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1. บทนา
ระบบอาชีวศึกษาไทยถูกปล่อยปละละเลยจนมีคุณภาพต่าและมีปัญหาภาพลักษณ์ ก่อให้เกิดปัญหา
ส่าคัญต่อผู้เกียวข้องทุกฝ่าย
1. นักเรียนอาชีวศึกษาจ่านวนมากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพทีดีเพราะได้รับการศึกษาทีมี
คุณภาพต่า ท่าให้เมือเปรียบเทียบกับผู้ทีจบปริญญาตรีแล้ว ผู้จบอาชีวศึกษาจะมีความก้าวหน้าใน
อาชีพการงานน้อยกว่า ซึงส่งผลต่อโอกาสในการเลือนชั้นทางสังคมของครอบครัวรายได้น้อยซึงส่ง
ลูกเรียนอาชีวศึกษา
2. ภาคธุรกิจประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะ ส่งผลให้จ่าเป็นต้องจ้างแรงงานไร้ทักษะหรือ
แรงงานทีมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการเข้ามาฝึกในสถานประกอบการเอง
ซึงท่าให้ธุรกิจมี
ต้นทุนด่าเนินการสูงกว่าทีควรจะเป็น และความสามารถในการแข่งขันตกต่าลง
3. ระบบการศึกษามีต้นทุนสูงขึ้นและผลตอบแทนจากระบบการศึกษาลดลง เนืองจากนักเรียนต้อง
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะอาชีวศึกษาไม่สามารถรับประกันการได้งานทีดีได้ สิงทีเรามักมอง
ว่าเป็น “ค่านิยม” แท้ทีจริงแล้วจึงอาจเป็น “ความจ่าเป็น” ปรากฏการณ์นี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
ตามมา 2 ประการคือ หนึง ระบบการศึกษาโดยรวมมีต้นทุนสูงขึ้นเพราะต้นทุนต่อหน่วยของ
มหาวิทยาลัยสูงกว่าของอาชีวศึกษา และ สอง การลงทุนในการศึกษาให้ผลตอบแทนทีต่าลงใน
ภาพรวม เนืองจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยมักจะเน้นความรู้เชิงวิชาการ ซึงจะมีประโยชน์น้อย
หากบัณฑิตทีจบมาไม่ได้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงทีต้องใช้ความรู้ทีเรียนมา
การปฏิรูประบบอาชีวศึกษาจึงเป็นวาระส่าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้อเสนอในรายงาน
ฉบับนี้ถูกเสนอโดยผ่านกระบวนการทีประกอบด้วย
1) การศึกษาปัญหาของระบบอาชีวศึกษาไทยภายใต้บริบทตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน
2) การส่ารวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกียวข้อง
3) การศึกษาและถอดบทเรียนจากประสบการณ์การจัดอาชีวศึกษาในต่างประเทศ และ
4) การน่าร่างข้อเสนอมารับฟังความคิดเห็นและค่าแนะน่าจากผู้เชียวชาญและผู้เกียวข้อง
ขอบเขตการศึกษาในรายงานชิ้นนี้จะให้ความสนใจเฉพาะอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม
หรือทีเรียกโดยทัวไปว่า “สายช่าง” โดยเน้นอาชีวศึกษาทีจัดการโดยภาครัฐ สาเหตุทีเจาะจง
อาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมเนืองจากเป็นสาขาทีภาคธุรกิจร้องเรียนต่อภาครัฐอย่างชัดเจนว่ามี
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ปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง นอกจากนี้ช่างอุตสาหกรรมยังเป็นฟันเฟืองส่าคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีและยกผลิตภาพของประเทศ
ส่วนสาเหตุทีเน้นเฉพาะอาชีวศึกษาภาครัฐเป็นเพราะ
นักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 78 เรียนในสถานอาชีวศึกษาของรัฐ
นอกจากนี้ ข้อจ่ากัดด้านข้อมูลยังท่าให้การวิจัยการจัดอาชีวศึกษาของภาคเอกชนนั้นท่าได้ยาก
2. ความต้องการและคุณภาพแรงงานอาชีวศึกษา
การท่าความเข้าใจตลาดแรงงานเป็นสิงทีขาดไม่ได้ส่าหรับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพราะ
อาชีวศึกษาหมายถึงการศึกษาเพือการประกอบอาชีพ ความส่าเร็จของระบบอาชีวศึกษาจึงควรวัดด้วย
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน เนื้อหาในส่วนนี้จึงเริมด้วยภาพรวมตลาดแรงงาน แล้วจึงเข้าสู่ส่วนการ
วิเคราะห์คุณภาพแรงงานอาชีวศึกษา
2.1 ภาพรวมตลาดแรงงานไทย
ตลาดแรงงานไทยยังเป็นตลาดที่ใช้แรงงานทักษะต่่า แต่มีแนวโน้มพัฒนาไปสู่การใช้
แรงงานทักษะสูงมากขึ้น
เมือศึกษาโครงสร้างตลาดแรงงานไทยในปี 25571 จะพบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังประกอบ
อาชีพทีใช้ทักษะตา่ และได้ค่าจ้างแรงงานต่า แรงงานไทยกลุ่มใหญ่ทีสุดประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(33%) กลุ่มทีรองลงมาคืองานบริการ (20%) งานช่างฝีมือ (12%) งานควบคุมเครืองจักร (11%) และ
งานอาชีพพื้นฐาน (11%) ตามล่าดับ งานในกลุ่มนี้ซึงคิดเป็นสัดส่วนรวมกันถึง 87% เป็นงานทีใช้ทักษะ
ตา่ โดยมีระดับการศึกษาเฉลียไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น หรือได้รับการศึกษาไม่เกิน 9 ปี
ในขณะเดียวกัน มีแรงงานเพียงประมาณ 13% ทีท่างานทีใช้ทักษะสูงขึ้นไป โดยมีการศึกษา
ระดับมัธยมปลายขึ้นไป งานในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย งานบริหารจัดการ (3%) งานวิชาชีพ (3%) ช่าง
เทคนิค (4%) และเสมียน (3%) การทีแรงงานส่วนใหญ่ท่างานใช้ทักษะความรู้ตา่ ส่งผลให้ค่าตอบแทน
ทีแรงงานได้รับต่าไปด้วย โดยประมาณ 84% ของแรงงานไทยได้รับค่าจ้างต่ากว่า 15,000 บาท โดย
64.2% เป็นลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และ 19.5% ได้รับค่าจ้างระหว่าง
10,000–15,000 บาทต่อเดือน มีแรงงานเพียง 16.3% ทีได้รับค่าจ้างสูงกว่า 15,000 บาท ดังนั้น เรา
จึงสามารถสรุปได้ว่าตลาดแรงงานไทยในปัจจุบันยังใช้แรงงานทักษะตา่ และจึงได้ค่าจ้างตา่
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีทีผ่านมา ตลาดแรงงานไทยมีแนวโน้มปรับตัวไปสู่การใช้แรงงานที
มีทักษะสูงขึ้น เมือพิจารณาต่าแหน่งงานทีเกิดใหม่ในภาคเอกชนระหว่างปี 2547-2557 จากข้อมูล
ของส่านักงานสถิติแห่งชาติ จะพบว่ามีการขยายตัวสุทธิเพิมขึ้นประมาณ 1.5 ล้านต่าแหน่งจาก 11.3
ล้านคนเป็น 12.8 ล้านต่าแหน่ง ทั้งนีใ้ นขณะทีมีการจ้างงานในบางสาขาอาชีพมีการขยายตัว อาชีพ
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บางกลุ่มกลับมีการจ้างงานลดลง โดยในกลุ่มแรกทีมีการจ้างงานเพิมขึ้นรวมแล้วประมาณ 2.2 ล้าน
ต่าแหน่ง ในขณะทีสาขาอาชีพกลุ่มหลังนั้นมีการจ้างงานลดลงทั้งสิ้นราว 6.8 แสนต่าแหน่ง ทั้งนีง้ านที
มีการขยายตัวประกอบไปด้วยงานบริหารจัดการ (2.5 แสนต่าแหน่ง) งานวิชาชีพ (4.3 แสนต่าแหน่ง)
ช่างเทคนิค (2.7 แสนต่าแหน่ง) เสมียน (1.7 แสนต่าแหน่ง) และงานควบคุมเครืองจักร (4.6 แสน
ต่าแหน่ง) ส่วนงานทีมีการหดตัวนั้นมี 2 สาขา คืองานช่างฝีมือ (-2.9 แสนต่าแหน่ง) และงานพื้นฐาน (3.9 แสนต่าแหน่ง)
จะเห็นได้ว่า งานทีเกิดขึ้นใหม่กว่าครึงเป็นงานทีใช้ทักษะสูงและให้ค่าตอบแทนสูงขึ้น โดย
ประกอบไปด้วยงานบริหารจัดการ งานวิชาชีพ ช่างเทคนิค และเสมียน ซึงมีระดับการศึกษาตั้งแต่
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. ขึ้นไป และให้ค่าตอบแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะงานบริหารจัดการ
งานวิชาชีพ และช่างเทคนิค ซึงมีค่าจ้างไม่ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน
2.2 ปัญหาของระบบระบบอาชีวศึกษาไทย
ปัญหาของระบบอาชีวศึกษาไทย เป็นปัญหาเชิงคุณภาพ มากกว่าเป็นปัญหาเชิงปริมาณ
ดังทีได้กล่าวไปแล้ว
ตลาดแรงงานไทยมีแนวโน้มการจ้างงานทักษะสูงเพิมขึ้น
แต่ใน
ขณะเดียวกัน เราจะพบว่า มีการขาดแคลนแรงงานทักษะในบางสาขา โดยเฉพาะช่างเทคนิคและ
ช่างฝีมือ ซึงเป็นอาชีพทีต้องผ่านระบบอาชีวศึกษา ทั้งนี้ การขาดแคลนแรงงานไม่ได้เกิดจากการผลิต
แรงงานได้ไม่เพียงพอ แต่เกิดจากปัญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษา โดยมีข้อสังเกต 3 ประการ
ดังต่อไปนี้
ประการแรก การขาดแคลนช่างเทคนิคและช่างฝีมือไม่ได้เกิดจากการทีระบบอาชีวศึกษาผลิต
บุคลากรไม่เพียงพอ ข้อมูลการส่ารวจความต้องการแรงงานโดยส่านักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่าในปี 2556
