คอลัมภ “หอคอยสองโลก”
ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 14-20 เมษายน 2540

มหาวิทยาลัยในฐานะโรงพิมพปริญญาบัตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2540 กอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางนอย 2 เรื่อง เรื่องแรกวาดวยประสิทธิภาพการทํางาน
ของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องที่สองวาดวยคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมของปริญญาบัตร
วิทยาลัยบัณฑิตสกลนครกอตั้งในจังหวัดสกลนครในป 2530 โดยที่ตอมาในป
2537 จัดตั้งวิทยาเขตเพิ่มขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อแรกกอตั้ง ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรฐานเพียง 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชผล และสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตสัตว ตอมาไดเปดสอนสาขาวิชาที่มีความตองการในตลาด ดังเชนนิติศาสตร นิเทศศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร รวมทั้งการเปดสอนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และศิลปศาสตร แตทั้งหมดนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยมิไดรับรอง หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา
วิทยาลัยบัณฑิตสกลนครไดจัดการสอนสาขาวิชาที่ทบวงมิไดรับรอง จนมีผูสํ าเร็จการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชานิติศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาจํานวนมากหลาย กวาจะรูวาปริญญา
บัตรที่ไดรับมีคาไมตางจากกระดาษชํ าระ ก็ตองเสียเงินเสียทองและเสียเวลาไปกับการศึกษา
เปนอันมาก ความลาชาของทบวงมหาวิทยาลัยในการจัดการปญหาจึงกอใหเกิดตนทุนแกสังคม
โดยไมสมควร ไมจําเพาะแตตนทุนที่ตกแกนักศึกษาและผูปกครอง หากยังครอบคลุมถึงตนทุน
ของสังคมที่ตองเสียไปในการชวยเหลือนักศึกษาของสถาบันแหงนี้
แมจะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม แตวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครก็มี
‘ลูกคา’ มากพอสมควร ทั้งในจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครศรีธรรมราช สะทอนใหเห็นความ
ตองการปริญญาบัตรในสังคมไทยที่มีแตจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา การที่วิทยาลัยแหงนี้สามารถ
เปดวิทยาเขตในจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลาอันรวดเร็ว นับเปนประจักษพยานของความขอนี้
ความตื่นตัวในการศึกษาตอใน ‘มหาวิทยาลัย’ มิใชความตื่อตัวของความใฝรู หากเปนความตื่นตัว
ในการแสวงหา ‘วุฒิบัตร’ เพื่อยกฐานะของตนในสังคม
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วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต สกลนครเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ  ง กวาดลู ก ค า ระดั บ ล า ง
การขยายตัวของวิทยาลัยแหงนี้เปนกระจกที่สะทอนใหเห็นการเติบโตของตลาดบริการอุดมศึกษา
ระดับลางอยางชัดเจน หากปราศจากมาตรการการควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของทบวง
มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยอมผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดเพื่อตอบสนองความตองการ
ในตลาดระดับลาง และสถาบันอุดมศึกษายอมแปรเปลี่ยนเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’
คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครจึงมีลูกคา ?
ความตองการวุฒิบัตร (หรือปริญญาบัตร) มีเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน ดาน
หนึ่งเปนความตองการใชวุฒิบัตรเปนเครื่องมือในการยกฐานะทางเศรษฐกิจ อีกดานหนึ่งเปน
ความตองการใชวุฒิบัตรเปนเครื่องมือในการยกฐานะทางสังคม
วุฒิบัตรเปนเอกสารที่บงบอกคุณวุฒิ ความรู ทักษะ และความสามารถของผู
ครอบครอง วุฒิบัตรที่มีคาทางเศรษฐกิจตองใหสารสนเทศที่ถูกตองและเที่ยงตรงเกี่ยวกับความรู
และทักษะของผูครอบครอง ความนาเชื่อถือของวุฒิบัตรขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือของสถาบัน
ที่ออกวุฒิบัตรนั้น วุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงในการธํารงมาตรฐานทางวิชาการในระดับ
สูงยอมมีคาทางเศรษฐกิจสูง หากสถาบันที่ออกวุฒิบัตรมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการตํ่า
วุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันประเภทนี้ยอมมีคาทางเศรษฐกิจตํ่าตามไปดวย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูงทํ าหนาที่ผลิตบริการการศึกษา
