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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี ในด้าน
นโยบายและจุดมุ่งหมาย ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนและด้านสภาพการณ์ปัจจุบนั
โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ
จานวน 20 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า ด้านนโยบายและจุดมุ่งหมาย ทั้งสองประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะ
และความสามารถเชิงวิชาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และความต้องการของการตลาดแรงงานในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ด้านการบริหารและการจัดการ
รั ฐ บาลกลางของทั้ งสองประเทศจะเป็น ผู้ก าหนดนโยบายหลัก แต่ ทั้ งนี้ ประเทศไทยมีก ารบริ หารจั ดการด้าน
อาชีวศึกษาแบบรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งประเทศเยอรมนีมีการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษาแบบกระจาย
อานาจไปยังมลรัฐต่าง ๆ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั้งสองประเทศมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบ
ระบบทวิภาคีที่เรียกว่า Dual System มีการเรียนทั้งเนื้อหาทางด้านทฤษฎีและมีการฝึกงานในสถานประกอบการซึ่ง
เรียกว่า Apprenticeship ส่วนด้านสภาพการณ์ปัจจุบันทั้งสองประเทศ มีการกระจายหน่วยงานรับผิดชอบมากขึ้น
เน้นการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญรวมทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางด้านสังคม
คาสาคัญ: การจัดการอาชีวศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบ การวิจยั เชิงคุณภาพ ระบบทวิภาคี
Abstract
This research aimed to explore a comparison of vocational education administration
between Thailand and Germany. The comparison was researched in the four aspects of policy
and objectives, administration and management, curriculum and instruction and current situation.
Qualitative research of 20 vocational education documents in the two countries was analyzed as
the basis of the data description. Research results showed as the follows; in the aspect of policy
and objectives, both countries mainly focused on the development of professional knowledge,
skills, career competency and further profession to be relevant to the National Economic and
Social Development Plan and the labor market needs. Regarding the aspect of administration and
management, the governments of the two countries set the major policy. However, centralization
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was motoring in Thailand while decentralization was applied in Germany. For the aspect of
curriculum and instruction, dual system and apprenticeship were adopted in these two countries.
Regarding the aspect of the current situation, both counties utilized more autonomy of
administration and management and student-centered learning together with life and social skills
were also emphasized.
Keywords: Vocational Education Administration, Comparative Study, Qualitative Research, Dual System
บทนา
การศึกษาถือเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากาลังคนในรัฐชาติ การจัดการศึกษาที่ดีนั้น
จะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศเป็นหลักจึงจะเป็นการจัด
การศึ ก ษาที่ ป ระสบความส าเร็ จ จะเห็ น ได้ ว่ า ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาความต้ อ งการก าลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพในด้ า น
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ดังนั้ นการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน (Formal Schooling)
ระบบนอกโรงเรียน(Informal Schooling)และตามอัตวิสัย(Non-Formal Schooling)จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
บทบาทมาผลิตกาลังคนที่มี ทัก ษะและเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกั บตลาดแรงงานมากขึ้น กล่าวตามความเป็นจริ งแล้ ว
การจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพต้องทาให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับการบ่มเพาะไปประกอบอาชีพ
ได้เป็นอย่างดีและสามารถส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษา
ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะท าให้ ส ภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศมี ค ว ามเจริ ญ ก้ า วหน้ า
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้น
