การศึกษาระบบทวิภาคี ทางออกของปญหาแรงงานไทย
วารสารสถานการณตลาดแรงงานในเดือนนี้จะนําเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาระบบทวิภาคี
ทางออกของป ญ หาแรงงานไทย โดยคุ ณ ปาริ ฉั ต ร จั น โทริ คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสรุปดังนี้
แรงงานไทยกําลังจะกลายเปนปญหาเรื้อรังที่รอวันแกไข ที่ผานมามีการหยิบยกประเด็นปญหา
แรงงานมาถกเถียงและวิพากษวิจารณกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนเรื่องของการขาดแคลนแรงงานระดับ
ลางหรือแรงงานไรฝมือ ในขณะที่แรงงานระดับสูงกลับมีมากเกินกวาความตองการของตลาดหรือผลกระทบ
จากการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําและการปรับฐานเงินเดือนของผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งเปนนโยบาย
ที่รัฐบาลนํามาใชเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดแรงงานและยกระดับความเปนอยูของชนชั้นแรงงาน
นอกจากนั้นแลวประเทศไทยยังตื่นตัวกับการเตรียมความพรอมดานแรงงานใหรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 ดังจะเห็นนโยบายตางๆ จากภาครัฐ เชน การสงเสริมใหป พ.ศ.
2555 เปนปแหงการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใหเยาวชนมีความเชี่ ยวชาญดานภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันในตลาดงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากแตปญหาแรงงานโดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงาน
ระดั บล างและปญหาการวางงานในแรงงานระดั บสู งกลับ มิ ได รั บ การแก ไขอย างแท จ ริง วัต ถุ ป ระสงค ของ
บทความนี้ คือ เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับปญหาแรงงานไทยและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาแรงงาน
ไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางยั่งยืน
 ปญหาแรงงานไทยขาดแคลน แตไมขาดคน
ปญหาแรงงานที่ประเทศไทยกํ าลังประสบนั้น มีการขาดแคลนแรงงานในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุและปจจัย ผลการสํารวจโครงสร างของแรงงานไทยโดยสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว าความต องการในการใชแรงงานระดับ ลางหรื อแรงงานที่ จบการศึ กษา
ระดับประถมและมัธยมตนนั้น มีจํานวนมากถึง 27 ลานคน หรือคิดเปน 72.3% ของการจางงานทั้งหมด แตมี
แรงงานระดับลางที่เขาสูตลาดเพียง 2-3 หมื่นคน ในตลาดแรงงานระดับกลางหรือแรงงานที่จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษานั้น มีความตองการการจางงานสูงถึง 163,834 อัตรา แตมีผูสมัครงานเพียง
91,975 คน และได รับ การจ างงานจริ งเพีย ง 49,941 คน และกวา 80% ของผู ที่จบการศึ กษาในระดั บ นี้
ตองการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่แรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีจํานวนสูง
ถึงปละ 304,000 คนมีการขาดแคลนในบางสาขา 2.9 หมื่นคน แตมีอัตราการวางงานสูงถึง 114,800 คน
(TDRI, 2551) หากมองในแงของระดับการศึกษาแลวพบวานาดีใจไมนอยที่คนไทยมีแนวโนมของระดับความ
ตองการในการศึกษาตอมากขึ้นและจํานวนผูจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้นซึ่งสวนหนึ่งเปนผล
จากนโยบายของภาครัฐในการขยายโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง
ในสวนกลางและในสวนภูมิภาค ทําใหจํานวนบัณฑิตเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในชวงปที่ผานมา (เนตรนภา,
2555) แตหากมองในแงของตลาดแรงงานพบวาปริมาณแรงงานที่เขาสูตลาดและความตองการแรงงานยังขาด
ความสมดุลกันอยูมาก ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ
การขาดแคลนแรงงานไรฝมอื
การขาดแคลนแรงงานระดั บ ล า งหรื อ แรงงานไร ฝ มื อ เป น การขาดแคลนในเชิ ง ปริ ม าณ
กลาวคือ ตลาดแรงงานมีความตองการใชแรงงานมากกวาจํานวนแรงงานที่มีอยู หรือมีอุปสงคมากกวาอุปทาน
โดยแรงงานไรฝมือสวนใหญเปนผูที่ไมจําเปนตองมีความรูหรือการศึกษา แตสามารถทํางานไดหากไดรับการ
สอนงานเพียงเล็กนอย เนนการทํางานโดยใชแรงกายงานที่ทําสวนใหญเปนงานที่ไมพึงปรารถนา เพราะอาจ
เปนงานที่เหนื่อย ยาก สกปรก และอาจเสี่ยงอันตราย หรือเขาขาย 3D – Dangerous, Dirty และ Difficult
เชน งานกรรมกรหรือคนงานกอสรางปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับลางนั้น สวนหนึ่งเกิดจากการศึกษา

สถานการณ์ ตลาดแรงงานภาคกลาง 2
ของประชากรที่มีแนวโนมสูงขึ้น ดวยความเชื่อที่วาการศึกษาที่สูงขึ้นจะทําใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การ
งานและยังชวยเพิ่มรายไดอีกดวย อีกทั้งประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)
คือมีอัตราการเกิดของประชากรต่ําในขณะที่อัตราประชากรสูงวัยเพิ่มจํานวนขึ้น จํานวนแรงงานรุนใหมที่เขา
มาทดแทนในตลาดจึงไมเพียงพอกับแรงงานที่สูญเสียไปหรือเกษียณอายุนอกจากนั้นยังมีแรงงานสวนหนึ่งที่ถูก
เลิกจางหรือปรับลดคาแรงลงในชวงเศรษฐกิจตกต่ํากลับไปทํางานในภาคเกษตรกรรม และไมกลับมาทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมอีก เพราะหากกลับมาจะไดรับคาจางเทากับแรงงานใหมถึงแมจะมีประสบการณมากกวา อีก
