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ความเรียงวาดวยวุฒิบัตร
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ภาพตึกอาคารถลมและสะพานทลายที่ปรากฏในประเทศตางๆเปนระลอกๆ 
แสดงถึงความเสื่อมทรามทางวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร และ/หรือผูรับเหมากอสราง ผูคน 
เหลานี้ลวนไดรับปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรอื่นๆจากสถานศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะสาขา 
ปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรเคยเปนกระดาษที่รับรองวิทยฐานะและความสามารถ บัดนี้ความ 
นาเชื่อถือของกระดาษเหลานี้กํ าลังลดนอยถอยลง บางครั้งมิไดเกิดจากการไรความสามารถหรือ
การขาดความชํ านัญพิเศษ หากเปนผลจากจริยธรรมอันตํ่ าทราม

สถาปนิกและวิศวกรที่สรางปรามิดแหงอียิปตและกํ าแพงเมืองจีนไมเคยไดรับ
ปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรใดๆ จิตรกรและปฏิมากรแตโบราณไมเคยผานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเป นจํ านวนมากเกิดจากสมองและความคิดของชาวบานนอก
มหาวิทยาลัย หมอตํ าแยและหมอชาวบานไมเคยตองมีใบประกอบโรคศิลป แตสังคมมนุษย
สามารถดํ ารงอยูและพัฒนาตอมาได โดยไมตองพึ่งพิงปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรใดๆ

สังคมมนุษยแตโบราณมิไดมีการจัดระบบการประกันความรูและความสามารถ 
ความเชื่อมั่นวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความรูและความสามารถในวิชาชีพและวิชาการแขนงหนึ่ง
แขนงใด เกิดจากศรัทธาสวนบุคคลเปนสํ าคัญ ในยุคสมัยที่ยังไมมีสถาบันการศึกษาทํ าหนาที่ 
เผยแพรและถายทอดความรู รวมตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาทักษะอยางเปนระบบ การ 
ถายทอดความรูและการพัฒนาทักษะเปนเรื่องภายในครอบครัว การสืบมรดกทางดานอาชีพ 
จึงเปนปรากฏการณสํ าคัญ ในยุคสมัยที่สังคมมนุษยยังมิไดมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน 
สารสนเทศเกี่ยวกับสมาชิกในชุมชนหรือสังคมเดียวกันคอนขางสมบูรณ และการตรวจสอบ 
สารสนเทศเปนไปไดโดยงาย ถึงจะไมมีระบบการออกปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร แตสมาชิกใน 
ชุมชนก็สามารถรับรูวา ใครเปนชางฝมือ ใครเปนผูทรงคุณวุฒิ และใครเปนหมอตํ าแยหรือ 
หมอรักษาไข  ไมจํ าเพาะภายในชุมชนเดียวกัน หากยังคลุมถึงชุมชนใกลเคียงอีกดวย
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เมื่อสังคมมนุษยเติบโตตอมา ไมจํ าเพาะแตขนาดของสังคมขยายใหญข้ึน หากมี
การกอเกิดของชุมชนและสังคมใหมจํ านวนมากอีกดวย ทั้งหมดนี้เปนผลจากการเพิ่มข้ึนของ 
ประชากร การสงตอสารสนเทศมิอาจกระทํ าดวยวิธีการงายๆอีกตอไป ความไมสมบูรณของ 
สารสนเทศมีมากขึ้น ความซับซอนของสังคมที่มีมากขึ้นตามพัฒนาการของสังคมทํ าใหมีความ
ตองการความชํ านัญพิเศษ ระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษจึงคอยๆกอตัวขึ้น 
และนี่เองที่เปนบอเกิดของการออกประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร

ในสังคมมนุษยที่มีประชากรจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง
ที่สูญเสียลักษณะความเปนชุมชน หากไมมีระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษ  
การแสวงหาผูรู ชางฝมือ และผูชํ านัญพิเศษ ยอมตองเสียตนทุนสารสนเทศเปนอันมาก ไมเพียง 
แตตองสืบหาชื่อและตัวบุคคล หากยังตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานในอดีต และตองประเมิน 
ผลงานเหลานั้นดวย ธุรกิจที่ใชวิธีสืบหาสารสนเทศแบบดั้งเดิมนี้ย อมตองเสียตนทุนการ 
ประกอบการสูง การออกวุฒิบัตรชวยลดตนทุนสารสนเทศ (information cost) ในการแสวงหาผูรู
และผูที่มีทักษะในการงาน และชวยลดตนทุนปฏิบัติการ (transactions cost) ในการประกอบ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคม ดวยเหตุดังนี้เอง พัฒนาการของตลาดแรงงานที่มีความซับซอน 
และมีความตองการความชํ านัญพิเศษมากขึ้นจึงเกื้อกูลตอการกอเกิดของระบบการรับรอง 
วิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษดังกลาวนี้

