การใช SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS
ในการพิจารณาปญหาการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา

บทความเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่ออธิบายเหตุผลเบื้องฐานเฉพาะสวน ซึ่งมิไดใหอรรถาธิบายอยางกระจางชัดใน “จดหมายจากอังกฤษ” ของผูเขียน วาดวยการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา ซึ่งตีพิมพใน อนาคต ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ 2515) ขณะเดียวกัน ก็เปนการตอบ
ปญหาและวิจารณวิธีการพิจารณาปญหาของนายมงคล เอี่ยมสําอางค ใน “จดหมายจากเชียงใหม”
ปาจารยสาร ฉบับที่ 3 (มกราคม-มีนาคม 2515) ซึ่งมุงตอบโตความเห็นของผูเขียนใน “จดหมายจาก
อังกฤษ” โดยตรง อยางไรก็ตาม กอนที่จะกลาวถึงประเด็นใหญ จําตองกลาวถึงประเด็นเล็กๆ เพื่อ
ความกระจางในการอภิปรายปญหาที่เรากําลังถกเถียงกันอยูนี้เสียกอน
1. โดยขอใหญใจความ ‘จดหมายจากเชียงใหม’ นอกจากจะไมเสนอเหตุผลวา
ทําไมวิทยาลัยวิชาการศึกษาจึงควรยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยแลวยังมิไดใหเหตุผลคัดคานความเห็น
ของผูเขียนในประเด็นสําคัญอีกดวย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะจับประเด็นที่ผูเขียนกลาวไวไมได หรือ
อาจเปนเพราะหาเหตุผลหลักในการคัดคานไมได จึงไดแตอาศัยวิธี ‘มวยวัด’ และถนัดแตการใช
สีขางถู แมการกลาวหาวา ผูเขียนไมได “ศึกษาคนควาขอมูลและภูมิหลังของเรื่องนี้ใหละเอียด
รัดกุม” นัน้ ก็มไิ ดชี้ใหเห็นวา มีความขอใดที่ไมสอดคลองกับ ขอมูลและภูมิหลังในเรื่องนั้นๆ การ
อางขอความที่ผูเขียนกลาววา “….เรื่องเชนนี้อยูนอกเหนือความรูของฉันในขณะที่เขียนจดหมาย
ฉบับนี้…” วาทําให ‘ลดความนาเชื่อถือในเชิงวิชาการของความคิดเห็นตางๆลงไปอีกเปนอันมาก’
นัน้ ก็นา จะไดแจงใหผูอานทราบวา เปนขอความตอทายความเห็นเรื่อง ความพรอม ของวิทยาลัยวิชา
การศึกษาที่จะเปนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ซึ่งเทาที่ผูเขียน
ทราบ ยังไมมีการวิเคราะหใหเห็นอยางกระจางชัดจากขอมูลที่บริสุทธิ์ และแมแตผูเขียน ‘จดหมาย
จากเชียงใหม’ เองก็หลีกเลี่ยงไมกลาวถึงเรื่องนี้ ยิ่งขอความที่วา “วิทยาลัยวิชาการศึกษาเอง ดูจะ
ออนขอในเชิงโฆษณาประชาสัมพันธ ตีปบใหตัวเองไมถนัด และมักจะปดปากตัวเอง แทนที่จะ
เผยแพรหลักการความคิดความเห็น หรือเหตุผลในการกระทําตางๆ ใหกองกระหึ่มดูเปนหลักฐาน
ใหญโตใหสมสภาพ” ดวยแลว ยิ่งทําใหสงสัยวา ผูเขียน ‘จดหมายจากเชียงใหม’ มีเจตนาที่จะ
บิดเบือนขอเท็จจริง หรือเขียนขึ้นเพราะความไมรู เพราะเทาที่ผูเขียนรู วิทยาลัยวิชาการศึกษามิได
ออนขอในเชิงโฆษณาประชาสัมพันธเลย ขอใหดูตัวอยางหนังสือพิมพ ประสานมิตร ฉบับวันที่ 5
และ 20 สิงหาคม 2514 กับเอกสารเกี่ยวกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งตีพิมพโดยสมาคมศิษยเกา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2513 (ซึ่งนาประหลาดใจที่ไมปรากฏนามผูเขียน ทั้งๆที่
เปนการแสดงความเห็นสวนบุคคล มากกวาการนําเสนอขอมูลทั่วไป) วิญูชนที่ไดอานขอความ
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เหลานีด้ วยสติยอมไมพนที่จะมีความเห็นวาสภาพของป ค.ศ. 1984 ตามที่ ยอรจ ออรเวลล พรรณนา
ไว ไดปรากฏขึ้นแลวในวิทยาลัยวิชาการศึกษานี้เอง แตใครเลาเปน ‘กระทรวงแหงความจริง ผูมี
หนาที่แถลงขาวเท็จ’ แมแตสถิติเกี่ยวกับจํานวนและ ‘คุณวุฒิ’ ของอาจารยในเอกสารที่อางถึงขางตน
ก็มไิ ดแยกแยะใหเห็นวาเปนตัวเลขของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 แหง หรือของประสานมิตรเพียงแหง
เดียว (ทัง้ ๆทีม่ กี ารแยกแยะจํานวนนักศึกษาใหเห็น) อาจเปนเพราะทราบแกใจดีวา ตัวเลขดังกลาวนี้
เปนปจจัยสํ าคัญปจจัยหนึ่งในการพิจารณาถึง ความพรอมที่จะเปนมหาวิทยาลัย นับเปนเรื่อง
นาสมเพช เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา วิทยาลัยวิชาการศึกษาอยูกระจัดกระจายกันถึง 7 แหง การ
ขาดแคลนอาจารยของแหงหนึ่ง ถึงจะแกไดดวยการสงอาจารยจากแหงอื่นไปสอน ยอมตองทําให
ตนทุนการผลิตบัณฑิตสูงกวาที่ควรจะเปนโดยมิพักตองสงสัย ผูเขียนกลาวไวใน ‘จดหมายจาก
อังกฤษ’ วา “สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคุณคา นั้น ไมเคยปรากฏในสถิติ” ผูเขียน ‘จดหมายจากเชียงใหม’
ไมเห็นดวยกับขอความนี้ แตมิไดแจงเหตุผล เพราะฉะนั้นจึงชักชวนใหผูเขียน ‘จดหมายจาก
เชี ย งใหม’ ปรึก ษา ‘อาจารยที่สามารถในเชิงสถิติและวิธีการทางสถิติ’ ไมวาจะสังกัดสํ านัก
ทิศาปาโมกขใด พิสูจนใหเห็นจริงวาขอความขางตนผิด เพื่อเปนวิทยาทานแกผูเขียนบาง
2. ประเด็นสํ าคัญของ ‘จดหมายจากเชียงใหม’ ที่วิจารณความเห็นของผูเขียน
เทาที่พอจะจับความได คือ วิธีการวิเคราะห (Methodology) ประการหนึ่ง กับสมมติฐานบางขอที่
ผูเ ขียนใชอีกประการหนึ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห ผูเขียนกลาวถึงเงื่อนไขที่จําเปน (Necessary
