4

บทที่ 1
วิวัฒนาการการศึกษาของญี่ปุน
• การศึกษากอนการปฏิรูปสมัยเมจิ
ระหวางสมัยศักดินาอันยาวนานกอนการปฏิรูปเมจิในป ค.ศ. 1866 นั้น ไดมี
การจัดตัง้ สถานศึกษาขึน้ เพือ่ รองรับความตองการของชนชัน้ ตาง ๆ ทางสังคม โชกุน
ตระกูลโตกุกาวะซึ่งเปนผูมีอํานาจการปกครองสูงสุดไดจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ภายใตการควบคุมของตนเองขึน้ โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันเจาขุนมูลนายตามหัวเมือง
ตาง ๆ ไดกอตั้งโรงเรียนพิเศษสําหรับบุตรของชนชัน้ นักรบ และมีการกอตั้งโรงเรียน
เอกชนที่เรียกวา เทราโคยา (Terakoya) ซึ่งมีการสอนเลขคณิต การอาน และการ
เขียนหนังสือดวยพูก นั ใหแกลกู ของสามัญชนทัว่ ไป ราวกลางคริสตศตวรรษที่ 19
คาดวามีโรงเรียนเทราโคยาอยูทั่วประเทศแลวประมาณ 50,000 แหง การศึกษาใน
สมัยนัน้ ยังคงยึดหลักคําสอนและแนวคิดของขงจื๊อเปนหลัก โดยเฉพาะศิลปะและ วร
รณคดีจีน ซึ่งถือเปนศิลปวิทยาการชั้นสูง
การวางรากฐานทางการศึกษาซึ่งมีมานานแลวในสังคมญี่ปุนเปนเหตุผลหนึ่งที่
อธิบายไดวาเหตุใดคนญี่ปุนจึงใหความสําคัญกับการศึกษาและมีความกระตือรือรนใน
เรื่องการศึกษาสูงมาก
• การปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ
เมื่อมีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญหรือที่เรียกการปฏิรูปสมัยเมจิ เพื่อใหทัน
สมัยอยางตะวันตกซึ่งเปนจักรวรรดินิยมที่กําลังคุกคามประเทศญี่ปุนอยูในขณะนั้น
รัฐบาลสมัยเมจิไดมีนโยบายที่จะเสริมความเขมแข็งของประเทศใหมีความเจริญรุง
เรืองและมีกองทัพที่สามารถในการปองกันประเทศ
จึงตองรับรูปแบบการพัฒนา
ประเทศและการใชเทคโนโลยีอยางตะวันตก
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาอุต
สาหกรรมและจัดตั้งระบบการศึกษาแบบใหม มีการสงคณะนักเรียนไปศึกษาและดู
งานตางประเทศเพื่อกลับมาเปนกําลังสําคัญในการปฏิรูปสมัยเมจิ
ไดมีประกาศพระบรมราชโองการสมเด็จพระจักรพรรดิดานการศึกษา (The
Imperial Rescript on Education) โดยมีประเด็นหลัก ๆ 3 ประการคือ ใหยกเลิก
ระบบศักดินาและระบบการศึกษาของแตละชนชั้น ใหมีการจัดการศึกษาในระบบโรง
เรียนอยางสมัยใหมเพื่อเรียนรูวิทยาการอันเปนประโยชนตอปวงชน และใหปวงชน
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รับผิดชอบคาใชจายในการจัดการศึกษา
โดยมีการจัดตั้งกระทรวงศึกษาฯขึ้นในป
ค.ศ. 1871 และในป ค.ศ. 1872 กระทรวงศึกษาฯก็ไดประกาศนโยบายการศึกษา
และระบบการศึกษาแหงชาติอยางสมัยใหม และไดจัดตั้งโรงเรียนชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาขึ้นทั่วประเทศในระยะตอมา ตลอดจนกอตัง้ มหาวิทยาลัย โดยใน
ชวงแรก ๆ ไดจางชาวตางชาติจากยุโรปและสหรัฐอเมริกามาเปนครูผูสอน ระบบการ
ศึกษาในสมัยนั้นแบงเปน 2 สายใหญ ๆ คือ สายหนึ่งสําหรับผลิตคนในสถาบันการ
ศึกษาระดับสูงเพื่อดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ในราชการ และอีกสายหนึ่งสําหรับคนทั่ว
ไปเพื่อใหมีความรูในทางปฏิบัติและการอบรมทางจริยธรรม
การศึกษาในสมัยเมจิไดถอนรากการศึกษาแบบเกาของขงจื๊อซึ่งถูกมองวาเปน
ระบบโบราณและแบงชนชั้นแบบยุคศักดินาออกจากระบบการศึกษา แลวหันไปเนน
วิทยาการอยางตะวันตก ภายใตแนวคิด “กาวทันตะวันตก และหันหลังใหเอเชีย”
ของยูคชิ ิ ฟุกุซาวา นักคิดนักวิชาการคนสําคัญของสมัยเมจิผมู บี ทบาทอยางสําคัญ
ในการเปลีย่ นแนวคิดใหมทางการศึกษาของญีป่ นุ
ในป ค.ศ. 1886 เด็กทุกคนถูกบังคับใหเขาเรียนชั้นประถมศึกษาเปนเวลา 3
หรือ 4 ป
ในป ค.ศ. 1900 มีการกําหนดใหการศึกษาภาคบังคับไมตองเสียคาใชจาย
การอาชีวศึกษาไดพฒ
ั นาขึน้ พรอม ๆ กับการพัฒนาอุตสาหกรรม และหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 การแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไดทําใหการศึกษา
ของญี่ปุนมีความสัมพันธที่แนบแนนกับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ญีป่ นุ กลายเปนสังคม
ที่ ภ าคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมวั ด ความสามารถในการรั บ คนเขาทํางานโดยดูจาก
ประวัติและภูมิหลังทางการศึกษา
ในป ค.ศ. 1908 ไดยืดระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับออกไปเปน 6 ป อัตรา
การเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับของประเทศญี่ปุนไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ตามความตองการของประเทศจากรอยละ 50 ในป ค.ศ. 1891 เปนรอยละ 98 ในป
ค.ศ. 1910
การบริหารการศึกษาของประเทศญี่ปุนตั้งแตสมัยเมจิจนถึงชวงสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ยังคงเปนแบบรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง แผนการศึกษาที่ประกาศใชในป
ค.ศ. 1879 ไดกาหนดหลั
ํ
กการบริหารการศึกษาโดยใหแตละทองถิ่นมีอิสรภาพใน
การบริหารอยางเชนในสหรัฐอเมริกา แตก็ถูกตอตานจากทุกฝายดวยเกรงวาการทํา
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เชนนั้นจะทําใหอํานาจการควบคุมการศึกษาของสวนกลางซึ่งเปนของรัฐบาลตองได
รับความเสียหาย ญีป่ นุ ยังจําเปนตองควบคุมโดยสวนกลางตอไป ประกอบกับการ
ปราบปรามการเคลื่อนไหวของฝายตอตานการปฏิรูปอยางรุนแรงไดพลอยทําใหแนว
คิ ด ที่ เ รี ย กร อ งความเป น อิ ส ระของชุ ม ชนและการจั ดการศึกษาดวยชุมชนเองตอง
อันตรธานไปโดยปริยาย หลังการประกาศใชรฐั ธรรมนูญในป ค.ศ. 1889 รัฐบาลได
มุงปลูกฝงอุดมการณแหงชาติเพื่อใหคนญี่ปุนทุกคนเปนพสกนิกรที่จงรักภักดีตอองค
สมเด็จพระจักรพรรดิ และการศึกษายังคงเปนแบบรวมอํานาจเขาสูสวนกลางจนถึง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะการเรียนการสอนในชวงสงครามโลกซึ่งกําหนดไป
จากสวนกลางไดสอดแทรกเนื้อหาที่เนนเรื่องการทหารและการทําสงครามเขาไวใน
ทุกวิชา รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูตกอยูใตอิทธิพลของ
นโยบายการศึกษาที่กําหนดไปจากสวนกลางทั้งสิ้น
• การปฏิรูปสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
หลังการยอมแพสงครามอยางเปนทางการในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945
ประเทศญี่ปุนตองเผชิญกับสภาวะวิกฤติอันยากลําบากอยางยาวนาน เศรษฐกิจพัง
พินาศ คนจํานวนมากพากันฆาตัวตาย ประชาชนในเมืองใหญอดอยากในขณะที่
ชนบทยังพอมีผลผลิตพอประทังอยูไ ดบา ง ผูเ กีย่ วของกับการทําสงครามไมวาจะเปน
สถาบัน ผูน ําประเทศ กองทัพ นักธุรกิจนายทุน ถูกพิจารณาลงโทษในฐานะเปนผู
นําประเทศเขาสูสงครามและนําความยอยยับมาสูบานเมืองและประชาชน
สหรัฐอเมริกาในฐานะผูชนะสงครามไดเขายึดครองประเทศญี่ปุน และเขามามี
บทบาทอยางสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศญี่ปุนใหเปนชาติประชาธิปไตยใหม
(A New Democratic Nation) ไดมีการปฏิรูปบริบทของสังคมใหมทั้งหมด ทัง้ ในดาน
เศรษฐกิจ การทหาร ทีด่ นิ การปกครอง การศึกษา ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญในระบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศ
ญีป่ นุ ภายใตรฐั ธรรมนูญ มีดงั นีค้ อื
1. อํานาจฝายนิติบัญญัติอยูเหนือฝายบริหาร คณะรัฐมนตรีซึ่งมีอํานาจใน
การบริหารประเทศตองรายงานเสนอตอฝายนิติบัญญัติ
2. มีการปรับโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
โดยยุบกระทรวง
มหาดไทย และตั้งกระทรวงแรงงานกับกระทรวงโยธาธิการขึ้นรองรับการบริหารยุค
ใหม นอกจากนีย้ งั มีการตัง้ หนวยงานใหม ๆ เชน Administrative Management
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Agency ทําหนาที่วิจัยและวางแผนเกี่ยวกับองคกร ปรับปรุงประสิทธิภาพ และตรวจ
สอบการบริหารงานของหนวยราชการ รวมทั้งจัดตั้ง The National Personnel
Authority, The Economic Planning Agency, The Science and Technology
Agency, และ The Environment Agency
3. มีการปฏิรูประบบการบริหารบุคลากร
โดยเฉพาะ The National
Personnel Agency เปนหนวยงานอิสระที่ตั้งขึ้นเพื่อแกปญหาระบบราชการ โดยให
การบริหารบุคคลปลอดจากการแทรกแซงของการเมือง ประกันความยุติธรรมในการ
แตงตัง้ ขาราชการ และสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร มีคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลระดับชาติ 3 คน ที่มีความรอบรูเรื่องงานบุคคล ไมสังกัดพรรคการเมือง
และไมอยูใตอาณัติของคณะรัฐมนตรีหรือหนวยราชการใด ๆ คณะกรรมการชุดนี้จะดู
แลใหงานบริหารบุคคลอยูในระบบคุณธรรม เสนอแนะเรือ่ งเงินเดือนและสภาพการ
ทํางาน ตลอดจนรับขอรองทุกขของขาราชการ
4. สรางความเขมแข็งใหกับรัฐบาลทองถิ่น โดยลดการควบคุมโดยสวนกลาง
กระจายอํานาจให กั บ ท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการปกครองมากขึ้ น
กระทรวงมหาดไทยถูกแทนที่ดวย Local Autonomy Agency ซึง่ ตอมาไดรบั การยก
ฐานะขึ้นเปน Ministry of Home Affairs มีการเลือกตัง้ ผูว า ราชการจังหวัดและนายก
เทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน
สวนการปฏิรูปบริบทอื่น ๆ ไดแกการยุบเลิกกองทัพบก กองทัพเรือ และ
