถานประกอบการ ผูบริหารควรทราบลักษณะ
โดยรวมของงานวาเปนอยางไร แลวรวบรวมงานที่เกี่ยวของสัมพันธเขาดวยกัน ดวยการพิจารณาจัด
โครงสรางสายงานการบังคับบัญชา หนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงาน และบุคคลที่เกีย่วของ
เพ่ือทํางานรวมกัน ไดแก บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรตางๆ ซึ่งจะตองพิจารณารายละเอียดลงไปวา 
การจัดองคการนั้นเกี่ยวกับอะไร ใครเปนผูดําเนินการ โดยใชทรัพยากรอะไรบาง เพ่ือใหงานบริหาร
ความรวมมือดําเนินไปอยางบรรลุเปาหมายที่ไดตั้ง 
   3. การนํา หมายถึง การกระตุนและผลักดันใหผูปฏิบตัิงานเกิดความกระตือรือรน
ที่จะทํางานและทุมเทใหกับองคการเพื่อการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย จอรจ และ โจนส (George; & 
Jones.  1999: 11) และ วิทยา ดานธํารงกุล (2546: 30) มีความเห็นที่สอดคลองกัน ไดใหความหมาย
การนํา หมายถึง การผลักดันและจูงใจใหบุคลากรทํางาน เพ่ือบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ  
การนําเปนสภาวะที่ผูนาํใชความพยายามที่จะใหมีอิทธพิลตอผูอ่ืน เพ่ือใหการปฏบิัติงานบรรลุจุดหมาย
ขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
   สําหรับการบรหิารงานความรวมมือกับสถานประกอบการ การที่จะเปนผูนําที่มีศักยภาพ
ดังกลาวไดพึงทําความเขาใจทฤษฎีการจูงใจ ภาวะผูนํา การติดตอสื่อสาร และการบริหารงานกลุม เพ่ือ 
นําไปประยุกตใชใหเหมาะสม 
   4. การควบคุม หมายถึง การวัดและประเมินผลงานที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบผลงาน
กับเปาหมายที่กําหนด และดําเนินการแกไขปรับปรุงหากจําเปน ผูบริหารทําหนาที่ควบคุม เพ่ือสราง
หลักประกันวา องคการกําลังเดินไปในทศิทางที่จะไปสูเปาหมายทีก่ําหนดไวอยางแทจริง จอรจ และ
โจนส (George; & Jones.  1999: 12) และ วิทยา ดานธํารงกูล (2546: 31) ซึ่งเห็นสอดคลองกันได 
ใหความหมาย การควบคุมไววา การควบคุม คือ การประเมินผลงานและปรับปรุง เพ่ือประกันผลงาน
ตามเปาหมาย การควบคุมเปนหนาที่สุดทายของการบริหารและมีความสําคัญทีว่า ผูบริหารตองการ
จะหาหลักประกันวาแผนงานที่วางไวนั้น ไดดําเนินงานไปอยางถูกตองเหมาะสม กอใหเกิดการประสบ
ผลสําเร็จ เพ่ิมคุณภาพ และงานกาวหนาไปอยางเหมาะสม    
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 ในการควบคุมการบริหารความรวมมือกับสถานประกอบการ จึงเปนการประสานงาน การสื่อสาร 
การกํากับควบคุม การประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมาย เพ่ือใหผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของทราบ และมีความเขาใจตรงกันถึงผลดี ผลเสีย อุปสรรคปญหาของการทํางาน ตามโอกาส
อันควร เพ่ือดําเนินการแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงาน 
 2.3 องคประกอบที่มีผลตอระดับความรวมมือกับสถานประกอบการ 
  ระดับความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัสถานประกอบการ จะดําเนินไปอยางราบรื่น 
ในระดบัมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่ง รีแบค และคณะ (Reback; et al.  2002) ไดสรุป 
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอระดับความรวมมือระหวางคูประกอบการรวม (Partners) ไวหลายอยาง ดังนี้ 
   1. บรรยากาศของความไววางใจและการนบัถอืกันและกัน (Atmosphere of Mutual 
Trusts and Respect) ความรวมมือระหวางผูประกอบการรวมจะมีมากนอยเพียงใดประการหนึ่ง ขึ้นอยูกับ
ระดับความไววางใจและการยอมรับนับถือกันและกัน ถาทั้งสองฝายมีความไววางใจและการนับถือกัน
และกันมากยอมจะมีแนวโนมของระดับความรวมมือกันในระดับสูงดวย 
   2. การมบีทบาทรวมกันในการเลือกคูรวมมือธุรกิจ (Mutual Choosing of Partner) 
การมีบทบาทรวมกันดังกลาว แสดงใหเห็นถึงบทบาทเชิงรุกในการกอความสัมพันธ (Active Role in 
Forming the Relationship) ที่จะมีผลตอระดับความรวมมือใหอยูในระดับสูงดวย 
   3. สรางความเทาเทียมกันของแตละฝาย (Creating an Equal Partnership) ซึ่ง
ทั้งสองฝายตองมีการยอมรับในขอตกลงความรวมมือในประเด็นตางๆ โดยไมมีประเด็นใดที่ทําใหอีก
ฝายหนึ่งรูสึกวา ไมไดรับความเปนธรรมหรือเสียเปรียบ หรือรูสึกดอยในคุณคา หรือตกเปนฝายรับผลกระทบ 
เพราะหากเปนเชนนั้นก็จะทําใหระดับความรวมมือกันลดนอยลงได 
   4. วางระบบการติดตอสื่อสาร ระหวางกันที่มีประสิทธิภาพ (Maintain Bilateral 
Communication) ทั้งสองฝายควรมรีะบบการติดตอสื่อสารกันในระบบเปด มีชองทางการติดตอ สื่อสาร
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งสองฝายควรไดรับรูพันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายซึ่งกันและกัน 
จะทําใหระดับความรวมมือกันอยูในระดับสูง 
   5. สรางความรวมมือที่ไมมีลักษณะเปนการสั่งการแบบชวงชั้น (Ensuring a Non-
hierarchical Collaboration) ไมใชความรวมมือแบบนายกับลูกนอง หรือแบบชวงชั้นที่ฝายหนึ่งสั่งการ
ใหอีกฝายหนึ่งทําตามที่สั่ง เพราะจะทําลายระดับความรวมมือระหวางกัน การจัดใหมีคณะกรรมการที่
ปรึกษาในชุมชนที่ประกอบดวยผูแทนชุมชน และผูแทนทั้งสองฝายที่มีการประชุมพบปะกันสมํ่าเสมอ
เปนแนวทางหนึ่งที่จะปองกันความรวมมือที่มีลักษณะชวงชั้นนั้นได 
   6. มีบทบาทรวมกันในการเผยแพรผลงานที่เกิดขึ้นจากความรวมมือกัน (Partner 
in Dissemination) เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกันและความเปนเจาของรวมกันจะทําใหความรวมมือ
เปนไปดวยดี 
   7. มีผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit) ทั้งสองฝายมีสวนรับผลประโยชนที่
เกิดจากความรวมมือกันอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน จะทําใหระดับความรวมมือกันอยูในระดับสูง 
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  ธัทเทลิ (Tuttle.  2002) ใหความเห็นวา ปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จในความรวมมือกัน
ของสถานประกอบการ คือ ความไวเน้ือเชื่อใจกัน ความจริงใจกัน การใหเกียรตแิละเชื่อถือกันของ
ทั้งสองฝายจะเห็นไดวา มีหลายปจจัยที่มีผลตอระดับความรวมมือของสถานประกอบการที่เปนคูความ
รวมมือ เชน รูปแบบของความสัมพันธ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีสวนรวมในการเลือกคูความ
รวมมือ การมีผลประโยชนรวมกันอยางเทาเทียมกัน การมีความรวมมือที่ไมใชแบบส่ังการ หรือแบบ
ชวงชั้น และที่สําคัญคือการมีความไวเน้ือเชื่อใจกัน ความจริงใจกัน การใหเกียรติและเชื่อถือกนัของ
ทั้งสองฝาย 
 2.4 รูปแบบความรวมมือของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา 
  รูปแบบความรวมมือระหวางสถานศกึษากับสถานประกอบการในการจัดการอาชวีศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีหลายรปูแบบดวยกัน แตสามารถสรปุรูปแบบทีพ่บไดบอยๆ 4 รูปแบบ 
ไดแก การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
(Dual Vocational Training) การฝกงาน (Apprenticeship) และความรวมมือดานอ่ืนซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอการหาแนวทาง การพัฒนาความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  2.4.1 การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
   2.4.1.1 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) มีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน การฝกงาน
ภายใน (Internship) การฝกงานภายนอก (Externship) การฝกหัด (Apprenticeships) และวชิาการ
อาชีพ (Career Academics) การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา เปนการจัดการอาชีวศึกษาที่เนน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางเปนระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัด 
ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ตกลงใหความรวมมือกัน ที่จะทําใหนักศึกษามี
คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  2545: 56 – 60; 
อางอิงจาก Barton.  1996; & Kurka.  1999) 
   2.4.1.2 หลักการจัดสหกิจศึกษา อาจเริ่มตั้งแตอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
การออกแบบหลักสูตร ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และมีลักษณะเปนการศึกษาแบบโรงเรียน – โรงงาน 
(School-to-Work) เปนการเรียนเพื่อบริการชุมชน และมีแนวปฏิบัติที่ใหสถานประกอบการเขารวมจัด
การศึกษาอยางกวางขวางมากขึ้น โดยยึดปรัชญาวาผูเรยีนสามารถเรียนรูและปฏิบตัิงานไดดีที่สุด และยัง
สามารถเขารวมกิจกรรมดวยความกระตือรอืรน ใชหลักการเรียนการสอนโดยประยุกตความรูไปใชกับ
สถานการณจริง มุงการบูรณาการประสบการณในโรงเรียนและนอกโรงเรียนใหกับผูเรียน โดยโรงเรียน
กับสถานประกอบการจะตองสรางความรวมมือกันอยางเปนทางการ (Furco.  1996: Online) 
   2.4.1.3 หลักสตูรของสหกิจศึกษา เปนรายวชิาบงัคบัในหลกัสตูรสําหรับนกัศกึษาใน
แตละสถานศกึษา โดยจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไว อยางนอย 1 ภาคการศึกษา โดยจะตองมีระยะ 
เวลาการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 4 เดือน วชิาสหกิจศึกษาของ
แตละหลักสูตรมักจะมีการกําหนดหนวยกิตไว ตั้งแต 3 – 9 หนวยกิต โดยรูปแบบการจัดการศกึษา
ระบบสหกิจศกึษามีรูปแบบเดิมๆ อยู 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก นักศึกษาเลือกเรียนวิชาการ หนึ่ง
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ภาคเรียนและสลับดวยการทํางาน ซึ่งไดรับคาจางในระยะเวลาเทากัน แลวหมุนเวียนสลับกันไปหลายรอบ
จนกระทั่งจบการศึกษา สวนอีกรูปแบบหนึ่งเปนรูปแบบคูขนาน คอืนักเรียนแบงเวลาไปเรียนในตอน
เชาและไปทํางานที่โรงเรยีนในตอนบาย ดังนั้น การจัดการศึกษาแบบสหกิจ ศึกษาจึงเปนลักษณะการศึกษา
แบบโรงเรียน – โรงงาน เพราะเปนการศึกษาที่รวมเอาแบบใชโรงเรียนเปนฐานเรียนการเรียนทางทฤษฎี
และแบบใชโรงงานเปนฐานการเรียนภาคปฏิบัติเขาดวยกนั (Grubb,Villeneuve.  1995, Barton.  1996; & 
และ Wilson, et al.  1996)    
  2.4.2 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) 
   “ทวิภาคี” แปลวา “สองฝาย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการ และสถานศึกษา 
เยาวชนที่เขารวมฝกอาชีพ ในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้น จะมี 2 สถานภาพในบุคคล
เดียวกัน คือ เปนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และในขณะเดียวกันก็เปนพนักงานฝกอาชีพของสถาน
ประกอบการดวย โดยสถานศึกษาจะประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาจากนั้นจะมีการคัดเลือก และ
ประกาศผลผูผานการคัดเลือก ซึ่งจะตองมาทําสัญญาการเปนนักเรียน นักศึกษาของทั้งสถานศึกษา และ
สถานประกอบการอยางสมบูรณ (กรมอาชีวศึกษา.  2545) 
   การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่จัด
ใหแกนักเรียน นักศึกษาโดยความรวมมือระหวางสถานศกึษาและสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีฝมือ ความรู ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทันตอเทคโนโลยตีรงตามความตองการของสถานประกอบการ หรือเตรียมบุคลากรทางดานอาชวีศึกษา
เขาสูตลาดแรงงาน การศึกษาในระบบนี ้ผูเรียนจะตองเรียนรายวิชาสามญั รายวิชาชีพพ้ืนฐาน โดยเรียน
และฝกปฏบิัตเิบื้องตนที่สถานศึกษา สปัดาหละ 1 – 2 วัน สวนรายวิชาชีพสาขางาน จะเรียนและฝก
ปฏิบตัิจริงที่สถานประกอบการ 3 – 4 วัน ทั้งน้ีอยูในขอตกลงระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ดังน้ัน ความรูทางทฤษฎีที่เรียนกับสถานศึกษา จะสามารถนํา ไปประยุกตเขากับภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการไดทันที ไมตองรอใหจบการศึกษา ดังนั้น โอกาสที่จะไดงานทําจึงมีสูงกวาผูที่เรียนระบบปกติ 
นอกจากนี้ ผูเรียนอาจจะไดรับคาเบีย้เลี้ยง และสวัสดิการอ่ืนๆ ตามที่ตกลงกัน ไดรบัใบรบัรองจากสถาน 
ประกอบการ โอกาสที่จะเขาทํางานในสถานประกอบการที่ไดฝกอาชีพอยูกอนคนอื่น ไดรับประกาศนียบัตร 
ปวช. และ ปวส. เชนเดียวกับนักเรียน นักศึกษาปกติ จึงมีโอกาสศึกษาตอระดับสูงขึ้นตอไปเชนกัน                 
   ขอดีของการศึกษาระบบทวิภาคี ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาและสถานประกอบการนั้น
มีหลายประการ ไดแก 1) สถานศึกษาสามารถขยายการรับนักเรียนไดมากขึ้น จากการที่สถานศึกษา
รับภาระเพียงการสอนทฤษฎีและปฏิบตัิเบื้องตนเทานัน้ สวนการฝกปฏิบัตวิิชาเฉพาะ มีขึ้นที่สถาน
ประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการจะมุงเนนใหเกิดคุณภาพตรงตามความตองการของตนอยางแทจริง 
จึงสามารถเพิ่มแรงงานชางฝมือไดมากขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  2) ชวยใหสถานประกอบการมี
การปรับปรุงบคุลากร ระบบการทํางาน และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณตางๆ ซึ่งจะเปนผลดีตอการดําเนินงาน
ของสถานประกอบการ เน่ืองจากเปนฝายที่ตองรับผิดชอบในการฝกปฏิบัติจริงของนักเรียน นักศึกษา 
นอกจากนั้นในชวงที่รับนักเรียนเขาฝกงานสถานประกอบการสามารถ ใชประโยชนจากทักษะและประสบการณ
ที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนเหลานั้นไดอีกทางดวย 3) นักเรียนในระบบนี้ จะมีความเชื่อม่ัน และผูกพันกับ
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สถานประกอบการมากกวานักเรียนที่เรียนในระบบอ่ืน เม่ือจบการศึกษาและไดเขาทํางานในสถานประกอบการ
ที่ตนเองเคยฝกปฏิบัติอยู  4) กอใหเกิดความรวมมือประสานสัมพันธอยางเปนระบบระหวางรัฐ และ
เอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา ซึ่งอาจจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนากําลังคน และการพัฒนาดานอ่ืนๆ ตอไป ในสวนของขอเสียน้ัน สถานประกอบการบางแหง
อาจมองวา เปนการเพิ่มภาระตนทุนคาใชจาย ที่นอกเหนือจากคาใชจายในกระบวนการผลติของตน 
บางแหงมองวา เปนการสูญเสียผลผลิตทีจ่ะไดจากพนักงานที่จะตองไปทําหนาที่ครูฝก ยุงยากหรือมี
ภาระในการที่จะตองดําเนินการตางๆ ตามขอตกลงความรวมมือ ผลตอบแทนที่สถานประกอบการจะ
ไดรับก็เห็นวา ยังไมมีความชัดเจนพอ อีกทั้งยังไมมีมาตรการจูงใจที่ดีพอ จึงทําใหสถานประกอบการ
จํานวนมากลังเลใจที่จะเขารวมโครงการความรวมมือดังกลาว 
   สําหรับการจัดระบบทวิภาคีในตางประเทศนั้น หลายประเทศมีกฎหมายกําหนดให
มีการจัดความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการแบบทวิภาคี มีมาตรการจูงใจ
ทางผลประโยชนภาษีอากร มีองคกรของรฐับาลกลางหรอืรัฐบาลทองถิน่ที่จะทําหนาที่ประสานงาน และ
สงเสริมความรวมมือ มีการระดมทรัพยากรของทองถิ่นเขามารวมจัด และบางประเทศมีองคกรควบคุม
กํากับมาตรฐาน และผลลัพธของความรวมมือดวย  
  2.4. 3 การฝกงาน (Apprenticeship) 
   การฝกงาน (Apprenticeship) เปนรูปแบบความรวมมือที่พบเห็นไดบอยที่สุด ทั้งใน 
สถานศกึษาอาชวีศึกษาของประเทศไทย และเปนรูปแบบที่มีมาแตด้ังเดิมในการจัดการอาชวีศึกษาไทย 
การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา จะจัดสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ได
ตกลงกันไวแลว โดยสถาบันการศึกษามีการสอนหลักการ/ทฤษฎ ี และฝกปฏิบัตขิัน้ตนในสถานศึกษา 
กอนที่จะสงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติ แตเปนการฝกปฏิบัติงานในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือฝกเพิ่มพูน
ทักษะ และสรางเจตคตใินการงานอาชีพ การปฏิบตัิยังไมคอยตอเนื่องเปนระบบมากนัก แตทั้งสองฝาย
ตางชวยกันสนับสนุนงบประมาณการฝกของนักเรียน อาจเพิ่มระยะเวลาในการฝกปฏิบัต ิ และอาจให
ชุมชนมีสวนรวมดวยก็ได (ชายชาญ ปงเมือง.  2545: 173)  
   อาจารยของสถานศกึษากบัครูฝกของสถานประกอบการเปนผูประเมินผลการฝกงาน
รวมกัน โดยอาจารยจากสถานศึกษาจะออกติดตามประเมินผลเปนระยะ ณ สถานประกอบการที่สง
นักศึกษาไปฝกงาน ซึ่งจะมีการประชุมประเมินผลรวมกบัครูพ่ีเลีย้งในสถานประกอบการ ตามจุดประสงค
ที่กําหนดไวในการฝก ขอดีที่สําคัญคือเปนการสรางเสริมประสบการณดวยการเรียนรูจากสถานการณจริง
จากการฝกหัดปฏิบัติงานใหแกนักเรียนควบคูไปกับการเรียนการสอนทางทฤษฎ ีและการฝกหัดเบื้องตน
ในชั้นเรียนของสถานศึกษา เปนการเพิ่มพูนทักษะและความชํานาญในการปฏิบตัจิริงๆ รวมทั้งสราง
เจตคติตองานในสาขาอาชีพน้ันเปนอยางดี สวนขอดอยก็มีลักษณะคลายกับขอดอยที่ปรากฏในความ
รวมมือแบบทวิภาคทีี่ไดกลาวมาแลว และมีขอดอยอีกอยางหนึ่ง คือ สถานประกอบการไมไดมีสวนรวม
ในการออกแบบและเห็นชอบหลักสตูรรวมกนั นอกจากนัน้สถานประกอบการบางแหงอาจไมมอบหมายงาน
ที่ตองใชความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเทาที่ควร แตมอบงานที่เปนการใชแรงงานทั่วไปในสดัสวน
ที่มากกวา ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาไมไดเรียนรูดังที่ตั้งใจไวกอนจะเขารับการฝก รูปแบบการฝก
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ปฏิบัติงานโดยสงนักเรียนไปฝกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ มีรูปแบบ และ
วิธีการตลอดจนหลักสูตรตางกัน แตมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ การผลิตบุคลากรใหมีความรู มีฝมือ มี
ทักษะและเจตคติตอวิชาชีพ สามารถออกไปปฏิบัติงานในอาชีพที่ตนเองถนัดไดเปนอยางดี เปนที่ตองการ
ของชุมชนและสถานประกอบการ 
   สําหรับในตางประเทศ รูปแบบการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระยะสั้นๆ 
มีการปฏิบัติกนั ในหลายประเทศ เชน ในประเทศเกาหลีใต เปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสเขาฝกอบรม
กับภาคอุตสาหกรรม ในทศวรรษ 1990 เปนตนมา และไดจัดการอาชีวศึกษาและเปดกวางขยายความ
รวมมือระหวางโรงเรียนกับอุตสาหกรรม มีการเรงรัดใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอาชีวศึกษา 
จัดใหมีการฝกอบรมวิชาชพีสําหรับสตรมีากขึ้น สําหรับการฝกอาชีพในออสเตรเลีย ตองพึ่งพาอาศัย 
TAFE (Institute of Technical and Further Education) เปนผูผลิตบุคลากรให TAFE เปนสถาบัน
จัดตั้งโดยรัฐบาลในป 1980 มีนักศึกษามากถึงหน่ึงลานสามแสนคน การฝกอบรมเปนรูปแบบของการสง
นักเรียนเขาไปเปนชางฝกหัด โดยกําหนดระยะเวลาฝกเพียงหนึ่งวันของทุกๆ สัปดาห หรือสองสปัดาห
ติดตอกนั เม่ือฝกจบหลกัสตูรแลวกส็ามารถเขาเปนชางฝกหัดไดเลย สําหรับในประเทศแคนาดา ตั้งแต
ป ค.ศ. 1985 รัฐบาลแคนาดา มีนโยบายที่จะฝกชางฝมือใหมากขึ้นเปนการเรงดวน มีการจัดหลักสูตร
การฝกในโรงเรียนกับประสบการณในการทํางานจริงเขาดวยกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการฝกอบรม
สวนภูมิภาค (Provincial Training Programs) ซึ่งจังหวัดตางๆ พยายามจัดโปรแกรมของตนเอง เพ่ือ
ฝกอบรมตามที่รัฐบาลทองถิน่ของตนเองตองการ เชน หลักสูตรการประกอบกิจกรรม (Entrepreneurship 
Studies) ซึ่งมีการสอนอยูในมณฑล Ontario และ Alberta หลักสูตรน้ี นักศึกษาสามารถสํารวจงานที่
เกี่ยวกับการประกอบกิจการและบทบาทนกัธุรกิจที่มีตอเศรษฐกิจและสงัคม และชวยลดชองวางระหวาง
งานการศึกษาและการฝกงาน สวนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ิมมีในป 1960 จีน ไดเปรียบ
สัดสวนการศึกษาที่เนนสายสามัญ มาเปนการเนนสายอาชีพและเนนการฝกวิชาชีพใน 7 ประเภท คือ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ผลิตภัณฑทางทะเล การพยาบาล คหกรรม และอุปรากรจีน 
(กัญญา กําศิรพิิมาน.  2538) 
   ในป ค.ศ. 1993 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไดออกพระราชบัญญัติการฝกและการจัดหางาน 
(Comprehensive Employment and Training Act, CETA) ซึ่งมีระยะการบังคับใช 9 ป ตอจากนั้น จึง
ออกพระราชบัญญัติรวมฝกงานอาชีพ (Job Training Partnership Act) ขึ้นมา CETA มีจุดมุงหมาย
ตองการฝกเยาวชนที่เปนกลุมนอยและกลุมคนพิการ ซึ่งองคกรเอกชนมีสวนรวมในหลักสูตรนีต้ามกฎหมาย
ดวย (กัญญา กําศิริพิมาน.  2538) 
  2.4. 4 ความรวมมือดานอ่ืนๆ 
   ความรวมมือนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ที่พบไดแก ความรวมมือในการจัดทํา
หลักสูตรชางฝมือตางๆ และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยโดยใชอุตสาหกรรมเปนฐาน 
(Industry-Based Research) ความรวมมือในการพัฒนากระบวนการผลิตและการวิจัยผลิตภัณฑ หรือ
ผลผลิต การรวมมือกันในการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน และการแสดงผลงาน เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมตางๆ ที่เปนผลงานรวมกันเปนตน 
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   สําหรับประเทศไทย พบวา รูปแบบความรวมมือระหวางสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักตางๆ ในสวนกลาง และสถานศึกษาอาชีวศึกษาทําความรวมมือ
กับสถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครฐั รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการจัดการอาชีวศึกษาในปจจุบัน 
นอกเหนือจากรูปแบบขางตน ดังกลาวแลว ยังสามารถสรุปความรวมมือที่สําคัญๆ ไดอีก 9 รูปแบบ 
(สินชัย เกงนําชัยตระกลู.  2548: 9 – 17) ดังตอไปน้ี  
    1. รูปแบบใหเงินทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา (Scholarship) ถือเปน
รูปแบบแรกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทําความรวมมือกับสถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ซึ่งความรวมมือลักษณะนี้ เปนหนาที่ของสถานศึกษาโดยเฉพาะอาจารยแนะแนว ฝายกิจการ
นักศึกษา ฯลฯ ที่จะไปประสานงานกับสถานประกอบการ ธุรกิจหางรานภาคเอกชน นิติบุคคลและมูลนิธิ
ตางๆ ใหมีการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมอบให ทั้งเปนราย
ภาคเรียน รายป หรือตลอดจนจบการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง (ปวช. หรือ ปวส.) ซึ่งสวนใหญเปน
ลักษณะของการใหเปลา โดยใหกับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ หรือนักเรียน นักศึกษาที่ฐานะ
ความเปนอยูไมดี ขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือการศึกษา  
    2. รูปแบบใหเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ (Machine and Equipment Donation) 
การขาดแคลนเครื่องจักร เครื่องมือ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะใชในการฝกปฏิบัติจริงใหกับ
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ใหมีทกัษะปฏบิัติงานอุตสาหกรรมจริง เปนปญหาสําคัญของสถาบัน 
การอาชีวศึกษา เน่ืองจากงบประมาณของภาครัฐจัดสรรใหนอย เครื่องมือที่มีอยูเกา ลาสมัย ชํารุด ทรุดโทรม
ไปตามกาลเวลา ภาคเอกชนจึงเปนผูจัดสรรใหบางสวน ก็จะเปนการลดภาพการลงทุนของภาครัฐไป
ไดมาก และมีผลโดยตรงตอคุณภาพนักศึกษาที่จะไดเรียนและปฏิบัติงานจริงกับเคร่ืองมือเครื่องจักรที่
มีใชในสถานประกอบการจริง ก็ทําใหเกิดความมั่นใจในการออกไปทํางานไดดี  
    3. รูปแบบการศกึษาดูงาน (Industrial Study)  ตามหนังสือ ศธ 0606/ 1066 
ลงวันที ่7 เมษายน 2549 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดแนวทาง การปฐมนิเทศ
นักเรียน/นักศึกษาใหม ในสัปดาหแรกถึงสัปดาหที่ 2 ของการเปดภาคเรียนทั้งระดับ ปวช. ปวส. ดวย
การนํานกัเรยีน/นักศกึษาใหมไปศกึษาดูงานในสถานประกอบการ เพ่ือใหนักเรยีน/นักศึกษาเกิดความรู
และความเขาใจในวิชาชีพที่ศึกษาหรือที่เกี่ยวของและการดูงานนั้นก็เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนดวย  
    4. รูปแบบใชบุคลากร ผูเชีย่วชาญจากภาคเอกชน/สถานประกอบการ ไปชวยสอน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือเปนวิทยากรฝกอบรมใหคําแนะนํา (Specialist) แกนักเรียน นักศึกษา
เปนคราวๆ 
    5. รูปแบบจัดหลกัสูตรพิเศษ ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา การฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น การสรางองคความรูใหกับชุมชน การบริการวิชาการ (Extension Service) 
    6. รูปแบบใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D Sponsor) เชน การ
ประกวดแขงขันทักษะฝมือชาง การประกวดสิ่งประดิษฐ การแขงขันหุนยนต เปนตน   



 52 

    7. รูปแบบความรวมมือเพ่ือกิจกรรมสาธารณประโยชน เชน ใหเงินสนับสนุน
การประชุมสมัมนา การจัดนิทรรศการ การใหบริการอาคารสถานที่ โครงการเพื่อสาธารณประโยชน
ตางๆ เชน โครงการจัดสรางที่อยูอาศัยใหกับผูประสบภัยสึนามิ โครงการตรวจรถกอนใชปลอดภัยแนนอน 
ชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม วันสงกรานต  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center) เปนตน 
    8. รูปแบบความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกร เปนทั้งการสงบุคลากร
ของสถานประกอบการมาเพิ่มวุฒิการศึกษา ในสถานศึกษาในลักษณะของการเทียบโอนวุฒิการศึกษา  
ความรู และประสบการณ เพ่ือสรางความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน หรือสถานศึกษาสงครู 
ผูสอนเขาไปฝกอบรมในสถานประกอบการ เพ่ือใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละวิทยาการ
สมัยใหม ที่สถานศึกษายังไมมี   
    9. รูปแบบความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะดานวชิาชีพ (สาขาตางๆ ตาม
ความตองการ) เปนความรวมมือกับสถานประกอบการ/องคกรวิชาชีพเฉพาะทาง จัดการอาชีวศึกษา
ในรูปแบบที่เปนสถานศึกษาเฉพาะทาง ไดแก วิทยาลัยปโตรเคมีมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนตน 
   จะเห็นไดวา การอาชีวศึกษาไดมีการจัดโดยความรวมมือกับบุคคล หรือองคกรมา
นานแลวตั้งแตการใหทุนการศึกษาที่นับวาเปนรูปแบบความรวมมือแบบใหเปลาโดยไมมีผลตอบแทน 
จนถึงรูปแบบสถานศึกษาเฉพาะทางที่สถานประกอบการเขามามีสวนรวมในแทบทุกกระบวนการจัด
การศึกษา 
 2.5 ความรวมมือของสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาของตางประเทศ 