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่ดีจาเป็น
จะต้องมีความสอดคล้องประสมประสานกันเป็นอย่างดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาจากสถาบันการศึกษาเพื่อเป็น
การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญมากยิ่ งขึ้ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาที่ จั ด ท ากั น ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายๆประเทศการที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิ จ
เพราะมีการวางแผนนโยบายและวางแผนงานการให้การศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี
จะมีการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ใช้ระบบ Dual System คือ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม
ควบคู่กันไปกับการเรียนด้วยนอกจากรูปแบบการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาที่หลายๆประเทศได้นารูปของ
ประเทศเยอรมนีมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษา ประเทศไทยเองก็ได้มีการศึกษารูปแบบทางด้านนี้ด้วย
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น รั ฐ บาลของประเทศเยอรมนี ยั ง ได้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ รั ฐ บาลไทยในคว ามร่ ว มมื อ กั น ทางด้ า น
การอาชีวศึกษาเช่น การให้ทุนแก่บุคลากรทางด้านการศึกษาเพื่อศึกษาดูงาน การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง
รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของไทยด้วย ฉะนั้นวิจัยเรื่อง
การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยกับการจัดการอาชีวศึกษาประเทศเยอรมนีนั้นจึงมีประโยชน์ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี
ในด้านนโยบายและจุดมุ่งหมาย ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดเรียนการสอนและด้านสภาพการณ์
ปัจจุบัน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
แนวคิ ด การอาชี ว ศึ ก ษาของประเทศไทยเริ่ ม มี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณแต่ ไ ม่ มี ร ะบบแบบแผนที่ ชั ด เจน
เมื่อมีการจัดการศึกษาที่มี ลักษณะเป็นแบบแผน (Formal Education) การอาชีวศึกษาของชาติถูกบบรรจุไว้ใน
โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 ในลักษณะเป็นการศึกษาพิเศษคือ การศึกษาที่เรียกว่าเป็นการเรียนทางด้านวิชาชีพ
เป็นสาคัญ โครงการการศึกษาฉบับนี้จะเน้นการเรียนเพื่อความรู้เฉพาะอย่าง เพื่อให้มีความรู้ในระดับที่มีความ
ชานาญเฉพาะทาง (Somboon, 1991) จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2453 ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งอาชีวศึกษาแห่งแรก
คือ โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม แนวคิดทางด้านการอาชีวศึกษาของชาติได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดใน
แผนการศึกษาชาติปี พ.ศ. 2475 ซึ่ งมีการกาหนดให้การอาชีวศึกษาในความหมายของคาว่า “วิสามัญศึกษา”
ซึ่งเป็นการศึกษาวิชีพที่จัดให้เหมาะสมกับลักษณะท้องถิ่นและภูมิประเทศ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลของประเทศได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาของชาติมาตามลาดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้ มีการเปลี่ยนแปลงและภาระความรับผิดชอบ
ของกองอาชีวศึกษา ยกฐานะขึ้นเป็นกรมอาชีวศึกษาถือได้ว่าประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัวอย่างเต็มที่ในการจัดการ
อาชีวศึกษาของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 (Mongkonvanich,2018) กรมอาชีวศึกษาได้เริ่มมองเห็นความสาคัญของ
การเรี ยนในระบบทวิ ภาคีข องสถาบัน อาชี ว ศึก ษา เพื่ อ ให้ ส ถาบัน สามารถผลิตคนได้ ตรงกั บความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของรัฐชาติ สถานศึกษาหลายแห่งได้ทาสัญญากับโรงงาน
และหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ เพื่อส่งนักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานและมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้
เรียนมาซึ่งถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้านอาชีวศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นของ “ระบบทวิภาคี” (Dual System)
เป้าหมายและการจัดการอาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษาเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยนาความรู้ในทางทฤษฎี อันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความ สามารถทาง
ปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ โดยอิสระได้ จุดมุ่งหมายที่