หนวยสรรพาวุธ แตตอมาไดตั้งเปนกองกําลังปองกันตนเอง (Self-Defence Force)
การปฏิรูปที่ดินไดดําเนินการโดยการยึดที่ดินจากนายทุนเจาของที่ดินไปจัด
สรรใหกับชาวนาเพื่อใหมีที่ดินทํากินอยางเทาเทียมและเหมาะสม
ในดานการปฏิรูปเศรษฐกิจไดสลายกลุมธุรกิจใหญ ๆ ทีม่ พี ลังอํานาจทาง
เศรษฐกิจสูงและสนับสนุนการทําสงคราม เพื่อใหมีการกระจายการถือครอง ไมให
จํากัดการผูกขาดอยูกับคณะบุคคลกลุมเดียวอีกตอไป
ในดานการศึกษา ไดมีการปฏิรูปการศึกษาภายใตการกํากับของคณะ The
United States Education Mission to Japan ประกาศพระบรมราชโองการของ
สมเด็จพระจักรพรรดิซึ่งไดควบคุมการศึกษาในระบบโรงเรียนมาเปนเวลากวาครึ่ง
ศตวรรษไดถูกยกเลิกในสภา และถูกแทนที่โดยกฎหมายแมบทการศึกษา (The
Fundamental Law of Education) ซึง่ ประกาศใชในป 1947 และเพื่อใหมีการปฏิบัติ
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ตามกฎหมายฉบับนี้
ไดมีการรางกฎหมายวาดวยการศึกษาในระบบโรงเรียน
(School Education Law) ขึน้ ระบบการศึกษาไดรับการปฏิรูปใหม การศึกษาที่
เคยมีหลายระบบไดเปลี่ยนเปนระบบเดียว คือ 6-3-3-4 โดยกําหนดการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ฉะนั้น จึงเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนวา ในขณะที่นโยบายการศึกษา
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีลักษณะเปนประกาศพระบรมราชโองการสมเด็จพระ
จักรพรรดิ แตภายหลังสงครามแลวจะประกาศในรูปของกฎหมาย สะทอนใหเห็น
ลักษณะความเปนประชาธิปไตยของประเทศชาติ
• การปฏิรูปการศึกษาโดยใหมีกฎหมายรองรับ
ดังไดกลาวแลววา การปฏิรูปการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การจัดการ
ศึกษาของประเทศญี่ปุนไดเปลี่ยนมาใชวิธีการออกกฎหมายโดยรัฐสภาตามระบอบ
ประชาธิปไตย กฎหมายที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและวางระบบการ
ศึกษาใหมใหกับญี่ปุนประกอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแมบทการศึกษา
และกฎหมายการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1. รัฐธรรมนูญ (Constitution) ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศญี่ปุน ที่
ไดมีการรางขึ้นและประกาศใชหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ประกาศใชป ค.ศ. 1946) ได
กําหนดแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหกับประชาชน ความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนทุกคนและการศึกษาภาคบังคับ โดยได
บัญญัตินโยบายการศึกษาหลัก ๆ ของชาติ ไวในมาตรา 26 ดังนี้
“ประชาชนทุ ก คนพึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การศึ ก ษาอย า งเท า เที ย มกั น ตามความ
สามารถ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ประชาชนมีหนาที่ตองจัดใหบุตรธิดาในความ
ปกครองดูแลเขารับการศึกษาตามที่กําหนดใหไวในกฎหมาย
และการศึกษาภาค
บังคับนั้นตองเปนการศึกษาแบบใหเปลา”
นอกจากนีใ้ นมาตรา 92 ยังบัญญัตไิ วดว ยวา เนื่องจากการศึกษาเปนภารกิจ
ของรัฐบาลทองถิน่ จึงตองจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความเปนอิสระของแตละทอง
ถิ่น
2. กฎหมายแมบทการศึกษา
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จากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญดังกลาว ปตอมา (ค.ศ. 1947) ญีป่ นุ ก็ไดรา ง
กฎหมายแมบทการศึกษา (The Fundamental Law of Education) ขึน้ ซึง่ ถือ
เปนกฎหมายการศึกษาแหงชาติ โดยใหสอดคลองกับอุดมกาณแหงรัฐธรรมนูญของ
ประเทศ เพื่อสรางสังคมญี่ปุนใหมที่รักสันติสุข เปนประชาธิปไตย และมีวัฒนธรรม
กฎหมายดังกลาวไดกําหนดหลักการจัดศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น หลักพืน้
ฐานทีก่ ําหนดไวในกฎหมายแมบทการศึกษาแหงชาติคือ ความเสมอภาคทางโอกาส
ที่ทุกคนจะไดรับการศึกษา ซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน จุดมุง หมายหลักของการศึกษาคือ การผลิตพลเมืองทีพ่ ง่ึ พาตนเอง
ไดใหกับประเทศประชาธิปไตยที่มีความสงบสุข ซึง่ นับถือสิทธิมนุษยชน รักความ
จริงและสันติภาพ หามการเชือ่ มโยงใด ๆ ระหวางพรรคการเมืองหรือศาสนาเขากับ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดรวม 11 มาตรา ดังนี้
มาตรา 1 จุดมุงหมายของการศึกษา การศึกษาจะตองมุง พัฒนาประชาชน
ใหมีบุคคลิกภาพที่สมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ ใหเปนผูรักความจริงและความ
ยุติธรรม นับถือในคุณคาของบุคล เคารพการใชแรงงาน มีจิตสํานึกในความรับผิด
ชอบ มีจิตใจที่เปนอิสระ และมุงสรางสังคมที่มีสันติภาพ
มาตรา 2 หลักการศึกษา จะตองจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายขางตน
ในทุกโอกาสอยางทัว่ ถึง โดยจะรวมมือกันมุงมั่นสนับสนุนการสรางและพัฒนาวัฒน
ธรรม มีความเคารพในเสรีภาพทางวิชาการ เอื้ออาทรตอชีวิตที่แทจริง และปลูกฝง
จิตวิญญาณที่เต็มไปดวยความกระตือรือรน
มาตรา 3 ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ประชาชนทุกคนจะ
ตองไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกันตามความสามารถของตน โดยไม
เลือกเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือวงศ
ตระกูล
หนวยงานของรัฐทัง้ ระดับชาติและระดับทองถิน่
จะตองมีมาตรการใหการ
สนับสนุนทางการเงิน แกผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะฐานะทางเศรษฐกิจ
มาตรา 4 การศึกษาภาคบังคับ ผูป กครองจะตองสงบุตรธิดาภายใตการดู
แลเขารับการศึกษาเปนเวลา 9 ป
ทัง้ นี้ รัฐจะตองไมเก็บคาเลาเรียนสําหรับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนที่จัด
ตัง้ ขึน้ โดยรัฐทัง้ ระดับชาติและระดับทองถิน่
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มาตรา 5 สหศึกษา ชายและหญิงจะตองใหความเคารพและรวมมือซึ่งกัน
และกัน ดังนัน้ การศึกษาแบบสหศึกษาจะตองไดรับการยอมรับ
มาตรา 6 การศึกษาในระบบโรงเรียน โรงเรียนที่ระบุไวในกฎหมายนี้
หมายถึงโรงเรียนของรัฐ นอกจากหนวยงานของรัฐทัง้ ระดับชาติและระดับทองถิน่
แลว ผูที่จะสามารถตั้งโรงเรียนไดตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเทานั้น
ครูในโรงเรียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายจะเปนผูรับใชใหบริการแกคนทั้งชุมชน
โดยครูจะตองมีจิตสํานึกในภาระหนาที่และพยายามปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด ดวย
เหตุนี้ ครูพงึ อยูใ นฐานะทีไ่ ดรบั การยกยอง และการปฏิบัติดานใด ๆ ตอครูจะตองได
รับการรับรองวาเปนไปดวยความยุติธรรมและความเหมาะสม
มาตรา 7 การศึกษานอกระบบโรงเรียน รัฐจะตองสงเสริมการศึกษาใน
บาน ในทีท่ ํางานและในสวนอื่น ๆ ของสังคม
รัฐตองพยายามใหบรรลุจดุ มุง หมายของการศึกษา
โดยจัดตั้งสถาบันที่ให
ความรูเชน หองสมุด พิพธิ ภัณฑ ศูนยการเรียนชุมชน ฯลฯ ตลอดจนใชสถาบัน
การศึกษา และวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
มาตรา 8 การศึกษากับความเปนกลางทางการเมือง การศึกษาจะตอง
ใหความสําคัญกับความรูเรื่องการเมือง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสรางพลเมือง
ของชาติใหมคี วามเฉลียวฉลาด
ทัง้ นี้ โรงเรียนจะตองหลีกเลี่ยงจากการสอนหรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ทาง
การเมือง ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือตอตานพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเปน
การเฉพาะ
มาตรา 9 การศึกษากับศาสนา การศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการ
สรางเจตคติที่ดีตอศาสนา และยอมรับสถานภาพของศาสนาในชีวิตและสังคม
ทัง้ นี้ โรงเรียนของรัฐจะตองไมสอนหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งเปนการเฉพาะ
มาตรา 10 การบริหารโรงเรียน การศึกษาจะตองไมตกอยูภายใตการควบ
คุมใด ๆ ที่ไมเหมาะสม การจัดการศึกษาจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของคนทั้งปวง
การบริหารโรงเรียนจะตองคํานึงถึงหลักการ มุงปรับปรุงแกไขและกําหนด
เงือ่ นไขทีจ่ ําเปน เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมาย
มาตรา 11 บทเพิม่ เติม ในกรณีที่จําเปน รัฐอาจจะออกกฎหมายอืน่ ๆ ที่
เหมาะสม เพื่อจัดการศึกษาใหเปนไปตามบทบัญญัติที่กลาวมาแลวขางตน
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3. กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของ
กฎหมายแมบทการศึกษา
ไดกอใหเกิดการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการ
ศึกษาตามมาอีกหลายฉบับ ซึ่งจัดเปนหมวดหมู หรือประเภทไดดงั นี้
1. กฎหมายพื้นฐานทั่วไป นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
การศึกษาแหงชาติ ดังกลาวแลวขางตน ก็คือ กฎหมายมาตรการรับรองความเปน
กลางทางการเมืองในการศึกษาภาคบังคับ
และกฎหมายมาตรการพิเศษสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพในระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อรักษาไวและ