ทั้งคาจางที่ไดรับก็ยังไมคุมกับคาครองชีพที่สูงขึ้นในปจจุบัน และตองแบกรับภาระความเสี่ยงและความไม
แนนอนของสภาพเศรษฐกิจ สาเหตุเหลานี้ ทําใหแรงงานไรฝมือที่จะเขาสูตลาดมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ จนไม
เพียงพอตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมและการกอสราง โดยธุรกิจการกอสรางมีการขาดแคลนแรงงาน
ถึง 800,000 คน เนื่องจากแรงงานสวนหนึ่งเลือกที่จะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีรายไดมากกวา
มี โ อกาสทํ างานล ว งเวลา มี ที่พักและสวั ส ดิ การ และลั ก ษณะของงานไม ต รากตรํ าเหมื อนกั บ งานก อสร า ง
(สมาคมอุต สาหกรรมกอสรางไทย, 2554) การแยงชิ งแรงงานในธุร กิ จก อสร างจึ งเกิ ด ขึ้น ควบคู กับ การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการกอสราง เชน การนําเทคโนโลยีกึ่งสําเร็จรูป หรือ Pre-Fabricated และ Precast มา
ใช เ พื่ อลดป ญ หาด านแรงงานและต น ทุ น ในการก อสร า ง เนื่ องจากธุ ร กิ จ ก อ สร างมี ความยื ด หยุ น น อยกว า
อุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่อุดมดวยแรงงานและคาแรงต่ํากวาไดเมื่อถึง
เวลาอันควร
การขาดแคลนแรงงานฝมือ
การขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพเกิดขึน้ ในกลุมแรงงานระดับสูงหรือแรงงานที่มีการศึกษา
ระดั บปริ ญญาตรี หรือเที ยบเทาเกิด จากความไมสอดคล องกันระหว างความตองการกํ าลังคนและการผลิ ต
กํ า ลั ง คนของประเทศ กล า วคื อ ในหนึ่ ง ป มี นั ก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวช. และ ปวส.) และระดับปริญญาตรีเปนจํานวนมาก เนื่องจากนโยบายขยาย
โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐ ดวยการเพิ่มปริมาณมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด แตมีผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําเพียง 2 ใน 3 เทานั้น และ 1 ใน 3 อยูในภาวะตกงานโดยเฉพาะ
อย างยิ่งนั กศึ กษาในระดั บปริญญาตรีส ายสั งคมศาสตร พฤติ กรรมศาสตร นิ ติศาสตร วารสารศาสตรและ
บริหารธุรกิจมีอุปทานลนตลาด แตในหลายสาขาวิชา เชน วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรบางสาขากลับ
ขาดแคลนกําลังคนอยูมาก
นอกจากนั้นยังพบวา การขาดแคลนแรงงานฝมือยังเกิดจากบัณฑิตสวนหนึ่ง ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เชน ขาดความเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร หรือความสามารถเชิงเทคนิคทําใหถูก
ปฏิเสธจากตลาดแรงงาน และปญหาการเรียนไมตรงกับสาขาวิชาที่ตลาดตองการ นักศึกษาสวนหนึ่งเลือกที่จะ
เขาเรียนคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยตามเพื่อน ตามกระแสหรือตามความตองการของตนโดยขาดการไตรตรอง
เกี่ยวกับตลาดงานในอนาคต อีกทั้งสภาพการแขงขันในธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือความตองการของ
ตลาดงานอาจจะเปลี่ยนไปในชวงระยะเวลาสี่ปที่นักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ทําใหไมมีตําแหนงงานรองรับ
เมื่อสําเร็จการศึกษาการขาดคุณสมบัติที่ผูประกอบการคาดหวัง และการเลือกเรียนในสาขาที่ไมตรงกับความ
ตองการของตลาดงานจึงเปนป จจัยสําคัญที่ทําใหแรงงานสวนหนึ่งไม สามารถเขาสูตลาดงานได กอใหเกิ ด
ภาวะการวางงานในที่สุด
ทางออกปญหาแรงงานไทย
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยคือโครงสรางตนทุนการผลิตต่ํา
เนื่องจากแรงงานราคาถูกจากขอมูลขององคการแรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO พบวาไทยมีประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจที่แขงแกรงมากมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และอัตราการวางงานเพียงรอยละ 1.2 ซึ่งดูเหมือนจะเปนสัญญาณที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ
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แตหากพิจารณาในแงของการกระจายรายไดพบวา สวนแบงของคาจางในประเทศไทยตอรายไดของประเทศ
ลดลงจากรอยละ 72 ในป พ.ศ. 2538 เปนรอยละ 63 ในป พ.ศ. 2549 แตแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตของ
คาจางที่แทจริงสําหรับแรงงานสวนมากยังอยูในอัตราที่ต่ํามาก อัตราคาจางขั้นต่ํามีการปรับขึ้นไมทันกับภาวะ
เงินเฟอในชวง 10 ปที่ผานมา และความเหลื่อมล้ําทางรายไดของประเทศไทย วัดโดยใชคา Gini Coefficient1
มีคาสูงถึง 0.43 ซึ่งเปนระดับที่สูงที่สุดในเอเชีย (ILO, 2554) การปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล
ไทยจะสงผลตอตนทุนของผูประกอบการในการผลิต ทําใหการจางงานที่นอยลงในบางภาคของเศรษฐกิจที่จาย
คาจางต่ําหรือเนนแรงงานในการผลิต (Labour-Intensive) การแกป ญหาแรงงานขาดแคลนและตนทุ น
แรงงานระดับลางจึงมุงไปที่การใชแรงงานตางชาติเขามาทดแทนแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานตางชาติพรอมที่
จะรับคาแรงในอัตราที่ต่ํากวาแรงงานไทย ผลการวิจัยของ TDRI ในป พ.ศ. 2554 ระบุวาประเทศไทยมีการใช
แรงงานตางดาวถึง 932,255 คน และในจํ านวนนี้ เปน แรงงานที่ขึ้น ทะเบียนอย างถู กกฎหมายเพี ยง 12%