Conditions) กับเงื่อนไขที่เพียงพอ (Sufficient Conditions) ในการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา
สําหรับเงื่อนไขประการแรกนั้นเปนสิ่งที่ผูเขียนมิไดกลาวถึงรายละเอียดใน ‘จดหมายจากอังกฤษ’
เพราะจุดมุงหมายของการเขียนจดหมายฉบับนั้นก็เพื่อตอตานวิธีการของ ‘กระทรวงแหงความจริง
ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ’ เปนปฐม มิใหมีการใชวิธีการอันนาอัปยศเชนนี้อีก สวนเงื่อนไขประการ
หลัง ผูเ ขียนไดกลาวถึงบางแลว เมื่อพิจารณาถึงขอกลาวอางที่วา วิทยาลัยวิชาการศึกษาพรอมที่จะ
เปนมหาวิทยาลัย ‘จดหมายจากเชียงใหม’ กลาวถึงผูเขียนวา “…. คิดอยางมีการคาดคะเนวา ถาเกิด
เหตุการณอยางหนึ่งแลว จะเกิดเหตุการณอีกอยางหนึ่งเชนไรบาง….” แตมิไดกลาววา วิธีการ
วิเคราะหเชนนี้ถูกตองหรือไม ผูเขียนใครขอกลาววา การคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนการกระทํา
ทีเ่ ปนประโยชนมากกวาการไมคาดคะเนอะไรเลย การริเริ่มโครงการตางๆของรัฐ หรือแมแตการ
ลงทุนของเอกชน ก็ลวนตองอาศัยการคาดคะเนพยากรณทั้งสิ้น เปนตนวา ถาหากจะสรางเขื่อนก็ตอง
คาดคะเนดูวา อยางนอยที่สุด ประโยชนที่สังคมจะไดรับ (Social Benefits) มีมากกวาตนทุนที่สังคม
จะตองเสียไป (Social Costs) หรือไม ถาหากเอกชนจะลงทุนสรางโรงงานใหม เขาก็ตองคาดคะเน
แลววา Present Value of Discounted Net Benefits มีคา เปนบวก ปญหาอยูที่วา ความเปนไปได
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(Probability) ของผลที่คาดคะเนวาจะเกิดขั้นนั้นมีคาสูงเพียงใด แนนอนทีเดียวคนที่มีหลักแหง
เหตุผลอยูบ า ง ยอมแสดงความเห็นดวยกับขอเสนอขอหนึ่งขอใดหลังจากที่ไดชั่งนํ้าหนักแลววา ขอดี
มีมากกวาขอเสีย และการชั่งนํ้าหนักดังกลาวนี้ ยอมตองอาศัยการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น และความ
เปนไปไดทจี่ ะเกิดผลนั้น มิใชแสดงความเห็นดวย-ไมเห็นดวยเสียกอน แลวจึงพิจารณาขอดี-ขอเสีย
ภายหลัง ดังที่ ‘จดหมายจากเชียงใหม’ กลาวเปนนัยๆ1 ดังนีจ้ ะเห็นไดวา ความพยายามของ ‘จดหมาย
จากเชียงใหม’ ทีจ่ ะชีใ้ หเห็นความไมถูกตองในวิธีการวิเคราะหของผูเขียนนั้นลมเหลวโดยสิ้นเชิง
3. ในสวนที่เกี่ยวกับสมมติฐานที่ผูเขียนใชนั้น ‘จดหมายจากเชียงใหม’ กลาวหาวา
ผูเขียนอาศัยความเชื่อสวนบุคคลเปนบรรทัดฐาน โดยอางถึงขอความสองตอนที่วา ผูเขียนเชื่อวา
“เหตุผลที่ปรากฏในหนังสือราชการที่กระทรวงศึกษาธิการมีถึงสภาการศึกษาแหงชาติ (ที่ ศธ 0301/
19005) ก็ดี หรือ บันทึกประกอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย…. พ.ศ.2514 ก็ดี ลวนเปนสิ่งที่
สรรหามาปกปดเหตุผลที่แทจริงทั้งสิ้น” กับเชือ่ วา “ในบรรดานักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาทุก
วันนี้มีอยูจํานวนไมนอยที่จับพลัดจับผลูเขาสถาบันแหงนั้นโดยไมมีความตั้งใจเปนครูแมแตนอย”
แตผูเขียน ‘จดหมายจากเชียงใหม’ จะปฏิเสธไดเต็มปากหรือวา ขอความเหลานี้ผิดขอเท็จจริง การ
ตีความพฤติกรรมของมนุษยนั้น มิใชจะพิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏ (Face Value) เพียงอยางเดียว เพราะ
พฤติกรรมบางอยางนั้นเปน พฤติกรรมอําพราง อีกประการหนึ่ง ขอมูลบางอยางยังไมมีการนําเสนอ
เปนสถิติ อีกทั้ง ‘สิง่ ที่เกี่ยวเนื่องกับ คุณคา นัน้ ไมเคยปรากฏในสถิติ’ เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่
จะตองใชวิจารณญาณสวนบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได ขอที่ควรพิจารณาก็คือ วิจารณญาณที่ใชมี
เหตุผล และมีนํ้ าหนักเพียงใด มิใชการคัดคานการใชวิจารณญาณสวนบุคคลแตตนมือ สําหรับ
ขอความตอนแรกที่ยกมาขางตนนั้น ไดแสดงเหตุผลแลวใน ‘จดหมายจากอังกฤษ’ สวนขอความ
ตอนหลังนั้น ผูเขียน ‘จดหมายจากเชียงใหม’ ใชวธิ กี ารเอาสีขางถู ดวยการแจกแจงความหมายของ
คําวา ‘นิสิต’ กับ ‘นักศึกษา’ เพือ่ ชีใ้ หเห็นวา ความเชื่อของผูเขียนผิด และนี่คงเปนความอัปยศที่
ประทับในใจผูเขียน ‘จดหมายจากเชียงใหม’ ไปอีกนาน มิไยจะตองกลาววา ความหมายเฉพาะที่ใช
ในวิทยาลัยวิชาการศึกษานั้น จะเปนที่ยอมรับกันทั่วไปหรือไม การบัญญัติศัพทใหมีความหมาย
ใชไดเฉพาะหมูเชนนี้ นาจะเขาใจไดวา เพื่อความสะดวกในการบริหาร และเพื่อความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมสสถิติโดยอาจมิไดคํานึงถึงการแบงชนชั้นอยางกลายๆ สามัญชนที่ไดอานขอเขียนของ
ผูเ ขียน ยอมเขาใจไดโดยงายวา คําวา นักศึกษา ทีผ่ เู ขียนใชนั้นมีความหมายครอบคลุมทั่วไป มิใชคํา
ทีม่ ีความหมายวา นิสิต มิใช นักศึกษา หรือ นักศึกษา มิใช นิสิต แมในกรณี ‘นักศึกษา’ ของวิทยาลัย
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ขอความซึ่งกลาวในตอนทายวา “….ปญหาทุกประเด็นมองไดสองแงเสมอ ในแงของการลงมือปฏิบัติ
นอกจากบอกเหตุผลในรูป เห็นดวย – ไมเห็นดวย แลว ก็ยังควรมองในรูป ขอดี-ขอเสีย ของการลงมือปฏิบัติตาม
หลักการนั้นอีกดวย….”
