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ความเรียงวาดวยวุฒิบัตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภาพตึก อาคารถลม และสะพานทลายที่ปรากฏในประเทศตา งๆเปนระลอกๆ
แสดงถึงความเสื่อมทรามทางวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร และ/หรือผูรับเหมากอสราง ผูคน
เหลานี้ลวนไดรับปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรอื่นๆจากสถานศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะสาขา
ปริ ญญาบั ต รหรือวุฒิบัตรเคยเปนกระดาษที่รับรองวิทยฐานะและความสามารถ บัดนี้ความ
นาเชื่อถือของกระดาษเหลานี้กําลังลดนอยถอยลง บางครั้งมิไดเกิดจากการไรความสามารถหรือ
การขาดความชํานัญพิเศษ หากเปนผลจากจริยธรรมอันตํ่าทราม
สถาปนิกและวิศวกรที่สรางปรามิดแหงอียิปตและกํ าแพงเมืองจีนไมเคยไดรับ
ปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรใดๆ จิตรกรและปฏิมากรแตโบราณไมเคยผานมหาวิทยาลัยศิลปากร
นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ เ ป น จํ านวนมากเกิ ด จากสมองและความคิ ด ของชาวบ า นนอก
มหาวิทยาลัย หมอตํ าแยและหมอชาวบานไมเคยตองมีใบประกอบโรคศิลป แตสังคมมนุษย
สามารถดํารงอยูและพัฒนาตอมาได โดยไมตองพึ่งพิงปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรใดๆ
สังคมมนุษยแตโบราณมิไดมีการจัดระบบการประกันความรูและความสามารถ
ความเชื่อมั่นวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความรูและความสามารถในวิชาชีพและวิชาการแขนงหนึ่ง
แขนงใด เกิดจากศรัทธาสวนบุคคลเปนสําคัญ ในยุคสมัยที่ยังไมมีสถาบันการศึกษาทําหนาที่
เผยแพรและถายทอดความรู รวมตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาทักษะอยางเปนระบบ การ
ถายทอดความรูและการพัฒนาทักษะเปนเรื่องภายในครอบครัว การสืบมรดกทางดานอาชีพ
จึงเปนปรากฏการณสําคัญ ในยุคสมัยที่สังคมมนุษยยังมิไดมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
สารสนเทศเกี่ยวกับสมาชิกในชุมชนหรือสังคมเดียวกันคอนขางสมบูรณ และการตรวจสอบ
สารสนเทศเปนไปไดโดยงาย ถึงจะไมมีระบบการออกปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร แตสมาชิกใน
ชุมชนก็สามารถรับรูวา ใครเปนชางฝมือ ใครเปนผูทรงคุณวุฒิ และใครเปนหมอตํ าแยหรือ
หมอรักษาไข ไมจําเพาะภายในชุมชนเดียวกัน หากยังคลุมถึงชุมชนใกลเคียงอีกดวย
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เมื่อสังคมมนุษยเติบโตตอมา ไมจําเพาะแตขนาดของสังคมขยายใหญขึ้น หากมี
การกอเกิดของชุมชนและสังคมใหมจํ านวนมากอีกดวย ทั้งหมดนี้เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การสงตอสารสนเทศมิอาจกระทําดวยวิธีการงายๆอีกตอไป ความไมสมบูรณของ
สารสนเทศมีมากขึ้น ความซับซอนของสังคมที่มีมากขึ้นตามพัฒนาการของสังคมทําใหมีความ
ตองการความชํานัญพิเศษ ระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํานัญพิเศษจึงคอยๆกอตัวขึ้น
และนี่เองที่เปนบอเกิดของการออกประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ในสั ง คมมนุ ษ ย ที่ มี ป ระชากรจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ในสั ง คมเมือง
ที่สูญเสียลักษณะความเปนชุมชน หากไมมีระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํานัญพิเศษ
การแสวงหาผูรู ชางฝมือ และผูชํานัญพิเศษ ยอมตองเสียตนทุนสารสนเทศเปนอันมาก ไมเพียง
แตตองสืบหาชื่อและตัวบุคคล หากยังตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานในอดีต และตองประเมิน