เทานั้น ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาแรงงานที่ไมไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ และปญหาการเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจาง (UN, 2554) นอกจากนั้นแลวการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํายังสงผลกระทบโดยตรงตออัตราเงินเฟอ ราคา
สินคาและบริการจะมีการปรับตัวสูงขึ้นไปตามตนทุนที่สูงขึ้น หากแตผลกระทบเหลานี้ลวนเปนผลกระทบใน
ระยะสั้นทั้งสิ้น ในระยะยาวการปรับขึ้นของคาแรงขั้นต่ําจะไมมีผลกระทบตอการจางงานโดยรวมหรือการ
เจริญเติบโตของ GDP หรือการลงทุน ดังตัวอยางที่เคยเกิดมาแลวในประเทศจีน เพราะทายที่สุ ดตลาดจะเกิด
การปรับตัว แรงงานที่ถูกเลิกจางในภาคเศรษฐกิจที่จายคาจางต่ําจะเคลื่อนยายไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นทําให
ภาวะการวางงานลดนอยลง
การทดแทนแรงงานไทยดวยแรงงานตางชาติอาจไมสามารถทําได ในกรณีที่แรงงานตางชาติ
มีคุณสมบัติไมเพียงพอที่จะทดแทนแรงงานฝมือชาวไทยได จึงทําใหยังตองมีการจางแรงงานไทยตอไป และ
ถาหากรัฐบาลขยายการบังคับใชกฎหมายคาจางขั้นต่ําครอบคลุมแรงงานตางชาติเชนเดียวกับแรงงานไทย
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นตอแรงงานไทยที่ขาดทั กษะฝมือแรงงานก็นอยลง เพราะการจางแรงงานไทยหรื อ
แรงงานต างชาติ ไม กอให เ กิ ดความแตกตางในแง ของต น ทุน และในภาพรวมค าจางที่ สูงขึ้ น จะทํ าให ความ
ตองการสินคาและบริการโดยรวมสูงขึ้น เนื่องจากกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้น การปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําจึงเปนการชวย
กระตุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศอีกดวยการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําจึงไมใช ประเด็นที่ตองมา
เรียกรองอีกตอไป และการจางแรงงานตางชาติอาจจะเปนทางออกของปญหาแรงงานในระยะสั้น สิ่งที่ตองทํา
เพื่อแกปญหาอยางยั่งยืนในระยะยาวคือการคิดวาจะทําอยางไรใหภาคอุตสาหกรรมและแรงงานไทยเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและสอดคลองกับสภาพการแขงขันที่เปลีย่ นไปหลังจากประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย นการพั ฒนาคุ ณภาพแรงงาน การเร งผลิ ตกํ าลั งคนที่มีคุณภาพและสอดคล องกั บความตองการของ
ผูประกอบการคือยุทธศาสตรสําคั ญที่ประเทศไทยควรเรงดําเนิน การโดยสามารถทําไดโ ดยการปรับระบบ
โครงสรางการศึกษาใหเชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน การเรงผลิตแรงงานในสวนที่ขาดแคลนโดยเฉพาะแรงงาน
ฝมือระดับอาชีวะศึกษา
เชื่อมโยงการศึกษากับตลาดแรงงานอยางบูรณาการ
ปญหาการขาดแคลนแรงงานสวนหนึ่งนั้นเกิดจากการผลิตกําลังคนแบบไรทิศทาง และไม
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน จึงทําใหมีผูเรียนจบในทุกระดับการศึกษากระจุกตัวอยูในบาง
สาขาแตขาดแคลนในหลายสาขา อีกทั้งยังมีปญหาดานคุณภาพทําใหตลาดแรงงานที่ถึงแมจะมีความตองการ
แรงงานสูง แตไมสามารถหาคนมาทํางานได การสํารวจขอมูลตลาดแรงงานและความตองการแรงงานใน
ป จ จุ บั น และอนาคต การทํ า ฐานข อ มู ล ด า นแรงงานจึ งเป น สิ่ ง ที่ ค วรทํ า ควบคู ไปกั บ การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและสภาพการแขงขันทางธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้การ
จะเชื่อมโยงการศึกษาให เข ากับ ตลาดแรงงานอย างบูรณาการได ตองอาศั ยความรวมมือในการทํางานจาก
ทุกภาคสวน ไมวากระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือสถาบันการศึกษาในระดับตาง ๆ ที่สําคัญ
ควรมีการการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและงานที่รองรับในแตละสาขาวิชาชีพใหนักเรียน
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นักศึกษาไดทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจกอนเขาเรียนตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้ นดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน แรงงานระดับลางและระดับกลางเปนกลุมแรงงานที่ตลาดมีความตองการสูงมาก โดยเฉพาะ
แรงงานที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษามีความตองการการจางงานสูงถึง 163,834 คน
แตที่ผานมากลับพบวามีนักเรียนจํานวนไมมากที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเกิดจากหลาย ๆ
ป จ จั ย โดยเฉพาะค า นิ ย มที่ ไ ม ถู ก ต อ งต อ การศึ ก ษาในสายอาชี พ ดั ง นั้ น การปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มที่ ถู ก ต อ ง
ตออาชี วศึกษาจึงเปน สิ่งที่พึงกระทํ าอย างเร งดว นควบคูกับ การพั ฒนาอาชีวศึ กษา สําหรับ ทางออกป ญหา
แรงงานไทยในสวนอื่น จะนําเสนอในฉบับหนา
ที่มา: http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba135/Article/JBA135Parichat.pdf



การศึกษาระบบทวิภาคี ทางออกของปญหาแรงงานไทย (ตอนที่ 2)
ฉบับเดือนที่ผานมาไดนําเสนอปญหาแรงงานไทยขาดแคลน แตไมขาดคน ฉบับนี้จะนําเสนอ
เกี่ยวกับทางออกของปญหาแรงงานไทยตอจากเดือนที่ผานมาดังนี้
