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มหาวิทยาลัยของรัฐกํ าลังแปรสภาพเปน McUniversity โดยที่กระบวนการ
แม็กโดนัลดานุวัตรกํ าลังแผอิทธิพลครอบงํ าภาคอุดมศึกษา (Mcdonaldization of Higher 
Education) ทัง้นีเ้ปนที่คาดวา  ภายในทศวรรษนี้ สังคมไทยจะไดเห็น McUniversity ชนิดเต็มรูป

เสนทางของมหาวิทยาลัยไปสู McUniversity เปนเสนทางเดียวกับรานอาหาร
ประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food) ซึง่นํ าโดย McDonald

McDonald ธํ ารงชีพและขยายกิจการสืบตอมาได ดวยการปรับตัวสนองความ
ตองการของผูบริโภค ในระบบทุนนิยม ผูบริโภคยอมเปนราชา ความเปนราชาของผูบริโภค 
(Consumer Sovereignty) ทํ าใหผูประกอบธุรกิจมิอาจทํ าแชเชือนไมรับรูความตองการของ 
ผูบริโภค ธุรกิจที่ไมปรับตัวสนองตอบความตองการของผูบริโภคมิอาจมีชีวิตยืนยาว

มหาวิทยาลัยกํ าลังเดินอยู บนเส นทางของการประกอบธุรกิจดุจเดียวกับ
McDonald กระบวนการแปรสถาบันอุดมศึกษาเปนธุรกิจเกิดจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน  
ดานหนึง่เกดิจากนโยบายของรัฐ อีกดานหนึ่งเปนความตองการของผูคนในมหาวิทยาลัยนั้นเอง

รัฐบาลตองการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ ทั้งนี้ดวยความเชื่อ ซึ่งอาจ
จะผิดหรือถูกก็ไดวา การออกนอกระบบราชการจะชวยเสริมสงประสิทธิภาพการผลิตของ
มหาวทิยาลัย และเปนผลดีตอการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เมื่อการ 
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการเปนไปอยางเชื่องชา ‘ผูหวังดี’ ซึ่งอาจ 
‘ประสงคราย’ แนะน ําใหธนาคารเพื่อการพัฒนาอาเซีย (Asian Development Bank) น ําประเด็น
การออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนเงื่อนไขการดํ าเนินโยบาย (Policy 
Conditionalities) ผูกตดิกบัเงินใหกูที่จัดสรรใหรัฐบาลไทย การยืมมือองคกร ‘โลกบาล’ ระดับ
ภูมิภาคมาเรงรัดมหาวิทยาลัยของรัฐ แมจะประสบความสํ าเร็จ แตวิสัยทัศนของผูนํ ารัฐบาลชุด
ตางๆเกี่ยวกับเร่ืองนี้แตกตางกันอยางมาก ผูนํ ารัฐบาลและพรรคการเมืองตางๆมิไดมีคํ าตอบที่ชัด
เจนวา จะใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกนอกระบบราชการไปทํ าไมกัน ขอที่อาจเห็นรวมกัน ก็คือ 
การลดการพึ่งพิงรัฐบาลในดานการงบประมาณ พนไปจากนั้น หาไดมีวิสัยที่ชัดเจนไม จะผลักดัน
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ใหมหาวิทยาลัยเขาสูวิถีแหงตลาด (Marketisation) เพื่อแขงขันกับมหาวิทยาลัยเอกชนและ
มหาวทิยาลยันานาชาติ หรือวาจะถายโอนมหาวิทยาลัยของรัฐไปเปนของเอกชน (Privatization)

ในขณะที่รัฐบาลตองการผลักไสใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐมิไดมีฉันทมติเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไม ส่ิงที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองการ  
กคื็อ ความเปนอิสระในดานการบริหารงบประมาณ (Budget Autonomy) หาไดตองการลดการ
พึ่งพางบประมาณแผนดินไม ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐร่ํ ารองใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
แผนดินใหแกมหาวิทยาลัยในลักษณะงบเงินอุดหนุนทั่วไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระ
ในการจดัสรรการใชจาย ประดุจวา งบเงินอุดหนุนทั่วไปเปน ‘พระศรีอาริย’ ผูน ําพามหาวิทยาลัยสู
สรวงสวรรค ผูบริหารมหาวิทยาลัยมิไดสนใจเรื่องการออกนอกระบบราชการหรือการลดการพึ่งพา
งบประมาณแผนดินมากเทาการไดรับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป

เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤติการณการคลังระหวางป 2523-2525 และ
เผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในชวงเวลาอันยาวนานระหวางป 2523-2529 รัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนทดํ าเนินนโยบายงบประมาณแบบกระยาจกดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง
ระหวางปงบประมาณ 2525-2531 มหาวิทยาลัยของรัฐตองเผชิญกับการรัดเข็มขัดทางการคลัง
ของรัฐบาล ตลอดชวงเวลาอันยาวนานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยตองลดการพึ่งพิงงบประมาณ 
แผนดนิ และดิน้รนแสวงหารายไดของตนเอง การนํ ามหาวิทยาลัยเขาสูวิถีแหงตลาดเปนหนทางที่ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยหลายตอหลายแหงเลือก คร้ันเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสูยุคทองของ
การจ ําเรญิเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2530 โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2530-2534 วิถี
แหงตลาดสรางรายไดแกมหาวิทยาลัยและสมาชิกชนิดเปนกอบเปนกํ า

มหาวทิยาลัยของรัฐเรียนรูที่จะ ‘เอาใจ’ ตลาดมากขึ้น โครงการฝกอบรมผุดขึ้น 
ราวกบัดอกเห็ด รวมทั้งโครงการ Mini MBAs ซึง่เฟองฟใูนยุคที่ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเบงบาน 
ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยของรัฐมีอํ านาจในการประสาทปริญญาบัตรและวุฒิบัตรตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยเรียนรูการหารายไดจากการใชอํ านาจนี้ กระบวนการแปรปริญญาบัตรและวุฒิบัตร
ใหเปนสินคา (Commoditization) เกดิขึน้ควบคูกับกระบวนการแปรบริการการศึกษาใหเปนสินคา 
หากความตองการแสวงหารายไดยิ่งมีมากเพียงใด กระบวนการแปรปริญญาบัตรและวุฒิบัตร  
รวมทั้งการแปรบริการการศึกษาใหเปนสินคายอมเชี่ยวกรากมากเพียงนั้น การเดินสูวิถีแหงตลาด
ไมเพียงแตทํ าใหมาตรฐานการศึกษาหยอนยานเทานั้น หากยังทํ าลายมหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันผลิตองคความรูอีกดวย ในเมื่ออาจารยมหาวิทยาลัยพากัน ‘เดินสาย’ ฝกอบรมและ 
แปรสภาพเปน ‘เซลสแมน’ ขายวฒุบัิตรและปริญญาบัตร มิไยตองกลาววา มหาวิทยาลัยในเมือง
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ไทย โดยรากเหงาทางประวัติศาสตรมิไดมีการออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design) เพื่อให
เปนสถาบนัผลติองคความรูต้ังแตตน ดวยเหตุดังนี้ ใครก็ตามที่ผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐออก
นอกระบบราชการ และเขาสูวิถีแหงตลาด โดยหวังวาจะกอใหเกิดความกาวหนาขององคความรู
และวทิยาการ คงจะมีความไรเดียงสาอยางถึงที่สุด

มหาวิทยาลัยของรัฐไทยไมเพียงแตเดินสูวิถีแหงตลาดดุจเดียวกับ McDonald  
เทานั้น หากยังผลิต ‘สินคา’ ในลักษณะ Mass Production ดุจเดียวกับ McDonald อีกดวย

การขยายขนาดของการประกอบการ เพื่อใหมีการผลิตในลักษณะ Mass 
Production เกดิขึน้หลายระลอก ระลอกแรก ไดแก การจัดตั้ง ‘ตลาดวิชา’ ดังเชนมหาวิทยาลัย 
รามคํ าแหงในป 2514 และการจัดตั้ง ‘มหาวิทยาลัยมวลชน’ (Mass University) ดังเชน
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชในเวลาตอมา ระลอกที่สอง ไดแก การยกฐานะวิทยาลัยครูเปน
มหาวิทยาลัย โดยควบรวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร จนกลายเปนมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และการยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูเปนสถาบันราชภฏั รวมตลอดจนการจัดตั้ง
สถาบนัราชมงคล ซึ่งมีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา

การผลิต ‘บริการอุดมศึกษา’ ในลักษณะ Mass Production กอใหเกิดผลกระทบ
อยางนอย 3 ประการ

ประการแรก  ความหมายของ ‘อุดมศึกษา’ ในสังคมไทยแปรเปลี่ยนไป 
อุดมศกึษาในความหมายดั้งเดิมตรงกับคํ าในภาษาอังกฤษวา Higher Education ซึง่หมายความ
ถงึการเรียนการสอนความรูข้ันสูง (Advanced Learning) แตเมื่อสถาบันอุดมศึกษาทํ าการผลิต
ในลักษณะ Mass Production อุดมศกึษาจึงหมายเพียงตติยศึกษา (Tertiary Education) เทานั้น 
ในขณะที่ผูสํ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกคนสามารถศึกษาตอในระดับตติยศึกษาได แตมี
เพียงบางคนเทานั้นที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษาได การขยายขนาดการประกอบการในภาค
อุดมศกึษามผีลในการแปรเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาใหเปนเพียงสถาบันตติยศึกษา

