
ณัฐสิฏ รักษ�เกียรติวงศ�

การปฏิรูปอาช�วศึกษาของประเทศไทย



การปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

ณัฐสิฏ รักษเกียรติวงศ 

1. บทนํา 

ระบบอาชีวศึกษาไทยถูกปลอยปละละเลยจนมีคุณภาพตํ่าและมีปญหาภาพลักษณ กอใหเกิดปญหา

สําคัญตอผูเก่ียวของทุกฝาย 

1. นักเรียนอาชีวศึกษาจํานวนมากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีดีเพราะไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพต่ํา ทําใหเม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ีจบปริญญาตรีแลว ผูจบอาชีวศึกษาจะมีความกาวหนาใน

อาชีพการงานนอยกวา ซ่ึงสงผลตอโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมของครอบครัวรายไดนอยซ่ึงสง

ลูกเรียนอาชีวศึกษา 

2. ภาคธุรกิจประสบปญหาขาดแคลนแรงงานทักษะ สงผลใหจําเปนตองจางแรงงานไรทักษะหรือ

แรงงานท่ีมีทักษะไมตรงกับความตองการเขามาฝกในสถานประกอบการเอง ซ่ึงทําใหธุรกิจมี

ตนทุนดําเนินการสูงกวาท่ีควรจะเปน และความสามารถในการแขงขันตกต่ําลง 

3. ระบบการศึกษามีตนทุนสูงข้ึนและผลตอบแทนจากระบบการศึกษาลดลง เนื่องจากนักเรียนตอง

เขาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะอาชีวศึกษาไมสามารถรับประกันการไดงานท่ีดีได  สิ่งท่ีเรามักมอง

วาเปน “คานิยม” แทท่ีจริงแลวจึงอาจเปน “ความจําเปน” ปรากฏการณนี้อาจสงผลใหเกิดปญหา

ตามมา 2 ประการคือ หนึ่ง ระบบการศึกษาโดยรวมมีตนทุนสูงข้ึนเพราะตนทุนตอหนวยของ

มหาวิทยาลัยสูงกวาของอาชีวศึกษา และ สอง การลงทุนในการศึกษาใหผลตอบแทนท่ีต่ําลงใน

ภาพรวม เนื่องจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยมักจะเนนความรูเชิงวิชาการ ซ่ึงจะมีประโยชนนอย 

หากบัณฑิตท่ีจบมาไมไดประกอบวิชาชีพชั้นสูงท่ีตองใชความรูท่ีเรียนมา  

การปฏิรปูระบบอาชีวศึกษาจึงเปนวาระสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาว ขอเสนอในรายงาน

ฉบับนี้ถูกเสนอโดยผานกระบวนการท่ีประกอบดวย  

1)  การศึกษาปญหาของระบบอาชีวศึกษาไทยภายใตบริบทตลาดแรงงานไทยในปจจุบัน  

2)  การสํารวจเอกสารและสัมภาษณผูเก่ียวของ  

3) การศึกษาและถอดบทเรยีนจากประสบการณการจัดอาชีวศึกษาในตางประเทศ และ  

4) การนํารางขอเสนอมารับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของ 

ขอบเขตการศึกษาในรายงานชิ้นนี้จะใหความสนใจเฉพาะอาชีวศึกษาสาขาชางอุตสาหกรรม 

หรือท่ีเรียกโดยท่ัวไปวา “สายชาง” โดยเนนอาชีวศึกษาท่ีจัดการโดยภาครัฐ สาเหตุท่ีเจาะจง

อาชีวศึกษาสาขาชางอุตสาหกรรมเนื่องจากเปนสาขาท่ีภาคธุรกิจรองเรียนตอภาครัฐอยางชัดเจนวามี
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ปญหาขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรง นอกจากนี้ชางอุตสาหกรรมยังเปนฟนเฟองสําคัญในการพัฒนา

เทคโนโลยีและยกผลิตภาพของประเทศ สวนสาเหตุท่ีเนนเฉพาะอาชีวศึกษาภาครัฐเปนเพราะ

นักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาชางอุตสาหกรรมสวนใหญกวารอยละ 78  เรียนในสถานอาชีวศึกษาของรัฐ   

นอกจากนี้ ขอจํากัดดานขอมูลยังทําใหการวิจัยการจัดอาชีวศึกษาของภาคเอกชนนั้นทําไดยาก  

2. ความตองการและคุณภาพแรงงานอาชีวศึกษา 

การทําความเขาใจตลาดแรงงานเปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพราะ

อาชีวศึกษาหมายถึงการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ ความสําเร็จของระบบอาชีวศึกษาจึงควรวัดดวย

การเขาสูตลาดแรงงาน เนื้อหาในสวนนี้จึงเริ่มดวยภาพรวมตลาดแรงงาน แลวจึงเขาสูสวนการ

วิเคราะหคุณภาพแรงงานอาชีวศึกษา 

2.1 ภาพรวมตลาดแรงงานไทย 

ตลาดแรงงานไทยยังเปนตลาดท่ีใชแรงงานทักษะต่ํา แตมีแนวโนมพัฒนาไปสูการใช
แรงงานทักษะสูงมากข้ึน 

เม่ือศึกษาโครงสรางตลาดแรงงานไทยในป 25570

1 จะพบวา แรงงานไทยสวนใหญยังประกอบ

อาชีพท่ีใชทักษะต่ําและไดคาจางแรงงานต่ํา แรงงานไทยกลุมใหญท่ีสุดประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

(33%) กลุมท่ีรองลงมาคืองานบริการ (20%) งานชางฝมือ (12%) งานควบคุมเครื่องจักร (11%) และ

งานอาชีพพ้ืนฐาน (11%) ตามลําดับ งานในกลุมนี้ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรวมกันถึง 87% เปนงานท่ีใชทักษะ

ต่ํา โดยมีระดับการศึกษาเฉลี่ยไมเกินมัธยมศึกษาตอนตน หรือไดรับการศึกษาไมเกิน 9 ป  

ในขณะเดียวกัน มีแรงงานเพียงประมาณ 13% ท่ีทํางานท่ีใชทักษะสูงข้ึนไป โดยมีการศึกษา

ระดับมัธยมปลายข้ึนไป งานในกลุมนี้ประกอบไปดวย งานบริหารจัดการ (3%) งานวิชาชีพ (3%) ชาง

เทคนิค (4%) และเสมียน (3%) การท่ีแรงงานสวนใหญทํางานใชทักษะความรูต่ําสงผลใหคาตอบแทน

ท่ีแรงงานไดรับต่ําไปดวย โดยประมาณ 84% ของแรงงานไทยไดรับคาจางต่ํากวา 15,000 บาท โดย 

64.2% เปนลูกจางไดรับคาจางต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน และ 19.5% ไดรับคาจางระหวาง 

10,000–15,000 บาทตอเดือน มีแรงงานเพียง 16.3% ท่ีไดรับคาจางสูงกวา 15,000 บาท ดังนั้น เรา

จึงสามารถสรุปไดวาตลาดแรงงานไทยในปจจุบันยังใชแรงงานทักษะต่ําและจึงไดคาจางต่ํา 

อยางไรก็ตาม ในชวง 10 ปท่ีผานมา ตลาดแรงงานไทยมีแนวโนมปรับตัวไปสูการใชแรงงานท่ี

มีทักษะสูงข้ึน  เม่ือพิจารณาตําแหนงงานท่ีเกิดใหมในภาคเอกชนระหวางป 2547-2557 จากขอมูล

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ จะพบวามีการขยายตัวสุทธิเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.5 ลานตําแหนงจาก 11.3 

ลานคนเปน 12.8 ลานตําแหนง  ท้ังนี้ในขณะท่ีมีการจางงานในบางสาขาอาชีพมีการขยายตัว อาชีพ

1 (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2557) 
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บางกลุมกลับมีการจางงานลดลง โดยในกลุมแรกท่ีมีการจางงานเพ่ิมข้ึนรวมแลวประมาณ 2.2 ลาน

ตําแหนง ในขณะท่ีสาขาอาชีพกลุมหลังนั้นมีการจางงานลดลงท้ังสิ้นราว 6.8 แสนตําแหนง ท้ังนี้งานท่ี

มีการขยายตัวประกอบไปดวยงานบริหารจัดการ (2.5 แสนตําแหนง) งานวิชาชีพ (4.3 แสนตําแหนง) 

ชางเทคนิค (2.7 แสนตําแหนง) เสมียน (1.7 แสนตําแหนง) และงานควบคุมเครื่องจักร (4.6 แสน

ตําแหนง) สวนงานท่ีมีการหดตัวนั้นมี 2 สาขา คืองานชางฝมือ (-2.9 แสนตําแหนง) และงานพ้ืนฐาน (-

3.9 แสนตําแหนง)  

จะเห็นไดวา งานท่ีเกิดข้ึนใหมกวาครึ่งเปนงานท่ีใชทักษะสูงและใหคาตอบแทนสูงข้ึน โดย

ประกอบไปดวยงานบรหิารจัดการ งานวิชาชีพ ชางเทคนิค และเสมียน ซ่ึงมีระดับการศึกษาตั้งแต

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. ข้ึนไป และใหคาตอบแทนสูงข้ึน โดยเฉพาะงานบริหารจัดการ 

งานวิชาชีพ และชางเทคนิค ซ่ึงมีคาจางไมต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือน   

2.2 ปญหาของระบบระบบอาชีวศึกษาไทย 

ปญหาของระบบอาชีวศึกษาไทย เปนปญหาเชิงคุณภาพ มากกวาเปนปญหาเชิงปริมาณ 

ดังท่ีไดกลาวไปแลว ตลาดแรงงานไทยมีแนวโนมการจางงานทักษะสูงเพ่ิมข้ึน แตใน

ขณะเดียวกัน เราจะพบวา มีการขาดแคลนแรงงานทักษะในบางสาขา โดยเฉพาะชางเทคนิคและ

ชางฝมือ ซ่ึงเปนอาชีพท่ีตองผานระบบอาชีวศึกษา ท้ังนี้ การขาดแคลนแรงงานไมไดเกิดจากการผลิต