เปลี่ยนคานิยมตอการอาชีวศึกษา
ที่ผานมารัฐบาลไทยพยายามมุงเนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของแรงงานไทยโดยตั้งเปา
ที่จะเพิ่มแรงงานดานอาชีวะเพิ่มขึ้นจาก 40% เปน 60% ของแรงงานในระบบ เนื่องจากมีการคาดการณไววา
ในอนาคตเมื่อประเทศไทยเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีการโยกยายฐานการผลิตมาก
ขึ้นและในการยายฐานการผลิตผูประกอบการจะตองคํานึงถึงปจจัยดานแรงงานประกอบดวย และถึงแมวา
คาแรงจะเปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบการใชในการพิจารณาเลือกฐานการผลิตแตคุณภาพของแรงงานก็เปนอีก
ปจจัยที่ตองใหความสําคัญ ที่ผานมาสถิติการเขาศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากนโยบาย
สงเสริมของรัฐบาล แตเปาหมายในการเพิ่มนักศึกษาอาชีวศึกษารอยละ 60 มีความทาทายในหลายประเด็น
เชน ในเรื่องของอัตราคาจาง ถึงแมวาแรงงานระดับกลางหรือนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจะเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน และนักศึกษาเหลานี้มีทักษะในภาคปฏิบัติสูงกวานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา แตกลับไดรับ
คาจางต่ํากวาผูรวมงานที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทําให นักศึกษาจํานวนไมนอยมุงเรียนตอในสาย
สามัญหรือเลือกที่จะเรียนตอในระดับอุดมศึกษาหลังจากเรียนจบสายอาชีพ และหากพิจารณาที่สาขาวิชา
ขาดแคลน เชน ชางเทคนิค และอุตสาหการ พบวามีนักศึกษาและสถาบันที่เปดทําการสอนอยูในปริมาณที่ไม
มากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป น สาขาที่ ไ ม ข าดแคลนทั้ ง ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
ระดั บ อุ ด มศึ กษา ทั้ งนี้ เ นื่ องจากต น ทุ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จนั้ น ไม สู งมาก
เมื่ อเที ย บกั บ สายเทคนิ ค ที่ ต อ งอาศั ย อุ ป กรณ แ ละผู เ ชี่ ย วชาญในปริ มาณที่ ม ากกว า นอกจากนั้ น สถาบั น
อาชีวศึกษายังติดภาพลบในสายตาของสังคมและผูปกครอง ที่มองวานักเรียนในสายอาชีพเรียนไมเกงและเปน
พวกอันธพาลอาชีวศึกษาเปนทางเลือกของผูไมมีทางเลือก ภาพลบเหลานี้เปนสิ่งที่ตองเรงแกไขและสรางความ
เขาใจที่ถูกตอง พรอมกับปรับตลาดแรงงานและทัศนคติของผูประกอบการเพราะหากแรงงานระดับกลางเปนที่
ตองการของตลาดแลว ตลาดควรจะมีแนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงความตองการและสื่อสารกับแรงงานกลุมนี้
ซึ่งอาจกระทําไดโดยการเพิ่มเงินเดือนหรือลดสวนตางระหวางรายไดของผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
และอาชีวศึกษา การสงเสริมถาบันอาชีวศึกษาจากภาครัฐ และการเพิ่มสัดสวนของสถาบันอาชีวศึกษาที่เปดสอน
ในสาขาชางอุตสาหกรรมและชางเทคนิคที่ขาดแคลน
สงเสริมการศึกษาทวิภาคี (Dual System)
การผลิตกําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและผูประกอบการในตลาดแรงงานเปนอีกหนึ่งแนวทาง
ในการแกปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือการศึกษาระบบทวิภาคีหรือระบบฝกหัด (Dual System หรือ
Apprenticeship) นั้น เปนแนวทางการศึกษาที่มุงเนนการเรียนการสอนอยางบูรณาการระหวางสถานศึกษา
และผูประกอบการ เปนระบบการศึกษาที่แพรหลายและไดรับความนิยมในประเทศเยอรมนี ประเทศไทย
รับรูปแบบการศึกษานี้มาใชไดระยะหนึ่ง หากแตยังไมเปนที่รูจักและแพรหลายมากนัก (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550; สบสันติ์ อุตกฤษฎ, 2531) โครงสรางของระบบการศึกษาในประเทศสหพันธรัฐ
สาธารณรัฐเยอรมันสามารถสรุปไดเปน 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา (Primery Level, Primery Stufe) เปนการศึกษาภาคบังคับ ใชเวลาเรียน 4 ป นักเรียน
จะเริ่มเขาสูระบบการศึกษานี้เมื่อมีอายุ 6 ป จุดมุงหมายของการศึกษาในระดับนี้คือเพื่อปูพื้นฐานความรู และ
ให นั ก เรี ย นได สํ า รวจความชอบ ความสนใจ และความถนั ด ของตน ส ว นการศึ กษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
(Secondary Level, Sekundarstufe I และ II) เปนการศึกษาภาคบังคับ ใชเวลาเรียน 9-10 ป โดยนักเรียนที่
เขามาสูระดับมัธยมศึกษาตอนตนนั้น สามารถเลือกที่จะเขาศึกษาในโรงเรียนลักษณะตาง ๆ ซึ่งแบงได เปน 4
ประเภทคือ 1) Gymnasium (Grammar School) หรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญหรือวิชาการ เปนการเรียน
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ที่มุงเนนการทํา Abitur หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเขาไปเรียนตอในระดับอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยตอไป 2) Realschule (Intermediate Secondary School) เปนโรงเรียนที่อยูระหวางโรงเรียน
สายวิ ช าการและโรงเรี ย นที่ ใ ห ก ารศึ ก ษาวิ ช าพื้ น ฐานทั่ ว ไปดั ง นั้ น ความเข ม ทางด า นวิ ช าการจึ ง น อ ยกว า
Gymnasium แตนักเรียนสามารถเลือกที่จะเขาเรียนตอในระดับมัธยมตอนปลายสายวิชาชีพ (Berufsfachschule,
Fachoberschule) ได 3) Hauptschule (Secondary General School ) หรือโรงเรียนที่ใหการศึกษาวิชาพื้นฐาน