ประการที่สอง การผลิตบริการอุดมศึกษาในลักษณะ Mass Production มีผล
ในการเหนี่ยวรั้งใหสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันผลิตกํ าลังคน โดยที่มิอาจทํ าหนาที่ในฐานะ
สถาบันผลิตองคความรูได

ประการที่สาม การเดนิสูวิถีแหงตลาดและการขยายขนาดการประกอบการเพื่อให
มกีารผลิตในลักษณะ Mass Production ท ําใหบริการอุดมศึกษามีลักษณะหลายหลาย (Product 
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Differentiation) สาขาวิชาและหลักสูตรใหมผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก โดยที่เปนที่ถกเถียงกันไดวา 
สาขาวชิาและหลกัสูตรใหมเหลานั้นสมควรที่จะมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือไม

มหาวิทยาลัยของรัฐไทยไมเพียงแตเดินสู วิถีแหงตลาดและดํ าเนินการผลิต
ในลักษณะ Mass Production ดุจเดียวกับ McDonald เทานัน้ หากยังมีการจัดตั้งเครือขายสาขา 
(Chain) ดุจเดียวกับ McDonald อีกดวย

McDonald จํ าเปนตองจัดระบบเครือขายสาขา เพื่อรองรับการผลิตในลักษณะ 
Mass Production และเพื่อการเติบโตของธุรกิจ  การเตบิโตเปนหัวใจของยุทธศาสตรการประกอบ
ธรุกจิของบรรษัทยักษใหญดังเชน McDonald

ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐไทยใหความสํ าคัญแกการเติบโตในฐานะกลยุทธ 
ในการขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเติบโตดวยการจัดตั้งแผนกหรือสาขาวิชาใหม  
รวมตลอดจนการจัดตั้งคณะวิชาใหม เกื้อกูลการขออัตรากํ าลังคนใหมและการของบประมาณ 
แผนดนิ ในขณะเดยีวกัน ก็ชวยเพิ่มตํ าแหนงใหม ดังเชน หัวหนาสาขาวิชาและคณบดี ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐเปนสัตวเศรษฐกิจ มีกิเลส มีตัณหา และมีราคะ คนเหลานี้มิไดบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐไปในทางที่ก อให เกิดสวัสดิการสูงสุดแก สังคม  (Social Welfare 
Maximization) หากแตมุงแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดของผูบริหารเอง (Managerial Utility 
Maximization) ทั้งนี้เนื่องจากมีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (Ownership) กับการ 
ควบคุมจัดการ (Control) ในขณะทีช่นชาวไทยเปนเจาของมหาวิทยาลัยของรัฐไทย แตอํ านาจการ
ควบคุมจัดการตกอยูกับกลุมบุคคลผูไดรับมอบหมายหนาที่ โดยที่ไมมีการสรางกลไกการรับผิด 
(Accountability Mechanism) ตอประชาชน สภาพการณเชนนี้เปดโอกาสใหผู บริหาร
มหาวทิยาลยัของรัฐแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดสวนบุคคล และการขยายสาขาและคณะวิชาเปน
หนทางหนึ่งในการเพิ่มพูนอรรถประโยชนของผูบริหาร ดวยเหตุดังนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐพากัน 
จัดตั้งภาคและคณะวิชาใหม ทั้งนี้โดยอางอิงแนวความคิดวาดวยมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบของ
UNESCO โดยมไิดพิจารณาถึงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ความ
ไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive Advantage) และความพรอมของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการ
ขยายขนาดใหใหญที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Size Maximization) ชวยเพิ่มพูนอรรถประโยชนของ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยนั่นเอง

กระบวนการขยายอาณาจักรของมหาวิทยาลัยในชั้นแรกเปนกระบวนการเติบโต
จากภายใน (Internal Growth) ดวยการจัดตั้งภาค/คณะวิชาขึ้นใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ซึ่งกอเกิดโดยมีหลายวิทยาเขต เปนเพียงอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร ในเวลาตอมา 
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มหาวิทยาลัยหลายแหงเริ่มเลือกเสนทางการเติบโตดวยการจัดตั้งวิทยาเขตขึ้นใหม ทั้งนี้เนื่องจาก 
ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเดิมมีขอจํ ากัดทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรเลือกเสนทางนี้ สถาบันราชภัฎบางแหงเชาโรงเรียนเอกชน
หรือหางสรรพสินคาสอนนักศึกษาภาคพิเศษ พัฒนาการลาสุด ไดแก การเติบโตจากภายนอก 
(External Growth) บริษทัธรุกิจเติบโตจากภายนอกดวยการควบกิจการ (Merger) หรือครอบ 
กจิการ (Acquisition) มหาวทิยาลยัเตบิโตจากภายนอกดวยวิธีการเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากการที่
มหาวิทยาลัยสวนกลางเขาไป ‘ครอบ’ สถาบันราชภฏัในสวนภูมิภาค และยึดสถาบันราชภัฏใน 
ภูมภิาคตางๆเปนฐานการผลิต

