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การวิ่งแขงทางการศึกษา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เดื อ นเมษายน 2540 มาเยื อ นพร อ มกั บ ฤดู ก ารสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเขา
มหาวิทยาลัยเหมือนเชนทุกป กอนหนานี้เดือนเศษ มีมหกรรมการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา เด็กนักเรียนไทยคุนเคยกับการเขาสูลูวิ่งแขงทางการศึกษามาเปนเวลา
ชานาน บางลูมีการแขงขันที่คอนขางเปนธรรม แตบางลูนอกจากตองแขงขันทางวิชาการแลว
ยังตองแขงขันดานอภิสิทธิ์ดวย กวาที่จะหลุดเขาสูประตูมหาวิทยาลัยได ก็สะบักสะบอมหานอย
ไม
ในขณะที่ ก ารแข ง ขั น ในหมู  ผู  ต  อ งการบริ ก ารการศึ ก ษาเป น เรื่ อ งปกติ ส ามั ญ
การแขงขันในหมูผูผลิตกลับเปนปรากฏการณที่หาไดยาก อุตสาหกรรมการศึกษาเปนอุตสาห
กรรมที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (imperfect competition) เพราะนอกจากรัฐบาลมีอํานาจผูกขาด
และกึ่งผูกขาดในการจัดการศึกษาระดับและประเภทตางๆแลว ยังมีการสรางทํานบกีดขวางมิให
เอกชนเขาไปประกอบการ (barriers to entry) ไดโดยงาย มิไยตองกลาวถึงการควบคุมอัตรา
คาเลาเรียนอีกดวย นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าของรัฐบาล ทําใหสถานศึกษาเอกชน
เสียเปรียบ เพราะทําใหนักเรียนนักศึกษาแหเขาสถานศึกษาของรัฐบาล ทําใหสถานศึกษารัฐบาล
มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนนักศึกษากอนสถานศึกษาเอกชน กระนั้นก็ตาม โรงเรียนเอกชนบาง
โรงเรียนสามารถผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพไมยิ่งหยอนกวา โดยที่หลายตอหลายกรณี
ดีกวาโรงเรียนรัฐบาล ความขอนี้เปนจริงในระดับอุดมศึกษาดวย
ดวยเหตุที่อุตสาหกรรมการศึกษามีการแขงขันที่ไมสมบูรณนี้เอง ความกระตือ
รือรนในการแขงขันมีอยางเจือจาง ความสํ านึกในการแขงขันจะมีอยางเขมขนเฉพาะโรงเรียน
ระดับนํา ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล แตจิตสํานึกในการแขงขันดังกลาวนี้เปนจิตสํานึกที่ผิด
เพราะมุงแตการแขงขันในดานความสัมฤทธิผลทางการศึกษา (academic achievement) โดย
ละเลยสัมฤทธิผลดานอื่นๆ ทุกปจะมีแตการใหความสําคัญแกขาวสารที่วา นักเรียนโรงเรียนใด
สอบเขามหาวิทยาลัยไดเปนที่หนึ่งในสาขาวิชาและคณะตางๆ และโรงเรียนใดมีนักเรียนสอบเขา
มหาวิทยาลัยไดจํ านวนสูงสุด ทั้งในเชิงสัมบูรณและเชิงสัมพัทธ แตโรงเรียนมิไดมีหนาที่แต
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การประสาทวิชาความรูเทานั้น หากยังตองมีหนาที่ในการทําคนใหเปนคน และในการผลิตพลเมือง
ดีของประเทศชาติอีกดวย
การเนนสัมฤทธิผลทางการศึกษา โดยละเลยการผลิตความเปนมนุษยและความ
เปนพลเมืองที่ดีของสังคมและของโลก ครอบงําการจัดการอุดมศึกษาของรัฐยิ่งกวาการศึกษา
ระดับอื่นใด นักเรียนที่กาวสูมหาวิทยาลัยของรัฐจะไดรับการปลูกฝงทั้งจากคณาจารยและรุนพี่ให
มีความภูมิใจในสถาบันของตน บางครั้งความภูมิใจแปรเปลี่ยนเปนความหลงสถาบัน ในขณะที่
มหาวิทยาลัยของรัฐมีพลังการแขงขันในการผลิตความภูมิใจ แตกลับไมมีพลังการแขงขันในการ
ผลิตงานวิชาการ และไมมีจิตวิญณาณที่จะแขงขันกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
บริการการศึกษา ในชั่วเวลาอีกไมถึงสองทศวรรษขางหนานี้ มหาวิทยาลัยจะเปนสถาบันที่มีอายุ
100 ปในประเทศไทย แตจนบัดนี้ยังยากที่จะกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคําวา มหาวิทยาลัยใด
เปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ที่ทําหนาที่ผลิตองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
การขาดแรงกดดั น ให มี ก ารแข ง ขั น ในการผลิ ต งานวิ ช าการและการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของบริการการศึกษา แมจะมีรากเหงาทางประวัติศาสตร แตทําใหมหาวิทยาลัยมิอาจ
เปนหัวหอกในการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายพรมแดนแหงความรูได เมื่อสํ านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยผลักดันใหมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rating System) เพื่อ
กระตุนใหมีการแขงขันทางวิชาการ อันอาจมีผลกระทบตอความกาวหนาทางวิทยาการ ปฏิกิริยา
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐมีตางๆกัน บางมหาวิทยาลัยเขารวมการจัดอันดับ โดยเห็นผลดี
เปนดานหลัก บางมหาวิทยาลัยไมเขารวมระบบดังกลาว เพราะมองไมเห็นอานิสงสของการ
จัดอันดับ แตบางมหาวิทยาลัยอาจไมยอมเขารวม เพราะไมแนใจวาจะไดอันดับที่ไมทํ าให
‘ขายหนา’ หรือไม
แตการจัดอันดับเปนเกมในระบบทุนนิยม ถึงจะไมชอบจนถึงขั้นตอตาน หาก
ระบบทุนนิยมสุกงอม แรงตอตานนั้นยอมออนระโหย สหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่เลนเกมการ
จัดอันดับทางการศึกษา มีการจัด ‘อันดับ’ อาจารยดวยการใหตําแหนงทางวิชาการ มีการจัด
อันดับ ‘คุณภาพ’ ของงานวิชาการดวยการแจงนับความถี่ที่ถูกอางอิง งานวิชาการที่ถูกอางอิงมาก
ถือเปนงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ดวยเหตุดังนั้น จึงมีการจัดทําดัชนีการอางอิงงานวิชาการ
(Citation Index) เริ่มดวยสาขาวิทยาศาสตร (Sciences Citation Index) ในป 2506 ตามมาดวย
สาขาสังคมศาสตร (Social Sciences Citation Index) ในอีกสิบปตอมา และทายที่สุดสาขา
มนุษยศาสตร (Arts and Humanities Citation Index) ในป 2518 นอกจากการจัดอันดับอาจารย
และคุณภาพของงานวิชาการแลว ก็ยังมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแงมุมตางๆ ดัชนีที่ใช
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ในการจัดอันดับบางดัชนีมีลักษณะวัตถุวิสัย (objectivity) แตบางดัชนีก็เจือปนดวยดุลพินิจ
(subjectivity) ซึ่งกอใหเกิดวิวาทะไดมาก
การจัดอันดับเปนกลไกที่กระตุนใหมีการแขงขัน อันเปนหัวใจของระบบทุนนิยม
หากปราศจากการแข ง ขั น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ย อ มไม เ กิ ด ขึ้ น สํ าหรั บ
อุตสาหกรรมการศึกษา การแขงขันยังเปนจักรกลสํ าคัญของความกาวหนาทางดานวิทยาการ
อีกดวย มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดไวในอันดับตํ่าๆ หรือตกอันดับจากปที่ลวงมาแลว ยอมถูกกดดัน
ใหปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มพูนคุณภาพของผลผลิต ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับสูง
ก็ตองพยายามธํารงตําแหนงสัมพัทธของตนไว การซื้อตัวอาจารยเปนหนทางหนึ่งในการปรับปรุง
คุณภาพของผลผลิต หากมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการอันเลอเลิศ นอกจาก
จะเป น ประโยชน ต  อ การเรี ย นการสอนแล ว ยั ง เป น ประโยชน ต  อ การวิ จั ย อี ก ด ว ย การย า ย
มหาวิทยาลัยที่สังกัดในสหรัฐอเมริกาจึงเปนเรื่องปกติ เพราะตลาดอาจารยมหาวิทยาลัยนับเนื่อง
เปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่ง อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการยอมมีคาตัวสูง
ใครก็ตามที่มีผลงานถูกอางอิงบอยๆ ยอมเปนที่สนใจของมหาวิทยาลัยตางๆ Citation Index
มีสวนในการกําหนด ‘ราคา’ ของอาจารยมหาวิทยาลัยในตลาด
มหาวิ ท ยาลั ย ในยุ โ รปไม คุ  น เคยกั บ การจั ด อั น ดั บ และมั ก จะดู แ คลนระบบ
มหาวิ ท ยาลั ย อเมริ กั น ส ว นสํ าคั ญ เป น เพราะรั ฐ มี บ ทบาทหลั ก ในการจั ด การอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชนมีเปนสวนนอย ตอเมื่อลัทธิเสรีนิยมยุคใหม (Neo-Liberalism) ครอบงํา
กระบวนการกําหนดนโยบาย กลไกราคาถูกปลดปลอยใหมีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น