ทั่วไป ใชเวลาเรียน 5 ป และเมื่อจบการศึกษาในระดับนี้นักเรียนสามารถศึกษาตอในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา
ในระบบทวิภาคีได 4) Gesamtschule (Comprehensive School) เปนการผสมผสานลักษณะการสอนของ
โรงเรียนทั้ง 3 ประเภทขางตนเขาดวยกัน และใชเวลาเรียน 6 ป โดยจะเริ่มจากการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และ
เรียนวิชาเฉพาะทางตั้งแตเกรด 7 และนักศึกษาสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอในโรงเรียน Hauptschule ในเกรด 10
กอนเขาสูระบบ Dual System หรือศึกษาตอในโรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญ Gymnasiale Oberstufe
หรือ Berufliches Gymnasium หรือโรงเรียนที่มุงเนนดานอาชีพ เพื่อเขาศึกษาตอในสถาบันดานการอาชีพ
(Berufsakademie)ตอไปและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Tertiary Level,Tertiärbereich) เปนการศึกษา
หลังจากระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา โดยมีการจัดศึกษาในหลายรูปแบบ คือ มหาวิทยาลัย (University)
มหาวิทยาลัยประยุกต (University of Applied Sciences หรือ Fachhochschule) มหาวิทยาลัยศิลปะและ
การดนตรี (Musik- und Kunsthochschule) หรือสถาบันการอาชีพอื่น ๆ (Berufsakademie) ที่มีสถานะ
เทียบเทามหาวิทยาลัย หลังจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญในสหภาพยุโรป (Bologna Process) การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไดปรับเปลี่ยนจากระบบที่เรียกวา Diplom (Uni) ที่เทียบเทาปริญญาโท และ Diplom (FH)
เทียบเทาระดับปริญญาตรี เปนรูปแบบสากล คือ Bachelor, Master และ Doctor Degree หรือระดับ
ปริญญาตรี โท เอกตามลําดับ (Cortina et al., 2003)
หากพิจารณาโครงสรางการศึกษาของประเทศเยอรมนีเบื้องตน จะพบวาระบบการศึกษามีความ
หลากหลายและความยืดหยุนสูง นักเรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่หลากหลายตามความ
สนใจ ความถนัดและความสามารถของตน อีกทั้งระบบการศึกษายังมีความสัมพันธกับระบบการฝกอบรม
อาชีพ คือมุงเนนใหนักศึกษาที่สนใจในสายวิชาชีพ ไดศึกษาและเรียนรูการปฏิบัติจริงในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
ในขณะที่ระบบการศึกษาในประเทศไทยกลับใหทางเลือกนักศึกษาเพียงสายสามัญและสายอาชีพ และแนวโนม
ของนักศึกษาสายอาชีพก็มุงไปสูการเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาไทยจึง
เปนลักษณะคอขวด
การศึกษาทวิภาคีมุงเนนการใหความรูทั้งเชิงทฤษฎีโดยสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน และการ
ฝกทักษะการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการธุร กิจหรืออุตสาหกรรม นักศึกษาในระบบทวิภาคีของเยอรมัน
จะมี 2 สถานภาพคือเปนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา และเปนพนักงานในสถานประกอบการ ในขณะเดียวกัน
การเขาศึกษาในระบบทวิภาคีผูที่ประสงคจะเขาศึกษาตองสมัครเปนชางฝกหัด (Trainee หรือ Apprentice)
ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติผานตามเกณฑที่หอการคา (Chamber of Industry and Trade) และ
หนวยงานภาครัฐกําหนดไว ไดแก คุณสมบัติดานโครงสราง บุคลากร อาคารสถานที่และความพรอมที่จะสอน
นักศึกษา เมื่อชางฝกหัดไดรับการตอบรับเปนชางฝกหัดแลว ธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นจะติดตอโรงเรียนอาชีวศึกษา
เพื่ อวางแผนร วมกัน ในการสงชางฝ กหั ดหรือนักศึกษาไปเรีย นในภาคทฤษฎี ในสถานศึ กษาตามชว งเวลาที่
กําหนด โดยอาจเขาเรียนในโรงเรียน 1-2 วันตอสัปดาหหรือเรียนเปนบลอก (Blockcourse) คือเรียนในโรงเรียน
ติ ด ต อ กั น ในช ว งระยะเวลาหนึ่ ง หลาย ๆ สั ป ดาห มี ร ะยะเวลาศึ ก ษารวมทั้ ง สิ้ น 3 ป มี ก ารสอบวั ด ผลทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ แ ละจบด ว ยการสอบประมวลผลเพื่ อ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวุ ฒิ อ าชี พ เป น ช า งฝ มื อ
(Journeyman) จากทางหอการคาในสาขาความเชี่ยวชาญนั้นๆ(Wolf, 1992)
ในขณะที่ การศึ กษาทวิ ภ าคี ในประเทศไทยการศึ กษาทวิ ภ าคี ในประเทศไทยเกิ ด ขึ้ น ครั้ งแรก
ดวยความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและรัฐบาลประเทศเยอรมนี เริ่มเปด
การศึกษาหลักสูตรทวิภาคีหรือการเรียนระบบโรงเรียน-โรงงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยรับผูสําเร็จการศึกษา
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2 และมีอายุไมเกิน 25 ป หลักสูตรชางฝกหัดนี้มีระยะเวลา
3 ป แบงเปนการฝกฝมือเบื้องตน 1 ป หลังจากนั้นจะมีการประเมินเพื่อรับสิทธิ์เขาฝกหัดในสถานประกอบการ
อีก 2 ป โดยจะทําการฝกสัปดาหละ 4 วัน และกลับมาเรียนวิชาภาคทฤษฎีที่สถาบันสัปดาหละ 1 วัน เมื่อครบ
หลักสูตรชางฝกหัดจะตองทําการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีสถาบันและสถานประกอบการเปน
ผูดําเนินการสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรชางชํานาญงาน เชนเดียวกับระบบในประเทศเยอรมนี (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2555; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) นอกจากนั้นยังมี
สถาบั น อื่ น ๆ ที่ จั ด การเรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี เช น สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล า เจ าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชางอุตสาหกรรม และโรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ ฯลฯ
อยางไรก็ตาม การศึกษาในระบบทวิภาคียังมีขอจํากัดหลายประการ จากการศึกษางานวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2542
ถึงปจจุบันพบวา ปญหาของการศึกษาทวิภาคีสามารถจําแนกได ดังนี้
ปญหาดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
ขอมูลจากการวิจัยพบวาสถานศึกษามีความพรอมทางดานบุคลากรและอุปกรณอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน
ครู และอุ ป กรณที่เหมาะสม ครู มีความเข าใจรู ป แบบการสอนระบบทวิภ าคี แต มีป ญหาในการประเมิน ผล
กลาวคือการประเมินผลจากสถานศึกษามีเนื้อหาที่ไมครอบคลุมกับงานในสถานประกอบการและมีความถี่ไม
เหมาะสม และมีปญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ในการพัฒนาบุคลากรและนิเทศติดตามผล
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; หวน พินธุพันธ, 2549; วิจิตร ขวัญเอียด, 2546; สุรีวดี อินสุวรรโณ,
2544)
ปญหาด านสถานประกอบการ ถึงแมว าจะสถานประกอบการสว นใหญ มีความพรอมที่จ ะให
ความรวมมือในการเปดสอนหลักสูตรทวิภาคี และมีเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัย แตยังพบปญหา
จํานวนครูฝกในสถานประกอบการมีไมเพียงพอ อีกทั้งยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาทวิภาคี และขาดทักษะ
ในการถายทอดความรูไมมีเวลาสอนงานเนื่องจากมีภาระอื่นมาก (ภิญโญ ขําประดิษฐ, 2552; ศิริ จันบํารุง, 2549;
หวน พินธุพันธ, 2549; สุรีวดี อินสุวรรโณ, 2544)
ปญหาดานนักเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดพรอมความเขาใจและวุฒิภาวะในการปรับตัวใหเขากับ
การศึกษาระบบทวิภาคี ที่ตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียนสวนหนึ่งรูสึกวาภาคปฏิบัติมีความ
ซ้ําซากจําเจ และหลักสูตรมุงเนนการปฏิบัติมากเกินไป ไมสอดคลองกับความตองการของตน ทําใหเกิดปญหา
การลาออกกลางคัน และสรางความเบื่อหนายใหกับสถานประกอบการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2550; วิสิทธิ์ งามเลิศชัย, 2551; โพธิ์ตะวัน ปนทีโย, 2543) ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ประสบปญหามากมาย แตปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดหากไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของ การพัฒนา
ระบบการศึ ก ษาทวิ ภ าคี ใ ห มี คุณ ภาพ จะนํ า มาซึ่ ง คุ ณประโยชน ม ากมายทั้ งกั บ ตั ว ผู เ รี ย น ผู ป ระกอบการ
ตลอดจนสถานศึกษา
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาระบบทวิภาคี
ในการศึกษาระบบทวิภาคี ผูเรียนสามารถทํางานจริงในสถานประกอบการ ไดเรียนรูจากครูฝก
ซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานจริง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูง และไดใชเครื่องจักรและอุปกรณที่มีความทันสมัย
ที่ใชงานจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งเปนขอจํากัดที่สถานศึกษาไมสามารถจัดหาได และการศึกษาระบบทวิภาคี
ยังชวยใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของตน สามารถลดปญหาการเรียน
ไมตรงสาขา นอกจากนั้นในระหวางเรียนนักเรียนยังมีรายไดในฐานะลูกจางของสถานประกอบการ และมี
โอกาสที่จะไดรับการบรรจุเขาทํางานหลังสําเร็จการศึกษา ในขณะที่ผูประกอบการสามารถแกปญหาการขาดแคลน
กํ า ลั ง คนในระยะยาว ด ว ยการพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ต นต อ งการ สามารถ
ปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีชั้นสูงได อีกทั้งยังสามารถสรางความผูกพันระหวางนายจางกับลูกจาง สรางความภักดี
ตอองคกร ถายทอดวัฒนธรรมองคกร อันเปนหัวใจสําคัญในการธํารงไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ลดอัตราการ
ลาออก และยังเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีตอองคกรในทํางานรวมกันกับสังคม อีกทั้งการทํางานใกลชิดกับ
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สถานศึกษา ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งองคกรสามารถนํามาพัฒนาตนเอง และสถานศึกษา
สามารถนํามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาครูผูสอน สถาบันการศึกษาที่เปดสอนระบบทวิภาคี
นอกจากจะชวยลดคาใชจายดานงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ การจางวิทยากรพิเศษจาก
ภายนอก เพราะการเรียนภาคปฏิบัติเ พื่อเสริมสรางประสบการณจะจัดขึ้นโดยสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการ นอกจากนั้น สถาบันการศึกษายังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณกับสถานประกอบการ สามารถ