พัฒนาซึง่ มาตรฐานทางการศึกษา
2. กฎหมายการศึกษาในระบบโรงเรียน ไดแก กฎหมายวาดวยการ
ศึกษาในระบบสถานศึกษา (หมายถึงโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา) ซึง่ รวมทัง้ เรือ่ ง
หลักสูตร การประกันสุขภาพ ความปลอดภัย อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา การ
สงเสริมการศึกษา ฯลฯ
3. กฎหมายมาตรฐานสถานศึกษา ไดแก กฎหมายมาตรฐานการจัดตั้ง
อนุบาล
กฎหมายมาตรฐานขนาดชั้นเรียนและจํานวนครูในระดับการศึกษาภาค
บังคับ มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมปลายและจํานวนครู มาตรฐานการจัดตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการอาชีพ
4. กฎหมายเกีย่ วกับหนังสือเรียน ไดแก กฎหมายมาตรการการจัดพิมพ
หนังสือเรียน กฎหมายการแจกหนังสือเรียนฟรีในระดับการศึกษาภาคบังคับ กฎ
ระเบียบสําหรับการอนุมัติใชหนังสือเรียน
5. กฎหมายสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน ไดแก กฎหมายสงเสริม
การศึกษาวิทยาศาสตร กฎหมายสงเสริมอาชีวศึกษา กฎหมายสงเสริมการศึกษา
ทางไกลชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย กฎหมายสงเสริมการศึกษาพิเศษ กฎหมายสง
เสริมการศึกษาในเขตหางไกล กฎหมายกองทุนสนับสนุนการเรียนของนักเรียนที่มี
ปญหาทางการเงิน กฎหมายมูลนิธิทุนการศึกษาญี่ปุน กฎหมายอนามัยโรงเรียน
กฎหมายอาหารกลางวันในโรงเรียน กฎหมายหองสมุดโรงเรียน กฎหมายสวัสดิการ
เด็ก
6. กฎหมายมหาวิทยาลัยเปด ไดแก กฎหมายมูลนิธมิ หาวิทยาลัยทาง
อากาศ
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7. กฎหมายการศึกษาเอกชน ไดแก กฎหมายโรงเรียนเอกชน กฎหมาย
เงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมการศึกษาเอกชน กฎหมายมูลนิธิสงเสริมการศึกษาเอกชน
กฎหมายสมาคมชวยเหลือบุคลากรการศึกษาเอกชน
8. กฎหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียนและพลศึกษา ไดแก กฎหมาย
การศึกษานอกโรงเรียน
กฎหมายสงเสริมศูนยเยาวชน
กฎหมายหองสมุด
กฎหมายพิพธิ ภัณฑ กฎหมายสงเสริมกีฬา กฎหมายวาดวยสนามกีฬาแหงชาติและ
ศูนยอนามัยโรงเรียนแหงญี่ปุน
9. กฎมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ไดแก กฎหมายวาดวยการจัด
องคกรของรัฐ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
ระเบียบการบริหารกระทรวงฯ
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งโรงเรียนแหงชาติ
กฎหมายองคกรรัฐสวนทองถิน่
กฎหมายวาดวยการจัดองคกรและการบริหารการ
ศึกษาในระดับทองถิ่น
10. กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา ไดแก กฎหมายขาราชการ
พลเรือนแหงชาติ กฎหมายวาดวยเงินเดือน ชัว่ โมงทํางาน และการลาของขาราชการ
กฎหมายขาราชการพลเรือนทองถิน่ กฎหมายขาราชการครู กฎหมายมาตรการ
พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ นของข า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละท อ งถิ่ น
กฎหมายประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
กฎหมายวาดวยบํานาญของขาราชการ
กฎหมายสมาคมกองทุนขาราชการ กฎหมายวาดวยการลาเพือ่ คลอดบุตรและเลีย้ งดู
บุตรของขาราชการ
11. กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณการศึกษา ไดแก กฎหมายวาดวยงบ
ประมาณ กฎหมายการจัดเก็บภาษีทอ งถิน่ กฎหมายวาดวยการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ การศึกษาภาคบังคับ กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินเดือนสําหรับขาราชการครู
ทองถิน่ กฎหมายวาดวยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการกอสรางโรงเรียนภาคบังคับ
กฎหมายวาดวยงบประมาณเพื่อการซอมแซมอาคารโบราณของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กฎหมายวาดวยมาตรการการสรางโรงเรียนสําหรับผูพ กิ าร
12. กฎหมายการเรียนรูตลอดชีวิต ไดแก กฎหมายวาดวยการพัฒนากล
ไกและมาตรการเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษา
ใหมลาสุด ทีเ่ ปนผลจากการปฏิรปู การศึกษาของญีป่ นุ ประกาศใชเมื่อป ค.ศ. 1990
เพื่อนําประเทศญี่ปุนไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต)
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สรุปไดวา นับแตหลังสงครามโลกเปนตนมา การจัดการศึกษาของญีป่ นุ ก็อยู
ภายใตรฐั ธรรมนูญ และกฎหมายการศึกษาแหงชาติ รวมทั้งกฎหมายการศึกษาตาง
ๆ ที่บัญญัติไวอยางเปนระบบ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมกฎหมายการศึกษาให
ทันสมัยและถือปฏิบัติเปนแนวทางในการจัดการศึกษาอยางยั่งยืนมั่นคงสืบมาจนถึง
ปจจุบัน
• สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาหลังสงครามโลก
1. ระบบการศึกษาของญีป่ นุ ไดเปลีย่ นเปน 6-3-3-4 คือ ประถมศึกษา 6
ป มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป และอุดมศึกษา 4 ป
2. การบริหารการศึกษาของญี่ปุนไดรับการปฏิรูปใหเปนแบบกระจาย
อํานาจออกจากศูนยกลาง หนาที่ของกระทรวงศึกษาฯ (Ministry of Education,
Science, Culture and Sports) คือ หนาที่ผูประสานงาน สงเสริมและสนับสนุน
สวนความรับผิดชอบดานงบประมาณของโรงเรียน โครงการการศึกษา การแตงตั้ง
ตําแหนงในโรงเรียนและการควบคุมดูแลโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยม
ศึกษาตอนตนอยูในมือของคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิ่น สมาชิกของคณะ
กรรมการนี้ไดรับการคัดเลือกโดยหัวหนาฝายบริหารของเจาหนาที่ปกครองสวนทอง
ถิ่น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตอนที่ 2)
3. หลักสูตร แตละโรงเรียนจัดทําหลักสูตรของตนเองใหสอดคลองกับ
แนวทางการศึกษา (Course of Study) ซึ่งจัดเตรียมโดยกระทรวงศึกษาฯ คณะ
กรรมการการศึกษาสวนทองถิ่นเปนผูเลือกตําราเรียนจากบรรดาตําราตาง ๆ ทีไ่ ดรบั
อนุญาตจากกระทรวง การปฏิรปู ดานเนือ้ หาของการศึกษาไดทําใหการศึกษากอน
สงครามซึ่งเนนการทหารและการทําสงครามวาเปนสิ่งที่ถูกตองควรแกการชื่นชม
เปลี่ยนมาเปนเนื้อหาที่เนนความเปนประชาธิปไตยและสันติภาพมากขึ้น
• การปรับตัวหลังการยึดครอง
เนื่องจากคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นระดับเทศบาลซึ่งนํามาจากรูป
แบบของ District Board of Education ของสหรัฐอเมริกานั้น เมื่อนํามาใชกับ
ประเทศญี่ปุนระยะหนึ่งปรากฏวา
การใหอํานาจแกระดับเทศบาลในการแตงตั้ง
บุคลากรทําใหมีปญหาขอจํากัดในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เนื่องจากมี
จํานวนบุคลากรนอยและเปนการบริหารเบ็ดเสร็จในแตละแหง ตอมาภายหลังจึงมี
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การโอนอํานาจการแตงตั้งบุคลากรใหไปขึ้นกับระดับจังหวัด เพื่อจะไดมีตัวเลือกใน
วงกวางมากขึน้
นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองคคณะบุคคลที่รับผิดชอบ
การศึกษาในทองถิน่ คุณสมบัติของคณะกรรมการการศึกษา และวิธีไดมาซึ่งคณะ
กรรมการ โดยแกไขจากกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ทํา
ใหมีรูปแบบการบริหารที่เปนอยูอยางในปจจุบัน ซึง่ จะไดกลาวถึงในบทตอไป
❀❀❀
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บทที่ 2
โครงสรางการบริหารการศึกษาในปจจุบัน
จากกฎหมายแมบทการศึกษาแหงชาติ (The Fundamental Law of
Education) จะเห็นวามาตรา 10 ระบุวา “การศึกษาจะตองไมตกอยูภายใตการควบ
คุมใด ๆ ที่ไมเหมาะสม การจัดการศึกษาจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของคนทั้งปวง
การบริหารโรงเรียนจะตองคํานึงถึงหลักการ มุงปรับปรุงแกไขและกําหนด
เงือ่ นไขทีจ่ ําเปน เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมาย”
โดยนัยนี้ ทําใหรูปแบบการบริหารการศึกษาของญี่ปุนเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่ง
เคยถูกควบคุมโดยฝายปกครอง โดยสวนกลาง และโดยระบบราชการ เปนรูปแบบ
ใหมทเ่ี ปนไปเพือ่ ประโยชนของคนทัง้ ปวงมากขึน้
จากรัฐธรรมนูญและกฎหมายแมบทการศึกษา ทําใหการบริหารการศึกษา
ของญีป่ นุ เปลีย่ นไป โดยตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานหลักการ 5 ประการคือ
1. หลักการนิติบัญญัติ
2. หลักการประชาธิปไตย
3. หลักการความเปนกลางทางการเมือง
4. หลักการปรับปรุงและกําหนดเงือ่ นไขทางการศึกษา
5. หลักการกระจายอํานาจ
1. การบริหารระดับกระทรวง
การบริหารการศึกษาของประเทศญี่ปุนสอดคลองกับการบริหารราชการแผน
ดินคือ มีระดับชาติ ไดแกกระทรวงศึกษาฯในสวนกลาง และระดับทองถิ่น ซึ่ง
ประกอบดวยจังหวัดและเทศบาล
1.1 โครงสรางของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร กีฬา และวัฒนธรรม
การจัดองคกรของกระทรวงศึกษาฯ ประกอบดวย 7 กรมหลัก 1 สํานักงาน
วัฒนธรรม และสถาบันที่สังกัดสวนกลาง ดังในแผนภูมติ อ ไปนี้
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รัฐมนตรี/รัฐมนตรีชวย
สํานักกิจการวัฒนธรรม
สํานักปลัดกระทรวงฯ
กรมการเรียนรูต ลอดชีวติ
กรมประถมและมัธยมศึกษา