สําหรับตลาด ‘ระดับบน’ ความตองการเขาสถาบันอุดมศึกษาประเภทนี้เปนผลสืบเนื่องจากความ
ตองการวุฒิบัตรที่มีคาทางเศรษฐกิจสูง ทั้งนี้เปนที่เชื่อกันวา สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน
จะมุงประสาทวิชาความรูและ/หรือพัฒนาทักษะของนักศึกษาเปนสําคัญ วุฒิบัตรที่ไดจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน ไมเพียงแตจะมีคาทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังมีคาทางสังคมดวย
สถาบันอุดมศึกษามีสถานะทางสังคมสูงตํ่ าฉันใด ผูที่ไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันดังกลาวยอมมี
สถานะทางสังคมฉันนั้น
มหาวิทยาลัยเกาแกยอมไดเปรียบมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม เพราะมีโอกาสสั่งสม
ชื่อเสียงและเกียรติคุณทางวิชาการเปนเวลาชานาน กวาที่มหาวิทยาลัยใหมจะกวดไลใหทัน
ก็ตองกินเวลาระยะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเอกชนเสียเปรียบมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ
เมื่อจัดตั้งขึ้นแลว ยอมไดรับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการจากรัฐโดยอัตโนมัติ เมื่อมีความ
ดําริในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปดเมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว มีการโตเถียงเกี่ยวกับคุณภาพของ
บริการการศึกษาเปนอันมาก บัดนี้มหาวิทยาลัยเปดไดผลิตบัณฑิตจํ านวนมาก ผูคนพากัน
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ลืมเลือนขอถกเถียงดังกลาว ดวยเหตุที่รัฐรับรองวิทยฐานะของบัณฑิตที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย
ของรัฐนั่นเอง แตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมิไดมีฐานะเสมอเหมือนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เพราะจะจัดการศึกษาไดก็ตอเมื่อไดรับการรับรองทางวิชาการจากรัฐ วุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนจะมีคาทางเศรษฐกิจก็ตอเมื่อไดรับการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัย
หากรัฐถอนการรับรองวุฒิบัตรนั้นก็ไรคาในตลาดแรงงาน อยางนอยที่สุดมิอาจใชสํ าหรับการ
ทํางานในภาครัฐบาลได
วุฒิบัตรมิไดมีคาทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงานเทานั้น หากมีคาทางสังคมดวย
ผูคนที่ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจจํานวนไมนอยไขวควาหาวุฒิบัตรเพื่อยกฐานะในสังคม
นายทุ น อุ ต สาหกรรมรถยนต บ างคนเสี ย เงิ น เสี ย ทองจํ านวนมาก เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ปริ ญ ญา
ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อไมสัมฤทธิผล ก็ตองยอมซื้อปริญญาเอก
จากสถาบันที่ไมเคยมีประวัติในทําเนียบสถาบันผูผลิตงานวิชาการ และนอนตายตาหลับพรอมกับ
คําวา ‘ดร.’ นําหนา นักการเมืองหลายคนไขวควาปริญญาบัตร เพื่อใหการอภิปรายของตนใน
สภาฟงดูขลัง บางคนวาจางใหผูอื่นเขียนวิทยานิพนธ บางคนเดินหา ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ และ
จํานวนไมนอยเดินเขาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
ข า วเรื่ อ งนั ก เลื อ กตั้ ง ตบเท า เข า วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต สกลนครปรากฏในหน า
หนังสือพิมพมากวาป คนเหลานี้แมจะประสบความสํ าเร็จในการเลือกตั้ง แตมีปมดอยทาง
การศึกษา จึงมีความตองการปริญญาบัตรเปนเครื่องประดับ สถานีโทรทัศน ITV รายงานวา
สวนใหญ ‘สําเร็จ’ การศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชและเทคโนโลยีผลิตสัตวจากวิทยาลัย
บัณฑิตสกลนคร หากไมถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็จะไมมีใครสนใจภูมิหลังของเหลา ‘บัณฑิต’
นักเลือกตั้งนี้
ด ว ยเหตุ ที่ ป ริ ญ ญาบั ต รมี ค  า ทางเศรษฐกิ จ ในตลาดแรงงาน เพราะมี ผ ลต อ
การกํ าหนดเงินเดือนและตํ าแหนงการงาน บรรดานักศึกษาที่เขาสถาบันอุดมศึกษาระดับลาง
สวนใหญมักมีความคิดวา ขอเพียงจบการศึกษา จะไดนํ าปริญญาไปหางานทํ า การเลือก
สถาบันอุดมศึกษาระดับลางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนก็เพราะเหมาะแกผูเรียน เนื่องจาก
การเรียนไมยากจนเกินไป นักศึกษาวิทยาลัยบัณทิตสกลนครจํานวนมากคงมีความคิดเชนเดียว
กันนี้ ผูคนเหลานี้มีสารสนเทศที่ไมสมบูรณ โดยมิไดคาดคิดวา สาขาวิชาที่เปดสอนหลาย
ตอหลายสาขามิไดรับการรับรองจากรัฐบาล หากนักศึกษามีสารสนเทศที่สมบูรณ วิทยาลัย
