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ส่องดูการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ของสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ประเทศสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่างเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) 
ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกจึงเป็นไปตามกรอบของสหภาพยุโรป   แต่ใน
บทความนี้จะขอกล่าวถึงการพัฒนาด้านก าลังคนของประเทศออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่ระหว่างอยู่
ในวัยเรียนจนถึงระยะเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาด้านก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมในบริบทของสหภาพยุโรป  

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกแผนยุทธศาสตร์ยุโรป 2020 (Europe 2020 Strategy) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2554 เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสหภาพยุโรปให้เจริญก้าวหน้าทันสมัยด้วยการขับเคลื่อน 3 ด้านส าคัญ คือ  

• การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  
• การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมยิ่งข้ึน และเพ่ิมพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน  
• การเติบโตที่ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (Inclusive Growth) เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับการ

จ้างงานที่สร้างความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ในสังคม  

เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ยุโรป 2020 ทีเ่กี่ยวข้องกับด้านก าลังคน คือ 
• ร้อยละ 75 ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปี ควรมีงานท า  
• อย่างน้อยร้อยละ 40 ของเยาวชนควรส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา และมีอัตรานักเรียนเลิกเรียน

กลางคันต่ ากว่าร้อยละ 10  
โดยในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยุโรป 2020 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ก าหนดโครงการส าคัญด้านการ

พัฒนาก าลังคนตามนโยบายภายใต้งานขับเคลื่อนจาก 2 ใน 3 ด้าน คือ 

1) ด้านการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) : ให้มี “การส่งเสริมเยาวชน” (Youth on the 
Move) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมของเยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  และการเติบโตที่ลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม (Inclusive Growth) โดย “การพัฒนาทักษะและงานใหม่ๆ” (An Agenda for New Skills 
and Jobs) เพ่ือพัฒนาตลาดแรงงานที่ทันสมัย ตลอดจนทักษะใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ  

2) ด้านการเติบโตที่ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (Inclusive Growth) โดย “การพัฒนาทักษะและงาน
ใหม่ๆ” (An Agenda for New Skills and Jobs) เพ่ือพัฒนาตลาดแรงงานที่ทันสมัย ตลอดจนทักษะใหม่ๆ ที่ตลาด
ต้องการ  
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สาธารณรัฐออสเตรีย 

สาธารณรัฐออสเตรียมียุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือภาคอุตสาหกรรมในบริบทของประเทศ ดังนี้ 
1) บทบาทของภาคเอกชน :  สหพันธ์อุตสาหกรรมออสเตรีย (The  Federation of Austrian Industries   

หรือ Industriellenvereinigung : IV) เป็นองค์กรตัวแทนภาคอุตสาหกรรมที่ด าเนินงานด้วยความสมัครใจเพ่ือปกป้อง 

 

ผลประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี 2531  โดยการ
ด าเนินงานของ IV จะมีบทบาทร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมในออสเตรียครอบคลุมหลายด้านด้วยกัน      
     ส าหรับในด้านการพัฒนาก าลังคนภาคอุตสาหกรรม  IV ได้ท า
การปรับปรุงการศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะส าหรับอนาคต
เช่น  จัดท าแผนงาน “Zukunft  Bildung”  ซึ่งเป็นการจัดท า
แนวคิดปรับปรุงการศึกษา   การพัฒนาระบบการศึกษาวัยก่อน
เรียน (อนุบาล)  มาตรการรับมือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ   

น าเสนอแนวคิดการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

2) ด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก าลังคนภาคอุตสาหกรรม :  นอกจากการศึกษาตามระบบปกติ             
ของประเทศแล้ว   สาธารณรัฐออสเตรียยังมีระบบการศึกษาทวิภาคี (Dual System)  อีกด้วยโดยหลักสูตรการเรียน
การสอนในโรงเรียนวิชาชีพได้รับการออกแบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านช่าง  ทักษะและคุณสมบัติอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นของ
วิชาชีพและเป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพและกฎระเบียบทางการค้า  โดยกฎระเบียบ
เหล่านี้ก าหนดให้นักเรียนในสายนี้ต้องผ่านการฝึกงาน   สาธารณรัฐออสเตรียจึงจัดว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา
เพ่ือสร้างบุคลากรส าหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ดีประเทศหนึ่งในยุโรป  ทั้งนี้ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็ได้มี
บทบาทสาคัญในการสนับสนุนการศึกษาสายวิชาชีพด้วยการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนวิชาชีพในการรับเด็กนักเรียน
เข้าฝึกงานด้วยระบบการศึกษาทวิภาคี (Dual System) นี้  ท าให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและ
ความรู้ตรงตามความต้องการ   สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน  

