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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเรื่อง “พัฒนาการการศึกษาของเกาหลีใต้ต้ังแต่ ค.ศ. 1960 – ปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์.

เพื่อศึกษาพัฒนาการการศึกษาสมัยใหม่ของเกาหลีใต้ต้ังแต่ ค.ศ. 1960 – ปัจจุบัน และปัจจัยท่ีท าให้เกาหลีใต้

ประสบความส าเร็จในการพัฒนา 

ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาของเกาหลีใต้ในทศวรรษ 1960 รัฐบาลพัฒนาการศึกษาไปควบคู่กับการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาในระดับประถมศึกษา อีกท้ังยังเริ่มวางรากฐานด้าน

เทคโนโลยีให้กับประชาชน ในทศวรรษ 1970 รัฐบาลเน้นขยายอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ จึงต้องการ

แรงงานท่ีช านาญในด้านนี้ การศึกษาในยุคนี้จึงเน้นพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในทศวรรษ 1980 

เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีอยู่ตัว จึงเน้นพัฒนาการศึกษาระดับสูง โดยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดี

เพื่อการปฏริูปการศึกษา แต่ขาดงบประมาณและความร่วมมือ อีกท้ังปัญหาความวุ่นวายด้านการเมือง ท าให้

การศึกษาในยุคนี้ไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิรูป  ในทศวรรษ 1990 เป็นยุคทองของการพัฒนาการศึกษา

ของเกาหลีใต้ มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดีขึ้นมาอีกครั้งได้ส าเร็จ โดยองค์กรนี้ได้เริ่ม

วางแผนการศึกษาแบบ Edutopia หรืออุตมรัฐการศึกษา เพื่อการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ใน ค.ศ. 2001 

– ปัจจุบัน ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้พัฒนาเป็นการศึกษาแบบ Edutopia อีกท้ังผลการสอบวัดระดับต่าง 

ๆ ของนักเรียนเกาหลีใต้มีคะแนนเฉล่ียสูง ท าให้เห็นถึงความส าเร็จในการพัฒนาการศึกษาของเกาหลีใต้ และ

จากการศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการศึกษา พบอยู่ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย

ภายใน ได้แก่ รัฐบาลและประชาชนของเกาหลีใต้ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลัทธิขงจ่ือท่ีได้รับมาจากจีน และ

การท่ีเกาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นเป็นเวลานาน 

 

ค าส าคัญ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดี, Edutopia, ลัทธิขงจ่ือ 
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บทความวิจัยเรื่องพัฒนาการการศึกษาของเกาหลีใต้ต้ังแต่ ค.ศ. 1960 – ปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของ

รายวิชา 450112 การศึกษาเอกเทศ (INDEPENDENT STUDY) 

บทความวิจัยช้ินนี้สามารถส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุง

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนท าให้งานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้   

ขอบคุณวิชาเศรษฐกิจเอเชีย (450107) ท่ีเป็นแรงบันดาลใจของหัวข้อวิจัยเล่มนี้ จากประโยคท่ีว่า 

“เดิมท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อยู่ในระดับเดียวกัน  แต่เกาหลีใต้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษพัฒนา

ตนเอง จนกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ส าเร็จ” และขอบคุณผู้ติดตามเพจทวิตเตอร์ @traimtidtong ซึ่ง

เป็นเพจท่ีผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลและเจ้าของเพจ ตลอดเวลา 6 ปี นับจากวันแรกท่ีได้เปิดเพจมาเพื่อแชร์

สรุปวิชาต่าง ๆ ถ่ายทอดข้อมูลข่าสารต่าง ๆ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้คอยช่วยให้ค าปรึกษาแก่เพื่อน 

ๆ และน้อง ๆ ชาวทวิตเตอร์ ท าให้รับรู้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดกับชีวิตวัยเรียนของทุกคน ส่ิงนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างท่ี

ท าให้เกิดหัวข้อวิจัยเรื่องพัฒนาการการศึกษาของเกาหลีใต้ต้ังแต่ ค.ศ. 1960 – ปัจจุบัน เล่มนี้ 

ขอบคุณครอบครัว และขอบคุณเพื่อนท่ีน่ารักอย่าง พลอย แต จ๊ิ ซูน ตุ๊กตา และมิตรสหายทุกคนท่ี

คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ตลอดจนให้ก าลังใจจนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง  

ขอบคุณสมาชิก Super Junior, NU’EST, เซียวจ้านและซ่งจ้ีหยาง ผู้ท่ีคอยปลอบประโลมด้วย

เสียงเพลงท่ีท าให้การท าวิจัยครั้งนี้หายเหนื่อย และรูปของพวกคุณท่ีคอยเป็นพลังยามเหนื่อยล้า จนท าให้การ

ท าวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ขอบคุณโจวคยูฮยอน ผู้เป็นแรงบันดาลใจในทุก ๆ เรื่อง ต้ังแต่วันแรกท่ีรู้จักกันเมื่อ 14 ปีท่ี

แล้วจนวันนี้ ขอบคุณท่ีท าให้รู้จักและสนใจในประเทศเกาหลีใต้ ประเทศท่ีโดดเด่นในเรื่องความพยายามในการ

พัฒนาประเทศ ขอบคุณท่ีคอยเป็นแรงผลักดันในการท าวิจัยเล่มนี้ อีกท้ังเป็นก าลังใจท่ีส าคัญและรอยยิ้มของ

ผู้ท าวิจัยเสมอมา 

ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจ หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการ

ใด ข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ 

 

 

ลภัสรดา ศิริมานิตย์ 
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พัฒนาการการศึกษาของเกาหลีใต้ต้ังแต่ ค.ศ. 1960 – ปัจจุบัน 

 
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียท่ีประสบความส าเร็จอย่างมากในการปฏิรูป

การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานของการศึกษาท่ีเข้มแข็งคือปัจจัยส าคัญท่ีอยู่เบื้องหลังการ
พัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ 
 จากรายงานประเมินผลอันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในโลกประจ าปี 2019 ของ ARWU (Academic 
Ranking of World Universities) ซึ่งเป็นรายการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอย่าง
แพร่หลาย ใน 100 อันดับแรก มีมหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ติดอันดับท้ังหมด 4 มหาวิทยาลัย คือ อันดับท่ี 36 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล อันดับท่ี 41 สถาบันช้ันสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี อันดับท่ี 71 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพฮัง และอันดับท่ี 90 มหาวิทยาลัยเกาหลี จากผลการจัดอันดับ
สะท้อนให้เห็นว่าเกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก (World Class 
University)  
 เกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากมาต้ังแต่ยุคสามอาณาจักรจวบจนปัจจุบัน ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 4 – 19 เป็นช่วงการศึกษาก่อนสมัยใหม่ นับต้ังแต่ยุคสามอาณาจักรจนถึงราชวงศ์โจเชียน 
ลัทธิขงจ่ือมีบทบาทส าคัญในการจัดรูปแบบและระบบการศึกษา เพื่อเตรียมพัฒนากลุ่มคนชนช้ันสูงให้
กลายเป็นข้าราชการ โดยมีการสอบแบบระบบจอหงวนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ ส่วนการศึกษาใน
สถาบันระดับสามัญชนจะเปิดสอนเกี่ยวกับศิลปศาสตร์และการอ่านวรรณกรรมโบราณ ซึ่งมีบทบาทส าคัญใน
การส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ลัทธิต่าง ๆ สู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นแบบแผนของโรงเรียนเกาหลีในยุค
ใหม ่
 ลัทธิขงจ่ือถูกปลูกฝังในสังคมเกาหลีมาหลายร้อยปี แต่ถูกทดแทนด้วยการปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่น
ต้ังแต่ช่วงปี 1910 – 1945 ท าให้ระบบการศึกษาในประเทศเกาหลีเปล่ียนแปลงไป โดยมีเฉพาะครูชาวญี่ปุ่น
เท่านั้นท่ีได้รับอนุญาตให้สอน และมีชาวเกาหลีส่วนน้อยเท่านั้นท่ีได้เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยม และระดับ
ท่ีสูงกว่าก็มีเพียงชาวญี่ปุ่นเท่านั้นท่ีได้เรียน ซึ่งคือนโยบายท่ีญี่ปุ่นใช้บีบบังคับชาวเกาหลีใต้ให้เปล่ียนช่ือหรือ
เปล่ียนสัญชาติเป็นญี่ปุ่น อย่างประธานาธิบดีพัค จุงฮี ก็มีช่ือภาษาญี่ปุ่นว่า ทาคากิ มาซาโอะ เพื่อให้ได้รับ
โอกาสในการเข้าฝึกอบรมในโรงเรียนทหารโตเกียว ซึ่งท าให้พัค จุงฮี น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้เมื่อ
ปกครองเกาหลีใต้ เมื่อส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ครูชาวญี่ปุ่นกลับประเทศส่งผลให้เกาหลีขาดแคลนบุคลากร
ด้านการศึกษา เพราะชาวเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ และต้องเผชิญกับ
สงครามเกาหลี ท าให้เกาหลีกลายเป็นประเทศยากจน แต่กลับฟื้นฟูประเทศได้อย่างรวดเร็ว หนึ่งในเครื่องมือ
ฟื้นฟูของเกาหลีใต้คือการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา ความส าเร็จนี้ของเกาหลีใต้ได้
อิทธิพลมาจากลัทธิขงจ่ือท่ีชาวเกาหลีใต้นับถือ และให้คุณค่า คนขยัน คนท างานหนัก ยกย่องนับถือคุณค่า
การศึกษา การประหยัด ท้ังมีโครงสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่นแข็งแรงหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมท่ีช่วยขับเคล่ือน
เกาหลีใต้ให้ก้าวรุดหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากอิทธิพลของลัทธิขงจ่ือแล้ว การศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ได้รับ
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แรงผลักดันมาจากความแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งแรงผลักดันนี้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาและวางรากฐาน
ท่ีการศึกษาท่ีดีให้กับเกาหลีใต้ ท าให้ประชาชนเกาหลีใต้ใช้เวลาเพียง 60 ปี ในการพัฒนาประเทศ จากประเทศ
ท่ีเคยเป็นหนึ่งในประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลก พลิกผันมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าเศรษฐกิจของโลกได้ 
 การศึกษาสมัยใหม่ของเกาหลีใต้สามารถแบ่งพัฒนาการศึกษาได้เป็น 4 ทศวรรษดังนี้ ทศวรรษท่ี 1 
(1960s) ประเทศเกาหลีใต้พัฒนาการศึกษาพร้อม ๆ กับการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ รัฐบาลให้
ทุนการศึกษาระดับประถมอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่แรงงานอันท าให้ประชากรเกาหลีใต้สามารถ
ปรับตัวเองสู่การเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ ทศวรรษท่ี 2 (1970s)  ในช่วงกลางทศวรรษรัฐบาลมีนโยบายยกระดับ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นอุตสาหกรรมหนักจึงขยายการศึกษาด้านเทคนิคและการฝึกอบรมอาชีพ
หรือท่ีเรียกว่าอาชีวศึกษา ทศวรรษท่ี 3 (1980s) อุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้เริ่มเข้มแข็งขึ้น สามารถ
เข้าแข่งขันในตลาดเสรีระดับนานาชาติได้ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการศึกษาในระดับสูง และได้จัดต้ัง
สถาบันวิจัยแห่งชาติขึ้น เพื่อผลักดันการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางอุตสาหกรรม และทศวรรษท่ี 4 (1990s) ประเทศ
เกาหลีใต้ได้เปล่ียนโฉมจากอุตสาหกรรมหนักมาสู่เทคโนโลยีระดับสูง รัฐบาลได้ขยายระบบการศึกษาช้ันสูงเพื่อ
สร้างคนรองรับภาคเอกชนท่ีเป็นฐานสร้างรายได้ให้กับประเทศ เศรษฐกิจของเกาหลีใต้แม้จะเจริญแบบก้าว
กระโดดแต่ก็ต้องประสบกับวิกฤตต้มย ากุ้งใน 1997 แต่ก็สามารถผ่านมาได้อย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือร่วม
ใจของประชาชนชาวเกาหลีใต้ โดยการน าทองค าท่ีเป็นสมบัติส่วนตัวไปให้รัฐบาลเกาหลีใต้ยืมไปใช้หนี้
ต่างประเทศและเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ใช้ทองค าคืนให้ประชาชนจนถึงวันนี้ 
 เดิมทีประเทศเกาหลีใต้เคยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีด้อยพัฒนาของโลก แต่เกาหลีใต้ใช้เวลาเพียงไม่กี่
ทศวรรษก็สามารถพัฒนาประเทศให้หลุดจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ส าเร็จ  อันเนื่องมาจากความ
ร่วมมือของประชาชนในประเทศและรัฐบาลท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านทาง
การศึกษา จะเห็นได้จากผลส ารวจระดับนานาชาติท่ีประเมินระบบการศึกษาของท่ัวโลกในทุก ๆ 3 ปี อย่าง 
Programme for International Student Assessment (PISA) ฉบับท่ี 8 เมื่อปี ค.ศ. 2012 ได้อ้างถึงระบบ
การศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลกสองระบบคือ ระบบของฟินแลนด์กับเกาหลีใต้ เนื่องมาจากเกาหลีใต้และฟินแลนด์มี
คะแนนอยู่ในกลุ่มบนสุดของการประเมินผลในโครงการ PISA โดย PISA ฉบับท่ี 8 ได้กล่าวถึงว่า ครูคือปัจจัย
ความส าเร็จของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้คัดเลือกครูมาจากคนท่ีเก่งท่ีสุด กว่าจะผ่านเข้าไปเป็นนักเรียนครูได้ไม่ใช่
เรื่องง่าย เพราะมีเพียงผู้เข้าสอบท่ีได้คะแนนสูงสุด 5% จากผู้เข้าสอบท้ังหมดเท่านั้นท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาใน
สถาบันผลิตครู อีกท้ังในเกาหลีใต้ ครูมีสถานะทางสังคมสูง มีค่าตอบแทน และมีความมั่นคงในอา ชีพสูงมาก 
คนเกาหลีใต้รุ่นใหม่ส่วนมากจึงต้องการเข้าสู่อาชีพครู  
 แม้ว่านโยบายการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านทางการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีใต้จะประสบส าเร็จ 
ดังท่ีจะเห็นได้จากผลส ารวจมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในโลกและผลส ารวจของ PISA แต่ทว่าในทางกลับกันมันกลับ
ท าให้เกิดวัฒนธรรมการศึกษาอย่างเอาเป็นเอาตายขึ้นในหมู่นักเรียนเกาหลีใต้ รัฐบาลเองก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้
จึงได้ด าเนินนโยบายลดวัฒนธรรมการศึกษาอย่างเอาเป็นเอาตาย โดยได้ออกกฎห้ามเยาวชนท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะอยู่นอกบ้านหลังเวลาส่ีทุ่ม นอกจากนั้นรัฐบาลได้พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบของข้อสอบและนโยบาย
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การรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหวังลดความกดดันของนักเรียน และมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์แทน 

จากประเด็นดังกล่าวจึงท าให้เรื่องราวการพัฒนาการการศึกษาสมัยใหม่ของเกาหลีใต้ต้ังแต่ ค.ศ. 1960 

– ปัจจุบัน เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องนโยบายท่ีรัฐบาลเกาหลีใต้ใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

 

 

การศึกษาของเกาหลีใต้ก่อน ค.ศ. 1960 

ประเทศเกาหลีใต้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าจะมาเป็นสาธารณรัฐเกาหลีอย่างในปัจจุบัน เกาหลี

เคยตกเป็นอาณานิคมของจีนและญี่ปุ่นมาก่อน และเคยถูกจัดอยู่ในประเทศท่ีด้อยพัฒนา ยากจน และขาด

แคลนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลมาจากท่ีเกาหลีเผชิญกับภาวะสงครามและการรุกรานจากชาติอื่นมาโดย

ตลอด ต้ังแต่เริ่มต้ังอาณาจักรไปจนสงครามเย็นส้ินสุดลง แต่ในทางกลับกันส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกาหลีเผชิญไม่ได้มี

เพียงแต่ผลเสียจากสงครามและการรุกรานจากชาติอื่นเท่านั้นแต่ยังมีผลดีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลทาง

วัฒนธรรม ความเช่ือ และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาต่อยอดพัฒนาประเทศได้ จนเกาหลีใต้ เป็นสาธารณ

เกาหลีได้อย่างในปัจจุบันนี้ 

 

การศึกษาของเกาหลีใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน 

อารยธรรมจีน เป็นอารยธรรมส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อรากฐานของขนบธรรมเนียน ประเพณี และ