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วิชาการศึกษา ซึ่งหมายถึง ‘ผูเ รียนในภาคคํ่า’ (อันเปนการบัญญัติศัพทที่ปราศจากรากฐานใดๆทาง
ภาษาศาสตร) ‘สวนใหญเกือบทั้งหมดทํางานในหนาที่ครูอยูแลว’ ก็ตาม ตั้งใจเปนครูตั้งแตตน หรือ
กอนที่จะศึกษาตอ การไดเปนครู (ex post) กับความตั้งใจที่จะเปนครู (ex ante) เปนสิ่งที่ตองแยกให
เห็นความแตกตาง คนบางคนอาจจะตั้งใจเปนครู แตแลวก็มิไดเปน ตรงกันขามคนที่ไดเปนครู
บางคน อาจจะเปนโดยที่มิไดตั้งใจ ครูที่เรียนตอเพื่อหวังรายไดระดับสูงขึ้น หรือเพื่อหันไปประกอบ
อาชีพอืน่ โดยที่ไมมีความตั้งใจเปนครูก็มีถมไป นี่เปนปญหาสําคัญ ซึ่งเปนที่ถกเถียงกันมาชานานใน
ทฤษฎีเกี่ยวกับผูบริโภค (Consumer Theory) ดวยเหตุฉะนี้ ความเชื่อของผูเขียนที่วา “….ในบรรดา
นักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาทุกวันนี้ มีอยูจํานวนไมนอยที่จับพลัดจับผลูเขาสถาบันแหงนั้น โดย
ไมมีความตั้งใจเปนครูแมแตนอย….” จึงยังเปนความเชื่อที่ผูเขียน ‘จดหมายจากเชียงใหม’ ไมอาจ
พิสจู นใหเห็นจริงวาผิด ไมวาคําวา ‘นักศึกษา’ จะถูกบิดเบือนใหมีความหมายใดๆ ทฤษฎีที่มาแหง
ความรู (epistemology) บอกแกเราวา ความรูมีแหลงกําเนิดไดหลายแหลง วิจารณญาณสวนบุคคล
เฉพาะที่เปนขอสรุปโดยอาศัยหลักแหงเหตุผลจากขอมูลตางๆ อาจเปนวิธีการใหไดมาซึ่งความรูวิธี
หนึง่ ถาหากจะพิสูจนใหเห็นวา ขอความที่คัดมาขางตนไมผิด ก็อาจทําได ดวยการสํารวจหาตัวเลข
จํานวนนักศึกษา (ในความหมายทั่วไป) ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ที่สมัครสอบเขาวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาเปนอันดับแรก เทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ทั้งนี้มีสมมติฐานวา การสมัครสอบเขาวิทยาลัย
วิชาการศึกษาเปนอันดับแรก เปนการแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจเปนครู แนนอนทีเดียว สมมติฐานนี้
เปนทีถ่ กเถียงกันไดมาก และไดมีการถกเถียงกันมาแลวนับทศวรรษ ตัวเลขที่ไดคงเปนประมาณการ
อยางหยาบ ๆ เทานั้น (เพราะนักศึกษาที่มิไดตั้งใจเปนครูตั้งแตตน อาจเปลี่ยนความตั้งใจเมื่อเขาเรียน
แลวก็ได ฯลฯ) อยางไรก็ตาม การที่อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาใหสัมภาษณวา “….จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาแลวไมเปนครูมีถึงประมาณ 10%…” (ปาจารยสาร ฉบับแรก หนา 19) คงจะยุติขอที่กําลัง
อภิปรายนี้ไดกระมัง
4. สมมติฐานอีกขอหนึ่ง ซึ่ง ‘จดหมายจากเชียงใหม’ กลาวถึงก็คือ ความหมายของ
‘มหาวิทยาลัย’ กับ ‘วิทยาลัย’ ผูเ ขียนเห็นดวยกับขอความที่วา ‘ภาษานอกจากเปนเรื่องของความคิด
แลว ยังขึ้นอยูกับภูมิหลังทางดานวัฒนธรรมของชนในแตละชาติดวย’ แตปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับ
‘แนวความคิด’ และ ‘ภูมิหลัง’ ของคําวา ‘วิทยาลัย’ และ ‘มหาวิทยาลัย’ นัน้ เห็นจะมิใชมาจากภาษา
ไทยเปนแนนอน เพราะระบบการศึกษาของไทยเทาที่เปนอยูทุกวันนี้เปนสิ่งที่ลอกเลียนจากตะวันตก
เกือบทั้งสิ้น การที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 บัญญัติคําวา ‘วิทยาลัย’ วา
หมายถึง ‘โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา’ นัน้ มิไดเปนเครื่องสนับสนุนวา วิทยาลัยวิชาการศึกษาควรจะยก
ฐานะเปนมหาวิทยาลัย เพราะตามรากศัพท คําวา ‘วิทยาลัย’ มิไดบงวา เปนสถานอํานวยการศึกษาชั้น
มัธยม เพียงระดับเดียว ขอที่นาสังเกต ก็คือ ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท ‘วิทยาลัย’ วาหมายถึง
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‘โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา’ ในป 2493 ตอมาในป 2497 มีการจัดตั้ง ‘สถาบันการศึกษาที่อํานวยการ
ศึกษาตั้งแตขั้นปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก’ แตยังคงใชชื่อวา วิทยาลัย วิชาการศึกษา ดังนี้นาจะ
แสดงใหเห็นวา การใชคําวา ‘วิทยาลัย’ และ ‘มหาวิทยาลัย’ คงเทียบเอากับความคิดของฝรั่งมากกวา
‘ความคิด’ และ ‘ภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม’ ของไทย (เวนแตวาในเวลาที่สถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา
นั้น ผูสถาปนาลืมเปดพจนานุกรม) ถาหากเปนที่ยอมรับกันวา แนวความคิดและระบบการศึกษา
ของไทยไดแบบอยางมาจากฝรั่งแลวละก็ การที่ผูเขียนหาความหมายของคําวา ‘วิทยาลัย’ และ
‘มหาวิทยาลัย’ จากพจนานุกรมฝรั่ง จึงเปนการแสวงหาคําตอบที่ถูกทาง ไมวาจะแสวงหาจาก
พจนานุกรมฉบับใด และไมวาจะคนจากพจนานุกรมกี่ฉบับ (ที่เคยอาน สาสนสมเด็จ กับ บันทึกเรื่อง
ความรูตางๆมาบาง คงไมตั้งคําถามเชยๆเชนนี้) ปญหาอยูที่วา พจนานุกรมที่ใชเปนที่ยอมรับของ
นานาชาติหรือไม อนึ่ง นาสังเกตวา ‘จดหมายจากเชียงใหม’ ไมไดกลาวถึงความหมายของ
‘มหาวิทยาลัย’ แมแตนอย คนที่จะเปนครูนั้น อยางนอยก็ควรรูเสียกอนวา ครูนั้นคืออะไรและมี
หนาที่อยางไร ทํานองเดียวกัน การเสนอใหสถาบันหนึ่งสถาบันใดเปนมหาวิทยาลัย ก็ควรจะรูถึง
ความหมายและขอบเขตหนาที่ของมหาวิทยาลัยเสียกอน ในเมื่อความเขาใจความหมายและขอบเขต
หนาที่ของมหาวิทยาลัยก็มิไดแสดงใหกระจางเชนนี้ จะใหเขาใจวา การที่ผูเขียน ‘จดหมายจาก