  2.5.1 ประเทศแคนาดา (สวัสดิ์ อุดมโภชน.  2543) 
   การจัดการศึกษาอาชีพและการฝกอบรมอาชีพในประเทศแคนาดา เปนภารกิจของทั้ง 
รัฐบาลกลาง และรฐับาลจังหวดั หรือเขตปกครอง เพราะเปนสถาบนัอุดมศึกษา มีกระทรวงพัฒนาทรพัยากร
มนุษย ดูแลดานแผนและนโยบายกําลังคนของประเทศ รบัผิดชอบการกําหนดนโยบายเปนเอกเทศ และ
สรางเครือขาย โดยใชโครงสรางการบริหารของรัฐระดับจังหวัด เปนกลไกรองรับการปฏิบัติจริงในระดับ
พ้ืนที่ เกิดเปนความรวมมือในระดับตน ในระดับพ้ืนที่หรือระดับจังหวัดหรือเขตมณฑลปกครอง นอกจาก
จะทําหนาที่ในการวางแผนกําหนดนโยบายตางๆ ในระดบัประเทศดังกลาวแลว ยังมีเครือขายเชื่อมโยง
กับองคกรในลกัษณะเดียวกนักับองคกรในรัฐบาลระดับจังหวัด/มณฑล ซึ่งสามารถรบันโยบายสวนกลาง
ลงสูการปฏิบตัใินแตละพ้ืนที่ไดทันที กรณทีีร่ัฐบาลจังหวัด/มณฑล ขาดแคลนเงินทนุ ขาดแคลนความเชี่ยวชาญ 
รัฐบาลกลางสามารถชวยเหลือตามการรองขอของรัฐบาลระดับจังหวดั/มณฑลได แคนาดามีสถานศึกษา
อาชีพและสถานฝกอบรมอาชีพที่มีศักยภาพสูง ในการใหการศึกษาอาชีพ/การฝกอบรมอาชีพแกประชากร
ของจังหวัด ทั้งเยาวชนระดับมัธยมศึกษา และระดับหลังมัธยมศึกษา ตลอดจนผูใหญผูที่ทํางานแลว 
ผูที่วางงาน ฯลฯ สามารถเขาถึงการศึกษาอาชีพหรือการฝกอบรมอาชีพไดตลอดชีวิต  
   ลักษณะของความรวมมือกับหนวยงานภาคีอ่ืน 
    สถานศึกษาอาชีพ สถานฝกอบรมอาชีพ ทั้งของรัฐและเอกชนเปนสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีกฎหมายกาํหนด บทบาท หนาที ่พันธกิจ ความรับผิดชอบ องคประกอบการเงิน รายได การบริหาร 
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การตรวจสอบ การอุทธรณ คณะกรรมการที่ปรึกษา ฯลฯ ซึ่งกฎหมายจะกําหนดใหสถานศึกษาอาชีพ
จะตองปฏิบัติตามเรื่องที่กฎหมายกลาวถึง หรือครอบคลุมถึงในการจัดการศึกษาอาชีพของสถาบัน ซึ่ง
รวมถึงความรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเฉพาะเรื่องที่กอใหเกิด
ความรวมมือระหวางสถานศกึษากับสถานประกอบการในการทําหนาที่จัดการศึกษา เชน กฎหมาย
การฝกหัดงาน (Apprenticeship Act) กฎหมายใบประกอบวิชาชีพ (Occupation Licensing) ซึ่งบางอาชีพ
จะตองจัดการศึกษาอาชีพหรือฝกอบรมอาชีพตามมาตรฐานอาชีพน้ันๆ ตองมีการทดสอบ การประเมิน
และความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ และยังมีขอกําหนดระเบยีบของรฐั ของสถานการศึกษาที่ใหสิทธิประโยชน 
แรงจูงใจแกผูมีสวนไดเสียรวมกันอีกดวย อาจกลาวไดวา สวนหนึ่งและสวนใหญของความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการมาจากการกําหนดของกฎหมายวาดวยเรื่องนั้นๆ 
    ตัวอยางความรวมมือที่รัฐบาลแคนาดารวมกับหนวยงานภาคีอ่ืน ไดแก  
     1. โครงการริเร่ิมหุนสวน (Sectorial Partnerships Initiatives - SPI) เปน
นวัตกรรมของรัฐบาลแคนาดาที่เกิดจากรัฐบาลกลางที่จะสรางวัฒนธรรมรวมมือ (Corporate Culture) 
ใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืนถาวรในการพัฒนานโยบายและโครงการ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม (Human Resources in the Environment Industry-CCHREI) โครงการนี้ เกิดขึ้นจาก
ความเชื่อทีว่า สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม นับวันจะมีความซับซอนกวางขวางขึ้น ไมมีใครเพียงลําพัง
ฝายเดียวจะแกไขปญหาได หากแตจะตองมีหลายๆ ฝาย ชวยกันศึกษาปญหาและรวมมือกันหาทางออก 
การหาทางออกในการแกปญหา จึงตองการการประสานรวมมือกันระหวางผูมีบทบาทสําคัญตอสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษยแคนาดา (HRDC) จึงจัดหากองทุนและความเชี่ยวชาญ
ใหแกภาคอุตสาหกรรมใหทําการศึกษาวิจัยสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ผูนําของอุตสาหกรรมแตละดาน
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม (Canadian Council for 
Human Resources in the Environment Industry-CCHREI) ทาํใหเกิดความรวมมือของหุนสวน
ระหวางฝายบริหาร ฝายพนักงาน ฝายการศึกษา ฝายรัฐบาล ฝายอุตสาหกรรมในแตละสาขาอาชีพ
หรือเกิดคณะกรรมการการศึกษาวิจัยสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมในแตละสาขา (Sector Councils) ทําหนาที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของงานและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอแรงงานใน
สาขาอุตสาหกรรมของตน ในเรื่องอนาคตการจางงาน โครงสรางงานหรือโครงสรางอาชีพ ระดับทักษะ 
ความพอเพียงของแรงงาน ความตองการฝกอบรมแรงงาน และนําสิ่งที่พบจากการศึกษาวิจัยแลวไป
ปฏิบัต ิ  
     2. การฝกงาน/ปฏิบัติงาน (On-the-job Training) ของนักเรียน นักศึกษา 
เปนความรวมมือที่รัฐบาลที่กํากับดูแลสถานศึกษา รวมมือกับสถานประกอบการใหนักเรียน นักศึกษา 
ไดออกฝกงาน/ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการขณะกําลังศึกษาทั้งในระดับมัธยมศกึษา วิทยาลัยชุมชน 
หรือมหาวิทยาลัย ในระยะเวลาตามกําหนด เชน โครงการเตรียมคนรุนใหม (New Entrants) เขาสู
อาชีพ หรือที่เรียกวา โครงการฝกภาคปฏบิัติหรือโครงการฝกงานเยาวชน (Sectorial Youth Internship)  
โครงการซอฟแวรมนุษยของคณะกรรมการซอฟแวรมนุษย (The Software Human Resources Council - 
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SHRC) เปนโครงการจัดประสบการณวิชาชีพแกผูที่เรียนจบวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย แลวไดเขารับ
การฝกงาน/ปฏิบัติงาน (On-the-job Training) เปนเวลา 1 ป  
     3. โครงการพัฒนาธุรกิจกําลังคน ยุทธศาสตรการพัฒนามนุษย และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน เปนความรวมมือที่ทํากับหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาทรัพยากร
แรงงานของประเทศ ซึ่งจะมีรูปแบบ วธิกีารตางๆ กันไป ตามแตละโครงการ เชน โครงการจางงาน
ผูดอยโอกาส ผูพิการ โครงการประกันการจางงาน โครงการบริการทรัพยากรมนุษย แก ชาวแคนาดา 
การรองรับการวางงานอันเกิดจากภัยธรรมชาต ิ การวางงานของเยาวชน ผูใหญ การฝกอบรมใหม
อาชีพใหม แกผูประสงคจะเปลี่ยนอาชพี การใหขอมูลเกี่ยวกบัการศกึษาอาชีพ การฝกอบรมอาชพี ซึ่ง
เปนขอมูลทั้งประเทศ และขอมูลของแตละจังหวัด/มณฑล ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของอาชีพ และ
มาตรฐานอาชพี (Occupational Descriptions and Standards) ตลอดจนกระทั่งแนวคิดที่จะทาํให
ผูใหญ (อายุ 16 ปขึ้นไป) ทุกคนตองมีทักษะจําเปนขั้นตํ่าในการที่จะทํางาน หรืออยูในโลกยุคใหมได
อยางมีความสุข (Essential or Enabling Skills) ทักษะจําเปนขั้นตํ่าเหลานี้จะประกอบดวย การอาน
หนังสือ/ตํารา (Reading Text) การคนควาเอกสารหรือการใช เอกสาร (Use of Documents) การเขยีน 
(Writing) การคิดเลข (Numeracy) การพูด (Oral Communication) ทักษะการคิด (Thinking Skills) 
เพ่ือแกปญหา ตัดสินใจการวางแผนประกอบอาชีพ การใชความจํา การคนหาขอมูลสารสนเทศ ทักษะ
การทํางานรวมกับคนอ่ืน ทักษะการใชคอมพิวเตอร และทักษะการแสวงหาความรูหรือเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  2.5. 2 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
   เยอรมนี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2548) มีประวัติการฝกอบรมอาชีพ
ในสถานประกอบการตามจารีต (Traditional) มาเปนเวลานานหลายรอยปไมมีกฎหมายบังคับ จนกระทั่ง
ป พ.ศ. 2512 จึงออกกฎหมายเปนครั้งแรก คือ กฎหมายฝกอบรมอาชีพ (The Vocational Training 
Act of 1969) โดยกําหนดใหการฝกอบรมจะตองเนนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ (learning by doing) 
ใหสถานประกอบการ (นายจาง) เปนศูนยกลางการฝก ดังนั้น การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการฝก อบรม
อาชีพตองใหสอดคลองกับกฎหมายการศึกษาและกฎหมายการจางงาน และยังระบุวาการจัด การฝก
อาชีพในสถานประกอบการ ไมเปนการบังคับ ขึ้นอยูกับความสมัครใจของสถานประกอบการ นอกจาก
การออกกฎหมายฝกอบรมอาชีพแลว รัฐบาลเยอรมนียังออกกฎหมายสงเสริมการฝกอบรมอาชีพ (Vocational 
Training Act Promotion) ในป พ.ศ. 2524 เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการวิจัยในการฝกอบรม
อาชีพ แลวกําหนดกฎเกณฑ และระเบียบ เกี่ยวกับการฝกงานขึ้นใชเองภายในรัฐ โดยกฎหมายไดกําหนด
แนวทางในการฝกอบรมอาชพีไว 3 ประเภท ในปจจุบัน คือ  1) การฝกอบรมเบื้องตน (Initial Training)  
2) การฝกอบรมตอเน่ือง (Further Training) และ 3) การฝกอบรมอาชีพใหม (Retraining)(สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 37 – 40; อางอิงจาก Der Bundesminister for Bildung und Wissenschaft.  
2546)    
    1. การฝกอบรมเบื้องตน (Initial Training) ปจจุบันในเยอรมนี มีการฝกชางฝกหัด
ถึง 360 สาขาอาชีพ ซึ่งสามารถใชเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพไดมากกวา 20,000 อาชีพ ซึ่ง
หมายความวา ชางฝกหัดมีโอกาสเลือกอาชีพไดหลากหลาย และสามารถเปลี่ยนอาชีพไดที่ใชทักษะ
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พ้ืนฐานเหมือนๆ กัน โดยปกติแลวการเปนชางฝกหัดจะใชเวลา 2 – 3.5 ป แตถาผูเขารับการฝกมีความ
ชํานาญหรือมีความสามารถมากก็ลดเวลาฝกลงได ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสาขาอาชีพและพ้ืนฐานการศึกษาของ
แตละคน เม่ือจบการฝก อบรมอาชีพแลว ชางฝกหัดตองไปสอบวัดสมรรถนะ ที่หอการคาและอุตสาหกรรม
ของแตละรัฐ ที่มีหอการคาของแตละอาชีพ เชน หอการคาและอุตสาหกรรม หอการคาหัตถกรรม 
หอการคาเกษตรกรรม เปนผูรับผิดชอบรวมกันจัดการทดสอบ โดยหอการคาจะแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากไตรภาค ีไดแก ตัวแทนฝายสถานประกอบการ ฝายลกูจาง และโรงเรียนอาชวีศกึษา
ผูที่สอบผานจะไดรบัประกาศนียบตัร 2 ใบ คือ ประกาศนียบตัรวุฒิอาชีพ/ชางฝมือ (Journeyman) ใน
สาขาที่ผานการฝกจากหอการคาและอตุสาหกรรม และวุฒิการศึกษาสายสามญัจากสถานศึกษา ประกาศนยีบัตร
ทั้ง 2 ใบน้ี เปนเอกสารสําคัญในการสมัครงาน ซึ่งสถานประกอบการใชพิจารณาการรับเขาทํางาน การฝกอบรม
เบื้องตนน้ี ปจจุบันไดถูกพัฒนาเปนการฝกอบรมระบบทวิภาคี (Dual System) ทั้งน้ี คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทางรัฐบาลเยอรมนี ไดกําหนดกฎ ระเบียบ และวธิีปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาค ีไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไดแก การสมัครเขาสูระบบทวิภาคี การเรียนทฤษฎีในสถานศึกษา 
การฝกปฏิบัติในธุรกิจอุตสาหกรรม การทดสอบสมรรถนะ คุณสมบัติของผูสอน การดูแลการฝกทักษะ 
และคาใชจายตางๆ ตองมีการทําสัญญาระหวางธุรกิจอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ (นายจาง) และ
ผูเขารับการฝก (ชางฝกหัด) และสงสัญญาไปใหหอการคาและอุตสาหกรรมประจําเมืองน้ัน เพ่ือลงทะเบยีนไว  
     ตามกฎหมายของเยอรมนีกาํหนดใหการฝกอบรมอาชีพอยูในความดูแลของ 
หอการคา และการอุตสาหกรรมประจําเมืองนั้น (City Chamber of Commerce and Industry) มี 
คณะกรรมการอาชีวศึกษา เปนผูควบคุมการทํางานโดยใหดําเนินงานเกี่ยวกับการรบัลงทะเบียนนักเรียน
ที่ขอเขารับฝกอบรมอาชีพ การติดตามดูแลสถานประกอบการในการจดัการฝกอบรมอาชีพของนักเรียน  
ถอนใบอนญุาตหากสถานประกอบการไมปฏิบตัติามขอสัญญาหรือไมปฏิบตัติามกฎหมายการฝกอบรม
อาชีพ ดูแลควบคุมครฝูกในสถานประกอบการ เปนตัวกลางไกลเกลี่ยปญหา ระหวางชางฝกหัดกับ
สถานประกอบการ จัดการทดสอบสมรรถนะชางฝกหัด เพ่ือใหไดวุฒิอาชีพ ออกประกาศนียบัตรชางฝมือ
ใหแกผูที่ผานการทดสอบสมรรถนะ เสนอขอมูลและรายงานสภาพปญหาเกี่ยวกับการฝกอบรมอาชีพ
ในสถานประกอบการตอรัฐ และยังไดกําหนดผูรับผิดชอบคาใชจายการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค ีไววา 
รัฐบาลของแตละรัฐ จะรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาสามัญ และภาคทฤษฎีในโรงเรียน
อาชีวศึกษา เชน เงินเดือนของครูและบคุลากร และสมทบคาใชจายบางสวนใหแกสถานประกอบการ
ที่รับชางฝกหัด หอการคาจะรับผิดชอบคาใชจายในการจดัการทดสอบวดัสมรรถนะ สวนสถานประกอบการ 
จะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนทีเ่กี่ยวกับการฝกทักษะปฏิบตั ิ ทั้งน้ีสถานประกอบการ อาจได
กลับคืนมาบางสวนในรูปของผลงาน หรือผลิตภัณฑที่ชางฝกหัดไดจัดทําขึ้น การที่สถานประกอบการ
ตองรับผิดชอบคาใชจายในการฝกทั้งหมด ซึ่งเปนจํานวนสูงมากเปนการเพิ่มภาระใหแกสถานประกอบการ 
ซึ่งใน 1 – 2 ปแรก สถานประกอบการ ไมไดผลตอบแทน แตจะไดผลตอบแทนในปที่ 2 – 3 ชางฝกหัด
สามารถทํางานผลิตได ทําใหบริษัทไมตองการรับภาระ 1 – 2 ปแรก อีกตอไป จึงมีการพัฒนารูปแบบใหม 
คือ เรียนในโรงเรียนอาชีวศกึษาเต็มเวลากอนแลว จึงไปฝกในสถานประกอบการในลักษณะ On-the-job 
Training การจัดการอาชีวศึกษารูปแบบใหมนี้ ทําใหสถานประกอบการเสียคาใชจายนอยลง ซึ่งมีแนวโนม
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วาจะเปนที่นิยมในอนาคต สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับตน เปนชางฝมือ หลังจากที่ทํางานไปได
ระยะหนึ่งสามารถเขาศึกษาอบรมอาชีพในระดับที่สูงขึน้ตอไปได คือ ชางฝมือ (Journeyman) และ
หัวหนาชาง (Master/Meister) ตามลําดับ 
    2. การฝกอบรมตอเน่ือง (Further Training) ตามกฎหมายฝกอบรมอาชีพ กระทรวง 
ศึกษาธิการ และวทิยาศาสตร ของรัฐบาลกลางมีหนาที่ในการกําหนดกฎระเบียบการอบรมอาชีพตอเน่ือง 
เพ่ือใหเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งน้ีไดกําหนดใหหอการคาดูแลจัดการอบรมอาชีพตอเนื่องใน 2 
ลักษณะ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2548: 40 – 41; อางอิงจาก Deutscher Industrie und 
Handelstag.  2001: 17 – 18) คือ การศึกษาอบรม เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ (Advancement) เชน 
เพ่ือใหมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใชเวลาอบรมในชั้นเรียน 500 – 700 ชั่วโมง และผูเขา
รับการอบรมตองผานการทดสอบวัดความรู ความสามารถ และประสบการณในสาขาอาชีพทีข่อสอบ
จากหอการคา ซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูกําหนด เน้ือหาสาระ วัตถปุระสงค มาตรฐาน 
กระบวนการ และเง่ือนไขตางๆ ในการสอบ การจัดสอบดําเนินการโดยคณะกรรมการผูตรวจสอบ 
(Boards of Examiners) ที่ไดรับการแตงตั้งจากหอการคา ผูที่สอบผานจะไดประกาศนียบัตรเปน Master/ 
Meister (เฉพาะสาขาอาชีพ) การศึกษาอบรมเพื่อการปรับตวั (Adaptation) เชน การศึกษาเพือ่เพ่ิม
ความรู และทกัษะในอาชพีใหสามารถใชเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนไปได ซึ่งการอบรมประเภทนีเ้ปนการอบรม
ระยะสั้นๆ ผูเขารับการอบรมไมตองผานการทดสอบจากหอการคา 
    3. การฝกอบรมอาชีพใหม (Retraining) แรงงานที่ตองการเปลี่ยนอาชีพ สามารถ
เขารับการอบรมเพื่อเปลี่ยนอาชีพใหม ที่เหมาะกับสภาพรางกายและความสนใจ หรือพบวา อาชีพที่
กําลังทําอยูไมถนัด สามารถเขารับการอบรม เพ่ือเปลี่ยนอาชีพใหมไดเชนกัน โดยไปขอรับขอมูล และ
ปรึกษากบัเจาหนาทีข่องหอการคา ซึ่งมีหนาทีต่ามกฎหมายในการจัดทดสอบแรงงานที่ตองการเปลี่ยน
อาชีพดวยเหตุผลใดก็ตาม เพ่ือใหสามารถเขารับการอบรมเพื่อเปลี่ยนอาชพีได (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.  2548: 41 – 42; อางอิงจาก Deutscher Industrie und Handelstag.  2001: 18) 
  2.5. 3 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
   ระบบการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพของประเทศสหรัฐอเมริกา (สวัสดิ์
อุดมโภชน. 2543) เปนระบบการศึกษาที่มีพัฒนาการอาชพีตอเนื่องตั้งแตระดับชัน้อนบุาลถึงชั้นอุดมศึกษา 
ที่เรียกวา Career Development Continuum ซึ่งแบงการศึกษาอาชีพไวเปน 4 ระดับ หรือขั้น คือ 
    1. ขั้นรับรู รับทราบ (Awareness) บรรจุไวในหลักสูตรระดบัอนุบาลถึงชั้นปที ่3 
(K – 3) 
    2. ขั้นปฐมนิเทศอาชีพ (Orientation) บรรจุไวในหลักสูตรประถมศึกษาปที ่4 – 6   
    3. ขั้นสํารวจอาชีพ (Exploration) บรรจุไวในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนปที ่7 – 9   
การศึกษาเรื่องอาชีพระดับน้ีจะมีการฝกปฏบิัติหรือฝกทํางาน (Hand-on Experience) ในหองปฏิบัติการ
หรือโรงฝกงาน แตเปาหมายสุดทายของการเรียนก็คือ คนหาความถนัดตามธรรมชาติของผูเรียน เพ่ือ
สงเสริมตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสูงกวา 
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    4. ขั้นเตรียมอาชีพหรือขั้นทักษะเฉพาะ (Preparation or Specialization) หรือ
เรียกวา เตรียมเทคนิค (Technical Preparation – Tech Prep) โดยเปดโอกาสใหผูเรียนที่ถนัด และ
สนใจทางเทคนิคศึกษาไดเขาสูเตรียมเทคนิคตั้งแตชั้นปที ่9 (มัธยมตน) หรือชั้นปที่ 10 (มัธยมปลาย) 
หรือชั้นปที่ 11 ซึ่งเรียกวา แผน 4+2 หรือ 3+2 หรือ 2+2 และเม่ือผูเรียนจบชั้นปที่ 12 แลว (จบเตรียม
เทคนิคศึกษา) ก็ศึกษาตอดานเทคนิคศึกษาในวิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัย เทคนิคอีก 2 ป (+2) หรือ
เขาสูโปรแกรมฝกหัดงาน (Apprenticeship) อยางนอยอีก 2 ปจึงจะไดรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ฝกหัดงาน 2 ป (2 – Year Certificate) 
   การประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
    ในดานการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัสถานประกอบการใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นไดอยางดี เปนเพราะ 1) ความรวมมือที่เกิดจากจิตสํานึกโดยประชาชน 
อเมริกันถูกปลูกฝงเรื่อง ความรับผิดชอบตอสวนรวม (Civic Responsibility) มาตั้งแตยังเล็ก  2) เกิด
จากระบบโครงสรางขององคกรตางๆ ที่เชื่อมโยงประสานกัน แมจะมีการกระจายอํานาจลงไปถึงประชาชน 
แตขั้นตอนของระบบประสานกันไดอยางดี 3) การเกิดประโยชนรวมกันของสถาบัน เชน การเปนหุนสวน
ระหวางสถานศึกษากบัสถานประกอบการ การเกื้อกูลประโยชนแกกัน 4) การใหสิทธปิระโยชนบางอยาง 
เชน การยกเวนภาษีอากร การใหความดีความชอบ และ 5) ความรวมมือที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย การ
อาชีวศึกษา กฎหมายฝกหัดงานและกฎหมายอื่น 
    ความรวมมือระหวางโรงเรียนหรือสถานศึกษากับสถานประกอบการอาจเริ่มได
หลายระดับ ตัง้แตระดับคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น คณะกรรมการการศึกษา 
ระดับชาติ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามแตลักษณะโรงเรียน หรือทองถิ่น 
ซึ่งมีความรวมมือกันหลายดาน เชน รวมมือในดานนโยบาย รวมมือในดานการพัฒนาสถานศึกษา 
รวมมือในดานการบริหารจัดการ รวมมือในดานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมมือในดาน
การฝกหัดงาน ฝกงาน รวมมือในดานการพัฒนาครู รวมมือในดานการเปนหุนสวนในหองเรียน หรือ
รวมมือในดานการแกไขปญหาการศึกษาเฉพาะเรื่อง ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว หากความรวมมือใดที่
เกิดจากกฎหมายกําหนดก็ไมตองแสวงหาเทคนิควิธีการ เพราะเปนความรวมมือตามกฎหมายเพอรกินส 
มาตรา 134 กําหนดใหผูปกครอง ชุมชน ครูอาจารย ผูแทนธุรกิจ อุตสาหกรรม แรงงาน ผูแทนประชาชน 
ผูสนใจทั่วไป มีสวนรวมพัฒนาโครงการอาชีวศึกษา รวมมือปฏิบัต ิรวมมือวัดผลโครงการอาชีวศึกษา
นั้นๆ ได  
   ประเภทของความรวมมือ  
    1. ความรวมมือแบบหุนสวนการศึกษาและธุรกิจ (Partnership) โดยบริษัทจะ
จัดโปรแกรมการฝกปฏิบตัิงานในเวลาหรือโปรแกรมการศกึษาดูงานในโรงงานของบริษัทฯ หลังเลิกเรียน
ใหกับนกัเรยีนมัธยมศึกษา เพ่ือสนองวัตถปุระสงคและความตองการของหลักสตูรการศึกษาอาชีพ โดย
ฝายโรงเรียนใหรายละเอียดความตองการของหลักสูตรในดานความรูดานทักษะที่จําเปนและดานทัศนคติ
ที่จะปลูกฝง ฝายบริษัทก็กําหนดแผนและแนวทางปฏิบตัิที่จะใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะประสบการณ 
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ตามที่โรงเรียนตองการ ตลอดจนเตรยีมการเพื่อใหพนักงานบริษทัเขามามีสวนรวม ทําหนาทีเ่สริมงาน
ดานตางๆ เชน เปนตวิเตอร นายทะเบียน เตรียมคอมพิวเตอร เครื่องมืออุปกรณ การฝกงาน เปนพ่ีเลี้ยง 
(Coaching) ในชวงการดําเนินงานจริง เปนตน 
    2. ความรวมมือในรูปแบบ Internship ผูเรียนฝกหัดงาน หรือฝกทํางาน เปน
เวลา 3 – 18 สัปดาห ในสถานประกอบการ 
    3. ความรวมมือในรูปแบบ Job Shadowing ผูเรียนเขาสังเกตการณการทํางาน 
ในสถานประกอบการเพียงวันเดียวในรอบอาทิตย และกระทําตอเนื่องกันไประยะหนึ่งตามที่ตกลงกัน
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
    4. ความรวมมือในรูปแบบ Mentoring ที่ผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากหัวหนา 
(Supervisor) หรือผูที่สถานประกอบการกําหนดใหเปนผูชวยเหลือ ใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน
ในสถานประกอบการ ขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏบิัตติน ความปลอดภัยและอ่ืน  ๆในสถานประกอบการ
นั้นๆ 
    5. ความรวมมือในรูปแบบ Co-ops คือ โปรแกรมการฝกงานบางเวลาระหวาง
ปการศึกษา ใหผูเรียนไดรับในระหวางเรียน หรือปสุดทายของการเรียน ซึ่งสถานประกอบการ มักมี
สัญญากําหนดเวลาใหผูเรียนไดฝกงานจริงในระยะหนึ่ง เชน ตอนบายของทุกวันหรือทุก 2 สัปดาห 
เปนเวลา 1 เดือนเต็ม แลวกลับโรงเรียนเมื่อสิ้นสุดการฝกตามสัญญา  
  2.5.4 ประเทศสหราชอาณาจักร   
   การอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพของประเทศสหราชอาณาจักร (ศิริพรรณ ชุมนุม.  
2543) มีการพฒันาปรบัปรงุอยางมากในรอบ 10 ปที่ผานมา หรือหลังจากที่มีกฎหมายปฏิรปูการศึกษา 
ใน พ.ศ. 2531 มีการตั้งคณะทํางานระดับชาติ ซึ่งประกอบดวยภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะจากสถาน
ประกอบการ ในการใหขอเสนอแนะแนวนโยบายแกรัฐอยางเปนระบบ และไดรับความเชื่อถือเปนอยางมาก 
ซึ่งกอนหนานั้น การอาชีวศกึษาและฝกอบรมวิชาชีพ ประสบวิกฤตกิารณดานการสนับสนุน จากรัฐและ
สถานประกอบการ ผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มี
ปญหาการวางงานมากขณะทีเ่ศรษฐกิจของประเทศประสบปญหา รฐัตระหนักถึงความสาํคัญของการปฏิรูป
การอาชีวศึกษา โดยมีหลักการใหความสําคัญกับสถานประกอบการ โดยมอบหมายความรับผิดชอบ
ในการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพแกนายจางและลูกจาง เพราะเห็นวา กําลังแรงงาน คือ เครื่องมือ
สําคัญ ในการนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีการสนับสนุน สงเสริมใหมีการขยายการ
อาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพอยางกวางขวาง มีลักษณะยืดหยุน หลากหลาย สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนทั้งในระบบโรงเรียน และผูที่ทํางานแลว 
   รูปแบบการจัดการอาชีวศกึษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
    1. การอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพแกเยาวชนที่มีอายุ 14 ปขึ้นไป ซึ่ง
สวนใหญอยูในระดับมัธยมหรือระดับ 4 กอนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 2 ป จะมีการสงเสริมดานวิชาชีพ
อยู 3 รูปแบบ คือ 
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     1.1 โครงการเทคนคิและอาชวีศึกษา (Technical and Vocational Education 
Initiative) โครงการนี้ มีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใหสอดคลองสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ในโลกของการทํางาน พรอมทั้งการปรับปรุงทักษะดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและภาษา มีหนวยงาน/
องคกรหลายแหงที่เกี่ยวของเขารวมโครงการ ทั้งดานการศึกษาและการจางงาน รวมทั้ง สํานักมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งทําใหนายจางตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดรับการฝกฝน ดาน
วิชาชีพเขาทํางาน 
     1.2 การสรางประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) นักเรียน
ทุกคนในปสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ จะไดรับการสนับสนุนใหใชเวลาชวงหนึ่งในการสรางประสบการณ
ในการทํางานจริง โดยใหโอกาสในการปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนักงานโดยทั่วไป โดยมีทางเลือกให
นักเรียนจัดทําโครงงาน หรือจัดทําชิ้นงานเพ่ือเสริมสรางความเขาในในวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร ชวยให
นักเรียนไดเรียนรูโลกของการทํางาน ตระหนักถึงความตองการของนายจาง พัฒนาทักษะบุคลิกภาพ
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยใชเวลาไมนอยกวา 1 สัปดาหตามที่รัฐกําหนด ในสถานที่ทํางานหรือ
สถานประกอบการ 
     1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมือง (City Technology Colleges) รัฐบาลกลางได
เชิญชวนใหโรงเรียนที่มีความพรอมเขารวม เพ่ือพัฒนาเปน “วทิยาลัยเทคโนโลย”ี ซึ่งขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง
การเรียนการสอนใชหลกัสูตรกลางของประเทศ (National Curriculum) เนนดานเทคโนโลยีวทิยาศาสตร 
และคณิตศาสตร มีความเปนอิสระจากสํานักงานการศึกษาทองถิ่น วิทยาลัยเหลานี้ จะไมเก็บคาเลาเรียน 
เพราะไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทในการบริหารจัดการดวย 
    2. การอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพสําหรับผูมีอายุ 16 ป ขึ้นไป หรือผูที่
จบการศึกษาภาคบังคับ เปนการศึกษาวิชาชีพ หรือการสรางทักษะในการทํางาน โดยหลักสูตรเนน
ความตองการของนายจางเปนหลัก การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุน และไดรับการปรบัปรุง
พัฒนาอยูตลอด เพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงนอกจากเนนดานการอาชีวศึกษาแลว ยังใหความสําคัญ
ดานวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทีท่าํงานอยูแลวเชนกัน โดยมีทางเลือกถึง 3 ทาง ในการสราง
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ คือ 1) สายสามัญ (Academic)  2) สายอาชีพ (General Vocational 
Education) 3) สอบเทียบประสบการณ (Work Related) ทางเลือกเหลานี้ มีความเชื่อมโยงกัน เปด
โอกาสใหผูเรียนปรับเปลี่ยนทางเลือกและเทียบโอนกันได ทั้งน้ีทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ดําเนินการ
โดยสถาบันการศึกษา สวนทางเลือกที่ 3 เปนการใหโอกาสบุคคลที่มีทักษะความสามารถ อันเกิดจาก
ประสบการณในการปฏิบตัิงาน ไดทดสอบเพื่อรบัคณุวฒิุวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาและสรางความกาวหนา
ในอาชีพ  
    3. การฝกอบรมวิชาชีพโดยสถานประกอบการ ดวยเหตุที่การศึกษาในระบบ
โรงเรยีนอาจไมสามารถพัฒนาคนใหสอดคลองกบัความตองการของสถานประกอบการได ความจําเปน 
ที่สถานประกอบการตองมารวมรบัผิดชอบในการจัดการศึกษาและฝกอบรมจึงมีมากขึ้น จากการศึกษา
เม่ือป 2540 พบวา สถานประกอบการมากกวารอยละ 70 มีสวนรวมในการฝกอบรมอาชีพโดยเฉพาะ
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ (มีพนักงานตั้งแต 100 คนขึ้นไป) สําหรับสถานประกอบการ
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ขนาดเล็กยังไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่ดวยเหตุที่มีขอจํากัดในดานตางๆ จําเปนตองพ่ึงพาสถานศกึษา
ในการใหการฝกอบรมแกพนักงานของสถานประกอบการ โดยไดรบัเงินอุดหนุนจากสถานประกอบการ 
องคกรของรัฐ และจากบุคคล มีการนําระบบคุณวุฒิวชิาชีพมาใช สรางความเขมแข็งในการฝกอบรม
ของสถานประกอบการ โดยจัดตั้งสภาสถานประกอบการและการฝกอบรม การใหความเปนอิสระแก
วิทยาลัยที่รับผิดชอบดานอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพ จัดตั้งสํานักหลักสูตร และคุณวุฒิ เพ่ือ
ประสานสัมพันธ และเชื่อมโยงหลักสตูรและคุณวุฒิวชิาชีพ รวมทั้งใหมีองคการดานการเงินใหการสนบัสนุน 
กํากับ ดูแล และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานโดยตรง มีการออกกฎหมายรองรับ และที่สําคญัในการ
เปลี่ยนแปลงสาํคัญทุกครั้ง จะมีการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนจัดทําขอมูล
เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สวนบุคคลที่วางงานอยูระหวางหางานทํา รัฐไดจัดเงินอุดหนุนสถาน
ประกอบการเพื่อสนับสนุนใหพนักงานเขาศกึษาและฝกอบรมตอเพ่ือใหไดคุณวุฒิตามเกณฑที่อุตสาหกรรม
กําหนด โดยเนนการฝกอบรมและประเมินผลจากคุณภาพงานที่ทํา ผูรับการฝกอบรมและปฏิบัติงาน
จริงเหลานี้ เม่ือมีการทดสอบความสามารถจะไดคุณวุฒิดานวิชาชีพเชนเดียวกับผูอยูในระบบโรงเรียน
เรียกวา คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 
   รูปแบบความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
    การอาชีวศึกษา และการฝกอบรมของประเทศสหราชอาณาจักรใหความสําคัญ
ในการรวมมือประสานงานกับสถานประกอบการอยางจริงจังและเปนระบบ โดยเฉพาะหลังจากที่มีการรวม
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการจางงานเปนกระทรวงศึกษาธิการและการจางงาน ในป พ.ศ. 2540 
ทําใหการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทใหความสําคัญการจางงาน และคุณวุฒิวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
โดยถือความตองการของสถานประกอบการเปนศูนยกลางในการกาํหนดหลักสตูร การจดัการเรียนการสอน  
และการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ สถานประกอบการมีบทบาทอยางมากในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา 
โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมทั้งดานการใชทรัพยากร การฝกปฏิบัติงานจริงและการทดสอบ
ทักษะความสามารถ เพ่ือรับคุณวุฒิวิชาชพีที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งเปนโดยคุณวุฒิวชิาชีพมี 2 ลักษณะ
ไดแก 1) คุณวุฒิวิชาชีพสําหรับผูศึกษาในสถานศึกษาตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพระดับ
ตางๆ ตามโปรแกรมขององคกรวิชาชีพเรียกวา National Vocational Qualification (NVQ) 2) คุณวุฒิ
วิชาชีพแหงชาติ หรือ General National Vocational Qualification (GNVQ) ซึ่งทั้งสองลักษณะ
กําหนดโดยความรวมมือของทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ สหภาพการคา (Trade Union) และ
องคกรฝกอบรมแหงชาติ (National Training Organization) ซึ่งมีรูปแบบความรวมมือ ดังน้ี 
    1. การสรางความเปนหุนสวน (Partnerships) นโยบายสรางความเปนหุนสวน
ระหวางการศกึษาและธุรกิจ (Education-Business-Partnerships) เริ่มมีการผลักดัน ตั้งแตป 2533 
โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหมีการสรางความเชือ่มโยงในระดับทองถิ่น ใหกวางขวางระหวางธุรกิจ สถานศกึษา 
และองคกรอ่ืนในชุมชน ทั้งน้ีเปนกลยุทธหน่ึงในการสรางความรวมมือประสานงานเพื่อชวยใหการทาํงาน
ของสภาสถานประกอบการและการฝกอบรม ในการเกี่ยวของกับธุรกิจองคกรทางการศึกษาและหนวยงาน
อ่ืน เปนไปอยางราบรื่น และตามวัตถุประสงคโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝกอบรม 
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ใหสอดคลองกบัความตองการ แนวคิดนีไ้ดรับการตอบรบัอยางดีจากผูประกอบการในการสรางความรวมมือ
ในลักษณะความเปนหุนสวนหรือการผนึกกําลังกันในทองถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา 
    2. การผนึกกําลัง (Compacts) เปนการสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา 
นายจาง และผูเรียนโดยการรวมกลุมกัน เพ่ือใหการสนบัสนนุและชวยเหลือเกื้อกลูตอกัน มีจุดมุงหมาย
เพ่ือสรางแรงจูงใจ และสรางความสําเร็จในโรงเรียนตามที่สถานประกอบการ ตองการ โดยการผนึกกําลัง
ทุกฝายจะตองดําเนินการตามภาระหนาทีค่วามรบัผิดชอบใหบรรลตุามเปาหมายทีก่ําหนด เชน ผูเรียน
ตองตั้งใจศึกษาฝกอบรม ไมขาดเรียน มาเรียนตรงเวลา ขณะเดียวกันนายจางที่รวมใน Compacts จะตอง
ใหขอมูลความเคลื่อนไหวของงานแกสถานศึกษาผูเรียนตรงตามที่เรียนมา หรือใหการสนับสนุน ดาน
การเงินเพื่อศึกษาวิชาชีพตอเนื่อง เปนตน 
    3. บัญชีเงินฝากสวนบุคคลเพือ่การศึกษา (Individual Learning Accounts) 
เปนแนวทางใหม จุดประสงคเพ่ือใหโอกาสบุคคล มีเงินสะสมสําหรับการใชจายดานการศึกษา และ
ฝกอบรม ไมวาจะอยูในสถานการณหรือตําแหนงงานใด แตละบุคคลจะถูกกําหนดใหสมทบเงนิบาง
สวนเพื่อเขาบญัชี ซึ่งแตกตางกันตามสถานการณของแตละบุคคล บทบาทของสถานประกอบการใน
โครงการนี้คือ การมีสวนรวมในคาใชจายในการศึกษาของพนักงาน โดยการจายเงินสมบทเขาบัญชี 
โดยอาจเปนคาใชจายเพิ่มเติมจากที่รัฐจัดใหสวนหนึ่ง หรือรัฐอาจมีสวนสมทบเงินดวย ถาบุคคลนั้น
เปนกลุมเปาหมายสําคัญ เชน กลุมที่มีคุณวุฒิต่ํา หรือทํางานที่ใชทักษะคอนขางต่ําหรือไรฝมือ พนักงาน
ในสถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก จะไดรับเงินสนับสนุนมากกวากลุมเปาหมายที่ไดรับความสําคัญ
รองลงมา เชน ผูที่มีทักษะอยูแลวแตจําเปนตองพัฒนาระดับทักษะเพิ่มขึ้น เปนตน 
    4. ผูลงทุนดานคน (IIP – Investors in People) IIP เปนมาตรฐานระดับชาติ
หรือเกียรตบิตัรที่ใหแกสถานประกอบการในฐานะเปนลงทุนในการพัฒนากําลังคน ตามเกณฑที่กําหนด 
ซึ่งโดยปกติจะกําหนดจากธุรกิจในชุมชนทีมี่ผลประกอบการดีและเม่ือผานการประเมิน สถานประกอบการนั้น
จะไดรับการยอมรับในฐานะหนวยงานที่ลงทุนดานคน เปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม และเปนผลดี
ในทางธุรกิจและการประกอบการเองดวย เกณฑสําคัญในการผานการประเมินในฐานะผูลงทุนดานคน
คือ การใหโอกาสพนักงานมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากประโยชนของสถาน
ประกอบการ จากการที่ไดรบัการยอมรับในฐานะผูลงทุนดานคนแลว พนักงานไดรับประโยชนในการเพิม่พูน
ทักษะความรู ความสามารถสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาทักษะที่ทํางานอยู และมุงไป
ที่วตัถุประสงค และเปาหมายของสถานประกอบการนั้นๆ โดยใหความสําคัญกับสถานประกอบการ 
เปนอยางมาก       
    5. การเรียนรูในที่ทํางาน (Workplace Learning Initiative) พนักงานสวนใหญ
ในทกุประเภทสถานประกอบการตางมีความตองการ และคาดหวังที่จะไดรบัโอกาสในการพัฒนาทกัษะ
ความรูเพ่ิมขั้นบอยคร้ังที่นายจางพบวาแรงงานของตนตองการโอกาสในการเรยีนรู เพ่ือสนองความตองการ
เหลานี้ นายจางบางแหงจัดศนูยการเรยีนในที่ทํางาน ซึ่งจะชวยใหพนักงานมีโอกาสไดใชสื่อ และเทคโนโลย ี
เพ่ือชวยในการเรียนรู มีการรวมมือประสารงานกับหนวยงานอื่น ในการจัดการฝกอบรมและทดสอบ
เพ่ือรับคุณวุฒิ บางสวนรวมมือกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในการสรางเครือขายขอมูลผานระบบ
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คอมพิวเตอร เพ่ือรับความชวยเหลือดานวิชาการ เพ่ือการเรียนรูของพนักงานที่หลากหลายสอดคลอง
กับความตองการบุคคล และสถานประกอบการ 
    6. มหาวิทยาลัยเพ่ืออุตสาหกรรม (University for Industry) เปนนโยบายสําคัญ
ของรฐับาลสหราชอาณาจักร ในการขยายการศึกษาและฝกอบรม ผานเครือขายความเชื่อมโยงระหวาง
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ โดยการใชเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมในการฝกอบรม เพ่ือให
สามารถเขาถึงบุคคลในสถานที่ทํางานหรือบานพัก สําหรับการเรียนในที่ทาํงาน โดยมีทางเลือกการฝกอบรม
ทักษะวชิาชีพตามระดับคุณวุฒิและเกณฑของอุตสาหกรรม โดยมุงไปที่กลุมเปาหมายที่เปนพนักงาน
ที่กําลังทํางานอยู และไดรับการยอมรับจากนายจางโครงการนี้ มีขอบเขตกวางขวาง ทั้งดานการใช
ขาวสารขอมูลการศึกษา ฝกอบรมตอการใหความรูเฉพาะทางทีส่นใจใหบรกิารแนะแนวการศึกษา และ
สรางแรงจูงในการเรียนรู ถอืเปนกลไกสําคัญในการพัฒนากําลังคนทีท่ํางานอยูแลว ใหพัฒนาตนเอง 
และหากการพัฒนานั้น สอดคลองกับความตองการของนายจางก็จะไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง 
    7. การฝกอบรมเพื่อการทํางาน (Training For Work) โครงการนี้เปนโครงการ
ที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับบุคคลที่อายุ 24 ป ขึ้นไป มีจุดมุงหมายเพื่อชวยบคุคลที่ประสบปญหา
วางงาน มีปญหาในการหางานทํา เน่ืองจากขาดทักษะความรูและคุณวุฒิดานวิชาชีพที่จําเปนสําหรับ
การเขาสูการทํางาน สถานศึกษาและสถานประกอบการจะรวมมือกันในการจัดโปรแกรมการฝกอบรม
บางสวน ในสวนสถานศึกษามีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พรอมจัดโปรแกรมการเรียนใหเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของบุคคล สถานประกอบการใหความรวมมือในการฝกปฏิบัติ สรางประสบการณ
ในงานหรือรับเขาทดลองงาน และจัดใหมีการทดสอบเพื่อรับคุณวุฒิดานวิชาชีพแหงชาติ จากงานที่ทําจริง 
(Work Related) 
    8. การสนับสนุนผูหางานและชางฝกหัดรูปแบบใหม (Job Seekers and Modern 
Apprenticeship)  โดยโปรแกรมสนับสนุนผูหางานทํา (Job Seekers) มีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนดาน
การเงินแกสถานประกอบการ เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานใหมที่มีอายุ 16 – 20 ป และ
พนักงานเดิมที่มี อายุระหวาง 18 – 24 ป ซึ่งจําเปนตองเพ่ิมพูนคุณวุฒิใหไดตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรม
กําหนด สถานประกอบการจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ และจายใหพนักงานโดยตรงในลักษณะการเพิ่ม
ในเงินเดือน หรือเปนเงินแยกจากเงินเดอืนปกติ จํานวนเงินทีพ่นักงานแตละคนจะไดรบัขึ้นอยูกับระดับ
คุณวุฒิของพนักงานที่ตองเพิ่มพูน การฝกอบรมอาจดําเนินการในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
และประเมินความสามารถเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติจากงานที่ปฏิบัต ิ สถานประกอบการจะทํางาน
รวมกับสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมที่มีคุณภาพ โดยมีองคกรอ่ืน
รวมดําเนินการดวย 
     สําหรับโปรแกรมชางฝกหัดรปูแบบใหม (Modern Apprenticeship) ถอืเปน
สวนหนึ่งของโปรแกรม Job Seekers คือ นายจางจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ ในลักษณะเดียวกัน 
บุคคลที่สามารถเขาสูโปรแกรมชางฝกหัดรูปแบบใหม คือ ผูที่มีอายุ 16 – 24 ป และจําเปนตองไดรับ
คุณวุฒิวิชาชพีระดับ 3 (NVQ 3) โดยอาจเสริมทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพทั่วไป (GNVQ) และวุฒิวิชาชีพ
อ่ืนผูเรียนใชเวลาบางสวนในวิทยาลัยและทาํงานในสถานประกอบการ รูปแบบการจัดโปรแกรมการศึกษา
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และฝกอบรม ขึ้นอยูกับลักษณะวิชาชีพและระดับคุณวุฒิ เชน ชางฝกหัดในสาขาชางและเคมี อาจใช
การเรียนเต็มเวลา 1 ป ในวิทยาลัย ขณะที่บางสาขาวิชาเขาเรียนเปนรายวันหรือรายสัปดาห ลักษณะ
สําคัญของชางฝกหัดรูปแบบใหม ไมใชเวลาเปนตัวกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร แตยึดเนื้อหาสาระ
และคุณวุฒิของผูเรียนที่จะไดรับเปนหลัก แตโดยทั่วไปนายจางสวนใหญจะตกลงในสัญญาสนบัสนุน
ชางฝกหัดประมาณ 2 ป 
    9. ความตกลงรูปแบบใหม (New Deal) การฝกอบรมพนักงานตามความตกลง
ในรูปแบบใหมนี้ เปนโครงการที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากโครงการอื่นๆ เนนรูปแบบที่ใหบุคคลที่มี
อายุระหวาง 18 – 24 ป และวางงานมาไมนอยกวา 6 เดือน จะตองเลือกปฏิบัตขิอใดขอหน่ึง ดังนี้ 1) ทํางาน
กับนายจาง ซึ่งนายจางจะไดรับเงินชวยเหลือในการฝกอบรมจากรัฐ  2) ทํางานกับคณะทํางานสิ่งแวดลอม
จนถึง 6 เดือน  3) สรางประสบการณในการทํางานดานอาสา สมัคร ประมาณ 6 เดือน  4) ศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพเต็มเวลาในสถานศึกษา และฝกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ โครงการ New Deal 
นี้ มีการวางแผนและดําเนินการในระดับทองถิ่น โดยการผนึกกําลังระหวางนายจางและองคกรการศึกษา
สวนทองถิน่ เงินที่ไดรับสนบัสนนุจากโครงการนี้ชวยใหนายจางพัฒนากิจการไดรวดเรว็ขึ้น โดยเฉพาะ
สถานประกอบการขนาดเล็ก ขณะเดียวกันวิทยาลัยก็ไดรับเงินสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให
สามารถจัดการศึกษาและฝกอบรมสอดคลองกับความตองการของนายจาง 
 สรุปจุดมุงหมาย ในการสงเสริมสนับสนนุการอาชีวศกึษาและฝกอบรมของประเทศสหราช 
อาณาจักร โดยใชสถานประกอบการเปนหลัก สําหรับสถานศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุน มีการสราง
แรงจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการฝกอบรม โดยการยกยองใหเกยีรตจิากสังคม และ
รัฐจะจัดเงินสนับสนุนการดําเนินการในรปูแบบตางๆ ผูรับการฝกอบรมไดรับการจูงใจในการจัดใหมี 
ผลประโยชนและสวัสดิการ เปนเงินสนับสนุนระหวางการศึกษาและฝกอบรม นอกจากรัฐจะใหความสําคัญ
ไมเพียงแตเฉพาะเยาวชน และผูวางงานเทานั้น แตรวมถึงกลุมผูที่ทาํงานอยูแลว แตขาดทกัษะความรู
ที่จําเปนดวย สิ่งสําคัญที่เปนเปาหมายของการอาชีวศึกษา และฝกอบรมทุกโครงการคือ คุณวุฒิวชิาชีพ
ที่ผูเรียนจะไดรับการทดสอบในงานที่ทําอยูเพ่ือเปนเคร่ืองแสดงวา การฝกอบรมน้ัน สัมพันธกับทักษะ
วิชาชีพที่ตองใชในการทํางานโดยตรง ซึ่งรัฐไมมีหนวยงานฝกอบรมโดยตรง แตใหความสําคัญความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีองคกรที่เกี่ยวของ เชน สหภาพการคา องคกรฝกอบรม
แหงชาติ เปนผูประสานการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือตางๆ โดยภาพรวม ความรวมมือใน
การจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมของประเทศสหราชอาณาจักร มีเปาหมายหลักในการขยายการศึกษา
และฝกอบรมใหกวางขวาง มีทางเลือกหลายทางเพื่อพัฒนาคนใหไดมาตรฐานตามลักษณะงานทีก่ําหนด 
อันถือเปนประโยชนโดยตรงของสถานประกอบการ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
  2.5. 5 ประเทศอิสราเอล  
   พัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศอิสราเอล (ศิริพรรณ ชุมนุม.  2543) เร่ิมตนดวย
การใหความสําคัญดานการอาชีวศึกษาตามแนวทางของ กิบบุตส และ โมซาบ (Kibbutzim; & Moshavim) 
ซึ่งมีลักษณะแบบคอมมูน (Communal) คือ ทุกคนชวยกันทํางานแลวแบงสวนแบงเทาๆ กัน โดยยึด
การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเปนหลักทั้งผลผลิตและแปรรูป ระบบการจัดการอาชีวศึกษา และ
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ฝกอบรมวิชาชีพ จึงจัดเปน 3 ระดับ ไดแก 1) การอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 2) การอาชีวศึกษา
ในระดับ อุดมศึกษา  3) การฝกอบรมวิชาชีพ 
    1. การอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การอาชีวศึกษาในประเทศอิสราเอล 
จะเริ่มตนอยางจริงจังในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาเรียน 3 ป ตอจากระดับมัธยมตน แมวา
จะมีการบูรณาการวชิาชีพและเทคโนโลยีเขาไปบางในระดับมัธยมตน โดยการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จะมี 2 สายหลัก คือ สายสามัญและสายอาชีพ จัดอยูในโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ 1) มัธยมปลาย
สายสามัญ (General Secondary) 2) มัธยมปลายแบบประสม (Comprehensive Secondary) 3) มัธยมปลาย
สายอาชีพ (Vocational Secondary) ซึ่งการเลือกสาย (Track) ในมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน 
ถือเปนทิศทางสําคัญในการศึกษาเพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพของนักเรียน การอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพของอิสราเอล จะอยูในโรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งดาน
เทคโนโลยีการเกษตร และอ่ืนๆ ใชเวลาเรียน 3 ป โดยแบงเปน 3 สาย คือ 1) สายมัธยมอาชีวศึกษา
(Vocational Secondary Track)  2) สายอาชีวศึกษาปกติ (Regular Vocational Track)  และ 3) สาย
อาชีวศึกษาปฏิบัติ (Vocational Secondary Track) 
     1.1 สายมัธยมอาชีวศึกษา (Vocational Secondary Track) การจัดอาชีวศึกษา
ในสายนี้ รับผูสําเร็จมัธยมตนที่มีคะแนนสูง และเม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถเขารับการทดสอบเพื่อรับ
คุณวุฒิ เพ่ือเรียนตอระดับมหาวิทยาลัยได (Matriculation Examination) การจัดหลักสูตร มีลักษณะ
เชนเดียวกบัโรงเรียนมัธยมแบบประสม คือ เรียนวิชาชีพประมาณรอยละ 30 และเรียนวิชาสามัญพ้ืนฐาน 
รอยละ 70 ผูสําเร็จการศึกษาสายนี้จะไดรับสิทธิในการศึกษาในระดับอุดม ศึกษาไดทันที สวนใหญจะ
เปนวิทยาลัยเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยโีดยถาเปนหลกัสูตร 1 ป จะไดรับประกาศนียบัตรชางเทคนิค 
และหากคะแนนสูงพอก็สามารถเรียนตอปที่ 2 จะไดรับประกาศนียบัตรวิศวกรปฏิบัติการ (Certificate 
of Practical Engineer) 
     1.2 สายอาชีวศึกษาปกติ (Regular Vocational Track) สายอาชีวศกึษาปกต ิ
เปนหลักสตูรที่จัดขึ้นสําหรับผูมีคะแนนในระดับปานกลาง โดยจัดใหเรียนวิชาชพีเปนหลัก และเรียน
วิชาสามัญเปนวิชาพื้นฐาน เม่ือสําเร็จการศกึษาและสอบขัน้สุดทายผานจะไดรับประกาศนียบตัรอาชวีศกึษา
สายปกติ (Regular Vocational Diploma) เพ่ือประกอบอาชีพ 
     1.3 สายอาชีวศึกษาปฏิบตัิการ (Practical Vocational Track) การจัด
อาชีวศึกษาในสายปฏิบัติการนี้ จัดเพื่อชวยใหผูเรียนที่มีคะแนนวิชาสามัญคอนขางต่ําไดเรียนในระดบั 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเนนการเรียนการสอนวิชาชีพภาคปฏิบตัิเปนหลัก เม่ือสําเร็จการศึกษา
จะไดรีบประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาปฏิบตัิการ (Practical Vocational Diploma) 
    2. การอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษา การอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
อิสราเอลหรือหลังระดับมัธยมศึกษา ดําเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิค จัดตั้งเพ่ือขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไปยังภูมิภาคตางๆ เปนสถาบันการศึกษาที่บริหารงานเปนอิสระ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 
และอยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และการกีฬา ซึ่งตางจากมหาวิทยาลัย และ
สถาบันเทคโนโลยีที่อยูภายใตการดูแลของสภาอุดมศึกษา จัดหลักสูตรตอเนื่องจากผูสําเร็จการศึกษา
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ทั้งสายสามญั ที่เลือกเรยีนสายเทคโนโลยแีละสายอาชีพโดยมีหลกัสตูร 1 ป ผูสําเรจ็การศึกษาจะไดรับ
ประกาศนียบตัรชางเทคนคิและหลักสตูร 2 ป ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรบัประกาศนียบตัรวศิวกรปฏบิตัิการ 
สวนหลักสตูร 3 – 5 ป จะไดปริญญาตรี เปาหมายของวิทยาลัยเทคนิคกเ็พ่ือชวยใหผูทีต่องการศึกษาตอ
อุดมศึกษา แตไมสามารถเขามหาวิทยาลัยได เรียนจนถึงปริญญาตรี เพ่ือฝกอบรมวิชาชีพระดับสูง 
(High level vocational training) และเพ่ือใหการฝก อบรมและจัดการศึกษาแกผูที่ทาํงานแลว วิทยาลัย
เหลานี้ ถือวา เปนสถาบันการศึกษาของชุมชน โดยจะสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การเปดสอนระดับปริญญาตรี เนนการชวยใหผูเรียนไดเรียนใกลบานหรือที่บาน กลุมเปาหมายสําคัญ
คือ เยาวชนและผูใหญ และผูดอยโอกาสในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในทองที่หางไกล
ไดมีโอกาสยกระดับความรู ความสามารถของตน ใหบริการหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย สายสาขา
เทคโนโลยี หลักสูตรสาํหรับทหารกอนปลดประจําการ รวมทั้ง หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางดาน
ศิลปะการออกแบบ วาดภาพ และการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งถือวา เปนความสําคัญในการจัด
การศึกษาตอเน่ืองสําหรับชุมชน และทีส่ําคัญเปนกลไกในการขยายการศึกษาและฝกอบรมวชิาชีพให
สอดคลองกบัความตองการของทองถิ่น และความตองการของเยาวชน ประชาชน และผูดอยโอกาส 
    3. การฝกอบรมวิชาชีพ เปนการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ที่
หลากหลายรปูแบบและมีวตัถุประสงคตางกัน ตามสถานการณ ซึ่งจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกวัย
ตั้งแตวัยเรียนจนถึงผูใหญวยัทํางาน สตร ีคนสูงอายุ ผูอยูในภาวะเสีย่ง เปนตน ซ่ึงไดแก 
     3.1 โปรแกรมชางฝกหัด เปนการจัดสําหรับเยาวชนที่จบมัธยมตอนตนและ
มีอายุระหวาง14 – 18 ป และมิไดศึกษาตอในโรงเรียนมัธยมปลายประเภทใดประเภทหนึ่ง จะตองเขา
รับการฝกอาชีพตามกฎหมายชางฝกหัดซึ่งกําหนดใหผูเรียนใชเวลา 3 – 4 ป  ในโปรแกรมชางฝกหัด 
ซึ่งประกอบดวยการเรียนในสถานศึกษา 2 ป และใชเวลา 1 – 2 ป ปฏิบัติงานในวิชาชีพที่เลือกเรียน 
สัปดาหละ 2 วัน และใชเวลา 3 วัน ศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพ โปรแกรมนี้รับผิดชอบโดยกระทรวง
แรงงานและกิจการสังคม (Ministry of Labor and Social Welfare) โดยสรางเครือขายกับโรงเรียนใน
การฝกวิชาชีพและประสานงานใหมีการฝกงานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมบริการและเกษตร  
     3.2 การฝกอบรมวิชาชีพแกเยาวชนในภาวะเสี่ยง ตั้งแตป พ.ศ. 2534 กระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดตัดสินใจในการเสนอใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฟรี สําหรับนักเรียน หรือ
กลุมเยาวชนอายุ 15 – 18 ป ที่ศึกษาเลาเรียนในระบบโรงเรียน และผูลาออกกลางคัน ดวยเหตุผล
ตางๆ กัน เชน การขาดทักษะและนิสัยในการเรียนรู ผูมีผลการศึกษาต่ํา มีเจตคติตอตนเองต่ํา ไมมี
แรงจูงใจในการเรียน ขาดเรียนบอย มีปญหาดานความประพฤต ิ โดยมีการตั้งหนวยพัฒนาเยาวชน 
(The Youths Development Unit) เพ่ือดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ สนบัสนุนใหเขาสูระบบการศึกษาทั้ง
สายสามัญและสายอาชีพ มีการฝกฝนอาชีพเพ่ือเขาสูโลกของการเปนพลเมืองดี ใหการดูแลเยาวชนที่
ออกกลางคันนี้ ในดานการฝกอบรมอาชีพ และจัดหางานเปนความรวมมือระหวางหนวยงาน รวมทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และกฬีา และกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมเปนหลัก 
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     3.3 การฝกอบรมวชิาชพีสําหรบัผูหางานทํา เน่ืองดวยกระทรวงแรงงานและ 
กิจการสังคมของอิสราเอล มีหนาที่หลักในการสงเสริมการฝกอาชีพใหกับผูหางานทํา จึงมีหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบดานการสงเสริมการฝกอบรมอาชีพแกบุคคล อยูหลายหนวยงาน ซึ่งแตละหนวยงานมีหนาที่
ภารกิจ แตกตางกันไป ไดแก  
      3.3.1 หนวยบริการการจางงาน (The Employment Service) ทําหนาที่
เปนสื่อกลางระหวางผูหางานและนายจาง ชวยทั้งผูวางงานใหไดงานทํา และใหนายจางไดพนักงาน
ตามที่ตองการ นกจากนี้ ยังทําหนาที่ในการใหขาวสารและอํานวยความสะดวกแกผูหางาน เกี่ยวกับ
การฝกอบรมวิชาชีพ เพ่ือเขาสูการจางงานหรือการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาฝมือแรงงานรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับสภาพของตลาดแรงงาน และการพัฒนาที่เกี่ยวของประสานกับผูหางานทํา เพ่ือสงใหนายจาง 
รวมมือประสานกับหนวยงานตางๆ ในการจัดฝกอบรมอาชีพ แนะแนวใหคําปรึกษา ใหการสนับสนุน
ดานการเงินในการดําเนินการชวยเหลือเยาวชนที่วางงาน เปนตน 
      3.3.2 สํานักพัฒนาและฝกอบรมกําลังคน (The Manpower Training 
and Development Bureau) ทําหนาที่หลักในการจัดการโครงสรางกําลังคนในระดับอาชีพตางๆ ตาม
สภาพเศรษฐกจิปจจุบันและอนาคต ดําเนินการฝกอบรมบคุคลตามตําแหนงและความตองการทางทกัษะ
ฝมือของอุตสาหกรรม และฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรูดานอาชีพสําหรับความกาวหนาในอนาคต การฝก
หลักสูตรวิชาชีพระดับสูง สําหรับผูใหญและเยาวชน โดยมุงเนนการขยายการฝกอบรมใหมากที่สุด 
ครอบคลุมความตองการหลากหลายของสังคมอิสระ 
      3.3.3 หนวยกําลังคนฉุกเฉิน (The Emergency Manpower Unit) 
เน่ืองจากประเทศอิสราเอลเปนประเทศทีต่องเผชิญกับสงครามบอยครั้ง จึงมีการเตรียมพรอมสําหรับ
การจัดหากําลังคน เพ่ือการใหบริการและทํางานในภาวะฉุกเฉิน หนวยงานนี้ กําหนดใหอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการใหความสําคัญกับภาวะฉุกเฉิน โดยมีการกําหนดตัวบคุคลและวางตําแหนงบุคคล 
และใหการฝกอบรมแกบุคลากรในดานตางๆ เชน การขับรถ การแพทยและรักษา พยาบาล เพ่ือให
สามารถปฏิบตัิงานไดทันทวงทีเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น ทั้งน้ีรวมทั้งเยาวชนและบคุคลทัว่ไป ดวยผล
ของการเตรียมกําลังในภาวะฉุกเฉินน้ี มีสวนใหมีการฝกอบรมอาชีพแกบุคคลเพิม่ขึ้นไดอีกสวนหนึ่ง 
โดยสามารถนําความรูไปใชในชีวติประจําวันไดตามความจําเปน 
      3.3.4 กองสถานภาพและการจางงานสตรี (The Women’s Employment 
and Status Division) หนวยงานนี้ มีสวนสําคัญในการพัฒนานโยบายในการสงเสริมการฝกอบรม
อาชีพแกสตรี การทํางานนอกบาน ความเทาเทียมกัน และการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังดําเนินการ
ดานขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนในดานอาชีพ และการจางงาน โดยเฉพาะในการใหการสนับสนุน
ดานการเงินในการฝกอบรมระดับสูง (Advanced Training) แกสตรีที่สนใจเพื่อใหสามารถเขาสูอาชีพ
และสถานภาพในการทํางานระดับการบริหารและการจัดการสมัยใหมได 
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   ลักษณะความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
    ความรวมมือกับสถานประกอบการในการจดัการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
ของอิสราเอลแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ความรวมมือดานวิชาการ  2) ความรวมมือดานการฝกงาน 
 และ 3) ความรวมมือดานการวิจัย  
    1. ความรวมมือดานวิชาการ สถานประกอบการจะมีบทบาทสําคัญดานวิชาการ
ในการพัฒนาสื่อและอุปกรณการเรยีนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งชุดฝกดานเทคโนโลยีและคอมพวิเตอร 
โดยมีการจําลอง เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมที่เปนจริง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและมีโอกาสฝกปฏิบตัิได โดย
หนวยงานภาครฐัจะประสานงานกบัสถานประกอบการใหดําเนินการพัฒนาสื่อ รปูแบบ ระบบการเรยีน
การสอนโดยจัดใหมีการทดลองกอนจนม่ันใจวามีคุณภาพแลวจึงนํามาใช ความรวมมือประสานงานกัน
ในดานวิชาการนี้ เปนผลใหมีการพัฒนาระบบและรูปแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน 
ก็มีผลในการสรางความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผานการทดลอง วิจัยที่ใหผลดี และทีส่ําคัญ
สามารถขยายตลาดไปสูระดับนานาชาติเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศดวย 
    2. ความรวมมือในการฝกงาน สําหรับการฝกงานในสถานประกอบการ ตาม
โปรแกรมชางฝกหัดที่กระทรวงแรงงานฯ รับผิดชอบ ถือเปนสวนหนึ่งของความรวมมือในการพัฒนา
กําลังคน โดยเฉพาะเยาวชนอายุ 14 – 18 ป ที่ไมตองการศึกษาตอ และมีความจําเปนตองเขาสู
ตลาดแรงงาน โดยตองผานการฝกงานในสถานประกอบการตามโปรแกรมชางฝกหัด ใชเวลาสปัดาหละ 
2 วัน ในปที่ 3 และ 4 ของการเรียน นอกจากนั้น ยังมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อยกระดับฝมือ ซึ่งถือเปน
กลไกความรวมมือระหวางกระทรวงแรงงานฯ สถานประกอบการ และสถานศึกษาทีจั่ดการเรียนการสอน
ดานวิชาชีพ สถานประกอบการบางแหงยังใหความรวมมือ ดานการฝกอบรมและจัดหาอาชีพแกผูสูงอายุ 
และบคุคลที่อายุเกิน 18 ปขึ้นไป ซึ่งไมสามารถอยูในตลาดแรงงานโดยปกติได ใหมีอาชีพหรือประกอบ
กิจการ เพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองได   
    3. ความรวมมือดานการวิจัย สถานประกอบการในประเทศอิสราเอลสวนใหญ 
จะมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสูง ซึ่งมีความจําเปนตองมีการวิจัย และทดลอง
เทคโนโลยใีหมๆ อยางตอเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง จึงมีบทบาทสําคญัในการใหความรวมมือ
เพ่ือการวิจัยดังกลาวรัฐบาลจึงไดออกกฎหมายเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือ
สงเสริมการสงออกโดยจัดเงินสนับสนุนสถานประกอบการทําโครงการวิจัย ซึ่งไมไดผลรัฐถือวาใหเปลา 
แตหากประสบความสําเร็จ สถานประกอบการจะตองจายเงินคืนใหรัฐในอัตรารอยละ 3 ของผลผลิต
จนกวาจะหมด บริษทัตางๆ ที่มีชื่อเสยีงจึงจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไวในประเทศอสิราเอล ดวยเหตุผล
ขางตนและยังสามารถคัดเลอืกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษามาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตรงตามความตองการ  
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 3. การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3.1 ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 
  3.1.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถ่ิน  
   การปกครองทองถิ่น ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Local Government นักการศึกษาได
ใหความหมายไวตางๆ กัน ดังนี้ 
   วิลเลี่ยม (โกวิทย พวงงาม.  2544: 36; อางอิงจาก William.  1953: 574) ใหความหมาย
วา การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองซึ่งรัฐไดจัดตั้งขึ้น และใหมีอํานาจปกครอง
ตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และตองมีองคที่จําเปนในการปกครอง 
(Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหสมความมุงหมายของการปกครองทองถิ่นนั้นๆ           
   จอหน (โกวิทย พวงงาม.  2544: 36; อางอิงจาก John.  1957: 87 – 89) นิยาม
ความหมายการปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงโดยเฉพาะและ หนวยการปกครองดังกลาวนี้ จัดตั้งและอยูในความ
ดูแลของรัฐบาลกลาง 
    เดเนียล (โกวิทย พวงงาม.  2544: 36; อางอิงจาก Daniel.  1967: 14 – 21) ใหนิยามวา 
การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่รฐับาลกลางใหอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหหนวย
การปกครองทองถิ่น เปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจในการปกครองรวมกันทั้งหมด หรือ
เปนบางสวนในการบริหารทองถิ่น ตามหลกัที่วา ถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถิน่แลว 
รัฐบาลในทองถิ่นก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 
   แฮริส (Harris.  1984: 574) กลาววา การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การปกครอง
ซึ่งหนวยการปกครองทองถิ่นไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผูที่มีหนาที่บริหารการปกครองทองถิ่น
ที่มีอํานาจอิสระ พรอมความรับผิดชอบ ซึ่งตนสามารถที่จะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวย
การบริหารราชการสวนกลาง หรือสวนภูมิภาค แตทั้งน้ีหนวยการปกครองทองถิ่น ยังตองอยูภายใต
บทบังคับวาดวย อํานาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด 
   อุทัย หิรัญโต (2527) กลาววา การปกครองทองถิ่นเปนการปกครอง ที่รัฐบาลมอบ
อํานาจใหประชาชนในทองถิน่ใดทองถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง และดําเนนิกิจกรรมบางอยาง มีเจาหนาที่
ที่ประชาชนเลอืกตั้งมาทั้งหมดหรือบางสวน มีอิสระในการบริหารงาน รัฐบาลควบคุมตามความเหมาะสม 
จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม เพราะการปกครองทองถิ่นเปนสิ่งที่รัฐทําใหเกิดขึ้น  
   ยงยุทธ หงสลดารมย (2541: 9) ใหความหมายวา หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะ
การกระจายอํานาจการปกครองบางอยาง ซึ่งรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทํากันเอง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นนั้นใหดําเนินไปอยางประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเหตุผลที่วา
ประชาชนในแตละทองถิ่นยอมทราบความตองการของทองถิ่นตนเองไดดีกวาบุคคลอื่น 
   การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองทางการเมืองที่อยูในระดับต่ํา
จากรบั ซึ่งกอตั้งโดยกฎหมายและมีอํานาจอยางเพยีงพอที่จะทาํกิจการในทองถิน่ไดดวยตนเอง รวมทั้ง 
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อํานาจจัดเก็บภาษี เจาหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่น สามารถไดรับการเลอืกตั้ง หรือแตงตั้ง
โดยทองถิ่นไดเอง (โกวิทย พวงงาม.  2544: 21; อางอิงจาก Emile, J. Sady) 
 สรุปไดวา การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองที่รัฐบาลกลาง มอบอํานาจ
ใหกับประชาชนในทองถิ่นปกครองตนเอง โดยผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบุคลากรทีม่าจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชนในทองถิ่นน้ัน ทําหนาที่บริหารจัดการ และบริการประชาชน ภายในขอบเขต
ของกฎหมาย แตยังตองอยูในความควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง 
  3.1.2 ความเปนมาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   การบริหารราชการแผนดินกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 มีวิวัฒนาการ
ที่สําคัญจากการที่รัชกาลที่ 5 ไดทรงวางรากฐานการบริหารราชการแผนดินไวจนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ป พ.ศ. 2475 ไดมีพระราชบญัญัตวิาดวย ระเบียบราชการบรหิารแหงราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช 2476 โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดระเบียบการบริหารราชการออกเปน 3 สวน คือ  
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น (ชวูงศ ฉายะบตุร.  2539: 
89 – 90) และในป พ.ศ. 2546 ก็ไดตราพระราชบัญญัตจัิดระเบียบเทศบาลขึ้น โดยแบงเทศบาลออกเปน  
3 ระดับ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล สวนสุขาภิบาล ซึ่งเคยกําหนดขึน้กอนที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ยังคงมีอยูและไดตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาลขึ้นใหม ใน ป พ.ศ. 2495  
ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูจัดตั้งเปลีย่นแปลง ขยายหรือลดสขุาภบิาลได ในป พ.ศ. 2499 รฐับาลโดย 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดพยายามยกฐานะของตําบล เพ่ือจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง
สามารถจัดตั้งขึ้นไดเพียง 59 แหง เทานั้น ก็ถูกยกเลิกตามประกาศคณะปฏิวตัิฉบบัที่ 326 ลงวนัที่ 13 
ธันวาคม 2515 เพราะขาดประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี ้ ยังมีการยกเลิกกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 และใชประกาศคณะปฏิวตัิแทน จนกระทั่งป พ.ศ. 2534 รัฐบาล
โดย นายอานันท ปนยารชุน ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  แทน
ประกาศคณะปฏิวัติ ซึ่งสาระสําคัญในการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน แบงออกเปน 3 สวนคือ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
   การบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือการปกครองสวนทองถิ่น เปนกิจการงานปกครอง
ที่รัฐมอบหมายใหหนวยงานสวนทองถิ่นรับไปบริหารเอง การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
ตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบดวย 1) องคการ
บริหารสวนจังหวัด  2) เทศบาล  3) สุขาภิบาล  4) ราชการทองถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ตามขอ 4) มี 2 รูปแบบดวยกัน คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
ตอมาในป พ.ศ. 2537 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
ทําใหมีการหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีกรูปแบบ คือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
ภายหลังจากที่มีการใชพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบลมาไดไมนาน ประเทศไทย
ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยางรนุแรงในป พ.ศ. 2540 สงผลใหตองมีการปรับเปลีย่นโครงสรางใหมของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบบัที่ 3) 
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พ.ศ. 2542 โดยองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรไมถึงสองพันคนใหยุบรวมกับองคการ
บริหารสวนตาํบลพื้นทีต่ิดตอกันภายในเขตเดียวกัน นอกจากนั้น รัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย ได
แถลงนโยบายตอรับสภาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
โดยจะเรงรัดการออกกฎหมายเพื่อกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรับธรรมนูญ
และจะดําเนินการปรับปรุงรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีเพียง 4 รูปแบบ คือ 1) องคการ
บริหารสวนจังหวัด 2)  เทศบาล 3) องคการบริหารสวนตําบล และ 4) การปกครองรูปแบบพิเศษ  โดย 
ในสวนของสุขาภิบาลนั้นใหยกฐานะเปนเทศบาล  
    1. องคการบริหารสวนจังหวัด 
     องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยงานการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น
ในทุกจังหวัด โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเปนนิติบุคคล
และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การจัดรูปแบบองคการบริหารสวนจังหวัดเดิมน้ัน เปนสภาจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ซึ่งมีบทบาทหนาที่ดานการศึกษา คือ เสนอขอเสนอแนะ และ
ใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการจังหวัดเกี่ยวกับการประถมศึกษาและอาชวีศึกษา เทานัน้ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ไดมีการแกไขเรื่อยมาถึง 10 ครั้ง และการแกไขที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา ไดแก ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 การแกไขในครั้งที่ 9 เปนการกาํหนดใหแยกประเภท
ขาราชการครสูวนจังหวัด ออกจากขาราชการสวนจังหวัดสามัญ และใหการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครูสวนจังหวัด กระทําไดโดยกฤษฎีกา เพ่ือวางหลักเกณฑใหขาราชการครูสวนจังหวัดไดรับสทิธิ์
เทาเทียมกับขาราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การแกไขครั้งที่ 10 ไดยกเลิกบทบัญญัติในสวน
ที่เกี่ยวกบัขาราชการครูสวนจังหวัด เน่ืองจากไดมีการโอนกิจการบรหิารโรงเรียนประชาบาล ซึ่งรวมถึง
ขาราชการครูสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งลาสุด ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 โดยพระราชบญัญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2540 (พิณสุดา สิริธรังศรี; และ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ.์  2541) 
     พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยู
ในปจจุบันมิไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหมีหนาที่จัดการศึกษาแตอยางใด  
แตทั้งน้ีในมาตรา 45 (9) ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เอาไววา “จัดทํา
กิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด บรรดาอํานาจหนาที่ใด ซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค อาจ
มอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งทําใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดสามารถจัดการศึกษาไดตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
     การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดจะบรหิารงานตามขอบญัญัติ
จังหวัด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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      1. ขั้นการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งจัดทํา ทั้ง
ระยะ 1 ป และระยะ 5 ป เปนแผนที่จะบงชี้ถึงทิศทางและเปาหมายการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด  
โดยผูวาราชการจังหวัด จะเปนผูอนุมัติแผนพัฒนาระยะ 5 ป ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติ
แผนพัฒนาประจําป 
      2. ขั้นการจัดทําขอบัญญัติจังหวดั เปนสิ่งที่แสดงถึงกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนจังหวัด โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งจะมีโครงการและงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัด 
      3. ขั้นจัดหารายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด มีรายได 3 ลักษณะ 
คือ รายไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดเก็บเองได เชน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย
และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน รายไดที่รฐับาลจัดเกบ็ใหหรือแบงรายไดให เชน ภาษมูีลคาเพิ่ม  ภาษีสุรา  
ภาษีสรรพสามิต เปนตน รายไดที่รับอุดหนุน เชน เงินอุดหนุนโครงการทางหลวงทองถิ่น เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เปนตน 
      4. ขั้นปฏิบตัิตามขอบัญญัติจังหวัด เปนการดําเนินการตามขอบัญญัต ิ 
ซึ่งกําหนดเปนหนาที่ การดําเนินการตามโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว 
      5. ขั้นควบคุมการดําเนินการตามขอบัญญัตจัิงหวัด ในสวนของฝาย
บริหารจะมีรายงานความคืบหนาการดําเนินงานโครงการตางๆ เปนระยะ ในสวนของสภาจังหวัดจะมี
คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานของฝายบริหาร 
    2. เทศบาล 
     หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลว ไดมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งนับไดวา เปนกฎมายฉบับแรก วาดวยการจัด
ระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล และตอมาไดตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้น
ใชแทน ซึ่งไดแบงโครงสรางของเทศบาลออกเปน 2 สวนคือ สภาเทศบาลและเทศมนตรี สําหรับการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่เทศบาล จะมีพนักงานเทศบาลเพิ่มขึ้นอีกสวนหน่ึงดวย 
     ในปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบวาดวย การกําหนดสวนราชการ
ของเทศบาล พ.ศ. 2534 โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งกองหรือฝายขึ้น 12 หนวย ไดแก 
      2.1 สํานักปลัดเทศบาล 
      2.2 กองหรือฝายประปา 
      2.3 กองหรือหรือฝายการแพทย 
      2.4 กองหรือฝายการศึกษา 
      2.5 กองหรือฝายคลัง 
      2.6 กองชาง   
      2.7 กองหรือฝายชางสุขาภิบาล 
      2.8 กองหรือฝายวิชาการและแผนงาน 
      2.9 กองหรือฝายสวัสดิการสังคม 
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      2.10 กองหรือฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม 
      2.11 หนวยตรวจสอบภายใน 
      2.12 แขวง 
     ในสวนของกองหรือฝายการศึกษา จะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานในดานการศึกษา ระดับประถมศกึษาของเทศบาล (ตอมาขยายเปนมัธยมศึกษา
ตอนตน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของรฐับาล) งานดานการสอน การนิเทศการศกึษา 
งานสวัสดิการสังคมและนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งกองหรือฝายการศึกษา 
จะประกอบดวย ฝายและงาน ดังนี้ 
      1. ฝายบริหารการศึกษา ประกอบดวย งานเจาหนาที่ งานบรหิารวิชาการ 
งานการเงิน และงานโรงเรียน 
      2. ฝายพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรม
เด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานธุรการ 
     อํานาจหนาที่ของเทศบาล ในสวนทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดใหมีอํานาจหนาที่เปน 2 ประเภท คือ อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายจัดตั้ง
เทศบาลกําหนด และอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนด สําหรับอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
จัดตั้งเทศบาลกําหนด มี 2 สวน คือ หนาที่ที่ตองปฏิบัตทิัง้เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
คือ สามารถจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษาได และจัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา และ
พละศึกษาได สวนอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอื่นๆ กําหนดในสวนของการศกึษา คือ หนาที่ตาม 
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 หนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
และหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยในสวนหนาที่ตามรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย และหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาตินั้น ถือเปนหนาที่ใหมที่เทศบาล
จะตองดําเนินการรวมกับสถานศึกษา 
     การบริหารงานมีกลไกที่สําคัญ คือ การตราเทศบัญญัติ อันเปนขอบังคับให
ประชาชนผูบรหิาร และพนักงานของเทศบาลปฏิบตัิหรือไมปฏิบตัติามแนวทางทีเ่กิดขึ้น กลไกที่สาํคัญ
ของคณะเทศมนตรีในการบริหารงานคือ การเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําปตอสภาเทศบาล
และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดวางไวแลว  
    3. กรุงเทพมหานคร 
     กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีฐานะเปนทั้งนครหลวงของประเทศไทย และเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบพเิศษ ที่มีฐานะเปนทบวงการเมืองนิติบคุคล มีระเบียบการปกครอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีหนาที่จัด 
บริการสาธารณะใหแกประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบงพ้ืนที่การปกครองออกเปนเขต  
และแตละเขตแบงออกเปนแขวง มีสํานกังานใหญเรียก ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร แบงสวนราชการ ดังนี้ 
     3.1 สํานักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
     3.2 สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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     3.3 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
     3.4 สํานักงานปลดักรุงเทพมหานคร 
     3.5 สํานักหรือสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก 
     3.6 สํานักงานเขต 
     อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 8(21) คือ มี
หนาที่จัดการศึกษา โดยกรงุเทพมหานครไดดําเนินการจัดการศกึษาหลายระดับและหลายรปูแบบ ซึ่งมี
หนวยงานที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
      1. การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
       1.1 การจัดในรูปศูนยเลี้ยงดูแลหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาชุมชน ซึ่งดําเนินการในลักษณะของการใหความสนับสนุนชุมชนที่เปด
ดําเนินการและสํานักอนามัยซ่ึงเปดสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน และใหการสนับสนุนบานเลี้ยงเด็ก 
       1.2 การจัดการศึกษาในระดับอนุบาล จํานวน 1 โรงเรียน ในโรงเรียน
วัดธาตทุอง ซึง่รับโอนมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.) โดยเปดดําเนินการตั้งแต
ปการศึกษา 2536 
       1.3 การจัดในรูปชั้นเด็กเล็ก (กอนเกณฑ 1 ป) อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขต ซึ่งปจจุบันเปดสอนในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
      2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในความรับผดิชอบ ของ
สํานักการศึกษาและสํานักงานเขต ซึ่งตัง้อยูกระจายทั่วพ้ืนที่ 50 เขต ทั้งกรุงเทพมหานคร 
      3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปดสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขต 
      4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
วิทยาลัยพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย ในความรับผิดชอบของสํานักการแพทย 
      5. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก การฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นในโรงเรียนฝกอาชพีกรุงเทพมหานคร และจัดใหแกกลุมสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักพัฒนาชุมชน 
     สํานักงานเขต มีอํานาจหนาที่กํากับ/ติดตามการดําเนินงานดานการศึกษา 
และฝกอบรม ความรูใหกับโรงเรียนประถมศึกษา 
     งานศึกษาธิการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี และ
พัสดุ จัดทําฎีกาเบิกจายเงินประเภทตางๆ การควบคุมจัดทําทะเบียนการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ เก็บรักษา
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา การกําหนดชื่อโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนรวมพิธีการและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับการเจาหนาที่ของขาราชการ
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และลูกจางในโรงเรียน และในงานศึกษาธิการ การนิเทศการศึกษา งานศูนยวิชาการเขต และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
    4. เมืองพัทยา 
     เมืองพัทยาเปนการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ มีฐานะเปนนิติบคุคล และ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญตัิระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 เมืองพัทยา
ประกอบดวย สภาเมืองพัทยา ทําหนาที่เปนฝายนติิบญัญัติของทองถิน่ และควบคุมการบริหารงานของ
ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยาจางมาทําหนาที่บริหารโดยปลัดเมืองพัทยา ทําหนาที่ฝายบริหาร บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจางเมืองพัทยา เมืองพัทยาแบงสวนราชการเปน 9 สวน ดังนี้ 
     4.1 สํานักปลัดเมืองพัทยา 
     4.2 กองวิชาการและแผนงาน 
     4.3 กองคลัง 
     4.4 กองชาง 
     4.5 กองสาธารณสุข 
     4.6 กองการศึกษา 
     4.7 กองสวัสดิการสังคม 
     4.8 แขวง 
     4.9 งานตรวจสอบภายใน 
    สวนราชการที่ทําหนาที่ดานการศึกษา ไดแก กองการศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย โดยการจัดการศึกษาเปนไปในลักษณะ
เชนเดียงกับเทศบาลทั่วไป คือ มีโรงเรียนประถมศึกษาเมืองพัทยา เปนสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และในป พ.ศ. 2534 เทศบาลและเมืองพัทยาก็ไดเริ่มดําเนินการเปด
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการดวย (พิณสุดา 
สิริธรังศรี; และ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์.  2541; อางอิงจาก วัลภา โลสุวรรณ.  2537) โดยมีสํานักบริหาร
การศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดาํเนิน การสงเสริม
และสนับสนุน 
    5. องคการบริหารสวนตําบล 
     เปนการจัดระเบียบบริหารงานในตําบล ซึ่งไดเริ่มขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2547 เปนตนมา และไดมีการแกไขจัดระเบียบบริหารในตําบลเรื่อยมา
อยางตอเนื่อง จนไดมีพระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งกําหนดให
องคการบริการสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล และใหทําหนาที่พัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของตนเอง ตลอดจนรับผิดชอบการจัดกิจกรรมบริการประชาชนในดานตางๆ ในเขตตําบล 
เชน จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน คุมครอง
ดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน 
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     อํานาจหนาทีข่ององคการบรหิารสวนตําบล ในสวนที่เกีย่วกับการจัดการศึกษา  
จะมีหนาที่สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลไดเขาไป
สงเสริมการศึกษาในฐานะเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการในทองที่ของตําบลนัน้ๆ นอกจากนี้สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลบางสวน ยังมี
บทบาทดานการศึกษาในฐานะเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกดวย 
     โดยทัว่ไปแมวา องคการบรหิารสวนตําบลยังไมไดจัดการศึกษาโดยตรง แต
ในพื้นที่ของแตละตําบลก็เปนที่ตั้งของสถานศึกษาหลายแหง โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา การเกิดขึ้น
ของโรงเรียนและองคการบริหารสวนตําบลในชนบทไทย ตามกฎหมาย แมโครงสรางและวิธีการจัดตั้ง
จะแตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกันคือขอผูกพันรวมกัน ตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหเกดิ
การพัฒนาดวยกระบวนการเรียนรูของชุมชนเองเปนสําคัญ โดยหลักแลวโรงเรียนและองคการบริหาร
สวนตําบล ตางก็เปนองคการทางสังคมที่มีหนาที่ตอบสนองตอการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง 
สังคม เพ่ือใหหนวยยอยในสังคมสามารถดํารงอยูได แมวาโรงเรียนและองคการบริหารสวนตําบล จะ
ตั้งขึ้นตางวาระกัน แตก็สามารถปฏิบัติงานประสานสัมพันธ มีสวนรวมซ่ึงกันและกันได เพ่ือพัฒนาให
กระบวนการขัดเกลาสมาชิกในชุมชน มีความคิดริเร่ิมในการสรางสรรคสังคม ปรับปรุงแกไขปญหาใน
ชมชนใหดีขึ้นได และเปนหนาที่หลักที่จะตองฝกฝนอบรมสมาชิกในชุมชน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของสังคม มีความเปนประชาธิปไตยที่ฝงรากลึกในจิตใจ 
  3.1.3 ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น เกิดขึ้นตามนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ โดย
การปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มีการกําหนดโครงสรางการบริหารการจัดการ กําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ 
โดยใชจํานวนประชาชนและรายไดที่หาไดจากทองถิ่น นํามาใชเปนเงินงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนัน้ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ
ตางๆ ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหาร
สวนตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความสําคัญ ดังน้ี 
   1. องคกรปกครองสวนทองถิน่เปนสถาบนัใหการศึกษา การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
แกประชาชน กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนภาพจําลองระบบการเมืองของชาติ มีกิจกรรม
ทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้ง เปนการชักนําใหคนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการปกครอง
ตนเอง เปนการฝกหัดการตัดสินใจทางการเมือง  
   2. การสรางประชาธปิไตยที่ม่ันคง จะตองเร่ิมจากการสรางประชาธปิไตยในทองถิน่
มากอน เพราะการพัฒนาการเมืองในวงกวางจะนําไปสูความเขาใจการเมือง ในระดับชาติโดยงาย 
   3. การปกครองสวนทองถิ่น ทําใหประชาชนเกิดความรอบรูแจมแจงทางการเมือง 
(Political Maturity) กลาวคอื ประชาชนจะรูถึงวิธกีารเลอืกตั้ง การตัดสินใจ การบรหิารการเมืองทองถิ่น 
การตอสูแขงขันกันตามวิถีทางการเมือง ทําใหเกิดการรวมกลุมทางการเมืองในที่สุด 
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   4. การปกครองสวนทองถิ่น ทําใหเกิดการเขาสูวิถทีางการเมืองของประชาชน ดวย 
เหตุผลที่การเมืองทองถิ่น มีผลกระทบตอประชาชนโดยตรงและใกลตัวมากที่สุด และเกี่ยวพันตอเนื่อง
กับการเมืองระดับชาติ หากมีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึน้อยูเสมอ ก็จะมีผลทําใหเกดิความคกึคัก และ
มีชีวิตชีวาตอการปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นจะมีความเกี่ยวพันและเขาสูระบบการเมือง
อยูตลอดเวลา  
 3.2 องคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แนวคิดของ ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (2537: 24 – 25) ไดกําหนดองคประกอบที่สําคัญๆ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ดังนี้ 
   1. หนวยการปกครองทองถิ่น จะไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแหงกฎหมาย และหนวย 
การปกครองทองถิ่นนั้นๆ จะมีสภาพเปนนิติบุคคล 
   2. หนวยการปกครองทองถิ่น ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น จะตองไมอยูในการบงัคับบญัชา 
(Hierarchy) ของหนวยงานทางราชการ เพราะจะตองเปนหนวยงานที่มีอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy)  
   3. หนวยการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตองเปนองคกรที่มาจากการเลือกตั้ง (Election) 
โดยประชาชนในทองถิ่น เพ่ือแสดงถึงการเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political 
Participation) 
   4. หนวยการปกครองทองถิ่นนั้น จะตองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได (Revenue) 
โดยการอนุญาตจากรัฐเพ่ือใหทองถิ่นมีรายไดนํามาทํานุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนา 
   5. หนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ควรมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและมีการควบคุม
ใหมีการปฏิบัติ ใหเปนไปตามนโยบายของตน ตามครรลองของการปกครองที่มีประชาชนทางการเมือง
การปกครองอยางแทจริง 
   6. หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นๆ ควรมีอํานาจในการออกกฎ ขอบังคบั เพ่ือกํากับ
ใหมีการปฏิบัติไปตามนโยบาย หรือความตองการแหงทองถิ่นได แตทั้งน้ี กฎ ขอบังคับทั้งปวงตองไมขัด
ตอกฎหมาย หรือขอบังคับอ่ืนใดๆ ของรัฐ 
   7. หนวยการปกครองทองถิ่น เม่ือไดรับการจัดตั้งขึ้นแลว ยังคงอยูในความรับผิดชอบ
และในกํากับดูแลของรัฐ เพ่ือประโยชนและความมั่นคงแหงรัฐและประชาชนในสวนรวม     
 3.3 อํานาจและหนาที่ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทนั้น เปนไปตามที่กฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทกําหนด โดยนอกจากจะกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ แลว 
ยังกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะไวดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายกําหนด
อํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษา ไดแก 
   1. กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 
   2. เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
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   3. องคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
2540 
   4. เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   5. องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบล และองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 283 กําหนดใหมีกฎหมาย
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมาตรา 49 และ
มาตรา 289 กําหนดวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นน้ัน และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศกึษาอบรม
ของรฐั โดยคํานึงถึงความสอดคลองและระบบการศึกษาของชาต ิประกอบกบัพระราชบญัญัตกิารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 และมาตรา 42 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาตาม
ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
หลักเกณฑและวธิีการประเมนิความพรอมในการจัดการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประสาน
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้ง การเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทั้งน้ี หลักเกณฑ และวธิีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหเทศบาลเมอืงพัทยาองคกรปกครองสวนตําบล 
องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน โดยถือวา การจัดการศึกษาเปนสวนหนึ่งของบริการ
สาธารณะดวย นอกจากนี้ มาตรา 30 และมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติฉบบัน้ี ไดกําหนดใหมีแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแผนทั้ง 2 ฉบับดังกลาว ตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี มีหลักเกณฑเกี่ยวกบัการกระจายอํานาจดานการศึกษา โดยสรปุ 
ดังนี้ 
   1. แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 กําหนดใหภารกิจการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
เปนภารกิจทีจ่ะตองถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวดั กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 
   2. แผนปฏิบตัิการกําหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ไดกําหนดขอบเขตการถายโอน ดังนี้ 
    2.1 ใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ 
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     2.1.1 กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับทองถิ่น 
     2.1.2 ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
     2.1.3 เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศกึษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2.1.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาภายหลังการถายโอน 
     2.1.5 ใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับคณะกรรมการ การกระจายอํานาจฯ
เรงดําเนินการในการสรางความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาไดเองโดย
กําหนดใหมีคณะทํางานเฉพาะดานขึ้น เพ่ือดําเนินการในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ และใหมีการรายงานความกาวหนา
ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ทราบอยางตอเน่ือง 
    2.2 เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผานการประเมินความพรอม ตามขอ 2.1.2 
และผานความสมัครใจใหถายโอนสถานศึกษาแลว ใหกระทรวงศึกษาธิการและเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถายโอนสถานศึกษาตามประเภททีก่ําหนดใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    2.3 ใหมีกลไกคณะกรรมการระดับชาตเิพ่ือทาํหนาทีใ่นการแกไขปญหา กําหนด
มาตรฐานทางวิชาการ และสงเสริมความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้ง มีกลไกระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาเรื่องสถานศึกษาที่ถายโอนทั้งระบบโดยเฉพาะ 
    2.4 รูปแบบการถายโอนองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจดําเนินการจัดการศึกษา
ในรูปแบบอ่ืนใดก็ไดที่ดําเนินการแลวจะเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา และทําใหการจัดการศึกษา
มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นั้นๆ หรือมีสวนรวมและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการศึกษา 
    2.5 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอจัดตั้งหรือขอรับการถายโอนการศึกษา
ในระบบที่เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2549 ยกเวนการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษบางประเภท 
ไดแก 
     2.5.1 สถานศกึษาทีเ่นนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศเฉพาะดานและ
มุงใหบริการในเขตพื้นที่ที่กวางขวางกวาเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง 
     2.5.2 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลองวิจัยและพัฒนา 
     2.5.3 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อผูพิการและดอยโอกาส ยกเวนสถานศึกษา
ที่เรียนรวม 



