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จินตภาพอุดมศึกษา - กาวใหมหลังการปฏิรูป
(ตอนที่สอง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ทิศทางและแนวโนมที่สอง
ความหลากหลายของบริการอุดมศึกษา
(Product Differentiation)
บริ ก ารอุ ด มศึ ก ษาเป น ผลผลิ ต ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ลั ก ษณะความ
หลากหลายจะยิ่งมีมากขึ้นไปอีกในอนาคต ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง
อุปสงคกบั อุปทาน ดานหนึง่ ตลาดตองการบริการอุดมศึกษาทีม่ ลี กั ษณะหลากหลาย ในอีกดานหนึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาตองปรับตัวสนองตอบความตองการตามพลังตลาด ผลที่เกิดขึ้นก็คือ จะมี
หลักสูตรที่ออกแบบใหมเพื่อสนองตอบตลาดมากขึ้น
บริการอุดมศึกษาที่ผลิตโดยสถาบันของรัฐจะมีความหลากหลายมากกวาสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระคอนขางสมบูรณ สภา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอํานาจในการอนุมัติหลักสูตรและมีอํานาจในการประสาทปริญญาโดย
อิสระ ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองตกอยูภายใตการควบคุม กํากับ และตรวจสอบของ
รัฐชนิดเขมงวดมากกวามาก
การผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการโดยปราศจากนโยบาย
และแผนการอุดหนุนของรัฐที่ชัดเจน มีผลในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐเดินแนวทางตลาด
และมุงผลิตบริการอุดมศึกษาเพื่อขาย อันเปนไปตามแนวโนม Commodification, Marketization
และ McDonaldization ดังที่กลาวขางตน
หลักสูตรที่ออกแบบใหมเพื่อสนองตอบความตองการของตลาด ยอมตองออก
แบบตามการชี้นําของ 'มือทีม่ องไมเห็น' (Invisible Hand) 'มือทีม่ องไมเห็น'บางสวนอาจตองการ
บริการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการผลิตและการทํางาน แตบางสวนอาจตองการเพียง
กระดาษแผนเดียวโดยมิไดมุงแสวงหาสาระแหงการเรียนรู 'มือทีม่ องไมเห็น' สวนหลังนี้ยอมคาด
หวังวา ความเปนไปไดในการไดมาซึ่งปริญญานาจะมีมากขึ้น แลกกับ 'ราคา' ทีต่ อ งจายแพงขึ้น
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ความคาดหวังของตลาดดังกลาวนี้ยอมทําใหการออกแบบหลักสูตรใหมลดความเขมงวดในทาง
วิชาการ ลดความเขมงวดในการประเมินผลการเรียนรู และลดเงือ่ นเวลาในการศึกษา หากปราศจาก
การควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิผล ความหลากหลายของผลผลิตบริการอุดมศึกษาจะกอเกิด
ควบคูก บั ความดอยคุณภาพและความเสื่อมทรามของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรที่ออกแบบใหมจํานวนมากอาจประกอบดวยวิชาที่ไมมีองคความรูของ
ตนเอง หากแตหยิบยืมเนื้อหาจากตางสาขาวิชามากวนผสมกัน แตไมเปนเนื้อเดียวกัน กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ ปราศจากบูรณาการแหงวิทยาการ การจัดการเรียนการสอนก็ปราศจากบูรณาการ
เฉกเชนเดียวกัน เพราะใชวิธีการเชิญอาจารยผูสอนเปนรายหัวขอ มิใชการเชิญอาจารยผูสอนเปน
รายวิชา ถึงจะมีอาจารยผูควบคุมวิชา แตมิไดทําหนาที่บูรณาการแหงวิทยาการ
หลักสูตรที่ออกแบบใหม ซึ่งสรางความหลากหลายของบริการอุดมศึกษาดังที่
กลาวขางตนนี้ ปรากฏอยางชัดเจนในระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาตรี ความหลากหลาย
ของบริการมิไดมมี ากเทา เนื่องจากความเปนสาขาวิชายังคงดํารงอยู ความหลากหลายของบริการ