เชียงใหม’ เห็นดวยกับการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนการดวนตัดสิน (Pre-Conception) กอน
ทีจ่ ะพิจารณาถึงขอดีขอเสียหรืออยางไร
5. การที่ผูเขียน ‘จดหมายจากเชียงใหม’ กลาวหาวา ผูเขียน ‘มีความรูสึกเอนเอียง
ไปในทางไมเห็นดวยกับความเจริญงอกงามของวิทยาลัยวิชาการศึกษา’ กับสงสัยวา ‘อะไรเลาเปน
เหตุ ผ ลที่ แ ท จ ริ ง ในการพยายามขั ด ขวางมิ ใ ห วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษาเจริ ญ เติ บ โตออกไปเป น
มหาวิทยาลัย’ นัน้ นับเปนขอกลาวหาและขอสงสัยที่สออคติอยางเห็นไดชัด มีขอความตอนใดใน
‘จดหมายจากอังกฤษ’ ที่ ‘…ไมเห็นดวยกับความเจริญงอกงามของวิทยาลัยวิชาการศึกษา….’ ผูเขียน
เพียงแตตั้งขอสงสัยวาจําเปนและมีเหตุผลเพียงใดที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาจะตองเปลี่ยนฐานะเปน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษาจะเจริญงอกงามไมได เพียงเพราะไมไดเปนมหาวิทยาลัยเชนนั้น
หรือ ดังนี้ จะเห็นไดวา ‘จดหมายจากเชียงใหม’ แสดงความสับสนเกี่ยวกับปญหาการเจริญงอกงาม
(Growth) กับปญหาการยกฐานะวิทยาลัย การที่ผูเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เพราะผูเขียน
เห็นวาเปนปญหาสําคัญที่สมควรจะไดมีการพิจารณาถึงผลดีผลเสียอยางมีเหตุผล มิใชปลอยใหใช
วิธีการของ ‘กระทรวงแหงความจริง ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ’ อยางที่แลวๆมา ถาหากจะแปลเจตนา
วา ใครก็ตามที่คัดคานการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปนผูที่ ‘ไมเห็นดวยกับความเจริญงอกงาม
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา’ แลวละก็ เราจะพิจารณาถึงผลดีผลเสียของขอเสนอนี้อยางมีเหตุผลได
อยางไร
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6. กอนที่จะพิจารณาถึงปญหานี้อยางเปนระบบ มีความจําเปนที่จะตองอธิบายถึง
สมมติฐานสําคัญที่ใชสามประการ
สมมติฐานขอแรกเกี่ยวเนื่องกับความหมายของคําวา ‘มหาวิทยาลัย’ และ ‘วิทยาลัย’
ตามความเขาใจของผูเขียน มหาวิทยาลัย คือ สถาบันอํานวยการศึกษาขั้นสูงกวาชั้นมัธยมในสาขา
วิชาสําคัญหลายๆวิชา สวนวิทยาลัย (ในความหมายเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับปญหาที่กําลังถกเถียงกัน
อยูน )ี้ คือ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอํานวยการศึกษาในบางสาขาวิชา ความเขาใจขางตนนี้เปนผลจาก
ขอสังเกตวิธีการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย อันเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศวา เปนมหาวิทยาลัยที่มี
มาตรฐานกับไดรับการยืนยันจากพจนานุกรมฝรั่งบางฉบับ ‘ผูรู’ บางคนแปลความหมายของคําวา
‘มหาวิทยาลัย’ วา ‘หมายถึง วิทยาลัยใหญ เปนการสอนขั้นปริญญา ไมใชการสอนขั้นมัธยมหรือสูง
กวาเล็กนอย’ การตีความ มหาวิทยาลัย วาหมายถึง วิทยาลัยใหญ เปนการแปลตามศัพท ปญหามีอยู
วา วิทยาลัยใหญมีความหมายเพียงใด ตามความเห็นของผูเขียน ‘ความใหญ’ นาจะเนนดวยจํานวน
วิชาสําคัญ ๆ มากกวา ‘ความใหญ’ ของปริญญาหรือประกาศนียบัตร และการที่ มหาวิทยาลัย หมาย
ถึง วิทยาลัยใหญซึ่งสอนขั้นปริญญา (และอนุปริญญา) ก็มิไดหมายความวา วิทยาลัย จะสอนขั้น
ปริญญาไมได
สมมติฐานขอที่สอง คือ หลักสูตรและขบวนการผลิต (Production Process) บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ตางกับหลักสูตรและขบวนการผลิตของวิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ
อื่น ๆ
สมมติฐานขอที่สาม คือ วิชาการศึกษาโดยทั่วไปเปนสิ่งจําเปนสําหรับการผลิตครูที่ดี
7. การพิจารณาปญหาการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ตามความเห็นของผูเขียน
ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญสองประการ คือ ความสมควรที่จะเปนมหาวิทยาลัย กับ ความพรอมที่จะ
เปนมหาวิทยาลัย ปจจัยสําคัญสองประการนี้จําตองแยกใหเห็นความแตกตาง ความสมควรที่จะเปน
มหาวิทยาลัยเปนเงื่อนไขอันจํ าเปน (Necessary Conditions) ในการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
(อยาเพิ่งดวนเขาใจวา นี่เปน Tautology) สวนความพรอมที่จะเปนมหาวิทยาลัยเปนเงื่อนไขที่เพียง
พอ (Sufficient Conditions) เพือ่ การนั้น เงื่อนไขสําคัญสองประการนี้เทานั้นที่เปนรากฐานที่จะใช
สนับสนุนการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนมหาวิทยาลัย ปญหามีอยูวา ความสมควรที่จะเปน
มหาวิทยาลัยนัน้ จะมีวิธีการพิจารณาไดอยางไร วิชาเศรษฐศาสตรการศึกษาจะใหคําตอบไดอยางดี
พอสมควร ทั้งนี้โดยอาศัยวิธีการวิเคราะหที่เรียกกันวา Social Cost-Benefit Analysis2 ซึ่งในเวลานี้
2

เทคนิคการวิเคราะหดังกลาวนี้ไดวิวัฒนาการมาจนถึงขั้นนาพอใจพอสมควร จนนํามาใชในทางปฏิบัติ
ได และแทที่จริง มีผูพยายามใชในสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 2479 แลว แมเวลานี้ในทางวิชาการจะมีการถกเถียงถึงการ
เลือกใช Social Discount Rate แตในทางปฏิบัติก็มีการประมาณการอยางหยาบๆ สําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตรมากอน อาจทําความเขาใจไดไมยากนัก ดู Williams in Alec Cairncross (ed.),(1970 : 135-148) และ
Pearce (1971)