มีต่าแหน่งงานช่างเทคนิคและช่างฝีมือทีว่างอยู่รวมกันประมาณ 35,000 ต่าแหน่ง ทั้งทีในช่วงเดียวกัน
นั้นมีผู้เพิงจบการศึกษาระดับ ปวส. สายเทคนิคทั้งหมดประมาณ 120,000 คน2 ซึงหมายความว่า
ต่าแหน่งงานทั้งหมดทีว่างอยู่ควรสามารถบรรจุได้จนเต็มทุกต่าแหน่งโดยผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
เพียงรุ่นเดียว การเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างเทคนิคและช่างฝีมือมีสาเหตุหนึงมาจากการทีผู้
จบ ปวส. สายเทคนิคส่วนใหญ่ไม่ได้ท่างานช่างตามทีศึกษามา โดยกว่า 47% ท่างานอาชีพอืนทีไม่ใช่
ช่าง ประมาณ 19% เรียนต่อ และอีกประมาณ 20% เป็นไม่ได้ท่างานและไม่ได้เรียนต่อ โดยมีผู้จบ
การศึกษาปวส. สายเทคนิค เพียง 14% เท่านั้นทีท่างานช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ
ประการทีสอง มีผู้ส่าเร็จการศึกษา ปวส. สายเทคนิคประมาณ 47% ทีท่างานในระดับต่ากว่าช่าง
เทคนิคหรือช่างฝีมือ จากข้อมูลการส่ารวจของส่านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2556 พบว่ารายได้เฉลีย
ของผู้เพิงจบ ปวส. สายเทคนิคทีประกอบอาชีพช่างเทคนิคจะมีค่าจ้างเฉลียประมาณ 9,000 บาทต่อ
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เดือน ซึงสูงกว่าการประกอบอาชีพอืน ซึงโดยเฉลียแล้วจะได้ค่าจ้างประมาณ 7,500 บาทต่อเดือน เมือ
เปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นว่า ส่วนต่างรายได้ของผู้ประกอบอาชีพสองกลุ่มดังกล่าวสูงถึง 1,500 บาท
ดังนั้น เหตุทีผู้เพิงจบจบ ปวส. สายเทคนิคไม่ท่างานช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือนั้นน่าจะไม่ได้เป็นเพราะ
งานดังกล่าวมีค่าตอบแทนทีไม่น่าดึงดูด แต่น่าจะเพราะมีสาเหตุอืนทีท่าให้ท่างานตรงตามทีศึกษามา
ประการสุดท้าย สาเหตุทผูี ้เพิงจบ ปวส. สายเทคนิค 47% ประกอบอาชีพทีมีรายได้น้อยกว่า
ช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ น่าจะเป็นเพราะมีปัญหาด้านคุณภาพจึงไม่เป็นทีต้องการของนายจ้าง เรา
สามารถวิเคราะห์ประเด็นนี้ได้โดยอาศัยข้อมูลจากการส่ารวจความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการ3 ซึงแบ่งแรงงานตามระดับการศึกษาทีนายจ้างต้องการ ทั้งนี้ อาชีพช่างเทคนิคและ
ช่างฝีมือนั้นต้องใช้ทักษะทีผ่านการฝึกฝนมา ซึงตามนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
นั้น ระดับการศึกษาทีเหมาะสมแก่อาชีพทั้งสองคือระดับอาชีวศึกษา แต่จากการส่ารวจดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่ากว่า 43% ของต่าแหน่งงานช่างเทคนิคทีว่างอยู่นั้นเป็นต่าแหน่งทีนายจ้างต้องการผู้สมัครทีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในขณะทีมีเพียง 27% ทีนายจ้างระบุว่าต้องการผู้สมัครทีส่าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. และเมือพิจารณาความต้องการแรงงานอาชีพช่างฝีมือ เราจะพบว่ากว่า 51% ของ
ต่าแหน่งงานว่างเป็นต่าแหน่งทีนายจ้างต้องการผู้สมัครทีมีระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่วนอีก 31% นั้นต้องการการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือระดับ ปวช. และมีเพียง 16% ทีต้องการ
ผู้สมัครทีส่าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีพทั้งสองกลุ่มแสดงให้เห็นว่า ระบบอาชีวศึกษาไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรทีมีทักษะความรู้ตรงกับความต้องการของนายจ้างได้ ในด้านหนึง สถานประกอบการ
เลือกทีจะจ้างผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเพือท่างานช่างเทคนิค แต่อีกด้านหนึง นายจ้างเลือกทีจะ
จ้างแรงงานการศึกษาเพียงขั้นพื้นฐานมาท่างานช่างฝีมือ
ทั้งทีทั้งสองกลุ่มไม่ใช่ผู้ทีได้รับการฝึกฝน
ทักษะช่างเทคนิคมาโดยตรง ท่าให้นายจ้างต้องแบกรับต้นทุนการฝึกอบรมทักษะให้แก่คนงานก่อนจะ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง
จากข้อสังเกตทั้ง 3 ประการ เราสามารถสรุปได้ว่าปัญหาของระบบอาชีวศึกษาไทยไม่ใช่
ปัญหาเชิงปริมาณ แต่เป็นปัญหาเชิงคุณภาพ ซึงกินความหมายถึง การทีระบบอาชีวศึกษาผลิตทักษะที
นายจ้างไม่ต้องการ หรือการทีระบบอาชีวศึกษาผลิตทักษะตรงกับทีนายจ้างต้องการ แต่ผู้จบการศึกษา
ไม่มีทักษะเพียงพอ
2.3 สรุปสภาพตลาดแรงงานและผลผลิตอาชีวศึกษา
จากทีกล่าว เราสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า ตลาดแรงงานไทยยังจ้างแรงงานทีใช้ทักษะน้อย แต่มี
แนวโน้มการจ้างงานทีใช้ทักษะสูงมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพและช่างเทคนิค ซึงมีรายได้ดี
พอควร ในขณะเดียวกัน เกิดความขาดแคลนแรงงานช่างเทคนิคและช่างฝีมือ แม้ว่าอาชีวศึกษาจะผลิต
ช่างเทคนิคจ่านวนมากพอ โดยสาเหตุทีเกิดความขาดแคลนเป็นเพราะผู้จบ ปวส. ส่วนหนึงไม่มีทักษะ
ช่างเทคนิคทีนายจ้างต้องการ และอีกส่วนเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพราะจะมีรายได้สูงขึ้นอีกมาก
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ดังนั้น การเพิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา จึงเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด เพราะปัญหาทีแท้จริงคือ
ปัญหาด้านคุณภาพ
3. สาเหตุของปัญหาคุณภาพระบบอาชีวศึกษา
เนื้อหาส่วนนี้จะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพของระบบอาชีวศึกษาไทย โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วน “อาชีวศึกษาภาคปรกติ” และ ส่วน “อาชีวศึกษาภาคทวิภาคี”
3.1 ภาพรวมระบบอาชีวศึกษาไทย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 3 ปี โดยมีเนื้อหา 9 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ สาขาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาพาณิชยกรรม สาขาศิลปกรรม สาขาคหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาประมง
สาขาอุตสาหกรรมท่องเทียว สาขาอุตสาหกรรมสิงทอ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ในปี 2557 มีนักเรียนระดับ ปวช. ทีก่าลังศึกษาอยู่ทั้งหมด 689,560 คน ซึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 32% ของผู้ทีก่าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. ทัง้ หมดรวมกัน4
เมือพิจารณาประเภทสถานศึกษาทีเป็นผู้จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. จะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
จ่านวน 437,269 คน หรือประมาณ 63% อยู่ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. (ซึงจะเรียกต่อไปว่า วิทยาลัย
อาชีวศึกษาของรัฐ หรือ สถานศึกษาของรัฐ)5 ในขณะทีนักเรียนอีก 252,321 คน หรือประมาณ 37%
อยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้สังกัด สช. (ซึงจะเรียกต่อไปว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
หรือ สถานศึกษาเอกชน)6
นอกจาก สอศ. และ สช. ซึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่แล้ว
ยังมีหน่วยงานอืนทีมีบทบาทจัดการศึกษาระดับ ปวช. อีก 5 หน่วยงานคือ ส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน (สังกัดกระทรวงมหาดไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) และ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (สังกัดกระทรวงกลาโหม) โดยหน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่
นักเรียนระดับ ปวช. ประมาณ 3%
ในด้านสาขาวิชาทีเปิดสอนนั้น นักเรียนระดับ ปวช. ส่วนใหญ่เรียนสาขาช่างอุตสาหกรรมและ
สาขาพาณิชยกรรม ซึงมีสัดส่วนนักเรียนประมาณ 47% และ 46% ตามล่าดับ โดยนักเรียนสาขาวิชา
4