 79 

     2.5.4 สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือใหเปนสถานศึกษาตัวอยางหรือตนแบบ
สําหรับการจัดการศึกษาในระดับภาค ในระดับจังหวัด หรือในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2.5.5 สถานศกึษาระดับประถมศกึษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 300 คนขึน้ไป 
หรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1500 คนขึ้นไป 
     2.5.6 สถานศึกษาทีย่ังไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา หรือที่ยังขาดความพรอมดานบุคลากรและระบบบริหาร 
ซ่ึงตองพัฒนามาตรฐานและความพรอมกอน    
     2.5.7 สถานศึกษาทีจั่ดตั้งขึ้น ใหมีลักษณะเปนหนวยงานกระจายอํานาจ
ในรูปแบบอ่ืนอยูแลว ไดแก สถานศึกษาทีมี่ฐานะเปนองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ. 2542 
     2.5.8 สถานศึกษาในโครงการพระราชดําริหรืออยูในพระบรมราชานุเคราะห 
หรือสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
     2.5.9 สถานศึกษาทีผู่บริจาคที่ดินและอาคารมีวตัถุประสงคใหรัฐเปนผูจัด 
การศึกษาเอง 
    2.6 ภายใตขอกําหนด 9 ขอ ดังกลาวขางตน กอนดําเนินการถายโอนใหกระทรวง 
ศึกษาธิการรวมกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดรายชื่อ
สถานศึกษาลักษณะพิเศษดังกลาวใหชัดเจนและประกาศใหทราบทั่วกัน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
ผานเกณฑประเมินความพรอม และสถานศึกษามีความสมัครใจใหโอนสถานศึกษาไปสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามหลักเกณฑที่กระทรวงศกึษาธิการจัดทําขึ้นเพิ่มเตมิพิเศษจากขอ 2.1.2 ใหถายโอน
สถานศึกษาดังกลาว ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงแนบทายกฎกระทรวง 
 3.4 การจัดและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษา หลักการในการจัดการศึกษาควรตองเปน
เชนเดียวกับการจัดการศึกษาของรัฐ คือ เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายวา
ดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งถือเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของประเทศ รวมทั้ง กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีความมุงหมายและหลักการที่สําคัญ ดังนี้  
   1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐประกาศวาเปนการศึกษา
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 43 ตองทั่วถึงประชาชน มีคุณภาพ และไมเก็บคาใชจาย 
ทั้งน้ี จะตองจัดการศึกษาสาํหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และ
สติปญญา หรือความบกพรองทางการสื่อสารและการเรยีนรู หรือมีรางกายพกิาร หรือทุพพลภาพ หรือ 
บุคคล ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ใหมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ และจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซึ่งมีความสามารถพิเศษดวยรูปแบบที่เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
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   2. การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาตองมีเอกภาพดานนโยบาย 
มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการประกันคุณภาพทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศกึษา ใหสงัคมมสีวนรวมในการจัด 
การศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
   3. การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
   4. กระบวนการจัดการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง เกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่  
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม และของประเทศชาต ิรวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู
และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง การมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
  นอกจากภารกิจดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยงัมีภารกิจดานการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษาของรัฐตามที่กฎหมาย
กําหนด และตามนโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เชน 
   1. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ โดยการสงผูแทนเปนคณะกรรมการ
ในระดับตางๆ เชน 
    1.1 กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ในคณะกรรมการสภาการศึกษา
ทําหนาที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บรูณาการศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และกีฬากบัการศกึษา
ทุกระดับ พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศกึษา เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศกึษา
แหงชาติ พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนนุทรัพยากรเพือ่การศึกษาดําเนินการประเมนิผล
การจัดการศกึษา และใหความเห็นหรือคําแนะนาํในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงทีเ่กี่ยวกบัการศกึษา 
    1.2 กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ 
หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1.3 กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการอุดม ศึกษา
ทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตแิละแผนการศกึษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ 
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และประเมินผลการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และ
ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    1.4 กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสรมิประสานงานการจดั 
การอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด 
การอาชีวศึกษา และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    1.5 กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประสาน
สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาสงเสริมและสนบัสนุน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
    1.6 กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทําหนาที่
กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
   2. การสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาของรัฐ เชน การใหความชวยเหลือทาง
วิชาการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนและกิจการนักเรียน เปนตน 
  สําหรับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปจจุบัน จากการศึกษาคนควา พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ ที่มีการดําเนินการมากอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  ไดแก กรุงเทพมหานคร และเทศบาลนครนครปฐม หลังจากป พ.ศ.2550 จึงเร่ิมมีเพ่ิมขึ้น 
   1. กรุงเทพมหานคร จัดการอาชวีศกึษาและการฝกอบรมวชิาชีพ โดยการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ไดแก การฝกอบรมอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร และจัด
ใหแกกลุมสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยูในความรบัผิดชอบของสํานักงานพัฒนาชุมชน การจัดการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน กรุงเทพมหานครไดขยายจัดการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นออกเปน 3 รูปแบบ 
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักพัฒนาชุมชนเชนเดียวกัน ไดแก โรงเรียนฝกอาชีพ ศูนยฝกอาชีพ
และศูนยศึกษาและสงเสริมการเกษตรดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
    1.1 โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานในความรับผิดชอบของ
ฝายการศึกษาอาชีพ กองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาชุมชน เปนโรงเรียนที่เปดสอนวิชาชีพหลักสูตร
ระยะสั้นใหกบัประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย ขาดโอกาสทางการศึกษา เยาวชนทีส่ําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับแลวไมมีโอกาสที่จะศึกษาตอ ใหมีโอกาสเขารับการศึกอบรมยะยะสั้นเพ่ือใหมีความรู 
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ความสามารถในวิชาชีพ นําไปประกอบอาชีพหารายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว (สํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร. 2551: ออนไลน) 
    1.2 ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานในความรับผิดชอบของผาน
การศึกษาอาชีพ กองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาชุมชนเปนศูนยฝกอาชีพระยะสั้นหลากหลายมีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการจัดฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนทั่วไป ที่มีความรูโดย
อานออกเขียนได อายุตั้งแต 10 ป ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนยฝกอาชีพ รวมทั้งสิ้น 8 แหง (สํานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. 2551: ออนไลน) 
    1.3 ศูนยศึกษาและสงเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานในความ
รับผิดชอบของฝายสงเสริมเกษตรกรรม กองสงเสริมอาชพี สํานักพัฒนาชุมชน ปจจุบนัมีศูนยการศกึษา
และสงเสริมเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3 แหง ใชในสถานที่เดียวกันกับโรงเรียนฝก
อาชีพ 2 แหง และหนวยงานอ่ืนอีก 1 แหง (สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร. 2551: ออนไลน) 
   2. เทศบาลนครนครปฐม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาล
แหงแรกในประเทศไทย ที่ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เดิมใชชื่อวา โรงเรียน
อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม กอนจะเปลี่ยนมาเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จัดตั้งขึ้นใน
ระหวางที่ยังมีฐานะเปนเทศบาลเมือง ตามนโยบายของคณะเทศมนตรีเมืองนครปฐม ที่มีความตั้งใจ
จะพัฒนาทรัพยากรแรงงานของสถานประกอบการเชิงธรุกิจอุตสาหกรรม เพ่ือแกปญหาดานคุณภาพ
ของแรงงานในพื้นที่ และเพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 ที่ตองการใหเด็กทุกคนมีโอกาสศึกษาหาความรูสูงขึ้นจากภาคบังคับ และรองรับนักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนขยายโอกาสหรือโรงเรยีนอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลและพืน้ที่ใกลเคียง เปดสอน
ตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.2541 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม.  2553: ออนไลน) เทศบาลนคร
นครปฐม ตระหนักถึงความสําคัญในดานการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาสถานภาพของบุคคลใหเปน
ผูมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเฉพาะอยางยิ่งการที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงฐานะความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งเทศบาลนครนครปฐม สามารถดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาได ก็ดวย
องคประกอบความพรอมดานตางๆ ประกอบกันหลายประการ ไดแก ความพรอมทางดานบุคลากร 
งบประมาณ คาจาง เงินเดือน ที่ดินและสถานที่ ความพรอมทางดานโครงสราง การบริหารงาน และ
การกําหนดอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) 
กําหนดใหเทศบาลสามารถเลือกจัดตั้งและทํานุบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษาได ความพรอมทางดานการ
ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกทองถิ่น ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ขาราชการประจําของ
เทศบาลมีแนวคิดตรงกันและสนับสนุนใหความรวมมือกับคณะผูบริหารเทศบาลเปนอยางดี ประกอบกับ
ความตองการทรัพยากรแรงงานทางดานวิชาชีพระดับปฏิบัติการ และระดับกลางภายในทองถิ่นทั้งปริมาณ
และคุณภาพ จึงทําใหคณะผูบริหารของเทศบาลนครนครปฐมกําหนดเปนนโยบาย เพ่ือดําเนนิโครงการ
อยางเปนรูปธรรม (สมพงษ ธงไชย.  2544: 194 – 195)  
   3. สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เปดสอนตั้งแตป 
พ.ศ. 2550 เปนตนมา ซึ่งปจจุบันเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทานั้น ไดแก  
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    3.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  
    3.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา   
    3.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสกั    
    3.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพทุธบาท 
    3.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร   
    3.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครออมนอย 
    3.7 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธาน1ี(ดอนสักผดุงวิทย) 
    3.8 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล   
    3.9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม   
 3.5 หลักการในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  การกําหนดเกณฑการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น ไดยึดหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ เปนหลักการสําคญั เพ่ือสรางเกณฑที่มีความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ทีมี่ความพรอมสามารถจัดการศึกษาในระดบัใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับไดตามความพรอม 
ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น หรือจนกวาจะพัฒนาความพรอมไดมาตรฐาน ทั้งน้ี 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน รัฐจึงกําหนด
หลักการในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวดังตอไปน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547: 
13 – 16) 
  3.5.1 หลักการที่วาดวยการศึกษาที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   เพ่ือใหการศึกษาซึ่งเปนบรกิารสาธารณะสําคัญที่รฐัตองจัดใหประชาชน เปนการศึกษา
ที่มีคุณภาพ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 81 จึงบัญญัติใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมให
เกิดความรูคูคณุธรรม ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
และใหรัฐออกกฎหมายการศึกษาแหงชาติเปนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และยังไดบัญญัติไวในมาตรา 43 
ใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
   โดยในบทบัญญัตินี้ ประกอบกับบทพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
การจัดการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกบัการศกึษาที่ 
รัฐจัดการกําหนดเกณฑการประเมินความพรอมในการจดัการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จึงตอง
มีการกําหนดเกณฑที่วาดวยความพรอมดานตางๆ เชน การมีรายไดทีเ่พียงพอในการจัดการศึกษาและ
การใชรายไดเพ่ือการศึกษาหรือการจัดการศึกษา การมีแผนทีแ่สดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา รูปแบบของการบริหารจัดการศึกษา หรือดานความเหมาะสม เชน การจัดตั้งสถานศึกษา
ขึ้นในสถานที่เหมาะสม การมีประสบการณในการจัดหรือมีสวนรวมจัดการศึกษา เปนตน 
 



 84 

  3.5.2 หลักการที่วาดวยการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา 
   หลักการที่สําคัญอยางหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็คือ การกระจายอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการใหสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารจัดการอยางเบ็ดเสร็จดวยตัวเอง จากหลักการ
นี้ จึงนําไปสูการเสนอใหใชระบบคณะกรรมการในการบริหารจัดการ และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรพิจารณากระจายอํานาจใหสถานศึกษา 
  3.5.3 หลักการที่วาดวยการพัฒนาวิชาชีพครู 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัตใิหรัฐ ตองสงเสริมวิชาชีพครู และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ไดกําหนดหลักการสําคัญใหการสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
อยางตอเนื่อง ใหมีองคกรวชิาชีพครู ผูบรหิารสถานศึกษา และบคุลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของรฐั และ
เอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนั้น ยังไดกําหนดใหมีกฎหมาย
วาดวยเงินเดือนคาตอบแทน สวสัดิการ และสทิธปิระโยชนเกื้อกลูอ่ืนสําหรบัขาราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 
   โดยหลักการนี้ จึงตองมีเกณฑที่วาดวยการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดมาตรฐานเดียวกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของรัฐ 
  3.5.4 หลักการที่วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 การจัดการศึกษาใหคํานึง 
ถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง โดยเปดโอกาสให
บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนสามารถจัดการศกึษาไดเอง และมีสวนรวมในการบริหารจัดการในสถานศกึษาของ
รัฐผานทางคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสภาการศึกษา และมีสวนในการชวยระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือ
การศึกษา ดวยหลักการนี้จึงตองกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษา ควรบริหารจัด
การศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งยังควรกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวย 
  3.5.5 หลักการที่วาดวยทางเลือกของประชาชนในการรับการศึกษา 
   หลักการนี้ยึดถือวา ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษาที่เห็นวาจะจัด
การศึกษาที่ดีกวาใหบุตรหลานของตน ประชาชนจึงควรมีสวนใหความเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความพรอมในการจัดการศึกษาหรือไม กรณีนี้อาจถือไดวา เปนความตองการภายในทองถิ่นตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 289 วรรคสอง กําหนดดวย หากประชาชนเห็นวาสถานศึกษา
ของรัฐหรือของเอกชนที่มีอยู สามารถจัดการศึกษาที่ดีใหบุตรหลานเพียงพอแลว ประชาชนจะยังเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดการศึกษาอีกดวยหรอืไม และสามารถแปลผลตอไปไดวา หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตั้งสถานศึกษาขึ้นมา ประชาชนจะสงบุตรหลานไปเขาเรียนหรือไม และยังตองคํานึง 
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ถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน จึงควรมีการกําหนดเกณฑเกีย่วกบัสถานที่ตั้งสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.6 หลักเกณฑ และวิธีประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
  3.6.1 ความเปนมาของหลักเกณฑ และวธิีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547: 11 – 12) 
   หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชแลว กระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึน้เพ่ือเรงรัดปฏิรูปการศึกษา
ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 42 รวมทั้ง แผนปฏิบัติการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหการถายโอนภารกิจดานการจัดการศึกษาสามารถ
กระทําได เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผานการประเมินความพรอม ประกอบกับรัฐบาลไดเห็นชอบ
พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คณะกรรมการปฏิรปูการศกึษา
จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น ประกอบดวย
ผูบริหารและนักวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ทําหนาทีย่กรางหลักเกณฑ และวธิีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นขึ้น ซึ่งหลังจากนําไปรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทั่วประเทศจํานวน 5 จุดรับฟง
แลว ไดสรุปวา สมควรมีตัวชี้วัดจํานวน 42 ตัวชี้วัด และไดนําไปทดลองประเมินที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 6 แหง คือ องคการบริการสวนจังหวัดภูเกต็ องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา เทศบาลเมืองภูเกต็ 
เทศบาลตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ องคการบรกิารสวนตําบลวชิติ อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตาํบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่ รางกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามลําดบั ทั้งน้ีในการพิจารณาของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นใหแยกรางกฎกระทรวง
เดิมเปน 2 สวน สวนหนึ่งใหคงปรากฏอยูในกฎกระทรวง สวนที่แหลือใหออกเปนประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ จึงไดดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวง จนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เพ่ือใหมีผลบังคับใช 
   ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมในการจัดการศึกษา หมายถึง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสบการณในการจัด หรือมีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เชน การสนับสนุนดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม เปนตน มีแผนกลยุทธ เพ่ือ
การเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา มีวิธีการบริหารและการจัดการศึกษา มีการจัดสรรรายได
เพ่ือการศึกษา ประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเห็น
วาองคกรปกครองสวนทองถิน่มีความพรอมในการจัดการศึกษา ซึ่งแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ไดระบใุหพิจารณาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดาน
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ตางๆ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น.  2544)  
1) รายได 2) บุคลากร  3) จํานวนประชากร  4) คาใชจายในการดําเนินงาน  5) ประสบการณทางการ
บริหาร  6) โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของทองถิ่น 
  3.6.2 ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   เม่ือพิจารณาถึงลักษณะและวธิีการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดการศึกษาได 3 ลักษณะ คือ 
   3.6.2.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเอง หรือขยาย หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษา 
โดยใหสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือสถานศึกษาเดิมที่ขยายหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษา 
ในระดับและประเภทที่มีความพรอม ความเหมาะสม และเปนความตองการของทองถิ่น อาจแยกได
เปน 4 กรณี คือ 
    3.6.2.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ยังไมเคยจัดการศึกษามากอน ตองการ
จัดตั้งสถานศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาในระดับและประเภทที่ตองการตามที่กําหนด 
    3.6.2.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาอยูแลว จัดตัง้สถานศึกษา
ขึ้นเพิ่มเติม โดยใหสถานศกึษาใหมจัดการศึกษาในระดบัและประเภทเดิมที่จัดอยูแลว ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น 
    3.6.2.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาอยูแลว จัดตัง้สถานศึกษา
ขึ้นเพิ่มเติม โดยใหสถานศึกษาใหมจัดการศึกษาในระดับและประเภทที่แตกตางไปจากระดับ และประเภท
เดิม ที่จัดอยูแลวในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
    3.6.2.1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดจัดตั้งสถานศึกษาเพิ่มเติม แตขยาย 
หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษา จากที่จัดอยูเดิม 
   3.6.2.2 การถายโอนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ซึ่งทั้งสองกรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองผานการประเมินความพรอมตาม
เกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
   3.6.2.3 การเขาไปมีสวนรวม หรือรวมมือในการจัดการศึกษา โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อาจรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน หรือรวมมือกับรัฐในกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน หรือเอกชนจัดการศึกษา เขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะ แนะนํา และรวมพัฒนา
การศึกษา ทั้งน้ี อาจมีความจําเปนที่ตองดําเนินการ เชน เทศบาลจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษา
ใหแกประชาชนในเขตเทศบาล แตมีประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเขาเรียนดวย โดยไมอาจจํากัดสิทธิ
ของประชาชนเหลานั้นได แตเทศบาลมีขอจํากัดดานงบประมาณทีจ่ะสนับสนุนการศึกษาใหได ก็อาจ
โอนโรงเรียนใหองคการบริหารสวนจังหวัด หรือขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดเขาเปนเจาสังกัดรวม
ของโรงเรียนดังกลาวได หรือกรณีโรงเรียนตั้งอยูในเขตขององคการบริหารสวนตาํบลๆ มีนโยบายจะ
ขอโอนโรงเรียนมาสังกัด แตมีขอจํากัดดานรายได องคการบริหารสวนจังหวัดก็อาจรวมมือทําความตกลง
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จัดตั้งสหการการศึกษา หรือองคการที่เรียกชื่ออยางใด โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการ
บริหารสวนตําบลเปนเจาของรวม เพ่ือรับโอนสถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการแทน (กระทรวงมหาดไทย.  
2544: 29) 
  3.6.3 เกณฑการประเมินความพรอมในการจัดการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
   การกําหนดเกณฑการประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดยึดหลักการที่ปรากฏในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญตัิการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนหลกัการสาํคญั เพ่ือสรางเกณฑที่มีความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมสามารถจัดการศึกษาไดตามศักยภาพและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ยังไมมีความพรอมจะไมสามารถจัดการศึกษาได จนกวาจะพัฒนาความพรอมจนไดมาตรฐาน ทั้งน้ี 
เพ่ือใหการศึกษาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเปนการศึกษาที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐ
กําหนด 
   กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดออกประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกณฑความพรอมของการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จะประกอบดวย 6 องคประกอบ แตละองคประกอบมีตัวชี้วัดตั้งแต 1 – 4 ตัวชีว้ัด รวม 11 ตัวชี้วัด 
ดังนี้  
    องคประกอบที่ 1 ประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด หรือ
มีสวนรวมจัดการศึกษา  
     ตัวชี้วัด 1 ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด หรือมีสวนรวมสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาจนถึงปที่ประเมิน 
     ตัวชีว้ัด 2 ผลการจัดการศึกษา 
     ตัวชีว้ัด 3 ดานความรวมมือของชุมชนในการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน ดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรมและดานอ่ืนๆ 
     ตัวชีว้ัด 4 ดานการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษากอนการรับโอน เชน ดาน
ทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม ดานอื่นๆ 
    องคประกอบที่ 2 แผนเตรียมความพรอมจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาจัดการศึกษา 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพรอมดานตางๆ ที่เหมาะสมกับระดับ ประเภท และรูปแบบการศึกษา  
     ตัวชีว้ัด 1 มีแผนในลักษณะแผนกลยุทธ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัด
การศึกษา 
     ตัวชี้วัด 2 ความพรอมดานอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษา 
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     ตัวชีว้ัด 3 การมีแผนที่แสดงใหเห็นถึงความพรอมในการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส
ในการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ดานการมีเครือขายในการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส การมีหลกัสตูรและ
แนวทางการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับเด็กดอยโอกาส มีระบบรับรองการศึกษาตอและการมีงานทํา         
    องคประกอบที่ 3 วิธีบริหารและจัดการศึกษา  
     ตัวชีว้ัด - ดานรูปแบบวิธีการบริหารและจัดการศึกษา      
    องคประกอบที่ 4 จัดสรรรายไดเพ่ือการศึกษา  
     ตัวชีว้ัด - สัดสวนการใชรายได (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินกู แต
ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เพ่ือการศึกษาเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลัง (ไมรวมปงบประมาณที่
ประเมิน)      
    องคประกอบที่ 5 ระดับและประเภทการศกึษาทีส่อดคลองกับสภาพปญหา และ
ความตองการของชุมชน  
     ตัวชีว้ัด - ดานความตองการเขาเรียนในสถานศึกษา ในระดับ ประเภทการจัด
การศึกษาของประชากรในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    องคประกอบที่ 6 ความเห็นของประชาชน และผูมีสวนเกี่ยวของตอความพรอม
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
     ตัวชีว้ัด - ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในเขตบริการ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
 

4. แนวคิดและหลักการเก่ียวกับระบบไตรภาคี 
 4.1 ความหมาย แนวคิด และวัตถุประสงคของระบบไตรภาคี 
  4.1.1 ความหมายของไตรภาคี 
   คําวา “ tripartite ” ตามพจนานุกรม  The American Heritage Dictionary  of the 
English Language (2009: Online) ไดใหความหมายไวดังนี้ 
                       tri-par-tite  adj.  1. Composed of or divide into three parts. 
                                               2. Relating to or executed by three parties: a tripartite agreement 
   คําวา “tripartite”  ตามพจนานุกรม Collins English Dictionary– Complete and 
Unabridged. (2003: Online) ใหความหมายไว ดังนี้ 
    tripartite  adj.   1. divided into or composed of three parts 
        2. involving three participants 
        3. (Life Sciences & Allied Applications / Botany) (esp of 
leaves) consisting of three parts formed by divisions extending almost to the base          
   คําวา “ไตรภาคี” ตาม Thesaurus Legend:/Synonym /Related Words/ Antonyms 
(2008: Online) ตรงกับภาษาอังกฤษวา “ tripartite” มีความหมาย ดังนี้ 
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    Adj. 1. tripartite–involving three parties or elements “a tripartite treaty”, 
“tripartite division”, “a three-way playoff” 
     / three-party, three- way 
     / many –sided, multilateral–having many parts or sides 
   คําวา “ ไตรภาคี” ตามพจนานุกรม W3 Dictionary (2010: Online) ตรงกับภาษา 
อังกฤษวา “tripartite”  มีความหมาย ดังนี้ 
    1. tripartite  adj. แบงออกเปน 3 สวน แบงออกเปน 3 แฉก ประกอบดวย 3 ชิ้น 
    2. tripartite  n  def : สนธิสัญญาที่มีคูสัญญา 3  ฝาย 
     syn : สนธิสัญญาไตรภาคี 
    3. tripartite  n   syn :  3  ฝาย 
     Sample :  การลงนามรวมกันระหวางไตรภาคีสําเร็จลุลวงไปแลว 
   คําวา ไตรภาคี ประกอบดวยคําวา ไตร แปลวา สาม และ ภาคี แปลวา ผูมีสวน 
หรือ ผูเปนฝาย และคําวา ไตรภาคี หมายถึง สามฝาย ใชเหมือนคําวา ทวิภาคี ในการทูต เชน การ
เจรจาระดับไตรภาคี ความสัมพันธแบบไตรภาคี นอกจากนั้นคําวา ไตรภาคี ยังนิยมใชในดานอ่ืนดวย 
เชนในกิจกรรมที่มีผูรวม 3 ฝาย เชน เรียกสนธิสัญญาที่มีคูสัญญา 3 ฝาย วา สนธิสัญญาไตรภาค ี ใน
การเจรจาเรื่องขอเรียกรองของพนักงาน ตองมีการประชุมไตรภาคีระหวางตัวแทนพนักงาน นายจาง 
และศาลแรงงาน คณะกรรมการประกันสังคมเปนองคกรไตรภาคี ที่ประกอบดวย รัฐ นายจาง และ
ลูกจาง  หรือคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบดวย ฝายรัฐบาล ชุมชน และนักวิชาการ จะรวมกํากับ
ดูแลการดําเนินงานกอสรางใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง (ราชบัณฑิตยสถาน สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  30 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 7.00 – 7.30 น.)    
 จากคํานยิามตางๆ อาจสรุปไดวา ไตรภาคี (tripartite) หมายถงึ การบริหารจัดการงาน ใดๆ 
ก็ตาม ที่ประกอบดวยการมีสวนรวมของคูสัญญาทั้งสามฝาย 
  4.1.2 แนวคิดของระบบไตรภาคี 
   ระบบไตรภาคี (Tripartism or tripartite system) หรือ การรวมมือสามฝาย 
(Tripartite cooperation) หรือ ความสัมพันธสามฝาย (Tripartite relations) มีจุดกําเนิดและสนับสนุน
จากองคการแรงงานระหวางประเทศ(International Labour Organization – ILO) ซึ่งเปนหลักการของ
ความรวมมือระหวางรัฐบาล นายจาง และคนงาน เพ่ือแสวงหาความยุตธิรรมทางสังคมบนพื้นฐาน
ระหวางประเทศ ระบบไตรภาคี อาจเกิดขึ้นไดทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด หรือระดับอุตสาหกรรม
(สังศิต พิริยะรังสรรค.  2546: 521 – 523) ซึ่งในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ฝายนายจาง ฝายลูกจาง
และรัฐบาลควรจะหันหนาเขามารวมปรกึษาหารือ (Consultation) และรวมตัดสินใจ ในเรืองทีเ่กี่ยวของ
กับผลประโยชนของทั้ง 3 ฝาย ทั้งน้ี เพ่ือปองกันประเด็นการขัดแยงระหวางทั้ง 3 ฝาย หรือชวยใหทุกฝาย
อยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยเชื่อวา ระบบภาคีที่มีประสิทธิภาพจะตองไดรับการยอมรับจากภาคี
ทั้ง 3 ฝาย และทุกฝายตองใหความเคารพตอการตัดสนิใจของคณะกรรมการไตรภาค ีตองละเวนการใช
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พลังกดดันทางการเมืองหรือทางดานใดๆ ตอฝายอ่ืนๆ ใหยอมรับขอตกลง (วิชยั โถสุวรรณจินดา. 
2544: 169)  
   ดังนั้น จึงมีความเชื่อวาหากมีคณะไตรภาคีซึ่งประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย ไดหันหนา
มาปรึกษาหารือกันและรวมมือกัน โดยยึดหลักการและผลประโยชนของทุกฝาย ก็จะสามารถหาทาง 
ประนีประนอมผลประโยชน และสรางความสามัคคีระหวางฝายตางๆ ได หลักการสําคัญ คือ การบริหาร
ระบบภาคใีดๆ จะตองไมเปนปฏิปกษตอกัน แตจํากดัและถวงดลุกันได ฉะนั้น ระบบภาค ีควรถูกใช
เพ่ือการสนับสนุนประสิทธภิาพและเสริมศักยภาพของภาคี สรางผลประโยชนที่ไดดุลยภาพ ระหวาง
ภาคีตางๆ (โชคชัย สุทธาเวศ.  2548) รวมทั้ง ตองสงเสริมใหทั้ง 3 ฝายสามารถแสดงความเห็นไดอยาง
อิสระ มีกระบวนการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนประชาธิปไตย (สงัศิต พิริยะรังสรรค.  2546: 521) 
   องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization – ILO) ได
ใหแนวทางสาํหรับการสนบัสนุนระบบไตรภาคีใหมีประสิทธิภาพ (วชิัย โถสวุรรณจินดา.  2544: 169 – 170) 
ไวดังนี้  
    1. องคการฝายนายจางและองคการฝายลูกจาง ควรมีองคการระดับชาติเพียง
องคการเดียว เพ่ือสงผูแทนเขารวมปรกึษาหารือกับรัฐบาลดวยความจรงิใจและอยูบนพ้ืนฐานของประโยชน
ทุกฝาย 
    2. แตละองคการจะตองมีเสรีภาพในการแตงตั้งตัวแทนของฝายตน 
    3. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีบอยๆ และสมํ่าเสมอ 
    4. เชิญผูชํานาญพิเศษมาใหคําแนะนําแกคณะกรรมการไตรภาคี ในกรณีจําเปน 
    5. จํานวนผูแทนทั้งสามฝายตองเทากัน และมีอํานาจตัดสินใจเทาเทยีมกัน 
    6. เม่ือคณะกรรมการไตรภาคมีีมติอยางใดแลว ตองมีกลไกของรัฐดูแล ใหมี
การปฏิบัติตามมตินั้น 
    7. ผูแทนในคณะกรรมการไตรภาคี ควรไดรับการฝกอบรม เพ่ือใหมีความรู
เทาที่จําเปนโดยรัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
    8. การแตงตั้งตวัแทนของแตละฝาย ควรเนนความรู ความสามารถ และมี
คุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับคณะกรรมการแตละชุด 
    9. เผยแพรหลักการไตรภาคีออกไปในทุกระดบั และใหทุกฝายเขามามีสวนรวม
ในระบบไตรภาคี 
                10. สรางหลักประกันวา รัฐบาลจะตองปรึกษาหารือกับองคการนายจาง และ
องคการลูกจางกอนมีการวางนโยบาย หรือออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน 
  4.1.3 วัตถุประสงคของระบบไตรภาคี  
   ระบบไตรภาคีมีวัตถุประสงคอยางนอยที่สุด 6 ประการ (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2546: 524) 
ไดแก  
    1. ระบบไตรภาคีชวยให ทั้งสามภาคีเกิดความเขาใจในสิ่งที่สนใจรวมกัน และ 
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ยังชวยทําให ทุกฝายมีความเขาใจในความแตกตางในเร่ืองผลประโยชนของแตละฝาย 
    2. ระบบไตรภาคี จะชวยปรับใหเกิดความสมดุลระหวางผลประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้งความสมดุลระหวางผลประโยชนของแตละภาคีกับผลประโยชน
ของประชาชาต ิ
    3. โดยการรวมมือแบบไตรภาคี ความรูและผลประโยชนของแตละภาคีจะชวย
สะทอนใหเห็นปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนถึงความตองการเฉพาะของแตละฝาย 
    4. การรวมมือแบบไตรภาคชีวยทําใหเกิดความเห็นพองตองกันอยางกวางขวาง
ในการตัดสินใจ เปนการชวยทําใหกระบวนการตัดสินใจมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น 
     5. ระบบไตรภาคชีวยลดความขดัแยง ชวยทําใหเกิดความสงบสขุทางดานแรงงาน  
และการปรองดองผลประโยชนของทุกฝาย ดังจะเห็นไดจากประเทศจํานวนมากทีร่ัฐบาล องคกรลูกจาง
และนายจางมีการเจรจาตอรอง เพ่ืออออกกฎหมายดานแรงงานสัมพันธในทางทีส่งเสริมการรวมมือ
ทางดานแรงงาน กฎหมายเหลานี้ครอบคลุมในประเด็นเร่ืองเสรีภาพในการรวมตัว การยอมรับสหภาพ 
แรงงาน และการแกไขขอพิพาทดานแรงงาน 
    6. ระบบไตรภาคจีะชวยสงเสรมิใหเกิดนโยบายใหมๆ รวมทั้งการใหการยอมรับ 
และการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 
 4.2 ลักษณะและรูปแบบของระบบไตรภาคี  
  การรวมมือแบบไตรภาคี (Tripartite Cooperation) เปนเครื่องมือในการแสดงออก ถึง
การกระทํารวมกันและผลประโยชนรวมกนัของทั้งสามฝายที่จะผลักดนัใหเกิดความเห็นพองตองกนัดวย
การแลกเปลีย่นความคิดเห็น โดยคํานึงถึงลักษณะ (Nature) และคุณภาพ (Quality) ซึ่งไมสามารถ
เกิดขึ้นไดในชั่วเวลาขามคืน แตจะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของปจจัยและเงื่อนไขอยางนอยที่สุด สอง
ประการ กลาวคือ ประการแรก จะตองมีภาคีทั้งสามฝายเขารวม ไดแก รัฐ นายจาง และลูกจาง โดย
จะตองเปนภาคีที่แยกออกจากกัน เปนอิสระตอกัน และมีบทบาทหนาที่ที่แนนอนของตัวเอง และ
ประการที่สอง ทั้งสามฝายตองเต็มใจที่จะตรวจสอบปญหาตางๆ รวมกัน แสวงหาขอสรุปอยางอดทน
และดวยทาทีที่ประนีประนอม ซึ่งเปนขอสรุปที่ทุกฝายยอมรับกันได แมวาแตละฝายจะมีผลประโยชน
ที่แตกตางกันก็ตาม (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2546: 537 – 538)  
  ระบบไตรภาคี จึงมักอางอิงถึงการปฏิสัมพันธของทั้งสามฝาย ของการปฏิสัมพันธซึ่ง 
สังศิต พิริยะรังสรรค (2546: 527-529) ไดนําการปฏิสัมพันธของไตรภาคีมากําหนดเปนรูปแบบของ
กิจกรรมที่ไตรภาคีจะกระทํารวมกันได ดังน้ี 
   1. รูปแบบการมีสวนรวมในขาวสารขอมูล (Information Sharing) รูปแบบของไตรภาคี
แบบน้ี มักแสดงออกโดยการที่รัฐบาล และองคกรนายจางและลูกจางแลกเปลีย่นขาวสารขอมูลในประเด็น
ที่แนนอน การมีสวนรวมในขาวสารขอมูลชวยใหภาคีตางๆ มีความเขาใจรวมกนัไดดียิง่ขึ้น รวมทั้ง ยงัเปน
การปองกันขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นดวย การมีสวนรวมในขาวสารขอมูล เปนรูปแบบของการรวมมือ
แบบไตรภาคีขั้นพ้ืนฐานที่สดุ แตเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญมาก อาจกลาวไดวา การมีสวนรวมในขาวสาร 
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ขอมูลเปนเง่ือนไขที่จําเปนสําหรับรวมมือแบบไตรภาคีรูปแบบอ่ืนๆ  
   2. รูปแบบการปรกึษาหารือสามฝาย (Tripartite Consultation) ในการปรึกษาหารือ
สามฝาย ไดแก รัฐบาล นายจาง และลูกจางจะตองมีขาวสารขอมูลรวมกันในประเด็นที่แนนอน รวมทั้ง
จะตองมีการอภิปรายขอมูลเหลานั้นในการประชุมดวย กอนการประชุมสามฝาย อาจมีการแยกอภิปราย
แบบทวิภาคีระหวางฝายรฐับาลกบัองคกรนายจาง และระหวางฝายรฐับาลกบัองคกรลกูจางกอนการปรึกษา 
หารือสามฝายก็ได การปรึกษาหารือสามฝายอาจนําไปสูการใหขอเสนอแนะแกผูบริหารระดับสูง เพ่ือ
การตัดสินใจ ซึ่งผูบริหารมักจะตัดสินใจไปตามนั้นโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง   
   3. รูปแบบการตอรองสามฝาย (Tripartite Negotiation) การตอรองสามฝายเปนไป
เพ่ือใหรฐับาล นายจางและลูกจางแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล อภิปรายและปรกึษาหารือกัน เพ่ือใหบรรลุ
ถึงขอตกลง หรือเพ่ือแกไขปญหารวมกัน ปรกติแลวขอตกลงแบบนี้ไมมีขอผูกมัดในแงกฎหมาย แตเปน
การยอมรับวา ขอตกลงเปนผลประโยชนรวมกันของทุกฝาย  
   4. รูปแบบการตัดสินใจรวมกัน (Shared Decision Making) การตัดสินใจรวมกัน
ตองอยูบนพ้ืนฐานที่ทั้งสามฝาย มีขาวสารขอมูลในการอภิปราย และเจรจาตอรองในประเด็นที่แนนอน 
การตัดสินใจรวมกัน มักดําเนินการผานคณะกรรมการที่เปนทางการ และมีอํานาจตามกฎหมาย หรือ
ในรูปของคณะกรรมการไตรภาคีที่บริหารจัดการ โดยใชเสียงขางมากในที่ประชุม 
 4.3 การสรางประสิทธิภาพของระบบไตรภาคี 
  ปจจัยที่สนับสนุนใหระบบไตรภาคีเกิดประสิทธิภาพไดนัน้ ตองประกอบดวยองคประกอบ
ดังนี้ (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2546: 544 – 546)   
   1. การมีเสรีภาพในการรวมตวั (Freedom of Association) ของภาคีที่เกี่ยวของ  
   2. ทุกภาคีตองมีความเปนอิสระและเปนตวัแทนที่แทจริงของแตละภาคี โดยตัวแทน 
ที่เขาไปนั่งในคณะไตรภาคี จะตองไดรับมอบอํานาจจากฝายของตนใหตัดสินใจในนามของฝายตนได  
   3. แตละภาคีจะตองใหการยอมรบัซ่ึงกันและกนั (Mutual Recognition) ในการดํารงอยู
และในวัตถุประสงคของแตละฝายที่อาจแตกตางกัน  
   4. ทุกภาคีจะตองมีความเต็มใจ (Willingness) ที่จะปรึกษาหารือ และถกเถียงกัน
ในประเด็นที่เปนผลประโยชนรวมของทุกฝาย ปราศจากอคติที่จะปกปองผลประโยชนเฉพาะฝายตน 
   5. มีโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม และเอ้ือตอการสรางความเขมแข็งใหกับระบบ
ไตรภาค ี 
   6. มีกรอบการทํางาน (framework) เพ่ือใหความรวมมือสามารถดําเนินการไปได  
   7. แตละภาคสีามารถเขาถึงขาวสารขอมูลที่ถูกตองและทันเหตุการณ   
   8. ทุกฝายยอมรับหลักการที่จะมีอํานาจรวมกัน (Sharing Power)   
   9. มีการถวงดุลอํานาจ (Balance of Power) อยางมีเหตุผล ระหวางภาคีทั้งสาม   
    10. แตละภาคีมีความรู ความสามารถในการทํางานรวมกับภาคีอ่ืนๆ  