แรงงานไดไมเพียงพอ แตเกิดจากปญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษา โดยมีขอสังเกต 3 ประการ

ดังตอไปนี้ 

ประการแรก การขาดแคลนชางเทคนิคและชางฝมือไมไดเกิดจากการท่ีระบบอาชีวศึกษาผลิต

บุคลากรไมเพียงพอ ขอมูลการสํารวจความตองการแรงงานโดยสํานักงานสถิติแหงชาติชี้วาในป 2556 

มีตําแหนงงานชางเทคนิคและชางฝมือท่ีวางอยูรวมกันประมาณ 35,000 ตําแหนง ท้ังท่ีในชวงเดียวกัน

นั้นมีผูเพ่ิงจบการศึกษาระดับ ปวส. สายเทคนิคท้ังหมดประมาณ 120,000 คน1

2 ซ่ึงหมายความวา 

ตําแหนงงานท้ังหมดท่ีวางอยูควรสามารถบรรจุไดจนเต็มทุกตําแหนงโดยผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

เพียงรุนเดียว การเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานชางเทคนิคและชางฝมือมีสาเหตุหนึ่งมาจากการท่ีผู

จบ ปวส. สายเทคนิคสวนใหญไมไดทํางานชางตามท่ีศึกษามา โดยกวา 47% ทํางานอาชีพอ่ืนท่ีไมใช

ชาง ประมาณ 19% เรียนตอ และอีกประมาณ 20% เปนไมไดทํางานและไมไดเรียนตอ  โดยมีผูจบ 

การศึกษาปวส. สายเทคนิค เพียง 14% เทานั้นท่ีทํางานชางเทคนิคหรือชางฝมือ  

ประการท่ีสอง มีผูสําเร็จการศึกษา ปวส. สายเทคนิคประมาณ 47% ท่ีทํางานในระดับต่ํากวาชาง

เทคนิคหรือชางฝมือ  จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2556 พบวารายไดเฉลี่ย

ของผูเพ่ิงจบ ปวส. สายเทคนิคท่ีประกอบอาชีพชางเทคนิคจะมีคาจางเฉลี่ยประมาณ 9,000 บาทตอ

2 (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2556) 
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เดือน ซ่ึงสูงกวาการประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวจะไดคาจางประมาณ 7,500 บาทตอเดือน เม่ือ

เปรียบเทียบกันแลว จะเห็นวา สวนตางรายไดของผูประกอบอาชีพสองกลุมดังกลาวสูงถึง 1,500 บาท 

ดังนั้น เหตุท่ีผูเพ่ิงจบจบ ปวส. สายเทคนิคไมทํางานชางเทคนิคหรือชางฝมือนั้นนาจะไมไดเปนเพราะ

งานดังกลาวมีคาตอบแทนท่ีไมนาดึงดูด แตนาจะเพราะมีสาเหตุอ่ืนท่ีทําใหทํางานตรงตามท่ีศึกษามา  

ประการสุดทาย สาเหตุท่ีผูเพ่ิงจบ ปวส. สายเทคนิค 47% ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดนอยกวา

ชางเทคนิคหรือชางฝมือ นาจะเปนเพราะมีปญหาดานคุณภาพจึงไมเปนท่ีตองการของนายจาง  เรา

สามารถวิเคราะหประเด็นนี้ไดโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจความตองการแรงงานของสถาน

ประกอบการ2

3 ซ่ึงแบงแรงงานตามระดับการศึกษาท่ีนายจางตองการ ท้ังนี้ อาชีพชางเทคนิคและ

ชางฝมือนั้นตองใชทักษะท่ีผานการฝกฝนมา ซ่ึงตามนิยามขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

นั้น ระดับการศึกษาท่ีเหมาะสมแกอาชีพท้ังสองคือระดับอาชีวศึกษา แตจากการสํารวจดังกลาวจะเห็น

ไดวากวา 43% ของตําแหนงงานชางเทคนิคท่ีวางอยูนั้นเปนตําแหนงท่ีนายจางตองการผูสมัครท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ในขณะท่ีมีเพียง 27% ท่ีนายจางระบุวาตองการผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดับ ปวส. และเม่ือพิจารณาความตองการแรงงานอาชีพชางฝมือ เราจะพบวากวา 51% ของ

ตําแหนงงานวางเปนตําแหนงท่ีนายจางตองการผูสมัครท่ีมีระดับการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาตอนตน 

สวนอีก 31% นั้นตองการการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือระดับ ปวช. และมีเพียง 16% ท่ีตองการ

ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ขอมูลความตองการแรงงานอาชีพท้ังสองกลุมแสดงใหเห็นวา ระบบอาชีวศึกษาไมสามารถ

ผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะความรูตรงกับความตองการของนายจางได ในดานหนึ่ง สถานประกอบการ

เลือกท่ีจะจางผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเพ่ือทํางานชางเทคนิค แตอีกดานหนึ่ง นายจางเลือกท่ีจะ

จางแรงงานการศึกษาเพียงข้ันพ้ืนฐานมาทํางานชางฝมือ ท้ังท่ีท้ังสองกลุมไมใชผูท่ีไดรับการฝกฝน

ทักษะชางเทคนิคมาโดยตรง ทําใหนายจางตองแบกรับตนทุนการฝกอบรมทักษะใหแกคนงานกอนจะ

สามารถปฏิบัติงานไดจริง   

จากขอสังเกตท้ัง 3 ประการ เราสามารถสรุปไดวาปญหาของระบบอาชีวศึกษาไทยไมใช

ปญหาเชิงปริมาณ แตเปนปญหาเชิงคุณภาพ ซ่ึงกินความหมายถึง การท่ีระบบอาชีวศึกษาผลิตทักษะท่ี

นายจางไมตองการ หรือการท่ีระบบอาชีวศึกษาผลิตทักษะตรงกับท่ีนายจางตองการ แตผูจบการศึกษา

ไมมีทักษะเพียงพอ 

2.3 สรุปสภาพตลาดแรงงานและผลผลิตอาชีวศึกษา 

จากท่ีกลาว เราสามารถสรุปเบื้องตนไดวา ตลาดแรงงานไทยยังจางแรงงานท่ีใชทักษะนอย แตมี

แนวโนมการจางงานท่ีใชทักษะสูงมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพและชางเทคนิค ซ่ึงมีรายไดดี

พอควร ในขณะเดียวกัน เกิดความขาดแคลนแรงงานชางเทคนิคและชางฝมือ แมวาอาชีวศึกษาจะผลิต

ชางเทคนิคจํานวนมากพอ โดยสาเหตุท่ีเกิดความขาดแคลนเปนเพราะผูจบ ปวส. สวนหนึ่งไมมีทักษะ

ชางเทคนิคท่ีนายจางตองการ และอีกสวนเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัย เพราะจะมีรายไดสูงข้ึนอีกมาก   

3 (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2556) 
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ดังนั้น การเพ่ิมปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา จึงเปนการแกไขปญหาไมตรงจุด เพราะปญหาท่ีแทจริงคือ 

ปญหาดานคุณภาพ 

3. สาเหตุของปญหาคุณภาพระบบอาชีวศึกษา 

เนื้อหาสวนนี้จะวิเคราะหสาเหตุของปญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษาไทย โดยแบงการวิเคราะห

ออกเปนสองสวนคือ สวน “อาชีวศึกษาภาคปรกต”ิ และ สวน “อาชีวศึกษาภาคทวิภาคี”    

3.1 ภาพรวมระบบอาชีวศึกษาไทย 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนการจัดการศึกษาใหแกผูจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชระยะเวลาเรียนท้ังสิ้น 3 ป โดยมีเนื้อหา 9 สาขาวิชาหลัก ไดแก สาขาชาง

อุตสาหกรรม สาขาพาณิชยกรรม สาขาศิลปกรรม สาขาคหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาประมง 

สาขาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในป 2557 มีนักเรียนระดับ ปวช. ท่ีกําลังศึกษาอยูท้ังหมด 675,712 คน ซ่ึงคิดเปนสัดสวน

ประมาณ 32% ของผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. ท้ังหมดรวมกัน 3

4 

เม่ือพิจารณาประเภทสถานศึกษาท่ีเปนผูจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. จะพบวานักเรียนสวนใหญ 

จํานวน 437,269 คน หรือประมาณ 65% อยูในสถานศึกษาสังกัด สอศ. (ซ่ึงจะเรียกตอไปวา วิทยาลัย

อาชีวศึกษาของรัฐ หรือ สถานศึกษาของรัฐ)4

5 ในขณะท่ีนักเรียนอีก 217,653 คน หรือประมาณ 32% 

อยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายใตสังกัด สช. (ซ่ึงจะเรียกตอไปวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

หรือ สถานศึกษาเอกชน)5

6 

นอกจาก สอศ. และ สช. ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสวนใหญแลว 

ยังมีหนวยงานอ่ืนท่ีมีบทบาทจัดการศึกษาระดับ ปวช. อีก 5 หนวยงานคือ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน (สังกัดกระทรวงมหาดไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) และ

โรงเรียนชางฝมือทหาร (สังกัดกระทรวงกลาโหม) โดยหนวยงานเหลานี้เปนผูจัดการศึกษาใหแก

นักเรียนระดับ ปวช. ประมาณ 3% 

ในดานสาขาวิชาท่ีเปดสอนนั้น นักเรียนระดับ ปวช. สวนใหญเรียนสาขาชางอุตสาหกรรมและ

สาขาพาณิชยกรรม ซ่ึงมีสัดสวนนักเรียนประมาณ 47% และ 46% ตามลําดับ โดยนักเรียนสาขาวิชา