สถาบันการศึกษาและวิจัยแหงชาติ

กรมสงเสริมการศึกษาทองถิ่น
กรมอุดมศึกษา

หนวยงานดานการศึกษาแหงชาติ

กรมวิทยาศาสตรและวิเทศสัมพันธ
กรมพลศึกษาและกีฬา

สํานักงานปลัดกระทรวงแบงเปนหนวยงานบริหารทั่วไปที่ทําหนาทีใ่ นการ
ประสานกับรัฐสภา ดานนโยบาย ดานงบประมาณ ดานบุคลากร วางแผน วิจัยและ
สถิติ
กรมการเรียนรูตลอดชีวิต มีหนาที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาสําหรับสตรี การศึกษาสําหรับเยาวชน
กรมประถมและมัธยมศึกษา แบงความรับผิดชอบเปนฝาย ๆ ไดแก อนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา การศึกษา
พิเศษ และตําราเรียน
กรมสงเสริมการศึกษาทองถิ่น ประกอบดวยฝายกิจการทองถิน่ การศึกษา
ของเด็กญีป่ นุ ในตางประเทศ งานชวยเหลืออาคารและอุปกรณทอ งถิน่ งานฝกอบรม
ครู งานจัดการการเงินทองถิน่
กรมอุดมศึกษา แบงเปนแผนกมหาวิทยาลัย แผนกวิทยาลัย แผนกกิจการ
นักศึกษา และแผนกการศึกษาเอกชน
กรมวิทยาศาสตรและวิเทศสัมพันธ แบงเปนงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมการ
วิจัย นโยบายการศึกษาดานวิทยาศาสตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และงานความ
สัมพันธทางวิชาการระหวางประเทศ
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กรมพลศึกษาและกีฬา แบงเปนแผนกพลศึกษาและกีฬา แผนกกีฬาเพื่อปวง
ชน แผนกกีฬาเพื่อการแขงขัน แผนกอนามัยศึกษาในโรงเรียน
สํานักกิจการวัฒนธรรม แบงเปนหนวยงานที่ดูแลดานศิลปะ วัฒนธรรม
สถาบันการศึกษาและวิจัยที่สังกัดสวนกลาง ไดแก มหาวิทยาลัยแหงชาติ
วิทยาลัยเทคนิคแหงชาติ พิพธิ ภัณฑแหงชาติ สถาบันวิจัยการศึกษาแหงชาติ ฯลฯ
1.2 บทบาทและอํานาจหนาที่
บทบาทและอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาฯ
เปนไปตามขอกําหนดใน
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (The
Law of the Establishment of the Ministry of Education, Science and Culture)
กฎหมายการศึกษาในโรงเรียน (The School Education Law) และกฎหมายวา
ดวยการจัดองคกรและหนาที่ของการบริหารการศึกษาทองถิ่น (The Law
concerning Organization and Operation of Local Educational Administration)
ตามกฎหมายดังกลาว หนาทีข่ องกระทรวงฯ มุงไปที่การปรับปรุงและกําหนด
เงือ่ นไขทีจ่ ําเปน เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมาย ดวยการใหคาแนะนํ
ํ
า
และชวยเหลือทางวิชาการ อํานาจหนาที่หลัก ๆ ของกระทรวงฯ ไดแก
1. การจัดทํางบประมาณและกฎหมายการศึกษา
จัดเตรียมประมาณการงบประมาณและรางกฎหมายการศึกษาเสนอตอรัฐสภา
และเปนหนวยงานกลางประสานกับกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา
จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดและทองถิ่น ทัง้ ในสัด
สวนที่เปนงบประมาณปกติจากสวนกลาง และเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาคของ
แตละทองถิ่น ตลอดจนเงินอุดหนุนแกสถานศึกษาเอกชน
3. การบริหารการศึกษาโดยรวม
ทําการวิจัย
กําหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา
วิทยาศาสตร กีฬาและวัฒนธรรม
ดําเนินการและจัดพิมพเอกสารทางวิชาการ
กําหนดเกณฑ สําหรั บ การจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นและแนวทางการจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
(Course of Study) เชน การอนุมัติใหใชตําราเรียน การสงมอบตําราเรียนใหกับโรง
เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (รวมทั้งโรงเรียนเอกชน) ใหคําปรึกษาและแนะนํา
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแหงชาติ
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4. การบริหารการศึกษาทองถิ่น
วิจัยและวางแผนเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทองถิ่น ใหคําปรึกษาและแนะ
นําเกี่ ย วกั บ การจั ด องค ก รและการบริหารของหนวยงานบริการการศึกษาทองถิ่น
กําหนดมาตรการใหใชในการตรวจสอบการละเมิดขอกําหนดในกฎหมายและระเบียบ
กฎเกณฑหรือการบริหารที่ไมเหมาะสม
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนในทองถิน่
ในกรณีที่จําเปนอาจขอรายงาน
การดําเนินงานจากคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นและใหขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
แกไข
5. การบริหารวิเทศสัมพันธดานการศึกษา
ดําเนินการแลกเปลี่ยนและความรวมมือกับตางประเทศในดานการศึกษา เชน
การจัดสรรทุนรัฐบาลญี่ปุน โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน เปนตน
6. การจัดองคกรและบริหารหนวยงานภายใน
กํากับดูแลหนวยงานการศึกษาแหงชาติ เชน มหาวิทยาลัยแหงชาติ พิพธิ
ภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลปะแหงชาติ สถาบันวิจัยการศึกษาแหงชาติ ตลอดจน
องคกรในกํากับของรัฐ เชน มูลนิธิทุนการศึกษาญี่ปุน มูลนิธิสงเสริมการศึกษาเอก
ชนญีป่ นุ สนามกีฬาแหงชาติและศูนยอนามัยโรงเรียนแหงญี่ปุน สมาคมสงเสริม
วิทยาศาสตรแหงประเทศญี่ปุน สมาคมสงเคราะหครูเอกชน ศูนยพัฒนาครูแหงชาติ
มูลนิธมิ หาวิทยาลัยทางอากาศ เปนตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาฯ เปนผูบริหารสูงสุดของกระทรวง มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งนําเสนอ
ประกาศ คําสั่ง และขอสังเกตตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของกระทรวงใหหนวยงานที่
เกีย่ วของทราบ
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาฯ ยังไดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
เพือ่ ทําหนาที่ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําแกกระทรวงในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา เชน The
Central Council for Education, The Council for Curriculum, The Council for
Teacher Training, The Council for Social Education, The Lifelong Learning
Council, The University Council, The National Council for Education Reform
เปนตน
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1.3 บุคลากร
จากขอมูลสถิติป 1998 กระทรวงศึกษาฯ มีบุคลากรในสังกัดทั่วประเทศ
จํานวน 138,136 คน ทั้งหมดถือเปนขาราชการสังกัดสวนกลาง ซึ่งรวมถึงสถาบัน
อุดมศึกษาแหงชาติที่อยูในความดูแลของกระทรวงดวย และในจํานวนนี้เปนบุคลากร
ในกรมตาง ๆ ของสวนกลางเพียง 1,331 คน ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาใหกับผู
ที่อยูในวัยเรียนทั่วประเทศถึงกวา 23 ลานคน
1.4 งบประมาณ
ในระยะ 10 ปที่ผานมางบประมาณที่กระทรวงศึกษาฯไดรับแตละปจะมีสัด
สวนใกลเคียงกัน แมวา จะลดลงเล็กนอย ในปงบประมาณ 1998 ไดรับงบประมาณ
เปนเงิน 5,790.9 พันลานเยน คิดเปนสัดสวน 7.5% ของงบประมาณทัง้ หมดของรัฐ
บาล และเปน 13% ของงบประมาณที่จัดสรรใหกับกระทรวงตาง ๆ
งบประมาณของกระทรวงฯ แบงเปนคาใชจายรวมกับทองถิ่นในการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับรอยละ 52.2 คาใชจา ยของหนวยงานการศึกษาแหงชาติรอ ยละ
26.5 คาใชจายสําหรับสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พลศึกษา กีฬา วัฒนธรรม
ฯลฯ รอยละ 7.5 เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเอกชนรอยละ 5.1 คากอสรางอาคารของ
ทองถิน่ รอยละ 3.0 เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนรอยละ 1.3 เงินชวยเหลือนักเรียน
รอยละ 1.7 คาหนังสือเรียนฟรีรอ ยละ 0.7 และเงินอุดหนุนการวิจยั รอยละ 2.0
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
พลศึกษา กีฬา วัฒนธรรม 7.5%
อุดหนุนการวิจัย 2.0%

หนวยงานการศึกษาแหงชาติ 26.5%

ชวยเหลือนักเรียน 1.7%
ซือ้ ตําราเรียน 0.7%
อุดหนุน ร.ร.
เอกชน 1.3%
อุดหนุน ม. เอกชน 5.1%
คากอสราง 3.0 %

การศึกษาภาคบังคับ 52.2%

งบประมาณของกระทรวงศึกษาฯ ปงบประมาณ 1998
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2. การบริหารระดับทองถิ่น
การบริหารการศึกษาระดับทองถิ่นประกอบดวยระดับจังหวัด (Prefecture)
และระดับเทศบาล (Municipality) ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดองค
กรและหนาที่ของการบริหารการศึกษาทองถิ่น
(The
Law
Concerning
Organization and Operation of the Local Educational Administration)
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 การบริหารการศึกษาเปนอํานาจหนาที่ของหนวย
งานระดับชาติ
และการบริหารการศึกษาในทองถิ่นดําเนินการโดยผูว า ราชการ
จังหวัดซึ่งอยูภายใตการควบคุมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาฯ และรัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทย อํานาจการตัดสินใจทุกเรื่องทั้งหลักสูตรและวิธีการสอนถูก
กําหนดโดยสวนกลาง สวนทองถิ่นเปนเพียงฝายปฏิบัติตาม ฉะนั้น การบริหาร
การศึกษาทองถิ่นของประเทศญี่ปุนกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีลกั ษณะดังนี้
1. การรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง (Centralization)
2. การขึน้ อยูก บั ฝายปกครอง (Dependence on the general public
administration)
3. การควบคุมโดยระบบราชการ (Bureaucratic Control)
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
แนวคิดเรื่องการบริหารการศึกษาทองถิ่นของ
ประเทศญี่ปุนไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ตามมาตรา 92 ของรัฐธรรมนูญ
ไดกาหนดให
ํ
การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของสวนทองถิ่น
ซึ่งหมายถึงใหมีการ
กระจายอํานาจในการบริหารการศึกษา ทําใหการบริหารการศึกษาทองถิ่นมีลักษณะ
ดังนีค้ อื
1. บริหารโดยองคคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการการศึกษา (Board of
Education) ซึง่ เปนองคกรสูงสุดทีม่ อี ํานาจในการตัดสินใจเรื่องการศึกษา
ของทองถิน่ การศึกษาจึงไมอยูภ ายใตการควบคุมของระบบราชการ แต
เปนการควบคุมโดยประชาชน (Layman Control)
2. เปนอิสระจากฝายปกครอง (Independence of the general public
administration)
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3. คณะกรรมการการศึกษาไดรับเลือกตามนัยแหงกฎหมายโดยประชาชน
ตามหลักการประชาธิปไตย (Democratic Administration)
4. ผูบริหารการศึกษาทองถิ่น ซึง่ ไดแก ศึกษาธิการ (Superintendent) เปนผู
นําทางการศึกษามืออาชีพ (Professional Leadership)
องคประกอบของการบริหารการศึกษาสวนทองถิ่นประกอบดวย 3 ฝายคือ
1. สภา (Assembly) ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง เปนองค
กรดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐบาลทองถิน่
มีอํานาจในการอนุมตั เิ รือ่ งงบ
ประมาณ การเก็บคาเลาเรียน และใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะ
กรรมการการศึกษาทองถิ่น
2. ผูวาราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี (Governor and Municipal
Mayor) ในฐานะหัวหนาสวนราชการทองถิ่น มีอํานาจหนาทีด่ งั นี้
2.1 กํากับดูแลมหาวิทยาลัยในสังกัด
2.2 อนุมัติการจัดตั้งและการปดโรงเรียนเอกชน ตลอดจนการใหเงิน
อุดหนุน โดยตองขอความเห็นจากสภาการศึกษาเอกชนในจังหวัด
กอนใชอํานาจสั่งปด
2.3 การแตงตั้งและการปลดกรรมการการศึกษา
2.4 เสนองบประมาณการศึกษาและรางกฎหมายตอสภา
2.5 บริหารทรัพยสินทางการศึกษาและการใชงบประมาณ
3. คณะกรรมการการศึกษา (Board of Education)
3.1 เปนองคคณะบุคคลที่เปนอิสระจากฝายปกครอง
3.2 มีความเปนกลางทางการเมือง สมาชิกกวาครึ่งจะตองไมสังกัด
พรรคการเมืองเดียวกัน และตองไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการเมือง
คณะกรรมการการศึกษาจะมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การศึกษาของทองถิน่ โดยมีศึกษาธิการเปนผูบริหารงานในฐานะหัวหนาสํานักงาน
การศึกษาของทองถิน่
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2.1 โครงสรางขององคกรระดับทองถิ่น
การจัดองคกรของคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัดนั้น
อาจจัดให
สอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละจังหวัด แตสวนใหญจะคลายกันคือ มี
คณะกรรมการการศึกษาเปนองคกรบริหารสูงสุด มีศึกษาธิการ และผูชวยศึกษาธิ
การเปนผูบริหารการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ
การศึกษา สํานักงานบริหารการศึกษาระดับจังหวัดสวนใหญจะแบงโครงสรางการ
บริหารออกเปนสวนตาง ๆ ทีค่ ลึงคลายกันเนือ่ งจากมีภารกิจทีเ่ หมือนกัน ดังตัว
อยางของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอิบารากิ ซึ่งแบงเปนฝายตาง ๆ ดังนี้
☞ฝายบริหารทั่วไป
☞ฝายวางแผนและสารสนเทศ
☞ฝายการเงิน
☞ฝายการศึกษาภาคบังคับ
☞ฝายมัธยมศึกษาตอนปลาย
☞ฝายการศึกษาพิเศษ
☞ฝายการศึกษาตลอดชีวติ
☞ฝายพลศึกษาและอนามัย
☞ฝายบุคลากรและสวัสดิการ
☞ฝายนิเทศและแนะแนว
☞ฝายวัฒนธรรม
นอกจากนี้ บางจังหวัดก็มวี ธิ กี ารจัดโครงสรางองคกรทีแ่ ตกตางออกไปบาง
เชน แบงเปนฝายวิจัย ฝายหลักสูตรและแนะแนว ฝายกิจการโรงเรียน ฝายการ
ศึกษานอกโรงเรียน ฝายอาคารสถานที่ เปนตน ซึ่งขึ้นอยูกับแตละจังหวัดวาจะจัด
องคกรอยางไร
นอกจากโรงเรียนในสังกัดแลว ระดับจังหวัดยังมีหนวยงานอืน่ ๆ ในสังกัด
ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑประวัติศาสตร พิพธิ ภัณฑศลิ ปะ พิพธิ ภัณฑ
วิทยาศาสตร ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ศูนยฝกอบรมครูประจําจังหวัด
ศูนยเยาวชน เปนตน
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ระดับเทศบาลอาจแบงเปนฝายตาง ๆ ที่คลายกับระดับจังหวัดหรือนอยกวานี้
ตัวอยางเชน คณะกรรมการการศึกษาของเมืองโกเบ (Kobe City Board of
Education) มีโครงสรางองคกรดังนี้
- ฝายบริหารทั่วไป ซึ่งแบงเปนงานบริหารทั่วไป งานบุคลากร งานอาคาร
สถานที่ และงานพัฒนาโรงเรียน
- ฝายหลักสูตรและนิเทศการศึกษา แบงออกเปนงานนิเทศ 1 กับงานนิเทศ 2
- ฝายการศึกษานอกโรงเรียน แบงออกเปน งานสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
งานทรัพยสนิ ทางวัฒนธรรม งานพลศึกษาและอนามัย และศูนยการเรียนหรือศาลา
ประชาคม (Citizen’s Public Halls)
นอกจากโรงเรียนและฝายตาง ๆ ดังกลาวแลวก็ยงั มีหนวยงานอืน่ ๆ ในสังกัด
อีกดวย เชน พิพธิ ภัณฑ และหองสมุดประชาชน เปนตน
2.2 บทบาทและอํานาจหนาที่
คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไว
ใน The Law concerning the Organization and Operation of Local Educational
Administration) โดยระดับเทศบาลรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ
ระดับจังหวัดรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษา
พิเศษ อํานาจหนาที่ที่เหมือนกันคือ
1. บริหารโรงเรียนในสังกัด (การศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนเปนหนาที่ของระดับเทศบาล สวนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและการศึกษาพิเศษเปนหนาที่ของระดับจังหวัด) ในเรือ่ งการ
จัดตั้ง ดูแล และยุบเลิกโรงเรียน ตลอดจนดูแลสถาบันอื่น ๆ ทางการ
ศึกษา เชน พิพธิ ภัณฑ หองสมุด (ศูนยการเรียนชุมชนหรือศาลาประชา
คม ที่เรียกวา “Citizen’s Public Hall” อยูในความดูแลของระดับเทศบาล
สวนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตและศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอยูในความ
ดูแลของระดับจังหวัด) ฯลฯ
2. จัดทําและทบทวนหลักสูตร ใหสอดคลองกับ Course of Study ที่กําหนด
โดยกระทรวง เลือกตําราเรียนที่จะใชในโรงเรียน กําหนดขนาดชัน้ เรียน
และกระบวนการรับเขาเรียน
3. จัดใหมีการฝกอบรมประจําการของครูและบุคลากรอืน่ ๆ
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4. จัดและสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน พลศึกษาและกีฬา
5. สงเสริมและพิทักษรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม
นอกเหนือจากนี้แลว คณะกรรมการศึกษาจังหวัด (Prefectural Board of
Education) ยังมีหนาที่เพิ่มเติมเปนการเฉพาะคือ
1. ใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือทางดานการบริหาร วิชาการ และงบ
ประมาณ แกระดับเทศบาล
2. ใหคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลจัดสงรายงาน เพื่อปรับปรุงแกไขใน
กรณีที่จาเป
ํ น
3. แตงตัง้ และปลดออก ครูและบุคลากรโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยม
ศึกษาตอนตน การศึกษาพิเศษภาคบังคับ (ซึ่งรับเงินเดือนจากจังหวัด)
โดยขอเสนอของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล
4. ใหความเห็นชอบการแตงตั้งศึกษาธิการระดับเทศบาล
5. ออกใบประกอบวิชาชีพครูสาหรั
ํ บโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
เมื่อเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของญี่ปุนระหวางยุคกอนสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 และยุคหลังสงคราม พบวามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เนน “การกํากับ
ควบคุม และสั่งการ” (direction, control and order) ไปเปน “การนิเทศ แนะนํา
และชวยเหลือ” (supervision, advice, and assistance) ซึง่ มีลกั ษณะของการให
บริการมากขึ้น
โดยเฉพาะการใหบริการนิเทศ แนะนํา และชวยเหลือ ที่คณะกรรมการการ
ศึกษาจังหวัดมีใหกับสถานศึกษาที่เห็นไดชัดก็คือ การนิเทศการศึกษา โดยสงศึกษา
นิเทศกไปเยี่ยมหรือรวมประชุมทางวิชาการ ใหคําแนะนําในดานการบริหารและการ
เรียนการสอน ตลอดจนการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจําการ
2.3 บุคลากร
เรื่องที่เกี่ยวกับองคคณะบุคคลผูรับผิดชอบการบริหารการศึกษาทองถิ่น ทั้ง
ในเรือ่ งจํานวนคน บทบาทหนาที่ และวิธีการปฏิบัติงาน ถูกกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการจัดองคกรและการบริหารการศึกษาทองถิ่น
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คณะกรรมการการศึกษาในระดับจังหวัด ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 5 คน
และในระดับเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 3 คน หรือ 5 คนสําหรับเทศบาล
นครใหญ โดยไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการทองถิ่น (ผูวาราชการจังหวัด
หรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณี) โดยความเห็นชอบของสภาทองถิน่