พั ฒ นาครู อาจารย และปรั บ ระบบการเรี ย นการสอนให ส อดคล องกั บ ธุ ร กิ จ และความต อ งการของตลาด
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; หวน พินธุพันธ, 2549)ในภาพรวมการศึกษาทวิภาคีเปนกุญแจ
สําคัญในการยกระดับฝมือแรงงาน เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาจะไดความรูเชิงทฤษฎีควบคูไปกับการฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติ และยังเปนการแกปญหาการขาดแคลนแรงงานไรฝมือและแรงงานฝมือ เนื่องจากผูประกอบการ
สามารถวางแผนแรงงานในระยะยาวและผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของตน แตการจะทําใหระบบ
การศึกษาทวิภาคีประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยแผนยุทธศาสตร ในการดําเนินงานที่เหมาะสมและความ
รวมมือจากทุกภาคสวน กลาวคือภาครัฐตองสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชน ผูประกอบการอุตสาหกรรมชั้ นนํา
ของไทย เชน อุตสาหกรรมรถยนต อาหาร เคมีภัณฑ ตลอดจนอุตสาหกรรมทองเที่ยวและธุรกิจบริการใหเขา
มาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระบบทวิภาคี โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับจากการเขารวม
โครงการ และอาจให สิ ท ธิ ป ระโยชน ต า ง ๆ เช น การลดหย อ นภาษี ห รื อ สิ ท ธิ พิ เ ศษอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา และผูประกอบการภาคเอกชนยังตองรวมมือกันพัฒนาการศึกษาทวิภาคีใหเปนมาตรฐาน
และมีคุณภาพเปนที่ประจักษ ควบคูไปกับการประชาสัมพันธกับนักศึกษาและผูปกครองใหเขาใจถึงรูปแบบ
ของการศึกษาทวิภาคีและประโยชนที่พึงไดรับ โดยอาจนําเสนอตัวอยางของนักเรียนที่ศึกษาในระบบนี้ ไดรับ
บรรจุเขาทํางานในองคกรชั้นนําประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางเปนรูปธรรม
และสรางความเชื่อมันในผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทวิภาค
ที่มา: http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba135/Article/JBA135Parichat.pdf



การศึกษาระบบทวิภาคี ทางออกของปญหาแรงงานไทย
ฉบับที่ผานมาไดนําเสนอปญหาแรงงานไทยขาดแคลน แตไมขาดคน และทางออกของปญหา
แรงงานไทยฉบั บ นี้ จ ะนํ าเสนอเกี่ ย วกั บ การศึ กษาระบบทวิ ภ าคี ในประเทศไทยและประโยชน ที่ได รั บ จาก
การศึกษาระบบทวิภาคี ตอจากฉบับที่ผานมา ดังนี้
การศึกษาทวิภาคีในประเทศไทยการศึกษาทวิภาคีในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรก ดวยความรวมมือ
ระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือและรัฐบาลประเทศเยอรมนี เริ่มเปดการศึกษาหลักสูตร
ทวิภาคีหรือการเรียนระบบโรงเรียน-โรงงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนที่ไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2 และมีอายุไมเกิน 25 ป หลักสูตรชางฝกหัดนี้มีระยะเวลา3 ป แบงเปน
การฝกฝมือเบื้องตน 1 ป หลังจากนั้นจะมีการประเมินเพื่อรับสิทธิ์เขาฝกหัดในสถานประกอบการอีก 2 ป
โดยจะทําการฝกสัปดาหละ 4 วัน และกลับมาเรียนวิชาภาคทฤษฎีที่สถาบันสัปดาหละ 1 วัน เมื่อครบหลักสูตร
ชางฝกหัดจะตองทําการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีสถาบันและสถานประกอบการเปนผูดําเนินการสอบ
เพื่อรับประกาศนียบัตรชางชํานาญงาน เชนเดียวกับระบบในประเทศเยอรมนี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ, 2555; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)นอกจากนั้นยังมีสถาบันอื่นๆ
ที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชางอุตสาหกรรม และโรงเรียนปญญาภิวัฒนเ ทคโนธุรกิจ ฯลฯ อยางไรก็ตาม
การศึกษาในระบบทวิภาคียังมีขอจํากัดหลายประการ จากการศึกษางานวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2542 ถึงปจจุบัน
พบวา ปญหาของการศึกษาทวิภาคีสามารถจําแนกได ดังนี้
ปญหาดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
ขอมูลจากการวิจัยพบวาสถานศึกษามีความพรอมทางดานบุคลากรและอุปกรณอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน
ครู และอุ ป กรณที่เหมาะสม ครู มีความเข าใจรู ป แบบการสอนระบบทวิภ าคี แต มีป ญหาในการประเมิน ผล
กลาวคือการประเมินผลจากสถานศึกษามีเนื้อหาที่ไมครอบคลุมกับงานในสถานประกอบการและมีค วามถี่ไม
เหมาะสม และมีปญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาบุคลากรและนิเทศติดตามผล
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; หวน พินธุพันธ, 2549; วิจิตร ขวัญเอียด, 2546; สุรีวดี อินสุวรรโณ,
2544)
ปญหาดานสถานประกอบการ ถึงแมวาจะสถานประกอบการสวนใหญมีความพรอมที่จะใหความ
รวมมือในการเปดสอนหลักสูตรทวิภาคีและมีเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัย แตยังพบปญหาจํานวนครูฝก
ในสถานประกอบการมีไมเพียงพอ อีกทั้งยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาทวิภาคี และขาดทักษะในการ
ถายทอดความรูไมมีเวลาสอนงานเนื่องจากมีภาระอื่นมาก (ภิญโญ ขําประดิษฐ, 2552; ศิริ จันบํารุง, 2549;
หวน พินธุพันธ, 2549; สุรีวดี อินสุวรรโณ, 2544)
ปญหาดานนักเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดพรอมความเขาใจและวุฒิภาวะในการปรับตัวใหเขากับ
การศึกษาระบบทวิภาคี ที่ตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียนสวนหนึ่งรูสึกวาภาคปฏิบัติมีความ
ซ้ําซากจําเจ และหลักสูตรมุงเนนการปฏิบัติมากเกินไป ไมสอดคลองกับความตองการของตน ทําใหเกิดปญหา
การลาออกกลางคัน และสรางความเบื่อหนายใหกับสถานประกอบการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2550; วิสิทธิ์ งามเลิศชัย, 2551; โพธิ์ตะวัน ปนทีโย, 2543)ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ประสบปญหามากมาย แตปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดหากไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของ การพัฒนา
ระบบการศึ ก ษาทวิ ภ าคี ใ ห มี คุณ ภาพ จะนํ า มาซึ่ ง คุ ณประโยชน ม ากมายทั้ งกั บ ตั ว ผู เ รี ย น ผู ป ระกอบการ
ตลอดจนสถานศึกษา
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาระบบทวิภาคี
ในการศึกษาระบบทวิภาคี ผูเรียนสามารถทํางานจริงในสถานประกอบการ ไดเรียนรูจากครูฝก
ซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานจริง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูง และไดใชเครื่องจักรและอุปกรณที่มีความทันสมัยที่ใช
งานจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งเปนขอจํากัดที่สถานศึกษาไมสามารถจัดหาได และการศึกษาระบบทวิภาคียังชวย
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ใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของตน สามารถลดปญหาการเรียนไมตรง
สาขา นอกจากนั้นในระหวางเรียนนักเรียนยังมีรายไดในฐานะลูกจางของสถานประกอบการ และมีโอกาสที่จะ
ได รั บ การบรรจุ เ ข าทํ างานหลั งสํ าเร็ จ การศึ กษาในขณะที่ ผู ป ระกอบการสามารถแก ป ญหาการขาดแคลน
กํ า ลั ง คนในระยะยาว ด ว ยการพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ต นต อ งการ สามารถ
ปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีชั้นสูงได อีกทั้งยังสามารถสรางความผูกพันระหวางนายจางกับลูกจาง สรางความภักดี
ตอองคกร ถายทอดวัฒนธรรมองคกร อันเปนหัวใจสําคัญในการธํารงไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ลดอัตราการ
ลาออก และยังเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีตอองคกรในทํางานรวมกันกับสังคม อีกทั้งการทํางานใกลชิดกับ
สถานศึกษา ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งองคกรสามารถนํามาพัฒนาตนเอง และสถานศึกษา
สามารถนํามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาครูผูสอนสถาบันการศึกษาที่เปดสอนระบบทวิภาคี
นอกจากจะชวยลดคาใชจายดานงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ การจางวิทยากรพิ เศษจาก
ภายนอก เพราะการเรียนภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณจะจัดขึ้นโดยสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการ นอกจากนั้น สถาบันการศึกษายังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณกับสถานประกอบการ สามารถ
พั ฒ นาครู อาจารย และปรั บ ระบบการเรี ย นการสอนให ส อดคล องกั บ ธุ ร กิ จ และความต อ งการของตลาด
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; หวน พินธุพันธ, 2549)ในภาพรวมการศึกษาทวิภาคีเปนกุญแจ
สําคัญในการยกระดับฝมือแรงงาน เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาจะไดความรูเชิงทฤษฎีควบคูไปกับการฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติ และยังเปนการแกปญหาการขาดแคลนแรงงานไรฝมือและแรงงานฝมือ เนื่องจากผูประกอบการ
สามารถวางแผนแรงงานในระยะยาวและผลิตแรงงานใหตรงกับความตองการของตน แตการจะทําใหระบบ
การศึกษาทวิภาคีประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยแผนยุทธศาสตร ในการดําเนินงานที่เหมาะสมและความ
รวมมือจากทุกภาคสวน กลาวคือภาครัฐตองสรางแรงจูง ใจใหภาคเอกชน ผูประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนํา
ของไทย เชน อุตสาหกรรมรถยนต อาหาร เคมีภัณฑ ตลอดจนอุตสาหกรรมทองเที่ยวและธุรกิจบริการใหเขา
มาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระบบทวิภาคี โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับจากการเขารวม
โครงการ และอาจให สิ ท ธิ ป ระโยชน ต า ง ๆ เช น การลดหย อ นภาษี ห รื อ สิ ท ธิ พิ เ ศษอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา และผูประกอบการภาคเอกชนยังตองรวมมือกันพัฒนาการศึกษาทวิภาคีใหเปนมาตรฐาน
และมีคุณภาพเปนที่ประจักษ ควบคูไปกับการประชาสัมพันธกับนักศึกษาและผูปกครองใหเขาใจถึงรูปแบบ
ของการศึกษาทวิภาคีและประโยชนที่พึงไดรับ โดยอาจนําเสนอตัวอยางของนักเรียนที่ศึกษาในระบบนี้ ไดรับ
บรรจุเขาทํางานในองคกรชั้นนําประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางเปนรูปธรรม
และสรางความเชื่อมันในผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทวิภาค
ที่มา: http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba135/Article/JBA135Parichat.pdf