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรียังขยายตอไปอีกได ดวยการออกแบบหลักสูตรในแนวทาง Sandwich
Courses ของสหราชอาณาจักร ดังเชนการผสมสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร
เขาดวยกัน หรือการลอกเลียนหลักสูตร PPE ของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด เปนตน
การสนองตอบความตองการของตลาดดวยการผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ
หลากหลาย มีผลตอการประกอบภารกิจและคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะสนใจการ
จัดการเรียนการสอนมากกวาการผลิตองคความรูสําหรับสังคมไทย การมุงเดินแนวทางตลาดทําให
คุณภาพของบริการอุดมศึกษาเสื่อมทรามลง เพราะตลาดในสัดสวนสําคัญมิไดตองการคุณภาพ
มากไปกวาปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร
ทิศทางและแนวโนมที่สาม
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University)
มหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยวาดฝนวา จะพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
การวิจัย (Research University) ทีป่ ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดเปาหมาย
ในการปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อใหมหาวิทยาลัยไทยยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (WorldClass University) จินตภาพอุดมศึกษาดังที่กลาวนี้เปนเรื่องคอนขางเพอเจอ เพราะเปนการ
วาดฝนโดยมิไดพิจารณาความเปนจริงในบริบทของสังคมไทย
มหาวิทยาลัยเมื่อแรกสถาปนาในสังคมไทยถูกกําหนดใหมีภารกิจหลักในการผลิต
กํ าลั ง คน มิ ไ ด รั บ มอบหมายให มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต องค ค วามรู  การออกแบบเชิ ง สถาบั น
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(Institutional Design) ของมหาวิทยาลัยไทยจึงไมเสริมสงการทําหนาที่ผลิตความรู กลาวคือ มิได
ออกแบบเพื่อใหมีอาจารยประจํา หากแตใชขุนนางนักวิชาการที่ประจํากระทรวงทบวงกรมตางๆ
เปนผูส อน ไมทุมลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (Academic Infrastructure) ดังเชน
หองสมุด หองปฏิบัติการ และหองทดลองทางวิทยาศาสตร โครงสรางอัตราเงินเดือนอาจารย
มหาวิทยาลัยมิไดแตกตางไปจากขาราชการอื่นๆ ซึ่งไมเกื้อกูลการดูดดึงชนชั้นมันสมองมาประกอบ
อาชีพ อาจารย ม หาวิท ยาลัย ต า งจากมหาวิท ยาลัย ในประเทศที่ พัฒ นาแลว ที่ ถื อว า อาจารย
มหาวิทยาลัยเปน 'สําราญชน' (Leisured Class) นอกจากใหผลตอบแทนการใชสมองในอัตราสูง
แลว ยังกําหนดกฎกติกาที่จูงใจใหผจญภัยทางปญญา เพื่อผลิตองคความรูใหมอีกดวย
การจั ด องค ก รมหาวิ ท ยาลั ย ใหม ใ นรู ป มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ ากั บ รั ฐ บาลหรื อ
มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ ดังที่ขับเคลื่อนในสังคมไทยปจจุบันมิไดสลัดแอกแบบสถาบันที่ใช
มาแตดงั้ เดิม หากแตยังคงยึดแบบสถาบันเดิม เพียงแตปรับโครงสรางเงินเดือนใหสูงกวาเดิม แต
มิ ไ ด ดี ก ว า เดิ ม มากนั ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสวั ส ดิ ก ารทั้ ง มวลที่ ข  า ราชการได รั บ กั บ ที่ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยไดรับ ในประการสําคัญ ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภยังคงมีอิทธิพลในระบบ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยางแนนหนา การกลั่นกรองอาจารยและการประเมินผลงานอาจารย