4 จากขอมูลปลาสุดท่ีมี (ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) 
5 จํานวนนักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเปนขอมูลป 2557 ซึ่งเปนปลาสดุท่ีมีขอมลูเผยแพร โดยท้ังหมด
มาจาก (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา, 2557) 
6 จํานวนนักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชนเปนขอมูลป 2555 ซึ่งเปนปลาสดุท่ีมีขอมลูเผยแพร โดยท้ังหมด
มาจาก (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2555) 
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ชางอุตสาหกรรมกวา 76% นั้นเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ สวนนักเรียนสาขาวิชาพาณิชยก

รรมนั้นมีสัดสวนท่ีเรียนในสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนใกลเคียงกัน โดยประมาณ 46% ของ

นักเรียนสาขาพาณิชยกรรมนั้นเรียนในสถานศึกษาของรัฐ  

เม่ือเปรียบเทียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน เราจะพบวาหลักสูตรท่ีเปดสอนใน

วิทยาลัยของรัฐจะเนนสาขาชางอุตสาหกรรม ในขณะท่ีวิทยาลัยของเอกชนจะเนนสาขาพาณิชยกรรม 

โดยในกรณีวิทยาลัยของรัฐนั้น สาขาท่ีมีผูเรียนมากท่ีสุดในป 2557 คือสาขาชางอุตสาหกรรม ซ่ึงมี

นักเรียนท้ังหมด 242,763 คน คิดเปนสัดสวน 56% ของนักเรียน ปวช. ในสถานศึกษาของรัฐท้ังหมด 

รองลงมานั้นคือสาขาพาณิชยกรรมและสาขาอุตสาหกรรมทองเท่ียว ซ่ึงมีนักเรียน 141,243 คน (32%) 

และ 14,438 คน (3%) ตามลําดับ  ในทางกลับกัน สาขาท่ีวิทยาลัยของเอกชนเปดสอนมากท่ีสุดในป 

2555 คือสาขาพาณิชยกรรม ซ่ึงมีนักเรียนจํานวน 166,763 คน คิดเปนสัดสวน 66% ของนักเรียนใน

วิทยาลัยเอกชนท้ังหมด  รองลงมาคือสาขาชางอุตสาหกรรม ซ่ึงมีนักเรียน 74,867 คน หรือประมาณ 

30% 

เม่ือใชขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร6

7 เราจะพบวา ในป 2557 มีนักเรียน 

ปวช. ท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษา 163,000 คน ท้ังนี้ผูเพ่ิงสําเร็จการศึกษาสวนใหญเลือกศึกษาตอ โดยมี

เพียง 20,000 คน หรือประมาณ 13% ท่ีเขาสูตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน มีผูสําเร็จการศึกษาถึง 

129,000 คน หรือประมาณ 79% เลือกท่ีจะศึกษาตอทันที โดย 95% ของผูท่ีศึกษาตอนั้นเขาเรียนใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอีก 5% เรียนตอในระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจาก

สองกลุมท่ีกลาวไปแลวนั้น ยังมีผูสําเร็จการศึกษาอีก 14,000 คน หรือประมาณ 8% ท่ียังไมไดศึกษา

ตอและยังไมไดประกอบอาชีพใดๆ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นเปดใหกับท้ังผูจบการศึกษาระดับ ปวช. 

และผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ โดยใชเวลาเรียนท้ังสิ้น

ประมาณ 2 ป  เนื้อหาหลักสูตรมี 9 สาขาวิชาหลักเชนเดียวกับระดับ ปวช.  ท้ังนี้ ผูเขาศึกษาสําเร็จ

การศึกษาสายสามัญหรือระดับ ปวช. แตเลือกเปลี่ยนมาเรียนในระดับ ปวส. จะตองเขาเรียนหลักสูตร

ปรับพ้ืนฐานกอน ในขณะท่ีผูจบการศึกษา ปวช. ตรงสาขาจะสามารถเริ่มเรียนเนื้อหาหลักไดทันที  

จากขอมูลลาสุดในป 2557 มีนักเรียนระดับ ปวส. ท่ีกําลังศึกษาอยูท้ังหมด 295,865 คน หรือ

ประมาณ 14% ของผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับสูงกวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังหมด ท้ังนี้ นักเรียนระดับ 

ปวส. ประมาณ 75% เปนผูท่ีศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ ในขณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาของ

เอกชนนั้นมีนักเรียนอยูเพียงประมาณ 26%   

7 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) 
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ในดานสาขาวิชาท่ีเปดสอนนั้น นักเรียนระดับ ปวส. ในแตละสาขาวิชานั้นแทบไมแตกตางจาก

สัดสวนในระดับ ปวช. โดยประมาณ 46% เรียนสาขาชางอุตสาหกรรม ในขณะท่ีอีก 47% เรียนสาขา

พาณิชยกรรม  

การกระจายตัวของนักเรียนระดับ ปวส. ในสาขาตางๆ ยังไมแตกตางจากระดับ ปวช. มากนัก 

กลาวคือสาขาวิชาท่ีเปดสอนมากท่ีสุดในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐยังคงเปนสาขาชางอุตสาหกรรม 

โดยมีการเปดสอนใหแกนักเรียน 117,011 คน หรือประมาณ 54% ของนักเรียนระดับ ปวส. ท่ีศึกษา

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ และคิดเปนประมาณ 83% ของนักเรียนชางอุตสาหกรรมระดับ ปวส. 

ท้ังหมด รองลงมาคือสาขาพาณิชยกรรม ซ่ึงมีนักเรียน 80,230 คน หรือประมาณ 54% ของนักเรียน

ระดับ ปวส. ท่ีศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ และคิดเปนประมาณ 55% ของนักเรียนในสาขา

ดังกลาว ในทางกลับกัน สาขาวิชาท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเปดสอนมากท่ีสุดคือสาขาพาณิชยก

รรม ซ่ึงมีนักเรียนถึง 65,026 คน หรือประมาณ 70%  รองลงมาคือสาขาชางอุตสาหกรรม ซ่ึงมีนักเรียน 

24,817 คน ซ่ึงคิดเปนสัดสวนเพียง 27% 

จากการประมาณการโดยใชขอมูลในป 2557 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ เราคาดวาจาก

นักเรียน ปวส. ท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษา 171,000 คน มีประมาณ 61% ท่ีเลือกเขาสูตลาดแรงงาน และมี

ผูสําเร็จการศึกษาประมาณ 23% คนเลือกศึกษาตอ ท้ังนี้ผูท่ีเลือกศึกษาตอเกือบท้ังหมดศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรี  นอกเหนือจากสองกลุมท่ีกลาวไปแลวนั้น ยังมีผูสําเร็จการศึกษาอีก 28,000 คน หรือ

ประมาณ 16% ท่ียังไมไดศึกษาตอและยังไมไดประกอบอาชีพใดๆ 

3.2 สาเหตุปญหาคุณภาพระบบอาชีวศึกษาภาคปรกติ 
 

 ปญหาคุณภาพของอาชีวศึกษาภาคปรกติเกิดจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ  

    1. เนื้อหาไมสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนตองใชประกอบอาชีพ  

    2. สถานอาชีวศึกษาขาดแคลนทรัพยากร  

    3. มีขอบกพรองในระบบประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษา  

 

3.2.1 เนื้อหาไมสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนตองใชประกอบอาชีพ 

1. หลักสูตรอาชีวศึกษาถูกออกแบบมาไมเหมาะกับความพรอมของผูเรียน และละเลยทักษะความรู

พ้ืนฐาน 

นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนมากมีทักษะพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรในระดับต่ํามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนอาชีวศึกษาซ่ึงมักจะมีผลการเรียนระดับมัธยม

ตนไมดี จากโครงการสํารวจผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษา PISA ของ OECD พบวานักเรียนอาชีวศึกษาสวน

ใหญมีทักษะดานคณิตศาสตรต่ําในระดับท่ีไมสามารถใชงานไดเลย นักเรียนอาชีวศึกษากวา 75% มี
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ทักษะดานคณิตศาสตรต่ํากวาระดับ 2 และมีนักเรียนถึง 32% ท่ีมีทักษะดานคณิตศาสตรระดับ 0 (ต่ํา

ท่ีสุด) ท้ังนี้ นักเรียนท่ีมีทักษะทางคณิตศาสตรระดับต่ํากวาระดับ 2 จะไมสามารถคิดคํานวณโดยใช

สูตรหรือนิยามทางคณิตศาสตรอยางงายท่ีสุดได เชนไมสามารถตอบคําถามตอไปนี้ได 

“เฮเลนข่ีจักรยานเปนเวลา 15 นาที ในชวง 10 นาทีแรกเธอข่ีได 4 กิโลเมตร และ

ในชวง 5 นาทีหลงัเธอข่ีได 2 กิโลเมตร ถามวาชวงไหนท่ีเฮเลนข่ีจักรยานไดเร็วกวา”8 

การพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรและความรูพ้ืนฐานอ่ืนๆ จึงมีความสําคัญมากในการปรับ

พ้ืนฐานการศึกษาของผูเรียน ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ ทักษะการเขียนแบบเทคนิคซ่ึงเปนทักษะ

พ้ืนฐานของงานชางตองการพ้ืนฐานความรูดานเรขาคณิต   นอกจากนี้ ผูทํางานเก่ียวกับเครื่องกลนั้น

ตองสามารถแทนสูตรและแปลงหนวยได ซ่ึงจําเปนตองใชทักษะทางพีชคณิต ในขณะท่ีการรางแบบ

ชิ้นงานจําเปนตองใชความรูตรีโกณมิติ สวนการควบคุมคุณภาพ (quality control) และงานวัด