 93 

   11. ตัวแทนของแตละภาคีมีความเขาใจและตระหนักถึงปญหาตางๆ รวมกัน อยาง
เพียงพอ   
 4.4 อุปสรรคที่ทําใหระบบไตรภาคีไมมีประสิทธิภาพ 
  ขณะเดียวกัน มีปจจัยจํานวนมาก ที่อาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบไตรภาคี อุปสรรค
เหลานี้ ไดแก (สังศิต พิริยะรังสรรค.  2546: 547 – 548; อางอิงจาก Heron; & Vandenabeele.  1998: 19 – 24)     
   1. การที่องคกรที่รวมเปนภาคีเปนเพียงตัวแทนสวนนอยของภาคีในหลายๆ ประเทศ 
พบวา องคกรนายจางเปนเพียงตวัแทนของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ แตไมสามารถ
ทําหนาที่เปนปากเสียงใหแกสถานประกอบการขนาดเล็กได หรือในบางประเทศสหภาพแรงงานเปนเพียง
ตัวแทนของลกูจางในภาคที่เปนทางการ ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับลูกจางในชนบทและลกูจางในภาคที่ไมเปน
ทางการ (Non-formal Sector)   
   2. จุดออนขององคกรลกูจางและนายจาง มักจะอยูทีค่วามสามารถทางดานวชิาชพี 
ความสามารถทางดานเทคนิค จํานวนเจาหนาที่ที่ทํางาน สถานะทางการเงิน การเขาถึงขาวสารขอมูล  
และความสามารถที่จะสื่อสารกับสมาชิก   
   3. ทัศนคติของลกูจางและนายจางที่มองวา แตละฝายมีผลประโยชนทีข่ัดแยงกัน
และไมสามารถประนีประนอมกันได   
   4. ทัศนคติขององคกรลูกจางและนายจางที่มองรัฐบาลวา เปน ‘ศตัร’ู ที่ไมอาจ
ประนีประนอมกันได เพราะเห็นวา รัฐบาลเขามาแทรกแซงกิจกรรมของพวกตนมากเกินไป   
   5. การขาดผูนําที่ไดรับความเชื่อถือจากภาคีอ่ืนๆ    
   6. การขาดประเพณีที่จะทํางานรวมกับภาคีอ่ืนๆ   
   7. สภาพแวดลอมทางการเมืองที่ไมเอ้ืออํานวยใหเกิดบรรยากาศของการปรึกษา 
หารือและการรวมมือระหวางฝายตางๆ   
   8. การขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค จากรัฐบาลที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาระบบ
ไตรภาคี ซึ่งอาจเปนผลมาจากทัศนคติของตัวแทนรัฐบาลที่มองวาตัวแทนของภาคีอ่ืนๆ ดอยกวาหรือ
อยูในฐานะที่ต่ํากวาหรืออาจเกิดจากการขาดความรูหรือประสบการณของเจาหนาที่   
   9. การขาดการสนับสนุนทางดานเทคนิคอยางเพียงพอ  
 นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนอีกหลายประการที่สนับสนุนหรือเหน่ียวรั้งการรวมมือแบบไตรภาคี 
คือ การรวมศูนย/การกระจายอํานาจ การเขาถึงและการใชประโยชนขาวสารขอมูล และการปฏิบัติ
อยางยืดหยุน เปนตน 
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5. แนวคิดและหลักการเก่ียวกับความรวมมือ 
 5.1 ความหมาย และความสําคัญของความรวมมือ 
  5.1.1 ความหมายของความรวมมือ 
   พจนานุกรม New Webster’s Dictionary of the English Language (2552: ออนไลน) 
ใหความหมายคําวา ความรวมมือ (Collaborate) หมายถึง การทํางานรวมกันในกิจการทั่วไป ของ
โครงการ (Work together on a common enterprise of project) ขณะที่ The Longman Dictionary 
of Contemporary English Advanced Learner's Dictionary (2552 : ออนไลน) ไดใหความหมายของ 
ความรวมมือ (Collaborate) วา การทํางานรวมกันของบุคคลหรือกลุมคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคใด
โดยเฉพาะในวิทยาศาสตรหรือศิลปะ (To work together with a person or group in order to achieve 
something, especially in science or art) ซึ่งสอดคลองกับ ชอว และคัสแตนโซ (Shaw & Custanzo) 
(เพชรรัตน จันทศ. 2542: 9; อางอิงจาก Shaw; & Custanzo. 1982) ไดใหความหมายการใหความรวมมือ
วา เปนกระบวนการทางสังคม ซึ่งสมาชิกของกลุมทุกคน สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคได โดยที่
สมาชิกทุกคนชวยกัน สวนเมย และ ดูป (อภิชาติ ประจิมพันธุ.  2551: 9; อางอิงจาก Gerald. 1975: 
5; citing May ;& Doob. 1937) ไดใหความหมายของการใหความรวมมือ หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลอยางนอยสองคนที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน และสามารถบรรลุผลสําเร็จได และสําหรับ American 
Council on Education (ยิ่ง กีรติบูรณะ.  2544: 53; อางอิงจาก American Council on Education.  
n.d.: 1) ไดใหความหมายของความรวมมือไววาหมายถึง ขอผูกพันที่ดําเนินการโดยตรง ซึ่งเกดิขึ้น
โดยผานขอตกลงรวมมือการจัดการใหมีผลประโยชนรวมกัน และตองการการลงทุนในทรัพยากรรวมกัน 
ทั้งน้ี ไดเนนที่ความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
    เฮนรี่ เคลย ลนิดเกรน (ยิ่ง กีรติบูรณะ.  2544: 55; อางอิงจาก Henry Clay Lindgren. 
1969: 367) ไดใหความหมายของการรวมมือวา เปนการทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายที่ยอมรับซ่ึงกัน
และกัน เปาหมายตางๆ ของผูรวมมือหลายคนไมจําเปนจะตองเหมือนกันทุกอยาง แตผลสัมฤทธิข์อง
เขาเหลานั้นตองมีผลดานความพึงพอใจของกลุม การรวมมืออาจรวมถึงการรวมมือในกลุมที่เขาใจบทบาท
ซึ่งกันและกัน 
    เดอเลกา และ กรีแลค (ยิ่ง กีรติบูรณะ.  2544: 53; อางอิงจาก Derlega, V.J. &     
Grelak, J. 1982: 73 – 79) กลาววา การรวมมือน้ันเปนพฤติกรรมที่ขึน้อยูระหวางบุคคลหรือเปนพฤติกรรม
ที่ตองอาศัยซึง่กันและกนั (Interdependence) ระหวางบุคคลตั้งแต 2 คน หรือมากกวานีใ้นกลุมของคน 
ซึ่งบุคคลจะใชกระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) ใชปฏิบัติการทางความคิด(Mental Operation) 
ในการรับรูขอมูลที่เกี่ยวกับผูรวมแสดงพฤติกรรมการรวมมือ และมีความคาดหวังถึงบทบาทของผูรวม
แสดงพฤติกรรมและคาดหวังถึงผลกรรมที่ตนจะไดรับ 
   ดูเบรียน และ ไอรแลนด (Dubrion; & Ireland.  1993: 86 – 87) ไดสรุปวา ความรวมมือ 
คือ การที่คนตั้งแตสองคน หรือสองหนวยงาน/องคกรขึ้นไป มีปฏิสัมพันธตอกันและรวมกันปฏิบัติภารกิจ 
อาจจะเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน หรือคนละเปาหมายก็ได ดวยการระดมทรัพยากรรวมกัน รวมกัน
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กําหนดแนวปฏิบัติและลงมือปฏิบัต ิ อีกทั้งมีสวนรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติและ/หรือรวมรับผลประโยชน
จากการปฏิบัต ิโดยภายใตการปฏิบัติรวมกันดังกลาวตั้งอยูบนพื้นฐานของขอตกลงและความเปนอิสระ
โดยไมขึ้นตอกัน 
   ทอมปสัน (นิตยา เงินประเสริฐศรี.  2540: 27; อางอิงจาก Thompson.  1958) ได
กลาวถึง ความหมายของความรวมมือวา เปนกระบวนการที่องคกรหนึ่งไดรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ ใน
สภาพแวดลอมที่มีความมุงหมายเฉพาะเจาะจงโดยมีการกระทํารวมกัน ซึ่งการกระทํารวมกันระดับต่าํสุด 
คือ การเจรจาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ซึ่งกันและกันระดับสูงขึ้นมา คือ การดึงหนวยงาน 
ตางๆ มารวมงานดวยหรือเขามาเปนพวก และการรวมกําลัง ซึ่งเปนระดับของการกําหนดเปาหมาย
รวมกัน จัดเครือขายการทํางาน (Networking) และจัดบทบาทหนาที่รวมทั้ง เกิดความรูสึกเปนเจาของ
งานรวมกัน (Sense of Belongings) 
   โกวิทย พวงนาม (2541: 67) ไดใหความหมายของความรวมมือวา หมายถึง กระบวนการ
ของกลุมองคกรชุมชนตั้งแตการไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเขาใจในปญหา
ของตนเองและตระหนักถึงสทิธิ์ของตนที่มีตอสิ่งน้ัน ซึ่งความรูสึกเหลานั้นจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการทีบุ่คคล
ไดรับขอมูลใหม ที่ชวยเพ่ิมอํานาจทางความคิด และมีโอกาสไดรวมวเิคราะหและตัดสินใจกําหนดเปาหมาย
ในกิจกรรมเหลานั้น 
   ธีระพงษ แกวหาวงษ (2542: 17) ไดใหความหมายของความรวมมือวา เปนการรวมกัน
ปฏิบัติงานของทั้งบุคคล กลุมหรือหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุทั้งวัตถุประสงคของงานหรือหนวยงาน โดย
อาศัยลักษณะการรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ หรือรวมกันกําหนดวิธีการ หรือเอ้ืออํานวยความสะดวก
ในทรัพยากรรวมกัน เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ 
   ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ (2545) กลาวถึงวา มีผูศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความรวมมือวา มีความแตกตางกัน ในความหมายเปน 3 ลักษณะ คือ ความรวมมือแบบพันธมิตร 
(Alliance) ความรวมมือแบบความรวมมือรวมใจ (Collaboration) และความรวมมือแบบหุนสวน (Partnership) 
โดยแตละลักษณะจะเปน ดังน้ี 
    1. ความรวมมือแบบพันธมิตร (Alliance) เปนความรวมมือที่เกิดขึ้นได ทั้งใน
รูปแบบความสัมพันธตามพันธะผูกพัน หรือเกี่ยวดองกันระหวางรัฐตอรัฐ พรรคตอพรรค คณะบุคคล
ตอคณะบุคคล บุคคลตอบคุคล หรือครอบครัวตอครอบครัว ซึ่งเปนการรวมตัวกันเพื่อที่จะทํางานรวมกัน 
หรือวางแผนที่จะทํารวมกันในอนาคต ความสัมพันธของความรวมมือที่เกิดขึ้นโดยมีพันธะผูกพัน (Bond) 
หรือความเกี่ยวดอง (Connection) จากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติรวมกันผกูพันโดยรวมกําลังเปนหนวยเดียว 
หรือมีสนธิสัญญา หรือขอตกลงรวมกัน หรือผูกพันโดยการจัดตั้งสหภาพหรือสมาคมทางดานวิชาชีพ 
หรือดานคุณภาพ โดยรวมตัวกันอยางใกลชิด (Strong Association) ของสมาชิกที่มีความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพรวมกัน (Merriam Webster’s Collegiate Dictionary.  1996) 
    2. ความรวมมือรวมใจ (Collaboration) มีลักษณะสําคญั คอื เปนความรวมมือ
ในรูปของการเขาไปทํางานกบัคนอ่ืน กับองคกรหรือสถาบนั โดยไมมีความสัมพันธกันมากอน ความสมัพันธ
ของความรวมมือเกิดขึ้น โดยการใหความชวยเหลือหรือ ตั้งเปาหมายในการทํางานรวมกัน (Merriam 
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Webster’s Collegiate Dictionary.  1996) ลักษณะของวัฒนธรรมความรวมมือรวมใจเปนรูปลักษณะ
อยางเปนทางการ ทั้งการประชุมพบปะ หรือการสั่งอยางเปนทางการ จะไมมีลักษณะที่จะทํางานเปน
ครั้งคราว หรือเฉพาะกิจ แตเปนการทํางานอยางประสานสัมพันธของบุคลากร โดยมุงหวังใหเกิดคุณภาพ
อยางกวางขวาง มีทัศนคตทิี่ดี และพฤตกิรรมที่ดีงาม ที่เปนพฤตกิรรมปฏบิัตเิปนประจาํวันตอวนั คําวา 
การชวยเหลือ การสนับสนุน ความเชื่อถือ ไววางใจ และความเปดเผย เปนสิ่งที่อยูในหัวใจของความสัมพันธ
อันน้ี ภายใตขอผูกพันของคุณคาของแตละบุคคลและคุณคาของกลุมคนเหลานั้น (Fullan; & Hargreaves) 
กอรดอน (Gordon.  1996) ไดใหความหมาย ความรวมมือรวมใจ (Collaboration) วา เปนความรวมมือ
ที่เนนในการแกปญหา เพ่ือใหเกิดความพอใจสูงสุดดวยกันทั้งสองฝาย ความรวมมือรวมใจ จะประสบ
ความสําเร็จ เม่ือถือวา ความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเปนธรรมดา ตองแสดงใหเห็นความซื่อสัตยและ
ไววางใจตอผูรวมงาน และพยายามกระตุนความรูสึก และเจตคติของผูรวมงานและใหผูรวมงานไดเรียนรู
และใชขอมูลอยางกวางขวางเพื่อที่จะนําไปสู ขอยุติรวมกัน 
    3. ความรวมมือแบบหุนสวน (Partnership) เปนความรวมมือที่เกิดขึ้นจากคน
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป สัมพันธกันในรูปของการมีสวนรวม หรือทําธุรกิจรวมกันโดยเปนไดทั้งสวนบุคคล
และกฎหมาย แมวาไมมีความผูกพันเกี่ยวดอง หรือพันธสัญญามากอน หากเปนความรวมมือแบบหุนสวน
ทางกฎหมายแลว จะมีความรวมมือใกลชิด (Close Cooperation) ระหวางหุนสวน โดยมีจุดมุงหมาย
รวมกัน มีสิทธิรวมกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน (Merriam Webster’s Collegiate Dictionary.  1996) 
และพฤติกรรมความรวมมือแบบหุนสวน จะเปนสิ่งนํามา ซึ่งความเปนหนึ่ง เพราะมีความเสมอภาค เฉลี่ย
มโนทัศน เฉลีย่ทักษะ และมีการพัฒนาไปพรอมๆ กัน โพสเตอร และ เดย (Postor; & Day.  1998) 
ไดใหหลักการของจุดมุงหมายของความรวมมือแบบหุนสวน ในการพัฒนาองคกรวา เปนการชวยนักการศึกษา
ในการออกแบบวางแผนรวมกับขบวนการพัฒนาองคกรของตนเอง ซึ่งมิไดกอใหเกิดแตเพียงสรางความเปน
เจาของงาน เทานั้น แตเปนการสรางความมั่นใจในวิชาชพี และความชาํนาญของตนเอง อีกทั้งการคนหา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางภายในสถาบนัของตนเองอกีดวย จะเปนการสรางทีว่างสําหรบัคนตางสาขา
ที่จะมาทํางาน เพ่ือใหเกดิผลประโยชนรวมกัน หากยิ่งไดดําเนินการโดยการพัฒนาที่ยั่งยืนของหุนสวน
ทั้งสองฝาย โดยไมตองพ่ึงจากที่อ่ืนแลว นั่นจะเปนวัตถุประสงคสําคัญของการรวมมือแบบหุนสวน 
 จากความหมายของความรวมมือดังกลาว สรุปไดวา ความรวมมือ (Collaborate) หมายถึง 
การทํางานรวมกันของบุคคล กลุมบุคคลหรือองคกรตั้งแตสองขึ้นไป ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย วางแผนงาน
กระบวนการทํางาน และลงมือปฏิบัติงานรวมกัน ดวยการระดมทรัพยากรของทุกฝาย อีกทั้งมีสวนรวมกัน
รับผิดชอบในการปฏบิัตแิละ/หรือรวมกนัรับผลประโยชนจากการปฏบิัต ิ เพ่ือประโยชนของตนที่อาจรวมกัน
หรือตางกันก็ได         
  5.1.2 ความสําคัญของความรวมมือ 
   มงคล ดานธานินทร และคณะ (2533: 119 – 120) ไดกลาวถึง การบริหารภายใต
ความรวมมือที่มีความสําคัญ สามารถสรุปไดวา ความรวมมือจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล และวัสดุอุปกรณ การแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนางาน และ
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การประสานงานทางวิชาการ กอใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ทั้งในดานการวางแผน 
การปฏิบัติงานและการรวมมือในการติดตามตรวจสอบโครงการตางๆ รวมทั้ง เปนการระดมทรัพยากร
ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และชวยแกไข หรือลดปญหาการขาดแคลน ทรัพยากรได ไมวาจะ
เปนทรัพยากรบุคคล สถานที่ วัสดุอุปกรณ  รวมทั้ง เทคโนโลยีตางๆ ทําใหองคกรสามารถคงหรือเพ่ิม
มาตรฐานของผลผลิตและบริการไวได ทําใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันในเรื่องของขอแตกตาง และ
วิธีการทํางานของทั้งสองฝาย และหากความรวมมือ มีประสิทธิภาพแลว องคกรความรวมมือ จะมี
ความเขมแข็ง และมีอํานาจในการตอรองกับองคกรหรือหนวยงานอื่น  
   เรวัตร ชาตรีวศิิษฎ (2539: 115) ไดอธิบายถึง การสรางความสัมพันธระหวางองคกร
วา หากความสัมพันธระหวางองคกรเปนไปในทางรวมมือกันแลว จะมีผลดีในแงที่ทรัพยากร ถกูใชไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ลดความซ้ําซอนของงาน และไมกาวกายซึ่งกนัและกัน 
นอกจากนี้ ความคิดริเร่ิมในโครงการใหมๆ จะเกิดขึ้นไดอยางสะดวก ทั้งน้ีเพราะไมตองเกรงวาจะตอง
ไปแยงชิงทรัพยากรกับองคกรอ่ืนๆ โดยที่ตางคนตางไมรูวา ใครกําลังทาํอะไรอยูกอนแลว จึงเปนการลด
อุปสรรคในการทํางานลงได ขณะที่จากการศึกษาของ ดูเบรียน และ ไอรแลนด (Dubrion; & Ireland. 
1993: 124 – 125) เกี่ยวกับผลกระทบที่องคกรหนึ่งแตงตั้งสมาชิกของอีกองคกรหนึ่ง ใหเขารวมอยูใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาขององคกร จะชวยใหเกิดประสิทธิผลในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกร 
และมากกวาองคกรที่ไมมีการสรางความสัมพันธในลักษณะนี้  
 จะเห็นวา ความรวมมือมีความสําคัญตอการทํางานของบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรที่ได
วางแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินงานรวมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือการบรรลุเปาหมายเดียวกนัหรือตางเปาหมาย
กันก็ได โดยการรวมกันปฏบิัติภารกิจดังกลาวอยูภายใตการรวมรับผิดชอบ และรับผลประโยชนรวมกัน 
ซึ่งหากความรวมมือมีการประสานงานกันดีแลวจะทําใหทรัพยากรถูกใชไปอยางคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด กอใหเกิดประสิทธิผล ในการสรางความสัมพันธอันดี ระหวางองคกรชวยทําใหภารกิจของแตละ
องคกร สามารถคงหรือเพ่ิมมาตรฐานของผลผลิตและบริการไวได 
 5.2 หลักการและแนวปฏิบัติของความรวมมือ 
  สําหรับลักษณะของการปฏิบัติงานรวมกัน แบงตามระดับความสําคัญออกเปน 3 ระดับ 
คือ (เรวัตร  ชาตรีวิศิษฐ.  2539: 120 – 121) 
   1. การปฏิบัติงานรวมกันในระดับต่ํา มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.1 ทําความรูจักกับโครงการที่เกี่ยวของจากองคกรหรือหนวยงานอ่ืน 
    1.2 ทําความรูจักคุนเคยกับโครงการที่เกี่ยวของและตองปฏิบัติงานรวมกัน 
    1.3 จัดใหมีการติดตอสื่อสารอยางไมเปนทางการ 
    1.4 แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลทั่ว ๆ ไป โดยเนนดานโครงการ 
    1.5 เปนคณะกรรมการองคกรรวมกัน 
   2. การปฏิบัติงานรวมกันในระดับกลาง มีแนวทางในการประสานงาน ดังน้ี 
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    2.1 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลอยางเปนทางการ เชน รายงานขาว
เปนการภายในระหวางองคกรรวมมือ 
    2.2 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช 
    2.3 จัดใหมีโครงการรวมระหวางองคกร 
   3. การปฏิบัติงานรวมกันในระดับสูง มีแนวทางในการประสานงาน ดังน้ี 
    3.1 จัดใหมีคณะกรรมการรวมกันอยางเปนทางการ 
    3.2 จัดใหรวมเปนเจาของสิ่งอํานวยความสะดวกดวยกัน 
    3.3 จัดใหมีการทําขอตกลงรวมกนัอยางเปนทางการเกี่ยวกบันโยบายและโครงสราง
การดําเนินงาน 
  ในการทํางานรวมกันที่จะกอใหเกิดความสําเร็จตามนโยบายและเปาหมายที่ตองการนั้น 
เรวัตร ชาตรีวศิิษฐ (2539: 119 – 120) ไดใหแนวคิดการทํางานภายใตความรวมมือวา ความคาดหวัง
ของความรวมมือ คือ การสรางการทํางานเปนทีมและสามารถรวมกันพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานรวมกันน้ันยอมมีการกระทบกระทั่ง หรือมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบการทํางานและพฤติกรรมขององคกรที่ตางกัน พฤติกรรมและคานิยมของผูปฏิบัติงาน
เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากอาจจะกอใหเกิดปญหาหรือความขัดแยงขึ้นได จึงควรปรับหรือเปลี่ยนความรูสึก 
คานิยมของแตละฝายไมวาจะเปนการทํางานกับภาคราชการหรือภาคเอกชนก็ตาม ดังนี้ 
   1. สรางทัศนคติทีดี่ตอกันไมแบงพรรคแบงพวก แตคิดวา เปนเพ่ือนรวมงานกันทํางาน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคม มีสิ่งใดทีส่ามารถชวยเหลอืซึ่งกันและกนัได ก็ยินดีทีจ่ะใหความชวยเหลือ
ดวยความเต็มใจ ตั้งใจแนวแนที่จะจับมือรวมกันทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 
   2. สรางแนวความคิดใหตรงกัน โดยคิดวา การทํางานรวมกันก็เพ่ือผลประโยชน
ของสังคมและประเทศชาต ิซึ่งทั้งสองหนวยงานก็จําเปนตองมีผลตอบแทน และผลประโยชนรวมกัน 
และควรจะอยูในระดับที่พอใจทั้งสองฝาย อยาคิดวา ถาเปนหนวยงานเอกชนก็มักทํางานเพื่อผลประโยชน
ของตน และถาเปนหนวยงานราชการก็มักทํางานลาชา และมีระบบการทํางานที่ไมยืดหยุน องคกรตางๆ 
จะตองปรับใหเขาหากันใหได 
   3. ระบบการทํางานที่ยึดติดกับกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ หากมีปญหาในการ
ปฏิบัติงานจะตองปรึกษา เพ่ือปรับหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดให สามารถทํางานไดอยางสะดวก ไมมี
อุปสรรค 
   4. การเอื้ออํานวยดานขอมูลและขาวสาร ควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
จัดหาขอมูลที่เปนประโยชนตอกันและกัน โดยเนนดานขอมูลของโครงการหรืองานที่เกีย่วของกบัแตละฝาย 
เพ่ือใหมีการปรับตัวของทั้งสองฝายไดทันตามเหตุการณผันแปรของสภาวะภายนอก 
   5. ทําความรูจักกับผูเกี่ยวของ การทํางานรวมกันหากผูรวมปฏิบัติงานไมรูจักหรือ
คุนเคยกันแลวจะทําใหการทํางานเกิดอาการเกร็ง การรวมประชุมหรือโตแยง จะรุนแรง และบางครั้ง
อาจจะกอใหเกิดปญหาระหวางผูรวมงาน หากผูปฏิบัติงานไดรูจักสนิทสนมกันแลว หากมีปญหาในเรื่อง
การทํางานเกิดขึ้น จะสามารถตกลงและปรับความเขาใจกันไดงาย การทําความรูจักกันนั้น อาจทําใน
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รูปของการรวมสัมมนา การรับประทานอาหาร หรือการดูงาน แลกเปลี่ยนและใหความชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน เปนตน 
  อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ (2546) กลาววา หลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความ
รวมมือ อันจะนําไปสูความรวมมือที่มีประสิทธิผล ไดแก 
   1. ทุกคนเขาใจวัตถุประสงคและขอบเขตภารกิจ 
   2. รวมแรงรวมใจปฏิบัติภารกจิ ภายใตบรรยากาศที่อบอุน สรางสรรคริเริ่ม และ
จริงใจตอกัน 
   3. ผูนํากลุมหรือองคกรมีความรู ความสามารถ ทักษะและรวมในการบริหารกลุม 
หรือทีมได 
   4. การจัดการ ไดแก การจัดโครงสรางของกลุมหรือทีมที่มีประสิทธิภาพ การจัด 
ระบบการสื่อสารและการประสานงาน การจัดระบบบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก ตลอดจน
ความพอเพียงของทรัพยากร 
  กอรดอน (Gordon.  1996) ไดเสนอขั้นตอนของความรวมมือวาตองประกอบดวย 3 ขัน้ตอน 
เพ่ือใหผูอยูในความรวมมือไดเรียนรู และใชขอมูลอยางกวางขวางเพื่อนําไปสูขอยุติรวมกัน อันไดแก  
   ขั้นตอนที่ 1 กําหนดปญหา ปญหาจะตองถูกกําหนด และจะตองกําหนดทรัพยากร
ที่จะใชและผูกพันที่จะมีสัดสวนรวมกัน 
   ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดทิศทาง กฎแหงพ้ืนฐานจะตองกาํหนดขึ้น ไดแก การกําหนด
ขั้นตอน และกาํหนดกลุมยอยที่จะทํางาน เพ่ือที่จะแสวงหาขอมูลรวมกัน แสวงหาทางเลือกและกําหนด
ขอตกลงรวมกัน 
   ขั้นตอนที่ 3 การปฏบิัตกิาร หลักการทีจ่ะทํางานรวมกบัหนวยงานสนบัสนนุขางนอก
จะตองกําหนดขึ้น รวมทั้ง การจัดองคประกอบในการที่จะตรวจสอบการปฏิบัติ 
 สรุปไดวา หลักการและแนวปฏิบัติของความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันของบุคคลหรือ
องคกรใดก็ตาม ทุกคนควรเขาใจวัตถุประสงคและขอบเขตภารกิจของตน ระบบการทํางาน พฤติกรรม
ขององคกร คานิยมและพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เปนสิ่งสําคัญ จึงควรปรับ หรือเปลี่ยนความรูสึก 
คานิยมของแตละฝายใหตรงกัน หรือเขาใจกัน สรางทัศนคติที่ดีตอกัน ทําความรูจักกับผูเกี่ยวของโดย
คิดวาการทํางานรวมกันก็เพ่ือผลประโยชนของทั้งสองฝาย และหากมีปญหาการปฏิบัติงานจะตองปรึกษา
เพ่ือปรับหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดใหสามารถทํางานไดอยางสะดวก  ผูนํากลุมหรือองคกรตองมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และรวมในการบริหารกลุมหรือองคกร 
 5.3 ปจจัย อุปสรรค และปญหาของความรวมมือ            
  5.3.1 ปจจัยที่ทําใหความรวมมือประสบผลสําเร็จ 
    การรวมมือกันทํางานจําเปนจะตองมีการปรบัตวัเขาหากันระหวางองคกร และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยทั้งสองฝายจะตองรับสภาพความจริงที่วา องคกรหรือหนวยงานใดๆ ก็ตาม โดยตัว
ของมันเองแลว ทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยูอาจไมเพียงพอที่จะบรรลเุปาหมายไดอยางเต็มที่ จําเปนตอง
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ประสานงานและสรางเครือขายการทํางาน (วิฑูรย สิมะโชคดี.  2539: 66) ซึ่งปจจัยที่จะทําใหบรรลุผล
ไดทั้งสองฝายตองประสานในเรื่องตางๆ ดังนี้ (เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ.  2539: 116 – 117) 
    1. ทําความเขาใจและยอมรับเปาหมายรวมกัน 
    2. กําหนดวิธีการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข รวมทั้งวางแผนปฏิบตัิและ
อํานวยความสะดวกในทรัพยากรรวมกัน 
    3. จัดระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
    4. ผูบริหารระดับสูงควรสงเสริมการสรางบรรยากาศในการประสานงาน และ
การทํางานรวมกันของทั้งสองฝาย 
    5. การพัฒนาภายใตความรวมมือ การยอมรับในความอิสระของแตละองคกร
ในการกําหนดกิจกรรมในสวนความรบัผดิชอบของตน และสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมๆ โดยยึด
เปาหมายการทํางานมากกวาวธิีการ 
   คูมส (อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ.  2546: 26; อางอิงจาก Coombs.  1981: 187) 
ไดเสนอใหเห็นวา ปจจัยที่เกี่ยวของสัมพันธกับความสําเร็จในความรวมมือ ไดแก 
    1. ความสามารถ ความตั้งใจ และความจริงจังของผูนําที่เกี่ยวของ 
    2. ทัศนะของผูปฏิบัติงานในการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ซึ่งจะตองหาวิธีการสราง
การยอมรับในความรวมมือ และวธิีการดังกลาว อยูภายใตการปฏบิัตกิารแบบเผชญิหนา และการสั่งการ
ที่เปดเผย 
    3. ความรวมมือจะประสบความสําเร็จลงได จะตองมีมาตรการในการกระจาย
อํานาจการบริหารและกระจายความรับผดิชอบ เพ่ือใหเจาหนาที่มีบทบาทสงเสรมิ และประสานงาน
อยางใกลชิด เพราะความสําเร็จของความรวมมือแบบผสมผสานนี้จะเกิดขึ้นโดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ระดับลางที่ใกลชิดกับปญหาโดยตรงมากกวาในระดับสูง 
    4. ความคลองตัวขององคกร โดยความคลองตัวดังกลาวปราศจากการผูกขาด
อํานาจ 
    5. การปรับตนเองเพื่อลดปญหาอุปสรรคในความรวมมือและพรอมในทางปฏิบัต ิ
   สวน บอม (Baum.  1993: 8) ไดเสนอปจจัยที่มีอิทธพิลตอความสําเรจ็ของ โครงการ 
Healthy Cities จากการศึกษาในภาคพื้นยุโรป โดยเกี่ยวของกับความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน 
ดังนี้ 
    1. มีการตัดสินใจรวมกันของกลุมตางๆ 
    2. การสรางกลไกประสานการทาํงานรวมกัน เพ่ือระดมความคิดเห็นประสบการณ 
และทรัพยากร อีกทั้งประสานการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
    3. การมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในการตัดสินใจ และควบคุมในเรื่อง
ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการกินดีอยูดี 
    4. การสงเสริมนวัตกรรมใหมๆ 
    5. ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ มีนโยบายที่สอดคลอง และสงเสริมซ่ึงกันและกัน 
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   อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ (2546: 39) ไดสรุป ปจจัยที่ทําใหโครงการความรวมมือ
ประสบความสาํเร็จ ไววา การรวมมือจะตองมีการวางแผนระยะยาว มีวตัถุประสงคที่ชัดเจนทั้งสองฝาย 
โดยตองทําความเขาใจใหตรงกันเพื่อวัตถุประสงคที่เกื้อกูลกัน ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทั้งสองฝาย 
มีแหลงเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ มีผูประสานงานที่มีความรู ความสามารถเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย 
และมีความรับผิดชอบ บุคลากรที่เขารวมโครงการตองมีความสนใจ ตั้งใจจริงในการทํางานรวมกัน เสียสละ
ประโยชนสวนตัว มีศักยภาพ และความพรอมในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ  องคกรที่รวมมือ
จะตองมีการจัดเตรียมความพรอม สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ ที่พัก 
เปนตน มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี มีความยืดหยุนในการดําเนินงาน การติดตอสื่อสารเปนไป
อยางรวดเร็ว มีความตอเนื่องของโครงการ ตองมีระบบการติดตามประเมินผลที่ดี มีการรายงานผล
การปฏิบัติ งานเปนระยะๆ และมีกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการ 
 สรุปไดวา ปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดความสําเร็จในความรวมมือ คือ การยอมรับและสนับสนุน
ความรวมมือ มีทัศนคติที่ดีตอกัน มีการจัดโครงสรางองคกรภายใตความรวมมือ มีวัตถปุระสงครวมกัน 
ที่ชัดเจน มีการวางแผนปฏิบัติรวมกัน มีการรวมระดมทรัพยากร มีวธิีการ ใหความรวมมือ และการจัด
กลไกการประสานงาน เพ่ือกอใหเกิดการประสานแผนทรัพยากร และความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ขอมูลขาวสาร มีการสื่อสารที่ดี อีกทั้งทุกสวนมีสวนรวมในกิจกรรมภายใตความรวมมือ 
โดยเฉพาะการตัดสินใจรวมกัน มีการรวมติดตามประเมินผลที่ดี มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เปน
ระยะๆ และที่สําคัญมีกําหนดระยะเวลาของการสิ้นสุดความรวมมือ   
  5.3.2 อุปสรรคและปญหาของความรวมมือ  
   อุปสรรคและปญหาของความรวมมือ สามารถจัดแบงเปน 4 กลุม (อมรรัตน ภิญโญ
อนันตพงษ.  2546: 24; อางอิงจาก Coombs.  1981: 132) ดังนี้ 
    กลุมที ่1 ปญหาดานนโยบายและแผนงาน มักเกิดจากการขาดการรวมมือ ใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานรวมกัน 
    กลุมที่ 2 ปญหาดานสมรรถนะขององคการ ภายใตการพัฒนาความรวมมือ พบ
ปญหา อุปสรรคที่สําคัญ คือ ขาดวิธีการที่ชัดเจนในการใหการสนับสนุนทางการบริหาร ทั้งในเรื่อง
ทรัพยากร งบประมาณและการพัฒนากําลังคน เน่ืองจากไมทราบขอเท็จจริงถึงความตองการที่แทจริง
ขององคการ 
    กลุมที ่3 ปญหาการยอมรับซ่ึงกันและกนัและความเปนอิสระภายใตความรวมมือ 
ซึ่งการผสมผสานความรวมมือ (Integration Cooperation) ไดนั้น ตองพัฒนาบนรากฐานของการยอมรับ
ซึ่งกันและกันของทั้งสองฝาย มีการสื่อสารแบบเปดเผยและมีความจริงจังตอวิธีการของความรวมมือ 
    กลุมที ่ 4 ปญหาดานการพัฒนารูปแบบความรวมมือ ปญหาการจัดโครงสราง
ขององคกร เพ่ือความรวมมือที่ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ สวนหนึ่งมาจากบทบาทของผูนําองคกร
และปญหาของสังคมที่องคกรตระหนัก ดังนั้น การจัดกลไกความรวมมือ จึงตองอาศัยระยะเวลา และ
การพัฒนาความรวมมือรวมกัน ซึ่งภายใตการพัฒนาดังกลาวพบวา การจัดกลไกการประสานงาน รูปแบบ
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การแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารระหวางองคกร การเผยแพรประชาสัมพันธลวนมีสวนสําคัญตอการพัฒนา
รูปแบบความรวมมือทั้งสิ้น 
 กลาวโดยสรุป อุปสรรคและปญหาที่สําคัญของความรวมมือ ไดแก การขาดความรวมมือใน
การกําหนดนโยบายและแผนงาน การขาดวธิีการที่ชัดเจนในการใหการสนับสนนุทางการบริหาร โดยเฉพาะ
การจัดสรรทรัพยากรการเงิน งบประมาณ บุคลากร การขาดการยอมรับและจริงใจตอกัน การขาดการจัด 
โครงสรางองคกรเพ่ือความรวมมือที่ตอเน่ืองและมีประสทิธภิาพ รวมทั้ง ปญหาการจัดกลไกการประสานงาน 
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางองคกร การเผยแพรประชาสัมพันธความรวมมือยังไมมีประสิทธิภาพ 
 

6. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
 6.1 ความหมายและองคประกอบของรูปแบบ 
  6.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
   รูปแบบ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Model ซึ่งพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 ใหความหมายของ รูปแบบ วาหมายถึง รูปที่กําหนดขึ้นเปนหลักหรือเปนแนวซึ่งเปนที่ยอมรับ 
หรือสิ่งที่แสดงใหเห็นวาเปนเชนน้ันๆ เชน รูปแบบรอยกรอง รูปคน รูปบาน รูปปลา รูปใบไม (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: ออนไลน)   
   อุทุมพร จามรมาน (2541: 22) ใหความหมายของรูปแบบวา หมายถึง โครงสราง
ของความเกี่ยวของระหวางหนวยตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ดังนั้นโมเดล จึงนาจะมีมากกวา 1 มิติ 
หลายตัวแปร และตวัแปรดังกลาวตางมีความเกี่ยวของ (เชิงความสัมพันธหรือเชิงเหตุผล) ซึ่งกันและกัน            
   กูด (เบญจพร แกวมีศรี.  2547: 87; อางอิงจาก Good.  1973: 370) ไดใหความหมาย
ของรูปแบบไวใน Dictionary of Education ไว 4 ความหมาย ดังนี้ 
    1. เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ํา 
    2. เปนตัวอยางเพ่ือการเลียนแบบ 
    3. เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
    4. เปนชุดของปจจัยหรือตวัแปรที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมกันเปนตวั
ประกอบและสญัลักษณทางระบบสังคม อาจเขียนเปนสตูรทางคณิตศาสตรหรือบรรยายเปนภาษาก็ได  
   จอยซ และ วลี (Joyce; & Weil.  1992: 1 – 2) ใหความหมายของรูปแบบวา หมายถึง 
แผน (Plan) หรือแบบ (Pattern) ซึ่งสามารถใชเพ่ือการเรียนการสอนในหองเรียน หรือการสอนพิเศษ
Pเปนกลุมยอย หรือเพ่ือจัดสื่อการสอน ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร และเทปบันทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอร และหลักสูตร แตละรูปแบบจะใหแนวทางในการออกแบบการสอนที่ชวยใหนักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคตางๆ 
   คอรซินี และ เออรบารค (Corsini; & Auerbach.  1996: 573 – 574) ใหความหมาย
ของรูปแบบวา หมายถึง ชุดของความสัมพันธที่สรางขึ้น ระหวางปรากฏการณในโลกความจริง และ
โครงสรางของสิ่งที่กําลังศึกษา ซึ่งเปนตัวแทนของปรากฏการณในโลกความจริง                 
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   ราจ (Raj. 1996: 14) ไดใหความหมายของคําวา รูปแบบ (Model) ในหนังสือ Encyclopedia 
of Psychology and Education ไว 2 ความหมาย ดังนี้ 
    1. รูปแบบ คือ รูปยอของความจริง ของปรากฏการณ ซึ่งแสดงดวยขอความ 
ภาพ หรือจํานวนโดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดียิ่งขึ้น 
    2. รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใชแนวความคิดของโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบ ที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง 
แบบ แนวคิดของการดําเนินงาน ที่ไดเรียบเรียงไวในลักษณะของโครงสราง ครอบคลุมองคประกอบ
สําคัญ ซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดตางๆ ซึ่งไดรับ
การพิสูจนทดสอบ หรือยอมรับวา มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ใหบรรลุวตัถุประสงค เฉพาะของรูปแบบน้ันๆ 
  6.1.2 องคประกอบของรูปแบบ 
   จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับรูปแบบและตัวอยางของรูปแบบจากตางๆ พบวา 
ไมมีหลักเกณฑวารูปแบบตองมีองคประกอบอะไรบาง สวนใหญจะขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ
ที่ผูสนใจดําเนินการศึกษา อาทิ การกําหนดองคประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับการจัดองคการ และการ
บริหารจัดการ (The Model of Organization and Management) ตามแนวคิดของ บราวน และ โมเบิรก 
(วิสทุธิ์  วิจิตรพัชราภรณ.  2547:  11; อางอิงจาก  Brown; & Moberg.  1980: 16 – 17) ซึ่งได
สังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตาม
สถานการณ (Contingency  Approach) ประกอบดวย ดังนี้ 
    1. สภาพแวดลอม (Environment) 
    2. เทคโนโลยี (Technology) 
    3. โครงสราง (Structure) 
    4. กระบวนการจัดการ (Management Process)  
     5.  การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 
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ภาพประกอบ 2  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณตามแนวคิดของบราวน และ โมเบอรก (Brown; & 
      Moberg’s System and Contingency Model)  
  
 ที่มา: เบญจพร แกวมีศรี.  2547: 92; อางอิงจาก Warren, B. Brown; & Dennis, J. Moberg. 
1980: 17. 
 
 
 ดังนั้น จากการศึกษาคนควา พบวา องคประกอบของรูปแบบการบริหาร ประกอบ ดวย 1) หลักการ  
2) จุดหมาย  3) การจัดองคกรและบทบาทหนาที่ 4) กระบวนการดําเนินการ  5) การประเมินรูปแบบ 
และ 6) เง่ือนไขความสําเร็จ 
 6.2 ประเภทของรูปแบบ 
  มีนักวิชาการหลายคนทีศ่ึกษาเกี่ยวกบัรปูแบบและไดแบงประเภทของรูปแบบ ตามสาขา
ที่ศึกษาไวหลายลักษณะ ดังน้ี  
  คีฟ (เบญจพร แกวมีศรี.  2547: 90; อางอิงจาก Keeves. 1988: 561-565) ไดพัฒนา
รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร และไดแบงรูปแบบออกเปน 4 ประเภท ดังนี้  
   1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบที่ใชในการอุปมาอุปมัย
เทียบเคียงปรากฏการณ ซึ่งเปนรูปธรรม เพ่ือสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม สวน
ใหญใชในดานวิทยาศาสตร ที่สามารถนําไปทดสอบกับขอมูลเชิงประจักษได เชน รูปแบบในการทาํนาย
จํานวนนักเรียนที่เขาสูระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคดิมาจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้าํออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเขาสูระบบเปรยีบไดกบันํ้าทีไ่หลเขาถัง นักเรียนที่ออกจากระบบเปรียบไดกับนํ้าที่เปดออก
จากถัง ดังนั้น นักเรียนทีค่งอยูในระบบ จึงเทากบันักเรยีนทีเ่ขาสูระบบลบดวยนักเรยีนที่ออกจากระบบ 
เปนตน 
   2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาแสดงโครงสรางทาง
ความคิด ความสัมพันธขององคประกอบภายในรูปแบบ ในรูปของขอความ แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือ
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บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณทีศ่ึกษา เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรยีน รูปแบบการสอน รูปแบบ
การควบคุมวทิยานิพนธ และรูปแบบการบริหารการศกึษาประชาบาล เปนตน จุดออนของรูปแบบนี้ 
มักขาดความชัดเจนแนนอน ทําใหยากตอการทดสอบโครงสรางของรูปแบบ 
   3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematics Model) เปนรูปแบบที่ใชสญัลักษณหรือ 
สมการทางคณิตศาสตร เปนสื่อในการแสดงความสัมพันธขององคประกอบ หรือตัวแปรตางๆ รูปแบบน้ี
สามารถนําไปสูการสรางทฤษฏีและนําไปทดสอบสมมตฐิานได เพ่ือนําไปสูการพิสูจนขอเท็จจริงได รูปแบบ
ประเภทนี ้นิยมใชกันมากในสาขาจิตวทิยาและการศึกษา รวมทั้ง การบริหารการศึกษา                      
   4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) พัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง 
(Path Analysis) โดยการนาํเอาตวัแปรตางๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตแุละผล ทําใหสามารถศกึษารปูแบบ
เชิงขอความทีมี่ตัวแปรสลบัซับซอนได สามารถวัดความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระ และผลกระทบตอ
ตวัแปรทีส่นใจศึกษาทัง้ขนาด และทศิทางทั้งทางตรงและทางออม หลกัสําคญั คือ ตองสรางจากทฤษฎี
ที่เก่ียวของหรืองานวิจัยที่มีมาแลว สามารถเก็บรวบรวมในสภาพการณที่เปนจริง เพ่ือทดสอบรูปแบบ 
รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบงเปน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) ที่แสดงความสมัพันธ
ยอนกลับ และรูปแบบเชิงสาเหตุเสนคู (Non-recursive Model) ที่แสดงความสัมพันธเชิงสาเหต ุแบบ
เสนคู ระหวางตวัแปร โดยทศิทางความสัมพันธของตวัแปรหลังอาจเปนไดทั้งสาเหตแุละผลของตวัแปร
อ่ืนๆ ภายในรูปแบบน้ัน คือ มีความสัมพันธกันแบบไปและยอนกลับได 
  วิลสัน และ มอรเรน (พจนา เอ้ืองไพบลูย.  2546: 42; อางอิงจาก Kathleen, Wilson; & 
George, E.B. Morren.  1990: 78 – 84) ไดแบงรูปแบบเปน 2 ประเภท ดวยกัน คือ 
   1. รูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) เปนรูปแบบที่ไดรับการสรางขึน้ ใหเหมือน 
กับของจริงแตลดขนาดใหเล็กลงหรือขยายใหใหญขึ้นจากของจริงแลวแตกรณี โดยมีสัด สวนที่ถูกตอง
กับของจริงรูปแบบนี้มีลักษณะเหมือนกับแบบจําลอง 
   2. รูปแบบสัญลกัษณ (Symbolic Model) เปนรูปแบบทีใ่ชสัญลักษณแทนความคิด
หรือจินตนาการ สรางขึ้นเพื่ออธิบายถึงองคประกอบตางๆ ของความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งวา แตละ
องคประกอบทําหนาที่อยางไร สัมพันธกับองคประกอบอื่นอยางไร 
  สําหรับ สไตเนอร (Steiner.  1998: 31) ไดใหความหมายรูปแบบวา หมายถึง สิ่งของ
สิ่งหน่ึงที่คลายคลึงกับสิ่งของอีกสิ่งหนึ่ง และไดจําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท คือ (วราภรณ สีหนาท.  
2548: 160; อางอิงจาก Steiner.  1998: 31)   
   1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
    1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) ที่หมายถึง แบบจําลองที่สรางและออกแบบ
เหมือนของจริงทุกประการ เพ่ือใชเปนตนแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน แบบจําลองรถยนต เครื่องบิน  
ภาพจําลอง 
    1.2 รูปแบบเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) หมายถึง แบบจําลองที่สรางและออกแบบ
ไดเพ่ือใชเปนตนแบบของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ตองสรางรูปแบบเทาของจริงขึ้นมากอน เชน แบบจําลองตนแบบ
ผลิตเครื่องบิน 
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   2. รูปแบบเชิงความคิด (Conceptual Model) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
    2.1 รูปแบบเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model of) คือ รูปแบบ
ที่สรางขึ้น โดยจําลองจากทฤษฎีที่มีอยูแลว 
    2.2 รูปแบบเชิงแนวความคิดเพื่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Conceptual Model for) คือ รูปแบบ
ที่สรางขึ้น เพ่ืออธิบายทฤษฎี ปรากฏการณ หรือใชอธบิายตวัสาระของทฤษฎีหรือปรากฏการณนั้น 
 6.3 การสรางและพัฒนารูปแบบ 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับรูปแบบ พบวา การสรางและพัฒนารูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนไดรับการเชื่อถือนั้น จําเปนจะตองมีขั้นตอนในการดําเนินงานสอดคลอง
กับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งสามารถ แบงออก เปน 2 ขัน้ตอน 
คือ การสรางรูปแบบ (Construct) และการหาความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ การไดรับการยืนยัน
จากผูเชี่ยวชาญตามกรอบแนวคิด ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบน้ันๆ รวมทั้ง การทดลองใชรูปแบบ
เพ่ือวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการนํารูปแบบไปใช   
  จอยซ และวีล (Joyce; & Weil.  1986: 359 – 364) ไดแบงวธิีการสรางรูปแบบ ออกเปน
สวนตางๆ ไดเปน 4 สวน ดังน้ี 
   สวนที่ 1 อธิบายความสัมพันธของสิ่งตางๆ ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบ ประกอบดวย 
เปาหมายของรูปแบบ ทฤษฎี และขอสมมติที่รองรับรูปแบบ หลักการ และมโนทัศนสําคัญที่เปน พ้ืนฐาน
ของรูปแบบ 
   สวนที่ 2 ลักษณะรูปแบบ เปนการอธิบายดวยรูปแบบ ซึ่งนําเสนอเปนเร่ืองๆ อยาง
ละเอียด และเนนการปฏิบัตไิด แบงเปน 4 ประเด็น คือ 
    1. ขั้นตอนของรูปแบบ เปนรายละเอียดของรูปแบบน้ันๆ วา มีกี่ขั้นตอน โดย
จัดเรียงลําดับกิจกรรมที่จะสอนเปนขั้นๆ แตละรูปแบบมีจํานวนขั้นตอนไมเทากัน  
    2. รูปแบบการปฏิสัมพันธ เปนการอธิบายบทบาทของผูนํา ผูเรียนรู และ
ความสัมพันธซึ่งกันและกันในแตละรูปแบบ บทบาทของผูนําจะแตกตางกัน เชน เปนผูนํากิจกรรม ผู
อํานวยความสะดวก ผูใหการแนะนําเปนแหลงขอมูล เปนตน 
    3. หลักการแสดงการโตตอบ เปนการบอกถึงวธิีการแสดงออกของผูนาํตอผูเรียนรู 
การตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนรูกระทํา เชน การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการใหรางวัล หรือการพัฒนา
ความคดิสรางสรรคดวยการสรางบรรยากาศที่เปนอิสระ เปนตน 
    4. สิ่งสนับสนุน เปนการบอกถงึเงื่อนไขหรือสิ่งจําเปนตอการใชรูปแบบการสอน
นั้นๆ ใหเกิดผล เชน รูปแบบการทดลองในหองปฏิบัติการตองใชผูนําที่มีการฝกฝนมาอยางดีแลว เปนตน 
   สวนที่ 3 การนํารูปแบบไปใช เปนการแนะนําใหขอสังเกตในการนํารปูแบบน้ัน ไปใช 
เชน การใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม จะใชกับผูเรียนรูระดับใด เปนตน นอกจากนั้น ยังให
คําแนะนําอ่ืนๆ เพ่ือใหการใชรูปแบบน้ันมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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   สวนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนรู ทั้งทางตรงและทางออม รูปแบบแตละรูปแบบ
จะสงผลตอผูเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม โดยผลทางตรงเกิดจากกจิกรรมที่จัดตามลําดับขั้นตอนของ
รูปแบบ สวนผลทางออมเกิดจากสภาพแวดลอม ซึ่งถือเปนผลกระทบที่เกิดจาก การสอนตามรูปแบบน้ัน 
เปนสิ่งที่คาดคะเนไววาจะเกิดแฝงไปกับผล สามารถใชเปนสิ่งพิจารณาในการเลือกรูปแบบที่ใชไดดวย 
  คีฟ (Keeve.  1988: 50) ไดกลาวถึง หลักการอยางกวางๆ เพ่ือกํากับการสรางรูปแบบ
ไว 4 ประการ คือ 
   1. รูปแบบควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางมากกวาความสัมพันธ
เชิงเสนตรงแบบธรรมดา 
   2. รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได 
สามารถตรวจสอบได โดยการสังเกตและหาขอมูลสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 
   3. รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น 
นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดอีกดวย 
   4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของ
ตัวแปรในลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายองคความรูในเรื่องที่เรากําลังศึกษาดวย 
  สําหรับการพฒันารูปแบบน้ัน จอยซ และ วีล (Joyce; & Weil.  1986: 19 – 20) กลาววา 
รูปแบบควรตองมีทฤษฎีรองรับ เม่ือพัฒนารูปแบบแลว กอนนําไปใชตองมีการวิจัย เพ่ือทดสอบรูปแบบ 
และไดสรุปสาระสําคัญไว ดังน้ี  
   1. รูปแบบควรตองมีทฤษฎีรองรับ 
   2. เม่ือพัฒนารูปแบบแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลาย ตองมีการวิจัย เพ่ือทดสอบ
ทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชในสถานการณจริงและนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไขอยูเร่ือยๆ 
   3. การพัฒนารูปแบบ อาจจะออกแบบใหใชไดกวางขวาง หรือเพ่ือวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
   4. การพัฒนารูปแบบจะมีจุดมุงหมายหลักทีถ่ือเปนตวัตั้งในการพิจารณาเลือกรูปแบบ 
ไปใช กลาวคือ ถาผูใชนํารปูแบบไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลัก จะทําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ขณะเดียวกนั
ก็สามารถนํารปูแบบนัน้ไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนได ถาพิจารณาเห็นวาเหมาะสม แตก็อาจทาํให 
ไดผลสําเร็จลดนอยลงไป  
  บุญสง หาญพานิช (2546: 93) กลาววา การพัฒนารูปแบบจะตองศึกษา แนวคิดทฤษฎี
ในการสรางรูปแบบ นําเอาขอมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือกําหนดความ สัมพันธของ
องคประกอบของรูปแบบ กําหนดโครงสราง และขอเสนอของรูปแบบอยางชัดเจน เพ่ือนําไปสูผลสรุป
เพ่ืออธิบายปรากฏการณที่มุงหวังของการวิจัย มีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบกอนนํารูปแบบไปใช
งานจริง รวมทั้ง มีการประเมินผลหลังจากการนํารูปแบบไปใชงานจริงดวย  
 โดยสรุปแลว การสรางและพัฒนารูปแบบจะมีขั้นตอนในการดําเนินงาน แตกตางกันไป ไมมี
ขอกําหนดตายตัว แตจําเปนจะตองมีขั้นตอนในการดําเนินงานสอดคลองกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
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(Research and Development) โดยทั่วไปอาจแบงออกเปน 2 ตอนใหญๆ คือ 1) ขั้นตอนการสราง
รูปแบบ (Construct) ที่ควรตองมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีรองรับ มีการกําหนดลักษณะของรูปแบบที่
จะสราง และ 2) ขั้นตอนการหาคุณภาพของรูปแบบ โดยการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบกอนนํารูปแบบ
ไปใชงานจริง รวมทั้ง มีการประเมินผลหลังจากการนํารูปแบบไปใชงานจริงดวย  
 6.4 การตรวจสอบรูปแบบ 
  เม่ือทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบขึ้นมาแลว ควรจะตองนํามาทดสอบหรือตรวจสอบ
รูปแบบนั้นดวยขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบที่สรางขึ้นจึงควรตองมีความชัดเจน และจากการทดสอบ ผูศึกษา
สามารถจะนําผลไปปรับปรุงรูปแบบที่พัฒนาขึ้นภายใตแนวความคิด ทฤษฎีทีใ่ชเปนฐานของการพัฒนา 
ซึ่งผลของการทดสอบจะนําไปสูการยอมรับ หรือปฏิเสธรูปแบบน้ันๆ รูปแบบบางรูปไมสามารถกระทํา
ไดดวยวิธีการทางสถิติซึ่งอาจจะดวยขอจํากัดบางประการ หรือเปนการศึกษาเรื่องที่ตองการความละเอียดออน
มากกวาผลสรปุที่ไดมาจากการทดสอบดวยตวัเลข ในกรณีนี้ ไอสเนอร (วราภรณ สีหนาท. 2548: 161;  
อางอิงจาก Eisner.  1976) ไดเสนอแนวความคิดการทดสอบหรือประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิ โดยมี
แนวคิดวา การรับรูเทากัน หรือเหมือนกันนั้น เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรู ซึ่งไอสเนอร (Eisner) ได
เสนอแนวคิดการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ไวดังนี้ 
  1. เปนการประเมินโดยมิไดเนนสัมฤทธิผลของเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามรูปแบบ
ของการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal Base Model) การตอบสนองปญหา และความตองการของ
ผูที่เกี่ยวของตามรูปแบบของการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือการรองรับกระบวนการ
ตัดสินใจตามรูปแบบของการประเมินอิงการตัดสินใจ (Decision Making Model) แตอยางใดอยางหน่ึง 
แตการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะห วิจารณอยางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกนํามา
พิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเก่ียวโยงกับวตัถุประสงค หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไป 
แตอาจจะผสมผสานปจจัยในการพิจารณาตางๆ เขาดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือให
ไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน 
  2. เปนรูปแบบการประเมินที่เปนการเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะ 
ประเมินโดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลป (Art Critic) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และ
ตองอาศัยผูเชีย่วชาญระดับสูงมาเปนผูวินจิฉัยเร่ือง ซึ่งไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใดๆ ได และตองใช
ความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดนํามาประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสูง
มากขึ้น ทั้งน้ี เพราะผูศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจองคความรูเฉพาะสาขานั้นอยางลึกซึ้ง 
ดังนั้น ในวงการอุดมศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใชในเรื่องที่ตองการความลึกซึ้ง และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางสูง 
  3. เปนรูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือ ผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยให
ความเชื่อถือวา ผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งน้ี มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ 
จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิ 
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  4. เปนรูปแบบที่ยอมใหกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิมีความยืดหยุนตามอัธยาศัย 
และความถนัดแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา การบงชี้ขอมูลที่ตองการ การเก็บ
รวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูลตลอดจนวิธีการนําเสนอ 
 