วัฒนธรรม ฯลฯ ของประเทศในเอเชีย เกาหลีก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับอิทธิพลมาจากจีน ผ่านทางพรมแดน

ท่ีติดต่อกัน การท าสงคราม การเผยแผ่ และการค้าขายระหว่างแคว้น โดยจีนเข้ามาในเกาหลีครั้งแรกราว

ศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสต์ศักราช ในสมัยอาณาจักรโชซอนโบราณ อิทธิพลต่าง ๆ ของจีนท่ีเข้ามาส่งผลต่อเกาหลี

ในหลาย ๆ รวมถึงด้านการศึกษาก็เช่นกัน โดยอิทธิพลของจีนท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาของเกาหลีมีดังนี้  

(1) พุทธศาสนาที่เกาหลีรับมาจากจีนกับการศึกษาในยุคของอาณาจักรชิลลา 

อาณาจักรชิลลา เป็นอาณาจักรท่ียังไม่ได้ต้ังสถานศึกษาท่ีชัดเจน แต่มีการจัดการศึกษาให้แก่ฮวารังโด 

(Hwarangdo) ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มของวัยรุ่นจากชนช้ันต่าง ๆ ท่ีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวอาณาจักรของซิลลาให้มา

รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างคน เพื่อพัฒนาประเทศ และรักษาดินแดนจากภัยอันตราย ในยุคนี้น าพุทธศาสนามาเป็น

หลักในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม นอกจากนั้นพุทธศาสนาไม่ได้ต้ังสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นทางการต่าง

กับลัทธิขงจ่ือท่ีมีสถาบันการศึกษาเป็นทางการ แต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีอยู่กับชนชาติเกาหลีเป็นเวลานาน 

พุทธศาสนาจึงส่งผลต่อความคิด วิธีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษาของชนชาติเกาหลีมาโดยตลอด 

บทบาทของพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการศึกษาในยุคนี้เป็นอย่างมาก ความส าคัญของพุทธศาสนา ในด้าน

การศึกษามีดังนี้ (http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6488/9/Chapter2.pdf) 
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1.1 พุทธศาสนามีการเผยแผ่ศาสนาจากชนช้ันสูงไปสู่ชนช้ันล่าง สอนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจ

ตัวเอง และสภาพแวดล้อมภายใต้บริบทสังคมท่ีประชาชนท่ัวไปมีสถานภาพที่ต่ ากว่าชนช้ันปกครอง 

1.2 พุทธศาสนาส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ สร้างคุณธรรม และศีลธรรม  

1.3 พุทธศาสนาช่วยในการสร้างความสามัคคีของประชาชน  

1.4 วัดเป็นที่สถานศึกษาส าหรับพระภิกษุ ผู้มีความรู้ ผู้ท่ีสนใจเรียนหนังสือสาขาอื่น ๆ ด้วย  

1.5 พุทธศาสนาส่งผลต่อวัฒนธรรมอย่างมาก รวมท้ังวรรณกรรม และศิลปะ ฯลฯ 

เท่าท่ีกล่ามาท าให้ทราบว่า พุทธศาสนาท่ีเกาหลีรับมาจากจีน มีอิทธิพลต่อการศึกษาของเกาหลี โดย

พุทธศาสนาเป็นหลักในการศึกษาของชิลลา ซึ่งให้ความรู้ ศีลธรรม ความดี ฯลฯ แก่ประชาชนเกาหลี 

นอกจากนั้นสถานท่ีทางพุทธศาสนาอย่างวัดในยุคนั้น ถือเป็นสถานท่ีให้ความรู้เหมือนกับโรงเรียนในปัจจุบัน 

(2) การสอบจอหงวนกับระบบคัดข้าราชการของเกาหลี 

ในยุคอาณาจักรชิลลา ได้น าเอาระบบคัดราชการของจีนมาใช้ในการปกครองประเทศ และจัดต้ัง

สถานศึกษาท่ีสอนภาษาจีนขึ้นหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้ชาวเกาหลีได้รับความรู้ผ่านทางหนังสือ

ภาษาจีน จนน าไปสู่การคัดเลือกคนเข้าท างานราชการผ่านวิธีการสอบ เช่นเดียวกับการสอบจอหงวนของจีน 

นอกจากนี้การน าเอาระบบคัดราชการของจีนมาใช้ เห็นได้ชัดในระบบการศึกษาของอาณาจักรโชซอน 

ท่ีเน้นการสร้างคนเข้ารับราชการ เพื่อปกครองประเทศโดยวางระบบราชการท่ีใช้วิธีนับคะแนนจากท้ังความรู้

และความสามารถ เพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือจึงเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่องค์กรราชการ เพื่อสร้างฐานะ

สถานภาพทางสังคมให้สูงขึ้น สถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่เรียนจึงเป็นองค์ประกอบในการเตรียมสอบเพื่อ

เข้ารับราชการเป็นหลัก (ด ารง ฐานดี, 1993 : 32) 

เท่าท่ีกล่าวมาท าให้ทราบว่า การสอบจอหงวนของจีนเข้ามามีอิทธิพลต่อการศึกษาของเกาหลี ท าให้

การศึกษาของเกาหลีมีวิธีการวัดผลอย่าง “การสอบ” ซึ่งการวัดผลแบบนี้ในอดีตเกาหลีใช้ในการคัดเลือกคนมี

ความรู้ ความสามรถเข้ามารับราชการ เพื่อมาช่วยในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การสอบจอหงวนก็น ามาซึ่ง

การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ในปัจจุบันอย่าง “การสอบซูนึง” 

 

(3) อักษรจีนสู่ตัวอักษรฮันกึล 

 ในอดีตเกาหลีไม่มีอักษรเป็นของตนเอง แต่รับเอาอักษรจีนมาใช้ผ่านทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธและ
วัฒนธรรม ด่ังเห็นได้จากโรงเรียนสอนภาษาจีนท่ีเกิดขึ้นในยุคอาณาจักรชิลลา ท่ีต้องมีการสอนภาษาจีน เพราะ
ในยุคก่อนมีตัวอักษรเกาหลี ชาวเกาหลีเรียนรู้ผ่านหนังสือผ่านภาษาจีน และเนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาท่ีขึ้น
ช่ือว่ายากและมีความซับซ้อนมาก ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทในการศึกษา ท าให้คนธรรมดาท่ัวไปท่ีหาเช้ากิน
ค่ าไม่สามารถเรียนรู้ ไ ด้ ท าให้ในยุคนั้นมี เฉพาะชนช้ันสูง ท่ีไ ด้เรียนและเข้าใจภาษาจีน จนกระท่ัง 
ค.ศ. 1443 พระเจ้าเซจงมหาราช ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เนื่องจากอยากให้ประเทศเกาหลีมีอักษรใช้
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เป็นของตนเอง และประชาชนท่ัวไปสามารถเรียนรู้ได้ง่าย พระองค์และนักปราชญ์ในยุคนั้นจึงได้คิดค้น

พยัญชนะและสระส าหรับภาษาเกาหลีขึ้นมา โดยเรียกรวมกันว่า ฮุนมินจองอึม (훈민정음  訓民正音) ซึ่ง
มีความหมายว่า เสียงอักษรเกาหลีท่ีถูกต้องส าหรับสอนประชาชน ภายหลังได้มีการพัฒนาและปรับปรุง

เรื่อยมาจนได้รับการเปล่ียนช่ือจาก ฮุนมินจองอึมมาเป็น “ฮันกึล” (한글)  (ส านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 
2017) 

เท่าท่ีกล่าวมาท าให้ทราบว่าจีนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาของเกาหลี เนื่องจากพื้นฐานส าคัญท่ี
จะถ่ายทอดความรู้ และท าให้ชาวเกาหลีมีการศึกษาได้ นั่นคือการรู้ จากการอ่าน ออก เขียนได้ ซึ่งส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี้เกาหลีได้รับถ่ายทอดมาจากจีน จนน าไปสู่อักษรฮันกึลซี่งเป็นอักษรของชาวเกาหลีเอง 

(4) ลัทธิขงจื่อ 

เนื่องจากศาสนาพุทธได้กลายมาเป็นเพียงท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเกาหลี แทนการเป็นหลักในด้าน

การศึกษา ท าให้ใน ค.ศ. 1392 สมัยอาณาจักรโชซอน เป็นสังคมท่ียึดหลักการลัทธิขงจ่ือเป็นหลัก ปรัชญานี้

วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมไว้อย่างชัดเจน โดยก าหนดหน้าท่ีระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูก

ปกครอง บิดาและบุตร หน้าท่ีของสามีและภรรยา การปฏิบัติต่อผู้อาวุโสกว่า การปฏิบัติต่อเพื่อน นอกจากนี้

ปรัชญาขงจ่ือยังเน้นการท าตามหน้าท่ี การรักษาเกียรติ ความซื่อสัตย์ การเคารพผู้อาวุโส และความจริงใจ มุ่ง

สอนให้คนมีความฉลาด มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นในความยุติธรรมและต้ังมั่นท าเป้าหมายของตนให้ส าเร็จด้วย

ความสามารถของตนเอง ขงจ่ือไม่แบ่งแยกชนช้ันทางการศึกษา ทุกชนช้ันมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 

ค่านิยมดังกล่าว ส่งผลต่อสังคมของชาวเกาหลีในหลายด้าน เช่น ด้านฐานะทางสังคม การวางตัวและ

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยสังคมของเกาหลีจะปฏิบัติต่อบุคคลตามอายุ เพศ ฐานะทางสังคม และ

การศึกษา ฯลฯ ยกตัวอย่างกษัตริย์ของเกาหลีท่ีน าอิทธิพลจากลัทธิขงจ่ือมาปรับใช้ในการปกครองประเทศ คือ 

กษัตริย์เซจงท่ีขึ้นครองราชย์ใน ค.ศ. 1418 พระองค์เป็นผู้ท่ียึดมั่นในหลักการขงจ่ือมาก จึงศึกษาค าสอนของ

ลัทธิขงจ่ือเพื่อน าไปปรับใช้อย่างจริงจัง โดยการ ต้ังสถาบันวิจัยในพระราชูปถัมภ์  สถาบันแห่งนี้เป็นเสมือน

ส านักงานเลขานุการส่วนพระมหากษัตริย์ ท าหน้าท่ีศึกษาค้นคว้าหาหลักการทางด้านการเมือง เขียนหนังสือ

และหาข้อเสนอแนะตามค าภีร์หลักของขงจ่ือ (ด ารง ฐานดี, เกาหลีในยุคอาณาจักรโชซอน : 5) 

เท่าท่ีกล่าวมาท าให้เห็นถึงอิทธิพลของลัทธิขงจ่ือท่ีส่งผลต่อชาวเกาหลี โดยเฉพาะเรื่องความเช่ือและ

ค่านิยม ท่ีท าให้สังคมเกาหลีกลายเป็นสังคมท่ียกย่อง ให้คุณค่า และให้เกียรติ ผู้ท่ีมีการศึกษา จนน าไปสู่ความ

เช่ือท่ีว่า “การศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณได้” ซึ่งความเช่ือนี้มันหยั่งรากลึกไปในสังคมเกาหลี

จนถึงถึงในปัจจุบัน 
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การศึกษาของเกาหลีใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากญ่ีปุ่น 

ชาติต่อมาท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาของเกาหลีคือ ญี่ปุ่น หลังจากญี่ปุ่นชนะสงครามกับจีนและ

รัสเซีย ญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงการบริหารและการปกครองของรัฐบาลเกาหลีมากขึ้น ญี่ปุ่นบังคับรัฐบาลเกาหลี

ให้ลงนามสนธิสัญญาอึลซา หรือช่ือเรียกอย่างเป็นทางการ คือ สนธิสัญญาญี่ปุ่น – เกาหลีฉบับท่ีสอง ลงนาม

เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 หลังจากนั้นได้ต้ังรัฐบาลใหม่บริหารแทนรัฐบาลเกาหลี เรียกรัฐบาลนี้ว่า 

โทงกัมบ ุ(Tongkambu) เพื่อท่ีจะปกครองเกาหลีตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์  

โทงกัมบุได้ปรับปรุงระบบการศึกษาเกาหลีท่ีเกี่ยวกับการปรับช่ือเรียกโรงเรียน ระยะเวลาเรียนและ

หลักสูตรท้ังระบบประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้โทงกัมบุ  ปรับหลักสูตรโรงเรียนประถมให้สอน

ภาษาญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเรียนได้ ต้ังส านักพิมพ์พิมพ์คู่มือหนังสือเรียนภายใต้การควบคุมของ

โทงกัมบุและจัดเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความคิดแบบญี่ปุ่นต้ังแต่เด็กวัยเรียน (http://kb.psu.ac.th/psukb/ 

bitstream/2010/6488/9/Chapter2.pdf) 

 การจัดระบบการศึกษาสมัยนี้สามารถแยกได้เป็น 3 ช่วงดังนี้  

(1) ช่วง ค. ศ. 1911-1922  

ญี่ปุ่นประกาศการปรับปรุงระบบการศึกษาให้เกาหลีมีความรู้พื้นฐานท่ีเหมาะสมกับนโยบายญี่ปุ่น เพื่อ

สร้างคนเกาหลีให้เป็นประโยชน์กับญี่ปุ่นให้มากท่ีสุด หลังจากมีเหตุการณ์ขบวนการต่อต้านจักรพรรดิญี่ปุ่น

เกิดขึ้นท่ัวประเทศในวันท่ี 1 มีนาคม ค. ศ. 1919 ท่ีเรียกว่า สามอิลอุนโดง โทงกัมบุจึงปรับปรุงระบบ

การศึกษาให้ประชาชนเกาหลีได้รับการศึกษาขั้นท่ีสูงกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของชาว เกาหลี และ

ยินยอมให้โรงเรียนเอกชนท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถคัดเลือกครูสอนได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของรัฐ

อย่างเคร่งครัด  

(2) ช่วง ค. ศ. 1922-1938  

ช่วงเวลานี้เป็นการปรับปรุงระบบการศึกษาครั้งท่ี 2 ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ได้ขยายการศึกษา

ระดับประถมและระบบการจัดการศึกษาระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย โดยก าหนดวิชาเรียนและช่ัวโมงเรียน

ของแต่ละวิชา โดยเฉพาะการขยายการศึกษาระดับประถมนั้นจะต้ังโรงเรียนขนาดเล็กไว้ในเมืองและชนบท 

เพื่อท่ีจะเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่นเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นพลเมืองญี่ปุ่น  

.(3) ช่วง ค. ศ. 1938-1945 

เป็นช่วงท่ีระบบการศึกษาได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา1 หลังจากญี่ปุ่นเปิดสงคราม

กับจีนแผ่นดินใหญ่และอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิก ญี่ปุ่นพยายามสร้างประเทศเกาหลีให้เป็นฐานท่ีสนับสนุน

สงครามท้ังวัตถุดิบและก าลังคน ระบบการศึกษาของเกาหลีจึงเป็นไปตามนโยบายของญี่ปุ่น โดยลดระยะเวลา

                                                             
1

 สงครามมหาเอเชียบูรพา คือ สงครามโลกคร้ังที่สอง เกิดข้ึนใน ค.ศ. 1939 
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เรียนลง เพื่อท่ีจะเลือกชายหนุ่มเกาหลีส่งไปเป็นทหารญี่ปุ่นท่ีสนามรบ และโรงเรียนจัดกิจกรรมการฝึกทาง

ทหารมากขึ้น ช่วงนี้ญี่ปุ่นเน้นการเตรียมตัวเข้าสภาวะสงคราม ในระบบการศึกษาก็เช่นเดียวกัน มีความเข้มข้น

ขึ้นตามสภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาท่ีรุนแรงขึ้น หลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาส้ินสุดลงโดยญี่ปุ่นแพ้

สงคราม เกาหลีจึงได้รับเอกราชคืนจากญี่ปุ่น  (http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6488/9/ 

Chapter2.pdf) 
 

การท่ีเกาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน สร้างความเจ็บปวดให้กับชาวเกาหลี

ใต้อย่างหนัก ส่งผลให้ชาวเกาหลีใต้ต้องทุ่มเทพัฒนาขีดความสามารถของชาติให้สูงขึ้น เพื่อแข่งขันกับประเทศ

มหาอ านาจท่ีต้ังอยู่รอบข้าง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน รัสเซียให้ได้ ความเจ็บปวดจากการถูกกดขี่บังคับของชาวญี่ปุ่นได้