มหาวิทยาลัยตางๆตองดิ้นรนแสวงหาทรัพยากรทางการเงินของตนเอง โดยที่มิอาจนั่งรอเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลดังปางกอน การจัดอันดับกลายเปนกลไกสํ าคัญที่ใชในการสงเสริม
การแขงขัน สหราชอาณาจักรนับเปนอุทาหรณของความขอนี้
การจัดอันดับมิไดจํากัดเฉพาะสถาบันการศึกษาภายในประเทศเทานั้น หากยัง
กาวลวงไปจัดอันดับระหวางประเทศดวย การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการศึกษาระหวาง
ประเทศมีมานานนับทศวรรษแลว ผลการศึกษาลาสุดที่เรียกวา Third International Maths and
Science Study ( = TIMSS ) มุงเปรียบเทียบความรูทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
เด็กนักเรียนอายุ 13 ป จากประเทศตางๆ 41 ประเทศ ทั้งนี้โดยสุมตัวอยางเลือกโรงเรียนที่จะใช
ประเมิน ประเทศเหลานี้มีองคกรที่มีหนาที่พัฒนาการศึกษาเปนตัวแทนการประสานงานในการ
ประเมินผล ดังเชน National Foundation for Education Research ในสหราชอาณาจักร และ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย คะแนนดิบที่ไดจากการ
ประเมินผลแปลงเปนดัชนี โดยใหคะแนนถัวเฉลี่ยระหวางประเทศเทากับ 500
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ผลการศึกษาของ TIMSS พบวา ในการประเมินความรูทางดานคณิตศาสตรมีถึง
13 ประเทศที่ไดคะแนนตํ่ากวาถัวเฉลี่ย (500) ในจํานวนนี้รวมสก็อตแลนด สเปน ปอรตุเกส และ
โรมาเนียดวย โดยที่สหรัฐอเมริกาไดคะแนนเทากับถัวเฉลี่ยพอดี สวนการประเมินความรูดาน
วิทยาศาสตร มีถึง 14 ประเทศที่ไดคะแนนตํ่ากวาถัวเฉลี่ย ในจํานวนนี้รวมฝรั่งเศส เดนมารก
และเบลเยี่ยม อัฟริกาใตรั้งตําแหนงทายทั้งในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในขณะที่อาเซีย
ตะวันออกไดอันดับดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสิงคโปร เกาหลีใต และญี่ปุน สําหรับประเทศไทยอยูใน
อันดับที่ 20 ทางดานคณิตศาสตร (522 คะแนน) และอันดับที่ 21 ทางดานวิทยาศาสตร
(525 คะแนน)
แมวาระเบียบวิธีการศึกษาของ TIMSS มีประเด็นที่วิพากษวิจารณไดมาก
ดุจเดียวกับ International Comparative Studies โดยทั่วไป แตนิตยสาร The Economist
(March 29, 1997) ใหความสําคัญแกงานศึกษานี้ และถือเปนการจัด World Education League
โดยที่ประเทศตางๆเขาสูลูวิ่งทางการศึกษาดุจเดียวกับการแขงขันฟุตบอลสโมสรใน Football
League รัฐบาลประเทศตางๆ มีปฏิกิริยาตอผลการศึกษานี้แตกตางกัน รัฐบาลประเทศมหา
อํ านาจหลายประเทศรูสึกช็อกที่นักเรียนของตนไดอันดับตํ่า แตบางประเทศใชผลการศึกษานี้
เปนฐานสําหรับการปฏิรูปการศึกษา ประธานาธิบดีวิลเลียม คลินตัน ในการแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาที่เรียกวา State of the Union ในเดือนกุมภาพันธ 2540 กลาวถึงผลการศึกษาของ TIMSS
วา เปนการกําหนดมาตรฐานโลก (World-class Standard) ซึ่งนักเรียนอเมริกันตองบรรลุใหได
สหรัฐอเมริกาไดอันดับตํ่าทั้งทางดานคณิตศาสตร (อันดับที่ 28) และวิทยาศาสตร (อันดับที่ 17)
การจั ด อั น ดั บ เป น กลไกที่ กํ าลั ง รุ ก คื บ เข า สู  ร ะบบการศึ ก ษา โดยที่ มี ทั้ ง การ
จัดอันดับภายในประเทศและระหวางประเทศ รัฐบาลนานาประเทศยอมรับวา การศึกษาเปนจักร
กลสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแขงขันในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเริ่มตน
ในหองเรียนของแตละประเทศ การจัดอันดับทางการศึกษาชวยสื่อสารสวนหนึ่งวา ใครจะเปน
ผูชนะในลูวิ่งทางเศรษฐกิจในอนาคต สงครามวอเตอรลูแพชนะบนสนามเด็กเลนของวิทยาลัย
อีตัน (Eton) ฉันใด สงครามเศรษฐกิจแพชนะในหองเรียนฉันนั้น
ณ บัดนี้ ประเทศตางๆในโลกมิไดวิ่งแขงในลูวิ่งทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังเขาสู
ลูวิ่งทางการศึกษาอีกดวย ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ระบบทุนนิยมโลกกดดันใหมีการแขงขัน
กันในทุกดาน