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เปนหลักในการพิจารณาริเริ่มโครงการตางๆ ทั้งของประเทศดอยพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว
การวิเคราะหดังกลาวนี้จําเปนตองหาขอมูลสถิติ เพื่อคํานวณหาประโยชนที่สังคมจะไดรับ (Social
Benefits) กับตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไป (Social Costs) อันเนื่องจากการริเริ่มโครงการหนึ่ง
โครงการใด อยางไรก็ตาม บทความนี้มีจุดมุงหมายเพียงแตอภิปรายถึงขอโตแยงทางแนวความคิด
(Conceptual Arguments) เทานั้น33
แนวความคิดของการวิเคราะหวิธีนี้ พอจะสรุปไดดังนี้ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สมควร จะยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย (ในความหมายที่แทจริง) ก็ตอเมื่อ ประโยชนที่สังคมจะไดรับ
จากการมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง มีมากกวาตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไป อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหนาที่ในการผลิตกําลังคนของวิทยาลัยวิชาการศึกษาเดิม4 ทั้งนี้โดยมีสมมติ
ฐานวา การริเริ่มโครงการใด ๆ ของรัฐมีจุดมุงหมายในการเพิ่มพูนสวัสดิการของสังคมใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได (Welfare Maximization) ทัง้ แกชนรุนนี้และชนรุนหลัง
ตนทุนทีส่ งั คมตองสูญเสียจากการมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหง ประกอบดวย
รายจายดานเงินเดือนของเจาหนาที่ฝายบริหารและคณาจารย คากอสรางอาคาร และคาวัสดุปจจัย
ตาง ๆ นี้เปนตนทุนโดยตรง (direct costs) สวนตนทุนที่เสียทางออม (indirect costs) นัน้ ก็คือ ตนทุน
อั น เกิ ด จากการนํ าทรั พ ยากรมาใช ใ นการสร า งมหาวิ ท ยาลั ย แห ง ใหม แ ทนที่ จ ะนํ าไปใช เ พื่ อ
วัตถุประสงคอื่น (Benefits Foregone) เมือ่ พิจารณาเฉพาะตนทุนโดยตรง การยกฐานะวิทยาลัยวิชา
การศึกษาเปนมหาวิทยาลัยยอมมีขอไดเปรียบการสรางมหาวิทยาลัยขึ้นใหม เพราะวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษามีตึกอาคาร และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ อยูแลว แตมีขอที่ควรพิจารณาอยูสามประการ คือ
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สําหรับการนํา Cost-Benefits Analysis ไปใชพจิ ารณาโครงการทางการศึกษา ดู Blaug (1970 : Chapter 6-8)
ศาสตราจารยเบลาไดนาเทคนิ
ํ
ควิธีการวิเคราะหวิธีนี้ในการคํานวณหาผลตอบแทนของการลงทุนการศึกษาในระดับ
ตางๆของเมืองไทย ดู The Rate of Return to Investment in Education in Thailand. A Report to the National
Educational Council on the Third Educational Development plan (Bangkok, December 1971)
4
วิธีการของ Cost-Benefit Analysis นั้นมีอยูสองวิธี คือ Net Present Value of Benefits Approach
(NPV) กับ Internal Rate of Return Approach (IRR) โดยทฤษฎีแลว วิธีแรกเปนวิธีที่มีขอบกพรองนอยกวาวิธีหลัง
แตเปนที่นาสังเกตวา Cost-Benefit Analysis ที่ใชในการวางแผนการศึกษานั้น สวนใหญใชวิธี IRR แมแตรายงาน
ของศาสตราจารยเบลาเรื่องผลตอบแทนการลงทุนดานการศึกษาระดับตางๆของประเทศไทย ก็ใชวิธีนี้ เหตุผลสวน
หนึ่งอาจเปนเพราะความยากลําบากในการคํานวณ Social Discount Rate ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการวิเคราะหตาม
วิธี NPV แตสามารถหลีกเลี่ยงได ถาใชวิธี IRR ในขณะซึ่งศาสตราจารยเบลาชี้ใหเห็นขอบกพรองของการใชการ
พยากรณความตองการดานกําลังคน (Manpower Forecasting Approach) ในการวางแผนการศึกษา Cost-Benefit
Analysis ที่ศาสตราจารยเบลาใช ก็มีขอบกพรองทางทฤษฎีอยูไมนอย
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ประการแรก ถาหากจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยของวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่มี
อยูป จ จุบนั มีไมมากพอสําหรับการสอนสาขาวิชาตางๆในมหาวิทยาลัยที่จะตั้งขึ้น ยอมมีความจําเปน
ตองสรางอาจารยขึ้นใหม หรือจางอาจารยพิเศษ ในแงนี้การยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปน
มหาวิทยาลัย มิไดชวยประหยัดตนทุนโดยตรงมากกวาการตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหมเทาใดนัก
ประการที่สอง เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา วิทยาลัยวิชาการศึกษาแยกกระจัด
กระจายอยูถึง 7 แหงเชนนี้ ตนทุนโดยตรงในการผลิตบัณฑิตยอมสูงกวาที่ควรจะเปน เวนแตวา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาในสวนภูมิภาคทุกแหงจะสามารถหาอาจารยสอนวิชาตางๆ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆไดอยางครบถวนและอยางเพียงพอ (คงเปนการสิ้นเปลืองที่เกินกวาเหตุที่การสอน
วิชาแพทยศาสตรที่พิษณุโลกตองอาศัยอาจารยจากประสานมิตร หรือปทุมวัน ฯลฯ)
ประการที่สาม ถึงการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนมหาวิทยาลัย จะมีขอ
ไดเปรียบการตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม เมื่อพิจารณาจากดานตึกเรียนและอุปกรณการสอน แตเมื่อ
คํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา อายุการใชงานของสิ่งเหลานี้มีอยูโดยจํากัด และจําเปนตองมีการสรางหรือ
ซือ้ ใหมในอนาคตแลว ความไดเปรียบในเรื่องนี้จะมีนํ้าหนักนอยลง