มหาวทิยาลัยกํ าลังแปรสภาพเปน Chain Store ดุจเดียวกับ McDonald การ 
จดัระบบเครือขายสาขากํ าลังเริ่มตน รูปโฉมของสาขากํ าลังหารูปแบบที่ลงตัว การจัดตั้งวิทยาเขต
ใหมตองอาศัยเงินลงทุนจํ านวนมาก ซึ่งจะกระทํ าไดก็แตภายใตสภาวการณทางเศรษฐกิจอัน
รุงเรอืง การเชาโรงเรียนเอกชนหรือหางสรรพสินคาหรือโรงแรมเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ หรือ 
‘โรงพิมพวุฒิบัตร’ เปนรูปแบบที่ไมสมภาคภูมิ โดยที่บางคนอาจเห็นวาเปนการกระทํ าที่เสื่อม
ศักดิ์ศรี การ ‘ครอบ’ สถาบันราชภฏัในสวนภูมิภาคกํ าลังกลายเปนรูปแบบที่ลงตัว การทํ าสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance Agreement) ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบัน
ราชภัฏในสวนภูมิภาคเกื้อประโยชนแกสถาบันราชภัฏในขอที่มีความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและ
สามารถจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอยางเต็มภาคภูมิ สวนมหาวิทยาลัยก็ไดประโยชน
จากการใชกํ าลังการผลิตสวนเกิน (Excess Capacity) ใหเปนประโยชน นักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งลวนสนับสนุนสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรดังกลาวนี้ เพราะชวยใหจังหวัดที่ตนเปน 
ผูแทนมี ‘มหาวิทยาลัย’ แตการทํ าสัญญาเชนนี้โดยพื้นฐานยอมเปนสัญญาที่ไมเสมอภาค  
ดุจเดียวกับสนธิสัญญาบาวริ่ง โดยที่มหาวิทยาลัยเปน ‘เมืองแม’ และสถาบันราชภัฏเปน  
‘ดาวบริวาร’ สวนเกนิทางเศรษฐกิจจาก ‘ธรุกิจรวมทุน’ (Joint Venture) ลักษณะนี้ยอมตกแก
มหาวทิยาลัยในสัดสวนสํ าคัญ
 มหาวทิยาลัยเหมือนกับ McDonald ในขอที่มีการผลิตบริการที่มีลักษณะ ‘แดก
ดวน ยัดเร็ว’ ตางกนัแตเพยีงวา ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีลักษณะหลากหลายมากกวา ความ 
แตกตางสํ าคัญอยูที่ระบบการบริหารและการใชประโยชนจากเทคโนโลยี McDonald และธุรกิจ
Fast Food ทัง้ปวงจ ําเปนตองจัดระบบการบริหารที่เปนวิทยาศาสตร มีเปาหมายในการลดตนทุน
ใหอยูในระดับต่ํ าที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Cost Minimization) ความสํ านึกดานตนทุน (Cost 
Consciousness) เปนเรื่องสํ าคัญในองคกรธุรกิจสมัยใหม แตมหาวิทยาลัยของรัฐไทยหาไดมี
ความส ํานึกดานนี้ไม ไมมีการจัดระบบการบัญชีตนทุน (Cost Accounting) และมีการใชทรัพยากร
ไปในทางสูญเปลา ในเมื่องบประมาณสํ าหรับการใชจายสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน  
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ซึง่ไมตองหาเอง  McDonald และธุรกิจ Fast Food ทัง้ปวงตองจัดระบบการควบคุมคุณภาพสินคา 
(Quality Control) ทั้งนี้เพื่อมิใหผลผลิตของสาขาตางๆมีคุณภาพแตกตางกันหรือแตกตางกัน 
ไมมาก มหาวิทยาลัยของรัฐไทยหาไดมีระบบเชนนี้ไม โดยที่ระบบการประกันคุณภาพทาง 
วชิาการ (Quality Assurance) ยงัไมเปนรูปเปนราง

ไมวามหาวทิยาลัยจะออกนอกระบบราชการหรือไมก็ตาม บัดนี้ มหาวิทยาลัยของ
รัฐไทยกํ าลังแปรโฉมไปเปน McUniversity
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