7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 7.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับรูปแบบ 
  สุธีรา ตังสวานิช (2547: 278-299) ศึกษาการพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางสถาบัน
การเงิน ภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน 
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ปญหา ความพรอม และความตองการในการศึกษาทางไกลของ
พนักงานสถาบันการเงินภาคธนาคาร 2) พัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางสถาบันการเงินภาคธนาคาร
กับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกล เพ่ือพัฒนาพนักงาน 3) พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาทางไกล เพ่ือพัฒนาพนักงานตามแนวคิดองคกรในอนาคต 4) ประเมินรูปแบบความรวมมือ 
ระหวางสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกล เพ่ือ
พัฒนาพนักงาน  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) สถาบันการเงินภาคธนาคารยังไมไดจัดการเรียนการสอน
ทางไกลอยางเต็มรูปแบบ 2) ปญหาและความตองการ คือ ขาดหลักสูตรที่เนนความรูเร่ืองที่สอดคลอง
กับโลกสมัยใหม และมีความตองการความรูดังกลาว 3) ความพรอม ไดแก พนักงานสามารถเลือก
เวลาเรียนเวลาใดก็ได ดวยตนเอง (Self-study)  4) รูปแบบความรวมมือในการจัดหลักสูตรการศึกษา
ทางไกล จํานวน 3 รูปแบบ ไดแก การวาจาง (Outsourcing) การเลือกใชบริการ (Shopping) การรวม
ลงทุนพัฒนา (Matching) 5)พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล 6 รายวิชา และพัฒนาสาระวิชา Globalism 
1 สาระวิชา เปนตัวอยางในการพัฒนาเปนหลักสูตรการศึกษาทางไกลที่ครบวงจร 6) พัฒนาเนื้อหา 
วิชา Globalism เปนบทเรียนทางอินเทอรเน็ต โดยใชโปรแกรม Blackboard 7) ผลการทดลองเรียน
เน้ือหารายวิชา Globalism พบวา การเรียนใหความยืดหยุนกับผูเรียน สบายใจ ตรงตามวัตถุประสงค 
นําความรูมาใชประโยชนกบัการทํางานไดโดยตรง มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนกับผูสอนไดดี สามารถคนควา
เพ่ิมเติม เรียนกอนหลังเวลางานไดอยางสะดวก ซึง่เปนการเนนการเรยีนแบบนําตนเอง (Self–Directed 
Learning)                   

 7.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความรวมมือ 
  ยุพดี โสตถิพันธุ และคณะ (2549: 49-52) ไดสรุปถึง ความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจใด 
วาเปนความรวมมือของผูที่เก่ียวของทั้งหมด ตลอดกระบวนการ ตั้งแต รวมคิด และรวมปฏิบัต ิความรวมมือ
ในทางความคิด เชน ความมุงม่ัน ความพรอมและการไดรับการสนับสนุนจากผูนํา สวนความรวมมือ
ในการปฏิบัติสามารถสังเกตไดจากการรวมกําหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดกลไก หรือ
แผนปฏิบตัิทีเ่ชื่อมโยงและตอเนื่อง เตรียมความพรอมเพ่ือสรางความรวมมือที่ดีระหวางบคุลากร ตั้งแต
เริ่มปฏิบตัิงาน ทําความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและสามารถปฏบิัติงานรวมกบัผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
จัดใหมีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ที่จําเปนอยางเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากร และสราง
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ความสัมพันธ รวมทั้งจัดการกับปญหา อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความรวมมือ ในสวนของบุคลากร
ก็ตองมีการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับทีมอยางมีคุณภาพ มาตรฐานขอบเขต
วิชาชีพ อันเปนพลังขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สรุปไดวา ความรวมมือ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ 
   1. การมีผูนําที่สนับสนุนใหเกดิความรวมมือ 
   2. การเตรียมความพรอมเพ่ือสรางความรวมมือ  
   3. การจัดใหมีทรัพยากรและบคุลากรที่เพียงพอ  
   4. การสรางความมุงม่ันที่จะรวมมือกัน   
   5. การกําหนดความสัมพันธและขั้นตอนเพือ่สรางความรวมมือ 
 7.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับไตรภาคี 
                  อุบลวรรณ หงสวิทยากร (2546) ไดศึกษารูปแบบการสรางความรวมมือลักษณะไตรภาคี
ในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการสงเสริมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออก มีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหรูปแบบความรวมมือ นําเสนอรูปแบบและแนวทางการสราง
ความรวมมือลกัษณะไตรภาคใีนการวิจัยและพัฒนาทาง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรม
ในเขตพ้ืนทีบ่ริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งผูวิจัยใชการวจัิยเอกสารในการสังเคราะหรปูแบบความรวมมือ 
การนําเสนอรูปแบบการสรางความรวมมือลักษณะไตรภาคีใชการวิจัยเชิงสํารวจโดยการสรางแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางในการสอบถามความคิดเห็นประกอบดวย ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรม จํานวน 30 คน ผูบริหารและอาจารยมหาวิทยาลัย กับผูบริหาร
สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และระยอง จํานวน 30 และ 317 คน ตามลําดับสวน
ผูใหสัมภาษณ ไดแก ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมจํานวน 9 คน 
สําหรับการนําเสนอแนวทางสงเสริมการสรางความรวมมือใหเปนไปไดตามรูปแบบที่นําเสนอ ไดจาก
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 14 คน ผลการวจัิยมี ดังนี้ 1) รูปแบบความรวมมือที่เหมาะสม
สําหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญควรเปนกิจการรวมทุน สวนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ควรรวมมือในรูปแบบการวิจัยรวมโดยภาครัฐใหการสนบัสนุนทุนวิจัย 2) รูปแบบการสรางความรวมมือ
ลักษณะไตรภาคีในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก พบวา ควรจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่ประสานงาน
และอํานวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการสงเสริมอุตสาหกรรม 
โดยมีผูแทนจากภาคีทั้งสามฝายรวมเปนกรรมการในระดบันโยบาย หนวยงานแตละภาคีที่จะรวมมือกัน
ควรตั้งอยูในเขตพ้ืนทีช่ายฝงทะเลตะวันออก และมีการแบงบทบาทของแตละภาคี โดยมหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ดานการพัฒนาบุคลากร หนวยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมขนาดใหญ ใหการสนับสนุนดาน
เงินทุน นอกจากนี้ ยังพบวา ควรมีการจัดสรรสิทธิประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนผล
จากการวิจัยและพัฒนาอยางชัดเจนและยุติธรรม และควรมีการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได 3) แนวทาง
สงเสริมการสรางความรวมมือขางตนใหเกิดขึ้น มีขอเสนอใหพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพฒันา
ของบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยในเขตพื้นทีช่ายฝงทะเลตะวันออกโดยการใช
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ระบบพี่เลี้ยง และควรสงเสรมิใหมหาวทิยาลัยดังกลาวเปดหลักสตูรเชิงสหวิทยาการเพื่อเปนการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานที่เขารวมเปนภาคี 
    กวินธร เสถียร (2547: 204 – 207) ไดศึกษารูปแบบการมีสวนรวมแบบไตรภาคี ใน
โครงการบอฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก พบวา รูปแบบการมีสวนรวมแบบไตรภาคี ใน
โครงการบอฝงกลบขยะมูลฝอย ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยแตละภาคสวน
จะมีสวนรวมแตกตางกันในแตละรูปแบบ ดังนี้ 
  ภาครัฐ ควรเปนผูดําเนินโครงการทั้งหมด แตสามารถเปดโอกาสใหภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีสวนรวมไดแตกตางกนัไป ในแตละขั้นตอนของรปูแบบการมีสวนรวม ไดแก 1) การให
ขอมูลขาวสารในการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง 2) การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และฟงความ
คิดเห็นจากภาคอื่นๆ 3) การมีสวนรวมตัดสินใจยอมรับ หรือไมยอมรับโครงการ 4) การมีสวนรวม
วางแผน 5) การมีสวนรวมดาํเนินการ 6) การมีสวนรวมติดตามตรวจสอบ 7) การมีสวนรวมประเมินผล  
8) การมีสวนรวมรับผลประโยชน  
  ภาคเอกชน จะมีสวนรวม ดังน้ี 1) การรับรูขอมูลขาวสารจากการดําเนินโครงการอยาง
ตอเน่ือง 2) การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 3) การมีสวนรวมตัดสินใจพิจารณายอมรับหรือไมยอมรับ
โครงการ 4) การมีสวนรวมติดตามตรวจสอบ 5) การมีสวนรวมประเมินผล 6) การมีสวนรวมรบัผลประโยชน 
  ภาคประชาชน มีสวนรวม ดังนี้ 1) การใหขอมูลขาวสารในการดําเนินโครงการ อยาง
ตอเนื่อง 2) การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ  3) การมีสวนรวมตัดสินเลือกพื้นที่โครงการ 
รวมถึงการยอมรับหรือไมยอมรับโครงการ 4) การมีสวนรวมวางแผนโครงการ 5) การมีสวนรวมติดตาม
ตรวจสอบโครงการ  6) การมีสวนรวมประเมินผล  7) การมีสวนรวมรับผลประโยชน   
  เม่ือพิจารณารูปแบบการมีสวนรวมแบบไตรภาคีในโครงการบอฝงกลบขยะมูลฝอย จะเห็น
วารูปแบบการมีสวนรวมที่กลุมไตรภาคีสามารถเขามามีสวนรวมมากที่สุด คือ การมีสวนรวมรับรู และ
ใหขอมูลขาวสาร การรวมแสดงความคิดเห็น และการรวมตัดสินใจในการรวมปฏิบัติ รองลงมาเปน
การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล และการรับผลประโยชนรวมกันได ยกเวนการมีสวนรวมดําเนินงาน 
และการมีสวนรวมวางแผน ที่กลุมไตรภาคีอาจไมจําเปนตองเขาไปมีสวนรวม 
   วีรศักดิ์ ปฐมกนก (2551: 86 – 89) ศึกษาความรวมมือไตรภาคีในการอนุรักษแมน้ํา    
ลําคลอง ในเขตเทศบาลตําบลบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรวมมือ
ของภาคประชาชน ภาคธรุกจิ และภาคราชการในการอนุรกัษแมน้ําลําคลอง 3 ดาน ไดแก ดานการคนหา
ปญหาและสาเหตุของปญหา ดานการวางแผนดําเนินกิจกรรม และดานการปฏิบัติ งานและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคราชการ มีการปฏิบัติระดับบอยครั้ง
ทุกดาน เม่ือพิจารณาสัดสวนของการปฏิบัติ พบวา ดานการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา กลุม
ตัวอยางทั้งสามรวมรับทราบปญหาและสาเหตุของการเนาเสียของแมน้ําลําคลอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลดีของการอนุรักษแมน้ําลําคลอง ดานการวางแผนดําเนินกิจกรรม กลุมตัวอยางทั้งสามรวมวางแผน 
การใชประโยชนจากแมน้ําลําคลองกับชุมชน การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกบัการอนุรักษแมน้ํา 
ลําคลอง สวนดานการปฏิบตัิ งานและสนบัสนนุการปฏบิัติงาน กลุมตวัอยางทั้งสามปฏิบตัิบอยครัง้ ในเรื่อง
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การติดตามการดําเนินงานของเทศบาลเกี่ยวกับโครงการอนุรักษแมน้ําลําคลอง คอยสังเกต ตักเตือน 
ชี้แนะสมาชิกในหมูบานที่ประพฤติปฏบิัติไปในทางที่ทําใหแมน้ําลําคลองเนาเสีย และไดนําเสนอแนวทาง
ในการสงเสริมความรวมมือลกัษณะไตรภาคีวา การไดรบัขอมูลขาวสาร ความรู ความเขาใจ และการใช
ประโยชน มีผลตอความรวมมือของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคราชการ  
              สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ (2552) ไดศึกษาความพรอมและศักยภาพของไตรภาคี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนและเครือขายหนวยบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองทองถิ่น ชมุชน และเครอืขายหนวยบริการ
สาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ซึ่งเปนไตรภาคีในการทํางานดานสขุภาพของพื้นที ่เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
แนวทางและบทบาทการรวมมือกันของทั้ง 3 ภาคสวน โดยการศึกษาศักยภาพความพรอมตามตวัแปร
ของแตละภาค ีคือ ตวัแปรศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดแก 1) โครงสรางบทบาทหนาที่  
2) การยอมรับทางการเมืองทองถิ่น  3) ศักยภาพการบริหารจัดการ  4) อํานาจการจัดเก็บภาษีและการหา
รายได  5) การมีสวนรวมในการสรางหลักประกันสุขภาพ ตัวแปรศักยภาพของเครือขายหนวยบริการ
สาธารณสุขปฐมภูมิ ไดแก 1) นโยบายและระบบสนบัสนุนหนวยบริการสาธารณสุข 2) จํานวน ศักยภาพ 
ประสบการณ และระยะเวลาการทาํงานในพื้นที่ของเจาหนาที่สาธารณสุข 3) การจัดทําและการใชขอมูล
เพ่ือการวางแผนและดําเนินงาน 4) สัมพันธภาพ ความรูความสามารถ ทักษะการทํางานประสานความรวมมือ
กับชุมชนและทองถิ่น และตัวแปรศักยภาพของชุมชน ไดแก 1) ความหลากหลายของผูนําชุมชนและ
กลุมพัฒนาลักษณะตางๆ ในชุมชน 2) การยอมรับตอหนวยบริการสาธารณสุขและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ 3) รูปธรรมเดนของความรวมมือและความเขมแขง็ของชุมชน 4) บทบาทของชมุชน
ตอการดูแลระบบสุขภาพของชุมชน ผลการศึกษาพบวา ในดานนโยบายและระบบสนบัสนุนหนวยบริการ
สาธารณสุข ยังมีโครงสรางรองรับไดจํากัด โดยเฉพาะในระดับจังหวัด ในขณะที่ระดับอําเภอและระดับ
ตําบลมีรปูธรรมเชิงโครงสรางและการทํางานรวมกนัทีเ่ห็นไดชัดเจนมากกวา บางพืน้ที่ศกึษาเจาหนาที่
ตาง  ๆ มีความเห็นเชิงหลักการหรือนโยบายการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่แตกตางกัน และพบวาจํานวนเจาหนาที่สาธารณสุข ศักยภาพความรูความสามารถและประสบการณ 
รวมถึงระยะเวลาทาํงานในพืน้ที่สาธารณสขุมีผลดานบวกตอการทาํงานสรางภาคคีวามรวมมือกนั ทั้งน้ี 
เน่ืองจากสัมพันธภาพเชิงบุคคลเปนสําคัญ แตยังไมมีระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพใหเจาหนาที่
สาธารณสุขสามารถทํางานรวมกับชุมชนและทองถิ่นใหไดประสิทธิภาพมากขึ้น เจาหนาที่สาธารณสุข
สวนใหญมีความเขาใจเรื่องการจัดการ และใชประโยชนขอมูลเพื่อการรายงานในระดับหนวยงานมากกวา
การใชขอมูลเพื่อการวางแผนแกไขปญหาในระดับพ้ืนที ่ศักยภาพและความพรอมของภาคชุมชนขึ้นกับ
ความหลากหลาย บทบาทและความเขมแข็งของผูนําชมุชนและกลุมการพัฒนาลักษณะตางๆ ในชุมชน 
รวมทั้ง ระดับการยอมรับตอหนวยบริการสุขภาพและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ภาพสะทอน
ความรวมมือและความเขมแข็งของชุมชน ไดแก เปนโครงการที่ชุมชนริเริ่ม มุงเนนใหชุมชนดูแลบริหาร
จัดการเอง ไดประโยชนรวมและนําไปสูการพึ่งตนเอง รูปธรรมการตอรองดานสุขภาพจากชุมชนยังมีจํากัด 
มีบางในพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะตางๆ เพ่ือพัฒนาสุขภาพ แตสวนใหญเปนลักษณะ
ตั้งรับเพ่ือขอรับการสนับสนุนมากกวาเปนการเรียกรองหรือตอรองเพื่อประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน 
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ศักยภาพและความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนใหญมีหนวยงานเฉพาะดูแลเร่ืองสาธารณสุข
และมีศักยภาพในดานการบริหารจัดการ ขณะที่ทุกแหงที่ศึกษาไดรับการยอมรับจากประชาชนเรื่อง
การเมืองทองถิ่น แตอํานาจการจัดเก็บภาษีทองถิ่นและการหารายได มีความแตกตางกัน ตามขนาด
ขององคกร สวนรายจายในการพัฒนาดานสาธารณสุขของแตละพื้นที่นั้นมีนอยมากเพียงรอยละ 6.64 
ของรายจายทั้งหมดเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีสวนรวมในการสรางหลักประกันสุขภาพมีนอยมาก 
ทั้งเร่ืองการกําหนดนโยบายในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดการประกันสุขภาพแกประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบ 
การรวมจัดบรกิารและการซือ้บริการ โดยจะมีบทบาทการดูแลกํากบับริการและการบริหารสถานบริการ
บางเทานั้น ขอเสนอแนะที่สําคัญประกอบดวย 1) ควรสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู เพ่ือพัฒนากลไก
ความรวมมือกันของทุกภาคสวนในระดับพ้ืนที่ 2) ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของแตละภาคสวน
ใหชัดเจนและตอเนื่องตามศักยภาพและขีดความสามารถ 3) ควรพัฒนากลวิธานและระบบสนับสนุน
สําคัญ เชน เรื่อง ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานขอมูลในเชิงการจัดการและใชประโยชนเพ่ือการวางแผน
และดําเนินการแกไขปญหาพ้ืนที่รวมทั้งการติดตามประเมินผล  
  7.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษา 
       มงคล ราชบุตร (2550: 99 – 101) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประเภทชางอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6 โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูจัดการสถานประกอบการ ชางผูควบคุมการฝก 
และนักศึกษา รวมจํานวน 560 คน พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการจัดการอาชวีศกึษา ระบบ
ทวิภาคี ประเภทชางอุตสาหกรรม ที่มีระดับมากที่สุด ไดแก ดานบุคลากร ดานการนิเทศและติดตามผล  
ดานการวัดและประเมินผล และดานการประชาสัมพันธ รองลงมา ไดแก ดานสื่อการเรียนการสอนและ
อาคารสถานที่ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการดําเนินโครงการ และดานหลักสูตร เม่ือพิจารณา
เปนประเด็นในแตละดาน พบวา 3 อันดับแรกของแตละดาน มีดังนี้ ดานบุคลากร ไดแก ครูในสถานศึกษา
และครูฝกในสถานประกอบการมีความเขาใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ครูในสถานศึกษาไดรับ
การพัฒนาทั้งความรูและเจตคตติอการดําเนินงานทวิภาคี ดานการนเิทศและติดตามผล ไดแก หลังจาก
จบหลักสตูรแลว นักศกึษามีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ มีการตดิตามผลหลังจากสําเร็จการศึกษา  
นักศึกษามีโอกาสตอบขอซักถามในการนเิทศของคร ูดานการวัดและประเมินผล ไดแก มีการสอนซอมเสริม
ใหนักเรียนที่ไมผานวัตถุประสงคการเรียน เกณฑการตัดสินผลการเรียนเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด  
มีการแจงผลการเรียนใหนักเรียนทรายทุกภาคเรียน ดานการประชาสัมพันธ ไดแก มีการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการมีการประชาสัมพันธโครงการรวมกัน ดาน
สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที ่ไดแก การจัดสรรงบประมาณตามแผนการเรียน การจัดวัสดุ 
ครุภัณฑในการเรียนการสอนเพียงพอเหมาะสม สถานประกอบการมีพ้ืนที่ฝกการปฏบิัติงานทีเ่หมาะสม  
ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก เน้ือหาวชิามีความสอดคลองกบัแผนการเรียน มีการนําเทคโนโลยี
ใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหาวิชาพื้นฐานมีความสัมพันธกับการเรียนวิชาชีพ  
ดานการดําเนินโครงการ ไดแก การดําเนินโครงการที่เปนไปตามวัตถุประสงค การดาํเนินโครงการที่มี
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ความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน แนวปฏบิตัิที่สถานประกอบการใชในการสอนเพื่อประกอบ
อาชีพ มีความเหมาะสมดี ดานหลักสูตร ไดแก หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  
จํานวนชั่วโมงสอนแตละรายวิชามีความเหมาะสม และสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันจัดทํา
หลักสูตร  
 7.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ 

  สําหรับการวิจัยเกีย่วกับความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการนั้น งานวิจัย
สวนใหญ มิไดระบุรูปแบบความรวมมืออยางชัดเจน เพียงแตความรวมมือระหวางสถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการ ควรจัดทําเปนโครงการ และมีคณะทํางานหรือคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก
ทั้ง 2 ฝาย ทําหนาที่รางหลกัสูตร คัดเลือกสถานประกอบการ กําหนดงบประมาณ และความรบัผิดชอบ
ของทั้ง 2 ฝายอยางชัดเจน จัดหาเครื่องมือใหพอเพียงสําหรับการฝกปฏิบัติ และใหอาจารยของสถาน 
ศึกษาเขาไปฝกใชเครื่องมือและอุปกรณในสถานประกอบการ ใหอาจารยเปนผูประเมินผลทางวิชาการ 
และสถานประกอบการประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน และเน่ืองจากมิไดมีการศึกษาปจจัยที่สนับสนุน
และขัดขวางการรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทําใหไมมีการพัฒนาความรวมมือ
ทั้ง 2 ฝาย ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตอการจัดการการอาชีวศึกษาและการเตรียมคนระดับต่ํากวาปรญิญา
สําหรับสถานประกอบการ (ขวญัชัย สินทิพยสมบูรณ.  2537: 102 – 103; จุมพล ยังเจริญยนืยง.  2537: 57 – 58; 
และ นวพร ถิ่นไทรงาม.  2543: 84 – 86) 
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการใน
ตางประเทศ (McCoshan; & Otero.  2003) พบวา ความคิดเห็นของเจาของและผูบริหารสถาน
ประกอบการ จากงานวิจัยของ อัลมีเกรน (Almegren.  1996) มีความคิดเห็นเชิงบวกตอความรวมมือ 
แมจะมีความรวมมือไมมากนัก แตมีความคิดเห็นเชิงลบตอคุณลักษณะของนักเรียนอาชีวศึกษา คือ มี
ความรูและทักษะนอย ขาดความเชื่อม่ันและแรงบันดาลใจ ขาดขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
ระบบงาน ระบบแรงงาน และขาดระเบียบวินัย หลักสูตรของสถานศึกษา ไมตอบสนองความตองการ
ของสถานประกอบการ สถานประกอบการพึงพอใจผลผลิตของสถานศึกษา และความรวมมือมี
หลากหลายรูปแบบ ตั้งแตรวมวางแผนผลิต รวมทําการตลาดผลผลิตของสถานศึกษา รวมออกแบบ
รายวิชา รวมสอนและใหคําปรึกษา การเยี่ยมชม และการฝกงานในสถานประกอบการ การวิจัยที่
สถานประกอบการใหการอุดหนุน บริการวิชาการที่สถานประกอบการจัดใหกับสถานศึกษา การให
คําปรึกษาของสถานศึกษาแกสถานประกอบการ และการจัดใหมีอุทยานอุตสาหกรรมรวมกัน และ
โดยทั่วไป ความรวมมือจะเกิดขึ้นจากการประชุมพบปะกัน และการติดตออยางไมเปนทางการ โดย
อาจารยของสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการริเริ่มสรางความรวมมือ และการริเริ่มความรวมมือกับ
การกํากับดูแลความรวมมือ นั้นคือ อาจารยของสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากสถานศึกษาและ
หนวยประสานความรวมมือของสถานศึกษา นอกจากนี้ แม็คโคชาน และ โอทีโร (McCoshan; & Otero) 
ยังรายงานวา ความรวมมือสวนใหญ เปนลักษณะเฉพาะกิจ ไมถาวร 
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  สวนประโยชนหรือขอดีของความรวมมือ และความสําคัญของความรวมมือ ในรายงาน
การวิจัยของ จริงจิต (Chringchit.  2002: 128 – 129) และ แม็คโคชาน และ โอทีโร (McCoshan; & Otero) 
คือ การไดฝกงานในสถานประกอบการ มีความสําคัญมากที่สุด ความสาํคัญนอยที่สุดคือ การใหการศึกษา
ตอเน่ืองในสถานประกอบการ แก บุคลากรของสถานศึกษา ประโยชนของความรวมมือ คือ โอกาส
การไดงานทําของนักเรียนนักศึกษา การหารายไดของนักศึกษา และการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น ในดานจุดออนหรืออุปสรรคของความรวมมือ การขาดงบประมาณสนับสนุนจากทั้งฝายสถานศึกษา
และสถานประกอบการ ภาระงานที่เพ่ิมขึน้ของอาจารย ความไมยืดหยุนของตารางสอนและบคุลากร
ของสถานศึกษาขาดทักษะความรูดานธุรกิจอุตสาหกรรม และทักษะการขาย รวมทั้งสถานศึกษาขาด
แผนกลยุทธ สวนอุปสรรคดานสถานประกอบการ คือ นายจางมองไมเห็นประโยชน และขาดความเขาใจ
ดานการพัฒนาองคการของตนเอง และมองไมเห็นผลเสียของผลผลิตของสถานศึกษาที่ไมตรงกับความตองการ
ของตน 
  งานวิจัยของ คอลแลน และ แอสเวิรธ (Callan; & Ashworth.  2004) แหงมหาวิทยาลัย 
ควีนแลนด ประเทศออสเตรเลีย ศึกษาเรือ่งความรวมมือและรวมทํางานระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ วตัถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะความรวมมือและปริมาณความรวมมือระหวางสถานประกอบการ
กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ พบวา สิง่ที่สนับสนุนใหเกิดความรวมมือที่มีประสทิธิภาพ
ของสถานประกอบการและสถานศึกษา คือ 1) ความเต็มใจของทั้ง 2 ฝายที่จะรวมมือกันจัดการการ
อาชีวศึกษา 2) เปาหมายและจุดมุงหมายที่ตรงกัน รวมทั้งวิสัยทัศนรวมของทั้งสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่อใจกันและกัน 4) การติดตอสื่อสารที่ดีระหวางกัน 5) ภาวะผูนํา
ของทั้งสองฝายที่สามารถหลอมรวมบูรณาการเอากลยุทธ กลวิธ ี การปฏบิัติการ ความสัมพันธระหวางกัน 
และวัฒนธรรมของทั้งสองฝายเขาดวยกัน  6) การยอมรับความแตกตางของกันและกัน  7) ความยืดหยุน
ดานเวลาและอ่ืนๆ กับความเต็มใจที่จะลองทํา 8) ความรูใหม ทักษะใหม และวิธีคดิใหม ซึ่งจะนําไปสู
การปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการ นโยบาย และกฎเกณฑตางๆ ขององคการ 
  7.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พิบูลยพันธ  สาทอง (2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทดานการศึกษา
ขององคการบริการสวนตําบล (อบต.) ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 
องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานดานการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาโดยทั่วไป และการชวยเหลอืในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกอปรทั้งมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการศึกษาอยูในระดบัปานกลาง และมีปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ
เรื่องการขาดประสบการณและความรู การจัดสรรงบประมาณใหไดนอยและเห็นวา การจัดการศึกษา
ยังไมใชปญหาเรงดวนนัก โดยองคการบริการสวนตําบลเห็นวา ควรมีสวนรวมดูแลมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน ควรสนับสนนุ ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศกึษา ควรใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการโรงเรียนโดยตําแหนง และควรจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา แตเห็นวา ไมควรจะมีหนาทีจั่ดการศึกษาเพราะมีโรงเรียนของรัฐและเอกชน
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อยูแลว เพ่ือใหการจัดการศึกษาในทองถิ่นดีขึ้น องคการบริหารสวนตําบล ควรจัดการฝกอบรมสัมมนา
บทบาทดานการศึกษาของสมาชิก และควรจัดสรรงบประมาณดานการจัดการศึกษาใหชัดเจนและควร
ตั้งกลุมสนใจชวยสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของทองถิ่น แตองคการบริหารสวนตําบล ไมควรมี
บุคลากรดานการศึกษาเปนของตนเองโดยเฉพาะ 
  วีระเดช ซาตา (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใน
กิ่ง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 
   1. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการจัดการศึกษา
โดยตรง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และทุกดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานการเลือกสรรวิทยาการและภูมิปญญา ดานการจัดการศึกษาอบรม และดานการ
แสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 
   2. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นดานการจัดการศึกษาอบรมอยู
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนมากมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง และมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) การสงเสริมการศึกษาที่เนนใหคนเปนคนที่มีความสุข  
ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโภชนะการ  2) การสงเสริมการศึกษาที่เนนใหเปน
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ 3) การสงเสริมการกีฬาในทุกระดับการศึกษา 
   3. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการจัดการศึกษา
ดานการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนมากมี
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) มีขอมูล  
ความรู ขาวสารที่เปนประโยชน นําไปใชในชีวิตประจําวันได  2) การให อบต. เปนศูนยขอมูลขาวสาร
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอยางแทจริง 3) ขอมูลขาวสารมีความละเอียดชัดเจน 4) การประชาสัมพันธ
ใหชุมชนนําขอมูลขาวสารไปใชใหเกิดประโยชน และ 5) มีขอมูลความรูขาวสารที่เปนปจจุบัน 
   4. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการจัดการศึกษา  
ดานการเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ อยูในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) การใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษและสงเสริมวิทยาการและภูมิปญญา
ของชุมชน 2) การจัดงานประจําปที่ประชาสัมพันธขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน 3) การยกยองเชิดชูผูที่มีความรูความสามารถสรางสรรคภูมิปญญาในชุมชน 4) การประชาสัมพันธ
ใหชุมชนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาในทองถิ่น และ 5) การสงเสริมใหภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถ
เปนแหลงสรางรายไดของชุมชน  
  สวัสดิ์ แกวชนะ (2544) ไดทําการศึกษาเรือ่ง บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 
5 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 
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   1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมบริหารวิชาการอยูในระดับปานกลาง  
3 อันดับแรก คือ 1) การสงเสริมการสอน  2) งานหองสมุด  3) วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน 
   2. ปญหาการมีสวนรวมบริหารวิชาการอยูในระดับปานกลาง คือ ดานปญหาสวนตวั
และดานปญหาเกี่ยวกับผูบริหารและครู อยูในระดับนอย 
   3. ความตองการในการมีสวนรวมบริหารวชิาการ ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคือความตองการระดับปฏิบตัิการ ความตองการพัฒนาตนเอง
และความตองการระดับนโยบาย 
  นิตยา เงินประเสริฐศรี (2545) ไดกําหนดคุณลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
พรอมรับการถายโอน โดยคัดสรรเกณฑความพรอมในการรับถายโอนตามรางเกณฑประเมินความพรอม
ในการถายโอนสถานศึกษาของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) แลวนําไปตรวจสอบความเหมาะสม
ตามความคิดเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและฝายการศึกษา พบวา คุณลักษณะที่บงชี้ความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรับถายโอน 6 ประการ ไดแก 1) การมีคณะกรรมการการศึกษา
ที่มีศักยภาพในการบริหารการศึกษาของทองถิ่น  2) การมีแผนการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่แสดงความพรอมดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและวัสดุ ครุภัณฑ 3) การมีแผนงานดานการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของรฐั 4) การมีแผนงาน
ดานการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาที่ชัดเจน 5) การมีแผนการบริหาร และแผนติดตามการใชงบประมาณ ดานการศึกษาที่
โปรงใส ตรวจสอบได 6) ความสามารถจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนงบประมาณ
บริหารการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 10 ของงบประมาณที่จัดเก็บได เพ่ือเปนเงินสมทบนอกเหนือจาก
เงินอุดหนุนของรัฐ 
  มณฑา เขียวสอาด (2547: ออนไลน) ไดศึกษาความพรอมเพ่ือสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการที่ 10 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหา 
อุปสรรคเกี่ยวกับความพรอม แนวทางสนบัสนุนและขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมเพ่ือจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแกองคการปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑ และวธิีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคการปกครองสวนทองถิ่น 6 องคประกอบ 11 ตัวชี้วัด พบวา 
   1. ดานสภาพความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตตรวจราชการที่ 10 
ตามองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
    1.1 องคประกอบที่ 1 ดานประสบการณและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตตรวจราชการที่ 10 มีประสบการณในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เน่ืองจากปฏิบัติตามภารกิจถายโอนการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ยังไมเคยจัดการศึกษา แตก็มีประสบการณในการมีสวนรวมหรอืสนับสนุนการศึกษาดานทรพัยสิน
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และตวัเงินเปนสวนใหญ ไดแก การสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สรางถนน
ในสถานศกึษา ซอมแซมอาคารเรยีน และมอบวสัดุอุปกรณทางการศกึษา อุปกรณกฬีา อุปกรณวงดุริยางค 
ของขวัญของรางวัลตางๆ ในดานวิชาการเขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการสถานศึกษา สนับสนุน
การอบรมครูและนักเรียน ในดานการบริการ สวนใหญให บริการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของ
สถานศึกษา การจัดบริการน้ําดื่มและจัดรถรับ-สงนักเรียน การเขารวมกิจกรรมกีฬา เปนตน  
    1.2 องคประกอบที่ 2 ดานแผนการเตรียมความพรอม     
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตตรวจราชการที่ 10 ทั้งที่จัดการศึกษาอยู
แลว และที่ยังไมเคยจัด ไมมีแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สวนใหญคาดวาจะจัดทําแผนกลยุทธ/แผนพัฒนา รองรบัในป พ.ศ. 2548 – 2549 โดยองคกรที่มีแผนฯ 
ไดมีการกําหนดองคประกอบ ดานการกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาไวในแผนกลยุทธ/แผนพัฒนา 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมากที่สุด รองลงมา คือ การกําหนดแผนการเตรียมการ
เรื่องสถานที่ บุคลากรและงบประมาณเพือ่การจัดการศกึษา การกําหนดพันธกิจและเปาหมายการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรายป เพ่ือรองรับภารกิจแตละป ตามทีก่ําหนดไวในแผนพัฒนาและการกําหนดระบบ
ควบคุม กํากับ ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับขอมูลจากการสัมภาษณ
และสนทนากลุม พบวา เทศบาลมีแผน พัฒนาและแผนปฏิบัติการดานการศึกษา เรียกวา แผนยุทธศาสตร 
โดยกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาไว 3 – 5 ป บาง และ 10 ปบาง โดยกระบวนการจดัทําแผนนั้น ไดมี
การสํารวจความตองการของชุมชนและสถานศึกษา และจัดทําแผนในรูปแบบของคณะกรรมการ แต
ไมพบวา เปนแผนเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดตั้ง หรือรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
     สวนองคการบริหารสวนตําบล ไมพบวา มีแผนเตรียมความพรอมในการจัดตั้ง
หรือรับโอนสถานศกึษาจากกระทรวงศึกษาธิการแตอยางใด แตจากขอมูลพบวา มีแผนพัฒนาและแผน 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาบาง ซึ่งกระบวนการจัดทําแผนนั้น ไดมีการสํารวจความตองการของชุมชน
และสถานศึกษา และยังใหสถานศกึษาสงักัดกระทรวง ศึกษาธกิารเสนอโครงการมาขอรบัการสนับสนนุ
งบประมาณในดานตางๆ จาก องคการบริหารสวนตําบลดวย   
     สําหรับประเด็นความพรอมดานอาคารสถานที่นั้น พบวา เทศบาลมีปญหา
อุปสรรคเรื่องอาคารสถานที่ โดยอาคารสถานที่เดิมบางแหงคับแคบไมสามารถขยายได แตบางแหงสามารถ
ใชประโยชนจากอาคารสถานที่ไดคุมคามากที่สุด และโรงเรียนเทศบาลบางแหงมีการเตรียมสถานที่ไว
สําหรับขยายสรางอาคารใหมรองรับนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นดวย  
    1.3 องคประกอบที่ 3 ดานวิธีการบริหารและการจัดการศึกษา 
     องคกรปกครองสวนทองถิน่ เขตตรวจราชการที ่10 ที่ยงัไมไดจัดการศึกษา
ใหความเห็นวา ถามีความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการในรูปแบบการจัดการศึกษา
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเองมากที่สุด ในขณะที่องคกรที่จัดการศึกษาอยูแลวใหความเห็นวา 
จะจัดการศกึษารวมกบัองคกรอ่ืน 1 – 2 องคกร มากที่สดุ เม่ือพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด พบวา องคการ
บริหารสวนจังหวัดเห็นวา จะมีรูปแบบวิธกีารบริหารและจัดการศึกษา โดยจัดการศึกษารวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกนั และจัดการศึกษารวมกบัองคกรอ่ืน 3 องคกรขึ้นไปมากที่สุด สวนเทศบาล
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และองคการบริหารสวนตําบล เห็นวา จะมีรูปแบบวิธีการบริหารและจัดการศึกษาโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของตนเองมากทีสุ่ด สําหรับวิธกีารบริหารจัดการที่เนนการกระจายอํานาจนั้น พบวา การบริหาร
จัดการ จะเปนไปในรูปแบบแนวด่ิง (Top Down) ซึ่งเทศบาลจะมีโครงสรางการบริหารงานดานการศึกษา
ไวชัดเจน โดยมีนายกเทศมนตรเีปนผูรบัผิดชอบสูงสุด มีรองนายกเทศมนตรฝีายการ ศึกษาชวยรบัผิดชอบ
ดูแลดานการศึกษา มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการประจํา โดยมีผูอํานวยการสํานัก
การศึกษารบัผิดชอบดูแล ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหมดของเทศบาล และมีศึกษานิเทศก
คอยชวยเหลือดานวิชาการ สําหรับสถานศึกษาก็มีสายงานขึ้นตรงตอคณะผูบริหารของเทศบาล ซึ่งแตละ
สถานศึกษาก็มีคณะกรรมการสถานศึกษาทีมี่สวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งน้ีเทศบาลไดมอบอํานาจ
การบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ใหแกสถานศึกษาทั้งหมด ยกเวนอํานาจการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งยังมีขอจํากัด
เกี่ยวกับระเบยีบของกระทรวงมหาดไทยอยู แตผูบริหารโรงเรียนก็ยังมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางไมเกิน
วงเงิน 2,000 บาท การบริหารบุคคลหลายเรื่อง ขึ้นอยูกับการตัดสนิใจของนายกเทศมนตรี เทานั้น  
เน่ืองจากรูปแบบการบริหารงานของเทศบาลคอนขางสั้น มีความคลองตัว รวดเร็วในการบริหารจัดการ 
หากสถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณ ก็สามารถของบประมาณเพิม่เติมไดตลอดเวลา และจะไดรับ
การอนุมัติอยางรวดเร็วดวย 
     สําหรับองคการบริหารสวนตําบล พบวา มีโครงสรางดานการศึกษาไวรองรับ
การถายโอนซึง่กําหนดใหมีอัตรากําลังดานการศึกษาไว 1 คน คือ นกัวิชาการศึกษา บางแหงกําหนดไว
จํานวน 3 คน คือ หัวหนาสวนการศึกษา จํานวน 1 คน นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 คน และเจาหนาที่
ธุรการ จํานวน 1 คน แตในความเปนจริง ยังไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง นอกจาก
ครูพ่ีเลี้ยงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทานั้น 
    1.4 องคประกอบที่ 4 ดานจัดสรรรายไดเพ่ือการศึกษา        
     ในชวงปงบประมาณ 2544 – 2546 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตตรวจ
ราชการที่ 10 ทั้งที่จัดการศึกษา และยังไมเคยจัดการศึกษา สวนใหญไดใหการสนับสนุนงบประมาณ
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แกสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบมากกวา 100,000 บาทตอป โดยใน
ภาพรวม พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล สามารถจัดสรรรายไดรอยละ 5 – 10 ตอป 
สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถจัดสรรรายได นอยกวารอยละ 5 ตอป และที่ถือวา โดดเดนเปน
พิเศษคือ สถานศึกษาสามารถของบประมาณเพิ่มเติมจากเทศบาล และไดรับการตอบสนองตรงกับ
ความตองการของสถานศึกษาทันท ีแตจะมากนอยแตกตางกันขึ้นอยูกับความพรอม ดานรายไดของ
แตละปดวย และทีส่ําคัญตองขึ้นอยูกับวิสยัทัศนหรือนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ทุมเทใหกบัการศึกษา 
วาเปนอยางไร และหากปงบประมาณใดมีงบลงทุนมากเปนพิเศษ เชน งบสรางอาคารเรียน งบประมาณ
ดานการศึกษา ก็จะมีสัดสวนสูงยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือสงเสริมสนับสนุน เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
ทัดเทียมกับสงัคมอ่ืนๆ โดยไดตั้งความคาดหวังไวที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมกับโรงเรียน
ตนแบบตางๆ และที่สําคัญในเรื่องสวัสดิการ และผลประโยชนเกื้อกลูแกพนักงานครูเทศบาล พบวา 
พนักงานครูเทศบาล มีความพึงพอใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการไดรับโบนัส จุดนี้เอง ทําใหพนักงาน



 120 

ครูเทศบาลบางแหง ไดแสดงความวติกกังวลในการรบัโอนสถานศึกษาเพิ่มวา จะทาํใหสิ่งที่พึงไดรับ 
ลดนอยลงไปจากเดิม  
    1.5 องคประกอบที่ 5 ดานระดับและประเภทการศึกษาเหมาะสมกับสภาพ ปญหา
และความตองการของชุมชน                            
                      ความพรอมในการจัดตั้งสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตตรวจราชการ
ที่ 10 ทั้งที่จัดการศึกษาและยังไมเคยจัดการศึกษา ในภาพรวม พบวา ไมพรอมที่จะจัดตั้งสถานศึกษา
ขึ้นเอง สวนใหญเปนองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบลซึ่งใหเหตุผลวามีรายไดนอย ไมสามารถ
นํามาพัฒนาการศึกษาไดเต็มที่ เพราะจะตองนําไปใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อบริการสาธารณะ
ในชุมชน ตลอดจนไมมีบุคลากรที่มีประสบการณทางการศึกษา สวนเทศบาลนคร/เมืองที่ไมพรอมจัด
การศึกษาขึ้นเองใหเหตุผลวา มีสถานศึกษาที่รับผิดชอบอยูแลว และมีขอจํากัดดานสถานที่ในการตั้ง
สถานศึกษาขึ้นใหม สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พรอมจะจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเอง สวนใหญ
เปนองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีความพรอมจัดตั้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด เทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบลมีความพรอมจะจัดตั้งระดับปฐมวัยมากที่สุด ซึ่งสวนใหญทุกองคกรเห็น
วาจะจัดการศึกษาไดเองภายใน 4 – 6 ป มากที่สุด สําหรับความพรอมในการรับโอนสถานศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยไดรับการสนับสนุน ทั้งดานบุคลากรและงบประมาณจากรัฐ ปรากฏวา สวนใหญ
ไมพรอมรับโอน โดยใหเหตุผลวามีขอจํากัดดานงบประมาณ ขาดบุคลากรที่มีประสบการณทางการศึกษา 
และมีภาระงานมากอยูแลว สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พรอมจะรับโอน ไดแก องคการบริหาร
สวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีความพรอมรับโอนสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษามากที่สุด  
สวนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล มีความพรอมรับโอนระดับปฐมวัยมากที่สุด โดยทุกองคกร
เห็นวา พรอมจะรับโอนไดภายใน 1 – 3 ป ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กสวนหนึ่ง มีความพรอม
ที่จะจัดการศึกษาเองและรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะเวลา 10 ป ขึ้นไป เน่ืองจาก
มีขอจํากัดดานงบประมาณและอัตรากําลังของบุคลากรในหนวยงาน  
     จากการสัมภาษณและสนทนากลุม พบวา เทศบาลไดจัดการศึกษาอยูแลว
ทั้ง 3 ระดับ ซึ่งในสวนของความพรอมที่จะรับการถายโอนสถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
รับโอนได ทั้งระดับปฐมวยั ประถมศกึษา และมัธยมศกึษา สวนขององคการบรหิารสวนตําบล มีความพรอม
และความเหมาะสมที่จะจัดการศึกษาหรือรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับปฐมวัย
ถึงระดับประถมศึกษา แตตองคอยเปนคอยไป คอยๆ ขยายตอไปเม่ือมีความพรอม แตเทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบลไดระบุเพ่ิมเติมวา ตองการที่จะจัดการศึกษา หรือรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ ถึงระดับมัธยมศึกษา โดยมีเง่ือนไขวาถาหากเปนการรับโอนตองโอนทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ
และอาคารสถานที่มาใหดวย เพราะเทศบาล เคยมีประสบการณในการรับโอนงานจากหนวยงาน หรือ
สวนราชการอื่นมาแลว โดยถายโอนมาเฉพาะภารกิจ แตในสวนของงบประมาณ บุคลากรและวสัดุ ครุภัณฑ
ไมถายโอนใหดวยทําใหเกิดปญหายุงยากมา 
    1.6 องคประกอบที ่6 ดานความเห็นของประชาชนและผูเกีย่วของตอความพรอม
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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     ประชาชนเหน็วา เทศบาล นาจะมีความพรอมมาก เพราะมีประสบการณ 
ในการจัดการศึกษามาแลว สวนประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล มีความเห็นเปนสวนใหญ
วาควรใหองคกรพรอมกวานี้ เพราะในปจจุบันนี้ เพียงแคการใหบริการขั้นพื้นฐาน ก็ยังไมสมบูรณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลที่มีรายไดนอย และยังพบอีกวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ตั้งอยูในชุมชนเมือง เชน เทศบาลนคร/เมือง มีลักษณะเดนพิเศษในเรื่องความเขมแข็งของชุมชนใน
การมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งอยูในชนบท ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลขนาดเล็ก สวนใหญจะมีลักษณะเดนพิเศษ คือ เปนชุมชนเกษตรกรรม การมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นและโครงสรางพื้นฐาน พบวา เทศบาลมีความพรอมที่จะจัดการการศึกษา
และรับโอนสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจุดเดนที่แสดงถึงความพรอม 
คือ คณะผูบรหิารมีวิสัยทัศน บุคลากรมคีวามรู ความสามารถและมปีระสบการณในการจัดการศึกษา
มายาวนาน ชุมชนมีสวนรวม และสนบัสนุนในดานการศึกษาสูง ทีต่ั้งและทําเลของสถานศึกษาอยูใน
เขตชุมชนเมืองมีวัสดุอุปกรณและงบประมาณเพียงพอและในขณะเดียวกันบางแหงมีจุดเดนพิเศษ คือ 
คณะผูบริหารไดรับการเลือกตั้งเขามาบรหิารงานอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดความตอเนื่องในดานนโยบาย
การจัดการศกึษา เชน การนํารูปแบบการจัดการศกึษาจากโรงเรียนตนแบบตางๆ มาทําเปนโมเดลของ
ตนเอง หรือโดยการสรางสัมพันธกับสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มีการสงตอนักเรียนการแลกเปลีย่นครูและ
นักเรียนกับตางประเทศ เปนตน   
   2. ปจจัยที่สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตรวจราชการที่ 10 ประสบ
ความสําเร็จหรือไมสําเร็จ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังตอไปน้ี 
    2.1 จุดเดนความพรอมที่สงผลใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขตตรวจราชการที่ 10 ประสบผลสําเร็จ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัด มีจุดเดนความพรอม
ดานงบประมาณที่เพียงพอและคลองตัว มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด สวนเทศบาลที่จัดการศึกษาสวนใหญ 
มีจุดเดนในเรื่องมีรายไดสูง มีความพรอมในดานงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา มีความพรอมดาน
บุคลากรทางการศกึษา ผูบริหารทองถิ่นสวนใหญมีวิสัยทศันในการจัดการศกึษา ประชาชนใหความรวมมือ 
และมีประสบการณในการจัดการศึกษาอยูแลว  สําหรับเทศบาลที่ไมเคยจัดการศึกษา พบวา มีจุดเดน
ในเรื่องมีการประสานงานไดดี มีความพรอมดานงบประมาณโดยเฉพาะเทศบาลที่มีรายไดสูง ผูบริหาร
ทองถิ่นมีวิสัยทัศนทางการศึกษา ประชาชนใหความรวมมือและมีความสามารถพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ได สวนองคการบริหารสวนตําบลที่จัดการศึกษาอยูแลว พบวา สวนใหญมีจุดเดนในเรื่องความสามารถ
ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาไดดวยตนเอง ความรวมมือของประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ ประกอบกับผูบริหารทองถิ่นเปนกรรมการสถานศึกษาอยูแลว และความพรอมของชุมชน          
    2.2 ปญหา/อุปสรรคในการเตรียมความพรอมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตตรวจราชการที่ 10 พบวา เทศบาลที่จัดการศึกษาอยูแลว สวนใหญ
เปนเทศบาลตําบล มีปญหาดานงบประมาณและบุคลากรไมเพียงพอใน การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ของบคุลากรยงัไดรับการพัฒนาไมทัว่ถงึและไดรบัสวัสดิการไมเทาเทียมกับขาราชการของรฐั สวนเทศบาล
ที่ยังไมเคยจัดการศึกษา พบวา การจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลสวนใหญยังมีขอจํากัดดานบุคลากร
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และงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา การไมยอมรับ จากขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง 
ความกาวหนาดานสวัสดิการของพนักงานทองถิ่น ยังไมเทาเทียมกบัขาราชการของรัฐ สวนองคการ
บริหารสวนตําบลที่จัดการศึกษาและยังไมเคยจัดการศึกษา พบวา มีสภาพปญหาที่ไมแตกตางกัน สวนใหญ  
มีขอจํากัดดานงบประมาณ ขาดบุคลากรที่มีประสบการณในการจัดการศึกษา บุคลากรทองถิ่นขาดความรู 
ความเขาใจในการจัดการศกึษา ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขาดความมั่นใจในการรับโอนสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาบริหารจัดการ ประชาชนในทองถิ่นยังไมเห็นความสําคัญที่จะใหทองถิ่น
จัดการศึกษา เพราะเห็นวา เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดการศึกษา และยังขาดความเชื่อม่ันในการจัด
การศึกษาของทองถิ่น สําหรับขอจํากัดที่เปนอุปสรรคและควรแกไขใหเกิดความพรอม คือ ครูสวนหนึ่ง
ยังเปนครูอัตราจาง ซึ่งมีเงินเดือนต่ํา บางแหงมีบุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ ยังไมมีแผนการเตรียม
ความพรอมที่จะรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การนํานโยบายสูการปฏิบัติมีความลาชา  
ผูปกครองยังไมเชื่อถือดานคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาดําเนินการไดอยางลาชา
และไมทั่วถึง มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษานอย และมีขอจํากัดเรื่องที่ตั้งสถานศึกษา
คับแคบ  
   3. แนวทางสนับสนุน และขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมเพ่ือจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแกองคการปกครองสวนทองถิ่น เขตตรวจราชการที่ 10              
    ความตองการที่จะรับการสนบัสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เขตตรวจราชการที่ 10 พบวา เทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดการศึกษา 
และยังไมเคยจัดการศึกษา สวนใหญ ตองการไดการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการศึกษาเพิ่มขึ้น จัด
อัตราบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ใหความรูดานการจัดการศึกษาแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตลอดจนจัดสวัสดิการและความกาวหนาของพนักงานทองถิ่นใหเทาเทียมกับขาราชการของรัฐ สําหรับ
การรบัโอนสถานศกึษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ตองการใหกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงสรางความเขาใจ
ใหกับครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูเกี่ยวของในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบ เพ่ือเตรียม
ความพรอมรับการถายโอนไดอยางชัดเจน และเกิดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย         
    ขอเสนอแนะจากผูใหขอมูล สรุปไดวา เทศบาลควรกระจายอํานาจสูสถานศึกษา
ใหมีความคลองตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ควรประชาสัมพันธใหครู–อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขาใจและเชื่อม่ันในศักยภาพการจัดการศึกษาของ
เทศบาลอยางตอเน่ือง ควรจัดใหมีแผนการเตรียมความพรอมที่จะรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและสามารถถือปฏบิัติไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรดานการศึกษาในเทศบาลที่ขาดแคลน ควรพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเปนที่ยอมรับ และควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ดานการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น           
    ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล เห็นวา องคการบริหารสวนตําบลสามารถ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ไดตรงกับความตองการของทองถิ่น นาจะมีความพรอม และดําเนินการใน
ดานการบริหารจัดการได ประชาชนใหความรวมมือยอมรับสงเสริม และสนับสนุนในการจัดการศึกษา
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กับทองถิ่นมากขึ้น ผูนําทองถิ่นเห็นความสําคัญ และสนับสนุนในการจัดการศึกษา การใหบริการ และ
อํานวยความสะดวกแกสถานศึกษาในเขตบริการครอบคลุมและทัว่ถึง สวนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดเล็กยังไมพรอมเกือบทุกดาน สําหรับขอเสนอแนะของผูใหขอมูลสรุปไดวา การถายโอนสถานศึกษา
ไปยังองคการบริหารสวนตําบล ควรดําเนินการในลักษณะตามสภาพความพรอมของแตละแหง ควรมี
ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการถายโอนสถานศึกษาใหประชาชนและ
ผูเกี่ยวของรับทราบอยางตอเน่ือง  
  ละเอียด สะอาดเอี่ยม (2551: 83 – 89) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาอาชีพของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบุรี ใน 3 ดาน คือ ดานการวางแผน 
ดานการดําเนินงาน และดานการติดตามประเมินผล พบวา ในดานการวางแผน ผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลมีสวนรวมในการเสนอที่ประชุมเพ่ือกําหนดหนาที่รับผิดชอบของคณะทํางาน การสํารวจอาชีพ
ที่เปนความตองการของตลาดเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน และการกําหนดวธิีการและหลักเกณฑ
การวัดผลและประเมินผล ดานการดําเนินงาน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะมีสวนรวมใน
การประชาสัมพันธใหชุมชนเขารับการศึกษานอกโรงเรยีนเพื่อพัฒนาอาชพี และดานการติดตามประเมินผล 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานดานพัฒนาอาชีพของ อบต.  
  นอกจากนี้ไดเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพ
ขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
   1. ดานการวางแผน คือ ควรมีการสํารวจความตองการและปญหาของประชาชน
เพ่ือนํามาวางแผนการจัดกิจกรรมดานอาชีพ ควรมีการกําหนดนโยบายและการประสานงานในการพัฒนา
อาชีพใหชัดเจน มีการประชุมจัดทําแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธรวมกับภาคีเครือขาย และหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีการระดมความคิดจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการวางแผนการกิจกรรมดานอาชีพ 
ควรมีการประสารงานกับ อบต. อยางเปนทางการและสม่ําเสมอ  
   2. ดานการดําเนินงาน กศน. กับ อบต. ควรตองรวมกันดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาดานอาชีพ  สงเสริมการฝกอาชีพที่สามารถ
นําไปประกอบเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได เนนการประชาสัมพันธดานการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
อยางตอเนื่องและควรมีการพาไปศึกษาดูงานดานอาชีพ 
   3. ดานการติดตามประเมินผล กศน. กับ อบต. ควรรวมกันประเมิน และสรุปผล
การดําเนินกิจกรรม และนําผลสรุปและปญหาอุปสรรคที่พบไปแกไข ควรกําหนดเปาหมายความสําเร็จ
และรายงานผลเปนระยะ และควรจัดหาบุคลากรเพื่อการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค  
1) เพ่ือสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบความรวมมือ
การจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี 
  ตอนที่ 2 การสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี
  ตอนที่ 3 การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ี 
 