สาคัญที่สุดของระบบการศึกษาคือ ต้องการให้คนมีชีวิตที่ดี (Good Life) และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
ได้ ต ลอดชี พ เป็ น ความจ าเป็ น อย่ า งหนึ่ งโดยเฉพาะ มนุ ษ ย์ ที่ ต้ อ งท างานเพื่ อ แลกกั บ ปั จ จั ย การด ารงชี พ และ
อาชีวศึกษาเป็นส่วน หนึ่งของระบบการศึกษา มีปรัชญาของการผลิตกาลังคนในระดับกลางเพื่อ ตอบสนองต่อการ
พัฒนาตลาดแรงงาน โครงสร้างของหลักสูตรอาชีวศึกษา คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่มุ่งให้
คนเป็นพลเมือง ดี มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม และทักษะอาชีพที่ ปรากฏอยู่ในสาขาวิชาเอก
(Major) ในทั้งระบบการศึกษามีปรัชญาที่มี จุดเน้นที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. การจัดการศึกษาในระดับประถมและมัธยม มุ่งสร้างให้คนเป็น พลเมืองดีของสังคม ในโครงสร้าง
หลักสูตรจึงเน้นวิชาการศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ผู้สาเร็จการศึกษาต้องสามารถประกอบอาชีพได้ ในโครงสร้าง
หลักสูตรจึงปรากฏอีกด้านของหลักสูตรคือเรียนวิชาชีพ
2. การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษารองรับผู้เรียนที่มีความ ถนัดและความสนใจในวิชาชีพ โดยมุ่งผลิต
กาลังคนเพื่อตอบสนองต่อตลาด แรงงาน ผู้เรียนจึงต้องอยู่ในโครงสร้างของหลักสูตร 2 ประเภทคือวิชาการ ศึก ษา
ทั่วไป และวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทั้งทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ไปพร้อมกัน
3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีปรัชญาเพื่อผลิตกาลังคนใน การประกอบวิชาชีพชั้นสูง และสร้างคน
ไปเป็นผู้นาทางสังคม หลักสูตร อุดมศึกษาจึงมี 2 ประเภทคือ
3.1 หลั ก สู ตรที่ เน้ นวิ ชาชี พ เฉพาะทางซึ่ง เป็ นวิ ชาชี พ ชั้น สูง (Professional Science) เช่ น สาขา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์
3.2 หลักสูตรที่เน้นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่น สาขาศิลปศาสตร์ ผู้เรียนจะไม่มีภาพทางอาชีพที่
ชัดเจนเหมือนผู้เรียนในสาขา วิชาชีพชั้นสูง เมื่อสาเร็จการศึกษาต้องใช้ความคิดในการสร้างงาน สร้าง อาชีพด้วย
ความรู้และสติปัญญา (Sutthinarakorn, Abdulsata, 2018)
คุณค่าของอาชีวศึกษา
คุณค่าของการอาชีวศึกษาที่สาคัญคือผลได้ที่เกิดขึ้นทั้งด้าน เศรษฐกิจ (Economic benefits) และสังคม
(Social benefits) ซึ่งมีความ หมายต่อมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการมีงานทาและการมีชีวิตที่ดี (Cedefop, 2011 cited
in Sutthinarakorn, Abdulsata, 2018)
1. มูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดจากการเพิ่มโอกาสของอัตราการมีงานทา ลดอัตราการว่างงานและ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ช่วยลดช่องว่างของ แรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด และช่องว่างระหว่างผู้
ประกอบ การและแรงงานในพื้นที่ รวมทั้งปัจจัยบวกที่เกิดจากประสิทธิผลของการ ผลิตที่เป็นผลมาจากนวัตกรรม
ใหม่ๆ
2. มูลค่าทางสังคมเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยผลบวก ที่เกิดกับการพัฒนาระดับ
บุคคลให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี ความสุข บุคคลเกิดความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน สร้าง
แรงจูงใจให้ บุคคลเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ทาให้คนในสังคมรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การเสพยาเสพติด เป็นต้น และมีผลดีกับสุขภาพของบุคคล นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์
อันดี ให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมคือสร้างสานึกความช่วยเหลือเพื่อลดปัญหา อาชญากรรมสังคมจะเกิดเสถียรภาพและ
ความผาสุข โดย(Cedefop, 2011 cited in Sutthinarakorn, Abdulsata, 2018) ได้อธิบายผลที่เกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจและ สังคมมี 3 ระดับคือ
1. ระดับจุลภาค (Micro level) คือ ประโยชน์ที่ได้ในระดับบุคคล เช่น การมีรายได้เลีย้ งชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว การมีสถานะในสังคม มีแรงจูงใจ และสร้างความพึงพอใจในอาชีพ เป็นต้น
2. ระดั บ กลาง (Meso level) คื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ ใ นระดั บ กลุ่ ม บุ ค คล องค์ ก ร หรื อ สถาน
ประกอบการ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถด้าน การทางานของพนักงานส่งผลให้เกิดประสิทธิผลโดยรวมที่ดีให้กับ
องค์กร เป็นต้น
3. ระดับมหภาค (Macro level) คือ ประโยชน์ที่ได้ในระดับสังคม โดยรวม หมายรวมถึงการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศ ประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
จะเห็นได้ว่าการอาชีวศึกษาจะเป็ นอีก หนึ่ งเครื่อ งมือ ในการพั ฒนาประเทศเพื่อ ที่จะให้ผู้คนในรั ฐ ชาติ