สร้างรอยแผลแห่งความโกรธแค้นท่ีตกค้างในใจจนเกิดเป็น "สัญชาตญาณฮัน" ขึ้น ซึ่งเป็นอาการท่ียังคงมีความ

เจ็บปวดฝังลึกท่ีไม่ได้ล้างแค้นจากอาการโกรธแค้น (Anger Illness) ยังอยู่ในหัวใจของชาวเกาหลีทุกคน  

สัญชาตญาณ ฮัน เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีขับเคล่ือนท าให้เกาหลีสามารถสร้างชาติได้ส าเร็จ โดยเป็น

อุดมการณ์ในใจของชาวเกาหลีทุกคนว่า “เกาหลีจะแพ้ชาติใดในโลกก็ได้ แต่ต้องไม่แพ้ญี่ปุ่น” ญี่ปุ่นจึง

กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายความส าเร็จของชาวเกาหลี ปัจจัยนี้ส่งผลให้คนเกาหลีขยันศึกษาหา

ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนขึ้น ไม่ใช่เฉพาะแค่รัฐบาลเท่านั้นท่ีเร่งพัฒนาด้านต่าง ๆ แต่

ประชาชนเกาหลีเองก็พยายามเช่นกัน ท าให้เห็นว่าการท่ีเกาหลีเคยถูกญี่ปุ่นครอบครองเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีท า

ให้เกาหลีพัฒนาตนเอง  

 

การศึกษาของเกาหลีใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก 

อิทธิพลชาติตะวันตกเข้ามาในเกาหลีสามช่วงดังนี้ 

(1) ช่วงแรก คือ ใน ค.ศ. 1628 ชาวตะวันตกเข้ามาในคาบสมุทรเกาหลีครั้งแรก โดยเรือของชาว

ฮอลันดาได้อับปางลงนอกฝ่ังเกาะเชจู มีหนึ่งในกะลาสีท่ีรอดชีวิตช่ือ Jan Janse Weltevree เขาถูกขอร้องให้

ช่วยปรับปรุงอาวุธของกองทัพเกาหลีให้ดีขึ้น  การเข้ามาในเกาหลีช่วงนี้ของชาวตะวันตกจึงไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อ

เกาหลีในด้านอื่นเท่าไหร่ นอกจากด้านทหาร (ด ารง ฐานดี, 1993 : 36) 

(2) ช่วงท่ีสอง คือ ในสมัยโชซอน เกาหลีมีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้น เนื่องจากนักปราชญ์

เกาหลีเดินทางไปยังจีน จึงได้พบปะรวมท้ังน าเอาความรู้ศิลปวิทยาการของชาวยุโรป กลับมายังเกาหลีและ

น าเอาไปใช้ การติดต่อดังกล่าวได้กระท าติดต่อกันมานับเป็นเวลาร้อยปี จนระท่ังเกิดกลุ่มนักปฏิบัตินิยมท่ีเรียก

ตนเองว่า ชีรัค (Sirhak) ได้เรียกร้องให้มีการปลดแอกจากการครอบง าโดยลัทธิของขงจ่ือ ดังนั้นการศึกษา

ความรู้วิทยาการของชาวตะวันตกจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง จากสาขาวิชาการต่าง ๆ ของชาวตะวันตก เช่น 

ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อ

http://kb.psu.ac.th/
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สร้างสรรค์ชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ในช่วงนี้เองท่ีอารยธรรมตะวันตกได้แผ่เข้ามายังดินแดนบนคาบสมุทร

เกาหลี และใน ค. ศ. 1886 ได้จัดต้ังโรงเรียนแห่งแรกขึ้นตามแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ข้างต้น ช่ือว่าโรงเรียน 

Yugyong Kongwon โดยได้จ้างคนอเมริกันเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกันก็เผยแผ่ศาสนาคริส

เตียนนิกายต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนท าให้ระบบการศึกษาแผนใหม่ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว เพราะได้มี การสร้าง

โรงเรียนขึ้นอีกหลายแห่ง อีกท้ังขุนนางเกาหลีในยุคนี้เห็นการณ์ไกลว่าการศึกษาจะมีบทบาทส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศจึงได้สร้างโรงเรียนเอกชนขึ้นหลายแห่ง (ด ารง ฐานดี, 1993 : 37)  

ชาวตะวันตกหลายคนเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ของเกาหลีใต้ นอกจากน า

ความรู้แขนงต่าง ๆ มาถ่ายทอดสู่ชาวเกาหลีแล้ว ยังสร้างสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งในเกาหลีใต้ 

ยกตัวอย่างเช่น นายโฮเรซ แกรนต์ อันเดอร์วู้ด เป็นชาวอังกฤษท่ีเกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาใน

เกาหลีใน ค.ศ. 1859 ในนามมิชชันนารีอเมริกัน เขาทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้การศึกษาสมัยใหม่ของเกาหลี

ใต้ เขาก่อตั้งโรงเรียนส าหรับเด็กก าพร้า สร้างโรงเรียนประถมหลายแห่งในเกาหลี ท าพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

– ภาษาเกาหลี และภาษาเกาหลี – ภาษาอังกฤษ และใน ค.ศ. 1917 เขาได้ก่อต้ังวิทยาลัยยอนฮี ซึ่งภายหลัง

ใน ค.ศ. 1957 วิทยาลัยยอนฮีไปรวมกับคณะแพทย์ศาสตร์ จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยยอนเซในปัจจุบัน 

นอกจากนี้เขายังเปิดภาควิชาพาณิชยการในเกาหลีใต้ ในตอนนั้นคนเกาหลีมองว่าศาสตร์นี้ไม่ค่อยดี แต่เขาท า

ให้ภาควิชานี้มีช่ือเสียงขึ้นมา เขาเคารพวัฒนธรรมด้ังเดิมและประวัติศาสตร์ของเกาหลี ในขณะเดียวกันเขาก็

เป็นผู้น าการศึกษาสมัยใหม่ของเกาหลีด้วย (연세 한국어 읽기, 93) 

(3) ช่วงท่ีสาม คือ หลังส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกาหลีได้รับเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของ

ประเทศญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1945 แต่ประเทศเกาหลีก็ยังไม่สามารถรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นได้ เนื่องจากญี่ปุ่นเจ้า

อาณานิคมเดิมของเกาหลีแพ้ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท าให้ประเทศเกาหลีถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เกาหลีเหนือ

ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียต ท าให้เกาหลีเหนือมีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และเกาหลี

ใต้ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกา ท าให้เกาหลีใต้มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประเทศ

เกาหลีท้ัง 2 ส่วนจึงตกเป็นตัวแทนท าสงครามเย็นระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา ถึงแม้สงครามเย็น

จะส้ินสุดลงแล้ว แต่ปัญหาของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงคาราคาซังท าให้ในปัจจุบันประเทศเกาหลีก็ยังไม่

สามารถรวมเป็นปึกแผ่นได้ส าเร็จ 

 ช่วงส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 และช่วงสงครามเย็น ส่งผลให้เกาหลีใต้ประสบปัญหาอย่างหนักใน

หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา เพราะบุคคลากรส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นท่ีต้อง

กลับประเทศหลังส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 และชาวเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา ไม่สามารถอ่านออก 

เขียนได้ และปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติสืบเนื่องมาจากผลของสงครามท าให้เกาหลี

กลายเป็นประเทศท่ียากจน ซึ่งพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัวต่ ากว่าบาง
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ประเทศในทวีปแอฟริกาท่ีอยู่ด้านใต้ทะเลทรายซาฮารา และต่ ากว่าประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ท้ังหมดรวมถึง

ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย (Kim and Lim, 2007) 

รัฐบาลทหารอเมริกาท่ีเข้ามาบริหารสาธารณรัฐเกาหลี จัดระบบการศึกษาใหม่โดยแบ่งการศึกษาเป็น 

5 ระดับ ได้แก่ การศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาระดับประถม การศึกษาระดับมัธยมการ การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาพิเศษ ตามช่วงอายุและระยะเวลา ถึงแม้สมัยนี้ระบบการศึกษาเกาหลีได้รับการ

ปรับปรุงโดยรัฐบาลทหารอเมริกัน แต่ส าหรับการจัดการศึกษานั้นเน้นการเรียนการสอนภาษาเกาหลี และล้าง

ระบบการศึกษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะยกเลิกการสอนภาษาญี่ปุ่น เพิ่มเวลาการเรียนภาษาเกาหลี และจัดพิมพ์

หนังสือประกอบการสอนภาษาเกาหลีมากขึ้น ส าหรับปัญหาการขาดแคลนจ านวนครูสอนระดับประถมนั้น 

รัฐบาลเพิ่มจ านวนโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็น  17 แห่ง ท่ัวประเทศ (http://kb.psu.ac.th/psukb/ 

bitstream/2010/6488/9/Chapter2.pdf) 

รูปแบบการศึกษาของเกาหลีใต้ใน ค.ศ. 1945 มีลักษณะเสรีและเปิดกว้างมากขึ้นบนพื้นฐานของ

หลักการประชาธิปไตย โดยนโยบายทางการศึกษาของเกาหลีมีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้  

(1) การรวบรวมและแจกจ่ายต าราทางการศึกษา  

(2) การอบรมครูผู้สอน  

(3) การปฏิรูประบบช่วงช้ันทางการศึกษา  

(4) การศึกษาภาคผู้ใหญ่เพื่อเพิ่มพูนอัตราการรู้หนังสือ  

(5) การกระจายอ านาจในการบริหารการศึกษา  

(6) การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ  

(7) การขยายโอกาสทางการศึกษา  

หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งได้วางหลักการ

เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา  ซึ่งได้

อธิบายถึงหลักการและเป้าหมายทางการศึกษาความเป็นอิสระของกลไกทางการศึกษา ตลอดจนการศึกษาภาค

บังคับ ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายจากประชาชนเกาหลีอันจัดเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาแบบ

ประชาธิปไตย ซึ่งการศึกษาต้องปราศจากอิทธิพลทางการเมือง (ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการ

เรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 1999 : 10) 
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การศึกษาของเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ  1960 – 1990 
ความส าคัญของการศึกษาของนักเรียนเกาหลีใต้ สะท้อนให้เห็นจากรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1948 ท่ี

ก าหนดให้ “ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสอดคล้องกับความสามารถ -

การศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาที่ให้เปล่าแก่ประชาชน” กฎหมายการศึกษานั้นได้รับการยกร่างและตรา

เป็นกฎหมายข้ึนใน ค.ศ. 1949 และระบบการศึกษาภาคบังคับก็เริ่มใช้ส าหรับระดับการศึกษาช้ันประถมต้ังแต่

ปีแรกของการเริ่มเป็นสาธารณรัฐ ท่ีจริงแล้วการศึกษาสมัยใหม่2ของนักเรียนเกาหลีนั้นเริ่มต้นมาต้ังแต่ก่อน

สงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีเริ่มเกิดโรงเรียนท่ีสอนความรู้สมัยใหม่ขึ้นหลายแห่ง และนอกจากนี้มีการเรียนการ

สอนในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ด้วย  ท าใหโ้อกาสด้านการศึกษานั้นขยายออกไปอย่างรวดเร็วสู่การศึกษาระดับ

ท่ีสูงขึ้น ท าให้ชาวเกาหลีใต้เกิดความสนใจจริงจังด้านการศึกษา ถึงช่วงเวลาหนึ่งแรงขับเคล่ือนเช่นว่านี้จะมี

ผลลัพธ์อย่างกว้างไกลท้ังในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางการเมือง (John Kie-chiang 

Oh, 2004 : 85) 

 

การศึกษาของเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ  1960 

 ในด้านการศึกษาของเกาหลีในทศวรรษ 1960 รัฐบาลเกาหลียังคงด าเนินการปฏิรูประบบการศึกษามา

อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ในทศวรรษ 1950 ปฏิรูปท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อย่างค่อย

เป็นค่อยไป โดยรัฐบาลได้ปรับปรุงการจัดการศึกษาไปตามความต้องการของท้ังตัวผู้เรียนและผู้ปกครอง อีกท้ัง

มีการวิเคราะห์กระบวนการศึกษา และการจัดการศึกษาท่ัวประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการศึกษา 3 

ส่วน คือ  

(1) ปรับเนื้อหา โดยเน้นให้ความส าคัญกับสังคมเกาหลี ผลลัพธ์ และประโยชน์ 

(2) ปรับระบบการศึกษาให้มีความสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น 

(3) การบริหารจัดการของรัฐบาลท่ีจะเน้นขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

(http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6488/9/Chapter2.pdf) 

นอกจากนี้รัฐบาลยังเน้นลงทุนไปกับการศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษา

อย่างท่ัวถึง ยิ่งไปกว่านั้นในทศวรรษ 1960 เกิดการขยายตัวเชิงปริมาณทางการศึกษา โดยมีโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาและสถาบันทางการศึกษาระดับสูงเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การเติบโตอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดปัญหา

เกี่ยวกับสถานท่ี ตลอดจนส่ือและอุปกรณ์ทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา ในยุคนี้จึงมีการ

ปฏิรูปสถาบันและคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมือง เช่น 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี ค.ศ. 1968 การปรับปรุงคุณภาพของครูผู้สอนใน ค.ศ. 

                                                             
2

 การศกึษาสมยัใหม ่คือ การศกึษาที่เกาหลีรับศิลปวิทยาการมาจากชาวตะวนัตก 
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1962 – 1963 ตลอดจนการปรับเปล่ียนมาตรฐานและวิธีในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัย ฯลฯ (http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6488/9/Chapter2.pdf) 

ใน ค.ศ. 1966 รัฐบาลของเกาหลีใต้ได้ริเริ่มปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียน และได้ก่อต้ัง The Korea Institute of Science and Technology (KIST) ซึ่งเป็น

สถาบันท่ีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (R&D) สถาบันนี้ช่วยฝึกฝนคนเกาหลีให้รู้จักการใช้เทคโนโลยี  การน า

เทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษานั้นเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา ให้การศึกษาได้เข้าถึงประชาชนทุกคน ซึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นนี้น าไปสู่นโยบาย “Smart Education” ท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงทศวรรษ 2000 

ในทศวรรษ 1960 จากเหตุการณ์ท่ีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเกาหลีใต้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อ

ประชาธิปไตยของตัวเอง สะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของรูปแบบการปกครองและวิทยาการต่าง ๆ ท่ีเกาหลีใต้ได้

รับมาจากสหรัฐอเมริกา ท าให้กลุ่มปัญญาชนท่ีได้รับการศึกษาไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อ านาจและการถูกกดขี่โดยผู้

มีอ านาจในประเทศอีกต่อไป นอกจากนั้นในยุคนี้การศึกษาของเกาหลีใต้ พัฒนาไปควบคู่กับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ เพราะเกาหลีเช่ือมั่นว่าหากสามารถพัฒนาบุคลากรในประเทศผ่านการศึกษาได้ส าเร็จ จะช่วยท าให้

สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ นอกจากนั้นยุคนี้รัฐบาลของเกาหลีใต้ได้ริเริ่มวางรากฐานด้าน

เทคโนโลยีเพื่อประเทศในอนาคตอีกด้วย 

 

การศึกษาของเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ 1970 

ในทศวรรษ 1970 เกาหลีใต้ยังอยู่ในยุครัฐบาลของพัคจุงฮี ซึ่งชนะการเลือกต้ังต าแหน่งประธานาธิบดี

ครั้งท่ี 7 ท่ีได้จัดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 1971 จากความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษท่ี 60 ได้

เพิ่มพลังผลักดันให้รัฐบาลของพัคจุงฮีคิดหาหนทางเพื่อท าให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดย

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 3 ขึ้นใน ค.ศ. 1972 แผนฉบับนี้ต้ังเป้าหมายในการพัฒนาไว้ดังนี้ 

(1) ขยายอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ (2) สนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาค และ (3) ปรับปรุงมาตรฐาน

การด ารงชีวิตของชาวชนบท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 4 ขึ้นใน ค.ศ. 1977 แผนฉบับนี้ต้ังเป้าหมายใน

การพัฒนาไว้ดังนี้ (1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้วยการพึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้น (2) เน้น

การพัฒนาชนบทโดยขบวนการสร้างหมู่บ้านใหม่ (Saemuel Undong) ขึ้น (3) ปรับปรุงการกระจายรายได้ 

และ (4) เร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงาน3 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจท้ังสองฉบับนี้ท าให้เกาหลีใต้สามารถ

ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาประเทศในหลายด้านมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ความพยายามในการเปล่ียนแปลง

อุตสาหกรรมจากการใช้แรงงานมากมาเป็นอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้เงินลงทุน