ตอนที่ 1 การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
 การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี มีวัตถุประสงค เพ่ือหา
รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ีผูวิจัยมีวธิีดําเนินการ ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ (Documentary Research) ในประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
  1. การศึกษาหลักการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบ ความรวมมือ 
การจัดการอาชีวศกึษา และระบบไตรภาค ี
  2. กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ทีเ่กี่ยวของกับการจัดการศึกษาของไทย อาทพิระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 เปนตน  

  3. แนวคิด หลักการ องคประกอบ ในบริบทของการจัดการอาชวีศึกษา เพ่ือการผลติและ
พัฒนากําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค ในลักษณะความรวมมือ รวมทัง้ ศึกษาสภาพ ปญหา 
และความตองการความรวมมือ ในการจัดการอาชวีศึกษาระหวางสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
และหรือสถานศึกษาอาชวีศึกษากบัสถานประกอบการ องคกร หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยการศึกษาจากโครงการความรวมมือ บันทกึลงนามความเขาใจ(Memorandum of Understanding) 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทํากับหนวยงานภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีทั้งในประเทศและตางประเทศ  
  4. ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสําคัญจําเปน สภาพปญหา ความพรอม ความตองการ  
ความเหมาะสม รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาของสถานประกอบการ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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 ชั้นที่ 2 การสัมภาษณความคิดเห็นเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือนําขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และกาํหนดองคประกอบของรูปแบบ
ความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาค ี
  1. กลุมตวัอยางผูทรงคุณวฒิุ เปนผูบริหารระดับสูง หรือผูที่มีประสบการณเกีย่วกบัการจัด 
การอาชีวศึกษา ในลักษณะของความรวมมือจากองคกรภาคีทั้งสาม ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสถานประกอบการ โดยตองมีวุฒิการศึกษาสูงกวา
ระดับปริญญาตรี ใชวธิีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 6 คน ประกอบดวย 
   1.1 ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 คน  
   1.2 ประธานกรรมการ/ผูจัดการสถานประกอบการที่เคยทําบันทึกลงนาม ความเขาใจ 
(MOU : Memorandum of Understanding) เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอาชวีศกึษา 1 คน 
   1.3 ผูทรงคุณวุฒิ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 1 คน  
   1.4 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน  
   1.5 ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1 คน  
   1.6 ที่ปรึกษา/ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดเทศบาลนคร  1 คน   
  2. วิธีการสรางเครื่องมือการสัมภาษณ  
    เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) (นําเสนอใน 
ภาคผนวก) ประกอบดวย   
   ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหสัมภาษณ 
   ตอนที่ 2 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการจดัการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี ในลักษณะ
ของความรวมมือ 3 ฝาย เพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ และระดับเทคนิค     
    ผูวิจัยมีวธิีการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 
    2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและเครื่องมือการวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษากับสถานประกอบการ หรืองานทวิภาคี เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
    2.2 สังเคราะหสาระที่ไดจากขอ 2.1 เพ่ือกําหนดเปนโครงรางเนื้อหาในการสราง 
แบบสัมภาษณ 
    2.3 สรางแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัความรวมมือในการจัดการอาชวีศึกษา
ระบบไตรภาค ีตามโครงรางเนื้อหาที่กําหนด โดยลักษณะของแบบสมัภาษณจะเปนแบบกึ่งโครงสราง 
    2.4 นําเครื่องมือการวิจัยที่สรางขึ้นไปใหคณะกรรมการควบคุมตรวจแกเกีย่วกับ
เน้ือหาและภาษาที่ใช 
    2.5 ปรับปรุงแกไขและจัดทําเปนเครื่องมือฉบับสมบูรณ 
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              3. การเกบ็รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดติดตอขอสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิตามที่กําหนดไว โดย
นัดวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ผูทรงคุณวุฒิใหเวลา โดยสงแบบสอบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิไดศึกษา 
และเตรียมตวักอนการสัมภาษณจริง   
  4. การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ที่ไดจากการศึกษา
เอกสาร งานวจัิยในขั้นตอนที่ 1 และจากการสัมภาษณผูทรงคณุวฒิุ ในแตละประเด็น สามารถนํามาสราง
ขอสรุป ไดดังนี้  
    4.1 ดานการกําหนดนโยบายและบทบาทหนาที่ของแตละองคกรภาค ี
    4.2 ดานการกําหนดโครงสรางและการบรหิารจัดการของแตละองคกรภาคี 
    4.3 ดานการกําหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของแตละองคกรภาคี  
    4.4  ดานการระดมทรัพยากรของแตละองคกรภาคี    
 

ตอนที่ 2 การสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
 การสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศกึษาระบบไตรภาค ี มีวัตถปุระสงคเพ่ือการกําหนด
องคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ซึ่งผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย 
เปน 2 ขั้น ดังนี้      
 ข้ันที่ 1 การกําหนดองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี
ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูทรงคณุวุฒิ (รายละเอียดนําเสนอในภาคผนวก) 
  1. ผูทรงคุณวุฒิ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง หรือผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาลักษณะความรวมมือ 
จากองคกรภาคี ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
สถานประกอบการ โดยตองมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี รวมจํานวน 10 คน ประกอบดวย 
   1.1 ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 คน  
   1.2 ประธานกรรมการ/ผูจัดการสถานประกอบการ ที่เคยทําบันทึกลงนามความเขาใจ 
(MOU : Memorandum of Understanding) เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอาชวีศกึษา 2 คน 
   1.3 ผูทรงคุณวุฒิ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 2 คน  
   1.4 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 2 คน  
   1.5 นายกเทศมนตรี จากเทศบาลนครและเมือง แหงละ 1 คน รวม 2 คน 
   2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดจัดประชุมสนทนากลุมในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ  
2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสํานักนโยบายฯ ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ เปน
ประธานและดําเนินการประชุม ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและใชเครื่องบันทึกเสียง จากนั้น
นํามาถอดเสียงบันทึก 
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  3. การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) ที่ไดจากการสนทนา
กลุมของผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามากําหนดองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัด การอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ี  
 ข้ันที่ 2 การกําหนดรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี  
  นําองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ที่ไดจาก
ขั้นที่ 1 มาเปนแนวทางการสรางแบบสอบถามความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือกําหนดรูปแบบความ
รวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique)  
3 รอบ จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 22 คน   
  1. การเลือกผูเชี่ยวชาญ ผูวจัิยกําหนดกลุมของผูเชี่ยวชาญ ออกเปน 6 กลุม ไดแก  
   1.1 ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   จํานวน  4  คน 
   1.2 ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ                            จํานวน  3  คน 
   1.3 ผูเชี่ยวชาญจากองคปกครองสวนทองถิ่น                     จํานวน  3  คน 
   1.4 ผูเชี่ยวชาญจากนักวิชาการการอาชีวศึกษา                   จํานวน  4  คน 
   1.5 ผูเชี่ยวชาญจากผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศกึษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จํานวน 4 คน  
   1.6 ผูเชี่ยวชาญจากผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศกึษาสังกดัองคปกครองสวนทองถิ่น  
จํานวน 4 คน  
       คุณสมบัติผูเชี่ยวชาญตองเปนผูบริหาร ผูที่มีประสบการณ หรือมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับ
การจัดการอาชีวศึกษาลักษณะความรวมมือ โดยตองมีคุณวุฒิการศกึษาสูงกวาระดับปรญิญาตร ี
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ไดจากการศกึษาวิจัยในขั้นที่ 1 เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธขีอง ลิเคิรท 
(พวงรัตน ทวรีัตน.  2540: 107 – 108; อางอิงจาก Likert Scale) และแบบ สอบถามปลายเปด สาํหรับ
ขอเสนอแนะ แกไขเพิ่มเติม โดยการกําหนดคาน้ําหนักความคิดเห็นแตละระดับคะแนน มีความหมาย 
ดังนี้ 
   5 หมายถึง ขอความนั้น ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       ระบบไตรภาค ีมีความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง ขอความนั้น ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       ระบบไตรภาค ีมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง ขอความนั้น ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       ระบบไตรภาคี มีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ขอความนั้น ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       ระบบไตรภาค ีมีความเหมาะสม อยูในระดับนอย 
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   1 หมายถึง ขอความนั้น ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
       ระบบไตรภาคี มีความเหมาะสม อยูในระดับนอยที่สุด 
    3. การหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ
ดานการบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล จํานวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคลองของขอคาํถาม
กับนิยามศัพทและภาษาทีใ่ช โดยใชวธิหีาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index) 
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2548, อางอิงจาก Waltz,  Bausell.  1981; Lynn.  1986; Polit; & Hungler.  1995) 
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของรูปแบบความรวมมือ การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ีใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งมีเกณฑ ดังนี้ 
   ระดับ 1 เม่ือขอคําถาม ไมเกี่ยวของกับรูปแบบความรวมมือ การจัดการอาชีวศึกษา 
     ระบบไตรภาค ี
   ระดับ 2 เม่ือขอคําถามประเมินไมไดวาเกี่ยวของกับรูปแบบความรวมมือการจัดการ 
     อาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี
   ระดับ 3 เม่ือขอคําถามเกี่ยวของกับรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ไตรภาค ี
   ระดับ 4 เม่ือขอคําถามเกี่ยวของอยางชัดเจนกับรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ี
  ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน มาคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทขององคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคีเปนรายขอ โดยเอาจํานวนผูเชี่ยวชาญทีป่ระเมิน โดยใหคะแนน 3 หรือ 4  
ในขอนั้นๆ หารดวยจํานวนผูเชี่ยวชาญ ทั้งหมด หากพบวาขอคําถามมีคา CVI ตัง้แต .80 ขึ้นไป ถือวา
ใชได (Polit; & Beck.  2006: 489 – 497; & Polit; et al.  2007: 459 – 467)    
  จากนั้นนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญ 
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานพินธ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงนําไปใชในเทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 3 รอบ จากผูเชี่ยวชาญทัง้หมด ตอไป 
  4. การเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธแลว ไปเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชเทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย ดังนี้  
   4.1 นําขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 1 มาดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล โดยวิธีทางสถิติดวยการคํานวณคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquartile Range) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
    4.1.1 คามัธยฐาน (Median) จากแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
มีความหมายของคามัธยฐานของคําตอบในแตละขอทีค่ํานวณได ดังนี้ 
     4.50 – 5.00 หมายความวา ผูเชี่ยวชาญเหน็วารูปแบบความรวมมือการจัด  
            การอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี มีความเหมาะสม 
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            อยูในระดับมากที่สุด 
     3.50 – 4.49 หมายความวา ผูเชี่ยวชาญเหน็วารูปแบบความรวมมือการจัด  
            การอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี มีความเหมาะสม 
            อยูในระดับมาก 
     2.50 – 3.49 หมายความวา  ผูเชี่ยวชาญเหน็วารูปแบบความรวมมือการจัด  
            การอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี มีความเหมาะสม 
            อยูในระดับปานกลาง  
     1.50 – 2.49 หมายความวา  ผูเชี่ยวชาญเหน็วารูปแบบความรวมมือการจัด  
            การอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี มีความเหมาะสม 
            อยูในระดับนอย 
     1.00 – 1.49 หมายความวา  ผูเชี่ยวชาญเหน็วารูปแบบความรวมมือการจัด  
            การอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี มีความเหมาะสม 
            อยูในระดับนอยที่สุด 
    4.1.2 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) คาความแตกตางระหวาง 
ควอไทลที่ 3 กับควอไทลที่ 1 เปนการพิจารณาความสอดคลองกันของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ กําหนด
เกณฑพิจารณาใหความหมาย ดังนี้ 
    0.01 – 0.99  หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเหน็วามีความสอดคลองกันมาก 
    1.00 – 1.50  หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความสอดคลองกันปานกลาง 
    1.51 ขึ้นไป   หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเหน็วาไมมีความสอดคลองกัน 
   4.2 นําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม รอบที่ 2 มาสรางเปนแบบสอบถาม 
รอบที่ 3 ที่เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เหมือนแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 แตมีการแกไขเพิ่มเติมตามขอความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ในรอบที่ 2 นอกจากนี้ ยังไดเพิ่ม
การแสดงตําแหนงคามัธยฐาน (Median) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ที่ระบุตําแหนง
ของคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนในรอบที่ 2 ทั้งในรูปแบบของสัญลักษณ และตวัเลขทีค่าํนวณได 
เพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นในรอบที่ 3  
   4.3 การวิเคราะหขอมูล รอบที ่ 3 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม
จากรอบที่ 2 ของผูเชี่ยวชาญ มาพิจารณาคําตอบ โดยใชเกณฑการพิจารณารูปแบบความรวมมือการจัด 
การอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี ที่มีคามัธยฐาน (median) ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquartile Range) ตั้งแต 1.50 ลงมา ถอืวาผูเชีย่วชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนรูปแบบ
ความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาค ี  
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ตอนที่ 3 การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาคี                       
 การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี เปน
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ ดานความคิดเห็นของประชากร เพ่ือ
ประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ที่จะนําไปปฏิบัติ
ในการผลติและพัฒนากําลังคนดานวิชาชพีระดับฝมือ และระดับเทคนิคใหสอดคลองกับบริบทของ องคกร
ภาคีทั้งสาม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขอตางๆ ดังตอไปน้ี   
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  1.1 ประชากร  ประกอบดวย 
    1.1.1 ครูและผูบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทีส่ังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
    1.1.2 ครูฝกหรือพ่ีเลี้ยงนักศึกษาในสถานประกอบการที่ลงนามบันทึกความเขาใจ 
(MOU) รวมมือจัดการอาชีวศึกษากบัสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีส่ังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา    
    1.1.3 ครูและผูบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   
   1.2 กลุมตัวอยาง  
   การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวธิีการเลอืกกลุมตัวอยาง ดังนี้    
   1.2.1 ครูและผูบริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทีส่ังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลือกจากสถานศึกษาสงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จํานวน 47 คน 
    1.2.2 ครูฝกหรือพ่ีเลี้ยงนักศึกษา เลือกจากสถานประกอบการทีล่งนามบันทึกความ
เขาใจ (MOU) รวมมือจัดการอาชีวศึกษากบัสถานศึกษาอาชีวศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุร ี จํานวน  
48 คน  
   1.2.3 ครูและผูบริหารของสถานศึกษาอาชวีศกึษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เลือกจากสถานศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ จํานวน 8 แหง จํานวน 164 คน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ประกอบดวย 
  ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาคี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดน้ําหนักความสําคัญ แตละ 
ระดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 
   5 หมายถึง รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัติอยูในระดบั 
       มากที่สุด 
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   4 หมายถึง รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัติยูในระดับ 
       ปานกลาง 
   2 หมายถึง รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัติอยูในระดบั 
       นอยที่สุด 
  การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 นําองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศกึษาระบบไตรภาคทีี่ไดจาก
การใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายของผูเชี่ยวชาญ ในตอนที่ 2 มาสรางเปนแบบสอบถาม โดยสอบถาม
ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี ซึ่งขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
  2.2 นํารางแบบสอบถามที่สรางเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบ
การใชสํานวนภาษา และรูปแบบการจัดพิมพ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  2.3 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ความเปนไปไดของรูปแบบ ความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเสนอแนะ เพ่ือนําไปตรวจสอบความเปนไปได 
ตอไป 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือ
การจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคคีรั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เพ่ือขออนุญาตจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่เปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนจังหวัด เพ่ือขอใหออกหนังสือขอความรวมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัด ที่เปน
กลุมตัวอยางผูใหขอมูล  
  3.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงไปทางไปรษณีย รวมทั้ง เดินทางไปสงใหกับผูตอบแบบ สอบถาม
ที่เปนประชากรและกลุมตวัอยาง และไปเกบ็กลับดวยตนเองตามกําหนด  
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่แลววิเคราะห
ดวยคาสถติิรอยละ 
  4.2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาคี ผูวิจัยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยแปลความหมายของคาเฉลีย่ระดับความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตั ิ
ดังนี้ 
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   4.50 – 5.00  ผูตอบเห็นวา ขอความนั้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูใน 
       ระดับมากที่สดุ 
   3.50 – 4.49  ผูตอบเห็นวา ขอความนั้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูใน 
       ระดับมาก 
   2.50 – 3.49  ผูตอบเห็นวา ขอความนั้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูใน 
       ระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49  ผูตอบเห็นวา ขอความนั้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูใน 
       ระดับนอย 
   1.00 – 1.49  ผูตอบเห็นวา ขอความนั้นมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูใน 
       ระดับนอยที่สดุ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

  

ตอนที่ 1 
 การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
  1.การศึกษาหลักการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบความ
รวมมือ การจัดการอาชีวศึกษา และระบบไตรภาคี 
  2.กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกบัการจัดการศึกษาของไทย 
  3.แนวคิด หลักการ องคประกอบ ในบริบทของการจัดการอาชีวศึกษา 
  4.ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสําคัญจําเปน สภาพปญหา ความพรอม ความตองการ  
ความเหมาะสมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาของสถานประกอบการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในและตางประเทศ  
  5.การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นเชิงลึก  
(In-depth Interview) ผูทรงคณุวุฒิ 6 คน แลวนํามาสรางขอสรุป 

ตอนที่ 3 
 การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี  
มีการดําเนินการ ดังนี ้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก ครูและผูบรหิารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ครแูละผูบรหิารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และครูฝกในสถานประกอบการ 
  2. เครือ่งมอืที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการ
จัด การอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี   

  3. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติใชวิเคราะหหา
คาเฉล่ีย (Mean)และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายตามเกณฑ 

ตอนที่ 2  
 การสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
  ขั้นที ่1 การกําหนดองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคี ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูทรงคณุวุฒิ  10  คน 
  ขั้นที่ 2 การกําหนดรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ใชเทคนิค
เดลฟาย (Delphi Technique)  3  รอบ ของผูเชี่ยวชาญ  22 คน 



บทที่ 4   
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
            การวิจัยน้ี มีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ผลจากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงออกเปน  3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่ 1  ผลการสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี
  ตอนที ่ 2  ผลการสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
  ตอนที ่ 3 ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษา
ระบบไตรภาค ี
  

ตอนที่  1  ผลการสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
 การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ (Documentary research) ในประเด็นของหลักการ ความหมาย 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกบัรปูแบบความรวมมือทั้งระบบทวิภาคีและระบบไตรภาคี ในบริบท
ของการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือการผลิตและพัฒนากําลงัคนดานวิชาชพีระดับฝมือ ระดับเทคนคิ ศกึษา
สภาพปญหา และความตองการความรวมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาระหวางสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและหรือสถานศึกษาอาชีวศกึษากับสถานประกอบการ องคกร หนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครฐัและเอกชน โดยการศึกษาจากโครงการความรวมมือ บันทึกลงนามความเขาใจ (Memorandum 
of Understanding) ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทํากับหนวยงานภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกีย่วของกบัการจดัการศึกษาของไทย อาทิพระราช 
บัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบญัญัติ
การอาชวีศึกษา พ.ศ.2551 พระราชบัญญตักิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  
 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ที่เลือกมาจากองคกรภาคีทั้งสามองคกร ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสถานประกอบการ โดยแตละคน
มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ทําใหไดแนวทางของการสรางรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคี จากแตละภาคี ดังน้ี    
 จากสถานศึกษาอาชีวศกึษา  
   1. ดานการบริหารและการจัดการ หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษาตามโครงสราง
การบริหารสถานศกึษา ไดแก งานบริหารทรพัยากร งานแผนงานและความรวมมืองานพัฒนากจิการ 
นักเรียนนักศกึษา และงานวิชาการ 
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  2. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ หมายถึง คุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
ที่สําเร็จการศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  3. ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม หมายถึง การกําหนดแนวทางการดูแลผูเรียน และ
จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
การพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 
 จากสถานประกอบการ  
  1. ดานความพรอมของสถานประกอบการ หมายถึง การบริหารจัดการ การกําหนด
นโยบาย การจัดโครงสราง การมอบหมายหนาที่ การวางแผนการดําเนินงาน และการจัดเตรียมทรัพยากร
ตางๆ ตลอดทัง้หลักเกณฑและวิธีการเพื่อรวมมือจัดการอาชีวศึกษาในรปูแบบตางๆ ของสถานประกอบการ 
  2. ดานบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระงาน หนาที่ ความรับผิดชอบที่
สถานประกอบการไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการ ในการจัดการอาชีวศึกษา 
  3. ดานสิทธิประโยชนที่จะไดรบั หมายถึง ผลประโยชนที่สถานประกอบการพึงไดรับ
จากการรวมจัดการอาชีวศกึษาในรูปแบบตางๆ เชน รายได สิทธิประโยชนทางภาษี สิทธิประโยชน
ทางธุรกิจ  การประกาศเชิดชูเกียรติ  
 จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  1. ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ปจจัยดาน
ตางๆ ที่แสดงถึงความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน รายได  
แผนงาน/โครงการ รูปแบบการจัด ทรัพยากร รวมทั้ง ความตองการและความเหมาะสม 
  2. การกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การกําหนดอํานาจ
หนาที่ ภารกิจ การจัดสรรรายไดและทรัพยากร ขอบเขตความรับผิดชอบตามรูปแบบการจัด การ
อาชีวศึกษา 
  3. การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การบริหาร และการจัด
การศึกษา ในดานตางๆ ไดแก การจัดโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา  การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร 
อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เหมาะสม  
          ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปเปนรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีได 
4 ดาน ดังนี้ 
  1. ดานนโยบายและบทบาทหนาที่  
  2.  ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ 
  3.  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  4.  ดานการระดมทรัพยากร 
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ตอนที่  2 ผลการสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูเชี่ยวชาญ 
 
ตาราง 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูเชี่ยวชาญ (n = 22) 
 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
   

เพศ   
    ชาย 16 72.73 
    หญิง   6 27.27 
วุฒิการศึกษา   
    ปริญญาโท                                                                        6 27.27 
    ปริญญาเอก                                                    16 72.73 
สถานที่ทํางาน       
    ผูบริหารระดับสูงของ สอศ.                                                                4 18.18 
    เจาของ/ผูจัดการสถานประกอบการ                                   3 13.64 
    ผูบริหารระดับสูงของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น                 3 13.64 
    ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ.                                           4 18.18 
    ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด อปท.                                      4 18.18 
    นักวิชาการการอาชีวศึกษา                             4 18.18 
   

 
 จากตาราง 1 แสดงถึงสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ เปนเพศชาย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
72.73  เปนเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 27.27 ตามลําดับ ดานวุฒิการศึกษามีผูเชี่ยวชาญ
ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 27.27  และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 72.73 และดานสถานที่ทํางาน มีผูเชี่ยวชาญที่เปนผูบริหารระดับสูงของ สอศ. จํานวน 
4 คน คิดเปนรอยละ 18.18 เปนเจาของ/ผูจัดการสถานประกอบการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
13.64 เปนผูบริหารระดับสงูของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
13.64 เปนผูบริหารสถานศกึษา สังกดั สอศ. จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 18.18 เปนผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัด อปท. จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.64 และเปนนักวิชาการการอาชีวศึกษา จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 13.64 ตามลาํดับ 
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 2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญที่มตีอรูปแบบความรวมมือการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี โดยใชเทคนิคการวจิัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique)  
  การวเิคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้ เปนการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญที่มีตอรูปแบบ
ความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 
จํานวน 3 รอบ ตามองคประกอบของแตละภาค ีที่ประกอบดวย 1) ดานนโยบายและบทบาทหนาที ่ 
2) ดานโครงสรางและการบรหิารจัดการ  3) ดานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน และ 4) ดาน
การระดมทรัพยากร โดยขอเสนอสรุปผล ในรอบที่ 3 ดังแสดงในตาราง 2    
 
ตาราง 2 คามัธยฐาน (Mdn.) และคาพิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ของคําตอบของผูเชี่ยวชาญทีมี่ตอ 
     รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ 
 

ขอท่ี รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ Mdn. I.R 

  1 มีคณะกรรมการระดับกระทรวงที่มาจากทั้งสามฝาย เขารวมกําหนดนโยบายการจัดการ
อาชีวศึกษาของทองถ่ิน  

 
5.00 

 
1.00 

  2 กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายตอบสนองผูประกอบการไตรภาคี ตลอดจนกําหนด
รูปแบบของความรวมมือที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  

 
5.00 

 
1.00 

  3 มีกรอบเวลาการปฏิบัติ มีตัวชี้บอกความกาวหนา และลักษณะผลลัพธที่พึงประสงคของ
ความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา .................................................................................. 

 
5.00 

 
1.00 

  4 เปนตัวเลือกใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทองถ่ิน ใหไดเขารับการศึกษาตอใน
ระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  

 
5.00 

 
1.00 

  5 มีการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางองคกรภาคีทั้งสาม โดยผูบริหารระดับสูงและระดับ
ทองถ่ินและตองมีผลผูกพันตลอดไป  

 
4.00 

 
1.00 

  6 นโยบายขององคกรไตรภาคี สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนา
จังหวัดและความตองการของสถานประกอบการและชุมชนทองถ่ิน    

 
4.00 

 
1.00 

  7 มีการวางแผนรวมกันในการจัดการศึกษาและการฝกอบรมตามความสนใจของผูเรียนและ
ความตองการของสถานประกอบการและทองถ่ิน  

 
5.00 

 
1.00 

  8 มีการออกขอบัญญัติ กฎเกณฑ และระเบียบ เพ่ือใหกลไกการดําเนินงานของการจัด
อาชีวศึกษาไตรภาคีมีความสะดวกคลองตัวขึ้นมาใชงาน เชน การใชจายงบประมาณของ 
อปท. เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษารวมกับภาคเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนๆ  

 
 

4.00 

 
 

1.00 
  9 มีแผนการจัดตั้ง/ขยายการจัดการศึกษาระดับอาชวีศึกษาตามศักยภาพขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินและตามความตองการของผูประกอบการ 
 

5.00 
 

1.00 
10 กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละองคกรภาคี ใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบไตรภาคีใหเหมาะสมตามศักยภาพ  
 

5.00 
 

1.00 
11 ผูบริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สอศ.มีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับชุมชน

และสถานประกอบการ  
 

5.00 
 

1.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอท่ี รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ Mdn. I.R 

    

12 สถานศึกษาควรเชิญผูประกอบการ และชุมชนทองถ่ินเขารวมรับรูนโยบาย และระบบการ
จัดการอาชีวศึกษา  

 
5.00 

 
1.00 

13 กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ โดย อบจ.รวมจัด ปวช.–ปวส. เทศบาลรับผิดชอบการจัด
หลักสูตรระยะสั้น  

 
5.00 

 
1.00 

14 สรางจิตสํานึกของการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการอาชีวศึกษาของทองถ่ิน  5.00 1.00 
15 หาแนวทางขอการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานราชการสวนกลางและภูมิภาค โดยเพ่ิม

บทบาทใหสวนทองถ่ินเขาดําเนินการแทนมากขึ้น 
 

5.00 
 

1.00 
16 นํานโยบาย วิสัยทัศนของแตละภาคีมากําหนดกลยุทธและวิธีการเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 5.00 1.00 
17 มีการกําหนดตําแหนงและหนาที่ของบุคลากรในการดําเนินการขององคกรที่จัดการ

อาชีวศึกษาทั้งสามฝายไวอยางชัดเจนโดยตองสอดคลองกับภารกิจเดิมของแตละองคกร  
 

5.00 
 

1.00 
18 อปท.มีนโยบายดานงบประมาณเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาไตรภาคีอยางชัดเจน  5.00 1.00 
19 มีการดําเนินโครงการนํารอง (Pilot Project) ที่มาจากความเห็นรวมกันขององคกรไตรภาคี 

ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาของทองถ่ิน 
 

4.00 
 

1.00 
20 กําหนดบทบาทและแบงภาระความรับผิดชอบในการจัดอาชีวศึกษาใหชัดเจนตามระดับ

และประเภทการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะของทองถ่ิน  
 

5.00 
 

1.00 
21 มีการกําหนดขอตกลงรวมกันในการจัดสรรผลประโยชนและการลงทุน รวมทั้งแผนและ 

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากความรวมมือกันทั้งสามฝาย แตสามารถปรับปรุงไดในภายหลัง  
 

5.00 
 

1.00 
22 มีขอกําหนด ระเบียบที่ใหสิทธิประโยชนหรือแรงจูงใจแกองคกรไตรภาคีที่รวมมือจัด 

อาชีวศึกษา  
 

5.00 
 

1.00 
    

  
 จากตาราง 2 พบวา คามัธยฐาน (Mdn.) ของขอคําถามทุกขอมีคามากกวา 3.50 และมีคา
พิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ไมเกิน 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 ที่มีตอ
องคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานนโยบายและบทบาท
หนาที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกัน  
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ตาราง 3 คามัธยฐาน (Mdn.) และคาพิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ของคําตอบของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ 
     รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีดานโครงสรางและการบริหารจัดการ 
 

ขอท่ี รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีดานโครงสรางและการบริหารจัดการ Mdn. I.R 

    

  1 มีคณะกรรมการไตรภาคีในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด  4.00 1.00 
  2 คณะกรรมการไตรภาคีระดับกระทรวง มีหนาที่   
 - เสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาไตรภาคี ... 5.00 1.00 
 - กําหนดและตรวจสอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา  5.00 1.00 
 - กําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูเรียน  5.00 1.00 
 - กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา  5.00 1.00 
 - ดําเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 5.00 1.00 
 - ทําแผนการเตรียมความพรอมหรือแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  5.00 1.00 
 - ประเมินผลการดําเนินงานความรวมมือ  5.00 1.00 
 - กําหนดยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีรวมกันทั้ง 3 ฝาย  5.00 1.00 
 - กําหนดสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการที่รวมจัดอาชีวศึกษาไตรภาคีควรจะไดรับ  5.00 1.00 
 - พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อรวมจัดอาชีวศึกษา  5.00 1.00 
 - แตงต้ังคณะทํางานชุดตางๆ ตามความจําเปน 5.00 1.00 

  3 คณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัด มีหนาที่   
 - กําหนดกรอบระยะเวลาในการรวมมือดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี  4.00 1.00 
 - กําหนดและระบุหลักสูตรการเรียนการสอน 5.00 1.00 
 - กําหนดสาขาวิชาชีพที่เปดสอน จัดลําดับความสําคัญ กอน - หลัง ของสาขาวิชาที่จะเปด . 5.00 1.00 
 - กําหนดเนื้อหารายวิชา และสาระการเรียนรู 5.00 1.00 
 - กําหนดวิธีการสอน การวัดและประเมินผล  4.00 1.00 
 - ทําแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน  5.00 1.00 
 - กําหนดจํานวนผูเรียนที่จะรับในแตละสาขา/ปการศึกษา 5.00 1.00 

  4 ใหสถานประกอบการเปนผูออกใบรับรองการผานงานใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา สวน
สถานศึกษาเปนผูออกใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  

 
5.00 

 
1.00 

  5 จัดใหมีการทดสอบ นศ.เพ่ือรับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ  5.00 1.00 
  6 มีแผนการบริหารและแผนติดตามการใชงบประมาณดานการศึกษาที่โปรงใส ตรวจสอบได 5.00 1.00 
  7 มีแผนงานดานการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

และการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ชัดเจน  
 

5.00 
 

1.00 
  8 สรางเครือขายบนพ้ืนฐานของความพรอม ความเขาใจ และวิสัยทัศนที่จะพัฒนาทองถ่ินของ

ฝายบริหารของภาครัฐทั้งระดับกระทรวงและทองถ่ิน 
 

4.00 
 

1.00 
  9 มีระเบียบ ขอบังคับใหครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาตองเพ่ิมพูนความรู โดยฝกอบรม

หรือศึกษาเพิ่มเติมระยะสั้นๆ ทุก 3 – 5 ป  
 

5.00 
 

1.00 
10 จัดโครงสรางองคกรของแตละภาคีเพ่ือรองรับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาไตรภาคี ตาม

ความจําเปนและเหมาะสม  
 

4.00 
 

1.00 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ขอท่ี รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีดานโครงสรางและการบริหารจัดการ Mdn. I.R 

    

11 จัดทําฐานขอมูลและระบบปฏิบัติการสารสนเทศ ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลถึงกันและกันใน
หนวยงานภาคี เพ่ือใชในบริหารจัดการศึกษา. 

 
5.00 

 
1.00 

12 นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการบริหารการศึกษา  5.00 1.00 
13 ลดกฎระเบียบขั้นตอนที่ซับซอนยุงยากและเนนการกระจายอํานาจการบริหารสูสถานศึกษา

มากขึ้น 
 

5.00 
 

1.00 
14 คัดเลือกผูที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมมารวมทํางาน  5.00 1.00 
15 มีการประเมินผลเพ่ือปรับเปล่ียนโครงการใหเหมาะสมกับความตองการและบริบทของ

ทองถ่ินอยางแทจริง 
 

5.00 
 

1.00 
16 สงเสริมศักยภาพการบริหารขององคกรภาคีที่รวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีใหมีความ

เขมแข็ง เหมาะสม และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

4.00 
 

1.00 
17 ความรวมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี มีการจัดทําเปนโครงการ และมีการทําบันทึก

ลงนามความเขาใจแบบระยะ 3 – 5 ป และแบบรายป  
 

5.00 
 

1.00 
18 ปรับปรุงระเบียบ แนวปฏิบัติการจัดสรรและการใชงบประมาณใหมีความเปนไปได  5.00 1.00 
19 จัดทําคูมือ/ขอตกลงเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานความรวมมือไตรภาคี    5.00 1.00 
20 จัดตั้งหนวยงานประสานงานและแตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่ประสานงานความรวมมือไตรภาคี 5.00 1.00 
21 สรางโอกาสใหคนยากจนดอยโอกาส  คนพิการและคนใชแรงงานในทองถ่ิน โดยใชการจัด

อาชีวศึกษาระบบไตรภาคีเปนชองทางดําเนินการ  
 

5.00 
 

1.00 
22 สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบวิธีการและสาขาวิชาที่หลายหลากใหกับชุมชน

ทองถ่ิน 
 

5.00 
 

1.00 
23 จัดทําแผนผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการแรงงานของสถาน

ประกอบการในทองถ่ิน  
 

5.00 
 

1.00 
    

 
 จากตาราง 3 พบวา คามัธยฐาน (Mdn.) ของขอคําถามทุกขอมีคามากกวา 3.50 และมีคา
พิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ไมเกิน 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 ที่มีตอ
องคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานโครงสรางและการบริหาร
จัดการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกัน   
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ตาราง 4 คามัธยฐาน (Mdn.) และคาพิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ของคําตอบของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบ 
      ความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ขอท่ี 
รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีดานหลักสูตรและการจดัการเรียน
การสอน 

Mdn. I.R 

    

  1 ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน  5.00 1.00 
  2 จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลายหรือเฉพาะทางที่สอดคลองกับความ

ตองการแรงงานของทองถ่ิน  
 

5.00 
 

1.00 
  3 จัดการเรียนการสอนแบบการฝกงาน (Apprenticeship Model) กับทุกรายวิชาชีพ  5.00 1.00 
  4 จัดทําแผนการฝกภาคปฏิบัติในแตละรายวิชา ตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ 

ใหครอบคลุมเนื้อหาตามโครงสรางหลักสูตร 
 

5.00 
 

1.00 
  5 การจัดการเรียนการสอนในแตละเนื้อหามีการสอดแทรกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ

วินัยความรับผิดชอบ รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

5.00 
 

1.00 
  6 อาจารยในสถานศึกษาเปนผูประเมินผลทางภาคทฤษฎี และรวมกับสถานประกอบการ

ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน ......................................................................................... 
 

5.00 
 

1.00 
  7 มีการวัดหรือทดสอบสมรรถนะในการปฏิบัติของผูสําเร็จการศึกษา โดยองคกรกลางที่มี 

ความพรอม  
 

5.00 
 

1.00 
  8 สถานประกอบการตองจายคาตอบแทนหรือสวัสดิการใหแกนักศึกษาฝกงานตามสมควร  4.00 1.00 
  n9 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็ม

ตามศักยภาพ  
 

5.00 
 

1.00 
10 จัดระบบการเรียนเพ่ือสะสมและเทียบโอนหนวยการเรียนจากความรูและประสบการณ

ใหกับพนักงานในสถานประกอบการเพื่อการเพิ่มวุฒิการศึกษา  
 

5.00 
 

1.00 
11 มีกิจกรรม/โครงการสงเสริมผูเรียนใหเขาสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมากขึ้น 4.00 1.00 
12 สถานประกอบการจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย 4.00 1.00 
13 จัดใหนักศึกษาไดเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูกิจการในสถานประกอบการของทองถ่ิน เพ่ือสราง

ความคุนเคย และจูงใจใหเขาทํางาน  
 

5.00 
 

1.00 
14 เชิญวิทยากรที่เปนปราชญทองถ่ินที่เกี่ยวของกับรายวิชารวมเปนผูสอนในสถานศึกษา 4.00 1.00 
15 จัดหนวยบริการชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถในการใหบริการชุมชน

ตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนเพื่อเปนการสรางความผูกพันกับทองถ่ินของตน 
 

5.00 
 

1.00 
    

 
             จากตาราง 4 พบวา คามัธยฐาน (Mdn.) ของขอคําถามทุกขอมีคามากกวา 3.50 และมีคา
พิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ไมเกิน 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 ที่มีตอ
องคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกัน   
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ตาราง 5 คามัธยฐาน (Mdn.) และคาพิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ของคําตอบของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ 
     รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานการระดมทรัพยากร 
 

ขอท่ี รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีดานการระดมทรัพยากร Mdn. I.R 

    

  1 มีแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด การอาชีวศึกษาใหกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
อยูในพ้ืนที่ของ อปท.อยางชัดเจน  

 
5.00 

 
1.00 

  2 อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนการอาชีวศึกษาเปนคาใชจายรายหัวของนักเรียนนักศึกษาที่อยูใน
ทองถ่ินนั้นๆ แกสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานในการจัดอาชีวศึกษา 

 
5.00 

 
1.00 

  3 อปท.รวมรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาสามัญและภาคทฤษฎี ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  

 
5.00 

 
1.00 

  4 สถานประกอบการมีแผน/ขอตกลงในการรับพนักงาน และแจงใหสถานศึกษาทราบเพื่อการ
ผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการ  

 
5.00 

 
1.00 

  5 ควรมีกฎระเบียบใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถหางบประมาณตามนโยบายตนเอง 
นอกเหนือจากการใชงบประมาณแผนดิน  

 
5.00 

 
1.00 

  6 มีกองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของทองถ่ิน  5.00 1.00 
  7 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในคาใชจายทางการจัด การอาชีวศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ .. 5.00 1.00 
  8 จัดระบบกลไกและแผนในการระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ  ชุมชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการอาชีวศึกษา   
 

5.00 
 

1.00 
  9 มีวิธีการจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรม 5.00 1.00 
10 สถานประกอบการใหการสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณมีอยูเพ่ือการฝก 

ภาคปฏิบัติของนักศึกษา  
 

5.00 
 

1.00 
11 สถานศึกษาใหการฝกอบรมแกพนักงานของสถานประกอบการ โดยไดรับเงินอุดหนุนจาก 

สถานประกอบการ 
 

5.00 
 

1.00 
12 สถานประกอบการรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนที่เกี่ยวกับการฝกทักษะปฏิบัติของ 

นักศึกษา 
 

5.00 
 

1.00 
13 สิทธิประโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับจากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี    
 - ลดหยอนภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน 5.00 1.00 
 - นํารายจายจากการรวมจัดการอาชีวศึกษามาลดหยอนภาษี 5.00 1.00 
 - เงินอุดหนุนจากรัฐเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา  5.00 1.00 
 - มีสิทธิเสนอกฎ ระเบียบ เทศบัญญัติ เขาสูสภาทองถ่ินเพ่ือประโยชนกับการจัดอาชีวศึกษา  5.00 1.00 
 - ประกาศเกียรติคุณ.ใหสังคมทองถ่ินทราบทั่วกัน  5.00 1.00 
 - การถายทอดความรูทางวิชาการ งานวิจัยจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา  5.00 1.00 
 - จัดตั้งของกองทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหกับสถานประกอบการในทองถ่ิน  4.00 1.00 
 - การพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑเพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ 5.00 1.00 
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            จากตาราง 5 พบวา คามัธยฐาน (Mdn.) ของขอคําถามทุกขอมีคามากกวา 3.50 และมีคา
พิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ไมเกิน 1.50 แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 ที่มีตอ
องคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานการระดมทรัพยากรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกัน   
 

 3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการทําเดลฟายของผูเชี่ยวชาญ 
                 ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ 
                นโยบายของไตรภาคี ควรสงเสริมใหนักศกึษาที่จบการศึกษาแลว เขาทํางานในสถาน
ประกอบการมากกวาที่จะสนบัสนุน หรือสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี เพราะในสภาพปจจุบัน
สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานระดับกลางเปนอยางมากอยางมาก และบางคร้ังนักศึกษาเมื่อจบ
การศึกษาแลวมักไปประกอบอาชีพที่อ่ืนโดยเฉพาะในเมืองใหญ มักไมอยูในทองถิ่นตนเอง และอยาก
ใหมีการทดสอบทักษะฝมือของนักศึกษากอนเขาทํางาน เพ่ือวัดความสามารถวาอยูในระดับใด และควร
ไดเงินเดือนเทาไร 
          ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ 
              การจัดอาชีวศกึษาระบบไตรภาคีนี้ นาจะเหมาะกับการพัฒนาคนที่อยูในภาคแรงงาน
อยูแลวมากกวาผูเรียนในระบบปกติ เพราะจะชวยพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในการทํางานของ
แรงงานในสถานประกอบการใหสูงขึ้น รวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียนก็มีความพรอม ทําใหการจัดหลักสูตร
ไดตรงตามความตองการของผูเรียน  
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองไมมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการศึกษา หรือชุมชน
ทองถิ่น โดยเฉพาะนักการเมืองทองถิ่นมักไมสนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา แตสนใจการเมืองมากกวา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมควรคิดลงทนุจัดอาชีวศึกษาเอง หากจําเปนจริงควรปรับขยายใชสถานศึกษา
เดิมที่มีอยู ไมใชจัดตั้งใหม เพราะตองมีการลงทุนสูง นาจะมีองคกรใดองคกรเดียวในแตละทองถิ่นที่มี
ความเขมแข็ง และศักยภาพเพียงพอที่มีหนาที่พัฒนาอาชีพใหกับคนในทองถิ่นอยางจริงจัง ซึ่งหากมี
องคกรไตรภาคีก็สามารถเปนทางออกดานการผลิตแรงงานไดดี 
   ปจจุบันสถานศึกษาอาชีวศึกษามีเปนจํานวนมาก รัฐควรสรางความเขมแข็งของการจัด 
การศึกษาสายอาชีพดวยการสนับสนุน สงเสริมมากกวาการลงมือทําเองทุกเรื่อง เพราะสภาพในปจจุบัน
รัฐลงทนุในการจัดการอาชวีศึกษาจํานวนมาก แตผลทีไ่ดไมคุมคาเทาที่ควร บางกจิกรรมหรือโครงการ
ก็ไมเกิดประโยชนอยางแทจริง แตจะออกมาในรูปของการทําใหเกิดผลงานมากกวาผลประโยชนของ
ประเทศที่ไดรบั นาจะใชสถานศึกษาที่มีอยูเดิมมาปรับ ยุบรวมเพื่อสรางศักยภาพใหสูงสุดในการจดัการ
อาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพ กําหนดขอบเขตภารกิจความรับผิดชอบการผลิตนักศึกษา ใหชัดเจนลงไป
วาระหวางระดบัชาติกบัทองถิ่นใครควรมีหนาที่จัดการศึกษาระดับใด ประเภทใด เพ่ือเปาหมายใด หรือ
วางแผนกําหนดภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหชัดเจนวาสถานศึกษาใดจะเปดสอนสาขาวิชาใด 
เพ่ือไมใหเกิดการซ้ําซอน และสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใหผลไมคุมการลงทุน ควรมีการประเมินและ
สรางความพรอม ความเขมแข็งของสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรืออาจรวมกับสถานศึกษาเอกชนจัด
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อาชีวศึกษาที่มุงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของประเทศมากกวา  โดยเฉพาะการจัดไตรภาคีที่มีองคกรภายนอก
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
      ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
             ปจจุบันการอาชีวศึกษาของประเทศจัดใหกับผูเรียน ที่ยังไมมีทิศทางเปาหมายอนาคต
ของตนเอง วุฒิภาวะยังไมพรอม โดยนาจะจัดตอจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ซึ่งผูเรียนจะมีความ
พรอม ความสนใจ รูจักศักยภาพของตนเอง และสามารถเตรียมตัวเขาสูภาคแรงงานได ดังนั้น สํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรจัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทานั้น เพราะสามารถที่จะผลิตกําลังคนเขาสูสถานประกอบการ
ทั้งในชาติและทองถิ่นไดเปนอยางดี และสามารถที่จะสรางความรวมมือในการผลิตกาํลังคนไดตรงตามที่
สถานประกอบการตองการ ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดเสนอวา ควรจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาแบบตอเนื่อง 
5 ป  โดยใหเรียนในสถานศึกษา 2 ปแรก แลวไปอยูในสถานประกอบการในปที่ 3  จากนั้นก็กลับไป
เรียนในสถานศึกษาอีก 1 ป และปสุดทายใหไปอยูในสถานประกอบการอีก 1 ป จึงจะไดรับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง ทั้งน้ี อาจใหวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีแกผูที่ไมประสงคจะศึกษาตอใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปที่ 4 – 5)  
  ดานการระดมทรัพยากร 
               การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดไตรภาคีควรตองมาจากภาครัฐเปนหลัก คือ จาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา แตไมควรใหสถานศึกษาหารายไดเอง จะทํา
ใหเกิดการทําธุรกิจแบบมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ซึ่งมุงปริมาณมากกวาคุณภาพ 
   สถานศึกษาอาชีวศกึษามีจํานวนมาก ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจไมสามารถ
สนับสนุนไดทัว่ถึงและเพียงพอ รวมทั้งระเบียบการเงินและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไมสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นําไปใชจัดการอาชวีศกึษา หรือรวมกบัหนวยงานอ่ืนได หาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีการจัดการอาชีวศึกษาอยูกอนแลว 
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ตอนที่ 3  ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
               ระบบไตรภาคี   
              1. ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 6 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  

สอศ. สถานประกอบการ อปท. 
สถานภาพสวนตัว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
       

1. เพศ       
       ชาย 35 74.5 40 83.3 68 41.5 
       หญิง 12 25.5 8 16.7 96 58.5 
2. วุฒิการศึกษา       
       ต่ํากวาปริญญาตร ี                0 0 38 79.1 0 0 
       ปริญญาตรี 12 25.5 8 16.7 124 75.6 
       ปริญญาโท 35 74.5 2 4.2 40 24.4 
3. การปฏิบัตหินาที่       
       ครูฝก 0 0 38 79.1 0 0 
       ครูผูสอน 42 89.4 0 0 151 92.1 
       ผูบริหาร 5 10.6 10 20.9 13 7.9 
4. ประสบการณการทํางาน       
       1 – 5 ป 0 0 7 14.6 52 31.7 
       6 – 10 ป 5 10.6 19 39.6 53 32.3 
     11 – 15 ป 8 17 11 23 31 18.9 
     16 – 20 ป 7 14.9 5 10.4 12 7.3 
     21 – 25 ป 12 25.5 4 8.3 5 3.0 
     26 – 30 ป 15 32 2 4.1 11 6.7 
       

       
 จากตาราง 6 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบถาม จากสถานศกึษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) จํานวน  47 คน เปนเพศชาย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 74.5  เพศหญิง 
จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 25.5  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 12 คน คดิเปนรอยละ 25.5  
ระดับปริญญาโท 35 คน คิดเปนรอยละ 74.5 ปฏิบัตหินาที่ครูผูสอน 42 คน คิดเปนรอยละ 89.4  
ปฏิบัตหินาทีผู่บริหาร 5 คน คิดเปนรอยละ 10.6  และมีประสบการณการทํางาน  6 – 10 ป  จํานวน  5 คน 
คิดเปนรอยละ 10.6,  11 – 15 ป  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 17,   16 – 20 ป  จํานวน 7 คน คิดเปน



 146 

รอยละ 14.9,  21 – 25 ป  จํานวน  12 คน คิดเปนรอยละ 25.5,  26 – 30 ป จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 32 
 สถานภาพของผูตอบแบบถาม จากสถานประกอบการ จํานวน 48 คน เปนเพศชาย จํานวน 
40 คน คิดเปนรอยละ 83.3 เพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16.7 มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 79.1 ระดับปริญญาตรี  8 คน คิดเปนรอยละ 16.7  
ระดบัปริญญาโท  2  คน  คดิเปนรอยละ 4.2  ปฏิบตัิหนาที่ครฝูกในสถานประกอบการ  จํานวน 38 คน 
คิดเปนรอยละ 79.1 ปฏิบัตหินาที่ผูบริหาร 10 คน คิดเปนรอยละ 20.9 และมีประสบการณการทํางาน  
1 – 5 ป  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.6,  6 – 10  ป  จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 39.6,  11 – 15 ป  
จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 23, 16 – 20 ป  จํานวน  5 คน คดิเปนรอยละ 10.4,  21 – 25 ป  
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.3,  26 – 30 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.1 
 สถานภาพของผูตอบแบบถาม จากสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 89.13 จากจํานวนทั้งหมด 184 คน เปนเพศชาย จํานวน 68 คน คดิเปน
รอยละ 41.5  เพศหญิง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 58.5  มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี  124  คน  
คิดเปนรอยละ 75.6  ระดับปริญญาโท  40  คน คิดเปนรอยละ 24.4  ปฏิบัติหนาที่ครู ผูสอน 151 คน 
คิดเปนรอยละ 92.1  ปฏิบัตหินาที่ผูบริหาร 13 คน  คิดเปนรอยละ 7.9  และมีประสบการณการทํางาน  
1 – 5 ป  จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 31.7,  6 – 10 ป  จํานวน 53 คน  คิดเปนรอยละ 32.3,  
11–15 ป  จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 18.9,  16 – 20 ป  จํานวน 12 คน  คดิเปนรอยละ 7.3,  
21 – 25 ป  จํานวน  5 คน คิดเปนรอยละ 3.0,  26 – 30 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.7 
 

              2. ผลการวเิคราะหระดับความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษา
ระบบไตรภาค ี  
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย ( )Χ  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานนโยบาย 
     และบทบาทหนาที่ 
                                   

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

1. มีคณะกรรมการระดับกระทรวงที่มาจากทั้งสามฝายเขารวมกําหนดนโยบาย
การจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น 

 
3.97 

 
0.89 

 
มาก 

 
3.63 

 
0.83 

 
มาก 

 
3.57 

 
0.91 

 
มาก 

2.กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายตอบสนองผูประกอบการไตรภาคี ตลอดจน
กําหนดรูปแบบของความรวมมือที่มีความ เปนไปไดในทางปฏบิัติ 

 
3.86 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.66 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.63 

 
0.86 

 
มาก 

3. มีกรอบเวลาการปฏิบัติ มีตัวชี้บอกความกาวหนาและลักษณะผลลัพธที่พึง
ประสงคของความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

 
3.79 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.88 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.56 

 
0.82 

 
มาก 

4. เปนตัวเลือกใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในทองถิ่น ใหไดเขารับ
การศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 
3.91 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.90 

 
0.83 

 
มาก 

 
3.81 

 
0.88 

 
มาก 

5. มีการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางองคกรภาคีทั้งสามโดยผูบริหารระดับสูง
และระดับทองถิ่น และมีผลผูกพันตลอดไป 

 
3.84 

 
0.74 

 
มาก 

 
3.73 

 
0.88 

 
มาก 

 
3.81 

 
0.81 

 
มาก 

6.นโยบายขององคกรไตรภาคี สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนาจังหวัดและความตองการของสถานประกอบการและชุมชนทองถิ่น 

 
3.75 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.71 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.67 

 
0.82 

 
มาก 

7.มีการวางแผนรวมกันในการจัดการศึกษาและการฝกอบรมตามความสนใจของ
ผูเรียนและความตองการของสถานประกอบการและทองถิ่น 