ผลงานเหล า นั้ น ด ว ย ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช วิ ธี สื บ หาสารสนเทศแบบดั้ ง เดิ ม นี้ ย  อ มต อ งเสี ย ต น ทุ น การ
ประกอบการสูง การออกวุฒิบัตรชวยลดตนทุนสารสนเทศ (information cost) ในการแสวงหาผูรู
และผูที่มีทักษะในการงาน และชวยลดตนทุนปฏิบัติการ (transactions cost) ในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคม ดวยเหตุดังนี้เอง พัฒนาการของตลาดแรงงานที่มีความซับซอน
และมี ค วามต อ งการความชํ านั ญ พิ เ ศษมากขึ้ น จึ ง เกื้ อ กู ล ต อ การก อ เกิ ด ของระบบการรับรอง
วิทยฐานะและความชํานัญพิเศษดังกลาวนี้
หากสมาชิกในสังคมยอมรับสถาบันที่ออกวุฒิบัตร วุฒิบัตรนั้นก็มีความหมาย
และมีคาทางเศรษฐกิจ ความเชื่อถือที่มีตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตรทําใหเปนที่ยอมรับในสังคมวา
ผูที่ไดรับวุฒิบัตรเปนผูที่มีวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษตามที่ระบุในวุฒิบัตร ดวยเหตุที่มี
ความเชื่อถือตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตรนี้เอง ทําใหมีความตองการวาจางผูที่ผานการศึกษาและ
การฝกอบรมจากสถาบันดังกลาว หากสังคมไมมีความเชื่อถือสถาบันที่ออกวุฒิบัตร ผูที่ผาน
การศึกษาและการฝกอบรมจากสถาบันดังกลาวยอมไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และ
วุฒิบัตรนั้นก็ไรคาทางเศรษฐกิจ คุณภาพของการศึกษาและการฝกอบรมจึงมีความสําคัญตอคา
ทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตร หากสังคมเสื่อมความเชื่อถือในสถาบันใด วุฒิบัตรของสถาบันนั้น
ก็จะเสื่อมคาทางเศรษฐกิจตามไปดวย
หากสถาบันที่ออกวุฒิบัตรสามารถผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ วุฒิบัตรนั้นไมเพียง
แตจะไดรับการยอมรับภายในประเทศเทานั้น หากยังไดรับการยอมรับจากตางประเทศดวย
วุ ฒิ บัตรที่ได รับ การยอมรั บ จากนานาประเทศยอมมีคา ทางเศรษฐกิจสูงกวาวุฒิบัตรประเภท
เดียวกันที่มีการยอมรับอยางจํากัด แตวุฒิบัตรใดจะไดรับการยอมรับระหวางประเทศไดก็ตอเมื่อ
สถาบันที่ออกวุฒิบัตรนั้นไดรับความเชื่อถือจากนานาประเทศดวย
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ระบบการรั บ รองวิ ท ยฐานะและความชํ านั ญ พิ เ ศษด ว ยการออกวุ ฒิ บั ต รมี
รากฐานมาจากระบบสมาคมวิชาชีพ (Guilds System) ซึ่งกอเกิดมากอนยุคกลาง แตมาเฟองฟู
ในยุคกลาง (Medieval Age, 1100-1500) เมื่อมหาวิทยาลัยถือกําเนิดในยุคกลาง มหาวิทยาลัย
ก็รับเอาระบบการออกวุฒิบัตรไปใชในการรับรองวิทยฐานะและความชํานัญพิเศษของผูสําเร็จ
การศึ ก ษาด ว ย ระบบการออกวุ ฒิ บั ต รจึ ง กลายเป น นวั ต กรรมทางสถาบั น (institutional
innovation) ที่มีบทบาทหนาที่ไมจําเพาะแตในระบบการศึกษา หากยังคลุมถึงตลาดแรงงานดวย
เพราะวุฒิบัตรอํานวยความสะดวกในการวาจางแรงงาน นายจางสามารถกลั่นกรองคุณลักษณะ
ขั้นตํ่ าขั้นหนึ่งของผูสมัครงานไดดวยการวิเคราะหวุฒิบัตร แมวาการแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวกับ
ผูสมัครงานยังเปนเรื่องจําเปน แตภาระในการแสวงหาสารสนเทศดังกลาวนี้ก็ลดทอนลงไปเปน
อันมาก เพราะวุฒิบัตรใหสารสนเทศระดับหนึ่งเกี่ยวกับความรู ความสามารถ และความชํานัญ
พิเศษ แทนที่จะทุมทรัพยากรในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครงาน ก็หันมาหาขอมูลเกี่ยวกับ
สถาบันที่ออกวุฒิบัตร วิเคราะหคุณภาพ มาตรฐาน และความนาเชื่อถือของสถาบันที่ออก
วุฒิบัตร รวมตลอดจนหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรมของสถาบันเหลานั้น
แมวาการไมมีวุฒิบัตรมิไดบงบอกถึงการไมมีความรู แทที่จริงแลว ผูที่ไมมีการ
ศึกษาอยางเปนทางการ จํานวนไมนอยมีความรูในสาขาวิชาบางสาขาวิชา หรือมีทักษะและความ
ชํานัญพิเศษในบางดานดียิ่งกวาผูครอบครองวุฒิบัตรจํานวนมากเสียอีก แตเปนเพราะวุฒิบัตร
ชวยประหยัด ตนทุนสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวกับวิทยฐานะและความชํานัญพิเศษ ตลาดแรงงาน
จึงตองการวุฒิบัตร เพราะวุฒิบัตรสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับผูสมัครงานวา มีความรูความสามารถ
ทักษะ และความชํานัญพิเศษในดานใด ถึงนายจางไดลูกจางที่มีคุณสมบัติไมตรงตามวุฒิบัตร
แตวุฒิบัตรก็จะไมสูญหายไปจากตลาดแรงงาน เพราะนายจางเห็นประโยชนของระบบการออก
วุฒิบัตร สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันที่ออกวุฒิบัตร
ศรัทธาที่เสื่อมทรุดมีตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตร หาไดมีตอระบบการออกวุฒิบัตรไม
ดวยเหตุที่วุฒิบัตรอํ านวยความสะดวกในการจางงานเชนนี้เอง ความตองการ
วุฒิบัตรจึงเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา เมื่อนายจางขอดูวุฒิบัตร ลูกจางก็ตองแสวงหาวุฒิบัตรเพื่อ
กรุยทางสูตลาดแรงงาน ยิ่งมีการกําหนดคาทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตรดวยแลว ความตองการ
วุฒิบัตรแตละประเภทหรือแตละสถาบันยอมแตกตางกันดวย ในขณะเดียวกัน กลไกตลาดก็จะ
ทําหนาที่จัดชั้น วุฒิบัตร อาทิเชน ถึงจะเปนปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน หากเปนวุฒิบัตร
ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานแตกตางกันมาก คาทางเศรษฐกิจของ
วุฒิบัตรยอมแตกตางตามสถาบันดวย
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การขยายตัวของตลาดแรงงาน อันเปนผลจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ทําใหความตองการกําลังคนที่มีวุฒิบัตรมีมากขึ้น ความตองการกําลังคนดังกลาวนี้เองเปนปจจัย
สําคัญที่ผลักดันใหความตองการวุฒิบัตรเพิ่มขึ้นตามไปดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความตองการ
วุ ฒิบัตรเป น ความต อ งการที่ สืบเนื่ อ งจากความตอ งการกํ าลัง คน แม ว าผูที่แสวงหาวุฒิบัตร
บางสวนเปนผูที่ตองการความรู ทักษะ และความชํ านัญพิเศษ แตบางสวนตองการวุฒิบัตร
เพียงเพื่อสมัครงานเทานั้น สถาบันบางสถาบันจึงแปรสภาพเปนโรงพิมพวุฒิบัตร เพื่อสนองตอบ
ความตองการดังกลาวนี้ แตวุฒิบัตรเปนเอกสารที่ใหสารสนเทศที่เปนจริงเกี่ยวกับวิทยฐานะและ
ความชํานัญพิเศษของผูรับ เมื่อผูรับวุฒิบัตรมิไดมีความรู ทักษะ และความชํานัญพิเศษตรงตาม
ที่ปรากฏในวุฒิบัตรเสียแลว วุฒิบัตรนั้นก็เปนเอกสารที่ใหสารสนเทศอันเปนความเท็จ
เมื่ อ นายจ า งจั บ ได ว  า วุ ฒิ บั ต รบางส ว นเป น เอกสารที่ ใ ห ข  อ มู ล อั น เป น เท็ จ
นายจา งย อมต อ งเขม งวดในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันที่ออกวุฒิบัตร
ในบางกรณีอาจตองลดชั้นหรือถึงกับขึ้นบัญชีดําสถาบันเหลานี้ เพราะความตองการพื้นฐานของ
นายจาง ก็คือ กําลังคนที่มีวิทยฐานะและความชํานัญพิเศษ หาใชตัววุฒิบัตรเองไม
โลกมนุษยไดพัฒนามาถึงจุดที่ระบบการออกวุฒิบัตรกลายเปนสถาบันที่จําเปน
ในตลาดแรงงาน เพราะวุฒิบัตรชวยประหยัดตนทุนสารสนเทศ แมแตมหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อ
เสียงและเกียรติคุณแตโดยลํ าพังยอมยากที่จะโคนระบบการออกวุฒิบัตรได ลองนึกภาพดูวา
หากมหาวิทยาลัยฮารวารดและมหาวิทยาลัยออกฟอรดประกาศเลิกใหปริญญาบัตร อะไรจะเกิด
ขึ้น