                                                             
3

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ข้ึนใน ค.ศ. 1962 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับน้ีท าให้เกาหลีใต้เปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ตามนโยบายการมองออกไปสูภายนอก (Outward-looking policy) ของพัคจุงฮี 
เน่ืองจากเกาหลีมีพ้ืนที่ขนาดเล็กจึงมีพ้ืนที่ท าการเกษตรได้น้อย สังคมแบบเกษตรกรรมจึงไม่เหมาะแก่เกาหลีอีกต่อไป  
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มหาศาลและใช้เทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนมีการปรับใช้ยุทธวิธีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า  เพื่อปกป้อง

อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่ ได้มีการรณรงค์เพื่อพัฒนาชนบทโดยรัฐเข้าไปแทรกแซง เพื่ อให้การพัฒนาชนบท

สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว นอกจากนี้รัฐบาลได้ระดมทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเป็นตัวเร่งให้การพัฒนา

บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว (ด ารง ฐานดี, 2001 : 47-48) 

การศึกษาของเกาหลีในทศวรรษ 1970 รัฐจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการศึกษา เพื่อ

ปรับปรุงระบบการศึกษา คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการ

ของประชาชนให้สอดคล้องกับธรรมนูญการศึกษาแห่งชาติ แล้วน าผลท่ีได้จากการสัมมนาไปใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความรู้เทคโนโลยีให้แก่ประชาชน โดยเน้นเนื้อหาวิชาการ

และสาขาเฉพาะทางท่ีน าไปใช้ได้จริงในการพัฒนาสังคมในอนาคตตามเป้าหมายของธรรมนูญการศึกษา

แห่งชาติ (Charter of National Education) อีกท้ังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 3 และ 4 ท่ีรัฐบาลเน้นไป

ท่ีการขยายอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ ท าให้การศึกษาของเกาหลีในทศวรรษ 1970 เน้นปฏิรูปการศึกษา

ในระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาในหมวดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ภายในประเทศ นอกจากนั้นในยุคนี้ได้มีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์การ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โดยมีการปรับเปล่ียนแนวข้อสอบ การใช้วิธีการจับฉลาก และการให้เยาวชนซึ่งมี

ภูมิล าเนาในพื้นท่ีใกล้โรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนมัธยมใกล้บ้าน โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน การปฏิรูป

การศึกษาในครั้งนี้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อระบบการศึกษาดังต่อไปนี้  

(1) ลดจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าก่อนจบการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  

(2) เพิ่มหน่วยกิตให้กับวิชาโทเพื่อเพิ่มพูนความช านาญเฉพาะด้าน  

(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกท่ีมีความหลากหลายและรอบด้าน  

(4) น าระบบการศึกษาแบบเก่ามาประยุกต์ใช้ตามหลักความสามารถ  

นอกจากนั้นในทศวรรษนี้ยังเป็นช่วงแห่งความหลากหลายทางสถาบันและการก่อตัวของแนวคิดทาง

การศึกษารูปแบบใหม่ เช่น การศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดต้ังโรงเรียนการศึกษาทางไกลขึ้นใน ค. ศ. 

1972 และการจัดต้ังสถาบันพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาระยะยาว  

(http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6488/9/Chapter2.pdf) 

การพัฒนาการศึกษาของเกาหลีใต้ในทศวรรษ 1970 ยังคงตอบสนองสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีต้องการขยายอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ การศึกษาของเกาหลีในยุคนี้จึงเน้น

ปฏิรูปการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาในหมวดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อต้องการ

บุคคลากรท่ีมีความสามารถ ความช านาญในด้านนี้มาท างานและพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ี

วางแผนไว้ นอกจากนี้ในยุคนี้ยังเกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ

ปรับเปล่ียนวิธีการรับเข้าศึกษาของนักเรียนให้ได้มีโอกาสได้รับศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้ใช้
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การสอบเข้าศึกษาต่อเพียงอย่างเดียว การปรับเปล่ียนนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้มองเห็น

ความส าคัญของการศึกษาและพยายามให้ประชาชนท่ัวประเทศได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงกัน 

 

การศึกษาของเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ 1980 

ทศวรรษ 1980 เริ่มต้นด้วยการลุกฮือขึ้นมาทางการเมืองอีกครั้งของกลุ่มนักศึกษา ประชาชนเกาหลีใต้ 

ท่ีเมืองกวางจู เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยคืนจากนายพลชอนดูฮวาน4 สืบเนื่องมากจากอดีตประธานาธิบดีพัค

จุงฮี ถูกลอบสังหารในวันท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ. 1979 หลังจากนั้นเกิดการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองจากหลาย

ฝ่าย โดยเฉพาะเหตุการณ์ปฏิวัติ 12.12 ท่ีน าโดยนายพลชอนดูฮวาน ท าให้เกาหลีใต้กลับไปอยู่ใต้อ านาจเผด็จ

การของรัฐบาลทหารอีกครั้ง เหล่านิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่ าง ๆ ประมาณ 55 แห่ง 

รวมถึงประชาชนเกาหลีใต้จึงรวมตัวออกมาชุมนุมประท้วง ในเหตุการณ์นี้เองท่ีท าให้เกิดการสังหารหมู่ขึ้นท่ี

เมืองกวางจู โดยกลุ่มทหารกองก าลังพลของพลเอกแบคซกซูซึ่งปฏิบัติงานภายใต้กฎอัยการศึกท่ีประกาศเมื่อ

วันท่ี 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1980 กองก าลังทหารจู่โจมด้วยดาบและปืน ไล่ล่านักศึกษาอย่างเอาเป็นเอาตาย 

เพื่อสลายการชุมนุมครั้งนี้ จากเหตุการณ์นี้ท าให้ประชาชนเกาหลีใต้รับไม่ได้กับการกระท าท่ีป่าเถื่อนของทหาร 

จึงลุกฮือขึ้นมาชุมนุมร่วมกับกลุ่มนักศึกษา และใช้รถยนต์ รถโดยสารต่าง ๆ บีบแตรเพื่อข่มขวัญเหล่าทหาร จน

รัฐบาลของชอนดูฮวานต้องใช้ก าลังทหารเกือบสองหมื่นคนเข้าปราบปรามกลุ่มนักศึกษาและประชาชน ท าให้

ต้ังแต่นั้นการปกครองภายใต้รัฐบาลของชอนดูฮวานเริ่มมีมลทิน ไม่เป็นท่ีเช่ือถือของประชาชนมากนัก และเกิด

การลุกขึ้นมาประท้วงของนักศึกษาและประชาชนขึ้นมาอีกหลายครั้งในทศวรรษนี้  (John Kie-chiang Oh, 

2004) 

สองทศวรรษก่อนหน้านี้ เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนาทางการเศรษฐกิจเป็นอย่าง

มากและอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้เริ่มเข้มแข็งขึ้น แต่ในทศวรรษที่ 1980 เกาหลีใต้มีปัญหาต่าง ๆ เข้ามา เช่น 

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามัน และความวุ่นวายทางการเมือง ใน ค.ศ. 1980 จึงเป็นปีแรกท่ีอัตราความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบร้อยละ 5.2 และดรรชนีเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงถึงร้อยละ 39 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฉบับท่ี 5 ท่ีเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1982 จึงก าหนดขึ้นแตกต่างจากแผนฉบับอื่นท่ีเน้นปริมาณของการเจริญเติบโต มา

เป็นเน้นความเจริญก้าวหน้าท่ีมีความ “สมดุล มั่นคง และเชิงคุณภาพ” ในทุกส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจเกาหลี 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ รัฐบาลได้เปล่ียนบทบาทจากผู้น าในการพัฒนามาเป็นผู้สนับสนุนหรือประสาน

ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแทน อีกท้ังยังส่งเสริมการค้าเสรีและเปิดตลาด

ภายในประเทศเพื่อให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 6 ท่ีเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1987 ได้

                                                             
4

 นายพลชอนดฮูวาน คือ หวัหน้ากองบญัชาการความมัน่คงในสมยัของประธานาธิบดีพคัจงุฮี และเคยด ารงต าแหนง่ประธานาธิบดีคนที่
สามของเกาหลีใต้ 
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เน้นเป้าหมายพัฒนาต่อจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 5 ด้วยการปล่อยเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตาม

กลไกของตลาดโลกมากยิ่งขึ้น (ด ารง ฐานดี, 2001 : 47 - 48) 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาในทศวรรษ 1970 ยังคงด าเนินต่อไปในทศวรรษ 1980 

โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษารัฐบาลเกาหลีใต้ในสมัยชอนดูฮวาน ได้ให้ความส าคัญกับ

การศึกษาในฐานะพลังขับเคล่ือนส าหรับการพัฒนาประเทศ แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ถูกบรรจุไว้ใน

รัฐธรรมนูญ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางการศึกษาได้กลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานหลักของแนวนโยบาย

แห่งรัฐ การหล่อหลอมบุคลิกภาพท่ีดีผ่านกลไกทางการศึกษาจัดเป็นหน้าท่ีหลักของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนา

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี ค.ศ. 1980 รัฐบาลได้จัดท าวิธีการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา 

ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาในหลากหลายมิติ เช่น การปฏิรูประบบการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย การ

ปรับปรุงหลักสูตร และการขยายจ านวนอุปกรณ์ บุคลากร และวัสดุทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีเกิดองค์กรท่ี

ท าหน้าท่ีผลักดันการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีช่ือว่า คณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

(The Presidential Commission on Education Reform) ขึ้นในปี 1985 เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดแผนการ

ปฏิรูปการศึกษาขึ้นใช้ท่ัวประเทศ มีเป้าหมายมุ่งไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสความเป็นโลกาภิวัตน์

และเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคม อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษาและความพยายามอื่น 

ในการปรับเปล่ียนระบบการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องมาจากการขาด

ความร่วมมือ ขาดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณเท่าท่ีควร ส่งผลให้

แนวความคิดเรื่ องการปฏิรูปหยุดชะงักลง  (http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6488/9/ 

Chapter2.pdf)) 

ทศวรรษที่ 1980 เป็นทศวรรษที่เศรษฐกิจของเกาหลีใต้อยู่ตัว จึงเน้นการพัฒนาการศึกษาในระดับสูง 

แต่เกิดท้ังความวุ่นวายทางการเมือง จึงส่งผลต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของเกาหลี การปฏิรูปทางการศึกษา

ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรในทศวรรษนี้ 

 

การศึกษาของเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ 1990 

ในทศวรรษ 1990 เป็นทศวรรษแห่งการเปล่ียนครั้งใหญ่อีกครั้งของเกาหลีใต้ เริ่มต้ังแต่ใน ค.ศ. 1990 

รัฐบาลอาศัยส่ือมวลชนทุกแขนงให้มีส่วนในการให้ความรู้ให้การศึกษา หรือมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อ

แนวความคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้ังแต่ปีนี้กลุ่มส่ือวิทยุได้มีการด าเนินรายการท่ีเอื้อต่อการศึกษาอย่าง

จริงจัง โดยได้จัดต้ังระบบการกระจายเสียงเพื่อการศึกษาขึ้น (The Educational Broadcasting System) 

เพื่อด าเนินรายการทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นผ่านโทรทัศน์และเคเบิลทีวี 

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream
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ต่อมาใน ค. ศ. 1993 นายคิมยองซัม ได้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีล าดับท่ี 7 ของสาธารณรัฐ
เกาหลี ซึ่งเรียกได้ว่าเขาเป็นประธานาธิบดีท่ียึดหลักประชาธิปไตยอย่างมากคนหนึ่ง หลังเข้ารับต าแหน่งท่านได้
แสดงความเป็นผู้น าโดยการประกาศนโยบายปฏิรูปอย่างกล้าหาญ เพื่อสร้างประเทศเกาหลีใหม่ โดยเน้นการ
ถอนรากถอนโคลน เกี่ยวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง ขจัดระบบการด าเนินธุรกิจแบบใช้ช่ืออื่นแอบอ้างแทนการ
ใช้ช่ือจริง เพื่อขจัดต้นตอของขบวนการฟอกเงิน โดยเรียกส่ิงเหล่านี้ว่าเป็น “ความพิกลพิการของเกาหลี” ท่ี
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และได้ประกาศแนวทางการปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเมืองและการศึกษาขึ้น
ภายใต้แผนการท่ีมีช่ือว่า แผนเซไกวา หรือแผนการโลกาภิวัตน์ เริ่มจากปฏิรูปจากส่วนบนของโครงสร้าง
บริหาร เริ่มต้ังแต่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของประธานาธิบดีและผู้ใกล้ชิดให้สาธารณชนทราบ การไม่รับเงิ น
สนับสนุนทางการเมือง เป็นต้น และเริ่มปฏิรูปทีละขั้นตอน เริ่มจากการแก้ไขการฉ้อราษฎร์บังหลวง การลดขั้น
ขั้นตอนท่ียุ่งยากในการด าเนินการเกี่ยวกับรัฐ ขั้นที่สอง คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ
ในทุกด้าน และขั้นที่สาม คือ การแก้ไขความผิดพลาดในประวัติศาสตร์เกาหลี ได้แก่ การน าผู้กระท าผิด ซึ่งมี
อ านาจในอดีตกลับมาสู่การพิจารณาของศาล เป็นต้น (การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี, 1997 : 4) 

จากการที่ประธานาธิบดีคิมยองซัม ประกาศแผนเซไกวา หรือแผนการโลกาภิวัตน์ เพื่อแสวงหาผู้รู้สอง
ภาษามาช่วยในตลาดต่างประเทศท่ีก าลังขยายตัวในขณะนั้น โดยเฉพาะผู้ท่ีส่ือสารภาษาอังกฤษได้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีนักธุรกิจเกาหลีใต้มักจะถูกนักธุรกิจจากต่างประเทศ “บ่น” อยู่เสมอว่า “ไม่มีใครท่ีช่วยในการเจรจา
ให้เข้าใจได้” (The Diplomatry, 2006) ท าให้เห็นว่าการจะพัฒนาประเทศได้เท่าทันยุคโลกาภิวัตน์ได้ ต้องท า
ให้ประชาชนเกาหลีได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลท่ีมีผู้ใช้ท่ัวโลกกว่าพันล้านคน รัฐบาลจึงส่งเสริม
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชน ซึ่ง Ramirez (2013) รายงานเรื่องโปรแกรมภาษาอังกฤษใน
เกาหลีผ่านหนังสือพิมพ์ The Korea Herald ใน ค.ศ. 1995 ว่าโปรแกรมภาษาอังกฤษมีการกระจายไปสู่
ภูมิภาคโดยในส่วนของจังหวัดกยองกี และจังหวัดชอลลาใต้ ได้น าอาจารย์จากประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่มาสอนทักษะการสนทนาในโรงเรียนรัฐบาล รวมท้ังยกระดับทักษะครูสอนภาษาอังกฤษชาวเกาหลีใต้
และแนะน าวัฒนธรรมต่างชาติแก่นักเรียน (จิรประภา อัครบวร, 2016 : 148) 

นอกจากนี้ใน ค.ศ. 1995 รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ระบบการเรียนการสอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนเป็นประชากรโลก (global citizens) โดยการเปิด
โลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ให้มีความเข้าในประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ให้ความเอาใจใส่ต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งระหว่างอาณาเขตและเชื้อชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะมุ่งเน้นทัศนคติที่
เปิดใจรับความแตกต่างและความหลากหลายให้มากขึ้น (รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้) 

ประธานาธิบดีคิมยองซัมมีความเช่ือมั่นในการปฏิรูปการศึกษาและเช่ือว่าการพัฒนาการศึกษาใหม่จะ
เป็นหนทางน าประเทศเกาหลีไปสู่ความเป็นเกาหลีใหม่ (New Korea) หรืออาจกล่าวว่าการศึกษาจะเป็น
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หนทางน าไปสู่ความเป็นเกาหลียุคใหม่ รัฐบาลของคิมยองซัมจึงด าเนินการการปฏิรูปการศึกษาตามแผนเซไกเอ
วา โดยเริ่มมุ่งให้ความส าคัญในการลงทุนด้านการศึกษา โดยแบ่งงบประมาณพัฒนาประเทศถึง 10 เปอร์เซ็นต์
ให้การพัฒนาด้านการศึกษา ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา อีกท้ังยุคนี้เน้นพัฒนาการศึกษา
เกี่ยวกับมนุษย์เพื่อรองรับสังคมแห่งอนาคต การศึกษาของเกาหลีในทศวรรษนี้ จึงให้ความส าคัญกับการศึกษา
เกี่ยวกับมนุษย์บนพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดต้ังองค์กรและ
กฎหมายต่าง ๆ เพื่อท าหน้าท่ีและก าหนดขอบเขตในการพัฒนาการศึกษา มีการปรับใช้ข้อสอบในระดับ
ปริญญาตรี และได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  ขึ้นอีกครั้งในเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 เพื่อท าการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ สร้างสังคมเกาหลีสมัยใหม่ โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจัดเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีช่วยเหลือประธานาธิบดีในการวางแผน และก าหนดทิศทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21  คณะกรรมาธิการประกอบด้วยสมาชิกผู้จัดต้ังจ านวน 25 คน (การปฏิรูปการศึกษาของ
สาธารณรัฐเกาหลี, 1997) 