ประชาชน
เลือกตัง้ เลือกตัง้

3-5 คน

ผูว า /นายกฯ

คณะ กกศ.

แตงตัง้
เสนอ งปม.

สภาฯ

ใหความเห็นชอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นคือ เปนบุคคลที่มีภูมิปญญา
ทางดานการศึกษา และมีจิตใจสูงสง เปนทีย่ อมรับนับถือของสังคม เมื่อไดรับแตง
ตั้งแลวจะมีวาระการทํางาน 4 ป เมื่อครบวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีก และจะ
ตองมีความเปนกลางทางการเมือง กลาวคือ กวาครึ่งของคณะกรรมการจะเปน
สมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียวกันไมได
ประธานของคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นจะถูกเลือกมาจากสมาชิกดวยกัน
โดยจะมีการเลือกใหมทุกป และประธานคนเดิมอาจไดรับเลือกใหมก็ได ประธานจะ
เปนผูทําหนาทีด่ ําเนินการประชุมและหาขอยุติหรือตัดสินใจในเรื่องที่เสนอเพื่อลงมติ
จากสถิติในป ค.ศ. 1991 มีคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด 47 ชุด
และคณะกรรมการการศึกษาระดับเทศบาล 3,471 ชุด
ขอมูลในปเดียวกันระบุเรื่องอายุและเพศไววา มีกรรมการการศึกษาทองถิ่นที่
มีอายุมากกวา 65 ปขน้ึ ไปรอยละ 40.3 อายุ 60-64 ปรอ ยละ 28.4 และเปนชายกวา
รอยละ 80
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สวนในดานอาชีพนัน้
เปนผูที่มีอาชีพเกษตรกรและการประมงมากที่สุดรอย
ละ 27.9 อาชีพบริหารและจัดการรอยละ 19.4 และรอยละ 34.4 มีประสบการณการ
สอนมากอน
สวนศึกษาธิการซึ่งเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ จะไดรับการแตงตั้งโดย
คณะกรรมการการศึกษา และไมจํากัดวาระการดํารงตําแหนง ศึกษาธิการจังหวัดจะ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกคณะกรรมการการศึกษา ในขณะที่ศึกษาธิการระดับเทศ
บาลจะแตงตั้งจากผูที่เปนกรรมการการศึกษานั่นเอง
ในการแตงตั้งศึกษาธิการจังหวัดจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาฯ และในการแตงตั้งศึกษาธิการเทศบาลจะตองไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

คณะกรรมการ กศ.
แตงตัง้

แตงตั้ง
ผูวา/นายกฯ

ศึกษาธิการ
สํานักงาน กศ.
ระดับจังหวัด เห็นชอบ โดย รมว. ศธ.
ระดับเทศบาล
โดย คณะ กกศ.จังหวัด