การดูแลเรื่องการฝึกงานของเด็กนักเรียนในสาธารณรัฐออสเตรียมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ
และระดับจังหวัด  ที่ส าคัญ คือ กระทรวงเศรษฐกิจ ครอบครัวและเยาวชน  ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและเศรษฐกิจของออสเตรีย มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกอบรมในส่วนของผู้ประกอบการ ในขณะที่
กระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องการฝึกงานของนักเรียน   นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลเรื่องการฝึกงานใน
ภูมิภาค โดยหน่วยงานนี้มีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะให้การฝึกงานแก่เด็กนักเรียนร่วมกับ 
Chamber  of  Labour (Kammer  für  Arbeiter und Angestellte : AK) เก็บบันทึกสัญญาการฝึกงาน จัดการสอบ
เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานและมอบเงินอุดหนุนการฝึกงานให้แก่บริษัทที่ให้การฝึกงานแก่เด็กนักเรียน  บริษัทที่ให้การฝึกงาน
แก่เด็กนักเรียนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายโดยได้รับงบอุดหนุนจากภาครัฐ และมีการท าสัญญากับผู้เข้ารับการฝึกงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุระยะเวลาการฝึกงาน ช่วงเวลาการฝึกงานและการเข้าเรียนในชั้นเรียน  เด็กนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนวิชาชีพและผ่านการฝึกงานจะสามารถเรียกตนเองว่าเป็นช่างฝีมือได้  
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ  เริ่มด้วยการมี

นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสนับสนุนต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งลงทุนและออกมาตรการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการผลิตในหลายๆ ด้าน  ส าหรับในด้านการพัฒนาก าลังคน  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากและมีความสามารถในการสร้างทรัพยากรทางบุคลากรที่มคีุณภาพโดยท าการ
ปรับโครงสร้างของระบบการศึกษาเนื่องจากตระหนักว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญอย่างมากต่อภาค 
อุตสาหกรรมการผลิต    

การศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนั้นมุ่งให้ความรู้เพ่ือน าไปใช้งานได้จริง  โดยให้ความส าคัญกับ
การศึกษาในสายอาชีพมากซึ่งแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป  เช่น  สหราชอาณาจักรซึ่งให้ความส าคัญกับการเข้า
เรียนต่อในมหาวิทยาลัยมากกว่า  ในแต่ละปีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสร้างช่างเทคนิคและช่างฝีมือจ านวนกว่า 
80,000 คนต่อปี อีกทั้งสภาวะแวดล้อมของการท างานในเยอรมนีนั้นสูง (อัตราเงินเดือนที่สมเหตุสมผล  มีสวัสดิการ
ที่ด ี ความมั่นคงของงานและการให้โอกาสในฝึกฝนและการศึกษาเพ่ิมเติม (training  and  retraining)  โดยส่งเสริมให้
มีการฝึกอบรมตลอดชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ   

จะเห็นได้ว่าทั้งสองประเทศได้ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก  จริงจังและต่อเนื่อง  มีความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งประเทศไทย
สามารถหยิบยกแนวทางที่ดีของประเทศทั้งสองมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ            
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่แรงงานมีแนวโน้มที่จะต้องมีระดับความรู้  ความสามารถ
เพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานฝีมือเช่นในปัจจุบันนี้ 

---------------------------------------------- 

 

บทความโดย ... 
อัมพรพรรณ  วงษ์ท่าเรือ 
ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
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บรรณานุกรม 

 

● รายงานการจัดการความรู้  กรณีศึกษา “ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ”,  
ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม  หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 15   กระทรวง
อุตสาหกรรม , พฤษภาคม 2557 

● รายงานการจัดการความรู้  กรณีศึกษา  “การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”  โดย  
นางสาวอัมพรพรรณ  วงษ์ท่าเรือ   และนักบริหารระดับสูง (นบส.)  รุ่นที่ 15  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