ละเอียดตองใชความรูดานสถิต ิ  ดังนั้น นักเรียนอาชีวศึกษาจะไมสามารถมีทักษะชางท่ีดีไดเลยหากไม

มีการปูพ้ืนฐานคณิตศาสตรพ้ืนฐานมากอน 

2. เนื้อหาหลักสูตรไมเช่ือมโยงกับทักษะท่ีตองใชในโลกการทํางานจริง 

2.1 สถานศึกษาไมเปดสอนสาขาท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 

สาขาท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาจํานวนมากเปดสอนไมใชสาขาท่ีสถานประกอบการตองการ ท้ังนี้ ภายใต

สมมติฐานวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานสัดสวนสาขาอาชีพในตลาดแรงงานมากนัก ระบบอาชีวศึกษาท่ี

สอดคลองกับตลาดแรงงานควรสามารถผลิตแรงงานรุนใหมเพ่ือทดแทนแรงงานท่ีเกษียณอายุหรือ

แรงงานท่ีหันไปประกอบอาชีพอ่ืน ดังนั้น สัดสวนนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีเหมาะสมในแตละสาขาควรจะ

ใกลเคียงกับสัดสวนสาขาอาชีพในตลาดแรงงานจริง อยางไรก็ตาม เม่ือเราพิจารณาขอมูลนักเรียนใน

แตละสาขา เราจะพบวา แรงงานท่ีอาชีวศึกษาผลิตสวนใหญอยูในสาขาท่ีมีการจางงานนอย ในขณะท่ี

สาขาอาชีพท่ีมีการจางงานมากกลับมีแรงงานท่ีผลิตออกมาไมมาก  

เม่ือพิจารณาตลาดการจางงานประมาณ 3.3 ลานตําแหนงในสาขาชางเทคนิค 4 สาขาหลัก 

คือ ชางเทคนิคโรงงาน ชางกอสราง ชางไฟฟาและชางยนต เราจะพบวา ในตลาดแรงงานมีสัดสวนชาง

เทคนิคโรงงานและชางกอสรางรวมกันประมาณ 80% แตมีจํานวนนักเรียนปวช. ในสาขาดังกลาวเพียง

ประมาณ 30% ในทางกลับกัน มีนักเรียนอาชีวศึกษา 70% ท่ีเรียนสาขาชางไฟฟาและชางยนต ซ่ึงเปน

สาขาท่ีมีการจางงานรวมกันเพียง 20% 

มีสาเหตุสําคัญ 2 ประการท่ีทําใหระบบอาชีวศึกษาไทยไมตอบสนองตอความตองการของ

สถานประกอบการ นั่นคือ หนึ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถเลือกเปดสอนสาขาใดก็ได โดยไมตอง

พิจารณาความตองการของสถานประกอบการ และ สอง การขาดระบบฐานขอมูลตลาดแรงงานท่ีจะ

สามารถนํามาชวยวางแผนการผลิตกําลังคน 

8 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 2557) 
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ประการแรก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถเลือกเปดสอนสาขาใดก็ได โดยไมตองพิจารณาความ

ตองการของสถานประกอบการ  

ในปจจุบัน หากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาใดจะเปดสอนหลักสูตรท่ีมีการเปดสอนอยูแลว เชน หลักสูตร

แกนกลางของ สอศ. ก็จะตองขออนุมัติจากสํานักนโยบายและแผนงานอาชีวศึกษา ซ่ึงจะพิจารณา

ปจจัยสําคัญ 2 ขอ คือ จํานวนนักเรียนท่ีคาดวามาจะสมัครเรียน และความพรอมของวิทยาลัย8

9 โดย

ความตองการแรงงานของสถานประกอบการไมไดเปนปจจัยหลักในการพิจารณา ดังนั้นความตองการ

เขาศึกษาท่ีสะทอนผาน “จํานวนนักเรียนท่ีคาดวามาจะสมัครเรียน” จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับ

ความตองการแรงงานของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผูเรียนและผูปกครองขาดขอมูล

ความตองการของสถานประกอบการ 

ประการท่ีสอง การขาดระบบฐานขอมูลตลาดแรงงานท่ีจะสามารถนํามาชวยวางแผนการผลิต

กําลังคน  

สถานศึกษาจะสามารถเปดสอนสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการไดก็ตอเม่ือรู

ความตองการแรงงานของสถานประกอบการอยางแมนยําพอสมควร  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันเรายัง

ไมมีระบบฐานขอมูลดังกลาว ทําการเปดสอนสาขาท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการทําได

ยาก 

2.2 แมในกรณีท่ีเปดสอนไดตรงสาขา แตเนื้อหาหลักสูตรไมตรงกับทักษะความรูท่ีนายจางตองการ 

ลําพังการเปดสอนใหตรงสาขานั้นยังไมเพียงพอ เพราะรายละเอียดของเนื้อหาในหลักสูตรนั้นก็มี

ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน เชน หลักสูตรอาจตรงความตองการ แตลาสมัยเพราะสอนเทคนิค

การผลิตท่ีโรงงานเลิกใชกันไปแลว หรือหลักสูตรอาจจะไมไดบรรจุทักษะท่ีตองใชงานจริง หรือแมหลัก

สูตรจะบรรจุเนื้อหาไดครบถวน แตการใหน้ําหนักความสําคัญของแตละหัวขออาจไมสะทอนสภาพการ

ทํางานท่ีเกิดข้ึนจริง ดังตัวอยางตอไปนี้  

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความไมสอดคลองระหวางเนื้อหาหลักสูตรกับความตองการของสถาน

ประกอบการนั้นเก่ียวของกับ 1) ระบบการจัดทําเนื้อหาหลักสูตรท่ีถูกกําหนดโดยอาจารยในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเปนหลัก และ 2) การท่ีอาจารยยอาชีวศึกษาเกือบท้ังหมดไมมีประสบการณการทํางานใน

ภาคเอกชน เม่ือปจจัยท้ัง 2 อยางมาประกอบกันก็จะทําใหหลักสูตรอาชีวศึกษาเต็มไปดวยเนื้อหาท่ี

กําหนดโดยอาจารยอาชีวศึกษาผูซ่ึงไมมีความรูความเขาใจโลกของสถานประกอบการจริง เนื้อหา

หลักสูตรท่ีไดมาจึงมีลักษณะเปน “เชิงวิชาการ” มากกวา “เชิงปฏิบัติ” และไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของสถานประกอบการได 

2.3 แมหลักสูตรจะสอนทักษะความรูท่ีนายจางตองการ แตผูเรียนยังขาดความเช่ียวชาญจนไม

สามารถทํางานไดจริง 

9 จากการสัมภาษณเจาหนาที่สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9 

 

                                                 



แมจะเปดสอนไดตรงสาขา และเนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของสถานประกอบการ แตหาก

ไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดความเชี่ยวชาญจริง การเรียนการสอนก็จะไมกอใหเกิดประโยชน เราไมมี

หลักฐานขอมูลการวัดสมรรถนะทักษะอาชีพของผูจบอาชีวศึกษา จึงไมสามารถพิสูจนปญหาผูเรียน

ขาดความเชี่ยวชาญทักษะไดอยางชัดแจง อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการสัมภาษณท่ีสถานประกอบการ

หลายแหงชี้ไปในทิศทางเดียวกันวาผูจบอาชีวศึกษาไมสามารถทํางานไดจริง นอกจากนี้ หลักฐาน

แวดลอมหลายอยางยังชี้วาระบบอาชีวศึกษาในปจจุบันไมนาจะสามารถทําใหผูเรียนเชี่ยวชาญทักษะ

การทํางานจริง 

ประการแรก ดังท่ีไดกลาวไปในตอนตน ทักษะชางหลายอยางจําเปนตองอาศัยความเชี่ยวชาญทักษะ

ความรูพ้ืนฐาน ซ่ึงนักเรียนอาชีวศึกษาไทยยังขาด และหลักสูตรอาชีวศึกษาก็ไมไดแกไขจุดออนในสวน

นี้ 

ประการท่ีสอง อาจารยอาชีวศึกษาสวนใหญขาดประสบการณในสถานประกอบการ จึงไมมีทักษะท่ี

จะตองใชในสถานประกอบการจริง 

ประการท่ีสาม ระบบผลิตอาจารยอาชีวศึกษาไทยในปจจุบันไมสามารถรับประกันไดวาอาจารยท่ีจบ

ออกมาจะมีความเชี่ยวชาญทักษะชางเทคนิค นับตั้งแตป 2546 ซ่ึงมีการออก พระราชบัญญัติสภา

อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ผูท่ีจะไดรับเขาบรรจุเปนขาราชการจะตองมีใบประกอบวิชาชีพ 

ซ่ึงวิธีการหลักท่ีจะไดมาคือการสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรท่ีคุรุสภาใหการรับรอง  ในกรณี

ของอาชีวศึกษาสายเทคนิค หลักสูตรท่ีจะนําไปสูการไดใบประกอบวิชาชีพคือหลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรม ซ่ึงมีขอบกพรองสําคัญคือมีการฝกทักษะฝมือชางไมเพียงพอ อาจารยจํานวนหนึ่งท่ี

สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเหลาจึงไมมีทักษะอาชีพ 

3.2.2 ระบบอาชีวศึกษาขาดแคลนทรัพยากร 

อาชีวศึกษาไทยขาดสงเสริมดานทรัพยากรอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยและอุปกรณ

ครุภัณฑ ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการเรียนอาชีวศึกษา เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการ

เรียนการสอนไมมีคุณภาพ  

ปญหาดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนเม่ือเราเปรียบเทียบอาชีวศึกษากับการศึกษาสายสามัญ