หนาทีข่ องศึกษาธิการ (Superintendent) คือ
1. เขาประชุมรวมกับคณะกรรมการการศึกษา (Board of Education) และให
คําปรึกษาในฐานะผูบริหารการศึกษามืออาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเปนสามัญ
ชนทีท่ ําหนาทีผ่ แู ทนเพือ่ บอกความตองการของประชาชนดานการศึกษา แตศึกษาธิ
การคือผูเ ชีย่ วชาญทางดานการศึกษา ฉะนั้น จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงแนวคิด
เรื่องการสรางความสมดุลในการบริหารการศึกษาระหวาง “ประชาชนธรรมดา” กับ
“นักการศึกษาอาชีพ”
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2. ในฐานะหัวหนาสํานักงานการศึกษาทองถิน่ และในฐานะผูน ํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ ศึกษาธิการจะบริหารการทํางานของสํานักงาน และกํากับดูแลขาราชการ
ในสังกัด
3. ปฏิบตั งิ านโดยใชอํานาจของคณะกรรมการการศึกษาทองถิน่ ในขอบขาย
ที่กําหนดโดยกฎหมาย
สํานักงานการศึกษาทองถิ่นมีคณะบุคลากรที่ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผู
อํานวยการการศึกษานอกโรงเรียน นักวิชาการและเจาหนาที่ตาง ๆ จํานวนบุคลากร
ขึน้ อยูก บั ขนาดของทองถิน่ เทศบาลบางแหงที่มีขนาดเล็กอาจไมมีศึกษานิเทศก แต
โดยเฉลีย่ ทองถิน่ ขนาดเล็กจะมีบคุ ลากร 1 คนตอจํานวนประชากร 1,000 คน ทอง
ถิน่ ขนาดกลางมีบคุ ลากร 1 คนตอจํานวนประชากร 2,000 คน และทองถิน่ ขนาด
ใหญมีบุคลากร 1 คนตอจํานวนประชากร 3-4,000 คน
ทองถิ่นขนาดเล็กสุดมีบุคลากรจํานวน 5-10 คน ขนาดกลางมีจานวน
ํ
10-50
คน และขนาดใหญมีจํานวน 50-100 คนขึ้นไป โดยที่บุคลากรทั้งหมดรวมทั้งครูใน
โรงเรียนเปนขาราชการของสวนราชการทองถิน่
และรับเงินเดือนจากภาษีของทอง
ถิ่นนั้น ๆ
2.4 งบประมาณ
ในประเทศญี่ปุน กลาวไดวา คาใชจายเพื่อการศึกษาเปนความรับผิดชอบรวม
กันของรัฐบาลกลาง จังหวัด และเทศบาล ตลอดจนผูเรียนและผูปกครอง
ตามกฎหมาย The School Education Law หนวยงานที่เปนผูจัดตั้งโรงเรียน
จะตองรับผิดชอบคาใชจา ยเพือ่ การศึกษาของโรงเรียนนัน้ ๆ ฉะนั้น ทองถิน่ ซึง่ มีราย
ไดจากการจัดเก็บภาษีภายในทองถิน่ จะตองรับผิดชอบคาใชจา ยของสถานศึกษาทีอ่ ยู
ในสังกัด แตในสภาพความเปนจริงจะมีความแตกตางกันใน 3 มิติคือ
1. ความแตกตางในแนวตั้งระหวางระดับชาติและระดับทองถิ่น ในลักษณะที่
ทองถิ่นมีงบประมาณไมเพียงพอเมื่อเทียบกับสวนกลาง
2. ความแตกตางในแนวราบระหวางทองถิ่นดวยกัน เนื่องจากความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหวางแตละทองถิ่นไมเทากัน
3. ความแตกตางระหวางโรงเรียนของรัฐกับโรงเรียนเอกชน
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เพื่อแกปญหาความแตกตางเชนนี้
จึงไดมรี ะบบการจัดทรัพยากรเพือ่ การ
ศึกษาใหมีความเทาเทียมกันคือ
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางใหกบั รัฐบาลทองถิน่ (National Subsidies)
2. เงินชวยชดเชยภาษีทอ งถิน่ (Local Allocation Tax Grant) จากรัฐบาล
กลางใหกบั รัฐบาลทองถิน่
3. เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จากรัฐบาลกลางใหกบั รัฐบาลทองถิน่ และโรง
เรียนเอกชน
รัฐบาลของแตละระดับจะบริหารการศึกษาจากภาษีและรายไดอื่น ๆ ที่หามา
ไดเอง รายไดหลักของรัฐบาลทุกระดับทัง้ รัฐบาลกลาง จังหวัด และเทศบาล มา
จากภาษีที่เก็บไดในแตละระดับ ตลอดจนแหลงรายไดอน่ื ๆ เชน ผลกําไรจากกิจ
การผูกขาด ผลประโยชนจากการประกอบการและทรัพยสินของรัฐ คาเชา คาธรรม
เนียม คาบํารุง ฯลฯ
ในจํานวนภาษีหลักที่สวนกลางจัดเก็บคือ ภาษีรายได ภาษีองคกร และภาษี
สุรา ประมาณรอยละ 30 ของภาษีเหลานีจ้ ะเปนเงินชวยชดเชยภาษีทอ งถิน่ (Local
Allocation Tax Grant) ที่รัฐบาลกลางจัดสรรใหกับจังหวัดตาง ๆ เพื่อชวยเหลือให
จังหวัดทีม่ ปี ญ
 หารายไดไมพอเลีย้ งตัวเองสามารถบริหารไดอยางเทาเทียมกัน
คาใชจายหลักเพื่อการศึกษาที่จัดสรรโดยรัฐบาลกลางมี 3 ทางคือ
1. คาใชจายโดยตรงใหกับหนวยงานการศึกษาแหงชาติ เชน มหาวิทยาลัย
แหงชาติ
2. เงินอุดหนุนพิเศษใหกับจังหวัด เทศบาล โรงเรียนเอกชน และหนวยงาน
วิจัย
3. เงินชวยชดเชยภาษีทอ งถิน่ (Local Allocation Tax Grant)
สําหรับรัฐบาลทองถิน่ สวนใหญมีรายไดจากภาษีทางตรง (Direct Taxes) ได
แก ภาษีรายได (Income Tax) ภาษีองคกร (Corporation Tax) ภาษีมรดก
(Inheritance Tax) ภาษีอสังหาริมทรัพย (Fixed Asset Tax) ภาษีธุรกิจการคา
(Business Tax) และอื่น ๆ และภาษีทางออม (Indirect Taxes) ไดแก ภาษีผู
บริโภค (Comsumption Tax) ภาษีสุรา (Liquor Tax) ภาษีบุหรี่ (Tobacco Tax) และ
อืน่ ๆ
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นอกจากรายไดเหลานี้
สวนทองถิ่นยังไดรับเงินอุดหนุนจากสวนกลาง
(National Subsidies) และเงินชวยชดเชยภาษีทอ งถิน่ (Local Allocation Tax Grant)
ที่สวนกลางจัดสรรใหกับจังหวัดและเทศบาล และในทํานองเดียวกันจังหวัดก็จัดสรร
เงินอุดหนุนใหกับเทศบาลดวยเชนกัน
นอกจากนี้ รัฐบาลระดับจังหวัดและเทศบาลยังมีรายไดโดยใชพันธบัตรหรือ
เงินกูยืมระยะสั้น เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการกอสรางและซอมแซมอาคารดวย
รัฐบาลระดับจังหวัดรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวกับการกอสราง อาคารสถาน
ที่ วัสดุอุปกรณ การบํารุงรักษาซอมแซม ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
สถานศึกษาอื่น ๆ ที่อยูในความดูแล รวมทั้งเงินเดือนครูของระดับเทศบาลดวย โดย
ที่คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนครูทั้งหมดอยูในความรับผิดชอบของระดับจังหวัดเทานั้น
นอกจากนี้ จังหวัดยังใหการอุดหนุนสถานศึกษาเอกชนทุกระดับ
รัฐบาลระดับเทศบาลจะรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับเปน
หลัก คือ ในสวนที่เกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
และศูนยการเรียนชุมชน (Citizen’s Public Halls)
สัดสวนการรวมรับผิดชอบคาใชจายเพื่อการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน) ระหวางรัฐบาลกลาง ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล
โดยทัว่ ไปจะเปนไปตามตารางขางลางนีค้ อื

คาใชจา ย
หนังสือเรียน
เงินเดือนครูในภาคบังคับ
การกอสรางและขยาย
อาคาร
อาคารทีเ่ สีย่ งอันตราย
การปฏิสังขรณอาคารจาก
อุบตั ภิ ยั
การดูแลรักษาอาคาร
วัสดุอุปกรณการเรียน

การรวมรับผิดชอบคาใชจา ย
ระดับ
ระดับ ระดับเทศ
ชาติ
จังหวัด
บาล
1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
2/3

2/3
1/3

1/2

1
1/4

1/4
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นอกจากนี้ รัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิน่ ยังรวมรับผิดชอบในคาใชจา ยเกีย่ ว
กับวัสดุอุปกรณการเรียนอาชีวศึกษา คาใชจายในการอุดหนุนนักเรียนที่มีปญหาทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหเขาเรียนไดครบทุกคน คาใชจายสําหรับโรงเรียนทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีห่ า ง
ไกล และคาใชจายเพื่อการสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและพลศึกษา
โดยทั่วไปคาใชจายของรัฐบาลทองถิ่นทั้งหมดเทียบกับคาใชจายที่ไดรับจาก
รัฐบาลกลางจะเปนสัดสวนประมาณ 55:45
จากขอมูลของจังหวัดอิบารากิ พบวางบประมาณการศึกษาของจังหวัด ประ
จําป 1997 มีจานวน
ํ
297,694,215,000 เยน คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของงบ
ประมาณทัง้ หมดของจังหวัด โดยแบงเปนคาใชจายดานบุคลากรครูระดับการศึกษา
ภาคบังคับมากที่สุดคือ รอยละ 53.2 ตามดวยบุคลากรครูระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายรอยละ 25.6 บุคลากรดานอืน่ ๆ รอยละ 1.8 งานบริหารทัว่ ไปรอยละ 10.8
และคาใชจา ยเพือ่ การลงทุนรอยละ 8.6 ดังในแผนภูมติ อ ไปนี้

บุคลากรอื่น ๆ 1.8%
บุคลากรครูมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
25.6%

บริหารทัว่ ไป 10.8 %
งบลงทุน8.6%

บุคลากรครูสาํ หรับการศึกษาภาคบังคับ 53.23%

สัดสวนการใชจายงบประมาณเพื่อการศึกษา ปงบประมาณ
1997 ของจังหวัดอิบารากิ

สวนการใชจายตามวัตถุประสงคทางการศึกษาประเภทตาง ๆ นั้น ปรากฏวา
เปนคาใชจายสําหรับประถมศึกษามากที่สุดคือรอยละ 30.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย
รอยละ 25.9 มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 18.2 คาใชจา ยเพือ่ การศึกษาทัว่ ไปรอยละ
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14.4 การศึกษาพิเศษรอยละ 6.2 การศึกษานอกโรงเรียนรอยละ 3.8 และพลศึกษา
รอยละ 0.7 ตามลําดับ
มัธยมปลาย 25.9 %
มัธยมตน 18.2 %

การศึกษาพิเศษ 6.2 %
การศึกษานอกโรงเรียน 3.8 %
พลศึกษา 0.7 %

ประถมศึกษา 30.8 %
ทั่วไป 14.4 %

สําหรับระดับเทศบาล
จากขอมูลของคณะกรรมการการศึกษาเมืองโกเบ
(Kobe City Board of Education) พบวางบประมาณประจําป 1998 จํานวน
82,052,410,000 เยน เปนคาใชจายสําหรับการศึกษาภาคบังคับมากที่สุดเชนกัน โดย
แบงประเภทการจัดสรรใหเปนคาใชจายเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนรอยละ 87.9
และการศึกษานอกโรงเรียน (รวมทั้งพลศึกษาและวัฒนธรรม) รอยละ 12.1 ซึง่ มีราย
ละเอียดคาใชจา ยของแตละสวนดังนี้
อาชีวศึกษาชัน้ สูง 2.6 %
การศึกษาพิเศษ 1.6 %

มัธยมปลาย 27.3 %

มัธยมตน 13.9 %

อนุบาล 2.2 %
สงเสริมพลศึกษา 3.2 %
การศึกษานอกโรงเรียน 4.0 %
สงเสริมวัฒนธรรม 4.9 %

ประถมศึกษา 34.7 %
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3. การบริหารระดับสถานศึกษา
ตามกฎหมาย อํานาจในการบริหารโรงเรียนเปนของคณะกรรมการการศึกษา
ทองถิน่ ซึง่ เปนผูจ ดั ตัง้ โรงเรียน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นทํา
หนาทีเ่ พียงกําหนดกรอบอยางกวาง ๆ ใหเทานั้น โรงเรียนมีอิสระในการบริหารโรง
เรียนภายใตเงื่อนไขระเบียบกฎเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นกําหนด
3.1 โครงสรางของสถานศึกษา
สถานศึกษาประกอบดวยผูบริหาร ซึ่งจะมีชื่อเรียกเหมือนกันทุกแหงวา “ครู
ใหญ” และ “ผูช ว ยครูใหญ” ในทางปฏิบัติ ผูบริหารโรงเรียนหรือครูใหญ
(Principal) มีอิสระในการกําหนดรูปแบบการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะมีสวนรวมโดย
คณะบุคคลดังนี้
1. คณะครู หมายถึงที่ประชุมครูทุกคนในโรงเรียน จะใหความเห็นและขอ
เสนอแนะ รวมทั้งตัดสินใจในเรื่องที่ผูบริหารรองขอ
2. คณะผูบริหาร ประกอบดวยครูใหญ ผูช ว ยครูใหญ หัวหนาหมวดวิชา
และหัวหนาระดับชั้น ซึ่งจะนําผลการตัดสินใจของคณะครูไปสูการปฏิบัติ
บทบาทและอํานาจหน า ที่ ข องครู ใ หญ ต ามที่กําหนดไวในกฎหมายการ
ศึกษาในโรงเรียนคือ “รับผิดชอบงานบริหารโรงเรียนและนิเทศบุคลากร”
3. สมาคมผูปกครองและครู (Parent-Teacher Association - PTA)
ปจจุบันโรงเรียนในญี่ปุนเกือบทุกแหงมีสมาคมผูปกครองและครู
โดยจะมี
ความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางครูกับผูปกครองในกิจกรรมตาง ๆ เชน โครง
การอาหารกลางวัน โครงการความปลอดภัยในการจราจร โครงการรักษาความ
สะอาดของโรงเรียน การตรวจสุขภาพ และเพศศึกษา นอกจากนี้ ผูปกครองจะมา
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน วันเปดเรียน วันกีฬา วันสําเร็จการศึกษา
ในขณะที่ครูจะเปนฝายไปเยี่ยมบาน เพื่อดูความเปนอยูของนักเรียนที่บานและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปกครองเกี่ยวกับผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
3.2 บทบาทและอํานาจหนาทีข่ องโรงเรียน
โรงเรียนแบงเปน 3 ระดับคือ ประถมศึกษา (Elementary School) มัธยม
ศึกษาตอนตน (Junior High School) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior High