สามารถประกอบอาชีพได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ รวมทั้งการพัฒนาประเทศชาติ โดย
ภาพรวมแล้วการอาชีวศึกษาจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับความสนใจกับผู้เรียน ความรู้ทางการอาชีวศึกษาจะต้องมี
ลักษณะที่เรียกได้ว่าความรู้ชั้นต้น ความรู้ชั้นกลาง และความรู้ขั้น สูง ซึ่งความรู้เหล่านี้จะต้องสามารถผลิตกาลังคน
(Man Power) เพื่อการพัฒนาฐานรากของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย
ระเบียบวิธีวิจัย
1.ค้นคว้ารวบรวมและจัดหมวดหมู่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งมีทั้งเอกสารขั้นต้น (Primary Source)
และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ซึ่งได้แก่เอกสารทางราชการ หนังสือและบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยและของประเทศเยอรมนี
2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารมาทาการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูล ตีความโดยอิงระเบียบการวิจัยเชิง
เปรียบเทียบ (Somboon, 2001) และเรียบเรียบเขียนออกมาเชิงพรรณนา (Descriptive Method)
3. นาเสนอรายงานการวิจัยเป็นแบบพรรณนาความ (Description)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศเป็นหลัก จานวน 20 ฉบับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ระยะเวลาศึกษาเอกสารในปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสารทั้งที่เขียนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้จะมีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย การบรรยายข้อมูลจะเน้นเนื้อหาตามที่ปรากฏ ไม่เน้นการตีความหรือการหาความหมายที่
ซ้อนไว้เบื้องหลัง ทั้งที่ผู้วิจัยไม่มีอคติหรือใส่ความคิดความรู้สึกของตนเองเข้าไป (Mayring P. 2001: Williamson,
T., & Long, A. F. (2005) ผู้วิจัยมีขั้นตอนวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้
1. ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นเพื่อคัดเลือกเอกสารและหัวข้อ(Topics)ที่จะทาการวิเคราะห์
2. วางเค้าโครงข้อมูลและข้อความรู้ ที่จะถูกนามาวิเคราะห์และแบ่งไว้เป็นประเภท
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามบริบท(Contexts)หรือสภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูลเอกสารที่นามาวิเคราะห์
4. วิเคราะห์เนื้อหาโดยทาตามเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสาร (Manifest Content) เอกสารข้อมูลมากกว่าการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ซ่อนเร้น(Latent Content)
5. สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์แ ละสั งเคราะห์ แ ละน าเสนอผลการวิ จั ย ในรูป แบบเชิ งพรรณนา
(Description)
ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้จะนาเสนอผลการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพโดยฉายภาพความเหมือนและความ
แตกต่างใน 4 ด้านดังนี้
1. ด้านนโยบายและจุดมุ่งหมาย
2. ด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านสภาพปัจจุบัน
ซึ่งแต่ละด้านมีความเหมือนและความแตกต่างกันดังนี้
1. ด้านนโยบายและจุดมุ่งหมาย
1.1. ความเหมือนในประเด็นดังนี้
1.1.1 ทั้งสองประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะและความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ ของ
ผู้เรียนในอนาคต
1.1.2 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
1.1.3 ทั้งสองประเทศมุ่งเน้นการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
1.1.4 มุ่งเน้นการผลิตผู้เรียนเพื่อสนองความต้องการของการตลาดแรงงานในประเทศเป็นส่วนใหญ่
1.1.5 ทั้งสองประเทศมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชีพที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึง การให้
ความสาคัญของคุณภาพของผู้เรียน
1.2. ความแตกต่างในประเด็นดังนี้
1.2.1. นโยบายของประเทศไทยมาจากความต้องการของรัฐบาลเพื่อปลูกฝังทัศนคติและทักษะขั้น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพแต่ประเทศเยอรมนีมาจากความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
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1.2.2. ประเทศไทยมีแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาจะช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ ส่วนประเทศ
เยอรมนี มี แ นวคิ ด ว่ า การเตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะประกอบอาชี พ หลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะท าให้ เ ศรษฐกิ จ ของชาติ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น