นี่เปนการพิจารณาดานตนทุนโดยตรง ถาพิจารณาดานตนทุนโดยออม (benefits
foregone) การทีว่ ทิ ยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ผลิตครูโดยตรง เปลี่ยนขอบเขตหนาที่ในการผลิต
กําลังคน หันไปผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่นดวย ยอมทําใหตนทุนโดยออมสูงกวาที่ควรจะเปน ดังจะ
กลาวถึงตอไป
ในดานประโยชนที่สังคมไดรับ (Social Benefits) ก็พจิ ารณาไดจากประโยชนโดย
ตรง (Direct Benefits) และประโยชนทางออม (Indirect Benefits) ประโยชนโดยตรงไดแก รายไดที่
บัณฑิตทีผ่ ลิตไดไดรับ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผลผลิตที่บัณฑิตเหลานั้นกอใหแกประเทศชาติ ซึ่งมีสวน
เพิ่มพูนรายไดประชาชาติโดยตรง สวนประโยชนทางออมนั้นก็คือ ประโยชนที่บัณฑิตที่ผลิตได
จะกอใหแกสังคมโดยสวนรวม โดยที่คนเหลานั้นมิไดรับผลโดยตรง เปนตนวา การที่มีแพทยเพิ่มขึ้น
อาจชวยใหการสาธารณสุขดีขึ้น หรือชวยใหชาวบานรูจักรักษาสุขภาพอนามัยในทางที่ถูก หรือการที่
มีครูเพิ่มขึ้น อาจ ชวยใหอัตราการอานออกเขียนไดสูงขึ้น หรือคุณภาพของการศึกษาสูงขึ้น ฯลฯ
ขอที่ตองยอมรับก็คือ การวัดประโยชนทางออมนั้นทําไดโดยยาก ความยากเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณใน
กรณีของการลงทุนดานการศึกษา นักเศรษฐศาสตรมักจะหลีกเลี่ยงปญหานี้ ดวยเหตุผลเพียงวา การ
วัดประโยชนทางออมนั้นตองอาศัยวิจารณญาณสวนบุคคล แตการหลีกเลี่ยงไมพิจารณาประโยชน
ทางออมนั้นยอมทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนไมมากก็นอย ยิ่งคํานึงถึงความเปนไปไดที่วา
ประโยชนทางออมที่บัณฑิตสาขาวิชาหนึ่งกอใหแกสังคมในประเทศดอยพัฒนา อาจมีมากกวา
ประโยชนทางออมที่บัณฑิตสาขาวิชาเดียวกันกอใหแกสังคมในประเทศที่พัฒนาแลวดวยแลว ความ
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จําเปนทีจ่ ะตองพิจารณาประโยชนทางออมยอมมีมากขึ้น อยางไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการใช
วิจารณญาณสวนบุคคล การพยากรณความตองการดานกําลังคนของสังคมอาจเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนที่สังคมจะไดรับไดอยางหยาบๆ เมื่อพิจารณาในแงนี้ ประโยชนที่สังคมไดรับจากการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาตางๆจะมีมากก็เฉพาะแตในกรณีที่บัณฑิตเหลานั้นเปนที่ตองการของสังคมมาก เมื่อ
มาพิจารณาถึงปญหาการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประโยชนที่สังคมไดรับจะเพิ่มขึ้นหรือไม
ยอมขึ้นอยูกับนํ้าหนักระหวางประโยชนที่สังคมไดรับจากการผลิตครู กับประโยชนที่สังคมไดรับ
จากการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ๆ
จริงอยู เมือ่ วิทยาลัยวิชาการศึกษามีฐานะเปนมหาวิทยาลัยที่แทจริงแลวก็ยังสามารถ
ผลิตครูได แตความสามารถในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษายอมนอยลง เพราะตองใชอาจารยและ
ปจจัยอื่นๆในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆดวย เวนแตวาจะมีการลดคุณภาพบัณฑิตทางการศึกษา
จากที่เคยผลิตได หรือเวนแตวาจะมีการเพิ่มจํ านวนอาจารยอยางมากถึงขนาด ซึ่งยอมไมอาจ
ทําไดในระยะเวลาอันสั้น สวนการไปดึงอาจารยจากมหาวิทยาลัยอื่นนั้นเปนวิธีแกปญหาที่หนึ่ง แต
ไปสรางปญหาอีกที่หนึ่ง จึงมิใชวิธีการอันพึงปรารถนาในแงของสังคมโดยสวนรวม นี่เปนปญหา
สําคัญที่พิจารณาจากดานซัพพลาย หากพิจารณาจากดานดีมานด ผูเขียนไดกลาวไวใน ‘จดหมายจาก
อังกฤษ’ แลววา มีเหตุผลนาเชื่อวา เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษากลายเปนมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการสอน
วิชาอื่นๆนอกเหนือจากวิชาการศึกษาแลว จํ านวนคนที่เลือกเรียนวิชาการศึกษาจะนอยลง ซึ่ง
หมายความวา จํานวนครูในอนาคตจะเพิ่มขึ้นไดไมมากเทาที่ควรจะเปน อยางไรก็ตาม อาจมีผู
คัดคานวา บัณฑิตสาขาวิชาอื่นก็อาจเปนครูที่ดีได ขอถกเถียงทํานองนี้อางอิงสมมติฐานที่วา วิชาการ
ศึกษามิใชสิ่งจําเปนในการผลิตครูที่ดี ซึ่งเปนจริงเชนนั้นหรือ ขอที่ควรกลาวถึงก็คือ การผลิตครู
สอนภาษาอังกฤษกับการผลิตนักภาษาศาสตร หรือการผลิตครูสอนวิทยาศาสตรกับการผลิตนัก
วิทยาศาสตร ตองอาศัยหลักสูตรและขบวนการผลิตที่ตางกัน และนี่เปนขอแตกตางขอหนึ่งระหวาง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันวิชาชีพ ถาหากวิทยาลัยวิชาการศึกษาจะยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย ก็ตองมี
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขบวนการผลิตอยางที่ชี้ใหเห็นความแตกตางแลวนี้ และถามีการ
เปลีย่ นแปลงเชนนี้จริง ก็ไมมีเหตุที่ชี้ใหเห็นถึงผล (a priori) วา นักวิทยาศาสตร นักอักษรศาสตร
หรือนักประวัติศาสตรที่จะผลิตได จะเปนครูที่ดีไดเทาหรือดีกวาบัณฑิตทางการศึกษาที่เคยผลิตได
เพราะนักวิทยาศาสตร ฯลฯ ที่จะผลิตไดในกรณีทั่วไป ยอมมิใชสิ่งทดแทนที่สมบูรณ (Perfect
Substitutes) ทีจ่ ะไปปฏิบัติหนาที่แทนครูวิทยาศาสตรที่เคยผลิตได เพราะฉะนั้น ถาหากเราเชื่อวา
วิชาการศึกษาเปนสิ่งจําเปนในการผลิตครูที่ดี ซึ่งอาจเปนความเชื่อที่เกิดจากประสบการณในอดีต
หรือเหตุผลที่ประจักษแจงอื่นๆ และถาหากจํ านวนบัณฑิตทางการศึกษาที่ผลิตไดในอนาคตเมื่อ