จากข้อมูลปีล่าสุดทีมี (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2557)
จ่านวนนักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเป็นข้อมูลปี 2557 ซึงเป็นปีล่าสุดทีมีข้อมูลเผยแพร่ โดยทั้งหมด
มาจาก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก่าลังคนอาชีวศึกษา, 2557)
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ช่างอุตสาหกรรมกว่า 76% นั้นเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ ส่วนนักเรียนสาขาวิชาพาณิชยก
รรมนั้นมีสัดส่วนทีเรียนในสถานศึกษาของรัฐและของเอกชนใกล้เคียงกัน โดยประมาณ 46% ของ
นักเรียนสาขาพาณิชยกรรมนั้นเรียนในสถานศึกษาของรัฐ
เมือเปรียบเทียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน เราจะพบว่าหลักสูตรทีเปิดสอนใน
วิทยาลัยของรัฐจะเน้นสาขาช่างอุตสาหกรรม ในขณะทีวิทยาลัยของเอกชนจะเน้นสาขาพาณิชยกรรม
โดยในกรณีวิทยาลัยของรัฐนั้น สาขาทีมีผู้เรียนมากทีสุดในปี 2557 คือสาขาช่างอุตสาหกรรม ซึงมี
นักเรียนทั้งหมด 242,763 คน คิดเป็นสัดส่วน 56% ของนักเรียน ปวช. ในสถานศึกษาของรัฐทั้งหมด
รองลงมานั้นคือสาขาพาณิชยกรรมและสาขาอุตสาหกรรมท่องเทียว ซึงมีนักเรียน 141,243 คน (32%)
และ 14,438 คน (3%) ตามล่าดับ ในทางกลับกัน สาขาทีวิทยาลัยของเอกชนเปิดสอนมากทีสุดในปี
2555 คือสาขาพาณิชยกรรม ซึงมีนักเรียนจ่านวน 166,763 คน คิดเป็นสัดส่วน 66% ของนักเรียนใน
วิทยาลัยเอกชนทั้งหมด รองลงมาคือสาขาช่างอุตสาหกรรม ซึงมีนักเรียน 74,867 คน หรือประมาณ
30%
เมือใช้ข้อมูลการส่ารวจภาวะการท่างานของประชากร7 เราจะพบว่า ในปี 2557 มีนักเรียน
ปวช. ทีเพิงส่าเร็จการศึกษา 163,000 คน ทั้งนี้ผู้เพิงส่าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อ โดยมี
เพียง 20,000 คน หรือประมาณ 13% ทีเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน มีผู้ส่าเร็จการศึกษาถึง
129,000 คน หรือประมาณ 79% เลือกทีจะศึกษาต่อทันที โดย 95% ของผู้ทีศึกษาต่อนั้นเข้าเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอีก 5% เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจาก
สองกลุ่มทีกล่าวไปแล้วนั้น ยังมีผู้ส่าเร็จการศึกษาอีก 14,000 คน หรือประมาณ 8% ทียังไม่ได้ศึกษา
ต่อและยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้นเปิดให้กับทั้งผู้จบการศึกษาระดับ ปวช.
และผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทีเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ
โดยใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น
ประมาณ 2 ปี เนื้อหาหลักสูตรมี 9 สาขาวิชาหลักเช่นเดียวกับระดับ ปวช. ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาส่าเร็จ
การศึกษาสายสามัญหรือระดับ ปวช. แต่เลือกเปลียนมาเรียนในระดับ ปวส. จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร
ปรับพื้นฐานก่อน ในขณะทีผู้จบการศึกษา ปวช. ตรงสาขาจะสามารถเริมเรียนเนื้อหาหลักได้ทันที
จากข้อมูลล่าสุดในปี 2557 มีนักเรียนระดับ ปวส. ทีก่าลังศึกษาอยู่ทั้งหมด 295,865 คน หรือ
ประมาณ 14% ของผู้ทีก่าลังศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด ทั้งนี้ นักเรียนระดับ
ปวส. ประมาณ 70% เป็นผู้ทีศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ ในขณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาของ
เอกชนนั้นมีนักเรียนอยู่เพียงประมาณ 30%
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ในด้านสาขาวิชาทีเปิดสอนนั้น นักเรียนระดับ ปวส. ในแต่ละสาขาวิชานั้นแทบไม่แตกต่างจาก
สัดส่วนในระดับ ปวช. โดยประมาณ 46% เรียนสาขาช่างอุตสาหกรรม ในขณะทีอีก 47% เรียนสาขา
พาณิชยกรรม
การกระจายตัวของนักเรียนระดับ ปวส. ในสาขาต่างๆ ยังไม่แตกต่างจากระดับ ปวช. มากนัก
กล่าวคือสาขาวิชาทีเปิดสอนมากทีสุดในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐยังคงเป็นสาขาช่างอุตสาหกรรม
โดยมีการเปิดสอนให้แก่นักเรียน 117,011 คน หรือประมาณ 54% ของนักเรียนระดับ ปวส. ทีศึกษา
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ และคิดเป็นประมาณ 83% ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมระดับ ปวส.
ทั้งหมด รองลงมาคือสาขาพาณิชยกรรม ซึงมีนักเรียน 80,230 คน หรือประมาณ 54% ของนักเรียน
ระดับ ปวส. ทีศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ และคิดเป็นประมาณ 55% ของนักเรียนในสาขา
ดังกล่าว ในทางกลับกัน สาขาวิชาทีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอนมากทีสุดคือสาขาพาณิชยก
รรม ซึงมีนักเรียนถึง 65,026 คน หรือประมาณ 70% รองลงมาคือสาขาช่างอุตสาหกรรม ซึงมีนักเรียน
24,817 คน ซึงคิดเป็นสัดส่วนเพียง 27%
จากการประมาณการโดยใช้ข้อมูลในปี 2557 ของส่านักงานสถิติแห่งชาติ เราคาดว่าจาก
นักเรียน ปวส. ทีเพิงส่าเร็จการศึกษา 171,000 คน มีประมาณ 61% ทีเลือกเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมี
ผู้ส่าเร็จการศึกษาประมาณ 23% คนเลือกศึกษาต่อ ทั้งนี้ผู้ทีเลือกศึกษาต่อเกือบทั้งหมดศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากสองกลุ่มทีกล่าวไปแล้วนั้น ยังมีผู้ส่าเร็จการศึกษาอีก 28,000 คน หรือ
ประมาณ 16% ทียังไม่ได้ศึกษาต่อและยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
3.2 สาเหตุปัญหาคุณภาพระบบอาชีวศึกษาภาคปรกติ
ปัญหาคุณภาพของอาชีวศึกษาภาคปรกติเกิดจากสาเหตุส่าคัญ 3 ประการ คือ
1. เนื้อหาไม่สอดคล้องกับทักษะที่จ่าเป็นต้องใช้ประกอบอาชีพ
2. สถานอาชีวศึกษาขาดแคลนทรัพยากร
3. มีข้อบกพร่องในระบบประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษา

3.2.1 เนื้อหาไม่สอดคล้องกับทักษะทีจ่าเป็นต้องใช้ประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรอาชีวศึกษาถูกออกแบบมาไม่เหมาะกับความพร้อมของผู้เรียน และละเลยทักษะความรู้
พื้นฐาน
นักเรียนทีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ่านวนมากมีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในระดับตา่ มาก โดยเฉพาะอย่างยิงนักเรียนอาชีวศึกษาซึงมักจะมีผลการเรียนระดับมัธยม
ต้นไม่ดี จากโครงการส่ารวจผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา PISA ของ OECD พบว่านักเรียนอาชีวศึกษาส่วน
ใหญ่มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ตา่ ในระดับทีไม่สามารถใช้งานได้เลย นักเรียนอาชีวศึกษากว่า 75% มี
7

ทักษะด้านคณิตศาสตร์ต่ากว่าระดับ 2 และมีนักเรียนถึง 32% ทีมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับ 0 (ตา่
ทีสุด) ทั้งนี้ นักเรียนทีมีทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับต่ากว่าระดับ 2 จะไม่สามารถคิดค่านวณโดยใช้
สูตรหรือนิยามทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายทีสุดได้ เช่นไม่สามารถตอบค่าถามต่อไปนี้ได้
“เฮเลนขีจักรยานเป็นเวลา 15 นาที ในช่วง 10 นาทีแรกเธอขีได้ 4 กิโลเมตร และ
ในช่วง 5 นาทีหลังเธอขีได้ 2 กิโลเมตร ถามว่าช่วงไหนทีเฮเลนขีจักรยานได้เร็วกว่า”8
การพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และความรู้พื้นฐานอืนๆ จึงมีความส่าคัญมากในการปรับ
พื้นฐานการศึกษาของผู้เรียน ตัวอย่างทีชัดเจนทีสุดคือ ทักษะการเขียนแบบเทคนิคซึงเป็นทักษะ
พื้นฐานของงานช่างต้องการพื้นฐานความรู้ด้านเรขาคณิต นอกจากนี้ ผู้ท่างานเกียวกับเครืองกลนั้น
ต้องสามารถแทนสูตรและแปลงหน่วยได้ ซึงจ่าเป็นต้องใช้ทักษะทางพีชคณิต ในขณะทีการร่างแบบ
ชิ้นงานจ่าเป็นต้องใช้ความรู้ตรีโกณมิติ ส่วนการควบคุมคุณภาพ (quality control) และงานวัด
ละเอียดต้องใช้ความรู้ดา้ นสถิติ ดังนั้น นักเรียนอาชีวศึกษาจะไม่สามารถมีทักษะช่างทีดีได้เลยหากไม่
มีการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์พื้นฐานมาก่อน
2. เนื้อหาหลักสูตรไม่เชื่อมโยงกับทักษะที่ต้องใช้ในโลกการทางานจริง
2.1 สถานศึกษาไม่เปิดสอนสาขาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
สาขาทีวิทยาลัยอาชีวศึกษาจ่านวนมากเปิดสอนไม่ใช่สาขาทีสถานประกอบการต้องการ ทั้งนี้ ภายใต้
สมมติฐานว่า ไม่มีการเปลียนแปลงด้านสัดส่วนสาขาอาชีพในตลาดแรงงานมากนัก ระบบอาชีวศึกษาที
สอดคล้องกับตลาดแรงงานควรสามารถผลิตแรงงานรุ่นใหม่เพือทดแทนแรงงานทีเกษียณอายุหรือ
แรงงานทีหันไปประกอบอาชีพอืน ดังนั้น สัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาทีเหมาะสมในแต่ละสาขาควรจะ
ใกล้เคียงกับสัดส่วนสาขาอาชีพในตลาดแรงงานจริง อย่างไรก็ตาม เมือเราพิจารณาข้อมูลนักเรียนใน
แต่ละสาขา เราจะพบว่า แรงงานทีอาชีวศึกษาผลิตส่วนใหญ่อยู่ในสาขาทีมีการจ้างงานน้อย ในขณะที
สาขาอาชีพทีมีการจ้างงานมากกลับมีแรงงานทีผลิตออกมาไม่มาก
เมือพิจารณาตลาดการจ้างงานประมาณ 3.3 ล้านต่าแหน่งในสาขาช่างเทคนิค 4 สาขาหลัก
คือ ช่างเทคนิคโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้าและช่างยนต์ เราจะพบว่า ในตลาดแรงงานมีสัดส่วนช่าง
เทคนิคโรงงานและช่างก่อสร้างรวมกันประมาณ 80% แต่มีจ่านวนนักเรียนปวช. ในสาขาดังกล่าวเพียง
ประมาณ 30% ในทางกลับกัน มีนักเรียนอาชีวศึกษา 70% ทีเรียนสาขาช่างไฟฟ้าและช่างยนต์ ซึงเป็น
สาขาทีมีการจ้างงานรวมกันเพียง 20%
มีสาเหตุส่าคัญ 2 ประการทีท่าให้ระบบอาชีวศึกษาไทยไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการ นันคือ หนึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถเลือกเปิดสอนสาขาใดก็ได้ โดยไม่ต้อง
พิจารณาความต้องการของสถานประกอบการ และ สอง การขาดระบบฐานข้อมูลตลาดแรงงานทีจะ
สามารถน่ามาช่วยวางแผนการผลิตก่าลังคน
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ประการแรก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถเลือกเปิดสอนสาขาใดก็ได้ โดยไม่ต้องพิจารณาความ
ต้องการของสถานประกอบการ
ในปัจจุบัน หากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาใดจะเปิดสอนหลักสูตรทีมีการเปิดสอนอยู่แล้ว เช่น หลักสูตร
แกนกลางของ สอศ. ก็จะต้องขออนุมัติจากส่านักนโยบายและแผนงานอาชีวศึกษา ซึงจะพิจารณา
ปัจจัยส่าคัญ 2 ข้อ คือ จ่านวนนักเรียนทีคาดว่ามาจะสมัครเรียน และความพร้อมของวิทยาลัย9 โดย
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา ดังนั้นความต้องการ
เข้าศึกษาทีสะท้อนผ่าน “จ่านวนนักเรียนทีคาดว่ามาจะสมัครเรียน” จึงไม่จ่าเป็นต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือผู้เรียนและผู้ปกครองขาดข้อมูล
ความต้องการของสถานประกอบการ
ประการที่สอง
กาลังคน