 
3.87 

 
0.91 

 
มาก 

 
4.13 

 
0.89 

 
มาก 

 
3.71 

 
0.77 

 
มาก 

8. มีการออกขอบัญญัติ กฎเกณฑ และระเบียบเพื่อใหกลไกการดําเนินงานของ
การจัดอาชีวศึกษาไตรภาคีมีความสะดวกคลองตัวขึ้นมาใชงาน เชน การใชจาย
งบประมาณของ อปท. เพื่อการจัดการอาชีวศึกษารวมกับภาคเอกชนหรือ
หนวยงานอื่นๆ 

 
 
 

3.63 

 
 
 

0.81 

 
 
 

มาก 

 
 
 

3.64 

 
 
 

0.86 

 
 
 

มาก 

 
 
 

3.58 

 
 
 

0.91 

 
 
 

มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

9. มีแผนการจัดตั้ง/ขยายการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามความตองการของผูประกอบการ 

 
3.77 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.73 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.70 

 
0.80 

 
มาก 

10. กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละองคกรภาคี ใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคีใหเหมาะสมตามศักยภาพ 

 
3.79 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.63 

 
0.79 

 
มาก 

11. ผูบริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สอศ.มีบทบาทในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและสถานประกอบการ 

 
3.97 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.89 

 
0.86 

 
มาก 

 
4.04 

 
0.86 

 
มาก 

12. สถานศึกษาควรเชิญผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่นเขารวมรับรูนโยบาย
และระบบการจัดการอาชีวศึกษา 

 
4.07 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.93 

 
0.89 

 
มาก 

 
3.93 

 
0.90 

 
มาก 

13. กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ โดย อบจ.รวมจัด ปวช.-ปวส. เทศบาลรวม
จัดหลักสูตรระยะสั้น 

 
3.97 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.80 

 
0.94 

 
มาก 

14.สรางจิตสํานึกของการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการอาชีวศึกษาของ
ทองถิ่น 

 
3.72 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.73 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.73 

 
0.83 

 
มาก 

15.หาแนวทางขอการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานราชการสวนกลางและ
ภูมิภาค โดยเพิ่มบทบาทใหสวนทองถิ่นเขาดําเนินการแทนมากขึ้น 

 
3.64 

 
0.82 

 
มาก 

 
3.76 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.66 

 
0.82 

 
มาก 

16.นํานโยบาย วิสัยทัศนของแตละภาคีมากําหนดกลยุทธและวิธีการเพื่อ 
การจัดการอาชีวศึกษา 

 
3.67 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.67 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.71 

 
0.83 

 
มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

17. มีการกําหนดตําแหนงและหนาที่ของบุคลากรในการดําเนินการขององคกรที่
จัดการอาชีวศึกษาทั้งสามฝายไวอยางชัดเจนโดยตองสอดคลองกับภารกิจเดิม
ของแตละองคกร 

 
 

3.79 

 
 

0.84 

 
 

มาก 

 
 

3.86 

 
 

0.69 

 
 

มาก 

 
 

3.70 

 
 

0.90 

 
 

มาก 
18. อปท. มีนโยบายดานงบประมาณเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ไตรภาคี 
อยางชัดเจน 

 
3.87 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.74 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.68 

 
0.84 

 
มาก 

19. มีการดําเนินโครงการนํารอง (Pilot Project) ที่มาจากความเห็นรวมกันของ
องคกรไตรภาคี ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น 

 
3.59 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.66 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.57 

 
0.88 

 
มาก 

20. กําหนดบทบาทและแบงภาระความรับผิดชอบในการจัดอาชีวศึกษาใหชัดเจน
ตามระดับและประเภทการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะของทองถิ่น 

 
3.87 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.63 

 
0.74 

 
มาก 

21. มีการกําหนดขอตกลงรวมกันในการจัดสรรผลประโยชนและการลงทุน รวมทั้ง 
แผนและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากความรวมมือกันทั้งสามฝาย แตสามารถปรับปรุง
ไดในภายหลัง 

 
 

3.86 

 
 

0.84 

 
 

มาก 

 
 

3.81 

 
 

0.88 

 
 

มาก 

 
 

3.61 

 
 

0.80 

 
 

มาก 
22. มีขอกําหนด ระเบียบที่ใหสิทธิประโยชนหรือแรงจูงใจแกองคกรไตรภาคี 
ที่รวมมือจัดอาชีวศึกษา 

 
3.94 

 
0.90 

 
มาก 

 
3.89 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.81 

 
0.82 

 
มาก 
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 จากตาราง 7 แสดงวา ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสังกัดองคกรภาคีทั้งสาม เห็นวามีความเปนไปไดในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก มีการวางแผนรวมกันในการจัด
การศึกษาและการฝกอบรมตามความสนใจของผูเรียนและความตองการของสถานประกอบการและทองถิ่น ( X =4.13) สถานศึกษาควรเชิญผูประกอบการ และ
ชุมชนทองถิ่นเขารวมรับรูนโยบายและระบบการจัดการอาชีวศึกษา ( X =4.07) ผูบริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สอศ.มีบทบาทในการสรางความสัมพันธ
กับชุมชนและสถานประกอบการ ( X =4.04) มีคณะกรรมการระดับกระทรวงที่มาจากทั้งสามฝาย เขารวมกําหนดนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น 
( X =3.97) และกําหนดขอบเขตความรบัผิดชอบ โดย อบจ.รวมจัด ปวช.-ปวส. เทศบาลรวมจัดหลักสูตรระยะสัน้ ( X =3.97) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก มี
กรอบเวลาการปฏิบัต ิมีตัวชี้บอกความกาวหนาและลกัษณะผลลัพธที่พึงประสงคของความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา ( X =3.56)   
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ตาราง 8 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ีดานโครงสรางและการบริหารจัดการ  
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานโครงสรางและ 
การบริหารจัดการ X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

1. มีคณะกรรมการไตรภาคีในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด  3.59 0.89 มาก 3.63 0.88 มาก 3.59 0.95 มาก 
2. คณะกรรมการไตรภาคีระดับกระทรวง มีหนาที่        
   2.1 เสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารและ การจัดการ
อาชีวศึกษาไตรภาคี 

 
 

3.87 

 
 

0.91 

 
 

มาก 

 
 

3.93 

 
 

0.86 

 
 

มาก 

 
 

3.70 

 
 

0.84 

 
 

มาก 
   2.2 กําหนดและตรวจสอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา 3.91 0.85 มาก 3.73 0.82 มาก 3.80 0.77 มาก 
   2.3 กําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูเรียน 3.88 0.87 มาก 3.91 0.87 มาก 3.83 0.79 มาก 
   2.4 กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
3.58 

 
0.90 

 
มาก 

 
3.65 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.73 

 
0.80 

 
มาก 

   2.5 ดําเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 3.97 0.84 มาก 3.99 0.80 มาก 3.87 0.83 มาก 
   2.6 ทําแผนการเตรียมความพรอมหรือแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 3.61 0.81 มาก 3.64 0.86 มาก 3.79 0.79 มาก 
   2.7 ประเมินผลการดําเนินงานความรวมมือ 3.65 0.79 มาก 3.74 0.83 มาก 3.74 0.83 มาก 
   2.8 กําหนดยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีรวมกันทั้ง 3 ฝาย 3.77 0.85 มาก 3.74 0.86 มาก 3.76 0.81 มาก 
   2.9 กําหนดสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการที่รวมจัดอาชีวศึกษาไตรภาคี
ควรจะไดรับ 

 
3.94 

 
0.82 

 
มาก 

 
3.92 

 
0.89 

 
มาก 

 
3.57 

 
0.91 

 
มาก 

   2.10 พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อรวมจัดอาชีวศึกษา 3.69 0.91 มาก 3.67 0.88 มาก 3.65 0.84 มาก 
   2.11 แตงตั้งคณะทํางานชุดตางๆ ตามความจําเปน 3.97 0.91 มาก 3.83 0.86 มาก 3.74 0.84 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานโครงสรางและ 
การบริหารจัดการ X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

3. คณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัด มีหนาที่          
   3.1 กําหนดกรอบระยะเวลาในการรวมมือดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคี 

 
3.85 

 
0.88 

 
มาก 

 
3.73 

 
0.82 

 
มาก 

 
3.74 

 
0.88 

 
มาก 

   3.2 กําหนดและระบุหลักสูตรการเรียนการสอน   3.69 0.84 มาก 3.63 0.86 มาก 3.79 0.92 มาก 
   3.3 กําหนดสาขาวิชาชีพที่เปดสอน จัดลําดับความสําคัญ  กอน -หลัง ของ
สาขาวิชาที่จะเปด    

 
4.01 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.96 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.92 

 
0.94 

 
มาก 

   3.4 กําหนดเนื้อหารายวิชา และสาระการเรียนรู   3.79 0.90 มาก 3.75 0.86 มาก 3.78 0.87 มาก 
   3.5 กําหนดวธิีการสอน การวัดและประเมินผล  3.75 0.89 มาก 3.75 0.84 มาก 3.74 0.91 มาก 
   3.6 ทําแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน  3.65 0.87 มาก 3.63 0.87 มาก 3.80 0.89 มาก 
   3.7 กําหนดจาํนวนผูเรียนที่จะรับในแตละสาขา/ปการศึกษา 3.87 0.82 มาก 3.74 0.79 มาก 3.81 0.88 มาก 
4. ใหสถานประกอบการเปนผูออกใบรับรองการผานงานให นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา สวนสถานศึกษาเปนผูออกใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  

 
3.89 

 
0.90 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.86 

 
0.89 

 
มาก 

5. จัดใหมีการทดสอบนักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพโดย หนวยงานกลางที่
รับผิดชอบ    

 
4.04 

 
0.91 

 
มาก 

 
4.02 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.95 

 
0.86 

 
มาก 

6. มีแผนการบริหารและแผนติดตามการใชงบประมาณดานการ ศึกษาที่โปรงใส
ตรวจสอบได   

 
3.88 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.88 

 
มาก 

 
3.76 

 
0.88 

 
มาก 

7. มีแผนงานดานการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ชัดเจน     

 
3.78 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.69 

 
0.83 

 
มาก 

 
3.82 

 
0.79 

 
มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานโครงสรางและ 
การบริหารจัดการ X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

8. สรางเครือขายบนพื้นฐานของความพรอม ความเขาใจและวิสัยทัศนที่จะพัฒนา
ทองถิ่นของฝายบริหารของภาครัฐทั้งระดับกระทรวงและทองถิ่น   

 
3.87 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.84 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.74 

 
0.82 

 
มาก 

9. มีระเบียบ ขอบังคับใหครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาตองเพิ่มพูนความรู
โดยฝกอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมระยะสั้นๆ ทุก 3 – 5 ป  

 
3.94 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.79 

 
0.86 

 
มาก 

10. จัดโครงสรางองคกรของแตละภาคีเพื่อรองรับ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ไตรภาคี ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
3.99 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.91 

 
0.90 

 
มาก 

11. จัดทําฐานขอมูลและระบบปฏิบัติการสารสนเทศ ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลถึงกัน
ในหนวยงานภาคี เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา 

 
3.87 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.87 

 
0.89 

 
มาก 

12. นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการบริหารการศึกษา      3.64 0.83 มาก 3.66 0.86 มาก 3.72 0.82 มาก 
13. ลดกฎระเบียบขั้นตอนที่ซับซอนยุงยาก และเนนการกระจายอํานาจ 
การบริหารสูสถานศึกษามากขึ้น 

 
3.74 

 
0.90 

 
มาก 

 
3.78 

 
0.88 

 
มาก 

 
3.73 

 
0.89 

 
มาก 

14. คัดเลือกผูที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมมาทํางาน 3.90   0.91  มาก 3.87  0.89    มาก 3.76   0.86 มาก 
15. มีการประเมินผลเพื่อปรับเปลี่ยนโครงการใหเหมาะสม 
กับความตองการและบริบทของทองถิ่นอยางแทจริง 

 
3.81    

 
0.87   

 
มาก 

 
3.83   

 
0.86 

 
มาก 

 
3.66   

 
0.88 

 
มาก 

16. สงเสริมศักยภาพการบริหารขององคกรภาคีที่รวมจัดอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคี ใหมีความเขมแข็ง เหมาะสมและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน     

 
3.76    

 
0.85   

 
มาก 

 
3.82   

 
0.82    

 
มาก 

 
3.67   

 
0.78 

 
มาก 

17. ความรวมมอืจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี มีการจัดทําเปนโครงการ และ
มีการทําบันทึกลงนามความเขาใจแบบระยะ 3-5 ปและแบบรายป 

 
3.87  

 
0.91 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.86    

 
มาก 

 
3.65 

 
0.83 

 
มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานโครงสรางและ 
การบริหารจัดการ X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

18. ปรับปรุงระเบียบ แนวปฏิบัติการจัดสรรและการใชงบประมาณใหมีความ
เปนไปได 

 
3.67    

 
0.82   

 
มาก 

 
3.73   

 
0.86    

 
มาก 

 
3.59   

 
0.88 

 
มาก 

19. จัดทําคูมือ/ขอตกลงเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงาน    ความรวมมือ
ไตรภาคี   

     
 3.69   

 
0.84   

 
มาก 

 
3.74   

 
0.85    

 
มาก 

 
3.75   

 
0.88 

 
มาก 

20. จัดตั้งหนวยงานประสานงานและแตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่ประสานงานความ
รวมมือไตรภาคี  

 
3.95    

 
0.87   

 
มาก 

 
3.89   

 
0.87 

 
มาก 

 
3.71 

 
0.81 

 
มาก 

21. สรางโอกาสใหคนยากจนดอยโอกาส คนพิการ และคนใชแรงงานในทองถิ่น
โดยใชการจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีเปนชองทางดําเนินการ  

 
3.57 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.59   

 
0.88 

 
มาก 

22. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบวิธีการและสาขาวิชาที่
หลายหลากใหกับชุมชนทองถิ่น 

 
3.57    

 
0.83   

 
มาก 

 
3.65   

 
0.86    

 
มาก 

 
3.75   

 
0.88 

 
มาก 

23. จัดทําแผนผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการ
แรงงานของสถานประกอบการในทองถิ่น  

 
4.12 

 
0.89 

 
มาก 

 
3.93 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.82 

 
0.81 

 
มาก 

          

 

             จากตาราง 8 แสดงวา ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานโครงสรางและการบริหารจัดการทุกขออยู
ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด และ สูงกวา 3.80 ไดแก จัดทําแผนผลิตกาํลังคนอาชีวศึกษาในสาขาทีส่อดคลองกับความตองการแรงงานของสถาน
ประกอบการในทองถิ่น ( X  = 4.12)  จัดใหมีการทดสอบนักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวชิาชีพ โดยหนวยงานกลางที่รบัผิดชอบ ( X  = 4.04)  คณะกรรมการไตรภาคี
ระดับจังหวัด มีหนาที่กําหนดสาขาวิชาชีพที่เปดสอน จัดลําดับความสําคัญกอน-หลังของสาขาวิชาที่จะเปด ( X  = 4.01)  คณะกรรมการไตรภาคีระดับกระทรวง 
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มีหนาที่ดําเนิน การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ( X  = 3.99)  จัดโครงสรางองคกรของแตละภาคีเพื่อรองรับ การบริหารจัดการอาชีวศกึษาไตรภาคี ตาม
ความจําเปนและเหมาะสม ( X  = 3.99) จัดตั้งหนวยงานประสานงานและแตงตั้งบคุคลเพื่อทําหนาที่ประสานงานความรวมมือไตรภาคี ( X  = 3.95) มีระเบยีบ 
ขอบังคับใหครูผูสอนในสถานศึกษาอาชวีศึกษาตองเพิ่มพูนความรูโดยฝกอบรมหรือศึกษาเพิม่เติมระยะสั้นๆทุก 3–5 ป ( X  = 3.94) ใหสถานประกอบการเปน
ผูออกใบรับรองการผานงานใหนักเรียนที่สําเร็จการศกึษา สวนสถานศึกษาเปนผูออกใบประกาศนียบตัรแกผูสําเร็จการศึกษา ( X  = 3.89) คณะกรรมการ
ไตรภาคีระดับกระทรวง มีหนาที่กําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูเรียน ( X = 3.88)  คณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวดั มีหนาที่กําหนดจํานวนผูเรียน
ที่จะรับในแตละสาขา/ปการศึกษา ( X  = 3.87) ตามลําดับ  สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยต่ําสดุ ไดแก สรางโอกาสใหคนยากจนดอยโอกาส คนพิการ และคนใชแรงงาน
ในทองถิ่นโดยใชการจัดอาชีวศกึษาระบบไตรภาคีเปนชองทางดําเนินการ ( X  = 3.57)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

156

ตาราง 9 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาระบบไตรภาค ีดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน               
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา  ระบบไตรภาคี ดานหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

1. ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 3.79 0.79 มาก 3.69 0.81 มาก 3.72 0.87 มาก 
2. จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลายหรือเฉพาะทางที่สอดคลองกับ
ความตองการแรงงานของทองถิ่น   

 
3.97 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.93 

 
0.88 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.77 

 
มาก 

3. จัดการเรียนการสอนแบบการฝกงาน (Apprenticeship Model) กับทุกรายวิชา
ชีพ   

 
3.84 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.81 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.81 

 
มาก 

4. จัดทําแผนการฝกภาคปฏิบัติในแตละรายวิชาตามความเหมาะสมของสถาน
ประกอบการ ใหครอบคลุมเนื้อหาตามโครงสรางหลักสูตร 

 
3.64 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.79 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.82 

 
0.81 

 
มาก 

5. การจัดการเรียนการสอนในแตละเนื้อหามีการสอดแทรก เรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ   

 
3.96 

 
0.90 

 
มาก 

 
4.12 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.98 

 
0.83 

 
มาก 

6. อาจารยในสถานศึกษาเปนผูประเมินผลทางภาคทฤษฎีและรวมกับสถาน
ประกอบการประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 

 
3.61 

 
3.63 

 
มาก 

 
3.91 

 
0.83 

 
มาก 

 
3.87 

 
0.80 

 
มาก 

7. มีการวัดหรือทดสอบสมรรถนะในการปฏิบัติของผูสําเร็จการศึกษา โดยองคกร
กลางที่มีความพรอม 

 
3.95 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.84 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.79 

 
มาก 

8. สถานประกอบการตองจายคาตอบแทนหรือสวัสดิการใหแกนักศึกษาฝกงาน
ตามสมควร  

 
3.91 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.79 

 
0.93 

 
มาก 

9. จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ  

 
3.75 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.69 

 
0.83 

 
มาก 

 
3.84 

 
0.73 

 
มาก 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา  ระบบไตรภาคี ดานหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

10. จัดระบบการเรียนเพื่อสะสมและเทียบโอนหนวยการเรียนจากความรูและ
ประสบการณใหกับพนักงานในสถานประกอบการเพื่อการเพิ่มวุฒิการศึกษา   

 
3.88 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.97 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.81 

 
0.81 

 
มาก 

11. มีกิจกรรม/โครงการสงเสริมผูเรียนใหเขาสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมากขึ้น 3.57 0.84 มาก 3.63 0.86 มาก 3.74 0.83 มาก 
12. สถานประกอบการจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 

 
3.72 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.68 

 
0.82 

 
มาก 

 
3.71 

 
0.87 

 
มาก 

13. จัดใหนักศึกษาไดเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูกิจการในสถานประกอบการของ
ทองถิ่น เพื่อสรางความคุนเคยและจูงใจใหเขาทํางาน 

 
3.98 

 
0.88 

 
มาก 

 
3.89 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.89 

 
0.84 

 
มาก 

14. เชิญวิทยากรที่เปนปราชญทองถิ่นที่เกี่ยวของกับรายวิชารวมเปนผูสอนใน
สถานศึกษา 

 
3.77 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.73 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.91 

 
มาก 

15. จัดหนวยบริการชุมชน เพื่อใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถใน 
การใหบริการชุมชนตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนเพื่อเปนการสรางความผูกพันกับ
ทองถิ่นของตน 

 
 

3.97 

 
 

0.83 

 
 

มาก 

 
 

3.83 

 
 

0.86 

 
 

มาก 

 
 

3.91 

 
 

0.83 

 
 

มาก 
          

 
           จากตาราง 9 แสดงวา ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาระบบไตรภาค ีดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน ทกุขออยู
ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด และสูงกวา 3.80 ไดแก การจัดการเรียนการสอนในแตละเนื้อหามีการสอดแทรก เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัยความรบัผิดชอบ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ ( X =4.12) จัดใหนักศึกษาไดเขาเยี่ยมชมศึกษาดูกิจการในสถานประกอบการของทองถิ่นเพื่อสรางความคุนเคย 
และจูงใจใหเขาทํางาน ( X  = 3.98) จัดหลักสูตรและการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายหรือเฉพาะทางที่สอดคลองกบัความตองการแรงงานของทองถิ่น ( X  = 3.97)  
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จัดระบบการเรียนเพื่อสะสมและเทียบโอนหนวยการเรยีนจากความรูและประสบการณใหกับพนกังานในสถานประกอบการเพื่อการเพิ่มวุฒิการศึกษา ( X  = 3.97) 
จัดหนวยบริการชุมชนเพื่อใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถในการใหบริการชมุชนตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรยีน เพื่อเปนการสรางความผูกพันกับทองถิ่นของตน 
( X  = 3.97) มีการวัดหรือทดสอบสมรรถนะในการปฏิบัติของผูสําเร็จการศึกษาโดยองคกรกลางที่มีความพรอม ( X  = 3.95) อาจารยในสถานศึกษาเปนผูประเมินผล
ทางภาคทฤษฎีและรวมกับสถานประกอบการประเมินทักษะในการปฏิบตัิงาน ( X  = 3.91) สถานประกอบการตองจายคาตอบแทนหรือสวัสดกิารใหแกนักศกึษา
ฝกงานตามสมควร ( X  = 3.91) จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ( X  = 3.84) จัดการเรียน
การสอนแบบการฝกงาน (Apprenticeship Model) กับทุกรายวิชาชีพ ( X  = 3.84)  เชิญวิทยากรที่เปนปราชญทองถิ่นที่เกี่ยวของกับรายวชิารวมเปนผูสอนใน
สถานศึกษา ( X  = 3.83) จัดทําแผนการฝกภาคปฏิบัติในแตละรายวิชาตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ ใหครอบคลุมเนื้อหาตามโครงสรางหลักสูตร 
( X  = 3.82) ตามลําดับ  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก มีกิจกรรม/โครงการสงเสริมผูเรียนใหเขาสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมากขึ้น ( X  = 3.57)    
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ตาราง 10 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาค ี ดานการระดมทรัพยากร     
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบไตรภาคี ดานการระดม
ทรัพยากร X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

1. มีแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาใหกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษา อยูในพื้นที่ของ อปท.อยางชัดเจน  

 
3.76 

 
0.89 

 
มาก 

 
3.95 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.87 

 
มาก 

2. อปท.จัดสรรเงินอุดหนุนการอาชีวศึกษาเปนคาใชจายรายหัวของนักเรียน 
นักศึกษา ที่อยูในทองถิ่นนั้นๆ แกสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผานการรับรอง
มาตรฐานในการจัดอาชีวศึกษา  

 
 

3.97 

 
 

0.91 

 
 

มาก 

 
 

3.89 

 
 

0.86 

 
 

มาก 

 
 

3.88 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
3. อปท.รวมรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาสามัญและภาคทฤษฎีใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
3.87 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.86 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.80 

 
0.82 

 
มาก 

4. สถานประกอบการมีแผน/ขอตกลงในการรับพนักงาน และแจงใหสถานศึกษา
ทราบเพื่อการผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการ  

 
3.95 

 
0.90 

 
มาก 

 
3.83 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.82 

 
0.90 

 
มาก 

5. ควรมีกฎระเบียบใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถหางบประมาณตาม
นโยบายตนเอง นอกเหนือจากการใชงบประมาณแผนดิน  

 
3.67 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.64 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.51 

 
0.88 

 
มาก 

6. มีกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น 3.88 0.91 มาก 3.83 0.89 มาก 3.70 0.93 มาก 
7. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในคาใชจายทางการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ  

 
3.97 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.93 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.66 

 
0.91 

 
มาก 

8. จัดระบบกลไกและแผนในการระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ ชุมชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษา 

 
3.94 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.84 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.66 

 
0.83 

 
มาก 

9. มีวิธีการจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรม  

 
4.07 

 
0.91 

 
มาก 

 
3.86 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.74 

 
0.82 

 
มาก 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบไตรภาคี ดานการระดม
ทรัพยากร X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

10. สถานประกอบการใหการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยู
เพื่อการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

 
3.77 

 
0.87 

 
มาก 

 
3.63 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.64 

 
0.90 

 
มาก 

11. สถานศึกษาใหการฝกอบรมแกพนักงานของสถานประกอบการ โดยไดรับเงิน
อุดหนุนจากสถานประกอบการ 

 
3.71 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.63 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.78 

 
0.99 

 
มาก 

12. สถานประกอบการรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนที่เกี่ยวกับการฝกทักษะ
ปฏิบัติของนักศึกษา 

 
3.72 

 
0.85 

 
มาก 

 
3.61 

 
0.83 

 
มาก 

 
3.71 

 
0.90 

 
มาก 

13. สิทธิประโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับจากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคี 
    13.1 ลดหยอนภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน 

 
 

3.97 

 
 

0.91 

 
 

มาก 

 
 

3.93 

 
 

0.89 

 
 

มาก 

 
 

3.81 

 
 

0.96 

 
 

มาก 
    13.2 นํารายจายจากการรวมจัดการอาชีวศึกษามาลดหยอนภาษี 3.91 0.87 มาก 3.99 0.86 มาก 3.86 0.98 มาก 
    13.3 เงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อจัดการอาชีวศึกษา        3.91 0.90 มาก 4.08 0.87 มาก 3.88 0.84 มาก 
    13.4 มีสิทธิเสนอกฎ ระเบียบ เทศบัญญัติ เขาสูสภาทองถิ่นเพื่อประโยชนกับ
การจัดอาชีวศึกษา        

 
3.79 

 
0.88 

 
มาก 

 
3.82 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.75 

 
0.95 

 
มาก 

    13.5 ประกาศเกียรติคุณ.ใหสังคมทองถิ่นทราบทั่วกัน                  3.87 0.81 มาก 3.83 0.86 มาก 3.76 0.88 มาก 
    13.6 การถายทอดความรูทางวิชาการ งานวิจัยจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา       3.84 .89 มาก 3.75 0.86 มาก 3.79 0.93 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

สอศ. สถานประกอบการ อปท. รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบไตรภาคี ดานการระดม
ทรัพยากร X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ 
เปนไปได X  SD 

ระดับความ
เปนไปได 

          

    13.7 จัดตั้งของกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหกับสถาน
ประกอบการ ในทองถิ่น   

 
3.83 

 
0.84 

 
มาก 

 
3.63 

 
0.81 

 
มาก 

 
3.75 

 
0.94 

 
มาก 

    13.8 การพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ  3.57 0.82 มาก 3.68 0.85 มาก 3.62 0.95 มาก 
          

    
 จากตาราง 10 แสดงวา ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจดัการอาชวีศกึษาระบบไตรภาค ี ดานการระดมทรัพยากร ทุกขออยูในระดับมาก 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด และสูงกวา 3.80 ไดแก สิทธปิระโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับจากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคไีดเงินอุดหนุนจากรัฐ
เพื่อจัดการอาชีวศกึษา ( X  = 4.08) มีวิธีการจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรม ( X  = 4.07) สิทธิประโยชนที่
สถานประกอบการควรไดรบัจากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีโดย นํารายจายจากการรวมจัดการอาชีวศึกษามาลดหยอนภาษี ( X = 3.99) ลดหยอน
ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ( X  = 3.97) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในคาใชจายทางการจัดการอาชีวศกึษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏบิตั ิ ( X = 3.97) อปท. จัดสรรเงิน
อุดหนุนการอาชีวศึกษาเปนคาใชจายรายหัวของนักเรียน นักศึกษา ที่อยูในทองถิ่นนั้นๆ แกสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานในการจัดอาชีวศึกษา 
( X  = 3.97) สถานประกอบการมีแผน/ขอตกลงในการรับพนักงาน และแจงใหสถานศึกษาทราบเพื่อการผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการ ( X = 3.95) มีแผน 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาใหกับสถานศกึษาอาชีวศึกษา อยูในพื้นที่ของ อปท.อยางชัดเจน ( X  = 3.95)  จัดระบบกลไกและแผน
ในการระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการอาชีวศกึษา ( X  = 3.94) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ไดแก การพัฒนางานวิจัยและผลติภัณฑเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ ( X = 3.57) 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี ในครั้งนี้ดําเนินการ
โดยใชวธิีวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยไดดําเนินการโดยสรุปได ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี  
    2. เพ่ือประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี  
 

วิธีดําเนินการวิจัย    
  ประกอบดวยขั้นตอนการวจัิย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี 
  การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในประเด็นของหลักการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับรูปแบบความรวมมือทั้งระบบทวิภาคีและระบบไตรภาคี ในบริบทของการจัดการอาชีวศึกษา 
เพ่ือการผลิตและพัฒนากําลงัคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค ศึกษาสภาพ ปญหา และความ
ตองการความรวมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ องคกร หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
การศึกษาจากโครงการความรวมมือ บันทึกลงนามความเขาใจ (Memorandum of Understanding) 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทํากับหนวยงานภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของไทย อาทิพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
พระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการจัดการอาชวีศกึษา ระบบทวิภาค ีทั้งในประเทศและตางประเทศ  
  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ที่เลือกมาจากองคกรภาคีทั้งสามองคกร ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสถานประกอบการ โดย
แตละคนมีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ทําใหไดแนวทางของการสรางรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ีใน 4 ดาน จากแตละภาคี ดังนี้  
   1. ดานนโยบายและบทบาทหนาที่  
   2. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ 
   3. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
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   4. ดานการระดมทรัพยากร 
 ตอนที่ 2 การสรางรูปแบบความรวมมอืการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี
   การสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ีผูวิจัยดําเนินการวิจัย 
เปน 2 ขั้น ดังนี้  
  ข้ันที่ 1 การกําหนดองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ไตรภาคี ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูทรงคุณวุฒิการวิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ที่ไดจากการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามา
กําหนดองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี  
  ข้ันที่ 2 การกําหนดรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี นําองคประกอบ 
ของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี ที่ไดจากขั้นที่ 1 มาเปนแนวทางการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือกําหนดรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษา
ระบบไตรภาค ีโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 3 รอบ จากผูเชี่ยวชาญ   
 ตอนที่ 3 การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการ 
  อาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี                      
   การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
เปนขั้นตอนดําเนินการวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ ดานความคิดเห็นของประชากรที่เปนบุคลากร
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีส่ังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทัว่ประเทศ จํานวน 8 แหง จํานวนประชากร  
164 คน บุคลากรของสถานศึกษาอาชวีศกึษา ที่สังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน  
47 คน และบุคลากรที่เปนครูฝกหรือพ่ีเลี้ยงนักศึกษาในสถานประกอบการที่ลงนามบันทึกความเขาใจ 
(MOU) รวมมือจัดการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จํานวน 48 คน ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี 
ที่จะนําไปปฏบิัต ิ เพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวชิาชีพระดับฝมือและระดับเทคนิค ใหสอดคลอง
กับบริบทขององคกรภาคีทั้งสาม  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ที่ผูวิจัยไดศึกษาในครั้งน้ี 
สรุปไดวา รปูแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคทีี่เหมาะสมและเปนไปได มีสาระสําคัญ  
ดังตอไปน้ี  
 1. การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี จาก
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา องคประกอบ 4 ดาน ของงานวิจัยนี้ สามารถสังเคราะหได ดังนี้ 
  1.1 องคประกอบจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาควรมีการบริหาร และการจัดการศึกษา ตาม
โครงสรางการบริหารสถานศกึษา ไดแก งานบริหารทรัพยากร งานแผนงานและความรวมมืองานพัฒนา
กิจการ นักเรียนนักศึกษา และงานวิชาการ สําหรับดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวชิาชีพ ใหคํานึงถึง
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คุณภาพของนักเรียนนักศกึษาที่สําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และดานการบริการ
วิชาชีพสูสังคม ควรมีการกําหนดแนวทางการดูแลผูเรียน และจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพที่เหมาะสม
ตามความตองการของชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 
  1.2 องคประกอบจากสถานประกอบการ ในดานความพรอมของสถานประกอบการ ควร
มีการกําหนดนโยบาย การจัดโครงสราง การมอบหมายหนาที่ การวางแผนการดําเนินงาน และการจัด 
เตรียมทรัพยากรตางๆ ตลอดทั้งหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรวมมือจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบตางๆ ของ
สถานประกอบการ อยางเหมาะสม ในสวนดานบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ ใหกําหนดภาระงาน หนาที่ 
ความรบัผิดชอบทีส่ถานประกอบการไดรบัมอบหมาย ไปสูระดับของผูดําเนินการ ในการจัดการอาชวีศกึษา 
และดานสิทธิประโยชนที่จะไดรับ สถานประกอบการพึงไดรับจากการรวมจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ
ตางๆ เชน รายได สิทธิประโยชนทางภาษี สิทธิประโยชนทางธุรกิจ การประกาศเชิดชูเกียรต ิ
  1.3 องคประกอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีความพรอมในการจัดการศึกษา
รวมกัน เชน รายได แผนงาน/โครงการ รปูแบบการจัดทรัพยากร รวมทั้ง ความตองการและความเหมาะสม 
โดยใชหลักการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการกําหนดอํานาจหนาที่ภารกิจ การจัด 
สรรรายไดและทรัพยากร ขอบเขตความรับผิดชอบตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและใหมีการจัด
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสม  
 2. การสรางรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี มีผลการวิจัย 
ดังนี้ 
  2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูเชี่ยวชาญ พบวา เปนชาย จํานวน 
16 คน เปนหญิง จํานวน 6 คน ดานวุฒิการศึกษามีผูเชี่ยวชาญที่มีวฒิุการศึกษาปริญญาโท จํานวน 
6 คน วุฒิปรญิญาเอก จํานวน 16 คน และดานสถานที่ทํางาน มีผูเชี่ยวชาญที่เปนผูบริหารระดับสูง
ของ สอศ. จํานวน 4 คน เจาของ/ผูจัดการสถานประกอบการ จํานวน 3 คน ผูบริหารระดับสงูของ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 คน ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. จํานวน 4 คน 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกดั อปท. จํานวน 4 คน และนักวิชาการการอาชีวศึกษา จํานวน 4 คน  
  2.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ตามองคประกอบ 
4 ดาน ดังนี้ 
   2.2.1 ความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญรอบที ่ 3 ที่มีตอองคประกอบของรูปแบบ
ความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี ดานนโยบายและบทบาทหนาที่มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกัน พิจารณาจากคามัธยฐาน (Mdn.) ของขอคําถามทุกขอ
มีคามากกวา 3.50 และมีคาพิสยัระหวางควอไทล (I.R.) ไมเกิน 1.50  
   2.2.2 ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 ที่มีตอองคประกอบของรูปแบบ
ความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ มีความเหมาะสม
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อยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกัน พิจารณาจาก คามัธยฐาน (Mdn.) ของขอคําถามทุกขอ
มีคามากกวา 3.50 และมีคาพิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ไมเกิน 1.50  
   2.2.3 ความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญรอบที ่ 3 ที่มีตอองคประกอบของรูปแบบ
ความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ดานหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอน มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกัน พิจารณาจาก คามัธยฐาน (Mdn.) ของขอคําถามทุกขอ
มีคามากกวา 3.50 และมีคาพิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ไมเกิน 1.50  
   2.2.4 ความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญรอบที ่ 3 ที่มีตอองคประกอบของรูปแบบ
ความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาระบบไตรภาคี ดานการระดมทรพัยากรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
และมีความเหน็สอดคลองกนั พิจารณาจาก คามัธยฐาน (Mdn.) ของขอคําถามทุกขอมีคามากกวา 3.50 
และมีคาพิสัยระหวางควอไทล (I.R.) ไมเกิน 1.50  
  2.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการทําเดลฟายของผูเชี่ยวชาญ 
   2.3.1 ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ ควรสงเสริมใหนักศึกษาที่จบการศึกษาแลว 
เขาทํางานในสถานประกอบการมากกวาที่จะสนับสนุน หรือสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาตรีและ
อยากใหมีการทดสอบทักษะฝมือของนักศึกษากอนเขาทํางาน เพ่ือวัดความสามารถวาอยูในระดบัใด 
และควรไดเงินเดือนเทาไร 
   2.3.2 ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมควรคดิลงทนุจัดอาชวีศกึษาเอง หากจําเปนจริงควรปรับขยายใชสถานศึกษาเดิมทีมี่อยู ไมใชจัดตั้งใหม 
และในสภาพปจจุบันสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีเปนจํานวนมาก รัฐควรสรางความเขมแข็งของการจัด 
การศึกษาสายอาชีพ ดวยการสนับสนุนสงเสริมมากกวาการลงมือทาํเองทุกเรื่อง นอกนั้นควรกาํหนด
ขอบเขตภารกิจความรับผิดชอบการผลิตนักศึกษา ใหชัดเจนลงไปวาระหวางระดับชาติกับทองถิ่นใคร
ควรมีหนาที่จัดการศึกษาระดับใด ประเภทใด เพ่ือเปาหมายใด หรือวางแผนกําหนดภารกิจของสถานศึกษา
อาชวีศึกษาใหชัดเจนวาสถานศึกษาใดจะเปดสอนสาขาวิชาใด เพ่ือไมใหเกิดการซ้าํซอน และสิน้เปลือง
งบประมาณโดยใหผลไมคุมการลงทุน  
   2.3.3 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรจัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงเทานั้น และควรจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาแบบตอเน่ือง 5 ป โดยใหเรียนในสถานศึกษา 
2 ปแรก แลวไปอยูในสถานประกอบการในปที่ 3 จากนั้นก็กลบัไปเรยีนในสถานศกึษาอีก 1 ป และปสุดทาย
ใหไปอยูในสถานประกอบการอีก 1 ป จึงจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
   2.3.4 ดานการระดมทรัพยากร ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพือ่การจัดไตรภาคี ควร
ตองมาจากภาครัฐเปนหลัก คือ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานศึกษาอาชีวศกึษา แตไมควร
ใหสถานศึกษาหารายไดเอง จะทําใหเกิดการทําธุรกิจแบบมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ซึ่งมุงปริมาณมากกวา
คุณภาพ และสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษามีจํานวนมาก ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจไมสามารถ
สนับสนุนไดทัว่ถึงและเพียงพอ รวมทั้งระเบียบการเงินและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ไมสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นําไปใชจัดการอาชวีศกึษา หรือรวมกบัหนวยงานอ่ืนได หาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีการจัดการอาชีวศึกษาอยูกอนแลว 
 3. การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมอืการจัดการอาชีวศกึษาระบบ
ไตรภาคี มีผลการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 สถานภาพของผูตอบแบบถาม  
   3.1.1 จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จํานวน  
47 คน ชาย จํานวน 35 คน หญิง จํานวน 12 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 12 คน ระดับ
ปริญญาโท 35 คน ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน 42 คน ปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร 5 คน และมีประสบการณการ
ทํางาน  6 – 10 ป  จํานวน  5 คน 11 – 15 ป  จํานวน 8 คน  16 – 20 ป จํานวน 7 คน 21 – 25 ป  
จํานวน 12 คน  26 – 30 ป จํานวน 15 คน  
   3.1.2 จากสถานประกอบการ จํานวน 48 คน ชาย จํานวน 40 คน หญิง จํานวน 8 คน  
มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน ระดับปริญญาตรี 8 คน คิดเปนรอยละ 16.7  
ระดับปริญญาโท 2 คน ปฏิบัติหนาที่ครูฝกในสถานประกอบการ จํานวน 38 คน ปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร 
10 คน และมีประสบการณการทํางาน 1 – 5 ป จํานวน 7 คน  6 – 10 ป จํานวน 19 คน 11 – 15 ป  
จํานวน 11 คน 16 – 20 ป จํานวน 5 คน 21 – 25 ป จํานวน  4 คน 26 – 30 ป จํานวน 2 คน  
   3.1.3 จากสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จํานวน 164 คน 
เปนชาย จํานวน 68 คน เปนหญิง จํานวน 96 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 124 คน ระดับ
ปริญญาโท 40 คน ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน 151 คน ปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร 13 คน  และมีประสบการณ
การทาํงาน 1 – 5 ป จํานวน 52 คน  6 – 10 ป จํานวน 53 คน  11 – 15 ป จํานวน 31 คน 16 – 20 ป 
จํานวน 12 คน  21 – 25 ป จํานวน 5 คน 26 – 30 ป จํานวน 11 คน  
  3.2 ผลการวิเคราะหระดับความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาคี ตามองคประกอบ 4 ดาน ของงานวิจัย มีดังน้ี  
   1. ดานนโยบายและบทบาทหนาที่   
    ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาค ี
ดานนโยบายและบทบาทหนาที่ ตามความคิดเห็นของบคุลากรสังกัดองคกรภาคีทั้งสาม พบวา มีความ
เปนไปไดในระดับมากทุกขอ องคกรภาคีควรมีการวางแผนรวมกันในการจัดการศึกษาและการฝก อบรม
ตามความสนใจของผูเรียนและความตองการของสถานประกอบการและทองถิ่น  สถานศึกษาควรเชิญ
ผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่นเขารวมรับรูนโยบายและระบบการจัดการอาชีวศึกษา โดยที่การจัด 
การอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีควรมีคณะกรรมการระดับกระทรวงและระดับจังหวัดที่มาจากทั้งสามฝาย 
เขารวมกําหนดนโยบาย วตัถุประสงคและเปาหมาย ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาจังหวัด และควรเชิญผูประกอบการ และชุมชนในทองถิ่นเขารวมรับรูนโยบายและระบบ
การจัดการอาชีวศกึษาของสถานศึกษา มีการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางองคกรภาคีทั้งสาม มี
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กรอบเวลาการปฏิบัติ ที่มีตวัชี้บอกความกาวหนาและลักษณะผลลพัธที่พึงประสงค ตลอดจนกําหนด
รูปแบบของความรวมมือทีมี่ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ    
    กําหนดบทบาทหนาที่ของบคุลากรแตละองคกรภาคี ในการดําเนินการใหสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษา ระบบไตรภาคีใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจตามศักยภาพของแตละ
องคกร สรางจิตสํานึกของการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น ผูบริหารใน
สถานศึกษาอาชีวศกึษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีบทบาทในการสรางความสัมพันธ
กับชุมชนและสถานประกอบการ กําหนดบทบาทและแบงภาระความรับผิดชอบในการจัดอาชีวศึกษา
ใหชัดเจนตามระดับและประเภทการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะของทองถิ่น อาจกําหนดขอบเขตความรวมมือ 
โดยองคการบรหิารสวนจังหวดัรวมจัด ปวช.–ปวส. เทศบาลรวมการจัดหลักสตูรระยะสัน้ หรือมีการดาํเนิน
โครงการนํารอง (Pilot Project) ที่มาจากความเห็นรวมกันขององคกรไตรภาคี มีแผนการจัดตั้ง/ขยาย
การจัดการศึกษาระดบัอาชวีศึกษาตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามความตองการ
ของผูประกอบการ 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีนโยบายดานงบประมาณเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ไตรภาคีของทองถิ่นอยางชัดเจน หาแนวทางขอการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานราชการสวนกลาง
และภูมิภาค โดยเพ่ิมบทบาทใหสวนทองถิ่นเขาดําเนินการแทนมากขึ้น มีการออกขอบัญญัติ กฎเกณฑ 
และระเบียบเพื่อใหกลไกการดําเนินงานของการจัดอาชีวศึกษาไตรภาคีมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น  
มีการกําหนดขอกําหนด ขอตกลงหรือระเบียบรวมกันในการใหสิทธปิระโยชนหรือแรงจูงใจแกองคกร
ไตรภาคีที่รวมมือจัดอาชีวศึกษา  
   2. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ   
    ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองคกรภาคีทั้งสาม พบวา มี
ความเปนไปไดในระดับมากทุกขอ ซึ่งประเด็นสําคัญที่สุด คือ จัดทําแผนผลิตกาํลังคนอาชีวศกึษาใน
สาขาที่สอดคลองกับความตองการแรงงานของสถานประกอบการในทองถิ่น จัดใหมีการทดสอบนักศึกษา
เพ่ือรับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ กําหนดใหมีคณะกรรมการไตรภาคีทั้งในระดับ
กระทรวง และระดับจังหวัด โดยที่คณะกรรมการไตรภาคีระดับกระทรวง มีหนาที่กําหนดการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีรวมกันทั้ง 3 ฝาย  แตงตั้ง
คณะทํางานชดุตางๆ เขามาทํางานตามความจําเปน กําหนดสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการที่รวมจัด
อาชีวศึกษาไตรภาคีควรจะไดรับ กําหนดและตรวจสอบมาตรฐานการอาชีวศึกษาและกําหนดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของผูเรียน เปนตน และมีคณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัดทําหนาที่กําหนดสาขา
วิชาชีพที่เปดสอน จัดลําดับความสําคัญกอน-หลังของสาขาวิชาที่จะเปด กําหนดจํานวนผูเรียนที่จะรับ
ในแตละสาขา/ปการศึกษา กําหนดและระบุหลักสูตรการเรียนการสอน เน้ือหารายวิชา และสาระการเรียนรู 
เปนตน           
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    การจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคตีองจัดโครงสรางองคกรของแตละภาคี เพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาไตรภาคี ตามความจําเปนและเหมาะสม จัดตั้งหนวยงานประสานงาน
และแตงตั้งบุคคล เพ่ือทําหนาที่ประสานงานความรวมมือไตรภาคี มีระเบียบ ขอบังคับใหครูผูสอนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองเพ่ิมพูนความรูโดยฝกอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมระยะสั้นๆ ทุก 3 – 5 ป ให
สถานประกอบการเปนผูออกใบรับรองการผานงานใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา สวนสถานศึกษา เปน
ผูออกใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา มีแผนงานดานการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ชัดเจน จัดทําแผนผลิต
กําลังคน อาชีวศกึษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการแรงงานของสถานประกอบการในทองถิ่น  
มีแผนการบริหารและแผนติดตามการใชงบประมาณดานการศึกษาที่โปรงใสตรวจสอบได จัดทําฐานขอมูล
และระบบปฏบิัติการสารสนเทศ ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลถึงกันในหนวยงานภาค ี เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการศึกษา   
   3. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
    ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองคกรภาคีทั้งสาม เห็นวา 
มีความเปนไปไดในระดับมากทุกขอ โดยการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีในแตละ
เนื้อหาควรมีการสอดแทรก เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ รวมทั้ง จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จัดใหนักศึกษาไดเขาเยี่ยมชมศึกษาดูกิจการในสถานประกอบการของทองถิ่นเพื่อสรางความคุนเคย 
และจูงใจใหเขาทํางาน จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลายหรือเฉพาะทางที่สอดคลองกับ
ความตองการแรงงานของทองถิ่น จัดระบบการเรยีนเพ่ือสะสมและเทยีบโอนหนวยการเรียนจากความรู
และประสบการณ ใหกับพนกังานในสถานประกอบการเพื่อการเพิ่มวุฒิการศึกษา ใชหลกัสูตรฐานสมรรถนะ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดทําแผนการฝกภาคปฏิบัติในแตละรายวิชา มีการวัดหรือทดสอบสมรรถนะ
ในการปฏิบตัขิองผูสําเร็จการศึกษาโดยองคกรกลางที่มีความพรอม จัดการเรียนการสอนแบบการฝกงาน 
(Apprenticeship Model) กับทุกรายวิชาชีพ และสถานประกอบการควรตองจายคาตอบแทนหรือสวัสดิการ
ใหแกนักศึกษาฝกงานตามสมควร มีการเชิญวิทยากรที่เปนปราชญทองถิ่นที่เกี่ยวของกับรายวิชารวม
เปนผูสอนในสถานศึกษา อาจารยในสถานศึกษาจะเปนผูประเมินผลทางภาคทฤษฎีและรวมกบัสถาน 
ประกอบการประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน จัดหนวยบริการชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถ
ในการใหบริการชุมชนตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนเพื่อเปนการสรางความผูกพันกับทองถิ่นของตน    
   4. ดานการระดมทรัพยากร 
    ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ดานการระดมทรัพยากร ตามความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองคกรภาคีทั้งสาม พบวา มีความเปนไปได
ในระดับมากทุกประเด็นๆ ที่สําคัญ เกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับจากการรวม
จัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ไดแก ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา นํารายจายจาก
การรวมจัดการอาชวีศึกษามาลดหยอนภาษี การลดหยอนภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ใหกับสถานประกอบการ
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ที่ตั้งในทองถิน่ ควรมีวธิีการจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาและการฝก 
อบรม กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในคาใชจายทางการจัดการอาชวีศึกษาทั้งภาคทฤษฎแีละปฏบิัต ิองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนการอาชีวศึกษาเปนคาใชจายรายหัวของนักเรียน นักศึกษา ที่
อยูในทองถิ่นนั้นๆ แกสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานในการจัดอาชีวศึกษา   
    สถานประกอบการมีแผน/ขอตกลงในการรับพนักงาน และแจงใหสถานศึกษาทราบ
เพ่ือการผลิตนักศึกษาไดตรงตามความตองการ มีแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ใหกับสถานศกึษาอาชวีศึกษาอยูในพื้นทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจน และสามารถเสนอ
กฎ ระเบียบ ขอบัญญัติ เขาสูสภาทองถิ่นเพื่อประโยชนกับการจัดอาชีวศึกษา จัดระบบกลไกและแผน
ในการระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษา  
สถานประกอบการใหการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูเพ่ือการฝกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา สวนสถานศึกษาควรมีกฎ ระเบียบใหสถานศึกษาอาชวีศกึษา สามารถหางบประมาณตาม
นโยบายตนเอง นอกเหนือจากการใชงบประมาณแผนดิน มีกองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาของทองถิ่น สถานศึกษาใหการฝกอบรมแกพนักงานของสถานประกอบการ โดยไดรับเงิน
อุดหนุนจากสถานประกอบการ     
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ผูวิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัย ไดดังน้ี 
 1. ดานนโยบายและบทบาทหนาที่  
  จากผลการประเมินความเปนไปไดของรปูแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศกึษาระบบ
ไตรภาค ีดานนโยบายและบทบาทหนาที่ซึง่อยูในระดับมาก พบวา องคกรภาคีควรมกีารวางแผนรวมกัน
ในการจัดการศึกษา และการฝกอบรมตามความสนใจของผูเรียนและความตองการของสถานประกอบการ
และทองถิ่น โดยที่สถานศกึษาควรเชิญผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่นเขารวมรบัรูนโยบายและระบบ
การจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งในปจจุบันมีการทําความรวมมือกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอง หรือสถานศึกษาอาชวีศึกษากบัสถานประกอบการ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีการลงนาม
บันทึกความเขาใจ MOU (Memorandum Of Understanding) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรที่ทําความรวมมืออยางชัดเจน โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตองการสงเสริมหรือใหโอกาส
นักศึกษาไดทํางานในสถานประกอบการจริง สอดคลองกับสมรักษ ภาชีทรัพย (2548: 13 – 17) ที่กลาววา 
รูปแบบการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีในสถานศึกษา ควรใหสังคมมีสวนรวมโดย
สงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนา องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาน
ประกอบการ ในการจัดการศกึษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การผลิตและพัฒนากําลังคน การกาํหนด
มาตรฐานวชิาชีพ และการจดัการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพ ความตองการของสถานประกอบการ
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และชุมชน ใหมีการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการจัดการอาชีวศกึษาและฝกอบรม
วิชาชีพ โดยคาํนึงถึงการประสานประโยชน อยางทั่วถึงและเปนธรรม  
  สําหรับบทบาทของผูบริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาควรมีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับชุมชนและสถานประกอบการใหมากขึ้นกวาเดิม  
ดังที่ เรวัตร ชาตรีวิศษิฐ (2539: 119 – 120) ไดกลาววา ในการทํางานรวมกันที่จะกอใหเกิดความสําเร็จ
ตามนโยบายและเปาหมายทีต่องการนั้น ผูปฏิบตัิงานควรไดทําความรูจักสนิทสนมกนั การทําความรูจัก
กันนั้น อาจทาํในรูปของการรวมสัมมนา การรับประทานอาหาร หรือการดูงาน แลกเปลี่ยนและให
ความชวยเหลอืซึ่งกันและกนั เปนตน และหากมีปญหาในการทาํงานเกิดขึ้นก็จะสามารถตกลงและปรบั
ความเขาใจกันไดงาย รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ควรมีคณะกรรมการ ทั้ง
ระดับกระทรวงและทองถิ่นที่มาจากทั้งสามฝาย เขารวมกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมาย 
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนพัฒนาจังหวัด เพราะการปฏิบัติงานรวมกันในระดับสูง 
ควรจัดใหมีคณะกรรมการรวมกันอยางเปนทางการ (เรวัตร ชาตรีวศิษิฐ. 2539: 120 – 121) เชนเดียวกับ 
อุบลวรรณ หงสวิทยากร (2546) กลาวถึงรูปแบบการสรางความรวมมือลักษณะไตรภาคีวา ควรจัดตั้ง
องคกร เพ่ือทาํหนาทีป่ระสานงานและอํานวยความสะดวกในการวิจัย โดยมีผูแทนจากภาคทีั้งสามฝาย
รวมเปนกรรมการในระดับนโยบาย และสอดคลองกบั อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ (2546: 118 – 119) ที่มี
การกําหนดบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบ (Job Description) ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานความรวมมือ รวมทั้ง บุคลากรในตําแหนงตาง  ๆเพ่ือใหการปฏิบัติงานความรวมมือมีความชัดเจน
ในการทํางาน รวมทั้ง มีการทําบันทึกลงนามความเขาใจ (MOU) กําหนดนโยบาย กําหนดวัตถุประสงค และ
เปาหมายของการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น ซึ่งนโยบายของการจัดควรใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแผนพัฒนาจังหวัด  
  การมีขอกําหนด ระเบียบทีจ่ะใหสิทธิประโยชน หรือแรงจูงใจแกองคกรไตรภาคี ไมวา
ภาครัฐหรือเอกชนที่รวมมือจัดอาชีวศึกษา สอดคลองกับ อุบลวรรณ หงสวิทยากร (2546) ที่วาควรมี
การจัดสรรสิทธิประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญาซ่ึงเปนผลจากความ รวมมือในการวิจัยและพัฒนา
อยางชัดเจนและยุตธิรรมใหกับองคกรภาคี พรอมไปกบัการสรางจิตสํานึกของการมีสวนรวมรบัผิดชอบ
ในการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น ที่เปนหลักของภารกิจดานการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ทั้งน้ี เพ่ือใหการจัดการ
อาชีวศึกษาสามารถเปนตัวเลือกใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในทองถิ่น ไดเขารับการศึกษา
ตอในระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดยอาจกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ โดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดรวมจัดการศึกษาในระบบระดับ ปวช.–ปวส. สวนเทศบาลรวมจัดหลักสูตรระยะสั้น และควรมี
การออกขอบัญญัติ กฎเกณฑ และระเบียบตางๆ เพ่ือใหกลไกการดําเนินงานของการจัดอาชีวศกึษา
ไตรภาคีมีความสะดวกคลองตัวขึ้นมาใชงาน เชน การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ือการจัดการอาชวีศึกษารวมกับภาคเอกชนหรือหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกบัแนวนโยบายและทศิทาง 
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในทศวรรษหนา พ.ศ. 2551 – 2560 (อุทัย บุญประเสริฐ.  
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2553: 102 – 107) ที่สรุปแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ไววา กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ควร
ดําเนินการและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัตทิี่
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสะดวก คลองตัวในการบริหารและจัดการศึกษา
ใหมากขึ้น มีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
ประสาน กํากบั สงเสริม สนบัสนุน และรวมแกปญหาการจัดการศึกษาของทองถิ่น ดังที่ สุระพี อาคมคง 
(2550: 178) กลาววา สถานศึกษาตองสรางโอกาสใหองคการบริหารสวนตําบลเขามามีบทบาทหนาที่
ในการใหความรวมมือ ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา ไดแก การเขารวมวางแผนการดําเนินการ
โดยการรวมประชุมแสดงความคิดเห็น วิเคราะหปญหา กําหนดแผนปฏิบัติการ วางแผนนโยบาย และ
เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา วางโครงการในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาแกสถานศึกษา
เพ่ือนําไปใชในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  รวมทั้ง เขารวมกํากับติดตามประเมินผล
ในการจัดการศึกษาในแตละปการศึกษาอยางแทจริงดวย  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละจังหวัด 
ควรกาํหนดบทบาทและแบงภาระ ประเภทการศึกษา และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหชัดเจน  
โดยที่การจัดการอาชวีศึกษาควรอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหรือองคการบริหารสวนจังหวัด
ที่มีความพรอมสูง  
 2. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ   
  จากผลการประเมินความเปนไปไดของรปูแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศกึษาระบบ
ไตรภาคี ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสาํคัญเห็นวามีความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัติ คือ การจัดทําแผนการผลติกําลังคนอาชวีศึกษา
ในสาขาที่สอดคลองกับความตองการแรงงานของสถานประกอบการในทองถิ่น เพราะในประเทศที่กําลังพัฒนา 
การจัดอาชีวศึกษาถอืวาเปนการจัดการศึกษาเพื่อจะตอบสนองความตองการของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของชาติโดยรวม โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตบุคลากรในระดับกลางถึงระดับสูง ปอนสูตลาดแรงงาน
ของประเทศ (หาญยงค หอสุขศิริ. 2546: 92 – 97) สําหรับการจัดใหมีการทดสอบนักศึกษาเพื่อรับคณุวุฒิ
วิชาชีพโดยหนวยงานกลางที่อาจมีการตั้งขึ้นมาใหม ซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา 
ก็เพื่อใหคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตรงตามมาตรฐานที่องคกรวิชาชีพในแตละองคกรเปนผูกําหนด 
(หาญยงค หอสุขศิริ. 2546: 92 – 97)  โดยมีคณะกรรมการไตรภาคีระดับกระทรวง ดูแลเรื่อง การประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา และการกําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เชนเดียวกับขอเสนอ
แนวทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษาของประเทศไทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 
127 – 147) ที่กลาวถึง คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการอาชีวศึกษาวาใหมีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ที่ใหความสําคัญดานสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency 
Based Approach) ของนักเนียน นักศึกษา จัดใหมีระบบคุณวุฒิวชิาชพี เพ่ือวัดทักษะ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของผูเรียน และสามารถใชเปนระบบเชื่อมโยงระบบการศึกษากับประสบการณการทํางาน
เพ่ือใหบุคคลเทียบโอนประสบการณในการทํางานและความรูจากการทดสอบเพื่อรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ  
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สําหรับการฝกงานในสถานประกอบการๆ จะเปนผูออกใบรับรองการผานงานใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา  
สวนสถานศึกษาเปนผูออกใบประกาศนยีบัตรแกผูสําเรจ็การศึกษา การกําหนดสาขาวิชาชีพ ที่เปดสอน
ของแตละสถานศึกษา  การจัดลําดับความ สําคัญของสาขาวชิาที่จะเปดวาควรเปดสาขาวชิาใดบาง ควร
เปนหนาที่ของคณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัด รวมทั้ง กําหนดจํานวนผูเรียนที่จะรับในแตละสาขา
และปการศึกษา  
  การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ควรจัดทําฐานขอมูลและระบบ ปฏิบัติการ
สารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงขอมูลถึงกนัในหนวยงานภาค ี คลายกับการพัฒนารูปแบบความรวมมือทาง
วิชาการดานการเรียนการสอนระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของ อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ (2546: 
121) ที่มีการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการดานการเรียนการสอน 
เชน การพัฒนาระบบฐานขอมูลอาจารย/นักศึกษา ฐานขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อความรวมมือจัดใหมี
ฐานขอมูลเกีย่วกบัขาวสารงานความรวมมือเพ่ือการประชาสัมพันธโครงการความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันที่อยูในโครงการความรวมมือ เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจในการดําเนินงานรวมกัน จัดทํา
แผนผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการแรงงานของสถานประกอบการ ใน
ทองถิ่น มีแผนงานดานการสงเสริม และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการอาชีวศึกษาและการสนับสนุน
ทรัพยากร เพ่ือการศึกษาที่ชัดเจน    
 3. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
  จากผลการประเมินความเปนไปไดของรปูแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศกึษาระบบ
ไตรภาคี ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่อยูในระดับมาก ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถาม
เห็นวาเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัิมาก คือ การจัดการเรียนการสอนในแตละเน้ือหาควรมีการสอดแทรก 
เร่ือง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพใหแกผูเรียน การจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลาย หรือเฉพาะทางที่สอดคลองกับความตองการแรงงานของ
ทองถิ่น เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับ 
ธนาธิป รัศมีจันทร ผูจัดการฝายบุคคล บริษัทแมกนีคอมป (ประเทศไทย) จํากัด (2546: สัมภาษณ; 
อางอิงจาก สมรักษ ภาชีทรพัย.  2548: 15) ไดใหความเห็นวา หลักสตูรที่ใชควรไดรับการออกแบบ และ
เห็นชอบจากทั้ง 3 ฝาย เพ่ือใหนักศึกษาที่จบการศึกษาควรสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน 
และสถานประกอบการได ซึ่งสอดคลองกับ หาญยงค หอสุขศิริ (2546: 92 – 97) ที่วาแนวโนมการอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปรญิญาประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมในทศวรรษหนา ในดานการจัดทําหลักสูตร
จะเปนการประสานความรวมมือกันทั้ง 3 ฝาย ไดแก สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดย
หลักสูตรจะตองมีความสอดคลองกับสภาวะสังคมและเศรษฐกิจของชาติในขณะนั้น และหลักสูตร ควร
สนองตอความตองการแรงงานของทองถิ่นที่สถานศึกษาแหงน้ันตั้งอยู เน้ือหาสาระของหลักสตูรอาชวีศึกษา
จะประกอบไปดวยเนื้อหาวิชาทางภาคทฤษฎีทาง ภาคปฏิบัติ และเจตคติ เปดโอกาสใหศึกษาเพิ่มพูน
ความรูไดตอเนื่องตลอดชีวิต การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน จัดทําแผนการฝก
ภาคปฏบิัตใินแตละรายวชิาจัดการเรียนการสอนแบบการฝกงาน (Apprenticeship Model) กับทุกรายวิชาชีพ 
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ซึ่ง จักรพันธุ ปญจะสวุรรณ (2547) เสนอแนวทางการแกปญหาดานการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีวา ควรปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนที่นักเรียน นักศึกษาจะไดรับ โดย
บูรณาการภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติ การฝกอาชีพควรใหเปนไปตามธรรมชาติของแตละอาชีพ สถานศึกษา
กับสถานประกอบการควรใหความรวมมือกันใหมากยิ่งขึ้น ควรสรางความสัมพันธอันดีรวมกันวางแผน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยและครูฝก ใหมีการวัดหรือทดสอบสมรรถนะในการปฏิบัติของ
ผูสําเร็จการศกึษาโดยองคกรกลางที่มีความพรอม การจัดหนวยบริการชุมชนเพ่ือใหผูเรียนไดใชความรู 
ความสามารถในการใหบริการชุมชนตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียน เพ่ือเปนการสรางความผูกพันกับทองถิ่น
ของตน การจัดใหนักศึกษาไดเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูกิจการในสถานประกอบการของทองถิ่น เพ่ือสราง
ความคุนเคย และจูงใจใหเขาทํางาน และสถานประกอบการตองจายคาตอบแทนหรือสวัสดิการใหแก
นักศึกษาฝกงานตามสมควร มีกิจกรรม/โครงการสงเสริมผูเรียนใหเขาสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมากขึ้น  
จัดระบบการเรียนเพื่อสะสม และเทียบโอนหนวยการเรียนจากความรูและประสบการณใหกับพนักงาน
ในสถานประกอบการเพื่อการเพิ่มวุฒิการศึกษา อาจารยในสถานศึกษาจะเปนผูประเมินผลทางภาคทฤษฎี 
และรวมกับสถานประกอบการประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน   
 4. ดานการระดมทรัพยากร 
   จากผลการประเมินความเปนไปไดของรปูแบบความรวมมือการจัดการอาชวีศกึษาระบบ
ไตรภาค ีดานการระดมทรัพยากร ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา เปนไปไดในการนําไปปฏิบตัิมาก คือ 
การกําหนดสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับจากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี คือ 
การไดรบัเงินอุดหนุนจากรฐัเพื่อจัดการอาชวีศกึษา ซึ่งตรงกับคําสมัภาษณของ ดร.พรหมสวสัด์ิ ทพิยคงคา 
ที่กลาววา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรทําหนาที่อุดหนุนชวยเหลืออาชีวศึกษาระบบไตรภาคใีนฐานะ
รัฐบาลกลาง อาจจัดสรรเงินอุดหนุนการอาชีวศึกษาเปนคาใชจายรายหัวของนักเรียน นักศึกษา ที่อยู
ในทองถิ่นน้ันๆ แกสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานในการจัดอาชีวศึกษา สอดคลอง
กับ วิจิตร ศรสีอาน (2550: ออนไลน) ไดกลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความรวมมือไตรภาคีดานอุดมศึกษา 
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยวา รัฐตองมีนโยบายที่ชดัเจน และสนบัสนุนทรัพยากรที่
เพียงพอ มีวิธีการจงูใจใหสถานประกอบการเขา มามีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรม 
และมีแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาใหกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยูใน
พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจน มีการจัดระบบกลไกและแผนในการระดมทรัพยากร
จากสถานประกอบการ ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษา สอดคลองกับ
การศึกษาของ อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ (2546: 118 – 119) ที่ศึกษารูปแบบความรวมมือทางวิชาการ
ดานการเรียนการสอนระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐวามีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดรูปแบบ
หรือวิธีการในการนําทรัพยากรของแตละสถาบันมาใชรวมกันเพื่อการประหยัดงบประมาณสิทธิประโยชน
ที่สถานประกอบการควรไดรับจากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีไดเงินอุดหนุนจากรัฐ เพ่ือจัด 
การอาชีวศึกษา และนํารายจายจากการรวมจัดการอาชีวศึกษามา ลดหยอนภาษี เชน ภาษีที่ดิน ภาษี
โรงเรือน เปนตน ขณะเดียวกนัควรมีวิธกีารจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดอาชีวศึกษา
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และการฝกอบรมวิชาชีพใหมากขึ้น ซึ่งอุทัย บุญประเสริฐ (2553: 102 – 107) ไดใหขอเสนอแนวนโยบาย
และทิศทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในทศวรรษหนา พ.ศ. 2551 – 2560 ดาน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ไววา ควรจัด ระบบหรือวางแผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ที่นอกเหนือไปจากเงินงบประมาณและทรัพยากรที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ควรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาโดย
คํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแนวทาง
การจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สนบัสนุนใหบุคคล ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถานประกอบการ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  บริจาคทรัพยสิน หรอืทรัพยากรอื่นใหแก
สถานศึกษา หรือสนับสนุนใหเปนผูจัดหรือรวมจัดการศึกษา รวมรับภาระคาใชจายการจัดการศึกษาตาม
ความจําเปนและเหมาะสม 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ผูบริหารและหนวยงานทีเ่ก่ียวของควรใหความสําคญักับการมีนโยบายจัดการ 
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ที่เนนการสนองตอบตอความตองการแรงงานของสถานประกอบการ
ในจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน มากกวาการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาตอในระดับสูง สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในทองถิ่น ควรแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ และผูบริหารของสถานประกอบการ
ในทองถิ่น เขารวมเปนคณะกรรมการอํานวยการ หรอืกรรมการดําเนินการโครงการ กิจกรรมตางๆ 
โดยเฉพาะกิจกรรมการเรยีนการสอนของสถานศึกษาใหมากขึ้น เพ่ือใหมีโอกาสรบัรูสภาพ ปญหา ศกัยภาพ 
และความตองการของสถานศึกษาเพื่อการใหการสนับสนุนตามความจําเปนและเหมาะสม 
  1.2 ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย
และแผนการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยใหสอดคลองกับบริบท
ของทองถิ่น และความตองการของสถานประกอบการในทองถิ่น เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชพีของประชาชนในทองถิ่นตนเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะรฐับาลทองถิ่นควรมี
แผนการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น ในรูปของแผนการพัฒนาการศึกษา และแผน
งบประมาณ เพ่ือทําหนาที่แทนรัฐบาลกลางในการพัฒนาประเทศผานชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม 
รวมทั้ง การเปนผูประสานงานระหวางทองถิ่นกับสวนกลาง ในการพัฒนาชุมชน 
  1.3 ผูบริหารและหนวยงานทีเ่ก่ียวของควรใหความสําคัญกับการตระหนกัถึงความสําคญั
ของการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในทองถิ่น
ใหมากขึ้น สถานประกอบการควรเขามามีสวนรวม ในการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแตการบอกคุณลกัษณะ
และปริมาณของแรงงานที่ความตองการ หรือมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน  
ประเมินผล รวมทั้ง การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ 