ของไทยเอง หรือเทียบกับอาชีวศึกษาของตางประเทศ เชน สิงคโปร ซ่ึงมี มีรูปแบบคลายกับประเทศ

ไทย ในแงท่ีการเรียนการสอนนั้นเกิดข้ึนในสถานศึกษาเปนหลัก แตไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปวามี

คุณภาพการศึกษาสูง   

1. ระบบอาชีวศึกษาไทยมีอาจารยไมเพียงพอ 

อาชีวศึกษาไทยขาดแคลนอาจารยอยางหนัก โดยเฉพาะอาจารยท่ีเปนขาราชการซ่ึงมีไมเพียงพอ ทํา

ใหตองอาศัยอาจารยสัญญาจางระยะสั้น ซ่ึงไดรับคาตอบแทนต่ํา สงผลใหเกิดปญหา ขวัญและกําลังใจ

10 

 



ในการทํางานตกต่ํา ไมสามารถดึงดูดคนเกงใหมาเปนอาจารยได และการเรียนการสอนไมตอเนื่อง

เพราะอาจารยออกกลางคัน 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนอาจารยอาชีวศึกษาของไทยกับอาจารยสายมัธยมศึกษาของไทย และ

อาจารยอาชีวศึกษาของสิงคโปรอยางหยาบๆ จะเห็นไดวาอาชีวศึกษาของภาครัฐไทยนั้นมีอาจารย 4 

คนตอนักเรียน 100 คน9

10 ซ่ึงนอยกวาจํานวนขาราชการครูมัธยมศึกษาเล็กนอย (ประมาณ 4.5 คนตอ

นักเรียน 100 คน)10

11 แตนอยกวาอาชีวศึกษาในสิงคโปรเกือบเทาตัว โดยในกรณีประเทศสิงคโปรนั้น มี

อาจารยประมาณ 7.1 คนตอนักเรียน 100 คน ท้ังในระดับมัธยมศึกษาและในระดับอาชีวศึกษา11

12 

นอกจากนี้ ในจํานวนอาจารยอาชีวศึกษา 4 คนตอนักเรียน 100 คนของไทยนั้น มีเพียงประมาณรอย

ละ 58 ของอัตรากําลังท่ีเปนขาราชการ ท่ีเหลือครูสัญญาจางงานระยะสั้น   

ดังนั้นอาชีวศึกษาไทยจะไมสามารถพัฒนาไดถาไมเพ่ิมจํานวนอาจารยใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสม

กับจํานวนนักเรียน เชนหากใชระบบอาชีวศึกษาของสิงคโปรเปนจุดอางอิง จะตองมีอาจารย

อาชีวศึกษา 46,700 คน จึงจะเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนท่ีมีอยูประมาณ 

650,000 คน และหากเราใชคามัธยฐานเงินเดือนของวิศวกร ซ่ึงมีรายไดประมาณ 35,000 บาทตอ

เดือนเปนตัวเทียบเคียงอัตราคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับภาคเอกชนได เราจะตองใชงบประมาณ

จางอาจารยปละ 19,600 ลานบาท โดยปจจุบันนั้น อาชีวศึกษาภาครัฐของไทยมีงบประมาณจาง

อาจารยเพียงประมาณ 9,100 ลานบาท   

2. ระบบอาชีวศึกษาไทยมีวัสดุครุภัณฑไมเพียงพอ 

จากงบการเงินท่ีปรากฏในทายรายงานประจําปของ สอศ. เรายังสามารถตั้งขอสังเกตไดวาอาชีวศึกษา

ไทยนั้น ไดรับการลงทุนครุภัณฑนอย ครุภัณฑสวนใหญจึงถูกใชงานมานานและมักขาดการบํารุงรักษา 

นอกจากนี้ยังมีงบประมาณวัสดุฝกไมเพียงพอ 

2.1 อาชีวศึกษาไทยไมไดรับการลงทุนครุภัณฑอยางเพียงพอ 

ปญหาความขาดแคลนครุภัณฑของอาชีวศึกษาไทยนั้นเห็นไดอยางชัดเจนโดยใชตัวชี้วัด 3 ตัวซ่ึงชี้วา 

สภาพของครุภัณฑอาชีวศึกษาไทยนั้น นอย เกา และ ชํารุด 

ตัวช้ีวัดท่ี 1: มูลคาครุภัณฑสุทธิ ซ่ึงสะทอนความขาดแคลนครุภัณฑในเชิงปริมาณ จากงบการเงินใน

ทายของรายงานประจําป สอศ. ระหวางป 2555 ถึงป 255612

13 อาชีวศึกษาไทยมีครุภัณฑซ่ึงมีมูลคาทาง

บัญชีประมาณ 12,384 ลานบาท หรือประมาณ 19,000 บาทตอนักเรียน 1 คน ซ่ึงไมถึงครึ่งหนึ่งของ 

10 (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา, 2556) 
11 (สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557) 
12 (Institute of Technical Education, 2014) 
13 (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) 
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Institute of Technical Education (ITE) ของสิงคโปรซ่ึงมีมูลคาครุภัณฑประมาณ 45,000 บาทตอ

นักเรียน 1 คน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2: คาเส่ือมราคาครุภัณฑ ซ่ึงบอกความขาดแคลนครุภัณฑในดานความทันสมัย โดยวัดจาก

อัตราการปลดระวางและทดแทน ซ่ึงถูกสะทอนออกมาผานอัตราคาเสื่อมราคา จากรายงานประจําป 

สอศ.13

14 เราสามารถคํานวณไดวา ระหวางป 2555 ถึงป 2556 อาชีวศึกษาไทยมีคาเสื่อมราคาครุภัณฑ

ประมาณ 720 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน 7% ของมูลคาครุภัณฑสุทธิในป 2555 ซ่ึงหมายความวา โดยเฉลี่ย

แลว ครุภัณฑชิ้นหนึ่งจะถูกใชงานเปนเวลาประมาณ 14 ป จึงจะมีการปลดระวาง ซ่ึงคิดเปนอายุการใช

งานมากกวาอายุเฉลี่ยครุภัณฑของ ITE ถึง 11 ป 

ตัวช้ีวัดท่ี 3: งบประมาณซอมบํารุงครุภัณฑ ซ่ึงบงบอกความขาดแคลนครุภัณฑในดานสภาพการใช

งานไดของครุภัณฑ โดยวัดจากคาใชจายในการซอมบํารุง จากรายงานประจําป สอศ. จะพบวาระหวาง

ป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ. 2556 ไดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการซอมบํารุงประมาณ 196 ลานบาท 

ซ่ึงคิดเปนสัดสวนเพียงประมาณ 2% ของมูลคาครุภัณฑท่ีมีอยูในปเดียวกัน ซ่ึงนับวานอยมากหาก

เปรียบเทียบกับ ITE ท่ีมีงบซอมบํารุงมากถึง 25% ของมูลคาครุภัณฑ 

2.2 อาชีวศึกษาไทยมีงบประมาณวัสดุฝกไมเพียงพอ 

ระหวางป 2555 ถึงป 2556 นั้น สอศ. ไดมีการใชจายคาวัสดุฝกเพียง 2,880 ลานบาท หรือประมาณ 

4,400 บาทตอปตอนักเรียน 1 คน ซ่ึงเปนสัดสวนเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของงบสําหรับวัสดุฝกท่ีใชใน 

ITE  ท่ีมีงบประมาณคาวัสดุฝกประมาณ 13,000 บาทตอนักเรียน 1 คนตอป14

15 

3. สรุปงบประมาณท่ีจําเปนตองใชเพ่ือยกระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ 

หากใช ITE เปนเกณฑเทียบเคียง การพัฒนาใหอาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพจะตองใชงบประมาณท้ังหมด 

44,500 ลานบาทตอป โดยแบงเปนงบบุคลากรปละ 20,000 ลานบาท งบคาซอมบํารุง/ปลดระวาง

ครุภัณฑปละ 5,300 ลานบาท งบวัสดุฝกปละ 8,300 ลานบาท และงบอ่ืนๆ อีกปละ 7,300 ลานบาท   

นอกจากนี้ ยังจะตองมีการจัดสรรงบประมาณตางหากสําหรับการลงทุนปรับปรุงอุปกรณครุภัณฑใหมี

ความทันสมัยอีกปละประมาณ 6,700 ลานบาท เปนเวลา 5 ป โดยยังไมไดรวมการลงทุนกอสราง

สินทรัพยถาวร 

14 คาเสื่อมราคาคํานวณจากบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) ซึ่งมีความนาเช่ือถือมากกวาตัวเลขคาเสื่อมราคาท่ี
ปรากฏในบัญชี คาใชจายดาํเนินการ  
15 การคํานวณใชคาเฉลี่ย 4 ปยอยหลัง คือ ตั้งแตปงบประมาณ 2553-2554 จนถึงปงบประมาณ 2556-2557 โดย
เหตุท่ีใชตองคาเฉลี่ยยอนหลัง 4 ปน้ันเปนเพราะงบประมาณวัสดฝุกสอนของ ITE ในแตละปมีความผันผวนมาก การ
ใชขอมูลจากปใดปหน่ึงเพียงปเดยีวจะทําใหการวิเคราะหมีความออนไหวสูง   
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3.2.3 มีขอบกพรองในระบบประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ระบบอาชีวศึกษาภาครัฐของไทยมีกลไกดานการประกันคุณภาพ 2 สวนคือ การประกันคุณภาพ

ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก จากการศึกษาเอกสารคูมือการประกันคุณภาพท้ังสอง

รูปแบบ เราพบวามาตรการท้ังสองไมสามารถประกันคุณภาพไดจริง นอกจากนี้ ระบบการประกัน

คุณภาพภายนอกท่ีใชอยูในปจจุบันยังสรางภาระใหแกวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยไมกอใหเกิดประโยชน

อีกดวย 

การประกันคุณภาพภายในไมมีประสิทธิผลเพราะใชกลไกการประเมินตนเอง 

ระบบการประกันคุณภาพภายอาศัยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพท่ีประกอบไปดวยบุคลากรของ

วิทยาลัย 7 คนและผูแทนสถานประกอบการไมนอยกวา 2 คน โดยคณะอนุกรรมการฯ มีหนาท่ี

ดําเนินการและจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ15

16 กลไกการประกันคุณภาพท่ีกลาวไปนั้นเปนกลไกท่ี

ไมมีประสิทธิผลเพราะวางอยูบนพ้ืนฐานของการประเมินตนเอง โดยท่ีผูประเมินท่ีไมมีกลไกความ

รับผิดชอบตอผลการศึกษาและผลการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายนอกไมมีประสิทธิผลเพราะเนนตัวช้ีวัดท่ีไมไดเกี่ยวของกับคุณภาพการ

เรียนการสอนโดยตรง ซ่ึงนอกจากจะไมชวยพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดแลว ยังเพ่ิม

ภาระใหแกวิทยาลัย และทําใหปญหาคุณภาพท่ีแทจริงไมถูกคนพบและไมไดรับการแกไข  

ประการแรก กรอบตัวชี้วัดมีปญหาในเชิงการออกแบบ ทําใหผลการประเมินไมสามารถสะทอน

คุณภาพการเรียนการสอนไดจริง เพราะแทนท่ีจะเนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน กลับไป

เนนการกําหนดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดการภายในเปนสวนใหญ โดยหากเรา

เปรียบเทียบน้ําหนักของตัวชี้วัดดานตางๆ แลว จะพบวา ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของโดยตรงกับคุณภาพการ

เรียนการสอนนั้นมีน้ําหนักนอยคือมีน้ําหนักเพียงรอยละ 20 และมีน้ําหนักตัวชี้วัดดานความพรอม

สถานศึกษาอีกรอยละ 11 ในขณะท่ีตัวชี้วัดกวารอยละ 69 นั้นเปนการตรวจสอบกิจกรรมและ

กระบวนการจัดการ16

17 ซ่ึงแมจะมีความสําคัญแตไมไดสงผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนการสอน 

นอกจากไรประสิทธิผลแลว ตัวชี้วัดนี้ยังสรางแรงจูงใจใหวิทยาลัยอาชีวะจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดอยาง

ฉาบฉวย 

ประการท่ีสอง ตัวชี้วัดจํานวนมากสรางภาระใหแกสถานศึกษาโดยเปลาประโยชน เนื่องจากตัวชี้วัด

กวารอยละ 69 นั้นเปนการตรวจสอบกระบวนการจัดการภายใน ทําใหมีภาระในการจัดเก็บเอกสาร

จํานวนมาก เพียงเพ่ือพิสูจนใหผูตรวจสอบเชื่อวา วิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมดังกลาวจริง เชน 

วิทยาลัยแหงหนึ่งไดใหขอมูลกับผูวิจัยวา ตองจัดเก็บสิ่งประดิษฐท้ังหมดของนักเรียน เพ่ือนําไปเปน

หลักฐานการประเมินตัวชี้วัดดานจํานวนผลงานท่ีเปนโครงงานหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียน  

16 ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง “ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา” 
17 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553) 
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ประการท่ีสาม ตัวชี้วัดสําคัญๆ บางดานยังไมไดถูกพัฒนาใหสามารถใชงานไดจริง เชน ตัวชี้วัดท่ี

กําหนดใหผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึงสามารถประเมิน

คุณภาพการศึกษาไดอยางตรงจุด อยางไรก็ตามตัวชี้วัดนี้ยังไมถูกใชไดในทางปฏิบัติ เพราะประเทศ

ไทยยังไมมีกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีสามารถนํามาใชทดสอบไดจริง นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดอ่ืนท่ีมี

ปญหาคลายกันคือ อัตราการไดงานทําของผูจบและความรูและทักษะการทํางานของผูเรียน ซ่ึง

สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาไดอยางตรงจุด แตยังไมถูกใชไดในทางปฏิบัติ 

3.3 อุปสรรคการขยายผลระบบอาชีวศึกษาภาคทวิภาคี 
 

 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมสามารถขยายผลไดเพราะ  

   1. ขาดมาตรการสงเสริมท่ีสามารถหวังผลไดจริง  

   2. ขาดระบบประกันคุณภาพ  

   3. ขาดองคกรตัวกลางท่ีชวยบริหาร  

3.3.1 อาชีวศึกษาทวิภาคีของไทย 

ระบบทวิภาคีในประเทศไทยนั้นมีจุดกําเนิดข้ึนมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 โดยไดมีการจัดโครงการนํารอง

การเรียนการสอนรูปแบบ “โรงเรียน-โรงงาน” ในวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซีเมนตไทยอุปถัมภเปนแหง

แรก จากนั้นในป 2534 จึงมีการขยายผลไปในวิทยาลัยอีก 3 แหง ซ่ึงประกอบไปดวยวิทยาลัยเทคนิค

มีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยไดรับความชวยเหลือทาง

วิชาการและการถายทอดองคความรูจากองคกรความชวยเหลือดานเทคนิคของประเทศสหพันธรัฐ

เยอรมนี (Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH - GTZ) ในชวง

เริ่มตนนี้ ภาครัฐยังไมไดใหการรับรองหลักสูตร “โรงเรียน-โรงงาน” อยางเปนทางการ ผูจบการศึกษา

จึงไมไดรับประกาศนียบัตร  อยางไรก็ตาม ผูจบการศึกษาสวนมากเม่ือเขาทํางานจะไดรับเงินเดือนสูง

กวาผูจบ ปวช. ท่ัวไป   ตอมาในป พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษาไดปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให

รองรับระบบทวิภาคีและมีการสะสมเทียบโอนหนวยกิต อาชีวะทวิภาคีในรูปแบบท่ีเปนอยูในปจจุบัน

จึงกําเนิดข้ึนอยางเต็มรูปแบบ17

18 

แมจะมีประวัติมายาวนานและไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ แตอาชีวศึกษาทวิภาคีของไทยใน

ภาพรวมยังไมมีความกาวหนามากนัก ในปจจุบันมีนักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐท่ีศึกษา

อยูในระบบทวิภาคีเพียงประมาณ 90,000 คน จากท้ังหมดประมาณ 650,000 คน หรือเพียงประมาณ

รอยละ 14 ซ่ึงยังถือวาเปนสัดสวนท่ีไมสูงนักหากเทียบกับประเทศท่ีใชระบบทวิภาคีอยางเต็มท่ี  

18 (ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี, 2556) 
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3.3.2 ปญหาของระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 

อาชีวศึกษาทวิภาคีของไทยขยายผลยากเพราะขาดการสงเสริมจากภาครัฐ ขาดระบบประกันคุณภาพ 

และไมมีองคกรตัวกลางเขามาชวยบริหารจัดการระบบ 

1. มาตรการสงเสริมทวิภาคีในปจจุบันไมสามารถปองกันไมใหเกิดการแยงตัวผูท่ีไดรับลงทุน

ฝกอบรมจากสถานประกอบการท่ีจัดทวิภาคี หรือท่ีเรียกวา “free-riding” 

การจัดการศึกษาทวิภาคีนั้นมีตนทุนบางสวนท่ีตกแกสถานประกอบการ แตผลตอบแทนจากการลงทุน

อาจจะไมตกแกสถานประกอบการท่ีลงทุนการจัดการเรียนการสอน หากผูท่ีจบการเรียนในสถาน

ประกอบการนั้นเลือกไปทํางานกับนายจางคนอ่ืน ซ่ึงจะทําใหสถานประกอบการสวนใหญไมลงทุนใน

การศึกษาทวิภาคีหรือมีการลงทุนต่ํากวาจุดเหมาะสม (underinvestment) จากปญหาการโดยสารฟรี 

(free-riding) 

 เพ่ือแกไขปญหานี้ รัฐจึงมีมาตรการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทท่ีจัดการศึกษา

ทวิภาคี โดยอนุญาตใหสถานประกอบการสามารถนํารายจายท่ีเกิดจากการฝกอบรมทวิภาคีไปหักออก

จากฐานภาษีไดในอัตรารอยละ 200 ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงชวยเพ่ิมการลงทุนแตก็ไมอาจแกไข

ปญหา free-riding ไดท้ังหมด 

2. ขาดระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาทวิภาคี 

อาชีวศึกษาทวิภาคีของไทยยังไมมีระบบประกันคุณภาพท่ีใชงานไดจริง18

19 ทําใหคุณภาพการเรียนการ

สอนไมมีมาตรฐาน จึงไมเปนท่ีนิยมของนักเรียนและผูปกครอง เพ่ิมตนทุนการจัดการเรียนการสอนแก

สถานประกอบการ จึงไมเปนท่ีนิยมในภาคธุรกิจ ดวยสาเหตุสองประการนี้ การขยายผลจึงไมสามารถ

ทําไดงายนัก  

3. ขาดองคกรตัวกลางท่ีจะเขามาชวยบริหารระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี 

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีนั้นมีข้ันตอนการบริหารจัดการท่ีซับซอนและมีตนทุนสูงมาก  