การขาดระบบฐานข้อมูลตลาดแรงงานที่จะสามารถนามาช่วยวางแผนการผลิต

สถานศึกษาจะสามารถเปิดสอนสาขาวิชาทีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการได้ก็ต่อเมือรู้
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการอย่างแม่นย่าพอสมควร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเรายัง
ไม่มีระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ท่าการเปิดสอนสาขาทีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการท่าได้
ยาก
2.2 แม้ในกรณีที่เปิดสอนได้ตรงสาขา แต่เนื้อหาหลักสูตรไม่ตรงกับทักษะความรู้ที่นายจ้างต้องการ
ล่าพังการเปิดสอนให้ตรงสาขานั้นยังไม่เพียงพอ
เพราะรายละเอียดของเนื้อหาในหลักสูตรนั้นก็มี
ความส่าคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่ากัน เช่น หลักสูตรอาจตรงความต้องการ แต่ล้าสมัยเพราะสอนเทคนิค
การผลิตทีโรงงานเลิกใช้กันไปแล้ว หรือหลักสูตรอาจจะไม่ได้บรรจุทักษะทีต้องใช้งานจริง หรือแม้หลัก
สูตรจะบรรจุเนื้อหาได้ครบถ้วน แต่การให้น้่าหนักความส่าคัญของแต่ละหัวข้ออาจไม่สะท้อนสภาพการ
ท่างานทีเกิดขึ้นจริง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปัจจัยส่าคัญทีท่าให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างเนื้อหาหลักสูตรกับความต้องการของสถาน
ประกอบการนั้นเกียวข้องกับ 1) ระบบการจัดท่าเนื้อหาหลักสูตรทีถูกก่าหนดโดยอาจารย์ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเป็นหลัก และ 2) การทีอาจารย์ย์อาชีวศึกษาเกือบทั้งหมดไม่มีประสบการณ์การท่างานใน
ภาคเอกชน เมือปัจจัยทั้ง 2 อย่างมาประกอบกันก็จะท่าให้หลักสูตรอาชีวศึกษาเต็มไปด้วยเนื้อหาที
ก่าหนดโดยอาจารย์อาชีวศึกษาผู้ซึงไม่มีความรู้ความเข้าใจโลกของสถานประกอบการจริง
เนื้อหา
หลักสูตรทีได้มาจึงมีลักษณะเป็น “เชิงวิชาการ” มากกว่า “เชิงปฏิบัติ” และไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการได้
2.3 แม้หลักสูตรจะสอนทักษะความรู้ที่นายจ้างต้องการ แต่ผู้เรียนยังขาดความเชี่ยวชาญจนไม่
สามารถทางานได้จริง
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แม้จะเปิดสอนได้ตรงสาขา และเนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ แต่หาก
ไม่สามารถท่าให้ผู้เรียนเกิดความเชียวชาญจริง การเรียนการสอนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เราไม่มี
หลักฐานข้อมูลการวัดสมรรถนะทักษะอาชีพของผู้จบอาชีวศึกษา จึงไม่สามารถพิสูจน์ปัญหาผู้เรียน
ขาดความเชียวชาญทักษะได้อย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทีสถานประกอบการ
หลายแห่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้จบอาชีวศึกษาไม่สามารถท่างานได้จริง นอกจากนี้ หลักฐาน
แวดล้อมหลายอย่างยังชี้ว่าระบบอาชีวศึกษาในปัจจุบันไม่น่าจะสามารถท่าให้ผู้เรียนเชียวชาญทักษะ
การท่างานจริง
ประการแรก ดังทีได้กล่าวไปในตอนต้น ทักษะช่างหลายอย่างจ่าเป็นต้องอาศัยความเชียวชาญทักษะ
ความรู้พื้นฐาน ซึงนักเรียนอาชีวศึกษาไทยยังขาด และหลักสูตรอาชีวศึกษาก็ไม่ได้แก้ไขจุดอ่อนในส่วน
นี้
ประการทีสอง อาจารย์อาชีวศึกษาส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในสถานประกอบการ จึงไม่มีทักษะที
จะต้องใช้ในสถานประกอบการจริง
ประการทีสาม ระบบผลิตอาจารย์อาชีวศึกษาไทยในปัจจุบันไม่สามารถรับประกันได้ว่าอาจารย์ทีจบ
ออกมาจะมีความเชียวชาญทักษะช่างเทคนิค นับตั้งแต่ปี 2546 ซึงมีการออก พระราชบัญญัติสภา
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทีจะได้รับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ซึงวิธีการหลักทีจะได้มาคือการส่าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตร์ทีคุรุสภาให้การรับรอง ในกรณี
ของอาชีวศึกษาสายเทคนิค
หลักสูตรทีจะน่าไปสู่การได้ใบประกอบวิชาชีพคือหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ซึงมีข้อบกพร่องส่าคัญคือมีการฝึกทักษะฝีมือช่างไม่เพียงพอ อาจารย์จ่านวนหนึงที
ส่าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเหล่าจึงไม่มีทักษะอาชีพ
3.2.2 ระบบอาชีวศึกษาขาดแคลนทรัพยากร
อาชีวศึกษาไทยขาดส่งเสริมด้านทรัพยากรอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิงอาจารย์และอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ซึงเป็นทรัพยากรทีส่าคัญทีสุดของการจัดการเรียนอาชีวศึกษา เป็นปัจจัยส่าคัญทีท่าให้การ
เรียนการสอนไม่มีคุณภาพ
ปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมือเราเปรียบเทียบอาชีวศึกษากับการศึกษาสายสามัญ
ของไทยเอง หรือเทียบกับอาชีวศึกษาของต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ซึงมี มีรูปแบบคล้ายกับประเทศ
ไทย ในแง่ทีการเรียนการสอนนั้นเกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นหลัก แต่ได้รับการยอมรับโดยทัวไปว่ามี
คุณภาพการศึกษาสูง
1. ระบบอาชีวศึกษาไทยมีอาจารย์ไม่เพียงพอ
อาชีวศึกษาไทยขาดแคลนอาจารย์อย่างหนัก โดยเฉพาะอาจารย์ทีเป็นข้าราชการซึงมีไม่เพียงพอ ท่า
ให้ต้องอาศัยอาจารย์สัญญาจ้างระยะสั้น ซึงได้รับค่าตอบแทนต่า ส่งผลให้เกิดปัญหา ขวัญและก่าลังใจ
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ในการท่างานตกต่า ไม่สามารถดึงดูดคนเก่งให้มาเป็นอาจารย์ได้ และการเรียนการสอนไม่ต่อเนือง
เพราะอาจารย์ออกกลางคัน
เมือเปรียบเทียบจ่านวนอาจารย์อาชีวศึกษาของไทยกับอาจารย์สายมัธยมศึกษาของไทย และ
อาจารย์อาชีวศึกษาของสิงคโปร์อย่างหยาบๆ จะเห็นได้ว่าอาชีวศึกษาของภาครัฐไทยนั้นมีอาจารย์ 4
คนต่อนักเรียน 100 คน10 ซึงน้อยกว่าจ่านวนข้าราชการครูมัธยมศึกษาเล็กน้อย (ประมาณ 4.5 คนต่อ
นักเรียน 100 คน)11 แต่น้อยกว่าอาชีวศึกษาในสิงคโปร์เกือบเท่าตัว โดยในกรณีประเทศสิงคโปร์นั้น มี
อาจารย์ประมาณ 7.1 คนต่อนักเรียน 100 คน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและในระดับอาชีวศึกษา12
นอกจากนี้ ในจ่านวนอาจารย์อาชีวศึกษา 4 คนต่อนักเรียน 100 คนของไทยนั้น มีเพียงประมาณร้อย
ละ 58 ของอัตราก่าลังทีเป็นข้าราชการ ทีเหลือครูสัญญาจ้างงานระยะสั้น
ดังนั้นอาชีวศึกษาไทยจะไม่สามารถพัฒนาได้ถ้าไม่เพิมจ่านวนอาจารย์ให้มีสัดส่วนทีเหมาะสม
กับจ่านวนนักเรียน
เช่นหากใช้ระบบอาชีวศึกษาของสิงคโปร์เป็นจุดอ้างอิง
จะต้องมีอาจารย์
อาชีวศึกษา 46,700 คน จึงจะเพียงพอส่าหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทีมีอยู่ประมาณ
650,000 คน และหากเราใช้ค่ามัธยฐานเงินเดือนของวิศวกร ซึงมีรายได้ประมาณ 35,000 บาทต่อ
เดือนเป็นตัวเทียบเคียงอัตราค่าตอบแทนทีสามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ เราจะต้องใช้งบประมาณ
จ้างอาจารย์ปีละ 19,600 ล้านบาท โดยปัจจุบันนั้น อาชีวศึกษาภาครัฐของไทยมีงบประมาณจ้าง
อาจารย์เพียงประมาณ 9,100 ล้านบาท
2. ระบบอาชีวศึกษาไทยมีวัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ
จากงบการเงินทีปรากฏในท้ายรายงานประจ่าปีของ สอศ. เรายังสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาชีวศึกษา
ไทยนั้น ได้รับการลงทุนครุภัณฑ์น้อย ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงถูกใช้งานมานานและมักขาดการบ่ารุงรักษา
นอกจากนีย้ ังมีงบประมาณวัสดุฝึกไม่เพียงพอ
2.1 อาชีวศึกษาไทยไม่ได้รับการลงทุนครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
ปัญหาความขาดแคลนครุภัณฑ์ของอาชีวศึกษาไทยนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนโดยใช้ตัวชี้วัด 3 ตัวซึงชี้ว่า
สภาพของครุภัณฑ์อาชีวศึกษาไทยนั้น น้อย เก่า และ ช่ารุด
ตัวชี้วัดที่ 1: มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิ ซึงสะท้อนความขาดแคลนครุภัณฑ์ในเชิงปริมาณ จากงบการเงินใน
ท้ายของรายงานประจ่าปี สอศ. ระหว่างปี 2555 ถึงปี 255613 อาชีวศึกษาไทยมีครุภัณฑ์ซึงมีมูลค่าทาง
บัญชีประมาณ 12,384 ล้านบาท หรือประมาณ 19,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ซึงไม่ถึงครึงหนึงของ
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(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก่าลังคนอาชีวศึกษา, 2556)
(ส่านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557)
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(Institute of Technical Education, 2014)
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(ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556)
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Institute of Technical Education (ITE) ของสิงคโปร์ซึงมีมูลค่าครุภัณฑ์ประมาณ 45,000 บาทต่อ
นักเรียน 1 คน
ตัวชี้วัดที่ 2: ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ซึงบอกความขาดแคลนครุภัณฑ์ในด้านความทันสมัย โดยวัดจาก
อัตราการปลดระวางและทดแทน ซึงถูกสะท้อนออกมาผ่านอัตราค่าเสือมราคา จากรายงานประจ่าปี
สอศ.14 เราสามารถค่านวณได้ว่า ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2556 อาชีวศึกษาไทยมีค่าเสือมราคาครุภัณฑ์
ประมาณ 720 ล้านบาท ซึงคิดเป็น 7% ของมูลค่าครุภัณฑ์สุทธิในปี 2555 ซึงหมายความว่า โดยเฉลีย
แล้ว ครุภัณฑ์ชิ้นหนึงจะถูกใช้งานเป็นเวลาประมาณ 14 ปี จึงจะมีการปลดระวาง ซึงคิดเป็นอายุการใช้
งานมากกว่าอายุเฉลียครุภัณฑ์ของ ITE ถึง 11 ปี
ตัวชี้วัดที่ 3: งบประมาณซ่อมบารุงครุภัณฑ์ ซึงบ่งบอกความขาดแคลนครุภัณฑ์ในด้านสภาพการใช้
งานได้ของครุภัณฑ์ โดยวัดจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ่ารุง จากรายงานประจ่าปี สอศ. จะพบว่าระหว่าง
ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพือการซ่อมบ่ารุงประมาณ 196 ล้านบาท
ซึงคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 2% ของมูลค่าครุภัณฑ์ทีมีอยู่ในปีเดียวกัน ซึงนับว่าน้อยมากหาก
เปรียบเทียบกับ ITE ทีมีงบซ่อมบ่ารุงมากถึง 25% ของมูลค่าครุภัณฑ์
2.2 อาชีวศึกษาไทยมีงบประมาณวัสดุฝึกไม่เพียงพอ
ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2556 นั้น สอศ. ได้มีการใช้จ่ายค่าวัสดุฝึกเพียง 2,880 ล้านบาท หรือประมาณ
4,400 บาทต่อปีต่อนักเรียน 1 คน ซึงเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของงบส่าหรับวัสดุฝึกทีใช้ใน
ITE ทีมีงบประมาณค่าวัสดุฝึกประมาณ 13,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนต่อปี15
3. สรุปงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
หากใช้ ITE เป็นเกณฑ์เทียบเคียง การพัฒนาให้อาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพจะต้องใช้งบประมาณทั้งหมด
44,500 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นงบบุคลากรปีละ 20,000 ล้านบาท งบค่าซ่อมบ่ารุง/ปลดระวาง
ครุภัณฑ์ปีละ 5,300 ล้านบาท งบวัสดุฝึกปีละ 8,300 ล้านบาท และงบอืนๆ อีกปีละ 7,300 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณต่างหากส่าหรับการลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้มี
ความทันสมัยอีกปีละประมาณ 6,700 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี โดยยังไม่ได้รวมการลงทุนก่อสร้าง
สินทรัพย์ถาวร
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ค่าเสือมราคาค่านวณจากบัญชี ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ซึงมีความน่าเชือถือมากกว่าตัวเลขค่าเสือมราคาที
ปรากฏในบัญชี ค่าใช้จ่ายด่าเนินการ
15
การค่านวณใช้ค่าเฉลีย 4 ปีย้อยหลัง คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2554 จนถึงปีงบประมาณ 2556-2557 โดย
เหตุทีใช้ต้องค่าเฉลียย้อนหลัง 4 ปีนั้นเป็นเพราะงบประมาณวัสดุฝกึ สอนของ ITE ในแต่ละปีมีความผันผวนมาก การ
ใช้ข้อมูลจากปีใดปีหนึงเพียงปีเดียวจะท่าให้การวิเคราะห์มีความอ่อนไหวสูง
12