5
ตารางที่ 1
คะแนนถัวเฉลี่ยจากการทดสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เด็กนักเรียนอายุ 13 ป
(คะแนนถัวเฉลี่ยระหวางประเทศ = 500)
คณิตศาสตร
1. Singapore
2. South Korea
3. Japan
4. Hong Kong
5. Belgium (F+)
6. Czech Republic
7. Slovakia
8. Switzerland
9. Netherlands
10. Slovenia
11. Bulgaria
12. Austria
13. France
14. Hungary
15. Russia
16. Australia
17. Ireland
18. Canada
19. Belgium (W#)
20. Thailand
21. Israel
22. Sweden
23. Germany
24. New Zeland
25. England
26. Norway
27. Denmark

วิทยาศาสตร
643
607
605
588
565
564
547
545
541
541
540
539
538
537
535
530
527
527
526
522
522
519
509
508
506
503
502

Singapore
Czech
Japan
South Korea
Bulgria
Netherland
Slovania
Austria
Hungary
England
Belgium (F+)
Australia
Slovakia
Russia
Ireland
Sweden
United States
Canada
Germany
Norway
Thailand
New Zealand
Israel
Hong Kong
Switzerland
Scotland
Spain

607
574
571
565
565
560
560
558
554
552
550
545
544
538
538
535
534
531
531
527
525
525
524
522
522
517
517

6
คณิตศาสตร
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

United States
Scotland
Latvia
Spain
Iceland
Greece
Romania
Lithuania
Cyprus
Portugal
Iran
Kuwait
Colombia
South Africa

วิทยาศาสตร
500
498
493
487
487
484
482
477
474
454
428
392
385
354

ที่มา
TIMSS รายงานโดย The Economist ( March 29, 1997)
หมายเหตุ + Flanders
# Wallonia

France
Greece
Iceland
Romania
Latvia
Portugal
Denmark
Lithuania
Belgium (W#)
Iran
Cyprus
Kuwait
Colombia
South Africa

498
497
494
486
485
480
478
476
471
470
463
430
411
326