คณะกรรมาธิการได้กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องปฏิรูปการศึกษาไว้ดังนี้ 

(1) เกาหลีใต้ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแบบใหม่ 

1.1 การปรับตัวสู่สังคมแห่งสารสนเทศและความรู้ วัฒนธรรมของสังคมเกาหลีใต้ในอดีตได้เปล่ียนจาก

สังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และเข้าสู่สังคมสารสนเทศ ท าให้ความรู้และทัศนะการมองโลก

เปล่ียนแปลงไป 

1.2 การปรับตัวสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้ผู้คนในโลกสามารถติดต่อส่ือสารกัน

อย่างรวดเร็วและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

1.3 การพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องพึ่งพาการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีความรู้ ความสามรถ

เหมาะกับเทคโนโลยีของระบบอุตสาหกรรมใหม่ 

1.4 ความปรารถนาท่ีจะสร้าง “เกาหลีใหม่” จะส าเร็จได้ต้องจัดการศึกษาแบบใหม่ เนื่องจาก

การศึกษา คือแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ให้แก่สังคม (ศักด์ิชัย นิรัญทวี, 1997 : 

8) 

(2) เกาหลีใต้ปรับตัวเป็นสังคมสารสนเทศ ท าให้เกิดความจ าเป็นดังต่อไปนี้ 

2.1 พลังความรู้และปัญญาจะต้องเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต้อง

อาศัยการศึกษาท่ีทันสมัย 

2.2 ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้คนเกาหลีทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่เพื่อตามทันความรู้ และ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยถือว่าการศึกษามิใช่เป็นเพียงสิทธิเ ท่านั้น แต่ยังเป็นหนทางการยกระดับ

คุณภาพชีวิตอีกด้วย 
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 2.3 ความต้องการการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุด ในอดีตเทคโนโลยีสารสนเทศ คือตัวเสริมให้ความรู้

แพร่หลายและพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ในสังคมยุคสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศคือตัวเร่งความเจริญท่ี

ส าคัญ ประเทศใดท่ีสามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษาโดยท่ัวไปได้ 

ประเทศนั้นจะกลายเป็นผู้น าในการสร้างอารยธรรมโลก 

2.4 อิทธิพลของสังคมสารสนเทศท่ีทันสมัยท่ีส่งผลต่อระบบการศึกษา เช่น  

ก การเพิ่มขึ้นของความรู้และข้อมูลข่าวสาร ท าให้จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาการเรียนในการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ข หลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีใช้ฝึกอบรมคนรุ่นใหม่  เพื่อให้ได้ทักษะสมัยใหม่ต้องขยายจากระดับ

มัธยมศึกษาไปสู่อุดมศึกษา 

ค การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

ง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศแบบส่ือผสมหลายทางมาใช้ในการศึกษา ท าให้ต้องมีการปรับปรุง

การศึกษาในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดการศึกษาเนื้อหาและวิธีการสอน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 1997 : 8 - 9) 

(3) ความเป็นโลกาภิวัตน์ ส่งผลหลายประการต่อระบบการศึกษาดังนี้ 

3.1 ในยุคท่ีโลกไร้พรมแดนท าให้พรมแดนทางความคิดและอุดมการณ์หมดไป ประเทศทุกประเทศ

เป็นเหมือนเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจกลายเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีท่ีมีการแข่งขันกันอย่างไร้

พรมแดน ความคิดเรื่องการสร้างก าแพงกั้นการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้  

3.2 ข้อเรียกร้องท่ีโลกไร้พรมแดนต้องการจากการศึกษาในระบบใหม่มีหลายประการ ได้แก่ ประการ

แรกมาตรฐานการศึกษาของประเทศต้องเทียบได้กับมาตรฐานโลก ประการท่ีสองเพื่อการด ารงอยู่ในสังคมโลก

ร่วมกับชาติอื่น ๆ พร้อม ๆ กับการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม

ของเกาหลีอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเพื่อเป็นพื้นฐานให้เข้าใจวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ ประการท่ีสามการท่ีจะ

เป็นพลเมืองแห่งสังคมโลกได้ ต้องมีมุมมองแบบหลากหลายวัฒนธรรมแต่จะต้องพัฒนาทักษะการส่ือสารแบบ

ข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย ประการท่ีส่ีจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา

มากยิ่งขึ้น  

3.3 คุณภาพของการศึกษาต้องเทียบได้กับมาตรฐานการศึกษาโลก สถาบันการศึกษาต้องท าบทบาท

ในการสร้างความรู้ใหม่จากฐานข้อมูลท่ีเพิ่มข้ึน  

3.4 ต้องเน้นความมีลักษณะเฉพาะตัวควบคู่กับความเป็นสากล  

3.5 ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของ

ชุมชนให้มากขึ้น (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 1997 : 9) 
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คณะกรรมาธิการได้เสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาไว้ดังนี้ 

(1) ระบบการศึกษาแบบเปิดและการศึกษาตลอดชีวิต 

(2) การจัดระดับอุดมศึกษาให้มีความหลากหลายทางสาขาวิชา และเน้นการศึกษาเฉพาะทาง 

(3) การจัดระบบการศึกษาให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารมากขึ้น 

(4) การแก้ไขระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง 

(5) การจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีสอดคล้องกับส่งเสริมคนท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์และมีความประพฤติท่ีดี 

(6) การจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(7) การจัดระบบสนับสนุนให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาและการจัดระบบประเมิน 

(8) การสร้างครูท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความประพฤติดี 

(9) การจัดระบบการเก็บภาษี เพื่อท่ีจะเพิ่มงบประมาณทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติที่จะด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ 

 (1) การส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี 

 (2) การจัดหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

 (3) การจัดระบบการศึกษาท่ีเน้นให้ความส าคัญกับความสามารถของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน 

(4) เน้นการศึกษาท่ีเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ และภาษาต่างประเทศ  (http://kb.psu.ac.th/psukb/ 

bitstream/2010/6488/9/Chapter2.pdf) 

 ใน ค. ศ. 1996 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับองค์กรของตนเอง เพื่อสอดคล้องกับงานปฏิรูป
การศึกษา  โดยจัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานวางแผนและจัดการ ส านักงานการ
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ประถมและมัธยมศึกษา ส านักงานการอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกอีก 4 ส านัก ได้แก่ ส านักงานวางแผน และ
นโยบายการศึกษา ส านักบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ่น ส านักงานการศึกษาตลอดชีวิต และส านักงานจัดการ
สารสนเทศทางการศึกษา นอกจากนั้นในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเกาหลีได้
ประกาศนโยบายการศึกษาท่ีส าคัญ  โดยมีหลักการส าคัญ คือ การลดความแตกต่างทางการศึกษาระหว่างเมือง
กับชนบท ระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้ยากไร้ โดยจัดแผนปฏิบัติการประกอบด้วย (Ministry of Education and 
Human Resources Development, 2006)  

(1) การสร้างความมั่นคงทางการศึกษา  

(2) การปฏิรูประบบการศึกษาสายอาชีพ  

(3) การผลิตทรัพยากรมนุษย์  

(4) การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางการศึกษารัฐจะจัดงบประมาณทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างระหว่าง
เมืองและชนบทจัดการศึกษาตลอดชีวิตในเมืองต่าง ๆ และขยายพื้นท่ีในการสนับสนุนการสร้างพื้นฐานทาง
การศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม สร้างโครงการท่ีมีประโยชน์กับสาธารณชนและช่วยเหลือนักศึกษา
อาสาสมัคร เป็นต้น 

ใน ค. ศ. 1997 เศรษฐกิจของเกาหลีใต้แม้จะเจริญแบบก้าวกระโดด แต่ก็ต้องประสบกับวิกฤตต้มย า
กุ้ง หากแต่เกาหลีใต้สามารถผ่านวิกฤตนี้มาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวเกาหลี
ใต้ โดยการน าทองค าท่ีเป็นสมบัติส่วนตัวไปให้รัฐบาลยืมไปใช้หนี้ต่างประเทศ และเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวรัฐบาลก็
ใช้ทองค าคืนให้ประชาชน จากวิกฤตต้มย ากุ้งครั้งนี้ท าให้เด็กนักเรียนเกาหลีทุกคนต้องการความมั่นคงในชีวิต
และความมั่นคงในการท างาน เด็กเก่ง ๆ จึงหันมาเรียนครู เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ มีหน้ามีตา 
ได้รับการยอมรับในสังคม ท าให้เกาหลีใต้ได้เด็กเก่ง ได้คนเก่งมาเป็นครู นอกจากนั้นในยุคนี้รัฐบาลมีการจัด
การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่เด็กนักเรียนอายุ 5 ขวบขึ้นไปให้เด็กทุกคนสามารถเข้าเรียนในระดับประถมได้ 

ใน ค. ศ. 1998 ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการว่าด้วยประชาคมทางการศึกษาแนวใหม่  โดยมีหน้าท่ี
ประมวลผลความก้าวหน้าในการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
เช่น การแลกเปล่ียนอาจารย์และนักเรียนในพื้นท่ีต่าง  ๆ เพื่อสร้างประชาคมทางการศึกษาสมัยใหม่
คณะกรรมาธิการได้เสร็จส้ินภารกิจใน ค.ศ. 2000 พร้อมกับรายงานเกี่ยวกับผลกระทบจากการปฏิรูป
การศึกษา คณะกรรมาธิการประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจ านวนส่ีชุด ซึ่งท าหน้าท่ีในการด าเนินการปฏิรูป



20 

 

 
 

การศึกษา โดยกรรมการชุดแรก ท าหน้าท่ีรายงานและประมวลผลการปฏิรูปการศึกษาในระดับประถมและ
มัธยม กรรมการชุดท่ีสอง ท าหน้าท่ีจัดท ามาตรการในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะ กรรมการชุดท่ีสาม ท า
หน้าท่ีสนับสนุนการเคล่ือนไหวของประชาชนในการส่งเสริมประชาคมทางการศึกษา และกรรมการชุดสุดท้าย 
ท าหน้าท่ีเสนอมาตรการต่าง ๆ ในการปรับปรุงระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานของสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ต้ังแต่ ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา กฎหมายส่ังยกเลิกการลงโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตี วิชาท่ีเป็นจุดเน้น

และค่อนข้างประสบความส าเร็จของเกาหลี ได้แก่ วิชาศีลธรรม (Moral Education) และวิชาคณิตศาสตร์ 

(Mathematic) ชาวเกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับการศึกษามาก นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนจนอาจ

กล่าวได้ว่าไม่มีประเทศใดให้ความส าคัญกับการศึกษามากเท่าชาวเกาหลีใต้ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถท างาน

ร่วมกับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น  เช่น 

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของประชากรและการบริการชุมชน เป็นต้น (http://kb.psu.ac.th/psukb/ 

bitstream/2010/6488/9/Chapter2.pdf) 

ในทศวรรษ 1990 เป็นทศวรรษท่ีการศึกษาของเกาหลีใต้พัฒนาอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นยุคเริ่ม
วางรากฐานการศึกษาแบบ Edutopia หรืออุตมรัฐทางการศึกษา ซึ่งรูปแบบการศึกษานี้เป็นการศึกษาท่ีเกาหลี
ใต้ใช้ในปัจจุบัน อีกท้ังในยุคนี้เปล่ียนความคิดในด้านอาชีพของเยาวชนเกาหลี ท่ีหลายคนต้องการประกอบ
อาชีพครู เพื่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานและเงินเดือนท่ีสูง ทศวรรษ 1990 จึงเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของ
การพัฒนาการศึกษาของเกาหลีใต้ 

 

ภาพรวมการศึกษาของเกาหลีใต้ใน ค.ศ. 2001 – ปัจจุบัน 
 ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ การศึกษา คือ พลังขับเคล่ือนหลักท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาประเทศ ความ

เจริญก้าวหน้าของการศึกษาในเชิงปริมาณของเกาหลี ท าให้ประชาชนเกาหลีทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาใน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษาก็ก าลังจะก้าวเข้ามาถึงจุดนี้เช่นกัน การท่ีการศึกษาของ

เกาหลีมีความเจริญก้าวหน้าเชิงปริมาณเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกระตือรือร้นอย่างสุดขีดใน

ด้านการศึกษาของประชากรชาวเกาหลีเอง เกาหลีเป็นชาติท่ีขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ จึงนับได้ว่าแรงงาน

ท่ีได้รับการศึกษาดี ซึ่งมีอยู่อย่างเหลือเฟือ คือ ปัจจัยผลักดันให้ประเทศชาติเจริญรุดหน้าก้าวไกล นอกจากนี้

การส่งเสริมให้ประชากรท้ังประเทศได้รับการศึกษานับได้ว่ามีส่วนอย่างมากในการสร้างเสริมให้สังคมเกาหลี

ปรับเปล่ียนไปสู่วิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น  ข้อเท็จจริงท่ีว่าการศึกษา คือ ปัจจัยหลักท่ี

ผลักดันให้เกาหลีเจริญก้าวหน้านั้นเป็นท่ีรับรู้กันไปท่ัวโลกและประเทศท่ีก าลังพัฒนาหลายต่อหลายประเทศก็

ยึดถือเกาหลีเป็นแบบอย่างทางด้านการจัดการศึกษา  
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การศึกษาของเกาหลีใต้ในศตวรรษท่ี  21 จึงมุ่งเน้นพัฒนาตามวิสัยทางการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 
21 ซึ่งรัฐบาลใน ค.ศ. 1995  ได้ประกาศไว้ว่า ระบบการเรียนการสอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนเป็นประชากร
โลก (global citizens) โดยการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ให้มีความเข้าในประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ ให้ความเอาใจใส่ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งระหว่างอาณาเขตและเชื้อชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะมุ่งเน้นทัศนคติที่เปิดใจรับความแตกต่างและความหลากหลายให้มากขึ้น  
(รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้) รัฐบาลในศตวรรษท่ี  21 จึงสืบ
สานเจตนารมนี้ โดยการพัฒนาการศึกษาให้เป็นแบบ Edutopia และด าเนินพัฒนาการศึกษาให้เป็นแบบ 
Smart Education ซึ่งได้วางรากฐานการศึกษาแบบนี้มาต้ังแต่ ค.ศ. 1996 แล้ว ท้ังยังพยายามแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดในวงการการศึกษาของเกาหลีใต้อีกด้วย 

การศึกษาแบบ Edutopia 

จากการจัดต้ังคณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ขึ้นใน ค.ศ. 1994 ซึ่ง

คณะกรรมาธิการนี้ได้วางรากฐานและก าหนดเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษายุคใหม่ของเกาหลีภายใต้

ความคิดท่ีเรียกว่า Edutopia หรืออุตมรัฐทางการศึกษา (a utopia of) ซึ่งหมายถึงความเป็นรัฐสวัสดิการทาง

การศึกษา โดยระบบการศึกษาต้องเป็นระบบเปิดและเป็นการศึกษาตลอดชีวิตท่ีชาวเกาหลีทุกคนสามารถเข้า

มาใช้ประโยชน์จากการศึกษาได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี 

คณะกรรมาธิการได้ก าหนดกรอบลักษณะของ Edutopia เพื่อเป็นกรอบความคิดของการปฏิรูป

การศึกษาไว้ดังนี้คือ  

1 ด้านเวลา ต้องจัดการศึกษาให้ประชาชนเรียนรู้ได้ทุกเวลาตลอดชีวิต  

2 ด้านสถานที่ ต้องใช้เทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหม่อันเฉียบคม เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเปิด

ประตูสู่การศึกษาได้ทุกสถานท่ี  

3 ด้านสถาบัน จัดสร้างระบบเครดิตแบงก์ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตและมีความ

สะดวกในการถ่ายโอนหน่วยกิตข้ามโรงเรียนหรือข้ามสถาบันการศึกษาตลอดจนข้ามสาขาวิชาได้  

4 ด้านมหาวิทยาลัย ปรับให้มีการลดจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกให้น้อยลงเท่าท่ีจะน้อยได้ และปรับ

ให้มีการการเรียนการสอนในระบบวิชาเอกคู่ (double majors) หรือ 3 วิชาเอกควบ (triple majors) อีกท้ัง

ต้องปรับให้ภาควิชาสามารถท างานร่วมกันโดยไม่มีพรมแดนความเป็นภาคขัดขวาง  

5 ในแง่มัธยมศึกษา ให้นักเรียนมีเสรีภาพที่จะถ่ายโอนการเรียนระหว่างอาชีวศึกษาสู่มัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญ หรือจากสายสามัญสู่สายอาชีวศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาต้องมีความหลากหลายพร้อม ๆ 

กับเน้นความสามารถเฉพาะด้าน และเปิดให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกโปรแกรมเรียนอย่างกว้างขวาง  
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6 การศึกษาระบบเปิด การศึกษาในระบบอุตมรัฐทางการศึกษาจะต้องเอื้อประโยชน์แก่ผู้ท่ีมีความ

บกพร่องทางกายภาพ และบุคคลท่ีประสบความยากล าบากในการเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียน การศึกษา

ท่ีพึงประสงค์จึงเป็นการศึกษาท่ีเรียกว่า “เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีสูงด้วยคุณค่าแต่ราคาต่ า” (Low Cost 

but high quality education for all) (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 1997 : 23) 

ตัวอย่างการพัฒนาการศึกษาให้เป็นแบบ Edutopia  

(1) รัฐบาลของเกาหลีใต้กับการศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาต่อเนื่อง (Adult and Continuing 

Education) 

การศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษานอกระบบ สามารถส่งเสริมและเก็บผู้ท่ีตกหล่นทางการศึกษาให้

กลับมาเรียนได้ใหม่ ในเกาหลีใต้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุก

กลุ่ม ซึ่งนอกจากเป็นการขจัดการไม่รู้หนังสือแล้วยังเพิ่มทักษะการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต รัฐบาล

ได้ออกกฎหมายสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) ถึง 2 ฉบับคือ  

1.1 กฎหมายส่งเสริมการศึกษาเบื้องต้น (Pre-School Education Promotion Law) เป็นการศึกษา

ส าหรับผู้ท่ีท างานแล้ว และไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระบบโรงเรียนโดยสนับสนุนให้จัดช้ันเรียนในโรงงาน  

1.2 กฎหมายส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคม (The Social Education Promotion Law) ได้ก าหนด

เกณฑ์ เพื่อรับรองการจัดการศึกษานอกระบบในแต่ละระดับ และเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ท่ีเรียนจบแล้ว

สามารถมีความรู้เทียบเท่าการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนและอาจเข้าเรียนต่อสถานศึกษาในระบบได้  

ใน ค.ศ. 2008 รัฐบาลได้จัดต้ังสถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต (NILE: The National 

Institute for Lifelong Education) โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังจัดการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาตลอดชีวิตในระดับต่าง  ๆ จนถึงการวิจัย

นโยบายด้านการศึกษาตลอดชีวิต การให้ความช่วยเหลือในโปรแกรมการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึง

การฝึกอบรมทีมท างาน รวมท้ังร่วมท างานกับสถาบันท่ีส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตอื่น ๆ ท าให้เห็นได้ว่าการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการด าเนินการแบบบูรณาการ (UNESCO, 2014)  

การศึกษาต่อเนื่องในประเทศเกาหลีใต้มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่าง

กัน เช่น มหาวิทยาลัยจัดโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีท างานแล้วกลับมาเรียนได้

โรงเรียนจัดการศึกษาผู้ใหญ่เปิดอบรมระยะส้ัน เพื่อเป็นการบริการชุมชน สถาบันการศึกษาของเอกชนจัดการ

เรียนการสอนแบบกวดวิชาฝึกอาชีพหรือวิชาทักษะท่ีเป็นหลักสูตรระยะส้ัน เช่น โรงเรียนสอนภาษาช่างซ่อม

วิทยุโทรทัศน์ การท าศิลปะประดิษฐ์ วาดภาพ ดนตรี เป็นต้น (จิรประภา อัครบวร, 2016 : 55-56) 

(2) นโยบาย Smart Education 

 ใน ค.ศ. 1996 รัฐบาลของเกาหลีใต้ได้ริเริ่มแผนการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาด้วยการใช้

เทคโนโลยีในโรงเรียน และใน ค.ศ. 2005 ได้เริ่มจัดสรรและให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในช้ัน



23 

 

 
 

เรียน โดยเป้าหมายของนโยบาย Smart Education คือ การปรับหลักสูตรของโรงเรียนในเกาหลีใต้ท้ังหมดให้

อยู่ในรูปแบบดิจิตอลภายในปี 2015 นโยบายดังกล่าวได้ออกแบบให้สอดรับกับความท้าทายการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ด้วยการเปล่ียนการศึกษาท่ีเหมือน ๆ กันท้ังหมด สู่การเรียนการสอนแบบหลากหลายและมี

ระบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ในขณะเดียวกันก็ลดช่องว่างทางการศึกษา  เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง

การศึกษาได้ (EEFthailand.) 

โครงการต าราเรียนดิจิตอล เริ่มด าเนินการใน ค.ศ. 2007 แผนการคือ กระจายต าราเรียนดิจิตอลสู่

โรงเรียนประถมทุกโรงเรียนภายใน ค.ศ. 2014 และไปยังโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมท้ังหมดใน ค .ศ. 2015 

การใช้ต าราเรียนแบบดิจิตอล ท าให้นักเรี ยนอยากเรียนรู้มากขึ้น และท่ีส าคัญมันสามารถแก้ไขเนื้อหาใน

บทเรียนได้ทันที ในขณะท่ีต าราแบบกระดาษต้องใช้เวลานาน ซึ่งหลังจากใช้ต าราเรียนแบบดิจิตอลในการเรียน

ของประเทศเกาหลีใต้ พบว่าโรงเรียนประถมกว่า 110 แห่ง นักเรียนมีผลการเรียนเชิงวิชาการดีขึ้น 

(EEFthailand.) 

เท่าท่ีกล่าวมาท าให้ทราบว่าแผนการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เกาหลีใต้ด้วยการจัดระบบ 

Smart Education ให้ทุกโรงเรียนเปล่ียนแปลงระบบการเรียนไปเป็นระบบดิจิตอล ใช้ต าราเรียนดิจิตอลแทน

ต าราเรียนท่ีเป็นกระดาษ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการสอน ท าให้เด็กอยากเรียนเพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนเห็นภาพจากการดูวีดีทัศน์ ได้เห็นบทเรียนเสมือนจริง สามารถแก้ไขปัญหาบทเรียนได้ และสามารถ

ค้นหาข้อมูลทางวิชาการได้ง่าย ช่วยให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์เป็น สามารถเลือกข้อมูลได้หลากหลายอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การท่ีจะท าให้การศึกษาแบบ Smart Education ประสบความส าเร็จได้ เกาหลีใต้จึง

พัฒนาครูซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญท่ีจะท าให้การศึกษาพัฒนาขึ้น  

การพัฒนาครูของเกาหลีใต้ 

ในประเทศเกาหลีใต้พ่อแม่ชาวเกาหลีมีความคาดหวังต่อความส าเร็จของลูก ๆ สูงมาก รัฐบาลเกาหลี

ใต้จึงให้คุณค่าและความส าคัญของต่อศึกษาเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลมองว่ารากฐานส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนา

มนุษย์ได้คือ อาชีพครู ท าให้อาชีพครูในเกาหลีใต้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้เงินเดือนสูง ซึ่งเป็นส่วนการกระตุ้น

ท่ีท าให้สังคมเกาหลีได้ครูที่มีคุณภาพจากข้อมูลของ OECD5  ค.ศ. 2014 รายงานว่าประเทศเกาหลีมีจ านวนครู

ท่ีอายุต่ ากว่า 40 ปี ประมาณร้อยละ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม OECD มีค่าเฉล่ียประมาณร้อยละ 

41 ส่วนเงินเดือนครูเกาหลีนั้นพบว่ารัฐบาลจ่ายเงินเดือนครูสูงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบรายได้ครูในต่างประเทศ 

ผู้สอนในระดับช้ันท่ีต่ ากว่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมท่ีมีประสบการณ์ 15 ปีข้ึนไปและได้รับการฝึกอบรมในระดับ

ท่ีเท่า ๆ กันในประเทศเกาหลีใต้ ครูที่สอนในระดับนี้จะได้รับเงินเดือนเฉล่ียประมาณ 48,146 เหรียญสหรัฐต่อ

                                                             
5

 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) คือ องค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ยอมรับระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจ
การค้าเสรีในการร่วมกัน และพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก เกาหลีใต้เป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกในองค์กรน้ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7
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ปี ประมาณ 1,500,000 บาทต่อปี ในขณะท่ีครูในกลุ่ม OECD ท่ีสอนในระดับช้ันท่ีต่ ากว่ามัธยมโดยเฉล่ียได้รับ

เงินเดือนอยู่ท่ี 39,934 เหรียญสหรัฐต่อปี ประมาณ 1,300,000 บาทต่อปี ส่วนครูท่ีสอนระดับสูงกว่า

มัธยมศึกษาได้รับเงินเดือนอยู่ท่ี 41,665 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 1,400,000 บาทต่อปี ซึ่งการให้เงินเดือนสูง

เป็นการสร้างเงื่อนไขและสร้างโอกาสในการคัดเลือกคนท่ีมีศักยภาพมาเป็นครู ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนา

การศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  

ครู คือ ปัจจัยความส าเร็จของเกาหลีใต้ ครูเกาหลีใต้ถูกคัดเลือกมาจากคนท่ีเก่งท่ีสุด กว่าจะผ่านเข้า

ไปเปน็นักเรียนครูได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนักเรียนท่ีมีคะแนนสูง 5% แรกจากผู้เข้าร่วมคัดเลือกเท่านั้นท่ีมีสิทธิ

เข้าศึกษาในสถาบันผลิตครู โดยผู้ท่ีจะเป็นครูของเกาหลีใต้ได้ต้องผ่านการศึกษามาอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 

(1) จบจากสถาบันผลิตครู เช่น วิทยาลัยครูหลักสูตร 4 ปี หรือจบจากวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัย

เช่น มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติเกาหลีใต้ 

(2) ลงทะเบียนรายวิชาทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย แล้วสมัครสอบรับใบรับรองวิชาชีพครู 

(3) จบการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย สาขาทางการศึกษา 

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูมาก และพัฒนาครูในทุก

สาขาวิชา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและส่งเสริมจริยธรรมของครูดังนี้ 

(1) การฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร เป็นการอบรมครูโดยส านักฝึกอบรมครูในระดับภูมิภาค

ประมาณ 180 ช่ัวโมง 

(2) การฝึกอบรมทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยโรงเรียนและส านักฝึกอบรมครู

ในระดับภูมิภาคประมาณ 60 ช่ัวโมง 

(3) การฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการอบรมอาจารย์ใหญ่ ครูระดับสูง ผู้บริหารการศึกษา โดยส านัก

ฝึกอบรมครูในระดับภูมิภาคและสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการวิจัยและฝึกอบรม 

(4) การฝึกอบรมพิเศษใช้ระยะเวลา 2-3 ปี เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 

(5) การฝึกอบรมในต่างประเทศหรือการไปทัศนศึกษาใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ 

(6) การฝึกอบรมครูเพื่อการใช้ ICT อย่างต่อเนื่องด าเนินการโดยสถาบัน KERIS และให้การรับรอง

สถาบันอีก 46 แห่งในการสอนทางไกลเพื่อการฝึกอบรมครูในสถาบันต่างๆท้ังของรัฐและเอกชน 

นอกจากนั้นเมื่อเข้าท างานครูเกาหลีมีเวลาท างานอย่างเป็นทางการต้ังแต่ 07.30 น. ถึง 17.30 การ

เป็นครูในเกาหลีไม่ใช่เรื่องง่าย ครูแต่ละคนจะต้องผ่านการประเมินโดยครูใหญ่และเพื่อนร่วมงานอย่างน้อย 3 

คน ใน 2 ครั้งต่อเทอม นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อน ามาพัฒนาการ

สอนในห้องเรียนด้วย บางโรงเรียนมีการประชุมต้ังแต่ต้นเทอม เพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างนักเรียน 

ครู และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และในห้องเรียนหนึ่งห้องจะบังคับให้มีนักเรียนแค่ 35 
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คนต่อครู 2 คนเท่านั้น ท าให้การเรียนการสอนสามารถคาดหวังคุณภาพได้  (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2006 : 49) 

ครูประจ าช้ันมีความส าคัญต่อความประพฤติของนักเรียนและรับผิดชอบต่อนักเรียนเช่นเดียวกับ

ผู้ปกครอง โดยครูจะพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอ เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงความประพฤติ โดยปกติ

ปัญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียนมีน้อยมาก หรือเกือบจะไม่มีเลย อีกท้ังครูมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับ

เด็กสูง นักเรียนให้ความเคารพครูอย่างมาก การท าความเคารพครูเป็นวัฒนธรรมท่ียังคงรักษาไว้ได้อย่างดีใน

โรงเรียน (Student Teacher Relationship) ครูมีวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ครูสร้างไมด์เซ็ตให้นักเรียนคิด

แบบโซเครติส (Socratic Method) ครูได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถดูแลเด็กพิเศษได้ ( Inclusion) 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน (Parental Involvement) (ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2006 : 45) 

 

การสอบซูนึง 

จุดเริ่มต้นของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้มีท่ีมาคล้ายคลึงกับหลายประเทศ คือ เริ่มมาจาก
การสอบเข้ารับราชการต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 10 เช่นเดียวกับการสอบจอหงวนของจีน การได้เป็นข้าราชการ
น ามาซึ่งสถานะทางสังคม ช่วยยกระดับฐานะให้กับท้ังครอบครัว เป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มีจริยธรรมและคุณงาม
ความดี การสอบเข้ารับราชการลักษณะเดิมถูกยกเลิกไปเมื่อปลายศตวรรษท่ี 19 ในยุคท่ีญี่ปุ่นเข้ามาปกครอง
เกาหลีใต้ (waymagazine, 2017) 

หลังจากจักรวรรดิญี่ปุ่นล่มสลายเมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง ประชากรวัยผู้ใหญ่ในเกาหลีใต้
น้อยกว่าร้อยละ 5 เท่านั้นท่ีได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา และอัตราการอ่านออกเขียนได้ของ
ประชากรต่ า  ส่ิงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกาหลีใต้ยกเครื่องระบบการศึกษาของตนเองใหม่อยู่เสมอ โดยเริ่ม
ปฏิรูปต้ังแต่ปี 1950 ผ่านอุปสรรคมากมาย เช่น ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจอันโกลาหล และ
ภาวะสงคราม ท้ังนี้รัฐบาลเกาหลีใต้พัฒนาการศึกษาโดยมุ่งยกระดับประชากรตนเอง ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มชนช้ัน
บนเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมท้ังประเทศ จนปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีอัตราการอ่านออกเขียนได้เกือบ
เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ (waymagazine, 2017) 

มีระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยท่ีช่ือว่า College Scholastic Ability Test (CSAT) หรือท่ี

เรียกว่า “ซูนึง (수능)” เริ่มจัดสอบครั้งแรกเมื่อ ค .ศ. 1994 ซึ่งจัดสอบโดย Korea Institute of 

Curriculum and Evaluation (KICE) โดยผลสอบซูนึงสามารถน าไปยื่นสอบเข้าได้ท้ังมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ

เอกชน ใน 1 ปีจะจัดสอบแค่เพียงครั้งเดียว คือ ช่วงสัปดาห์ท่ี 2 เดือนพฤศจิกายนของทุกปี และจัดสอบทุก

วิชาภายในหนึ่งวันเท่านั้น  
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ส าหรับวิชาท่ีใช้ในการสอบมีท้ังหมด 6 วิชา ได้แก่            

- ภาษาประจ าชาติ (National Language) มีท้ังหมด 45 ข้อ 100 คะแนน เวลาสอบ 80 นาที 

  - คณิตศาสตร์ (Mathematics) มีท้ังหมด 100 คะแนน เวลาสอบ 100 นาที 

- ภาษาอังกฤษ (English language) มี 45 ข้อ 100 คะแนน เวลาสอบ 70 นาที 

- ประวัติศาสตร์เกาหลี (Korean History) และ สังคมศึกษา / วิทยาศาสตร์ / อาชีวศึกษา 

(Social Studies / Science / Vocational Education) มีท้ังหมด 20 ค าถาม 50 คะแนน เวลาสอบ 102 

นาที * ในส่ีวิชานี้ บังคับเลือกสอบได้เพียงหนึ่งวิชาเท่านั้น สามารถเลือกตามแผนการเรียนของตนได้ 

 - ภาษาต่างประเทศ (Foreign language / Hanja)6 มี 30 ค าถาม 50 คะแนน เวลาสอบ 40 

นาที  

โดยแบ่งตารางสอบออกเป็นดังนี้  

- ภาษาประจ าชาติ เริ่มสอบตอน 08.40 - 10.00 น. 