บัณฑิตสกลนครคงจะหา ‘ลูกคา’ ไดยาก การที่นักเลือกตั้งจํานวนมากตบเทาเขาวิทยาลัยแหงนี้
มีสวนสรางมายาภาพในตลาด เพราะทําใหตลาดเขาใจผิดวา ทบวงมหาวิทยาลัยใหการรับรอง
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ทางวิชาการอยางเต็มที่ จึงขาดความใสใจในการแสวงหาขอเท็จจริงเทาที่ควร ความไมสมบูรณ
ของสารสนเทศเกี่ ย วกั บวิ ท ยาลัย บัณฑิตสกลนครเปน เรื่อ งที่ท บวงมหาวิทยาลัยมิอาจปฏิเสธ
ความรับผิดชอบได
ความตองการปริญญาบัตร ไมวาจะดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลทาง
สังคม กําลังทําใหสถาบันอุดมศึกษาแปรสภาพเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ ปรากฏการณที่นา
เปนหวงมิใชสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากแตเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การควบคุมและ
กํากับของทบวงมหาวิทยาลัย ถึงจะหยอนประสิทธิภาพเพียงไร ก็ยังมีสวนเหนี่ยวรั้งและปองกัน
มิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลายเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ เนื่องจากมีการตรวจสอบเปน
ครั้งคราว แตรัฐมิไดตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดุจเดียวกับที่ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกํ าลังเดินแนวทางตลาด และผลิตบริการอุดมศึกษา
ที่มีลักษณะหลากหลาย (product differentiation) ความหลากหลายของผลผลิตมีสวนทําให
วุฒิบัตรมีความหลากหลายตามไปดวย ในการเลือกเดินแนวทางตลาดมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน
ไมนอยจํ าตองหยอนมาตรฐานเพื่อขยายขนาดของตลาด ความหลากหลายของผลผลิตเกิดขึ้น
พรอมๆกับความหลากหลายของมาตรฐาน มหาวิทยาลัยในสวนกลางบางมหาวิทยาลัยขยาย
ฐานการผลิตไปสูสวนภูมิภาค โดยรวมมือกับสถาบันราชภัฎในทองถิ่น การขยายการผลิตบริการ
การศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายเชนนี้เปนประโยชนตอฐานะทางเศรษฐกิจของอาจารยผูรวม
โครงการโดยตรงการ ‘เดินสาย’ สอนหนังสือในตางจังหวัดเปนปรากฏการณใหมของอาจารย
มหาวิทยาลัย บางคน ‘เดินขามสาย’ ไปสอนในโครงการของมหาวิทยาลัยอื่น มิไยตองกลาววา
การ‘เดินสาย’ สอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในตางจังหวัดกํ าลังเปนปรากฏการณ
ที่ตามมาติดๆ โดยที่อาจารยบางคนมีรายไดจากการ ‘จัดสาย’
ในนามของความเป น อิสระและเสรีภ าพทางวิช าการ ไม มีการตรวจสอบวา
โครงการเหลานี้ ‘สอน’ อะไรบาง มีการวัดผลที่นาเชื่อถือเพียงใด และมีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพทางวิชาการ (Quality Assurance) หรือไม สิ่งที่ปรากฏกลับเปนเรื่องของการลดหยอน
มาตรฐานเพื่อให ‘เขาถึง’ ตลาด ดังเชนโครงการบัณทิตศึกษาที่ไมตองเขียนวิทยานิพนธและ
ไมตองสอบประมวลวิชา (Comprehensive Examination) ในบางวิชาของบางโครงการของบาง
มหาวิทยาลัย ‘ตลาด’ เรียกรองใหผูสอนตองบอกขอสอบ ในเมื่อ ‘ตลาด’ เปนใหญในแผนดิน และ
ผูบริโภคไดชํ าระราคาแลว การสอบตกจักตองไมเกิดขึ้น ลูกคาของโครงการลักษณะนี้หลาย
ตอหลายโครงการมีโครงสรางไมแตกตางจากลูกคาของวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครในสาระสําคัญ
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มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งทํ าหนาที่หนวยผลิตบุคลากร โดยไมเคยทํา
หนาที่หนวยผลิตความรู กําลังแปรเปลี่ยนเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ ดวยการหารายไดจากการ
‘ขาย’ วุฒิบัตร ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากเหตุปจจัย 2 ดาน ดานหนึ่งมหาวิทยาลัยตองการ
รายไดอีกดานหนึ่งตลาดตองการปริญญาบัตร ไมวาจะดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลทาง
สังคม
มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกและใหวุฒิบัตร อํานาจดังกลาวนี้เปนที่มาของ
รายได มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเกียรติคุณทางวิชาการยอมตองรักษามาตรฐานทางวิชาการ
อยางเครงครัด การไมใชอํานาจในการประสาทวุฒิบัตรเพื่อหารายไดยอมเปนเงื่อนไขอันจําเปน
ในการรักษามาตรฐานทางวิชาการ เมื่อไรก็ตามที่มหาวิทยาลัยเริ่มหารายไดจากการใชอํานาจ
ในการแจกวุฒิบัตร ชื่อเสียงและเกียรติคุณยอมเสื่อมทรามลง หากมหาวิทยาลัยใดไมเปนที่เชื่อถือ
ในสังคม วุฒิบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยนั้นยอมไรคาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