3.2.3 มีข้อบกพร่องในระบบประกันคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ระบบอาชีวศึกษาภาครัฐของไทยมีกลไกด้านการประกันคุณภาพ 2 ส่วนคือ การประกันคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก จากการศึกษาเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพทั้งสอง
รูปแบบ เราพบว่ามาตรการทั้งสองไม่สามารถประกันคุณภาพได้จริง นอกจากนี้ ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกทีใช้อยู่ในปัจจุบันยังสร้างภาระให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
อีกด้วย
การประกันคุณภาพภายในไม่มีประสิทธิผลเพราะใช้กลไกการประเมินตนเอง
ระบบการประกันคุณภาพภายอาศัยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพทีประกอบไปด้วยบุคลากรของ
วิทยาลัย 7 คนและผู้แทนสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที
ด่าเนินการและจัดท่ารายงานการประกันคุณภาพ16 กลไกการประกันคุณภาพทีกล่าวไปนั้นเป็นกลไกที
ไม่มีประสิทธิผลเพราะวางอยู่บนพื้นฐานของการประเมินตนเอง
โดยทีผู้ประเมินทีไม่มีกลไกความ
รับผิดชอบต่อผลการศึกษาและผลการประกอบอาชีพของผู้ส่าเร็จการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายนอกไม่มีประสิทธิผลเพราะเน้นตัวชี้วัดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
เรียนการสอนโดยตรง ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้แล้ว ยังเพิ่ม
ภาระให้แก่วิทยาลัย และทาให้ปัญหาคุณภาพที่แท้จริงไม่ถูกค้นพบและไม่ได้รับการแก้ไข
ประการแรก กรอบตัวชี้วัดมีปัญหาในเชิงการออกแบบ ท่าให้ผลการประเมินไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพการเรียนการสอนได้จริง เพราะแทนทีจะเน้นวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน กลับไป
เน้นการก่าหนดกิจกรรมทีเกียวข้องกับกระบวนการจัดการภายในเป็นส่วนใหญ่
โดยหากเรา
เปรียบเทียบน้่าหนักของตัวชี้วัดด้านต่างๆ แล้ว จะพบว่า ตัวชี้วัดทีเกียวข้องโดยตรงกับคุณภาพการ
เรียนการสอนนั้นมีน้่าหนักน้อยคือมีน้่าหนักเพียงร้อยละ 20 และมีน้่าหนักตัวชี้วัดด้านความพร้อม
สถานศึกษาอีกร้อยละ 11 ในขณะทีตัวชี้วัดกว่าร้อยละ 69 นั้นเป็นการตรวจสอบกิจกรรมและ
กระบวนการจัดการ17
ซึงแม้จะมีความส่าคัญแต่ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนการสอน
นอกจากไร้ประสิทธิผลแล้ว ตัวชี้วัดนี้ยังสร้างแรงจูงใจให้วิทยาลัยอาชีวะจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดอย่าง
ฉาบฉวย
ประการทีสอง ตัวชี้วัดจ่านวนมากสร้างภาระให้แก่สถานศึกษาโดยเปล่าประโยชน์ เนืองจากตัวชี้วัด
กว่าร้อยละ 69 นั้นเป็นการตรวจสอบกระบวนการจัดการภายใน ท่าให้มีภาระในการจัดเก็บเอกสาร
จ่านวนมาก เพียงเพือพิสูจน์ให้ผู้ตรวจสอบเชือว่า วิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจริง เช่น
วิทยาลัยแห่งหนึงได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า ต้องจัดเก็บสิงประดิษฐ์ทั้งหมดของนักเรียน เพือน่าไปเป็น
หลักฐานการประเมินตัวชี้วัดด้านจ่านวนผลงานทีเป็นโครงงานหรือสิงประดิษฐ์ของผู้เรียน
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ประกาศกระทรวงศึกษา เรือง “ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา”
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(ส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553)
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ประการทีสาม ตัวชี้วัดส่าคัญๆ บางด้านยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริง เช่น ตัวชี้วัดที
ก่าหนดให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรทีเป็นทียอมรับ ซึงสามารถประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้อย่างตรงจุด อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดนี้ยังไม่ถูกใช้ได้ในทางปฏิบัติ เพราะประเทศ
ไทยยังไม่มีกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพทีสามารถน่ามาใช้ทดสอบได้จริง นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดอืนทีมี
ปัญหาคล้ายกันคือ อัตราการได้งานท่าของผู้จบและความรู้และทักษะการท่างานของผู้เรียน ซึง
สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างตรงจุด แต่ยังไม่ถูกใช้ได้ในทางปฏิบัติ
3.3 อุปสรรคการขยายผลระบบอาชีวศึกษาภาคทวิภาคี
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่สามารถขยายผลได้เพราะ
1. ขาดมาตรการส่งเสริมที่สามารถหวังผลได้จริง
2. ขาดระบบประกันคุณภาพ
3. ขาดองค์กรตัวกลางที่ช่วยบริหาร
3.3.1 อาชีวศึกษาทวิภาคีของไทย
ระบบทวิภาคีในประเทศไทยนั้นมีจุดก่าเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยได้มีการจัดโครงการน่าร่อง
การเรียนการสอนรูปแบบ “โรงเรียน-โรงงาน” ในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอุปถัมภ์เป็นแห่ง
แรก จากนั้นในปี 2534 จึงมีการขยายผลไปในวิทยาลัยอีก 3 แห่ง ซึงประกอบไปด้วยวิทยาลัยเทคนิค
มีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยได้รับความช่วยเหลือทาง
วิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากองค์กรความช่วยเหลือด้านเทคนิคของประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมนี (Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH - GTZ) ในช่วง
เริมต้นนี้ ภาครัฐยังไม่ได้ให้การรับรองหลักสูตร “โรงเรียน-โรงงาน” อย่างเป็นทางการ ผู้จบการศึกษา
จึงไม่ได้รับประกาศนียบัตร อย่างไรก็ตาม ผู้จบการศึกษาส่วนมากเมือเข้าท่างานจะได้รับเงินเดือนสูง
กว่าผู้จบ ปวช. ทัวไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้
รองรับระบบทวิภาคีและมีการสะสมเทียบโอนหน่วยกิต อาชีวะทวิภาคีในรูปแบบทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
จึงก่าเนิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ18
แม้จะมีประวัติมายาวนานและได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ แต่อาชีวศึกษาทวิภาคีของไทยใน
ภาพรวมยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก ในปัจจุบันมีนักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐทีศึกษา
อยู่ในระบบทวิภาคีเพียงประมาณ 90,000 คน จากทั้งหมดประมาณ 650,000 คน หรือเพียงประมาณ
ร้อยละ 14 ซึงยังถือว่าเป็นสัดส่วนทีไม่สูงนักหากเทียบกับประเทศทีใช้ระบบทวิภาคีอย่างเต็มที
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(ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี, 2556)
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3.3.2 ปัญหาของระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
อาชีวศึกษาทวิภาคีของไทยขยายผลยากเพราะขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ ขาดระบบประกันคุณภาพ
และไม่มีองค์กรตัวกลางเข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบ
1. มาตรการส่งเสริมทวิภาคีในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งตัวผู้ที่ได้รับลงทุน
ฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่จัดทวิภาคี หรือที่เรียกว่า “free-riding”
การจัดการศึกษาทวิภาคีนั้นมีต้นทุนบางส่วนทีตกแก่สถานประกอบการ แต่ผลตอบแทนจากการลงทุน
อาจจะไม่ตกแก่สถานประกอบการทีลงทุนการจัดการเรียนการสอน
หากผู้ทีจบการเรียนในสถาน
ประกอบการนั้นเลือกไปท่างานกับนายจ้างคนอืน ซึงจะท่าให้สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่ลงทุนใน
การศึกษาทวิภาคีหรือมีการลงทุนต่ากว่าจุดเหมาะสม (underinvestment) จากปัญหาการโดยสารฟรี
(free-riding)
เพือแก้ไขปัญหานี้ รัฐจึงมีมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัททีจัดการศึกษา
ทวิภาคี โดยอนุญาตให้สถานประกอบการสามารถน่ารายจ่ายทีเกิดจากการฝึกอบรมทวิภาคีไปหักออก
จากฐานภาษีได้ในอัตราร้อยละ 200 ของค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นจริง ซึงช่วยเพิมการลงทุนแต่ก็ไม่อาจแก้ไข
ปัญหา free-riding ได้ทั้งหมด
2. ขาดระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาทวิภาคี
อาชีวศึกษาทวิภาคีของไทยยังไม่มีระบบประกันคุณภาพทีใช้งานได้จริง19 ท่าให้คุณภาพการเรียนการ
สอนไม่มีมาตรฐาน จึงไม่เป็นทีนิยมของนักเรียนและผู้ปกครอง เพิมต้นทุนการจัดการเรียนการสอนแก่
สถานประกอบการ จึงไม่เป็นทีนิยมในภาคธุรกิจ ด้วยสาเหตุสองประการนี้ การขยายผลจึงไม่สามารถ
ท่าได้ง่ายนัก
3. ขาดองค์กรตัวกลางที่จะเข้ามาช่วยบริหารระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีนั้นมีขั้นตอนการบริหารจัดการทีซับซ้อนและมีต้นทุนสูงมาก
นอกจากนี้ การจัดการแบบต่างคนต่างท่าของแต่ละสถานประกอบการและสถานบันการศึกษานั้นท่า
ให้การขยายผลเป็นไปได้ยาก หลายประเทศจึงใช้องค์กรตัวกลาง (intermediary) เข้ามาแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยท่าหน้าทีต่อไปนี้
1. เป็นศูนย์กลางการจัดหาตาแหน่งฝึกงานให้แก่ผู้เรียนและสถานประกอบการ
(clearing
house) เพือลดต้นทุนของผู้เรียนในการหาสถานประกอบการ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการใน

ในปัจจุบันมีความคืบหน้าในด้านการประกันคุณภาพอยู่บ้าง โดยมีการออกประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557 เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประกาศฉบับนี้ช่วยให้การจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความชัดเจนมากขึ้น แต่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ เพราะยังไม่มีการบังคับใช้
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คัดเลือกผู้เรียนเข้ามาฝึกงาน ท่าให้เกิดการแข่งขันของผู้เรียนในการเข้าสู่สถานประกอบการทีดี
และการแข่งขันระหว่างสถานประกอบการในการดึงดูดผู้เรียนทีมีคุณภาพ
2. จัดทาชุดมาตรฐานทักษะวิชาชีพเพือใช้เป็นกรอบในการก่าหนดเนื้อหาการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิภาคี และเป็นกรอบในการประกันคุณภาพ
3. ประกันคุณภาพอาชีวศึกษาทวิภาคี ซึงมีหน้าทีย่อยทีประกอบไปด้วย 1) การประกันคุณภาพ
หลักสูตรด้วยการจัดท่าหรือรับรองหลักสูตรโดยอ้างอิงตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพ 2) การ
ประกันคุณภาพสถานประกอบการด้วยการตรวจสอบและรับรองสถานประกอบการทีจัดการ
เรียนการสอนได้เกณฑ์มาตรฐาน 3) การประกันคุณภาพผู้จบการศึกษาด้วยการจัดทดสอบ
สมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพ และให้ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบ
องค์กรตัวกลางในต่างประเทศนั้นมักเกิดจากการรวมกลุ่มกันของสถานประกอบการ เช่นใน
กรณีเยอรมนี องค์กรตัวกลางประกอบไปด้วยสภาหอการค้าและสหภาพแรงงาน ส่วนในออสเตรเลีย
สภาอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดท่าชุดมาตรฐานทักษะ
เนืองจากองค์กรตัวกลางดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ภาครัฐจึงรับหน้าทีส่าคัญทั้ง 3 ประการโดยให้วิทยาลัยเป็นผู้จัดหาต่าแหน่งฝึกงานให้แก่
ผู้เรียนด้วยการท่า MOU กับสถานประกอบการ และประกันคุณภาพ หรือให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นผู้จัดท่าชุดมาตรฐานทักษะวิชาชีพ
4. ข้อเสนอเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทย

5 มาตรการการปฏิรูปอาชีวศึกษา
1. ขยายผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีด้วยการจัดตั้งกองทุนอาชีวะทวิภาคี
2. พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานด้วยการปรับหลักสูตรระดับ ปวช.
3. แก้ไขปัญหาทรัพยากรด้วยการเพิ่มงบประมาณเป็น 44,500 ล้านบาทต่อปี
4. ปฏิรูประบบการพัฒนาอาจารย์อาชีวศึกษาและระบบการจัดท่าหลักสูตร
ด้วยการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพอาจารย์อาชีวศึกษา
5. ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพ
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวะทวิภาคี
การจัดตั้งกองทุนอาชีวะทวิภาคีจะช่วยให้อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสามารถขยายผลไปได้มากเพราะ
สามารถแก้ไขอุปสรรคในการขยายผล 2 ประการคือ 1) ช่วยแก้ไขปัญหา free-riding ซึงท่าให้
ภาคเอกชนไม่ลงทุนจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และ 2) ช่วยเป็นองค์กรตัวกลาง
(intermediary) ทีช่วยบริหารระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีคุณภาพและต้นทุนบริหารจัดการต่า
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4.1.1 การออกแบบกองทุนอาชีวะทวิภาคี
กองทุนอาชีวะทวิภาคีท่าหน้าทีภารกิจ 4 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อุดหนุนค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการในการฝึกอบรมทวิภาคี โดยใช้เบี้ยสมทบจาก
สถานประกอบการเอกชน (levy)
ทางออกของหลายประเทศในการแก้ไขปัญหา free riding คือการจัดตั้งกองทุนโดยเรียกเก็บเงิน
สมทบ (levy) จากสถานประกอบการ เพือน่าไปอุดหนุนสถานประกอบการในการพัฒนาทักษะ
แรงงาน
กลไกนี้ท่าให้สถานประกอบการทีไม่จัดการฝึกอบรมต้องมีส่วนร่วมแบกรับต้นทุนที
เกิดขึ้นผ่านการจ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนกับขนาดของสถานประกอบการ ซึงจะช่วยแก้ปัญหา
“โดยสารฟรี” เพราะทุกคนถูกบังคับให้ต้อง “ซื้อตั๋ว”
เพือให้กองทุนฯ มีภาระในการตรวจสอบติดตามน้อยทีสุด ควรก่าหนดให้มีการอุดหนุนเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามมาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพทีกองทุนฯ รับรอง และ
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะในกรณีทีผู้จบการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพ
2. ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (quality assurance)
กองทุนฯ จะจัดทดสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพและออกใบรับรอง
ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังท่าหน้าทีรับรองสถานประกอบการทีจัดการเรียน
การสอนทวิภาคีทีได้มาตรฐาน ซึงหมายถึงสถานประกอบการทีมีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ โดยวัดจากผู้ผ่านมาตรฐานทักษะ/
มาตรฐานวิชาชีพ
3. จัดทาชุดมาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพ (skill/occupation standards)
กองทุนฯ จะเป็นผู้จัดท่ามาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพ ซึงมีเนื้อหาทีประกอบไปด้วยหน่วย
สมรรถนะ (competency unit) และข้อก่าหนดในการทดสอบหน่วยสมรรถนะในแต่ละสาขา
อาชีพ ทั้งนี้ เพือไม่ให้เกิดความซ้่าซ้อน โดยในแต่ละสาขาอาชีพนั้นจะมีเพียงมาตรฐานฯ เดียวที
กองทุนฯ ประกาศใช้
4. เป็นศูนย์กลางจัดหาตาแหน่งฝึกงานให้แก่ผู้เรียนและสถานประกอบการ
house)