- คณิตศาสตร์ เริ่มสอบตอน 10.30 - 12.10 น. 

           - ภาษาอังกฤษ เริ่มสอบตอน 13.10-14.20 น 

- ประวัติศาสตร์เกาหลี และ สังคมศึกษา / วิทยาศาสตร์ / อาชีวศึกษา เริ่มสอบตอน 14.50 - 

16.32 น. 

 - ภาษาต่างประเทศ เริ่มสอบตอน 17.00 - 17.40 น. 

(Admission Premium, 2017) 

การเตรียมตัวสอบซูนึงของนักเรียนเกาหลีใต้ นอกจากการเรียนในโรงเรียนอย่างหนักหน่วง ยังรวมกับ

การเรียนพิเศษอย่างทรหด นักเรียนมักใช้เวลานอนหลับเพียงหกช่ัวโมงต่อวัน เพราะนอกจากการไปเรียนท่ี

โรงเรียน นักเรียนยังต้องเข้าเรียนพิเศษเพิ่มเติมอีก โดยมีท้ังการไปเรียนตามโรงเรียนสอนพิเศษ หรือมีช่ือ

เรียกว่า ฮักวอน (Hagwon – 학원) ใน ค.ศ. 2015 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 69.4 และ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 50.2 ใช้บริการโรงเรียนสอนพิเศษ จนกระท่ังปัจจุบันรัฐบาลได้จัดท า

เนื้อหาเพิ่มเติมแจกจ่ายให้นักเรียนเข้าถึงได้ฟรีผ่าน Educational Broadcasting System (EBS) ซึ่งเผยแพร่

ท้ังทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต เพื่อลดการใช้บริการโรงเรียนสอนพิเศษเหล่านี้ รวมท้ังการต้ังกฎเคอร์ฟิว 

ห้ามให้โรงเรียนเหล่านี้ใช้เวลาสอนนักเรียนเกิน 22.00 น. หรือหากไม่อยากไปเรียนท่ีโรงเรียนสอนพิเศษ ยังมี

ตัวเลือกเป็นการกวดวิชาแบบส่วนตัวหรือท่ีเรียกว่า ‘กวา-เว’ (과외) ซึ่งผู้สอนมักจะก าลังเรียนหรือจบจาก

มหาวิทยาลัยช่ือดัง (waymagazine, 2017) 

                                                             
6

 วิชาภาษาต่างประเทศที่มีเลือกในการสอบซูนึงมี 9 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษาเวียดนาม และอังจา (อักษรจีน – เกาหลี) โดยผู้สอบสามารถเลือกสอบได้หน่ึงภาษาเท่าน้ัน 
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เป้าหมายส่วนใหญ่ของผู้เข้าสอบซูนึง คือ “Reach for the SKY” ซึ่งตัวอักษร S-K-Y ท่ีหมายถึง

ท้องฟ้านั่นคืออักษรตัวแรกของ 3 สุดยอดมหาวิทยาลัยในฝันของเด็กเกาหลี ซึ่งประกอบด้วย Seoul National 

University, Korean University และ Yonsei University การได้เข้าเรียนใน 3 สุดยอดมหาวิทยาลัยดังกล่าว 

ถือว่าเป็นตัวก าหนดอนาคตทางการศึกษา และเป็นใบเบิกทางให้ได้เข้าท างานบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลี โดย

แต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบกว่าครึ่งล้านคน แต่มีเด็กเพียงประมาณ 1% เท่านั้น ท่ีสอบเข้า 3 สุดยอดมหาวิทยาลัย

ได้ ดังนั้นภายหลังประกาศผลสอบ จึงมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นท่ีจะได้รับข่าวดี และส าหรับเด็กในประเทศท่ีคนมี

ความมุ่งมั่นจริงจังสูงมากขนาดนี้  บางคนจึงท าใจรับไม่ได้กับความผิดหวัง  หรือต้องทนอยู่กับความเครียด

ความกดดันจากการเตรียมตัวสอบ (posttoday, 2018) 

“การสอบซูนึงถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติของคนเกาหลีใต้ทั้งประเทศ” เกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับ
วันสอบซูนึงมาก เพราะถือเป็นวันส าคัญท่ีสุดในชีวิตของนักเรียน ไม่เพียงเฉพาะศูนย์สอบกว่า 1,200 แห่งท่ีจะ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสอบได้โดยสะดวก ปลอดภัย ไร้ส่ิงรบกวน ภาคส่วนอื่น ๆ ก็ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการสอบครั้งนี้อย่างเต็มก าลัง เช่น 

- บริษัท ห้าง ร้าน จะเริ่มเปิดท าการช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตท่ีมีสนามสอบ เพื่อลดจ านวน
นักเรียนท่ีไปเข้าสอบไม่ทันจากปัญหาการจราจรติดขัด แม้กระท่ังตลาดหลักทรัพย์ก็ยอมเปิดช้าลงเพื่อ
การนี้เช่นกัน 

- ต ารวจยินดีให้บริการไปส่งนักเรียนยังศูนย์สอบ หากติดอยู่ในสภาพการจราจรท่ีหนาแน่น จนอาจจะ
ไปไม่ทันเข้าสอบ 

- ระหว่างสอบภาคการฟังในวิชาภาษาอังกฤษ การบินของอากาศยานท้ังหมดจะถูกระงับเป็นเวลา 30 
นาที เพื่อไม่ให้รบกวนนักเรียนท่ีก าลังเข้าสอบ 

นอกจากนี้และในวันสอบ บรรยากาศหน้าสถานท่ีสอบเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีรุ่นพี่

มหาวิทยาลัยและรุ่นน้องมาให้ก าลังใจ ยกป้ายเชียร์ท้ังป้ายปกติ หรือป้ายไฟ โบกธงเชียร์ พร้อมเครื่องมือ

สันทนาการพร้อม ท้ังนี้ก็เพื่อท าให้ผู้เข้าสอบไม่เกิดอาการเครียดหรือวิตกก่อนสอบมากเกินไป พอถึงเวลาการ

สอบ กิจกรรมสันทนาการจะยุติลง กลายเป็นพื้นท่ีท่ีผู้ปกครองหลายคนนั่งขอพรต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เพื่อให้ลูกหรือ

บุตรหลานของตนเองนั้นสอบได้ หรือเข้ามหาวิทยาลัยท่ีต้ังใจได้ส าเร็จ พร้อมส่งพลังจิตเพื่อเป็นก าลังใจในการ

สอบนั่นเอง นอกจากหน้าโรงเรียนตามศาลเจ้าต่าง  ๆ ก็จะเต็มไปด้วยผู้ปกครองเหมือนกัน (Admission 

Premium, 2017) 
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ผลลัพธ์ความส าเร็จทางการศึกษาของเกาหลีใต้ 

(1) ดูจากผลการสอบ PISA ของนักเรียนชาวเกาหลีใต้ 

 ความส าเร็จทางการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้เริ่มปรากฏชัดใน ค.ศ. 2009 เห็นได้จากผลการสอบ

ของนักเรียนชาวเกาหลีใต้ในโปรแกรมการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA: Program for International 

Student Assessment) ซึ่งเป็นการจัดสอบนักเรียนอายุ 15 ปี จาก 65 ประเทศ วิชาท่ีสอบ ได้แก่ การอ่าน 

(Reading) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และวิทยาศาสตร์ (Science) โปรแกรมการสอบนี้จัดท าขึ้นโดย

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD: Organization for Economic-operation 

and Development) นักเรียนเกาหลีใต้สอบคณิตศาสตร์และการอ่านได้เป็นอันดับ 1 วิทยาศาสตร์ได้เป็น

อันดับ 3 ซึ่งผลท่ีได้แตกต่างจากผลสอบใน ค.ศ. 2006  ท่ีผลสอบคณิตศาสตร์อยู่ในอันดับท่ี 4 การอ่านอยู่ใน

อันดับท่ี 1 และวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับท่ี 11 จากผลการสอบนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าประเทศเกาหลีใต้เป็น

ประเทศหนึ่งท่ีมีระบบคุณภาพการศึกษาดี ซึ่งความส าเร็จเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าปรัชญาและแนวคิด

การศึกษาของเกาหลีใต้ท่ีได้พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น  เป็นปรัชญาและ

แนวคิดการศึกษาท่ีสามารถแก้ปัญหาในอดีตรวมท้ังเป็นฐานท่ีส าคัญในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ

ประเทศในอนาคตอีกด้วย (จิรประภา อัครบวร, 2016 : 40) 

(2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เกาหลีใต้จัดประเมินในทุก ๆ 5 ป ี

ต้ังแต่ ค.ศ. 2008 สภาการอุดมศึกษาแห่งชาติ (KCUE) มีการประเมินผลการจัดการศึกษาจาก
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การจัดการการศึกษาสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และให้การประเมินเป็น
กลไกท่ีสะท้อนกลับจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรในมหาวิทยาลัย อีกท้ัง
ช่วยลดช่องว่างระหว่างความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมกับทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา มีการเลือกเฉพาะหัวข้อท่ีส าคัญในแต่ละปี โดยประเด็นการประเมินมาจาก
ตัวแทนของบริษัทต่าง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมในการจัดท าประเมินและให้ค าปรึกษาถึงการจัดท าหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา โปรแกรมการฝึกงานทักษะต่าง ๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตัวอย่างเช่น ใน ค.ศ. 2010  มี
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินถึง 74 แห่งและมีบริษัท 41 บริษัท ท่ีเข้าร่วมก าหนดประเด็น การประเมิน
และการพัฒนา ซึ่งเรื่องท่ีประเมินครอบคลุมถึงการผลิตบัณฑิตในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ เซมิ
คอนดัคเตอร์ คอมพิวเตอร์และการส่ือสารทางไกล (KCUE, 2011) โดยการประเมินการศึกษาจากองค์การ
ภายนอกนี้มีระบบประเมินท่ีจัดท าขึ้นทุก 5 ปี (KCUE, 2011) ผลจากการท าเร่ืองรับรองคุณภาพการศึกษา
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความพยายามที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับ
โลก (World Class University) (จิรประภา อัครบวร, 2016 : 53) เห็นได้จากรายงานประเมินผลอันดับ
มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในโลกประจ าปี 2019 ของ ARWU (Academic Ranking of World Universities) ซึ่ง
เป็นรายการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย ใน 100 อันดับแรก มี
มหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ติดอันดับท้ังหมด 4 มหาวิทยาลัย คือ อันดับท่ี 36 มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล อันดับ
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ท่ี 41 สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี อันดับท่ี 71 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพฮัง และอันดับท่ี 90 มหาวิทยาลัยเกาหลี จากผลการจัดอันดับสะท้อนให้เห็นว่าเกาหลีใต้ประสบความส าเร็จ
ในการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก (World Class University)  

 

รัฐบาลของเกาหลีใต้กับความพยายามในแก้ไขปัญหาที่เกิดในการศึกษาของเกาหลีใต้ 

หากมองเพียงผิวเผินการศึกษาของเกาหลีใต้เหมือนเป็นระบบการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จระบบ

หนึ่งในโลก ดูได้จากผลการสอบวัดระดับนานาชาติ อาทิเช่น PISA ผลการสอบของนักเรียนเกาหลีใต้มีคะแนน

เฉล่ียสูงมาก เป็นล าดับต้น ๆ ท าให้หลายประเทศช่ืนชมและยึดถือระบบการศึกษาของเกาหลีใต้เป็นแบบอย่าง

ทางด้านการจัดการศึกษา แม้กระท่ังประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 2010 อดีตประธานาธิบดี

บาลัค โอบามา  ได้กล่าวชมระยะเวลาเรียนในแต่ละปีการศึกษาของเกาหลีใต้ เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ว่า "เราไม่

อาจใช้ตารางเรียนที่ออกแบบมาต้ังแต่ยุคที่สหรัฐฯ ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมที่พ่อแม่ต้องให้ลูก ๆ ไปช่วย

พรวนดินที่บ้านหลังเลิกเรียนได้อีก ตารางเรียนแบบนั้นมันเหมาะสมกับยุคหนึ่ง  แต่วันนี้มันท าให้เรา

เสียเปรียบในการแข่งขันเด็ก ๆ ของเราใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเด็ก ๆ ในเกาหลีใต้เป็นเดือน แบบนี้ไม่มีทาง

ที่เราจะช่วยเตรียมตัวเด็ก ๆ เพื่อต่อสู้ในเศรษฐกิจยุคศตวรรษที่ 21 ได้" (interscholarship, 2012) 

ตัวอย่างท่ียกมาท าให้เห็นว่า ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ในสายตาประเทศอื่น ถือว่าเป็นท่ีน่าช่ืนชมและน่า

ยกย่อง  

แต่ในทางกลับกัน ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ได้สร้างปัญหาท่ีหยั่งลึกในสังคมเกาหลีใต้จนยากท่ีจะ
แก้ไข เห็นได้จากงานของ Seth (2005) ท่ีสะท้อนให้เห็นอีกด้านของการศึกษาในเกาหลีใต้ท่ีต้องเผชิญประเด็น
ปัญหาสังคม ครอบครัว และนักเรียนเกิดความเครียด ต้ังแต่การเตรียมการสอบ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาท่ีสูง
ล่ิว ส าหรับค่าเรียนพิเศษหรือกวดวิชา ความไม่เท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษาท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น
ห้องเรียนท่ีแออัดเกินไป สอนให้จ ามากกว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเช่ือว่านี่คือ การเรียนการสอน
ของชาติ (จิรประภา อัครบวร, 2016 : 58) 

การเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันกวดวิชา เป็นการเรียนโดยน าข้อสอบมาวิเคราะห์ให้เด็กฝึก

ท าจนเกิดความช านาญในการสอบ ซึ่งผลการพัฒนาการศึกษาท่ีต่างชาติเห็นจากคะแนนสอบอาจไม่ใช่ดัชนีบ่งช้ี

ความส าเร็จท้ังหมดของการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ แม้ว่าการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาแต่การแข่งขัน

เพื่อความเป็นเลิศตลอดเวลานั้น เป็นปัญหาให้รัฐบาลและครอบครัวชาวเกาหลีใต้ต้องตระหนักกับปัญหาท่ีเด็ก

นักเรียนต้องเรียนอย่างหนัก เพื่อมุ่งเข้ามหาวิทยาลัย เด็ก ๆ ต่างเข้าโรงเรียนกวดวิชาจึงท าให้ใช้เวลาเรียนถึง

วันละ 14 ช่ัวโมงและหลายครอบครัวจ่ายเงินครึ่งหนึ่งของรายได้เป็นค่าเล่าเรียนของลูกท าให้การศึกษาเกาหลี

ใต้เป็นสังคมของพวก “คร่ าเคร่งกับการสอบ” (Williamson, 2011) 
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ประเด็นส าคัญท่ีเป็นปัญหาหลักของระบบการศึกษาของเกาหลีใต้มีดังนี้ 

(1) การเรียนเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว 

ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมการศึกษาแบบ

ท่องจ า เมื่อการสอบจบลงผู้เรียนจะลืมเลือนความรู้ท่ีท่องจ ามา เพราะความรู้นั้นมีค่าแค่สอบ วงจรชีวิตของ

นักเรียนเกาหลีใต้จึงให้เวลากับการอ่านหนังสือ ติวสอบ และสอบ เมื่อเลิกเรียนจากท่ีโรงเรียน ก็ต้องไปติวสอบ

ตามสถาบันติวเตอร์หรือครูสอนพิเศษส่วนตัว หลังจบการเรียนพิเศษ ก็ต้องมานั่งทบทวนต าราเรียน วน ๆ ไป