วิทยาลัยวิชาการศึกษายกฐานะเปนมหาวิทยาลัยแลวลดลง (ตามที่วิเคราะหขางตน) เปนจริง เราก็
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จําเปนตองชั่งนํ้าหนักระหวางประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการมีบัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆเพิ่มขึ้น กับ
ตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไป เนื่องจากทรัพยากรที่ควรจะใชในการผลิตครูถูกนําไปใชผลิตบัณฑิต
สาขาอื่นเสีย ถาพิจารณาจาก ความจําเปนของสังคมแลว การผลิตครูหนึ่งคน ยอมเปนประโยชน
มากกวาการผลิตบัณฑิตสาขาอื่นที่สังคมมีความตองการนอยหนึ่งคน เพราะฉะนั้น ตนทุนของการ
ไมไดผลิตครูหนึ่งคน (Benefits Foregone) ยอมมีนาหนั
ํ้ กมากกวาประโยชนที่จะไดจากการผลิต
นักประวัติศาสตรหนึ่งคน แตทั้งนี้มิไดหมายความวา นักประวัติศาสตรมีคุณคานอยกวาครู นี่เปน
เพียงตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวิธีการวิเคราะหเทานั้น การใหนํ้ าหนักยอมตองพิจารณาเฉพาะกรณีของ
บัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆที่กําหนดจะผลิต
ถาหากจะถามวา จํานวนมหาวิทยาลัยเทาที่มีอยูในเวลานี้มีมากพอแลวหรือ คําตอบ
ก็คงมีไดนานาประการ เพราะยังไมเคยมีตัวเลขสถิติใดๆที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา อัตราสวน
ระหวางจํานวนนักศึกษากับประชากรทั้งสิ้นควรจะเปนเทาใด แตที่แนนอนที่สุดก็คือ การยึดถือ
วา นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ควรจะไดเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยนั้นเปน
สมมติฐานที่เปนจริงไมไดในโลกนี้ การที่จะอางวาเพราะมี ‘นักเรียนตกคาง’ จึงควรมีมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นนั้น เปนเหตุผลที่มองขามขอเท็จจริงสําคัญถึงสองประการ คือ
ประการแรก ดีมานดสวนเกิน (Excess Demand) เพือ่ เขามหาวิทยาลัยนั้น สวนหนึ่ง
เกิดจากความตองการปริญญามากกวาความรู อีกสวนหนึ่งเกิดจากคาเลาเรียนตํ่าเกินไป
ประการที่สอง ‘นักเรียนตกคาง’ จํ านวนมากมีคุณวุฒิไมพอเพียงที่จะศึกษาใน
มหาวิทยาลัย (เวนแตมหาวิทยาลัยจะลดมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต) หรือแมแตผูที่สอบ
เขามหาวิทยาลัยไดจํ านวนไมนอยก็ยังมีความสามารถและความรูไมพอที่จะศึกษาตอได จริงอยู
มหาวิทยาลัยแหงใหมอาจชวยแกปญหา ‘นักเรียนตกคาง’ ไดบา ง แตนั่นยอมหมายความวา จํานวน
นักศึกษาที่รับนั้นตองเพิ่มขึ้นจากอัตราการเพิ่มตามปกติที่เคยเปนมาในอดีต ปญหาคุณภาพของ
บัณฑิตที่จะผลิตไดเปนสิ่งตองพิจารณาในการนี้ อีกประการหนึ่ง ในเมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซึ่งรับนักศึกษาจํานวนมหาศาลเชนนี้ ปญหา ‘นักเรียนตกคาง’ เกือบจะเรียกไดวาสลาย
ตัวไป (แตปญหา ‘บัณฑิตจับฉาย’ อยางที่ ดร.ปวย อึ๊งภากรณ เคยกลาวไว คงจะเพิ่มขนาดขึ้นเปน
แนนอน) เพราะฉะนั้นประโยชนที่สังคมจะไดรับจากมหาวิทยาลัยแหงใหมในการแกปญหา
‘นักเรียนตกคาง’ จึงมีนอยมาก เวนแตวามหาวิทยาลัยแหงใหมจะชวยลดปญหา ‘บัณฑิตจับฉาย’
ทีม่ หาวิทยาลัยอื่นๆสรางไว ขอที่ควรพิจารณาก็คือ มหาวิทยาลัยที่มีอยูเวลานี้ยังไมอาจจะผลิตกําลัง
คนใหไดคุณภาพตามที่ตองการ (บัณฑิตทางแพทยศาสตรอาจเปนขอยกเวน) ทั้งยังมีปญหาการ
ขาดแคลนอาจารยและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ บัณฑิตที่ผลิตไดในบางสาขาวิชาจํานวนไมนอย
ไมอาจหางานที่ตองตามวิชาที่ตนศึกษารํ่าเรียนมา หลายคนตองวางงานเปนระยะเวลานานเกินกวาที่
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ควร ปรากฏการณเหลานี้ยอมตีความกันไดนานา แตปรากฏการณอันหนึ่ง ซึ่งนาจะเปนประโยชนใน
การวางนโยบายระดับชาติก็คือ บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร
บริสทุ ธิ์ จํานวนไมนอย หันไปประกอบอาชีพครู ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม ถาหากเราเชื่อวา
คนทีเ่ รียนวิชาการศึกษาโดยทั่วไปจะเปนครูไดดีกวาคนที่ไมไดเรียนแลวละก็ ทําไมไมจัดสรรใหคน
เหลานีไ้ ดเรียนวิชาการศึกษามาแตตนเลา และถาหากเราไมเชื่อวา วิชาการศึกษาจะชวยใหคนเปนครู
ไดดีขึ้น ก็นาจะไดมีการเสนอใหเลิกลมบรรดาวิทยาลัยครูที่มีอยูทั้งหมด พรอมๆกับการเสนอให
วิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนมหาวิทยาลัย
ทายที่สุด เรานาจะถามตัวเองวา เปนการสมควรหรือไม ที่สถาบันซึ่งควรจะผลิต
บัณฑิตทางการศึกษาจะหันไปผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆดวย แลวสถาบันใดเลาที่ควรจะมีหนาที่
โดยตรงในการผลิตครูวุฒิสูง จะใหมีการยกฐานะวิทยาลัยครูเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือ พอถึง
ขัน้ หนึง่ ก็คงมีการเรียกรองใหยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยกันอีก ก็มิใชปญหาการขาดแคลนครูวุฒิสูง
หรอกหรือที่บรรดานักการศึกษาพากันหวงใย5 ถาหากปราศจากซึ่งสถาบันที่มีหนาที่โดยตรงในการ
ผลิตครูที่มีคุณวุฒิสูงเสียแลว เราจะแกปญหาครูคุณวุฒิตํ่าอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางไร
ขออภิปรายทั้งหมดนี้ ตองการชี้ใหเห็นวา ประการแรก ขอกลาวอางที่วา การ
ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษามีขอไดเปรียบการตั้งมหาวิทยาลัยใหมในเรื่องตึกอาคารเรียนและ