นอกจากนี้ การจัดการแบบตางคนตางทําของแตละสถานประกอบการและสถานบันการศึกษานั้นทํา

ใหการขยายผลเปนไปไดยาก   หลายประเทศจึงใชองคกรตัวกลาง (intermediary) เขามาแกปญหา

ดังกลาวโดยทําหนาท่ีตอไปนี้ 

1. เปนศูนยกลางการจัดหาตําแหนงฝกงานใหแกผูเรียนและสถานประกอบการ (clearing 

house) เพ่ือลดตนทุนของผูเรียนในการหาสถานประกอบการ ลดตนทุนของผูประกอบการใน

19 ในปจจุบันมีความคืบหนาในดานการประกันคุณภาพอยูบาง โดยมีการออกประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557 เปนแนวทางในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ประกาศฉบับนี้ชวยใหการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความชัดเจนมากข้ึน   แตยังไมมีผลในทางปฏิบัติ เพราะยังไมมีการบังคับใช 
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คัดเลือกผูเรียนเขามาฝกงาน ทําใหเกิดการแขงขันของผูเรียนในการเขาสูสถานประกอบการท่ีดี 

และการแขงขันระหวางสถานประกอบการในการดึงดูดผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 

2. จัดทําชุดมาตรฐานทักษะวิชาชีพเพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดเนื้อหาการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาทวิภาคี และเปนกรอบในการประกันคุณภาพ 

3. ประกันคุณภาพอาชีวศึกษาทวิภาคี ซ่ึงมีหนาท่ียอยท่ีประกอบไปดวย 1) การประกันคุณภาพ

หลักสูตรดวยการจัดทําหรือรับรองหลักสูตรโดยอางอิงตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพ 2) การ

ประกันคุณภาพสถานประกอบการดวยการตรวจสอบและรับรองสถานประกอบการท่ีจัดการ

เรียนการสอนไดเกณฑมาตรฐาน 3) การประกันคุณภาพผูจบการศึกษาดวยการจัดทดสอบ

สมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพ และใหใบประกาศนียบัตรแกผูผานการทดสอบ 

องคกรตัวกลางในตางประเทศนั้นมักเกิดจากการรวมกลุมกันของสถานประกอบการ เชนใน

กรณีเยอรมนี องคกรตัวกลางประกอบไปดวยสภาหอการคาและสหภาพแรงงาน สวนในออสเตรเลีย 

สภาอุตสาหกรรมเปนผูจัดทําชุดมาตรฐานทักษะ  เนื่องจากองคกรตัวกลางดังกลาวยังไมเกิดข้ึนใน

ประเทศไทย ภาครฐัจึงรับหนาท่ีสําคัญท้ัง 3 ประการโดยใหวิทยาลัยเปนผูจัดหาตําแหนงฝกงานใหแก

ผูเรียนดวยการทํา MOU กับสถานประกอบการ และประกันคุณภาพ หรือใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปนผูจัดทําชุดมาตรฐานทักษะวิชาชีพ 

4. ขอเสนอเพ่ือยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทย 

 

 5 มาตรการการปฏิรูปอาชีวศึกษา  

   1. ขยายผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดวยการจัดตั้งกองทุนอาชีวะทวิภาคี  

   2. พัฒนาทักษะความรูพ้ืนฐานดวยการปรับหลักสูตรระดับ ปวช.  

   3. แกไขปญหาทรัพยากรดวยการเพ่ิมงบประมาณเปน 44,500 ลานบาทตอป  

   4. ปฏิรูประบบการพัฒนาอาจารยอาชีวศึกษาและระบบการจัดทําหลักสูตร 

ดวยการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพอาจารยอาชีวศึกษา 

 

   5. ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  

 

4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวะทวิภาคี 

การจัดตั้งกองทุนอาชีวะทวิภาคีจะชวยใหอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสามารถขยายผลไปไดมากเพราะ

สามารถแกไขอุปสรรคในการขยายผล 2 ประการคือ 1) ชวยแกไขปญหา free-riding ซ่ึงทําให

ภาคเอกชนไมลงทุนจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และ 2) ชวยเปนองคกรตัวกลาง 

(intermediary) ท่ีชวยบริหารระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีใหมีคุณภาพและตนทุนบริหารจัดการต่ํา 
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4.1.1 การออกแบบกองทุนอาชีวะทวิภาคี 

กองทุนอาชีวะทวิภาคีทําหนาท่ีภารกิจ 4 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. อุดหนุนคาใชจายของสถานประกอบการในการฝกอบรมทวิภาคี โดยใชเบ้ียสมทบจาก

สถานประกอบการเอกชน (levy)  

ทางออกของหลายประเทศในการแกไขปญหา free riding คือการจัดตั้งกองทุนโดยเรียกเก็บเงิน

สมทบ (levy) จากสถานประกอบการ เพ่ือนําไปอุดหนุนสถานประกอบการในการพัฒนาทักษะ

แรงงาน กลไกนี้ทําใหสถานประกอบการท่ีไมจัดการฝกอบรมตองมีสวนรวมแบกรับตนทุนท่ี

เกิดข้ึนผานการจายเงินสมทบตามสัดสวนกับขนาดของสถานประกอบการ ซ่ึงจะชวยแกปญหา 

“โดยสารฟรี” เพราะทุกคนถูกบังคับใหตอง “ซ้ือตั๋ว”     

เพ่ือใหกองทุนฯ มีภาระในการตรวจสอบติดตามนอยท่ีสุด ควรกําหนดใหมีการอุดหนุนเฉพาะการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามมาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพท่ีกองทุนฯ รับรอง และ

จายเงินอุดหนุนเฉพาะในกรณีท่ีผูจบการศึกษาผานการทดสอบมาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ประกันคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน (quality assurance)  

กองทุนฯ จะจัดทดสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพและออกใบรับรอง

ใหแกผูผานการทดสอบ นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังทําหนาท่ีรับรองสถานประกอบการท่ีจัดการเรียน

การสอนทวิภาคีท่ีไดมาตรฐาน ซ่ึงหมายถึงสถานประกอบการท่ีมีความพรอมในการจัดการเรียน

การสอน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในเกณฑนาพอใจ โดยวัดจากผูผานมาตรฐานทักษะ/

มาตรฐานวิชาชีพ 

3. จัดทําชุดมาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพ (skill/occupation standards)  

กองทุนฯ จะเปนผูจัดทํามาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีประกอบไปดวยหนวย

สมรรถนะ (competency unit) และขอกําหนดในการทดสอบหนวยสมรรถนะในแตละสาขา

อาชีพ ท้ังนี้ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน โดยในแตละสาขาอาชีพนั้นจะมีเพียงมาตรฐานฯ เดียวท่ี

กองทุนฯ ประกาศใช  

4. เปนศูนยกลางจัดหาตําแหนงฝกงานใหแกผูเรียนและสถานประกอบการ (clearing 

house)  

กองทุนฯ ยังเปนศูนยขอมูลสถานประกอบการท่ีรับนักเรียนทวิภาคี และเปนตัวกลางตรวจสอบ

คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณภาพเขาสูสถานประกอบการท่ีรวมโครงการ เพ่ือลดตนทุนการจับคูกัน

ระหวางผูเรียนและสถานประกอบการ ประกันคุณภาพนักเรียนท่ีจะเขารวมโครงการ และสราง

กลไกตลาดในตําแหนงฝกงานทวิภาคี ซ่ึงทําใหท้ังสถานประกอบการและนักเรียนฝกงานตอง

แขงขันกันพัฒนาคุณภาพ 
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บทบาทสําคัญของกองทุนฯ ท่ีเสนอข้ึนนี้คือการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการรวมลงทุน

ในการพัฒนามาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงเปนหัวใจของการประกันคุณภาพของอาชีวศึกษา

แบบทวิภาคี    

4.1.2 แนวทางการใชกองทุนฯ ในทางปฏิบัติ 

ปจจุบัน กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” ตามพระราชบัญญัติสงเสริม

การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีบทบาทคลายกับกองทุนฯ ท่ีเสนอข้ึน 

แตมีปญหาการออกแบบท่ีผิดพลาดและขาดหนวยงานบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหไมประสบ

ความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะแรงงาน  ซ่ึงควรปรับปรุงแกไขดังนี้ 

1. ใหเก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการทุกแหงโดยไมมีขอยกเวน  

การกําหนดเง่ือนไขยกเวนการเก็บเงินสมทบทําใหการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในปจจุบันมี

ความซับซอน ซ่ึงเปนภาระแกท้ังผูจายเงินสมทบและแกผูจัดเก็บ และยังสรางแรงจูงใจใหสถาน

ประกอบการใชเง่ือนไขนี้หลีกเลี่ยงการจายเบี้ยสมทบ  ซ่ึงทําใหเกิดตนทุนท่ีไมกอใหเกิดประโยชนตอ

ระบบเศรษฐกิจ   

ผูเขียนจึงเสนอใหเก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการทุกแหงโดยไมมีขอยกเวน โดยคิดเปน

อัตราสวนกับคาจางแรงงาน ซ่ึงจะสอดคลองกับประโยชนท่ีไดรับจากการใชเงินกองทุนฯ เชนเก็บใน

อัตรารอยละ 0.5 ของคาจางแรงงานท้ังหมดของสถานประกอบการแตละแหง  

2. ใหรัฐบาลรวมสมทบเขากองทุนเทากับเบ้ียสมทบท่ีเก็บไดจากสถานประกอบการ  

การลงทุนพัฒนาทักษะแรงงาน นอกจากจะใหผลตอบแทนโดยตรงแกสถานประกอบการแลว ยัง

กอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะโดยรวม รัฐบาลจึงควรมีสวนชวยแบกรับภาระการลงทุนของ

ภาคเอกชน โดยรวมสมทบเขากองทุนเทากับเบี้ยสมทบท่ีเก็บไดจากสถานประกอบการ 

3. จัดตั้งคณะกรรมการท่ีมีตัวแทนจากภาคเอกชนเปนผูบริหารกองทุนฯ เสียงขางมาก เพ่ือใหการ

บริหารจัดการกองทุนสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการอยางแทจริง และไมยึดติดกับ

ระบบราชการ  

4. ใหกองทุนฯ จายเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี เฉพาะกรณีท่ีผูเรียนสอบผาน

มาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพท่ีกองทุนประกาศแลวเทานั้น เพ่ือเปนหลักประกันวา การ

อุดหนุนของรัฐทําใหเกิดการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพอยางแทจริง 

5. ใหกรมสรรพากรเปนผูจัดเก็บเงินสมทบกองทุนฯ โดยจัดเก็บเงินสมทบไปพรอมกับการเก็บภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา 
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4.1.3 ทางเลือกอ่ืน 

การทําใหกองทุนฯ เกิดข้ึนจริงนั้นจะอาศัยการท่ีผูมีสวนไดเสียจํานวนมากเห็นพองดวย ในทางปฏิบัติ 

สถานประกอบการบางสวนอาจจะยังไมเห็นประโยชนจากการมีกองทุนฯ และอาจตอตานการเก็บเงิน

สมทบ รัฐบาลเองก็มีภาระทางการคลังเพ่ิมเติมจากการจายเงินสมทบเขากองทุนฯ นอกจากนี้

ความสําเร็จของกองทุนฯ ยังข้ึนอยูกับการบริหารกองทุนฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีท่ีไมสามารถจัดตั้งกองทุนฯ ไดสําเร็จ หรือแมสามารถจัดตั้งกองทุนไดสําเร็จ แตไมสามารถทํา

หนาท่ีไดอยางบรรลุวัตถุประสงค การสรางระบบประกันคุณภาพของอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีก็ไมควร

ยุติลง  โดย สอศ. ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. กําหนดใหผูเรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีทุกคนตองเขาทดสอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพท่ีจัด

โดยศูนยทดสอบของกรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือศูนยทดสอบเอกชน เชน สถาบันไทย-

เยอรมัน สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน หรือศูนยทดสอบในสถานประกอบการ ซ่ึงไดรับการ

รับรองจาก สอศ.  โดย สอศ. เปนผูสนับสนุนคาใชจายในการทดสอบ 

2. สถานประกอบการท่ีมีผูเรียนท่ีไมผานการทดสอบในสัดสวนสูงอยางตอเนื่องควรถูกตัดสิทธิ

การรับนักเรียนเขาฝกงาน 

4.2 พัฒนาความรูพ้ืนฐานดวยการปรับปรุงหลักสูตร ปวช. 

ผูเขียนเสนอใหปรับหลักสูตรระดับ ปวช. ใหเนนความรูและทักษะพ้ืนฐานมากข้ึน โดยเฉพาะวิชา

คณิตศาสตรและทักษะชางพ้ืนฐานท่ีเปนทักษะท่ัวไป (general skill) เพราะในปจจุบันนักเรียน ปวช. 

มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในระดับต่ํามาก  นอกจากนี้ ผูจบ ปวช. สวนใหญไมไดทํางานตรงสายท่ี

เรียนมา โดยกวารอยละ 80 เลือกเรียนตอทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา ซ่ึงทําใหการลงทุนทักษะเฉพาะทาง 

(specific skill) เปนการสูญเปลา ในขณะท่ีการมีทักษะท่ัวไปจะเปนประโยชนในการศึกษาตอ 

โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   

4.3 เพ่ิมงบประมาณในการจัดการศึกษาใหไดในระดับ 44,500 ลานบาทตอป เพ่ือใหสามารถจัดการเรียน

การสอนท่ีมีคุณภาพได 

4.4 จัดตั้งสถาบันวิชาชีพอาจารยอาชีวศึกษา 

ระบบการพัฒนาอาจารยสําหรับอาชีวศึกษาในปจจุบันยังไมสามารถผลิตอาจารยท่ีมีความรูและทักษะ

ท่ีไดมาตรฐาน นอกจากนี้ อาจารยเกือบท้ังหมดไมเคยมีประสบการณการในสถานประกอบการ ทําให

การสอนไมสอดคลองกับโลกการทํางานในสถานประกอบการ การพัฒนาระบบอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

จึงข้ึนอยูกับการพัฒนาอาจารยโดยควรมีองคประกอบดังนี้   

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาท่ีมีมาตรฐานรองรับชัดเจน 

2. การฝกอบรมอาจารยท่ีมีอยูใหมีทักษะไดมาตรฐาน 

3. การติดตามองคความรูในสถานประกอบการ  
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การทําใหเกิดองคประกอบท้ัง 3 อยางท่ีกลาวมานั้น จําเปนตองมีการดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญในการ

จัดทํากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารยอาชีวศึกษาสาขาตางๆ การจัดทดสอบสมรรถนะและออกใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพอาจารย และการจัดหลักสูตรฝกอบรมและถายทอดประสบการณของสถานประกอบการใหแก

อาจารย 

อยางไรก็ตาม ยากท่ีเราจะหาผูเชี่ยวชาญในระดับดังกลาวในระบบราชการได เนื่องจากโครงสราง

เงินเดือนขาราชการยังไมสามารถดึงดูดผูเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจใหมารวมงานได  ดังนั้น ผูเขียนจึงเสนอใหจัดตั้ง

สถาบันวิชาชีพอาจารยอาชีวศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

1. จัดตั้งเปนองคกรมหาชนเพ่ือใหเปนอิสระจากระบบราชการ และมีคณะกรรมการสวนใหญมา

จากภาคเอกชน 

2. วาจางผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณในภาคธุรกิจมาเปนบุคลากรของสถาบันฯ โดยมีขอ

กําหนดใหบุคลากรของสถาบันฯ ตองหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยผลิตผลงานเปนท่ีประจักษ 

3. สถาบันฯ มีอํานาจหนาท่ีจัดทํากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารยอาชีวศึกษา จัดทดสอบ

สมรรถนะและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอาจารยอาชีวศึกษา จัดหลักสูตรฝกอบรมใหแก

อาจารยอาชีวศึกษา และจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยอางอิง

จากกรอบมาตรฐานทักษะ/วิชาชีพท่ีสถานประกอบการเปนหลักในการจัดทํา 

4.5 ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายนอก 

ในปจจุบัน ระบบประกันคุณภาพภายนอกใหน้ําหนักกับตัวชี้วัดท่ีไมสะทอนคุณภาพการศึกษา จึงไม

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ และสรางภาระใหแกสถานศึกษาโดยไมเกิดประโยชน ผูเขียนเสนอให

ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายนอกข้ึนมาใหม โดยมีแนวทางเปนการประกันคุณภาพ 2 ข้ันตอน 

ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1: ผูประกันคุณภาพประเมินตัวช้ีวัด 5 ตัว ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ 

1. ตัวช้ีวัดดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้วัดยอย  ดังนี้ 

1.1. ตัวชี้วัดผลการเรียน ซ่ึงสามารถวัดไดโดยการทดสอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพ โดยการทดสอบ

นั้นควรใชมาตรฐานทักษะวิชาชีพท่ีจัดทําโดยกองทุนฯ ซ่ึงสะทอนความตองการของสถาน

ประกอบการ และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนภาคปรกติและภาคทวิภาคีนั้น

สามารถเทียบเคียงกันได ท้ังนี้ ในระยะแรกท่ีกองทุนฯ ยังไมไดพัฒนามาตรฐานฯ จนเสร็จ

สมบูรณ หรือในกรณีท่ีกองทุนฯ ลมเหลว  ควรให สมศ. สุมนักเรียนเขาวัดสมรรถนะทักษะ

วิชาชีพในศูนยทดสอบของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือในศูนยทดสอบของสถาบันฝกอบรม

เอกชน ในลักษณะเดียวกับการประกันคุณภาพผูเรียนระบบทวิภาคี 

1.2. ตัวช้ีวัดดานการทํางาน ซ่ึงวัดจากสัดสวนนักเรียนท่ีไดงานทําในสาขาท่ีเก่ียวของ โดยใช

ขอมูลจากระบบฐานขอมูลผูเสียภาษีหรือระบบฐานขอมูลประกันสังคม 
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2. ตัวช้ีวัดดานความพรอมของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

2.1. ความพรอมดานบุคลากร ซ่ึงวัดจากการมีอาจารยท่ีมีความพรอมดานคุณวุฒิตรงกับสาขาท่ี

วิทยาลัยเปดสอนเพียงพอกับนักเรียน 

2.2. ความพรอมดานวัสดคุรุภัณฑ ซ่ึงวัดจากการมีวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการ

สอนท่ีอยูในสภาพดีเปนจํานวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

2.3. ความพรอมระบบงานธุรการ ซ่ึงวัดจากการมีระบบการจัดเก็บขอมูลตางๆ เชนระบบบัญช ี

ระบบระเบียน และระบบการจัดการบุคลากร ท่ีมีความถูกตองแมนยาํ และมีความพรอม

สามารถสืบคนขอมูลตางๆ ไดโดยสะดวก 

ข้ันตอนท่ี 2: ผูประกันคุณภาพเขาศึกษาปญหาสถานศึกษาท่ีไมผานการประเมินข้ันตอนแรก 

จากการประเมินในข้ันตอนแรก ผูประกันคุณภาพจะสามารถระบุไดวาสถานศึกษาใดมีปญหาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน และเขาไปศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในสถานศึกษาท่ีไม

ผานการประเมินในข้ันตอนท่ี 1 โดยมีแนวทางดําเนินการในข้ันตอนท่ี 2 ดังนี้ 

1. หนวยงานประกันคุณภาพเขาศึกษาปญหาของสถานศึกษา และรวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือ

กําหนดแนวทางปรบัปรุง 

2. กําหนดแผนงานการปรับปรุงท่ีมีการระบุกําหนดเวลาและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

3. หนวยงานประกันคุณภาพติดตามและชวยเหลือสถานศึกษาใหสามารถดําเนินงานไดตามแผน 

4. มีหลักเกณฑในการลงโทษผูบริหารสถานศึกษาท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผน 
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