33

School) ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดดําเนินการใหการศึกษาในแตละระดับ
บรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร โดยดําเนินการตอไปนี้
☞จัดและดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานที่
☞บริหารงานบุคคล
☞จัดและบริหารชั้นเรียน
☞วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ
☞ตรวจสอบการเขาเรียน
☞จัดบริการอาหารกลางวัน
3.3 บุคลากร
มาตรฐานจํานวนผูเรียนตอหองในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับจะมีจํานวน
เทาใดนัน้ ขึน้ อยูก บั การกําหนดของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด แตจํานวนสูงสุด
จะถูกกําหนดไวในกฎหมาย จากเดิมจํานวนนักเรียนตอหองคือ 45 คนไดลดลงเหลือ
ไมเกิน 40 ตั้งแตป 1980 ทัง้ นีเ้ พือ่ ผดุงไวซง่ึ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
สัดสวนครูตอนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาคือ 1:19 และระดับมัธยม
ศึกษาคือ 1:15
นอกจากครูใหญ ผูช ว ยครูใหญ ครูหัวหนาหมวดวิชา ครูหัวหนาระดับชั้น
และครูสอนวิชาตามปกติแลว โรงเรียนยังมีบคุ ลากรอืน่ ๆ ไดแก ครูพยาบาล และ
เจาหนาที่ธุรการ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั สภาพความจําเปนของแตละโรงเรียน
เพื่ อ เป น การธํารงไวซึ่งบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษา จึงไดมกี ารออกกฎหมาย “The Law Governing Special
Measures for Securing of Capable Education Personnel in Compulsory
Education Schools for Maintenance and Enhancement of School Education
Standards” ซึง่ ทําใหครูของญีป่ นุ ไดรบั เงินเดือนสูงกวาขาราชการพลเรือนทัว่ ไป
3.4 งบประมาณ
สถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากจังหวัด (กรณีโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษ) หรือเทศบาล (กรณีการศึกษาภาค
บังคับ)
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สําหรับคาใชจายตอหัวของนักเรียนนั้น จากสถิติในป ค.ศ. 1991 การศึกษา
ระดับอนุบาลจะมีคาใชจายตํ่ากวาระดับอื่น ๆ ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทเต็มเวลาใกลเคียงกัน และนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและสติปญญาหรือผูรับการศึกษาพิเศษมีคาใชจายตอหัวสูงเปน 10 เทา
ของระดับประถมศึกษา
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
การศึกษาพิเศษสําหรับผูพ กิ าร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (เต็มเวลา)
(นอกเวลา)
(ทางไกล)
วิทยาลัยเทคนิค

คาใชจา ยตอหัว (เยน)
605,125
711,338
792,639
7,155,373
795,738
1,444,165
198,593
2,830,417

สําหรับผูเรียนจะไดรับยกเวนคาเลาเรียน และไดรับตําราเรียนฟรีสําหรับการ
ศึกษาภาคบังคับทัง้ ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน นอกเหนือจากนั้นจะเปนความรับ
ผิดชอบของผูเ รียนและผูป กครอง เชน คาใชจา ยในการเดินทาง อาหารกลางวัน
ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายสําหรับการศึกษาเหนือระดับการศึกษาภาคบังคับขึ้นไปเปน
ความรับผิดชอบของผูเ รียน
4. ความสัมพันธระหวางระดับกลางกับระดับทองถิ่น
ภายใตหลักการกระจายอํานาจตามกฎหมาย จึง “ไมมีความสัมพันธใน
แนวตั้ง” (Vertical Connection) หรือการบังคับบัญชาสัง่ การระหวางระดับกลางกับ
ระดับทองถิ่นในการบริหารการศึกษา
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ทิ เ่ี ปนจริงหรือโดยอํานาจหนาที่จะทําใหมีความ
สัมพันธกันในระดับหนึ่งระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาฯกับคณะกรรมการ
การศึกษาทองถิน่
และระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาฯกับหัวหนาสวนราช
การทองถิน่ (ผูวาราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี) อํานาจของรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงศึกษาฯ ทีเ่ กีย่ วของกับทองถิน่ มีดงั นีค้ อื
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1. ใหคําปรึกษาและแนะนํา เพื่อใหทองถิ่นบริหารการศึกษาอยางเหมาะ
สมตามภารกิจ
2. ใหเงินอุดหนุนตามที่สวนทองถิ่นขอไป
3. ขอผลสํารวจ และการนําเสนอขอมูลและรายงาน
4. ใหความเห็นชอบการแตงตั้งศึกษาธิการ
5. กําหนดเกณฑมาตรฐานใหปฏิบัติตาม เชน การจัดตัง้ โรงเรียน และ
แนวการสอนหรือหลักสูตร
6. ขอใหปรับปรุงแกไขดวยกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใหการบริหารการ
ศึกษาทองถิ่นเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
7. กํากับดูแลการปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายไปจากกระทรวง
เชน การออกใบประกอบวิชาชีพครู การรับนักเรียน เปนตน