1.2.3. ประเทศไทยถือเป็นเพียงนโยบายหนึ่งของการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแต่ประเทศเยอรมนีถือว่าเป็นนโยบายหลัก
1.2.4. ประเทศไทยมุ่ ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ น้ น การ
เกษตรกรรมมากกว่าอุตสาหกรรม แต่ประเทศเยอรมนีมุ่งให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจที่
มุ่งการอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
1.2.5. เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของประเทศเยอรมนีสูงกว่าประเทศไทย
2. ด้านการบริหารการจัดการ
2.1. ความเหมือนในประเด็นดังนี้
2.1.1 ทั้งสองประเทศต่างมีการบริหารการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการบริหารประเทศ
2.1.2 ทั้งสองประเทศมีหน่วยงานรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานในส่วนกลางมีอานาจในการกาหนด
นโยบายหลัก
2.2. ความแตกต่างในประเด็นดังนี้
2.2.1. ประเทศไทยอานาจการบริหารรวมอยู่ที่ส่วนกลาง แต่ประเทศเยอรมนีอานาจการบริหาร
กระจายไปตามมลรัฐต่าง ๆ
2.2.2. ประเทศไทยส่วนกลางมีอานาจเต็มที่และเบ็ดเสร็จในการควบคุมทั้งนโยบายหลักระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นส่วนประเทศเยอรมนีรัฐบาลกลางมีอานาจควบคุมเฉพาะนโยบายหลักระดับชาติสว่ นมลรัฐจะเป็นผู้
ควบคุมนโยบายระดับท้องถิ่น
2.2.3. อานาจการตัดสินใจของประเทศไทยในการดาเนินนโยบายและการจัดหลักสูตรขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานของรัฐบาลที่อยู่ในส่วนกลาง ในขณะที่ประเทศเยอรมนีนั้นอานาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับหน่วยงานจาก
ภาคเอกชนซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.1. ความเหมือนในประเด็นดังนี้
3.1.1. ทั้งสองประเทศมีเนื้อหาหลักสูตรที่ปลูกฝังค่านิยมในการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสาขาที่เรียนมา
3.1.2. ทั้งสองประเทศมีเนื้อหาของหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.1.3. ทั้งสองประเทศมีหลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติโดยกาหนดให้มีการปฏิบัติตามสาขาวิชาที่เรียน
3.1.4. ทั้งสองประเทศมีการใช้ “ระบบทวิภาคี” ในการจัดทาหลักสูตรและแบ่งสัดส่วนเนื้อหาและ
การปฏิบัติที่เหมาะสม
3.1.5. ทั้งสองประเทศมีทั้งหลักสูตรวิชาชีพทั่วไปและมีหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อการประกอบ
อาชีพของผู้เรียน
3.1.6. ทั้งสองประเทศมีการกาหนดให้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ภายในประเทศ
3.1.7. ทั้งสองประเทศมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวและหลักสูตรวิชาชีพพิเศษ
3.1.8. ทั้งสองประเทศมีทั้งหลักสูตรในระบบโรงเรียนและระบบนอกระบบโรงเรียน
3.1.9. ทั้งสองประเทศเน้นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ความถนัดและ
ความต้องการของตลาดแรงงานได้
3.1.10. ทัง้ สองประเทศเน้นหลักสูตรแบบเนื้อหาสู่การปฏิบัติ (Theories to Action)
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3.2. ความแตกต่างในประเด็นดังต่อไปนี้
3.2.1. ประเทศไทยมีจานวนหลักสูตรให้เลือกน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนแต่
ประเทศเยอรมมีจานวนหลักสูตรจานวนมากและหลายสาขาวิชาทาให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการและ
ความถนัด
3.2.2. ประเทศไทยมีเนื้อหาในหลักสูตรที่ขาดความชัดเจนในการปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสม และ
ความมีมารยาทในวิชาชีพ ส่วนประเทศเยอรมนีเนื้อหาหลักสูตรมีความชัดเจนในเรื่องของการปลูกฝังค่านิ ยมที่
เหมาะสมในวิชาชีพ
3.2.3. ประเทศไทยมุ่งเน้นทฤษฎีมากกว่าการลงมือปฏิบัติ แต่ประเทศเยอรมนีมุ่งให้ความรู้ด้าน
เทคนิคการทางานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญมากกว่าการท่องจาทฤษฎี
3.2.4. ประเทศไทยให้ “การฝึกหัดงาน”ซึ่งเป็นสาระของหลักสูตร ค่อนข้างน้อย แต่ประเทศ
เยอรมนีมุ่งให้“การฝึกหัดงาน” คือสาระสาคัญของหลักสูตร
3.2.5. ประเทศไทยมีการใช้ “ระบบทวิภาคี ” ในบางสถาบัน แต่ยังไม่ไม่ครบถ้วนแต่ประเทศ
เยอรมนีถือว่า “ระบบทวิภาคี” เป็นจุดเด่นของการอาชีวศึกษา
3.2.6. ประเทศไทยมีห ลักสูต รวิชาชี พทั่ ว ไปมากกว่ าวิ ชาชี พ ชั้ นสูง ส่ ว นประเทศเยอรมนีจะมี
หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงมากกว่าวิชาชีพทั่วไป
3.2.7. หลักสูตรของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เน้นภาคเกษตรกรรมแต่
ประเทศเยอรมนีจะสอดคล้องกับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
3.2.8. ประเทศไทยมีการกาหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพของผู้เรียนแบบยืดหยุ่น ส่วนประเทศ
เยอรมนีจะมีกาหนดสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนภายหลังจบหลักสูตรได้
3.2.9. หลักสูตรนอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยนิยมจัดตาม “ศูนย์ฝึกวิชาชีพ” แต่ประเทศ
เยอรมนีจะจัดขึ้นในสถานประกอบการหรือในโรงงานอุตสาหกรรม
3.2.10. หลักสูตรของประเทศไทยขาดความยืดหยุ่นแต่หลักสูตรของประเทศเยอรมนีมีความ
ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความสนใจได้หากเรียนไปได้ระยะหนึ่งที่ไม่ตรงตามความถนัด
3.2.11. ประเทศเยอรมนีเนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึกงานภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วย
การฝึกวิชาชีพ
4. ด้านสภาพการณ์ปัจจุบัน
4.1 ด้านผู้เรียนและความแตกต่างในประเด็นดังนี้
4.1.1. ความเหมือนในประเด็นดังนี้
1) ทั้งสองประเทศเน้นลักษณะการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส่วนสาคัญ (Child center)
2) ทั้งสองประเทศผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งความสามารถ การฝึกทักษะทั้งการทางาน
เป็นทีมและความรับผิดชอบส่วนบุคคล
4.1.2. ความแตกต่างในประเด็นดังนี้
1) ผู้เรียนของประเทศไทยยังขาดความเป็นเอกภาพในการแข่งขันแต่ผู้เรียนของประเทศ
เยอรมนีมีความเป็นเอกภาพในการแข่งขัน
2) ผู้ เ รี ย นของประเทศไทยยั งมี จ านวนมากที่ ข าดความรู้ค วามสามารถในการผลิตที่มี
คุณภาพ แต่ผู้เรียนของประเทศเยอรมนีมีความสามารถในการผลิตที่มีคุณภาพ
3) ผู้เรียนของประเทศไทยมีทักษะเชิงการปฏิรูปประสมประสาน (Integration) ค่อนข้าง
น้อย ส่วนผู้เรียนของประเทศเยอรมนีมีทักษะปฏิรูปประสมประสานและมีทักษะการตัดสินใจทาผลงานมากกว่า
4) ผู้เรียนของประเทศไทยต้องได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ส่วน
ผู้เรียนประเทศเยอรมนีมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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4.2 ด้านผู้สอน
4.2.1. ความเหมือนในประเด็นดังนี้
1) ครูผู้สอนของทั้งสองประเทศเป็นข้าราชการทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
2) ครูผู้สอนของทั้งสองประเทศมีความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ส่ งผลในการพั ฒ นา
ความรู้และทักษะของผู้เรียน
3) ครูผู้สอนของทั้งสองประเทศมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4.2.2. ความแตกต่างในประเด็นดังนี้
1) ครูผู้สอนของประเทศไทยได้รับอัตราเงินเดือนและอัตราค่าจ้างอื่น ๆ กว่าต่ากว่าประเทศ
เยอรมนี
2) ครูผู้สอนส่วนมากของประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีมากกว่าด้านปฏิบัติ ส่วน
ครูผู้สอนของประเทศเยอรมนีนั้นมีเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีการปฏิบัติ
3) ครูผู้สอนของไทยมักขาดความชานาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ แต่ครูของประเทศ
เยอรมนีมีความชานาญในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา
4) ครู ผู้ ส อนของประเทศไทยยังมีปั ญหาการปรับ ตัว กั บสถานการณ์ข้ อ ความรู้ท างด้าน
เทคโนโลยี ส่วนครูผู้สอนของประเทศเยอรมนีค่อนข้างมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ครูผู้สอนของประเทศไทยยังมีบางส่วนที่มีความรู้ ต่ากว่าในเกณฑ์มาตรฐานทางด้าน
วิชาชีพ ในขณะทีประเทศเยอรมนีครูผู้สอนจะมีความรู้เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
6) ครูผู้สอนของประเทศไทยมีบางส่วนที่ไม่มีความชานาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การสอนภาคปฏิบัติและไม่ตรงกับสมรรถนะของตนเอง แต่ครูผู้สอนของประเทศเยอรมนีมีความชานาญในการใช้
เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดต่อผู้เรียน
7) ครูผู้สอนของประเทศไทยมีชั่วโมงการสอนมากและต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นด้วยจึงมีเวลาใน
การพัฒนาตัวเองค่อนข้างน้อย แต่ครูผู้สอนของประเทศเยอรมนีมีชั่วโมงการสอนตามความเหมาะสมและความ
ต้องการของครูผู้สอนเอง เพราะมีกฎหมายควบคุม จึงมีเวลาเพียงพอสาหรับการพัฒนาตนเองทั้งทางด้ านวิจัยและ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
4.3 ด้านสถานศึกษา
4.3.1. ความเหมือนในประเด็นดังนี้
1) มีทั้งสถานศึกษาที่สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
งานเพื่อสอนและฝึกภาคปฏิบัติ
2) ทั้งสองประเทศจะมีเอกสารหลักสูตรและคู่มือต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของผู้เรียน
3) ทั้งสองประเทศมีอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติทตี่ รงตามสาขาของ
ผู้เรียน
4) มีการเชิญผู้ประกอบการและเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นวิทยากรในสถานศึกษา
5) ทั้งสองประเทศมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพอยู่ในสถานศึกษา
4.3.2. ความแตกต่างในประเด็นดังนี้
1) สถานฝึกงานของผู้เรียนในประเทศไทยมีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับจานวนผู้เรียน แต่