เพียงเท่านั้น จึงลืมให้ค่าความรู้และประสบการณ์ในช่วงชีวิตวัยเรียนท่ีผ่านเข้ามา  

(2)  การศึกษาที่ถูกคาดหวังจากสังคมรอบข้าง 

ย้อนไปถึงในช่วงลัทธิขงจ่ือท าให้ประชาชนเกาหลีใต้ติดยึดว่า “การศึกษาจะสามารถยกระดับชีวิตให้ดี

ขึ้นได้” ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา ประชาชนเกาหลีใต้ก็มีความกระตือรือร้นกับการเรียนเป็นอย่างมาก เป้าหมาย

สูงสุดของนักเรียนมัธยมปลาย คือ การสอบติดมหาวิทยาลัย SKY ให้ได้ เพื่อเป็นใบเบิกทาง การันต์ตี การงาน

ชีวิตท่ีดีในอนาคต นอกจากเป็นเป้าหมายของนักเรียนแล้ว ยังเป็นความคาดหวังของครอบครัวอีกด้วย 

ยกตัวอย่าง ภาพยนตร์เรื่อง  Reach of the sky ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ของเกาหลีใต้ (การสอบซูนึง) ขอยกตัวอย่างฉากหนึ่งในเรื่องมาว่า 

พ่อ : แกอยากเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ หรืออยากเป็นนักศึกษาท่ีดีกันแน่ 

ลูกชาย : ผมอยากเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ครับ ผมว่าการเรียนไม่ส าคัญเท่าการได้เข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ 

พ่อ : แล้วท าไมแกถึงอยากเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ล่ะ 

ลูกชาย : ไม่ใช่ว่าผมอยากนะ แต่สังคมกดดันมาตลอดชีวิตว่าต้องเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ให้ได้ 

จากฉากนี้ท าให้เห็นว่า  นักเรียนเกาหลีใต้ต้องแบกรับความกดดันและความคาดหวังของสังคมรอบ

ข้างเป็นอย่างมาก จนการเรียนของนักเรียนเกาหลีใต้ มีความหมายเป็นเพียง “การติวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

เท่านั้น” 

(3) ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่หมดเป็นเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน 

ผู้ปกครองใช้เงินหมดไปกับการกวดวิชาของบุตรหลานเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้บุตรหลานท าคะแนนสอบ
ได้ดี และเพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเป้าหมายให้ได้ จากงานส ารวจช้ินหนึ่ง โดยสภาบันพัฒนาการศึกษาของ
เกาหลี (KEDI) เผยให้เห็นว่า จ านวนเงินท่ีผู้ปกครองใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ส าหรับการศึกษาในโรงเรียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีปริมาณท่ีมากกว่าค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีรัฐลงทุนกับ
การศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 1999 : 20) 
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แนวทางท่ีรัฐบาลใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ 

 (1) แนวคิด Happy Education for All Students  

แนวคิด Happy Education for All Students เป็นส่ิงทีรัฐบาลเกาหลีใต้คิดขึ้น เพื่อย้ ากับผู้ท่ี

เกี่ยวข้องว่าจะต้องร่วมกันสร้างระบบการศึกษาท่ีน าไปสู่ความสุขของทุกคน โดยก่อนอื่นต้องท าให้เด็กนักเรียน

รู้ก่อนว่านอกเหนือจากการต้องสอบเข้า 3 มหาวิทยาลัยในฝันแล้ว ชีวิตยังมีทางเลือกอื่นท่ีจะไปสู่ความส าเร็จ

ได้ ด้วยการฝึกให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตจริง (Posttoday, 2019) 
(2) นโยบายการลด "วัฒนธรรมการศึกษาอย่างเอาเป็นเอาตาย" 

 ใน ค.ศ. 2010 พบว่ากว่า 74% ของนักเรียนเกาหลีท้ังหมด จะต้องเคยเรียนกวดวิชาไม่ว่าทางใดทาง
หนึ่ง บางครั้งเราเรียกการศึกษาเช่นนี้ว่า "การศึกษาเงา" (shadow education) โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายไปเฉล่ียปีละ 2,600 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 78,000 บาท) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลเกาหลีใต้
จึงประกาศใช้กฎ "เคอร์ฟิว" กับโรงเรียนสอนพิเศษมิให้ท าการสอนหลังส่ีทุ่ม และบุกทลายโรงเรียนกวดวิชา
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลด "วัฒนธรรมการศึกษาอย่างเอาเป็นเอาตาย" ของเกาหลีใต้ ในการสอบแข่งขัน
ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รัฐบาลได้พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบของข้อสอบและนโยบายการรับเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อหวังลดความกดดันของนักเรียน และมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แทน 
แต่นโยบายนี้ก็ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะ เมื่อไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้ ผู้ปกครองจึงจ้าง
ติวเตอร์มาติวบุตรหลานส่วนตัวที่บ้าน หรือ ให้บุตรหลานติวผ่านส่ือออนไลน์แทน (sanook, 2012) 

(3) รัฐบาลเกาหลีใต้ได้พยามยามลดปัญหาโดยพัฒนาโทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 
(Smart Phone Application) 

การเรียนแบบคร่ าเคร่งเพื่อการสอบอย่างเอาเป็นเอาตายเฉล่ียถึงวันละ 14 ช่ัวโมง (Janda, 2013) มี
ผลต่อเนื่องและเป็นสาเหตุหนึ่งของการคิดฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนเกาหลีใต้ซึ่งเด็กนักเรียนกว่าครึ่งหนึ่งของ
นักเรียนท้ังหมดเคยคิดฆ่าตัวตาย และจากการส ารวจของมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพเกาหลี (Korea Health 
Promotion Foundation) พบว่าวัยรุ่นมากกว่าครึ่งท่ีมีอายุระหว่าง 14 ถึง 19 ปี ยอมรับว่าเคยคิดฆ่าตัวตาย
และกว่าร้อยละ 40 ของวัยรุ่นเหล่านี้ ยอมรับว่าการคิดฆ่าตัวตายเกิดจากความกดดันจากโรงเรียนรวมท้ังความ
กังวลถึงความไม่แน่นอนของอนาคต และสถิติการฆ่าตัวตายของนักเรียนเกาหลีใต้สูงสุดในบรรดาสมาชิก 34 
ประเทศของกลุ่ม OECD โดยการฆ่าตัวตายจะมีมากท่ีสุดในช่วงท่ีมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากปัญหาการฆ่า
ตัวตายท่ีมีมากขึ้นนี้จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้พยามยามลดปัญหา  โดยพัฒนาโทรศัพท์ท่ีรองรับ
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Smart Phone Application) เพื่อช่วยลดการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียน (AFP, 

http://campus.sanook.com/
http://campus.sanook.com/u-life/
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2015) ซึ่งเป็นเสมือน Hotline หรือสายด่วนในการให้ค าปรึกษาแก่เด็กเหล่านี้ (จิรประภา อัครบวร, 2016 : 
60) 

(4) ระบบ Cyber Home 

ใน ค.ศ. 2005 เกาหลีใต้ได้ด าเนินระบบการเรียนรู้ท่ีบ้านผ่านระบบ Cyber Home เพื่อให้นักเรียน
เกาหลีใต้มีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา ระบบนี้เป็นเหมือนการเรียนออนไลน์ท่ีนักเรียนสามารถ
โต้ตอบกับครูผู้สอนผ่านการท้ิงข้อความไว้ได้ ระบบนี้ได้ช่วยแก้ไขภาระค่าใช้จ่ายในด้านการติวส าหรับ
ผู้ปกครองบางส่วน และช่วยเหลือเปิดโอกาสให้ส าหรับเด็กท่ีผู้ปกครองไม่มีก าลังทรัพย์พอส าหรับการจ่ายค่า
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา (EEFthailand.) 

 

หลังจากท่ีเกาหลีใต้ได้รับเอกราชจากญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1945 ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้มีลักษณะเสรี
และมีความเป็นประชาธิปไตย 

 ในทศวรรษ 1960 รัฐบาลพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มุ่งเน้น

พัฒนาการศึกษาในระดับประถมศึกษา อีกท้ังยังเริ่มวางรากฐานด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชน และท่ีส าคัญมี

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 1968  

ในทศวรรษ 1970 รัฐบาลเน้นขยายอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ จึงต้องการแรงงานท่ีช านาญใน

ด้านนี้ การศึกษาในยุคนี้จึงเน้นพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีการ

เปล่ียนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อเปิดกว้างให้ชนช้ันกลางมีการศึกษาสูงขึ้น 

และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้น 

ในทศวรรษท่ี 1980 เป็นทศวรรษท่ีเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อยู่ตัว จึงเน้นการพัฒนาการศึกษาใน

ระดับสูง แต่เกิดท้ังความวุ่นวายทางการเมือง จึงส่งผลต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของเกาหลี การปฏิรูปทาง

การศึกษาไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรในทศวรรษนี้ 

ในทศวรรษ 1990 เป็นทศวรรษท่ีการศึกษาของเกาหลีใต้พัฒนาอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นยุคเริ่ม
วางรากฐานการศึกษาแบบ Edutopia หรืออุตมรัฐทางการศึกษา ซึ่งรูปแบบการศึกษานี้เป็นการศึกษาท่ีเกาหลี
ใต้ใช้ในปัจจุบัน อีกท้ังในยุคนี้เปล่ียนความคิดในด้านอาชีพของเยาวชนเกาหลี ท่ีหลายคนต้องการประกอบ
อาชีพครูเพื่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานและเงินเดือนท่ีสูง ทศวรรษ 1990 จึงเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของการ
พัฒนาการศึกษาของเกาหลีใต้ 
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 ใน ค.ศ. 2001 – ปัจจุบัน ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้พัฒนาเป็นการศึกษาแบบ Edutopia อีกท้ัง

ผลการสอบวัดระดับต่าง ๆ ของนักเรียนเกาหลีใต้มีคะแนนเฉล่ียสูง ท าให้เห็นถึงความส าเร็จในการพัฒนา

การศึกษาของเกาหลีใต้ แต่ในขณะเดียวกันก็พบปัญหาท่ีเกิดจากระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ท่ีท าให้นักเรียน

คร่ าเคร่งกับการสอบจนเกินไป ซึ่งรัฐบาลของเกาหลีใต้ก าลังพยายามแก้ปัญหานี้ 

ปัจจัยท่ีท าให้ประเทศเกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการศึกษามี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ได้แก่ รัฐบาลและประชาชนเกาหลีใต้ท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษา

เป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการศึกษาในฐานะเครื่องมือท่ีช่วยขับเคล่ือนส าหรับการพัฒนา

ประเทศต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลเช่ือว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเหล่านี้จะช่วยขับเคล่ือนในการพัฒนาประเทศ ส่วนประชาชน เนื่องจากปัจจัยนอกอย่าง

ลัทธิขงจ่ือท่ีหยั่งรากลึกในสังคมเกาหลีและช่วงท่ีเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น น ามาซึ่งแรงผลักดันท่ี

ท าให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษาในฐานะเครื่องมือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนเกาหลีเช่ือ

ว่า หากอยากมีเกียรต์ิ เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม มีการงานและการเงินท่ีมั่นคง ประสบความส าเร็จในชีวิต 

จะต้องขยัน ต้ังใจ และพยายามอย่างหนักกับการเรียน เพื่อท่ีจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยท่ีดีให้ได้ ซึ่งการได้เรียน

ในมหาวิทยาลัยท่ีดีเป็นส่วนหนึ่งในการเบิกทางส าหรับการท างานในองค์กรและบริษัทใหญ่ ๆ นั่นเอง 

กว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้อย่างในปัจจุบันนี้ เกาหลีผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมาย ท้ังภาวะสงคราม 

ภาวะยากจน ภาวะขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ ภาวะทางการเมืองท่ีวุ่นวายภายในประเทศ และภาวะ

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอุปสรรคท่ีเกาหลีใต้ผ่านมานั้นหล่อหลอมให้เกาหลีใต้กลายเป็น ประเทศต้นแบบ

ในการพัฒนาประเทศ จากความร่วมมือของประชาชนในประเทศ และรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของ

การพัฒนาบุคคลากรในประเทศผ่านทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

จิรประภา อัครบวร. (2016). 5 ทศวรรษ การพัฒนาคนเกาหลีใต้. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 

กรกนกการพิมพ์. 

จอห์น คี เชียง. (2004). การเมืองเกาหลีใต้. กรุงเทพฯ : มติชน. 

ด ารง ฐานดี. (1993). การบริหารงานแบบเกาหลี. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

________. (2001). สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี : เร่ืองการเมืองเกาหลี = Korean society and  

 culture. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2002). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล : เปรียบเทียบประเทศจีน 

เวียดนามเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น. กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. (2540). เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์ที.พี. พริ้นท์. 

________. (2542). โครงสร้างการบริหารการศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ที. 

พี.พริ้นท์.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542).  การปฏิรูปการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ของ 

สาธารณรัฐเกาหลี. กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2542). การใช้มาตรฐาน 

การศึกษาของชาติเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : บทเรียนจาก 4 ประเทศ. 

กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด. 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ด ารงค์ ฐานดี. เกาหลีในยุคอาณาจักรโชซอน. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2020.  

เข้าถึงได้จาก http://www3.ru.ac.th/korea/article1/article4.pdf 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2014). ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐ  

เกาหลี. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2020. เข้าถึงได้จาก https://www.bic.moe.go.th/index.php/twi- 

pakee-menu/asia-menu/item/4240-korea-education-system 

Academic Ranking of World Universities (2019). Academic Ranking of World Universities 
2019. เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2019. เข้าถึงได้จาก http://www. shanghairanking.com 
/arwu2019.html 

http://www3.ru.ac.th/korea/article1/article4.pdf
https://www.bic.moe.go.th/index.php/twi-pakee-menu/asia-menu/item/4240-korea-education-system


35 

 

 
 

Admission Premium (2017). การสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุดโหดของเกาหลี ที่ก าหนดความฝันและอนาคต. 

เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2020. เข้าถึงได้จาก https://www.admissionpremium.com/content 

/3035 

Dek-D (2018). พาส่องซูนึง การสอบแอดมิชช่ันที่นับได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติของเกาหลี. เข้าถึงเมื่อ 21 

มีนาคม 2020. เข้าถึงได้จาก https://www.dek-d.com/studyabroad/51376/ 
EEF Thailand (2013). นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนหนังสือกันอย่างไร. เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม  

2020. เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/N_2Qcy7aMz0 
Kroobannok (2014). ปฏิรูปการศึกษา : เรียนรู้จากผู้ประสบความส าเร็จ เกาหลีใต้. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม  

2020. เข้าถึงได้จาก https://www.kroobannok.com/73042 

PISA Thailand (2016). นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนหนังสือกันอย่างไร. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม  

2020. เข้าถึงได้จาก https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2016-9/ 

PISA Thailand (2016). ประเทศใดที่ได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก. เข้าถึงเมื่อ 21 

ตุลาคม 2019. เข้าถึงได้จาก https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2016-8/ 
Way Magazine (2017). ซูนึง ฝากฝันไว้ที่ปลายฟ้า. เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2020. เข้าถึงได้จาก  

 https://waymagazine.org/classroom12/ 

Post Today (2019). ถอดรหัสเกาหลีใต้ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อความส าเร็จของชาติ. เข้าถึงเมื่อ มีนาคม  
 2020. เข้าถึงได้จาก https://www.posttoday.com/world/604632 

Sanook (2012). เกาหลีใต้: ความปราชัยของการศึกษา ชัยชนะของโรงเรียนกวดวิชา พันธนาการที่ 

สะบัดไม่หลุดของเยาวชน. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2020. เข้าถึงได้จาก https://www.sanook.com 

/campus/1127538/ 

SF Cinema (2017). Reach for the sky. เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2020. เข้าถึงได้จาก  

 https://www.youtube.com/watch?v=JOY-26qqHXE 

 

https://www.admissionpremium.com/content/3035
https://www.dek-d.com/studyabroad/51376/
https://www.kroobannok.com/73042
https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2016-9/
https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2016-8/
https://waymagazine.org/classroom12/
https://www.posttoday.com/world/604632
https://www.sanook.com/campus/1127538/
https://www.youtube.com/watch?v=JOY-26qqHXE


36 

 

 
 

ประวัติผู้ย่อวิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวลภัสรดา ศิริมานิตย์ 

วัน เดือน ปีเกิด  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 

สถานที่เกิด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 53/37 หมู่บ้านศุภวรรณ 4 เขตหนองแขม แขวงหนองแขม จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 10160 

 

ประวัติการศึกษา 

2559 – ปัจจุบัน  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา ภาษาเกาหลี 

2558   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 