อุปกรณอื่น ๆ ซึ่งมีอยูโดยพรอมมูลแลวนั้น เปนขออางที่มีนํ้าหนักนอยมาก เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่
วา การลงทุนดานการศึกษาเปนการลงทุนที่หวังผลระยะยาว ถาหาก Time Horizon ยิง่ ยาวเทาใด
ความไดเปรียบในเรื่องนี้ยอมนอยลงเทานั้น ประการที่สอง การที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีหนาที่
ผลิตครูวุฒิสูงโดยตรง จะเปลี่ยนขอบเขตหนาที่หันไปผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่นดวย ยอมกอใหเกิด
ตนทุนทางออมมากกวาที่ควรจะเปน ขณะเดียวกัน ประโยชนที่สังคมจะไดรับก็นอยลงกวาที่ควร
เวนแตจะสามารถผลิตบัณฑิตวิชาที่สังคมตองการมาก เชน แพทย หรือวิศวกร ซึ่งวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาไมสามารถจะผลิตไดในเวลานี้
8. สําหรับเงื่อนไขที่เพียงพอ (Sufficient Conditions) ในการยกฐานะวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ก็คือ ความพรอมที่จะเปนมหาวิทยาลัย ปจจัยสําคัญที่จะชี้ใหเห็นเงื่อนไขขอนี้ ก็คือ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยในสาขาวิชาการตาง ๆ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน
หองสมุด หองทดลอง ฯลฯ การพิจารณาปจจัยเหลานี้ จําตองแยกพิจารณาเฉพาะกรณีของวิทยาลัย
วิชาการศึกษาแตละแหง เพราะมีความสําคัญในการพิจารณาดานตนทุนการผลิตและขบวนการผลิต
(นักศึกษาที่มหาสารคาม ใชวาจะมาใชหองสมุดและหองทดลองที่ประสานมิตร โดยไมเสียตนทุน
5

ศาสตราจารยสุดใจ เหลาสุนทร ใหสัมภาษณใน ปาจารยสาร ฉบับแรก “…..ในระยะ 5-10 ปขางหนา
เราตองการครูอยางนอยปละ 30,000 คน เปนครูระดับปริญญาตรีประมาณ 10,000 คน….” (หนา 9)

12

เพิม่ ขึน้ และในทางปฏิบัติเปนไปไดเพียงใด) อยางไรก็ตาม มีขอชวนสงสัยวา เมื่อวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษามีวัตถุประสงคในการผลิตครูวุฒิสูงเปนปฐม บรรดาคณาจารยสวนใหญของสถาบันเหลานี้จะ
มิไดศกึ ษาเลาเรียนมาเพื่อสอนผูที่จะเปนครูในอนาคตโดยตรงหรอกหรือ
บทสงทาย
ขออภิปรายในบทความนี้เปนการพิจารณาปญหาจากแงของสังคมโดยสวนรวม
โดยกลาวถึงเงื่อนไขอันจําเปนและเงื่อนไขอันพอเพียงในการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ความ
เห็นทัง้ หมดนีจ้ ะมีนํ้าหนักนอยลงมาก ถาหากสามารถพิสูจนใหเห็นจริง ๆ วา ในกรณีทั่วไป วิชาการ
ศึกษามิใชสิ่งจําเปนในการเปนครูที่ดี และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษากลายสภาพเปนมหาวิทยาลัยที่
แทจริงแลว จํานวนครูที่จะผลิตไดจะไมนอยลงกวาที่ควร
ไมวารายงานของศาสตราจารยเบลาจะใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาได
หรือไม อยางนอยที่สุดรายงานนั้นก็ชี้ใหเห็นวา เทาที่ผานมา เราไดลงทุนดานการอุดมศึกษามากเกิน
ไป และลงทุนดานการประถมศึกษานอยเกินไป ถาหากเราเชื่อในการพยากรณความตองการดาน
กําลังคน การเรงผลิตครูยอมมีความสําคัญเปนอันดับสูง ถาหากผลการวิเคราะหในบทความนี้ถูกตอง
การเปลี่ยนสภาพวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนมหาวิทยาลัยจะทํ าใหปญหาการขาดแคลนครูรายแรง
ยิ่งขึ้น และถาหากเราตองการใชระบบการศึกษาเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติให
เปนธรรมยิ่งขึ้น อาชีพครูยอมมีบทบาทสําคัญในการนี้6
ดวยเหตุผลทั้งหมดนี้ ผูเขียนจึงไมเห็นดวยกับการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ซึง่ ทัง้ นี้มิไดหมายความวา ผูเขียน “.ไมเห็นดวยกับความเจริญงอกงามของวิทยาลัยวิชาการศึกษา..”
การเปนมหาวิทยาลัยมิใชเงื่อนไขที่จําเปนแหงความจําเริญของวิทยาลัยวิชาการศึกษาความจําเริญอาจ
จะเกิดจากการขยายการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (‘ซึ่งสังคมตองการอยางนอยปละ 10,000 คน

6

จากผลการวิเคราะหของ นายอุดม เกิดพิบูลย เยาวชนจากครอบครัวเกษตรสวนใหญเขามหาวิทยาลัย
ขอนแกน วิทยาลัยวิชาการศึกษา และวิทยาลัยวิชาการกอสราง ซึ่งหมายความวาอาชีพชางฝมือ ชางกอสราง วิศวกร
และครู เปนอาชีพที่ชวยยกฐานะทางสังคมของบุตรหลานชาวนา ดู Kerdpibule (1971 : 78-85) ขณะเดียวกัน นาย
อภิชัย พันธเสน พบวา บุตรหลานชาวนาไดรับประโยชนจากการอุดมศึกษานอยกวาที่ควรมาก ถาหากรัฐยังคงให
เงินอุดหนุนแกสถาบันอุดมศึกษาเชนทุกวันนี้ ความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดยอมมีมากขึ้น เพราะฉะนั้น
รัฐจึงควรเลิกใหเงินอุดหนุน ยกเวนแตสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษามาจากครอบครัวชาวนาเปนอัตราสวนสูงพอ
สมควร ซึ่งคงมีแตวิทยาลัยวิชาการศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดู อภิชัย พันธเสน (2515 : 1-13)
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ในระยะ 5-10 ปขางหนา’) กับการเพิม่ คุณภาพบัณฑิตที่จะผลิตได ซึ่งนาสังเกตวา อธิการวิทยาลัย
วิชาการศึกษาเองแสดงความไมแนใจ ดวยการกลาววา “เรื่องคุณภาพนี้ ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูวา
จะกําหนดความรูระดับใด จึงจัดวามีคุณภาพดีพอ” (ปาจารยสาร ฉบับแรก หนา 10)

หมายเหตุ

ตีพิมพในนิตยสารปาจารยสาร ฉบับที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน 2515)
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