สถานฝึกงานของประเทศเยอรมนีมีจานวนเพียงพอและสอดคล้องกับการฝึกงานของผู้เรียน
2) สถานศึกษาของไทยมีเอกสาร หลักสูตรและคู่มือต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียนและขาดการประชาสัมพันธ์ในการใช้คู่มือต่าง ๆ ส่วนสถานศึกษาในประเทศเยอรมนีส่วนมากจะมี
เอกสาร หลักสูตรและคู่มือต่าง ๆ เพียงพอกับจานวนสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
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3) สถานศึกษาของประเทศไทยมีจานวนมากที่ ยั งขาดอุ ปกรณ์ก ารฝึก งานที่ ทันสมัย แต่
ประเทศเยอรมนีมีอุปกรณ์การฝึกงานทีท่ ันสมัยให้กับผู้เรียน
4) สถานศึกษาของประเทศไทยมีการเชิญเจ้าของสถานประกอบการมาเป็นวิทยากรเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ค่อนข้างน้อย แต่ประเทศเยอรมนีให้ความสาคัญในการเชิญเจ้าของสถานประกอบการมาเป็นวิทยากร
เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
5) ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิชาชีพโดยตรง แต่ประเทศเยอรมนีมีบุคลากร
ที่มีความรู้ด้านวิชาชีพโดยตรงเป็นจานวนมาก
อภิปรายผล
1. ด้านนโยบายและจุดมุ่งหมาย นโยบายและจุดมุ่งหมายของทั้งสองประเทศมีที่มาต่างกันจึงทาให้รัฐบาล
ของทั้งสองประเทศให้ความสาคัญกับนโยบายไม่เหมือนกันในประเทศไทยมีนโยบายมาจากรัฐเป็นหลัก ในขณะที่
นโยบายของประเทศเยอรมนีเป็นนโยบายที่มาจากความต้องการของประชาชนและมีการผลั กดันให้เป็นนโยบาย
ระดับชาติ ถือเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม แต่ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีนโยบายและ
จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ให้ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ ได้ซึ่ งสอดคล้อ งกั บแนวคิ ดของ (Cedefop, 2011 cited in
Sutthinarakorn, Abdulsata, 2018) ที่ให้ความสาคัญที่เกิดจากการมีงานทาและการมีชีวิตที่ดีทางด้านเศรษฐกิจ
การอาชีวศึกษาเกิดจากอัตราการมีงานทา ลดการว่างงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งช่วยลดช่องว่างของการ
ทางานที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารการอาชีวศึกษาต้องมีการบริหารให้สอดคล้องกับการบริหารประเทศ
การที่ประเทศไทยบริหารประเทศแบบรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง ทาให้การบริหารการอาชีวศึกษาต้องเป็นการรวม
อานาจไว้ที่ส่วนกลางด้วยเช่นกัน การบริหารในลักษณะนี้มักจะเกิดความล่าช้าในการดาเนินการเพราะมีความซ้าซ้อน
ในเรื่องของหน่วยงานและขั้นตอนของการดาเนินงานจึงทาให้ไม่สามารถบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์ สภาพการณ์
เช่นนี้นับได้ว่าเป็นการสวนทางกันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสภาวะปัจจุบันทั้งนี้การบริหาร
สถานศึกษาต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาปี พุทธศักราช 2542 ฉบับปรั บปรุงพ.ศ. 2553 มาตราที่ 41
ที่ให้ความสาคัญต่อการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นด้วย (Ministry of Education, 2003) ปัญหาหลายๆประการที่
เกิดขึ้นในการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยมักจะมีสาเหตุมาจากการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการบริหารการอาชีวศึกษาแบบกระจายอานาจของประเทศเยอรมนีจึงมีความสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาวะการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา
รัฐบาลมลรัฐมีอานาจในการตัดสินใจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในมลรัฐของตนได้ทันเหตุการณ์ทันเวลา (Watt, A.G.,
1988) มีความรวดเร็วในการดาเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา จึงทาให้เกิดการแข่งขันกันระหว่าง
มลรัฐและการแข่งขันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่การพัฒนาของการอาชีวศึกษาประเทศเยอรมนีในภาพรวม
3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจา
การวางนโยบายและการบริหารจัดการที่มีความแตกต่างกันเพราะการจัดทาหลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของการจัดการศึกษา ปัจจุบันหลักสูตรของประเทศเยอรมนีมีหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับรองมากกว่า 350
หลักสูตร (Thai Business Centre, 2014) แต่ทั้งนี้การจัดทาหลักสูตรของทั้งสองประเทศจะต้องมีการก าหนด
เนื้อหาสาระที่สามารถนาไปใช้สอนให้ผู้เรียนมีความสามารถและคณลักษณะต่าง ๆ ตามที่นโยบายของรัฐกาหนด
หลักสูตรการเรียนในระบบทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศกาหนดนั้นเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของตลาดแรงงานซึ่งสอดคล้องกับกองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (Employ