(clearing

กองทุนฯ ยังเป็นศูนย์ข้อมูลสถานประกอบการทีรับนักเรียนทวิภาคี และเป็นตัวกลางตรวจสอบ
คัดเลือกนักเรียนทีมีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการทีร่วมโครงการ เพือลดต้นทุนการจับคู่กัน
ระหว่างผู้เรียนและสถานประกอบการ ประกันคุณภาพนักเรียนทีจะเข้าร่วมโครงการ และสร้าง
กลไกตลาดในต่าแหน่งฝึกงานทวิภาคี
ซึงท่าให้ทั้งสถานประกอบการและนักเรียนฝึกงานต้อง
แข่งขันกันพัฒนาคุณภาพ
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บทบาทส่าคัญของกองทุนฯ ทีเสนอขึ้นนี้คือการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมลงทุน
ในการพัฒนามาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพ ซึงเป็นหัวใจของการประกันคุณภาพของอาชีวศึกษา
แบบทวิภาคี
4.1.2 แนวทางการใช้กองทุนฯ ในทางปฏิบัติ
ปัจจุบัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีบทบาทคล้ายกับกองทุนฯ ทีเสนอขึ้น
แต่มปี ัญหาการออกแบบทีผิดพลาดและขาดหน่วยงานบริหารทีมีประสิทธิภาพ
ท่าให้ไม่ประสบ
ความส่าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะแรงงาน ซึงควรปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1. ให้เก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการทุกแห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น
การก่าหนดเงือนไขยกเว้นการเก็บเงินสมทบท่าให้การบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบันมี
ความซับซ้อน ซึงเป็นภาระแก่ทั้งผู้จ่ายเงินสมทบและแก่ผู้จัดเก็บ และยังสร้างแรงจูงใจให้สถาน
ประกอบการใช้เงือนไขนี้หลีกเลียงการจ่ายเบี้ยสมทบ ซึงท่าให้เกิดต้นทุนทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
ระบบเศรษฐกิจ
ผู้เขียนจึงเสนอให้เก็บเงินสมทบจากสถานประกอบการทุกแห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยคิดเป็น
อัตราส่วนกับค่าจ้างแรงงาน ซึงจะสอดคล้องกับประโยชน์ทีได้รับจากการใช้เงินกองทุนฯ เช่นเก็บใน
อัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างแรงงานทั้งหมดของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
2. ให้รัฐบาลร่วมสมทบเข้ากองทุนเท่ากับเบี้ยสมทบที่เก็บได้จากสถานประกอบการ
การลงทุนพัฒนาทักษะแรงงาน นอกจากจะให้ผลตอบแทนโดยตรงแก่สถานประกอบการแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม
รัฐบาลจึงควรมีส่วนช่วยแบกรับภาระการลงทุนของ
ภาคเอกชน โดยร่วมสมทบเข้ากองทุนเท่ากับเบี้ยสมทบทีเก็บได้จากสถานประกอบการ
3. จัดตั้งคณะกรรมการที่มตี ัวแทนจากภาคเอกชนเป็นผู้บริหารกองทุนฯ เสียงข้างมาก เพือให้การ
บริหารจัดการกองทุนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง และไม่ยึดติดกับ
ระบบราชการ
4. ให้กองทุนฯ จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี เฉพาะกรณีที่ผู้เรียนสอบผ่าน
มาตรฐานทักษะ/มาตรฐานวิชาชีพที่กองทุนประกาศแล้วเท่านั้น เพือเป็นหลักประกันว่า การ
อุดหนุนของรัฐท่าให้เกิดการจัดการเรียนการสอนทีมีคุณภาพอย่างแท้จริง
5. ให้กรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บเงินสมทบกองทุนฯ โดยจัดเก็บเงินสมทบไปพร้อมกับการเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
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4.1.3 ทางเลือกอืน
การท่าให้กองทุนฯ เกิดขึ้นจริงนั้นจะอาศัยการทีผู้มีส่วนได้เสียจ่านวนมากเห็นพ้องด้วย ในทางปฏิบัติ
สถานประกอบการบางส่วนอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์จากการมีกองทุนฯ และอาจต่อต้านการเก็บเงิน
สมทบ รัฐบาลเองก็มีภาระทางการคลังเพิมเติมจากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ นอกจากนี้
ความส่าเร็จของกองทุนฯ ยังขึ้นอยู่กับการบริหารกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีทีไม่สามารถจัดตั้งกองทุนฯ ได้ส่าเร็จ หรือแม้สามารถจัดตั้งกองทุนได้ส่าเร็จ แต่ไม่สามารถท่า
หน้าทีได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ การสร้างระบบประกันคุณภาพของอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีก็ไม่ควร
ยุติลง โดย สอศ. ควรด่าเนินการดังต่อไปนี้
1. ก่าหนดให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีทุกคนต้องเข้าทดสอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพทีจัด
โดยศูนย์ทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์ทดสอบเอกชน เช่น สถาบันไทยเยอรมัน สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น หรือศูนย์ทดสอบในสถานประกอบการ ซึงได้รับการ
รับรองจาก สอศ. โดย สอศ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
2. สถานประกอบการทีมีผู้เรียนทีไม่ผ่านการทดสอบในสัดส่วนสูงอย่างต่อเนืองควรถูกตัดสิทธิ
การรับนักเรียนเข้าฝึกงาน
4.2 พัฒนาความรู้พื้นฐานด้วยการปรับปรุงหลักสูตร ปวช.
ผู้เขียนเสนอให้ปรับหลักสูตรระดับ ปวช. ให้เน้นความรู้และทักษะพื้นฐานมากขึ้น โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตร์และทักษะช่างพื้นฐานทีเป็นทักษะทัวไป (general skill) เพราะในปัจจุบันนักเรียน ปวช.
มีความรู้และทักษะพื้นฐานในระดับต่ามาก นอกจากนี้ ผู้จบ ปวช. ส่วนใหญ่ไม่ได้ท่างานตรงสายที
เรียนมา โดยกว่าร้อยละ 80 เลือกเรียนต่อทันทีทีส่าเร็จการศึกษา ซึงท่าให้การลงทุนทักษะเฉพาะทาง
(specific skill) เป็นการสูญเปล่า ในขณะทีการมีทักษะทัวไปจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ
โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีทเปลี
ี ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4.3 เพิมงบประมาณในการจัดการศึกษาให้ได้ในระดับ 44,500 ล้านบาทต่อปี เพือให้สามารถจัดการเรียน
การสอนทีมีคุณภาพได้
4.4 จัดตั้งสถาบันวิชาชีพอาจารย์อาชีวศึกษา
ระบบการพัฒนาอาจารย์ส่าหรับอาชีวศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตอาจารย์ทมีี ความรู้และทักษะ
ทีได้มาตรฐาน นอกจากนี้ อาจารย์เกือบทั้งหมดไม่เคยมีประสบการณ์การในสถานประกอบการ ท่าให้
การสอนไม่สอดคล้องกับโลกการท่างานในสถานประกอบการ การพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทีมีคุณภาพ
จึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาอาจารย์โดยควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาทีมีมาตรฐานรองรับชัดเจน
2. การฝึกอบรมอาจารย์ทีมีอยู่ให้มีทักษะได้มาตรฐาน
3. การติดตามองค์ความรู้ในสถานประกอบการ
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การท่าให้เกิดองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างทีกล่าวมานั้น จ่าเป็นต้องมีการด่าเนินการโดยผู้เชียวชาญในการ
จัดท่ากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์อาชีวศึกษาสาขาต่างๆ
การจัดทดสอบสมรรถนะและออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพอาจารย์ และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์ของสถานประกอบการให้แก่
อาจารย์
อย่างไรก็ตาม ยากทีเราจะหาผู้เชียวชาญในระดับดังกล่าวในระบบราชการได้ เนืองจากโครงสร้าง
เงินเดือนข้าราชการยังไม่สามารถดึงดูดผู้เชียวชาญในภาคธุรกิจให้มาร่วมงานได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเสนอให้จัดตั้ง
สถาบันวิชาชีพอาจารย์อาชีวศึกษา โดยมีแนวทางการด่าเนินงานดังนี้
1. จัดตั้งเป็นองค์กรมหาชนเพือให้เป็นอิสระจากระบบราชการ และมีคณะกรรมการส่วนใหญ่มา
จากภาคเอกชน
2. ว่าจ้างผู้เชียวชาญทีมีประสบการณ์ในภาคธุรกิจมาเป็นบุคลากรของสถาบันฯ
โดยมีข้อ
ก่าหนดให้บุคลากรของสถาบันฯ ต้องหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลิตผลงานเป็นทีประจักษ์
3. สถาบันฯ มีอ่านาจหน้าทีจัดท่ากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์อาชีวศึกษา จัดทดสอบ
สมรรถนะและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอาจารย์อาชีวศึกษา จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่
อาจารย์อาชีวศึกษา และจัดท่าหลักสูตรอาชีวศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยอ้างอิง
จากกรอบมาตรฐานทักษะ/วิชาชีพทีสถานประกอบการเป็นหลักในการจัดท่า
4.5 ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายนอก
ในปัจจุบัน ระบบประกันคุณภาพภายนอกให้น้่าหนักกับตัวชี้วัดทีไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา จึงไม่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และสร้างภาระให้แก่สถานศึกษาโดยไม่เกิดประโยชน์ ผู้เขียนเสนอให้
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายนอกขึ้นมาใหม่ โดยมีแนวทางเป็นการประกันคุณภาพ 2 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ผู้ประกันคุณภาพประเมินตัวชี้วัด 5 ตัว ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึงประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1.1. ตัวชี้วัดผลการเรียน ซึงสามารถวัดได้โดยการทดสอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพ โดยการทดสอบ
นั้นควรใช้มาตรฐานทักษะวิชาชีพทีจัดท่าโดยกองทุนฯ ซึงสะท้อนความต้องการของสถาน
ประกอบการ และท่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนภาคปรกติและภาคทวิภาคีนั้น
สามารถเทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ ในระยะแรกทีกองทุนฯ ยังไม่ได้พัฒนามาตรฐานฯ จนเสร็จ
สมบูรณ์ หรือในกรณีทีกองทุนฯ ล้มเหลว ควรให้ สมศ. สุ่มนักเรียนเข้าวัดสมรรถนะทักษะ
วิชาชีพในศูนย์ทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือในศูนย์ทดสอบของสถาบันฝึกอบรม
เอกชน ในลักษณะเดียวกับการประกันคุณภาพผู้เรียนระบบทวิภาคี
1.2. ตัวชี้วัดด้านการทางาน ซึงวัดจากสัดส่วนนักเรียนทีได้งานท่าในสาขาทีเกียวข้อง โดยใช้
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีหรือระบบฐานข้อมูลประกันสังคม
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2. ตัวชี้วัดด้านความพร้อมของสถานศึกษา ซึงประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
2.1. ความพร้อมด้านบุคลากร ซึงวัดจากการมีอาจารย์ทีมีความพร้อมด้านคุณวุฒิตรงกับสาขาที
วิทยาลัยเปิดสอนเพียงพอกับนักเรียน
2.2. ความพร้อมด้านวัสดุครุภัณฑ์ ซึงวัดจากการมีวัสดุครุภัณฑ์ทีจ่าเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนทีอยู่ในสภาพดีเป็นจ่านวนทีเหมาะสมกับจ่านวนนักเรียน
2.3. ความพร้อมระบบงานธุรการ ซึงวัดจากการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นระบบบัญชี
ระบบระเบียน และระบบการจัดการบุคลากร ทีมีความถูกต้องแม่นย่า และมีความพร้อม
สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวก
ขั้นตอนที่ 2: ผู้ประกันคุณภาพเข้าศึกษาปัญหาสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินขั้นตอนแรก
จากการประเมินในขั้นตอนแรก ผู้ประกันคุณภาพจะสามารถระบุได้ว่าสถานศึกษาใดมีปัญหาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน และเข้าไปศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในสถานศึกษาทีไม่
ผ่านการประเมินในขั้นตอนที 1 โดยมีแนวทางด่าเนินการในขั้นตอนที 2 ดังนี้
1.

หน่วยงานประกันคุณภาพเข้าศึกษาปัญหาของสถานศึกษา
ก่าหนดแนวทางปรับปรุง

2.

ก่าหนดแผนงานการปรับปรุงทีมีการระบุก่าหนดเวลาและตัวชี้วัดทีชัดเจน

3.

หน่วยงานประกันคุณภาพติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถด่าเนินงานได้ตามแผน

4.

มีหลักเกณฑ์ในการลงโทษผู้บริหารสถานศึกษาทีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน
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และร่วมมือกับสถานศึกษาเพือ
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