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จินตภาพอุดมศึกษา-กาวใหมหลังการปฏิรูป

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

หวัขอการอภิปราย "จนิตภาพอดุมศึกษา กาวใหมหลังการปฏิรูป" คงตองการให 
ผูอภิปรายวาดภาพเกีย่วกบัการอดุมศกึษาในประเทศไทย พรอมทัง้แสดงความหวงัเกีย่วกบั 'กาวใหม
หลงัการปฏรูิป'  หวัขอการอภปิรายซึง่แสดงออกซึง่สขุทรรศนะ (Optimism) เกีย่วกบัการอดุมศึกษา
เชนนี ้ตรงตอขอเท็จจริงเพียงใด และมีความหวังมากนอยเพียงไหน นากังขาอยางยิ่ง

 ในการกลาวถึง 'กาวใหมหลังการปฏิรูป' เราจ ําเปนตองเพงพินิจเสนทางของการ
อุดมศึกษาไทยในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตเพื่อตอบคํ าถามวา เราจะสามารถหันเหการ
อุดมศกึษาไทยออกจากเสนทางเดิมไดหรือไม และหากเราตองการ 'กาวใหมหลังการปฏิรูป' เรา
กต็องมีคํ าตอบวา  เสนทางใหมของการอุดมศึกษาไทยคือเสนทางใด  และ 'กาวใหม' นัน้จะกาว
อยางไร

 ในฐานะเจาสํ านักทุกขทรรศน (Pessimism) ผมไมเชื่อวา การอุดมศึกษาไทย
จะสามารถปฏรูิปได ระบบอุดมศึกษาไทยนอกจากถูกตราตรึงในเสนทางเดิม ยากที่จะขยับเขยื้อน
สูเสนทางใหมแลว ยังขาดพลังการปฏิรูปอีกดวย ผมขอจํ าแนกการอภิปรายออกเปน 2 ตอน ตอนที่
หนึ่งกลาวถึงทิศทางและแนวโน มของการอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน ตอนที่สองนํ าเสนอ
อรรถาธบิายวา เหตุใดการอุดมศึกษาไทยจึงยากแกการปฏิรูป

ทศิทางและแนวโนมของการอุดมศึกษาไทย
ในการกลาวถึงระบบอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน ผมขอกลาวถึงทิศทางและ

แนวโนมที่สํ าคัญ 6 ประการ
ทศิทางและแนวโนมที่หนึ่ง การเตบิโตของกระบวนการแปรบริการอุดมศึกษาเปน

สินคา (Commodification)  การผลติบริการอดุมศกึษาเพือ่ขาย (Marketization)  และกระบวนการ
แมก็โดนัลดานุวัตรของบริการอุดมศึกษา (McDonaldization of Higher Education)

ทศิทางและแนวโนมทีส่อง การผลติบริการอดุมศกึษา เพือ่ใหมลัีกษณะหลากหลาย 
(Product Differentiation)
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ทิศทางและแนวโนมที่สาม ความหวังกับความเปนจริงของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
วิจัย (Research University)

ทศิทางและแนวโนมทีส่ี่  ระบบธรรมาภบิาลในระบบอดุมศกึษาของรฐั (University 
Governance)

ทศิทางและแนวโนมทีห่า พฒันาการของระบบการคลงั เพือ่การอดุมศกึษา (Higher 
Education Finance)

ทิศทางและแนวโนมที่หก การเติบโตของกระบวนการสากลานุวัตรของการอุดม
ศึกษา (Internationalization of Higher Education)

ทศิทางและแนวโนมที่หนึ่ง
Commodification, Marketization, and McDonaldization
 กระบวนการแปรบริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา (Commodification) กอเกิดได 
เพราะบรกิารอดุมศกึษามลัีกษณะความเปนเอกชนของสนิคา (Privateness of Goods) กระบวนการ
ดังกลาวนี้เติบโตและพัฒนาตามพัฒนาการของพลังทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจอันเปนไปตาม
ธรรมชาต ิ แตถูกเสริมดวยแรงกระตุนสํ าคัญ 2 ดาน ดานหนึ่งตลาดมีความตองการบริการอุดม
ศึกษาบางประเภท อีกดานหนึ่ง สถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ตางสนองตอบความ
ตองการของตลาด เพื่อแสวงหารายได

ความตองการรายไดเพียงโสดเดียวไมพอเพียงในการขับเคลื่อนกระบวนการแปร
บริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา หากมหาวิทยาลัยไมมีอํ านาจในการประสาทปริญญา การแปร
บริการอดุมศกึษาใหเปนสนิคาจะไมสามารถขยายตวัดงัทีเ่กดิขึน้จริง เมือ่มหาวทิยาลยัแรกสถาปนา
ในยุโรปตะวันตกในยุคกลาง (Middle Age) อํ านาจในการประสาทปริญญาเปนของศาสนจักร 
มิไดเปนของอาณาจักร มหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตกมีอํ านาจในการประสาทปริญญาภายหลัง
จากทีก่ารขดีเสนแบงอ ํานาจระหวางฝายอาณาจกัรกบัฝายศาสนจกัรลงตวัแลว การที่มหาวิทยาลัย
ของรัฐไทยมีอํ านาจในการประสาทปริญญา โดยปราศจากการควบคุมและกํ ากับของรัฐ เกื้อกูล
การพมิพปริญญาเพื่อขาย ซึ่งมีผลตอกระบวนการแปรบริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา

ความตองการบรกิารอดุมศกึษาในตลาดประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน สวน
หนึง่เปนความตองการของภาคเอกชน (Private- Sector Market) อีกสวนหนึ่งเปนความตองการ
ของภาครัฐบาล (Public-Sector Market)

ภาคเอกชนตองการบริการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตและ
การบริหารจัดการ  อันมผีลตอผลปฏิบัติการทางธุรกิจ (Business Performance)  การไดวุฒิบัตร
หรือปริญญาบัตรไมมีความสํ าคัญเทากับการเพิ่มพูนทุนมนุษย (Human Capital)  การไดวุฒิบัตร
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หรือปริญญาบตัรโดยที่ทุนมนุษยมิไดเพิ่มพูนขึ้น มิไดเปนประโยชนตอผลประกอบการของวิสาหกิจ
เอกชน ความตองการบริการอุดมศึกษาของภาคเอกชน จึงสงผลตอการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา 
เพราะภาคเอกชนในฐานะลูกคามีความจริงจังในการประเมินคุณภาพของบริการอุดมศึกษาที่ผลิต
โดยสถาบันตางๆ

ภาครัฐบาลสนใจกระพี้มากกวาแกนของบริการอุดมศึกษา และไมมีความจริงจัง
ในการประเมินคุณภาพของบริการอุดมศึกษาที่ผลิตโดยสถาบันตางๆ ระบบราชการเพียงแต
กํ าหนดวา หากตองการดํ ารงตํ าแหนงนายอํ าเภอ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายตํ ารวจระดับ
นายพันและนายพลตองไดรับปริญญาโทในสาขาวิชารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร หาก
ตองการขึ้นสูตํ าแหนงผูบริหารการศึกษา ตองไดรับปริญญาโทในสาขาวิชาศึกษาศาสตรหรือ
ครุศาสตร การใชปริญญาเปนเกณฑสํ าหรับการขึ้นสูตํ าแหนงราชการระดับสูง มีผลตอการเพิ่มพูน
ความตองการบริการอุดมศึกษา แตการที่ระบบราชการมิไดสนใจประเมินคุณภาพของบริการ
อุดมศึกษาที่ผลิตโดยสถาบันตางๆ ทํ าใหความตองการบริการอุดมศึกษาของภาครัฐบาล มิอาจ
สงผลตอการปรับปรุงคุณภาพของบริการอุดมศึกษา และยังผลใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแปรรูป
เปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร'

การสถาปนาระบอบ 'บัณฑิตยาธปิไตย' โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540 ทีก่ ําหนดใหผูดํ ารงตํ าแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี 
ตองมกีารศึกษาไมต่ํ ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีผลในการเรงการแปรบริการอุดมศึกษา
ใหเปนสินคา เรงใหมหาวิทยาลัยผลิตบริการอุดมศึกษาเพื่อขาย และเรงใหมหาวิทยาลัยเปน 
โรงพิมพปริญญาบัตร

ผลของการสนองตอบตอตลาด ทํ าใหมหาวิทยาลัยไทยเดินอยูบนเสนทางของ 
McUniversity กระบวนการแมก็โดนัลดานุวัตร (McDonaldization) มไิดกอเกิดในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มเทานั้น หากยังกอเกิดในอุตสาหกรรมการศึกษาดวย ในขณะที่ McDonald 
ใหบริการ 'แดกดวน ยัดเร็ว' (Fast Food)  McUniversity กใ็หบริการ Fast Education และผลิต 
Instant Graduates  ในขณะที่ McDonald มีระบบเครือขายสาขา McUniversity ก็จัดระบบ
เครอืขายสาขา ในลักษณะ Chain Stores ดวย มหาวิทยาลัยของรัฐไทยจํ านวนมากกาวลํ้ าไปให
บริษทัเอกชนผลิตบริการอุดมศึกษาในนามของตนเอง

แตมหาวิทยาลัยไทยที่เปน McUniversity มไิดเหมือนกับ McDonald ไปเสีย
ทัง้หมด  ในขณะที ่McDonald พยายามจดัระบบการบรหิารจดัการอยางเปนวทิยาศาสตร (Scientific 
Management) มีความพยายามลดตนทุนการผลิตใหต่ํ าที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Cost 
Minimization) และการควบคุมคุณภาพของผลผลิต (Quality Control) ที่ผลิตโดยสาขาตางๆใหอยู
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ในระดบัใกลเคยีงกนั มหาวทิยาลยัไทยหาไดมกีารจดัระบบการบรหิารจดัการอยางเปนวทิยาศาสตร 
และมิไดใสใจคุณภาพของบริการอุดมศึกษาที่ผลิตได อธิการบดีจํ านวนมากไมมีความสํ านึกใน
เร่ืองตนทุน (Cost Consciousness) มีการใชทรัพยากรในทางสูญเปลา  เนือ่งจากเปนทรัพยากร
ของแผนดิน ซึ่งไมปรากฏความเปนเจาของที่ชัดเจน

กระบวนการแปรบริการอุดมศึกษาเปนสินคา กระบวนการผลิตบริการอุดมศึกษา
เพื่อขาย และกระบวนการแม็กโดนัลดานุวัตร นับเปนทิศทางและแนวโนมสํ าคัญของภาค
อุดมศึกษาในปจจุบันและอนาคตที่เห็น กระแสเหลานี้ลวนแลวแตกอผลทํ าลายภาคอุดมศึกษาใน
ระยะยาว

บทความนี้เรียบเรียงจากบทอภิปรายเรื่อง จนิตภาพอุดมศึกษา กาวใหมหลัง
การปฏิรูป จดัโดยส ํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ผูรวมอภิปรายประกอบดวย
ศาสตราจารยดร.ชัยอนันต สมทุวณิช และ ดร.อมรวิชช นาครทรรพ
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