Promotion Division, Department of Employ, Ministry of Labor, 2018) และการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) ความสามารถในการแข่งขัน (Competiveness)
2) ความสามารถในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ (Productivity)
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3) ทักษะประสมประสาน (Intermediate Skills) คือ ทักษะที่สามารถนาทักษะพื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
4) คุ ณ ค่ า และจริ ย ธรรม (Value and Ethics) เป็ น บุ ค คลที่ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการท างาน
มีมารยาทในวิชาชีพขยันอดทนและเห็นคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ
5) ความสามารถในการเรียนรู้ได้เอง (Learning How to Learn) (บุญศักดิ์ ใจจงกิจ,2541) จะ
เห็นได้ว่าปัจจุบันทั้งสองประเทศมีผู้ที่สาเร็จจากสถาบันอาชีวศึกษาสามารถประกอบอาชีพมีจานวนเพิ่มมาก
4. ด้านสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งสองประเทศให้ความสนใจในวิชาชีพที่มุ่งสู่การพัฒนาความเป็นทั กษะ
แรงงานชั้นสูง (Skilled labors) เพื่อสอดคล้องกับสมรรถนะของแรงงานสากลที่ต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาก
ขึ้ น (Somboon, 2019) ดั ง จะที่ เ ห็ น ได้ จ ากการเตรี ย มความพร้ อ มของเด็ ก ไทยในลั ก ษณะ 10 ประการ
ของข้ อ ที่ 1คื อ การใช้ แ ละบู รณาการเทคโนโลยีที่ มากขึ้น (Employ Promotion Division, Department of
Employ, Ministry of Labor, 2018) นอกจากนี้การอาชีวศึกษาของทั้ งสองประเทศยังได้มีค วามร่วมมื อ กั บ
ต่างประเทศมากขึ้นทั้งในประเทศทางแถบยุโรปและประเทศทางแถบเอเชีย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี้
1.1. ด้านนโยบายและจุดมุ่งหมาย ควรให้ท้องถิ่นมีส่วนกาหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น โดยคานึงถึง
ความพร้อมของผู้เรียนและสถานศึกษารวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงานภายในท้องถิ่น เช่น ในระดับจังหวัด
และอาเภอ ซึ่งจะทาให้เกิดความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นและอาจเป็นนโยบายที่สามารถลดปัญหาการว่างงานหรือ
การตกงานภายในท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง โดยที่หน่วยงานของรัฐบาลในส่วนกลางทาหน้าที่ดูแลเฉพาะนโยบายหลัก
ของรัฐชาติ
1.2. ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการกระจายอานาจในการบริหารไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ท้องถิ่น
สามารถตัดสินใจและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนาไปสู่ผลสาเร็จของการ
จัดการอาชีวศึกษาทั่วประเทศในอนาคต
1.3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนสอน ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมัยและเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อความรู้ทางด้านอาชีพ ในปัจจุบัน หรืออาจมีการปรับปรุงและพัฒนาบางหลักสูตรที่ยังคง
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายในท้องถิ่น หรือภายในประเทศ โดยเพิ่มเติม
เนื้อหาสาระที่เป็นภาคปฏิบัติจริงให้มากขึ้นมีการขยายพื้นที่ในการใช้หลักสูตร“ระบบทวิภาคี” ให้กว้างขวางออกไป
เพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จบหลักสูตรจะได้เป็นคนมีคุณภาพ (Qualified Person) เป็นที่ยอมรับของเจ้าของโรงงาน
เจ้าของสถานประกอบการ หรือเจ้าของกิจการทั่วไปมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ต้องคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่กาลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื้อหาสาระของหลักสูตรควรมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถนามาใช้พัฒนา
ตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีใหม่ได้โดยง่าย นอกจากนี้หลักสูตรต้องเน้นการ
ฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4. ด้านสถานการณ์ปัจจุบัน ควรมีการจัดการเรียนการให้เป็นไปในลักษณะวิชาชีพเพื่อการพั ฒนา
เศรษฐกิจของชาติที่ยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงแปลงของสังคม
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.1. ควรทาการศึกษาวิจัยถึงแนวโน้มของ“ระบบทวิภาคี” ของทั้งสองประเทศ
1.2. ควรทาการศึกษาในขอบข่าย “ประเด็นการศึกษาตลอดชีวิตมุมมองด้านการจัดการอาชีวศึกษา”
1.3. ควรทาการศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่อง“สภาพความต้องการทางด้านอาชีพของผู้พิการ”
1.4. ควรทาการศึกษาเรื่อง“ปริมณฑลข้อความรู้ทางด้านอาชีวศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์”
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