5. ความสัมพันธระหวางระดับจังหวัดกับระดับเทศบาล
ระหวางระดับจังหวัดกับระดับเทศบาลก็ไมมีความสัมพันธแนวตั้งหรือการ
บังคับบัญชาเชนกัน นอกจากจะมีความเกี่ยวโยงกันในบางระดับตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด ไดแก
1. ใหคําปรึกษาแนะนําและความชวยเหลือ
2. ขอขอมูลการสํารวจและรายงาน
3. ใหความเห็นชอบการแตงตั้งศึกษาธิการของเทศบาล
4. กําหนดเกณฑมาตรฐานการจัดองคกรในโรงเรียน ฯลฯ
5. ขอใหปรับปรุงแกไขดวยกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใหการบริหารการ
ศึกษาของเทศบาลเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
6. บริหารงานบุคคลของโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับในความดูแล
ของระดับเทศบาลทั้งหมด ซึง่ ทําใหการจัดสรรลงตําแหนงและการโยก
ยายแลกเปลี่ยนระหวางเทศบาลเปนไปอยางกวางขวางกวาที่จะให
ระดับเทศบาลดําเนินการเอง
❀❀❀
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บทที่ 3
เรียนรูจากญี่ปุนสูไทย
นักการศึกษาไทยมักเปรียบเทียบการศึกษาไทยกับการศึกษาญี่ปุนวาไดเริ่ม
การปฏิรูปใหทันสมัยตามแบบตะวันตกมาพรอม ๆ กันระหวางสมัยเมจิกับสมัยรัช
กาลที่ 5 แตยังไมคอยมีการวิเคราะหใหลึกซึ้งถึงสาเหตุที่แทจริงวาเพราะเหตุใด
พัฒนาการทางการศึกษาในระยะ 100 ปทผ่ี า นมาจึงตางกันมาก
ถาวิเคราะหจากประวัติการศึกษาญี่ปุน จะพบวา ณ จุดเริ่มตนของการปฏิรูป
ครัง้ นัน้ ก็ไมเทากันแลว เพราะโรงเรียนเอกชนสําหรับสามัญชนที่เรียกวา เทราโค
ยา ซึง่ มีอยูก วา 50,000 แหง คือเครือ่ งยืนยันวาพลเมืองญีป่ นุ มีความพรอมในเรือ่ ง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีส่ งู กวาไทยอยูก อ นแลว และยิ่งมีการปฏิรูปการศึกษาหลังจาก
เวลาผานไปครึ่งศตวรรษแรกก็ยิ่งทําใหญี่ปุนกาวหนาไปอีก
กลาวไดวา การปฏิรปู การศึกษาของญีป่ นุ สมัยหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่ง
เปนการ “ปฏิวัต”ิ
ขนานใหญอยางพลิกโฉมจากหนามือเปนหลังมือนัน้ เปนกลไก
สําคัญทีส่ ง ใหการศึกษาของญีป่ นุ พัฒนาไปไกลกวาไทยหลายเทา
โดยเฉพาะการ
กระจายอํานาจการบริหารและจัดการการศึกษาจากสวนกลางไปสูทองถิ่น ซึง่ ญีป่ นุ
ไดทํามาแลว 50 ปเต็ม เทากับวาญี่ปุนไดกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปกอน
ไทยแลว เปนเวลากวาครึ่งศตวรรษ
เมื่อญี่ปุนเริ่มนําระบบการศึกษาแบบตะวันตกเขามาในสมัยเมจินั้น ไดถอื วา
พระบรมราชโองการในสมเด็จพระจักรพรรดิ ซึง่ กําหนดหลักการ รูปแบบ และ
กระบวนการการศึกษาสําหรับประเทศญี่ปุน เปนกฎหมายทางการศึกษา เชนเดียว
กับโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย
แตตอมา เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ไดมีการรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม
ระบบการบริหารภาครัฐของประเทศญี่ปุนไดเปลี่ยนไปสูระบบที่มีประชาธิปไตยเปน
พืน้ ฐาน มีการจัดทํากฎหมายแมบทการศึกษา และกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของ
ตามมาอีกมากมายหลายฉบับ การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนั้นจึงเปนการปฏิรูปโดยใช
กฎหมายรองรับ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะผูแทนทางการศึกษาจากสหรัฐ
อเมริกา (The United States Education Mission to Japan) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศญี่ปุนใหเปนประเทศประชาธิปไตยใหมโดยประเทศผูชนะสงคราม
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การที่จะปฏิวัติระบบการบริหารการศึกษาจากรวมอํานาจไปสูการกระจาย
อํานาจนั้นไมใชเรื่องที่จะทําไดโดยงาย ตองใชเวลาและผานกระบวนการปรับเปลี่ยน
หลายขั้นตอนกวาจะไดรูปแบบที่เหมาะสม
ในป ค.ศ. 1946 กระทรวงศึกษาฯ ไดเสนอแผนการกระจายอํานาจ โดยให
แบงเขตการศึกษาออกเปน 9 เขต มีคณะกรรมการการศึกษาเขต โดยเลือกจาก
บุคคลในวงการศึกษา ใหอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแหงชาติทต่ี ง้ั อยูใ นเขตนัน้ ๆ
เปนประธาน และใหมีสาขาของคณะกรรมการการศึกษาประจําแตละจังหวัด
แผนดังกลาวถูกคัดคานจากฝายที่ปรึกษา ซึ่งไมเห็นดวยเนื่องจากรูปแบบ
เชนนั้นผิดหลักการสําคัญ 2 ประการคือ หลักการกระจายอํานาจ ซึง่ จะตองเปนการ
กระจายใหกบั ทองถิน่ ไมใชผแู ทนของสวนกลาง และหลักการประชาธิปไตย คือ
ตองเปนการเลือกตัง้ โดยประชาชน
หลังจากพิจารณาใหมแลว ในที่สุด ใน ป ค.ศ. 1948 ไดมกี ารรางกฎหมาย
คณะกรรมการการศึกษา (Board of Education Law) และประกาศใช ทําใหมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัดทั่วประเทศ ซึง่ ปรากฏวา 1 ใน 3 ของ
กรรมการที่ไดรับเลือกนั้นเปนผูแทนองคกรครู
4 ปตอมาไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการการศึกษาระดับเทศบาล แตปญหา
ของการบริหารระดับเล็กนี้ก็คือ มีรายไดไมพอเลีย้ งตัวเอง ทําใหยงั ตองพึง่ พาสวน
กลางอยูม าก
ในที่สุด ไดมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้ใหม และประกาศใชเปนกฎหมายวา
ดวยการจัดองคกรและการบริหารการศึกษาทองถิ่น กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด
หรือนายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดและคณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาล พรอมทัง้ กําหนดคุณสมบัติคณะกรรมการใหเปนผูแทนประชาชน
ที่แทจริง ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชมาจนถึงปจจุบัน
กลาวไดวา ลักษณะเดนของการบริหารการศึกษาญี่ปุนในปจจุบันมีดังนี้
1. มีกระทรวงเดียวในสวนกลางคือ Ministry of Education, Science,
Sports and Culture ทําหนาที่สงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา โดย
การกําหนดนโยบาย วางแผน จัดทําสถิติขอมูล วิจัยและประเมินผล
กําหนดเกณฑมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน กําหนดแนวทางและการจัด
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หลักสูตรการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร และกํากับดูแลหนวยงานแหง
ชาติ
2. ระดับทองถิ่นบริหารการศึกษาในรูปองคคณะบุคคล มีคณะกรรมการการ
ศึกษาทองถิน่ ซึ่งแบงเปน Prefectural Board of Education รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษเปน
หลัก ในขณะที่ Municipal Board of Education รับผิดชอบการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับจนถึงมัธยมศึกษาตอนตนเปนหลัก
และมี
Superintendent เปนผูนํานโยบายของคณะกรรมการไปสูการปฏิบัติ ขา
ราชการครูสงั กัดสวนราชการทองถิน่
และรับเงินเดือนจากภาษีของทอง
ถิ่นนั้น ๆ
3. แตละทองถิน่ มีอํานาจในการจัดเก็บภาษี (Local Tax) และจัดสรรเปนคา
ใชจา ยเพือ่ การศึกษาทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของทองถิน่
โดยไดรบั เงิน
อุดหนุนเพื่อการศึกษา (National Subsidies) และเงินชวยชดเชยภาษีทอ ง
ถิ่นจากสวนกลาง (Local Allocation Tax Grant)
แมจะยังไมมีการศึกษาที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการกระจายอํานาจ
การศึกษาของประเทศญี่ปุนกับคุณภาพผูเรียนและการเรียนการสอนโดยตรง แตหลัง
จากการกระจายอํานาจเปนตนมา อํานาจในการบริหารการศึกษาเปนของประชาชน
มีคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น ซึ่งเปนผูแทนของประชาชนที่เขามาดูแลการจัด
การศึกษาของบุตรหลาน รวมกับศึกษาธิการที่เปนนักการศึกษามืออาชีพ มีอํานาจ
ในการตัดสินใจเต็มที่ องคกรบริหารการศึกษาระดับทองถิ่นเปนองคกรที่เล็ก กระทัด
รัด สามารถดูแลการจัดการศึกษาในพื้นที่ไดอยางใกลชิดทั้งการศึกษาในระบบโรง
เรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน การใชทรัพยากรและบุคลากรเปนไปอยาง
สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของชาติมากขึน้ โดยเปนการศึกษาของทองถิน่ ทีจ่ ดั โดยทองถิน่ และเพื่อประโยชน
ของคนในทองถิน่ จากสถิติพัฒนาการทางการศึกษาของญี่ปุนก็ชี้ใหเห็นชัดวา อัตรา
การเรียนตอทุกระดับสูงขึ้น เชน มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนญีป่ นุ ไดทะยาน
ขึน้ อยางรวดเร็ว จากรอยละ 58 ในป 1960 เปนรอยละ 90 ในป 1975
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การบริหารการศึกษาของประเทศไทยปจจุบันยังเปนระบบรวมศูนยอํานาจ
เขาสูสวนกลาง ซึ่งจากการวิจัยหลายชิ้นสรุปไดวามีปญหาหลายประการคือ
1. เปนกระทรวงที่ใหญโตเทอะทะ
ขาดประสิทธิภาพในการใชคนและ
ทรัพยากร
2. อํานาจในการตัดสินใจอยูที่สวนกลาง งานจึงมีขน้ั ตอนมาก และลาชา
3. แตละกรมมีอิสระ รวมตัวกันอยางหลวม ๆ หนวยงานกลางไมสามารถ
ประสานการบริหารใหการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งแตละกรมมี
โครงสรางระดับภูมิภาคที่แตกตางกัน
4. ความซํ้าซอนของหนวยงานและกิจกรรม ทําใหสน้ิ เปลืองทัง้ งบประมาณ
บุคลากร และเวลา
5. ไมมีสวนรวมและการตรวจสอบจากประชาชน
การศึกษากลายเปนผล
ประโยชนของกลุม ผูม อี ํานาจ นําไปสูการทุจริต และการจัดการศึกษาที่
ไมสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ และประชาชน
ในขณะที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และอยูภ ายใต
เงื่อนไขการฟนฟูเศรษฐกิจโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประกอบกับ
การที่ไดมีการบัญญัติเรื่องการศึกษาไวในรัฐธรรมนูญ และการรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ เพื่อนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญเชนนี้ เปนสภาวะ
วิกฤติที่คลายคลึงกับประเทศญี่ปุนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ใหม ๆ เพียงแต
ตางกันดวยสาระและยุคสมัยเทานั้น และนาจะเปนโอกาสดีที่จะไดมีการปฏิรูประบบ
บริหารการศึกษาของประเทศไทยโดยใหมีการกระจายอํานาจการจัดและบริหารการ
ศึกษาอยางจริงจัง
ความสําเร็จของประเทศญี่ปุนที่ประเทศไทยพึงเลือกนํามาศึกษาและประยุกต
ใชคอื
1. การบริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการของไทย
เปนองคกรที่ใหญโต อุย อาย เทอะทะ ทําใหขาดประสิทธิภาพในการบริหาร และ
ใชงบประมาณเพื่อการบริหารมาก จําเปนตองจํากัดขนาดใหเล็กลง และกําหนดบท
บาทใหเนนการสงเสริมและสนับสนุนในดานวิชาการ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
ศึกษา นโยบายและกฎหมาย มาตรฐานการศึกษา และการติดตามประเมินผล
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2. การบริหารระดับทองถิ่น บทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาหรืองาน
ปฏิบัติควรเปนของระดับทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการการศึกษาของแตละระดับพื้นที่
เปนองคคณะบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องการศึกษา และเปนอิสระจากสวน
กลางและฝายปกครอง เพื่อชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสถานศึกษา
เปนสวนหนึง่ ของชุมชนอยางแทจริง
ทัง้ นี้ ควรตองพิจารณาความเหมาะสมวาควรกําหนดพื้นที่ระดับจังหวัดใหดู
แลการศึกษาทุกระดับทั้งหมด หรือกํากับดูแลเฉพาะการศึกษาระดับเหนือกวามัธยม
ศึกษาตอนปลายขึน้ ไป โดยใหระดับอําเภอกํากับดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด
เพราะเปนหนวยที่ใกลชิดกับชุมชน ซึ่งจะชวยใหการจัดใหประชาชนไดรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน 12 ปตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเปนผลสําเร็จ
3. การบริหารระดับสถานศึกษา ควรใหมีสมาคมผูปกครองและครูในแตละ
สถานศึกษา เพื่อที่ผูปกครองจะไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุตรหลานและ
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
4. เงื่อนไขความสําเร็จ
โดยที่ ส ภาวะของประเทศไทยต า งจากประเทศญี่ ปุ น ตรงที่ ญ่ี ปุ น สามารถ
กระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไดโดยงายและรวดเร็วกวา เนือ่ งจากในฐานะผู
แพสงครามและถูกยึดครอง จึงตองยอมรับคําแนะนําในการกระจายอํานาจตามแบบ
สหรัฐอเมริกาโดยไมมีเงื่อนไข สําหรับประเทศไทยควรกําหนดเงื่อนไขที่สามารถทํา
ไดดงั นี้
4.1 ควรมีการออกกฎหมายการบริหารการศึกษาทองถิ่น ขึน้ รองรับ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ เชนเดียวกับ The Law Concerning the
Organization and Operation of Local Educational Administration ให
สอดรับกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ เพือ่ ใหการกระจายอํานาจการ
บริหารการศึกษามีผลในการนําไปสูการปฏิบัติ
4.2 ตองกําหนดเงือ่ นไขทีจ่ ําเปนอืน่ ๆ ซึ่งจะนําไปสูการกระจายอํานาจอยาง
สอดคลองกัน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารบุคคล และการจัดสรรงบ
ประมาณ ซึง่ ตองใหอํานาจแกทอ งถิน่ อยางพอเพียง การกระจายอํานาจ
ไปยังทองถิ่นจึงจะประสบความสําเร็จ
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แมวาญี่ปุนจะประสบความสําเร็จในการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา
แตก็มิใชจะปราศจากปญหาใด ๆ ไปเสียทั้งหมด การบริหารการศึกษาของญีป่ นุ ใน
ปจจุบัน ถามองจากมุมมองของนักการศึกษาสหรัฐอเมริกา ยังพบวาญี่ปุนมีแนวโนม
ไปทางรวมอํานาจอยู เชน กระทรวงศึกษาฯ ยังควบคุมการกําหนดหลักสูตรไวที่
สวนกลาง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทีจ่ ะไดจากรัฐบาลกลางยังเปนจุดออนประการหนึง่
ที่ทําใหทอ งถิน่ ยังตองพึง่ รัฐบาลกลาง เนือ่ งจากรัฐบาลทองถิน่ มีรายไดไมพอเลีย้ งตัว
เอง ทําใหรฐั บาลกลางยังมีอํานาจในการควบคุมอยูในระดับหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยคง
ตองคํานึงถึงปญหาในประเด็นนีด้ ว ยเชนกัน
การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาอาจไมใชคําตอบสําหรับทุกสิ่งทุก
อยาง แตประสบการณ 50 ปเต็มกับระบบนี้ของประเทศญี่ปุนก็เปนเครื่องที่ยืนยันได
วา การใหอํานาจแกทองถิ่นในการจัดการศึกษาเปนระบบที่เหมาะสม แมในระยะ
แรกจะมีปญหาบาง เชน การกําหนดใหคณะกรรมการการศึกษามาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรง ซึ่งปรากฏวามีผูแทนครูที่เปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตเขา
มาเปนจํานวนมาก แตก็ไดมีการปรับปรุงแกไขในเวลาตอมา มีการแกไขกฎหมาย
ใหมใหคณะกรรมการการศึกษามีความเปนกลางทางการเมือง และการแตงตั้งคณะ
กรรมการการศึ ก ษาเป น อํานาจของผู ว า ราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชน โดยความเห็นชอบของสภาจังหวัด รวมทัง้ มีการปรับปรุงอํานาจหนาที่
ด า นบุ คลากรของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลใหเปนของคณะกรรมการการ
ศึกษาจังหวัด ซึง่ ทําใหการบริหารบุคคลมีความยืดหยุนและมีตัวเลือกมากขึ้น
ในการปฏิรูปการศึกษาครั้งลาสุดในปจจุบัน ไดมีการปฏิรูปการบริหารการ
ศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีหลักการวา จะปรับปรุงลดเงือ่ นไขกฎ
ระเบียบตาง ๆ และคํานึงถึงการใหอสิ ระทางการศึกษามากขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งการตัด
สินใจและความรับผิดชอบ ตลอดจนขยายโอกาสและทางเลือกทีห่ ลากหลายมากขึน้
สาระหลัก ๆ ที่จะดําเนินการเพื่อปฏิรูปการบริหารการศึกษาในขั้นตอไปของ
ประเทศญี่ปุนคือ
1. ปฏิรูประบบการกําหนดมาตรฐานของสวนกลาง ใหนอ ยลงและเปด
กวางมากขึน้ โดยจะมีการทบทวนกฎระเบียบเรื่องมาตรฐานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
โดยเนนการใหอิสระ การพัฒนาองคกร การสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และความเปนสากล
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สําหรับหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาก็จะเปด
โอกาสใหสถานศึกษาและทองถิ่นสามารถกําหนดหลักสูตรไดเองและมีทางเลือกมาก
ขึน้
2. สงเสริมการกระจายอํานาจ โดยสวนกลางปรับมาตรฐานกลางใหเปน
Minimum National Standards และใหอํานาจ Board of Education มีอิสระในการ
พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับทองถิน่ มากขึน้
สงเสริมการฝกอบรมและแลก
เปลี่ยนความรูประสบการณระหวางคณะกรรมการการศึกษาของจังหวัดตาง ๆ
3. ปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา โดยเนนการจัดสรรงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา จัดใหมกี ารใชทรัพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ลดกฎระเบียบสําหรับการศึกษาเอกชน ใชการจางภาค
เอกชนและอาสาสมัครมากขึ้นในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตลอดจนกิจ
กรรมกีฬาของชุมชน การจัดการและการดูแลทรัพยสนิ ของราชการ
การปฏิรูปการบริหารการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นไดวา มีการปรับปรุงเล็กนอย
ไมไดเปลีย่ นแปลงขนานใหญอยางเปนการ “ปฏิวัต”ิ เหมือนกับการปฏิรูปการบริหาร
การศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะโครงสรางการบริหารการศึกษาของญี่ปุน
ไดรับการวางรากฐานที่ดีแลวตั้งแตครั้งนั้น
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