 175 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควรมีการวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพฒันานโยบายจัดการอาชวีศกึษาและฝกอบรม
วิชาชีพ ในลักษณะของความรวมมือไตรภาคี หรือพหุภาคีที่เนนการสนองตอบตอความตองการแรงงาน
ของสถานประกอบการในจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน 
  2.2 ควรมีวิจัยและพัฒนาเกีย่วกบัการจัดหลกัสูตรการศึกษาที่สอดคลองกบัความตองการ
ของสถานประกอบการ และชุมชนทองถิ่น 
  2.3 ควรมีการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพรอมของสถานประกอบการ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษา ในลักษณะของความรวมมือ 
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คุณวีระพล  พันธเนียม           ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย  
           บริษัท พรอมเทคโน เซอรวสิ จํากัด  
 

คุณเอ็นดู  ซื่อวจี                   บริษัท ภัทรเมธากิจ จํากัด และ 
           บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จํากัด และ 
                                           รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุร ี
 

คุณนันทพล  วิชัยดิษฐ           ผูบริหารประจาํโรงงาน  
           บริษัท ราชบุรอีาหารสัตว จํากัด (เครือ CPF) 
                                           รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย 
 
ดร.สิริรักษ  รัชชุศานติ          ที่ปรึกษา 
           ดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สอศ.
   
ดร.อํานวย  เถาตระกลู         ผูอํานวยการ 
           สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ. 
 
ดร.กฤษณีย  อุทุมพร           ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ   
           สอศ. 
 
ดร.มนตชัย  มนูธาราม          นักวิชาการ ชาํนาญการพิเศษ   
           สอศ. 
 
คุณจินตนา ชิ้นปนเกลียว       ประธาน 
           สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ี
 
คุณสุธีพงศ  สําเภาโชค        ผูจัดการ 
           ฝายพัฒนาบคุลากร  
           บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 
 
คุณธีระภาพ สุทธิว์นิช         ผูจัดการ  
           บริษัท เอส ท ีพิมพยอม จํากัด 
 
คุณสุธีร  อัตถศาสตร           ผูจัดการ  
           บริษัท โตโยตาธีรชัย ราชบรุี จํากัด 
 
รศ.ดร.มาลัย  จีรวัฒนเกษตร        รองศาสตราจารย 
           คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
           ลาดกระบัง 
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ดร.อัจฉรา  วงศเอก           ผูอํานวยการ 
           สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครอง 
           สวนทองถิ่น  
           กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น   
 
วาที่ ร.ต.ดร.คันศร  คงยืน        ผูอํานวยการ 
           วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 
 
ดร.ไชยนันท  แสงเมฆา           ผูอํานวยการ 
           วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี
 
ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง              ผูอํานวยการ  
           โรงเรียนนาทรายวิทยาคม   
 
นายไพฑูรย  รอดแสวง            ผูอํานวยการ 
           วิทยาลัยอาชวีศึกษาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
 
ดร.เจตน  คงดวง                   อดีตรองผูอํานวยการ 
           วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
 
ดร.ปยะพงษ  ไสยโสภณ          อาจารย 
           คณะศึกษาศาสตร  
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ดร.ณรงค พิมสาร             อาจารย 
           คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
           ลาดกระบัง 
 
ดร.อนันท  งามสะอาด           ผูอํานวยการ 
           วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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ดร.ไพบูลย  โพธิ์สุวรรณ         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
           กลุมพัฒนาระบบบริหาร   
           สํานักงานปลดักระทวงมหาดไทย 
 
ดร.ศิริเพ็ญ  วศิิษฏพิทยา         รองปลัด 
           เทศบาลเมืองบานบึง   
           จังหวัดชลบุร ี
 
ดร.บัญชา วิชยานุวัต ิ             บริษัท เทรนนิ่งเซิรฟ จํากัด 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน  เพ็ชรแสงศร ี  ผูชวยศาสตราจารย  
           คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
           ลาดกระบัง 
 
ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย        ผูอํานวยการ 
           วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก 
   
ดร.สุรพล  ดนตรีสวสัดิ์       ผูอํานวยการ 
           วิทยาลัยการอาชีพปากทอ  
 
ดร.สินชัย  เกงนําชัยตระกลู      ครูชํานาญการพิเศษ   
           วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี
 
ดร.มนตชัย ควรนิยม        ครูชํานาญการพิเศษ   
           วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
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ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี 
 

 

 
คําชี้แจง   
 1. แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ มุงศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการ
อาชวีศึกษาระบบไตรภาคี ซึง่ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะไดนําไปสังเคราะหเชงิเนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือใหไดองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ีและ
นําไปสูการพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ตอไป 
    2. ขอความอนุเคราะหทาน ในการใหสัมภาษณในประเด็นคําถามที่ผูวิจัยกําหนดไวใน
แบบสัมภาษณฉบับนี ้
 
  ขอขอบพระคณุอยางสูงในความรวมมือและความอนุเคราะห  
 
 
 
                                                                นายธีรวธุ  ชมใจ 
           นิสิตปริญญาเอก 
          สาขาการบริหารการศึกษา  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
 

  
  
 

ขอมูลสถานภาพพื้นฐาน  
 ชื่อ ................................................. นามสกุล  .............................................................. 
 ตําแหนง ........................................................................................................................ 
 (อดีตตําแหนง ............................................................................................................. ) 
 สถานที่ทํางาน ............................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท ........................................... โทรสาร ................................................ 
 วันที่ใหสัมภาษณ วันที ่..... เดือน ............................. พ.ศ. 2553 เวลา ...................... น. 
 สถานที่สัมภาษณ ........................................................................................................... 
 

คําถามการสัมภาษณ (สําหรับผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
 1. ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
และมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายในการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ ทานมีความคิดเห็น
อยางไร ถา สอศ. จะรวมมือกันจัดการอาชีวศึกษารวมกนัระหวางสถานประกอบการ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ฝาย ซึ่งผูวิจัยขอเรยีกวา “ ระบบไตรภาคี ”  
 2. จากความคิดเห็นในขอ 1 ทานคิดวารูปแบบความรวมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาค ีควรจะเปนรูปแบบใดบาง  
 3. ทานคิดเห็นวาความสําเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ในรูปแบบจากขอที่ 2  
ควรจะ ตองมีองคประกอบ หรือปจจัยใดบาง   
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  
  

ขอมูลสถานภาพพื้นฐาน  
 ชื่อ ................................................. นามสกุล  .............................................................. 
 ตําแหนง ........................................................................................................................ 
 (อดีตตําแหนง ............................................................................................................. ) 
 สถานที่ทํางาน ............................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท ........................................... โทรสาร ................................................ 
 วันที่ใหสัมภาษณ วันที ่..... เดือน ............................. พ.ศ. 2553 เวลา ...................... น. 
 สถานที่สัมภาษณ ........................................................................................................... 
 

คําถามการสัมภาษณ (สําหรับผูบริหารระดับสูงขององคกรปกครองสวนทองถิน่) 
 1. ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารระดับสูงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีสวนเกี่ยวของ
กับการกําหนดนโยบาย และมีบทบาทในการจัดการศึกษาของทองถิน่ตามที่กฎหมายกําหนด ทานมี
ความคิดเห็นอยางไร ถา อปท. จะรวมมือกันจัดการอาชวีศกึษารวมกนัระหวางสถานประกอบการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ฝาย ซึ่งผูวิจัยขอเรียกวา “ ระบบ
ไตรภาคี ”  
 2. จากความคิดเห็นในขอ 1 ทานคิดวา รูปแบบความรวมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาคีควรจะเปนรูปแบบใดบาง  
 3. ทานคิดเห็นวาความสําเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ในรูปแบบจากขอที่ 2  
ควรจะ ตองมีองคประกอบ หรือปจจัยใดบาง   
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี 
 

 
 

ขอมูลสถานภาพพื้นฐาน  
 ชื่อ ................................................. นามสกุล  .............................................................. 
 ตําแหนง ........................................................................................................................ 
 (อดีตตําแหนง ............................................................................................................. ) 
 สถานที่ทํางาน ............................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท ........................................... โทรสาร ................................................ 
 วันที่ใหสัมภาษณ วันที ่..... เดือน ............................. พ.ศ. 2553 เวลา ...................... น. 
 สถานที่สัมภาษณ ........................................................................................................... 
 

คําถามการสัมภาษณ (เจาของและ/หรือผูบริหารของสถานประกอบการ) 
 1. ในฐานะที่ทานเปนเจาของและ/หรือผูบริหารของสถานประกอบการ มีสวนเกี่ยวของกับ 
การกําหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัตงิาน และการบริหารจัดการสถานประกอบการของทาน ทาน
จะมีความคิดเห็นอยางไร ถาสถานประกอบการของทาน จะรวมมือกันจัดการอาชีวศกึษารวมกันระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. หรือเทศบาล) 
ซึ่งเปนความรวมมือ 3 ฝาย ซึ่งผูวิจัยขอเรยีกวา “ระบบไตรภาค”ี  
 2. จากความคิดเห็นในขอ 1 ทานคิดวารูปแบบความรวมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ไตรภาค ีควรจะเปนรูปแบบใดบาง  
 3. ทานคิดเห็นวา ความสําเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ีในรูปแบบจากขอที่ 2  
ควรจะตองมีองคประกอบ หรือปจจัยใดบาง   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง 
การพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 

 
ผูวิจัย 

นายธีรวุธ  ชมใจ 
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 แบบสอบถามฉบับน้ีมุงที่จะประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบไตรภาค ีที่ไดพัฒนาขึน้ตามความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 24 ทาน ดวยเทคนคิการวิจัย
แบบเดลฟาย (Delphi Technique) 
 แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน  
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความ
รวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง: โปรดขีดเครื่องหมาย  ลงใน    หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทานหรือเติม
ขอความใหสมบูรณ 
 
1. เพศ       ชาย        
        หญิง 
 
2. วุฒิการศึกษา      ต่ําปริญญาตรี  
        ปริญญาตรี    
        ปริญญาโท   
 
3. ปฏิบัติหนาที ่     ครูฝก   
        ครูผูสอน       
        ผูบริหาร 
 
4. ประสบการณการทํางาน .................................... ป 
           
      
     
  
                          
 
                      
 
                      
 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดกรุณาสละเวลา    
ตอบแบบสอบถามครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณในการวิจัย 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี
 
คําชีแ้จง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดบัความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยคาน้ําหนักความคิดเห็นแตละระดับคะแนน 
มีความหมาย ดังนี้ 
 
 5 หมายถึง  รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัอิยูในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง  รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัติอยูในระดบัมาก 
 3 หมายถงึ  รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัติอยูในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัติอยูในระดบันอย 
 1 หมายถงึ  รูปแบบความรวมมือมีความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัติอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ระดับความเปนไปได 
รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 

5 4 3 2 1 
1. ดานนโยบายและบทบาทหนาที่      
    1.1 มีคณะกรรมการระดับกระทรวงทีม่าจากทั้งสามฝายเขา
รวมกําหนดนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิน่   

     

    1.2 กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย ตอบสนอง
ผูประกอบการไตรภาคี ตลอดจนกําหนดรูปแบบของความ
รวมมือที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ

     

    1.3 มีกรอบเวลาการปฏบิัต ิมีตัวชีบ้อกความกาว หนา และ
ลักษณะผลลพัธที่พึงประสงคของความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา 

     

    1.4 เปนตัวเลือกใหผูเรยีนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ทองถิ่น ใหไดเขารับการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ .  

     

    1.5 มีการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางองคกรภาคีทั้งสาม 
โดยผูบริหารระดับสูงและระดับทองถิ่นและตองมีผลผูกพัน
ตลอดไป 

     

    1.6 นโยบายขององคกรไตรภาคี สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาจังหวัดและความตองการของ
สถานประกอบการและชุมชนทองถิ่น 
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    1.7 มีการวางแผนรวมกันในการจัดการศกึษาและการฝกอบรม
ตามความสนใจของผูเรียนและความตองการของสถาน
ประกอบการและทองถิ่น  

     

    1.8 มีการออกขอบัญญัติ กฎเกณฑ และระเบียบ เพ่ือใหกลไก 
การดําเนินงานของการจัดอาชีวศึกษาไตรภาคีมีความสะดวก
คลองตัวขึ้นมาใชงาน เชน การใชจายงบประมาณของ อปท.
เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษารวมกับภาคเอกชน หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ  

     

    1.9 มีแผนการจัดตัง้ / ขยายการจัดการศกึษาระดับอาชวีศกึษา
ตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามความ
ตองการของผูประกอบการ  

     

    1.10 กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละองคกรภาคี ใหสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคีใหเหมาะสมตาม
ศักยภาพ  

     

    1.11 ผูบริหารในสถานศกึษาอาชวีศึกษาหรือ สอศ. มีบทบาท
ในการสรางความสัมพันธกบัชุมชนและสถานประกอบการ  

     

    1.12 สถานศึกษาควรเชิญผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่น
เขารวมรับรูนโยบายและระบบการจัดการอาชีวศึกษา  

     

    1.13 กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ โดย อบจ. รวมจัด 
ปวช.–ปวส.เทศบาลในรูปแบบของการจัดหลักสูตรระยะสั้น  

     

    1.14 สรางจิตสํานึกของการมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
จัดการอาชีวศกึษาของทองถิ่น  

     

    1.15 หาแนวทางขอการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงาน
ราชการสวนกลางและภูมิภาค โดยเพิ่มบทบาทใหสวนทองถิ่น
เขาดําเนินการแทนมากขึ้น  

     

    1.16 นํานโยบาย วิสัยทศันของแตละภาคีมากําหนดกลยุทธ
และวธิีการเพือ่การจัดการอาชีวศึกษา 

     

    1.17 มีการกําหนดตําแหนงและหนาที่ของบุคลากรในการ
ดําเนินการขององคกรที่จัดการอาชีวศึกษาทั้งสามฝายไวอยาง
ชัดเจนโดยตองสอดคลองกับภารกิจเดิมของแตละองคกร  
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    1.18 อปท.มีนโยบายดานงบประมาณเพื่อการจัดการ 
อาชีวศึกษาไตรภาคีอยางชัดเจน  

     

    1.19 มีการดําเนินโครงการนํารอง(Pilot Project)ทีม่าจาก
ความเห็นรวมกันขององคกรไตรภาคี ที่เกี่ยวกับการจดัการ
อาชีวศึกษาของทองถิ่น  

     

    1.20 กําหนดบทบาทและแบงภาระความรับผิดชอบในการ
จัดอาชีวศึกษาใหชัดเจนตามระดับและประเภทการศึกษา
เหมาะสมกับลักษณะของทองถิ่น 

     

    1.21 มีการกําหนดขอตกลงรวมกันในการจัดสรรผล ประโยชน
และการลงทุน รวมทั้ง แผนและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากความ
รวมมือกันทั้งสามฝาย แตสามารถปรับปรุงไดในภายหลัง 

     

    1.22 มีขอกําหนด ระเบียบที่ใหสทิธิประโยชนหรือแรงจูงใจ
แกองคกรไตรภาคีที่รวมมือจัดอาชีวศึกษา  

     

      

2. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ       
    2.1 มีคณะกรรมการไตรภาคีในระดับกระทรวง และระดับ
จังหวัด 

     

    2.2 คณะกรรมการไตรภาคีระดับกระทรวง มีหนาที่      
        1) เสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหาร
และการจัดการอาชีวศึกษาไตรภาคี  

     

        2) กําหนดและตรวจสอบมาตรฐานการอาชีวศกึษา      
        3) กําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูเรียน       
        4) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกีย่วกับ
การบริหารงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

     

        5) ดําเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา       
        6) ทําแผนการเตรียมความพรอมหรือแผนพัฒนาการ
จัดการอาชีวศกึษา  

     

        7) ประเมินผลการดําเนินงานความรวมมือ       
        8) กําหนดยุทธศาสตรการจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี
รวมกันทั้ง 3 ฝาย 

     

        9) กําหนดสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการที่รวมจัด
อาชีวศึกษาไตรภาคี ควรจะไดรับ 
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        10) พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อรวมจัด
อาชีวศึกษา  

     

        11) แตงตั้งคณะทํางานชุดตางๆ ตามความจําเปน      
    2.3 คณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวดั มีหนาที่      
        1) กําหนดกรอบระยะเวลาในการรวมมือดําเนินการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 

     

        2) กําหนดและระบุหลักสูตรการเรยีนการสอน       
        3) กําหนดสาขาวิชาชีพที่เปดสอนจัดลําดับความสําคัญ
กอน-หลังของสาขาวิชาที่จะเปด  

     

        4) กําหนดเนื้อหารายวิชา และสาระการเรียนรู       
        5) วิธีการสอน การวัดและประเมินผล       
        6) ทําแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน       
        7) กําหนดจํานวนผูเรียนที่จะรับในแตละสาขา/ปการศึกษา      
    2.4 ใหสถานประกอบการเปนผูออกใบรับรองการผานงาน
ใหนักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษา สวนสถานศึกษาเปนผูออกใบ
ประกาศนียบตัรแกผูสําเร็จการศึกษา  

     

    2.5 จัดใหมีการทดสอบ นักศึกษาเพือ่รับคุณวุฒิวชิาชีพ โดย
หนวยงานกลางที่รับผิดชอบ 

     

    2.6 มีแผนการบริหารและแผนติดตามการใชงบประมาณ
ดานการศึกษาที่โปรงใส ตรวจสอบได 

     

    2.7 มีแผนงานดานการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนทรพัยากร
เพ่ือการศึกษาที่ชัดเจน  

     

    2.8 สรางเครือขายบนพืน้ฐานของความพรอม ความเขาใจ 
และวิสยัทศันที่จะพัฒนาทองถิ่นของฝายบริหารของภาครัฐทั้ง
ระดับกระทรวงและทองถิ่น  

     

    2.9 มีระเบียบ ขอบังคับใหครูผูสอนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาตองเพ่ิมพูนความรู โดยฝกอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติม
ระยะสั้นๆ ทุก 3 – 5 ป  

     

    2.10 จัดโครงสรางองคกรของแตละภาคีเพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการอาชีวศกึษาไตรภาคี ตามความจําเปนและเหมาะสม  
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    2.11 จัดทําฐานขอมูลและระบบปฏบิตัิการสารสนเทศ ที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลถึงกันในหนวยงานภาคี เพ่ือใชในบริหารจัด
การศึกษา  

     

    2.12 นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการ
บริหารการศึกษา  

     

    2.13 ลดกฎระเบียบขั้นตอนที่ซับซอนยุงยาก และเนนการ
กระจายอํานาจการบริหารสูสถานศึกษามากขึ้น  

     

    2.14 คัดเลือกผูที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมมาทํางาน  

     

    2.15 มีการประเมินผลเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงการใหเหมาะสม
กับความตองการและบรบิทของทองถิ่นอยางแทจริง  

     

    2.16 สงเสริมศักยภาพทางการบริหารขององคกรภาคีที่รวม
จัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ใหมีความเหมาะสม เขมแข็งและ
มีการพัฒนาอยางยั่งยืน  

     

    2.17 ความรวมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคมีีการจัด 
ทําเปนโครงการ และมีการทําบันทึกลงนามความเขาใจแบบ
ระยะ 3 - 5 ป และแบบรายป  

     

    2.18 ปรับปรุงระเบียบ แนวปฏิบตัิการจัดสรรและการใช
งบประมาณใหมีความเปนไปได 

     

    2.19 จัดทําคูมือ/ขอตกลงเพื่อเปนแนวทางในการบรหิารงาน
ความรวมมือไตรภาคี  

     

    2.20 จัดตั้งหนวยงานประสานงานและแตงตั้งบคุคล เพ่ือทํา
หนาที่ประสานงานความรวมมือไตรภาคี 

     

    2.21 สรางโอกาสใหคนยากจนดอยโอกาส คนพิการและคน
ใชแรงงานในทองถิ่น โดยใชการจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี
เปนชองทางดําเนินการ  

     

    2.22 สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชวีติดวยรูปแบบวิธีการ
และสาขาวิชาที่หลายหลาก ใหกับชุมชนทองถิ่น  

     

    2.23 จัดทําแผนผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลอง
กับความตองการแรงงานของสถานประกอบการในทองถิ่น  
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3. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน       

    3.1 ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน      
    3.2 จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลายหรือ
เฉพาะทางที่สอดคลองกับความตองการแรงงานของทองถิ่น  

     

    3.3 จัดการเรียนการสอนแบบการฝกงาน (Apprenticeship 
Model) กับทกุรายวิชาชีพ  

     

    3.4 จัดทําแผนการฝกภาคปฏิบตัิในแตละรายวชิาตามความ 
เหมาะสมของสถานประกอบการ ใหครอบคลุมเน้ือหาตาม
โครงสรางหลักสูตร  

     

    3.5 การจัดการเรียนการสอนในแตละเน้ือหามีการสอดแทรก
เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ และ
รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชพี  

     

    3.6 อาจารยในสถานศึกษาเปนผูประเมินผลทางภาค ทฤษฎี 
และรวมกบัสถานประกอบการประเมินทกัษะในการปฏิบัติงาน 

     

    3.7 มีการวัดหรือทดสอบสมรรถนะในการปฏิบัตขิองผูสําเร็จ
การศึกษา โดยองคกรกลางที่มีความพรอม  

     

    3.8 สถานประกอบการตองจายคาตอบแทนหรือสวสัดิการ
ใหแกนักศึกษาฝกงานตามสมควร  

     

    3.9 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

     

    3.10 จัดระบบการเรียนเพื่อสะสมและเทียบโอนหนวยการ
เรียนจากความรูและประสบการณใหกับพนักงานในสถาน
ประกอบการเพื่อการเพิ่มวุฒิการศึกษา  

     

    3.11 มีกิจกรรม/โครงการสงเสริมผูเรียนใหเขาสูสถานศึกษา
อาชีวศึกษาใหมากขึ้น  

     

    3.12 สถานประกอบการจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสื่อ
และอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

     

    3.13 จัดใหนักศึกษาไดเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูกิจการในสถาน
ประกอบการของทองถิ่น เพ่ือสรางความ คุนเคย และจูงใจให
เขาทํางาน  
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    3.14 เชิญวิทยากรทีเ่ปนปราชญทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ
รายวิชารวมเปนผูสอนในสถานศึกษา  

     

    3.15 จัดหนวยบริการชมุชน เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรู
ความสามารถในการใหบริการชุมชนตามสาขาวิชาชีพที่ตน
เรียนเพ่ือเปนการสรางความผูกพันกับทองถิ่นของตน  

     

      

4. ดานการระดมทรัพยากร      

    4.1 มีแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการ 
อาชวีศึกษาใหกับสถานศึกษาอาชวีศกึษา อยูในพื้นทีข่อง อปท. 
อยางชัดเจน  

     

    4.2 อปท.จัดสรรเงินอุดหนุนการอาชีวศึกษาเปนคาใชจาย
รายหวัของนักเรียน นักศึกษา ที่อยูในทองถิน่น้ันๆ แกสถาน ศึกษา
อาชีวศึกษาทีผ่านการรับรองมาตรฐาน ในการจัดอาชีวศึกษา 

     

    4.3 อปท.รวมรับผิดชอบคาใชจายที่เกีย่วกับการเรยีนวิชา
สามัญและภาคทฤษฎีในสถานศึกษาอาชวีศึกษา 

     

    4.4 สถานประกอบการมีแผน/ขอตกลงในการรับพนักงาน 
และแจงใหสถานศึกษาทราบเพื่อการผลตินักศึกษาไดตรงตาม
ความตองการ  

     

    4.5 ควรมีกฎระเบียบใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถหา
งบประมาณตามนโยบายตนเอง นอกเหนือจากการใชงบ ประมาณ
แผนดิน  

     

    4.6 มีกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ของทองถิ่น  

     

    4.7 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในคาใชจายทางการจัดการ
อาชีวศึกษาทัง้ภาคทฤษฎีและปฏบิัติ  

     

    4.8 จัดระบบกลไกและแผนในการระดมทรัพยากรจากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด 
การอาชีวศึกษา  

     

    4.9 มีวิธีการจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมใน
การจัดอาชีวศกึษาและการฝกอบรม  
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    4.10 สถานประกอบการใหการสนับสนนุเครื่องมือ  เครื่องจักร
และอุปกรณทีมี่อยูเพ่ือการฝกภาคปฏิบตัิของนักศึกษา 

     

    4.11 สถานศึกษาใหการฝกอบรมแกพนักงานของสถาน
ประกอบการ โดยไดรับเงินอุดหนุนจากสถานประกอบการ  

     

    4.12 สถานประกอบการรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนที่
เกี่ยวกับการฝกทักษะปฏิบตัิของนักศึกษา  

     

    4.13 สิทธปิระโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับจากการ
รวมจัดอาชีวศึกษา ระบบไตรภาคี  

     

        1) ลดหยอนภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน       
        2) นํารายจายจากการรวมจัดการอาชีวศึกษามา
ลดหยอนภาษี  

     

        3) เงินอุดหนุนจากรัฐเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา      
        4) มีสิทธิเสนอกฎ ระเบียบ ขอบญัญัติ เขาสูสภาทองถิ่น
เพ่ือประโยชนกับการจัดอาชีวศกึษา  

     

        5) ประกาศเกียรติคณุ.ใหสังคมทองถิ่นทราบทัว่กัน       
        6) การถายทอดความรูทางวิชาการ งานวิจัยจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  

     

        7) จัดตั้งของกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ใหกับสถานประกอบการในทองถิ่น  

     

        8) การพัฒนางานวิจัยและผลติภัณฑเพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ  

     

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงอีกครั้ง ที่ทานไดกรุณาสละเวลา    
ตอบแบบสอบถามจนครบทุกขอ 

 
นายธีรวุธ  ชมใจ   ผูวิจัย 
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คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบความรวมมอืการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาค ี

 

รูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี CVI 

1. ดานนโยบายและบทบาทหนาที่  
   1.1 มีคณะกรรมการระดับกระทรวงทีม่าจากทั้งสามฝาย เขารวมกําหนดนโยบายการจัด 
การอาชีวศึกษาของทองถิน่  

 
1.0 

   1.2 กําหนดวตัถุประสงค และเปาหมาย ตอบสนองผูประกอบการไตรภาคี ตลอดจนกําหนด 
รูปแบบของความรวมมือทีมี่ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  

 
1.0 

   1.3 มีกรอบเวลาการปฏิบตั ิมีตัวชี้บอกความกาวหนา และลักษณะผลลัพธที่พึงประสงค
ของความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา  

 
1.0 

   1.4 เปนตัวเลือกใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทองถิ่น ใหไดเขารับการศึกษาตอ
ในระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  

 
1.0 

   1.5 มีการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางองคกรภาคีทั้งสาม โดยผูบริหารระดบัสูงและ
ระดับทองถิ่นและตองมีผลผูกพันตลอดไป. 

 
0.8 

   1.6 นโยบายขององคกรไตรภาคี สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม แผนพัฒนา
จังหวัดและความตองการของสถานประกอบการและชมุชนทองถิ่น 

 
0.8 

   1.7 มีการวางแผนรวมกันในการจัดการศึกษาและการฝกอบรมตามความสนใจของผูเรียน
และความตองการของสถานประกอบการและทองถิ่น 

 
1.0 

   1.8 มีการออกขอบัญญัต ิกฎเกณฑ และระเบียบ เพ่ือใหกลไกการดําเนินงานของการจัด
อาชีวศึกษาไตรภาคีมีความสะดวกคลองตัวขึ้นมาใชงาน เชน การใชจายงบประมาณของ 
อปท. เพื่อการจัดการอาชีวศึกษารวมกับภาคเอกชน หรือหนวยงานอื่นๆ  

 
 

0.8 
   1.9 มีแผนการจัดตั้ง / ขยายการจัดการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาตามศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและตามความตองการของผูประกอบการ  

 
1.0 

   1.10 กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละองคกรภาคี ใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบไตรภาคีใหเหมาะสมตามศักยภาพ  

 
1.0 

   1.11 ผูบริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สอศ. มีบทบาทในการสรางความสมัพันธกับ
ชุมชนและสถานประกอบการ  

 
1.0 

   1.12 สถานศึกษาควรเชญิผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่นเขารวมรับรูนโยบายและระบบ
การจัดการอาชีวศกึษา  

 
1.0 
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   1.13 กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ โดย อบจ. รวมจัด ปวช.–ปวส.เทศบาลในรูปแบบ
ของการจัดหลักสูตรระยะสัน้  

 
1.0 

   1.14 สรางจิตสํานึกของการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น  1.0 
   1.15 หาแนวทางขอการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานราชการสวนกลางและภูมิภาค โดย
เพ่ิมบทบาทใหสวนทองถิ่นเขาดําเนินการแทนมากขึ้น  

 
1.0 

   1.16 นํานโยบาย วิสัยทศันของแตละภาคีมากําหนดกลยุทธและวิธีการเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษา  

 
1.0 

   1.17 มีการกําหนดตําแหนงและหนาทีข่องบุคลากรในการดําเนินการขององคกรที่จัดการ
อาชีวศึกษาทัง้สามฝายไวอยางชัดเจนโดยตองสอดคลองกับภารกิจเดิมของแตละองคกร  

 
1.0 

   1.18 อปท.มีนโยบายดานงบประมาณเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาไตรภาคีอยางชัดเจน  1.0 
   1.19 มีการดําเนินโครงการนํารอง(Pilot Project)ที่มาจากความเห็นรวมกันขององคกร
ไตรภาคี ที่เกีย่วกับการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิน่ 

 
0.8 

   1.20 กําหนดบทบาทและแบงภาระความรับผิดชอบในการจัดอาชีวศึกษาใหชัดเจนตาม
ระดับและประเภทการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะของทองถิ่น 

 
1.0 

   1.21 มีการกําหนดขอตกลงรวมกันในการจัดสรรผลประโยชนและการลงทุน รวมทั้งแผน
และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากความรวมมือกันทั้งสามฝาย แตสามารถปรับปรุงไดในภายหลัง 

 
1.0 

   1.22 มีขอกําหนด ระเบียบที่ใหสิทธิประโยชนหรือแรงจูงใจแกองคกรไตรภาคีที่รวมมือจัด
อาชีวศึกษา  

 
1.0 

  

2. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ   
   2.1 มีคณะกรรมการไตรภาคีในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด  0.8 
   2.2 คณะกรรมการไตรภาคีระดับกระทรวง มีหนาที่   
       1) เสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบรหิารและการจัดการอาชวีศกึษาไตรภาค ี 1.0 
       2) กําหนดและตรวจสอบมาตรฐานการอาชีวศกึษา 1.0 
       3) กําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูเรียน  1.0 
       4) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกีย่วกับการบรหิารงานสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

 
1.0 

       5) ดําเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 1.0 
       6) ทําแผนการเตรียมความพรอมหรือแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศกึษา 1.0 
       7) ประเมินผลการดําเนินงานความรวมมือ  1.0 
       8) กําหนดยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีรวมกันทั้ง 3 ฝาย  1.0 
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       9) กําหนดสิทธิประโยชนที่สถานประกอบการที่รวมจัดอาชีวศกึษาไตรภาคี ควรจะไดรับ 1.0 
       10) พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อรวมจัดอาชีวศึกษา   1.0 
       11) แตงตั้งคณะทํางานชุดตางๆ ตามความจําเปน  1.0 
   2.3 คณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวดั มีหนาที่  
       1) กําหนดกรอบระยะเวลาในการรวมมือดําเนินการจัดการอาชีวศกึษาระบบไตรภาคี   0.8 
       2) กําหนดและระบุหลักสูตรการเรยีนการสอน 1.0 
       3) กําหนดสาขาวิชาชีพที่เปดสอนจัดลําดับความสําคัญกอน-หลังของสาขาวิชาที่จะเปด 1.0 
       4) กําหนดเนื้อหารายวิชา และสาระการเรียนรู 1.0 
       5) วิธีการสอน การวัดและประเมินผล 0.8 
       6) ทําแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน 1.0 
       7) กําหนดจํานวนผูเรียนที่จะรับในแตละสาขา/ปการศึกษา 1.0 
   2.4 ใหสถานประกอบการเปนผูออกใบรับรองการผานงานใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 
สวนสถานศึกษาเปนผูออกใบประกาศนยีบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.0 

   2.5 จัดใหมีการทดสอบ นักศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหนวยงานกลางที่รบัผิดชอบ 1.0 
   2.6 มีแผนการบริหารและแผนติดตามการใชงบประมาณดานการศึกษาที่โปรงใส ตรวจ สอบได  1.0 
   2.7 มีแผนงานดานการสงเสริมมาตรฐานวชิาชพี การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
และการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ชัดเจน  

 
1.0 

   2.8 สรางเครือขายบนพื้นฐานของความพรอม ความเขาใจ และวิสัยทัศนที่จะพัฒนาทองถิ่นของ
ฝายบริหารของภาครัฐทั้งระดับกระทรวงและทองถิ่น  

 
0.8 

   2.9 มีระเบียบ ขอบังคับใหครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาตองเพ่ิมพูนความรู โดย
ฝกอบรมหรือศึกษาเพิ่มเตมิระยะสั้นๆ ทกุ 3 – 5 ป  

 
1.0 

   2.10 จัดโครงสรางองคกรของแตละภาคีเพ่ือรองรับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาไตรภาคี 
ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
0.8 

   2.11 จัดทําฐานขอมูลและระบบปฏิบตักิารสารสนเทศ ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลถึงกันใน
หนวยงานภาคี เพ่ือใชในบริหารจัดการศึกษา  

 
1.0 

   2.12 นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการบริหารการศึกษา  
   2.13 ลดกฎระเบียบขั้นตอนที่ซับซอนยุงยาก และเนนการกระจายอํานาจการบริหารสู
สถานศึกษามากขึ้น. 

 
1.0 

   2.14 คัดเลือกผูที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมมาทํางาน  1.0 
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   2.15 มีการประเมินผลเพือ่ปรับเปลี่ยนโครงการใหเหมาะสมกับความตองการและบริบท
ของทองถิ่นอยางแทจริง 

 
1.0 

   2.16 สงเสริมศักยภาพทางการบริหารขององคกรภาคีที่รวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 
ใหมีความเหมาะสม เขมแขง็และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 
0.8 

   2.17 ความรวมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคีมีการจัดทําเปนโครงการ และมีการทํา
บันทึกลงนามความเขาใจแบบระยะ 3 - 5 ป และแบบรายป  

 
1.0 

   2.18 ปรับปรุงระเบียบ แนวปฏิบตัิการจัดสรรและการใชงบประมาณใหมีความเปนไปได 1.0 
   2.19 จัดทําคูมือ/ขอตกลงเพื่อเปนแนวทางในการบรหิารงานความรวมมือไตรภาคี  1.0 
   2.20 จัดตั้งหนวยงานประสานงานและแตงตั้งบุคคล เพ่ือทําหนาที่ประสานงานความ
รวมมือไตรภาคี  

 
1.0 

   2.21 สรางโอกาสใหคนยากจนดอยโอกาส คนพิการและคนใชแรงงานในทองถิ่น โดยใช
การจัดอาชีวศกึษาระบบไตรภาคีเปนชองทางดําเนินการ  

 
1.0 

   2.22 สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวติดวยรูปแบบวธิีการและสาขาวิชาที่หลายหลากให 
กับชุมชนทองถิ่น  

 
 1.0 

   2.23 จัดทําแผนผลิตกําลงัคนอาชีวศึกษาในสาขาทีส่อดคลองกับความตองการแรงงานของ
สถานประกอบการในทองถิ่น. 

 
1.0 

  

3. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
   3.1 ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน  1.0 
   3.2 จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่หลากหลายหรือเฉพาะทางที่สอดคลองกับความ
ตองการแรงงานของทองถิ่น  

 
1.0 

   3.3 จัดการเรียนการสอนแบบการฝกงาน (Apprenticeship Model) กับทุกรายวชิาชีพ ...... 1.0 
   3.4 จัดทําแผนการฝกภาคปฏบิัตใินแตละรายวชิา ตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ 
ใหครอบคลุมเน้ือหาตามโครงสรางหลักสูตร  

 
1.0 

   3.5 การจัดการเรียนการสอนในแตละเนื้อหามีการสอดแทรกเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ และรวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
1.0 

   3.6 อาจารยในสถานศกึษาเปนผูประเมินผลทางภาค ทฤษฎี และรวมกบัสถานประกอบการ
ประเมินทักษะในการปฏิบตัิงาน 

 
1.0 

   3.7 มีการวัดหรือทดสอบสมรรถนะในการปฏิบัตขิองผูสําเร็จการศกึษา โดยองคกรกลางที่มี
ความพรอม  

 
1.0 

   3.8 สถานประกอบการตองจายคาตอบแทนหรือสวสัดกิารใหแกนักศกึษาฝกงานตามสมควร 0.8 
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   3.9 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ  

 
1.0 

   3.10 จัดระบบการเรียนเพื่อสะสมและเทียบโอนหนวยการเรียนจากความรูและประสบการณ
ใหกับพนักงานในสถานประกอบการเพื่อการเพิ่มวุฒิการศึกษา 

 
1.0 

   3.11 มีกิจกรรม/โครงการสงเสริมผูเรียนใหเขาสูสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหมากขึ้น  1.0 
   3.12 สถานประกอบการจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่
ทันสมัย  

 
0.8 

   3.13 จัดใหนักศึกษาไดเขาเยี่ยมชม ศกึษาดูกิจการในสถานประกอบการของทองถิ่น เพ่ือ
สรางความ คุนเคย และจูงใจใหเขาทํางาน  

 
1.0 

   3.14 เชิญวทิยากรทีเ่ปนปราชญทองถิน่ที่เกีย่วของกบัรายวชิารวมเปนผูสอนในสถานศึกษา 0.8 
   3.15 จัดหนวยบริการชมุชน เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถในการใหบริการ
ชุมชนตามสาขาวิชาชีพที่ตนเรียนเพ่ือเปนการสรางความผูกพันกับทองถิ่นของตน  

 
1.0 

  

4. ดานการระดมทรัพยากร    
   4.1 มีแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด การอาชีวศึกษาใหกับสถานศกึษา
อาชีวศึกษาอยูในพื้นที่ของ อปท.อยางชัดเจน 

 
1.0 

   4.2 อปท.จัดสรรเงินอุดหนุนการอาชีวศกึษาเปนคาใชจายรายหัวของนักเรียน นักศึกษาที่อยู
ในทองถิ่นน้ันๆ แกสถานศกึษาอาชีวศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานในการจัดอาชีวศึกษา 

 
1.0 

   4.3 อปท.รวมรับผิดชอบคาใชจายที่เกีย่วกับการเรยีนวิชาสามัญและภาคทฤษฎใีนสถาน 
ศึกษาอาชวีศกึษา   

 
1.0 

   4.4 สถานประกอบการมีแผน/ขอตกลงในการรับพนักงาน และแจงใหสถานศกึษาทราบเพือ่
การผลิตนักศกึษาไดตรงตามความตองการ 

 
1.0 

   4.5 ควรมีกฎระเบียบใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถหางบประมาณตามนโยบายตนเอง 
นอกเหนือจากการใชงบประมาณแผนดิน 

 
1.0 

   4.6 มีกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของทองถิ่น  1.0 
   4.7 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในคาใชจายทางการจัด การอาชีวศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ    1.0 
   4.8 จัดระบบกลไกและแผนในการระดมทรัพยากรจากสถานประกอบการ ชุมชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษา  

 
1.0 

   4.9 มีวิธีการจูงใจใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดอาชีวศกึษาและการฝกอบรม 1.0 
   4.10 สถานประกอบการใหการสนับสนนุเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูเพ่ือการ
ฝกภาคปฏิบตัิของนักศึกษา  

 
1.0 
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   4.11 สถานศึกษาใหการฝกอบรมแกพนักงานของสถานประกอบการ โดยไดรับเงินอุดหนุน
จากสถานประกอบการ  

 
1.0 

   4.12 สถานประกอบการรบัผิดชอบคาใชจายตางๆ ในสวนที่เกีย่วกับการฝกทักษะปฏบิัติ
ของนักศึกษา 

 
1.0 

   4.13 สิทธิประโยชนที่สถานประกอบการควรไดรับจากการรวมจัดอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี  
       1) ลดหยอนภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน 1.0 
       2) นํารายจายจากการรวมจัดการอาชีวศกึษามาลดหยอนภาษี  1.0 
       3) เงินอุดหนุนจากรัฐเพ่ือจัดการอาชีวศกึษา  1.0 
       4) มีสิทธิเสนอกฎ ระเบียบ ขอบัญญัติ เขาสูสภาทองถิ่นเพื่อประโยชนกับการจัดการ  
อาชีวศึกษา  

 
1.0 

        5) ประกาศเกียรติคณุ.ใหสังคมทองถิ่นทราบทัว่กัน .................................................... 1.0 
        6) การถายทอดความรูทางวิชาการ งานวิจัยจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา  1.0 
        7) จัดตั้งของกองทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหกับสถานประกอบการในทองถิ่น 0.8 
        8) การพัฒนางานวิจัยและผลติภัณฑเพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ  1.0 
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