หากสมาชิกในสังคมยอมรับสถาบันที่ออกวุฒิบัตร วุฒิบัตรนั้นก็มีความหมาย
และมีคาทางเศรษฐกิจ ความเชื่อถือที่มีตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตรทํ าใหเปนที่ยอมรับในสังคมวา  
ผูที่ไดรับวุฒิบัตรเปนผูที่มีวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษตามที่ระบุในวุฒิบัตร ดวยเหตุที่มี 
ความเชื่อถือตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตรนี้เอง ทํ าใหมีความตองการวาจางผูที่ผานการศึกษาและ 
การฝกอบรมจากสถาบันดังกลาว หากสังคมไมมีความเชื่อถือสถาบันที่ออกวุฒิบัตร ผูที่ผาน 
การศึกษาและการฝกอบรมจากสถาบันดังกลาวยอมไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และ 
วุฒิบัตรนั้นก็ไรคาทางเศรษฐกิจ คุณภาพของการศึกษาและการฝกอบรมจึงมีความสํ าคัญตอคา
ทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตร หากสังคมเสื่อมความเชื่อถือในสถาบันใด วุฒิบัตรของสถาบันนั้น 
ก็จะเสื่อมคาทางเศรษฐกิจตามไปดวย

หากสถาบันที่ออกวุฒิบัตรสามารถผลิตกํ าลังคนที่มีคุณภาพ วุฒิบัตรนั้นไมเพียง
แตจะไดรับการยอมรับภายในประเทศเทานั้น หากยังไดรับการยอมรับจากตางประเทศดวย  
วุฒิบัตรที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศยอมมีคาทางเศรษฐกิจสูงกวาวุฒิบัตรประเภท 
เดียวกันที่มีการยอมรับอยางจํ ากัด แตวุฒิบัตรใดจะไดรับการยอมรับระหวางประเทศไดก็ตอเมื่อ
สถาบันที่ออกวุฒิบัตรนั้นไดรับความเชื่อถือจากนานาประเทศดวย
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ระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษดวยการออกวุฒิบัตรมี 
รากฐานมาจากระบบสมาคมวิชาชีพ (Guilds System) ซึ่งกอเกิดมากอนยุคกลาง แตมาเฟองฟู 
ในยุคกลาง (Medieval Age, 1100-1500) เมื่อมหาวิทยาลัยถือกํ าเนิดในยุคกลาง มหาวิทยาลัย 
ก็รับเอาระบบการออกวุฒิบัตรไปใชในการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษของผูสํ าเร็จ 
การศึกษาดวย ระบบการออกวุฒิบัตรจึงกลายเปนนวัตกรรมทางสถาบัน (institutional  
innovation) ที่มีบทบาทหนาที่ไมจํ าเพาะแตในระบบการศึกษา หากยังคลุมถึงตลาดแรงงานดวย 
เพราะวุฒิบัตรอํ านวยความสะดวกในการวาจางแรงงาน นายจางสามารถกลั่นกรองคุณลักษณะ
ข้ันตํ่ าขั้นหนึ่งของผูสมัครงานไดดวยการวิเคราะหวุฒิบัตร แมวาการแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวกับ 
ผูสมัครงานยังเปนเรื่องจํ าเปน แตภาระในการแสวงหาสารสนเทศดังกลาวนี้ก็ลดทอนลงไปเปน 
อันมาก เพราะวุฒิบัตรใหสารสนเทศระดับหนึ่งเกี่ยวกับความรู ความสามารถ และความชํ านัญ
พิเศษ แทนที่จะทุมทรัพยากรในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครงาน ก็หันมาหาขอมูลเกี่ยวกับ
สถาบันที่ออกวุฒิบัตร วิเคราะหคุณภาพ มาตรฐาน และความนาเชื่อถือของสถาบันที่ออก 
วุฒิบัตร รวมตลอดจนหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรมของสถาบันเหลานั้น

แมวาการไมมีวุฒิบัตรมิไดบงบอกถึงการไมมีความรู แทที่จริงแลว ผูที่ไมมีการ
ศึกษาอยางเปนทางการ จํ านวนไมนอยมีความรูในสาขาวิชาบางสาขาวิชา หรือมีทักษะและความ
ชํ านัญพิเศษในบางดานดียิ่งกวาผูครอบครองวุฒิบัตรจํ านวนมากเสียอีก แตเปนเพราะวุฒิบัตร 
ชวยประหยัด ตนทุนสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวกับวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษ ตลาดแรงงาน
จึงตองการวุฒิบัตร เพราะวุฒิบัตรสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับผูสมัครงานวา มีความรูความสามารถ 
ทักษะ และความชํ านัญพิเศษในดานใด ถึงนายจางไดลูกจางที่มีคุณสมบัติไมตรงตามวุฒิบัตร  
แตวุฒิบัตรก็จะไมสูญหายไปจากตลาดแรงงาน เพราะนายจางเห็นประโยชนของระบบการออก 
วุฒิบัตร ส่ิงที่จะเกิดขึ้นก็คือ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันที่ออกวุฒิบัตร 
ศรัทธาที่เสื่อมทรุดมีตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตร หาไดมีตอระบบการออกวุฒิบัตรไม

ดวยเหตุที่วุฒิบัตรอํ านวยความสะดวกในการจางงานเชนนี้เอง ความตองการ 
วุฒิบัตรจึงเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา เมื่อนายจางขอดูวุฒิบัตร ลูกจางก็ตองแสวงหาวุฒิบัตรเพื่อ 
กรุยทางสูตลาดแรงงาน ยิ่งมีการกํ าหนดคาทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตรดวยแลว ความตองการ 
วุฒิบัตรแตละประเภทหรือแตละสถาบันยอมแตกตางกันดวย ในขณะเดียวกัน กลไกตลาดก็จะ 
ทํ าหนาที่จัดชั้น วุฒิบัตร อาทิเชน ถึงจะเปนปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน หากเปนวุฒิบัตร 
ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานแตกตางกันมาก คาทางเศรษฐกิจของ 
วุฒิบัตรยอมแตกตางตามสถาบันดวย
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การขยายตัวของตลาดแรงงาน อันเปนผลจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ  
ทํ าใหความตองการกํ าลังคนที่มีวุฒิบัตรมีมากขึ้น ความตองการกํ าลังคนดังกลาวนี้เองเปนปจจัย
สํ าคัญที่ผลักดันใหความตองการวุฒิบัตรเพิ่มข้ึนตามไปดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความตองการ
วุฒิบัตรเปนความตองการที่สืบเนื่องจากความตองการกํ าลังคน แมวาผู ที่แสวงหาวุฒิบัตร 
บางสวนเปนผูที่ตองการความรู ทักษะ และความชํ านัญพิเศษ แตบางสวนตองการวุฒิบัตร 
เพียงเพื่อสมัครงานเทานั้น สถาบันบางสถาบันจึงแปรสภาพเปนโรงพิมพวุฒิบัตร เพื่อสนองตอบ
ความตองการดังกลาวนี้ แตวุฒิบัตรเปนเอกสารที่ใหสารสนเทศที่เปนจริงเกี่ยวกับวิทยฐานะและ
ความชํ านัญพิเศษของผูรับ เมื่อผูรับวุฒิบัตรมิไดมีความรู ทักษะ และความชํ านัญพิเศษตรงตาม 
ที่ปรากฏในวุฒิบัตรเสียแลว  วุฒิบัตรนั้นก็เปนเอกสารที่ใหสารสนเทศอันเปนความเท็จ

เมื่อนายจางจับไดว า วุฒิบัตรบางสวนเปนเอกสารที่ใหขอมูลอันเปนเท็จ 
นายจางยอมตองเขมงวดในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันที่ออกวุฒิบัตร  
ในบางกรณีอาจตองลดชั้นหรือถึงกับข้ึนบัญชีดํ าสถาบันเหลานี้ เพราะความตองการพื้นฐานของ
นายจาง ก็คือ กํ าลังคนที่มีวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษ หาใชตัววุฒิบัตรเองไม

โลกมนุษยไดพัฒนามาถึงจุดที่ระบบการออกวุฒิบัตรกลายเปนสถาบันที่จํ าเปน
ในตลาดแรงงาน เพราะวุฒิบัตรชวยประหยัดตนทุนสารสนเทศ แมแตมหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อ
เสียงและเกียรติคุณแตโดยลํ าพังยอมยากที่จะโคนระบบการออกวุฒิบัตรได ลองนึกภาพดูวา   
หากมหาวิทยาลัยฮารวารดและมหาวิทยาลัยออกฟอรดประกาศเลิกใหปริญญาบัตร  อะไรจะเกิด
ข้ึน
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