ขาดความเขมงวดเทาที่ควร แมจะเปลี่ยนแปลงการจางงานจากระบบการจางงานตลอดชีพ
(Life-Time Employment) มาเปนการจางงานตามพันธสัญญา (Contract Employment) หาได
เปลี่ยนแปลงแบบสถาบันในขั้นรากฐานไม ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอันแนนหนา
สัญญาการจางงานจะถูกตออายุไปเรื่อยๆ จนการจางงานในระบบสัญญามิไดแตกตางจากระบบ
การจางงานตลอดชีพ
มหาวิทยาลัยในสังคมไทยจะไมสามารถพัฒนาไปเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
ได มิไยตองกลาวถึงมหาวิทยาลัยระดับโลก ตราบเทาที่ยังคงธํารงแบบสถาบันที่ใชมาแตดั้งเดิม
การละเลยประเด็นการออกแบบเชิงสถาบันของมหาวิทยาลัยมีผลเทากับการละเลยประเด็นสําคัญ
ในการปฏิรูปอุดมศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัยมิอาจดําเนินการเพียงดวยการดึงมหาวิทยาลัย
ออกจากระบบราชการ และการปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้น หาก
ยังตองพิจารณาการออกแบบเชิงสถาบันของมหาวิทยาลัยและการกํ าหนดกติกาการเลนเกม
(Rules of the Game) ในระบบอุดมศึกษา เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการผลิตความรูใหม
อีกดวย ปจจัยเชิงสถาบันมีความสําคัญยิ่งยวดในกระบวนการปฏิรูป
ในขณะที่แบบสถาบันและกติกาการเลนเกมในระบบอุดมศึกษาไทยไมเกื้อกูล
ใหมหาวิทยาลัยทําหนาที่ผลิตองคความรูใหมสําหรับสังคมไทย การที่สถาบันอุดมศึกษาไทยเดิน
แนวทาง Commodification, Marketization และ McDonaldization มีผลตอความเสื่อมทรามของ
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ระบบอุดมศึกษาอยางสําคัญ มหาวิทยาลัยมุงขายบริการอุดมศึกษาเพื่อแสวงหารายไดเปนหลัก
กิจกรรมในการผลิตความรู ซึ่งมีนอยอยูแลว ยิ่งมีนอยลงไปอีก ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยหางเหจากการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยมากขึ้น จนดูเหมือนวา มหาวิทยาลัย
เพื่อการวิจัยมิไดอยูในพจนานุกรมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ดวยเหตุดังนี้ จึงเปนเรื่อง
ชวนหัวที่จะวาดฝนวา สังคมเศรษฐกิจไทยกําลังพัฒนาไปสู Knowledge-Based Economy
ทิศทางและแนวโนมที่สี่
ระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
(University Governance)
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมิไดเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ขาดความรับผิด (Accountability) ขาดการมีสวนรวม (Participation) และ
ขาดความโปรงใส (Transparency)
ระบบการบริ ห ารจั ด การสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามิ ไ ด ส ร า งกลไกความรั บ ผิ ด
(Accountability Mechanism) เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับผิดทั้งตอประชาชน ตอชุมชน
วิชาการ และตอมหาวิทยาลัยที่ตนเปนผูบริหาร ความรับผิดจะมีหรือไม และมีมากนอยเพียงใด
เปนความสํานึกของปจเจกบุคคล มิไดเกิดจากกลไกของระบบ การขาดความรับผิดมีผลตอการ
ใชทรัพยากรของแผนดินในทางสุรุยสุราย ยิ่งมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในการเรียกรอง
ความเปนอิสระในนามของเสรีภาพทางวิชาการมากเพียงใด การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยในการใชทรัพยากรของแผนดินยิ่งยากมากเพียงนั้น
ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมิไดเปดโอกาสใหสมาชิก
ในชุมชนมหาวิทยาลัยเดียวกันมีสวนรวมในการกําหนดเสนทางการพัฒนาและการใชทรัพยากร
การตัดสินใจในเรือ่ งเหลานี้เปนเรื่องของกลุมบุคคลเพียงกระหยิบมือ หลายตอหลายมหาวิทยาลัย
กําหนดระเบียบเพื่อกีดกันการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน และมีแนวโนมที่จะรวบอํานาจไว
ในหมู 'ชนชั้นปกครอง' ในมหาวิทยาลัย การกีดกันการมีสวนรวมของ 'ประชาชน' เกื้อกูล 'ชนชั้น
ปกครอง' ในการแปรมหาวิทยาลัยใหเปนโรงพิมพปริญญาบัตร เพื่อแสวงหารายไดจากการขาย
บริการอุดมศึกษา ซึ่งมีผลโดยตรงตอรายไดและผลประโยชนของ 'ชนชั้นปกครอง' ในมหาวิทยาลัย
นัน้ เอง
ระบบการบริ ห ารจั ด การสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ปราศจากความโปร ง ใส
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะไมเปดเผยฐานะการเงินสุทธิของมหาวิทยาลัย หรือแมแต
อําพรางฐานะการเงิน เพื่อประโยชนในการของบประมาณแผนดิน ไมมีการเปดเผยขอมูลบริษัท

5
เอกชนที่รับสัมปทานในการผลิตบริการอุดมศึกษาในนามมหาวิทยาลัย การขาดความโปรงใส
ชวยหลอเลี้ยงความไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร ในอีกดานหนึ่ง
เกือ้ กูลการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหารมหาวิทยาลัย
ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมิไดกําหนดกติกาที่เขมงวดเพื่อปองกันปญหาการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) อธิการบดี
บางคนเสกสรรตําแหนงเพื่อใหตนไดประโยชนทางการเงินจากโครงการพิเศษตางๆ ดวยเหตุที่ไมมี
กฎกติกาเชนนี้ จึงอาจเปนไปไดที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยบางคนมีความสัมพันธกับบริษัทผูรับ
จัดจางจัดซื้อและบริษัทผูรับสัมปทานจากมหาวิทยาลัยในการผลิตบริการอุดมศึกษา ไมทางหนึ่ง
ก็ทางใด
ภายใตระบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันจํานวนมาก ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายใตระบบเชนนี้ สภา
มหาวิทยาลัยมิอาจทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารของอธิการบดีและคณะได ในบางมหาวิทยาลัย
อธิการบดีกลับเปนผูบงการชีวิตกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ระบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันมิไดมีคุณลักษณตามหลัก
ธรรมาภิบาล การดึงมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการในขณะที่ยังมิไดมีธรรมาภิบาล ยอมยัง
ความลมเหลวแกมหาวิทยาลัยในกํ ากับรัฐบาลตั้งแตตน การหยิบยื่นความเปนอิสระดานการ
งบประมาณดวยการจัดสรรงบประมาณแผนดินในลักษณะงบเงินอุดหนุนทั่วไปแกมหาวิทยาลัย
ในขณะที่ขาดธรรมาภิบาลและในขณะที่สภามหาวิทยาลัยไมสามารถทํ าหนาที่ตรวจสอบการ
บริหารของอธิการบดีและคณะอยางมีประสิทธิภาพ ยอมเปดชองใหมีการปูยี่ปูยําทรัพยากรของ
แผนดินไดงายขึ้น
ภายใตพัฒนาการดังที่เปนอยูในปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐยากที่จะมี
ธรรมาภิบาลได เหตุผลสํ าคัญเปนเพราะการขาดพลังการเรียกรองภายในสถาบัน อาจารย
มหาวิทยาลัยจํ านวนมากตกอยูใน 'กับดักความยากจน' ตามมาตรฐานชนชั้นกลางระดับสูง
(Upper-Middle Class) และใชเวลาสวนใหญในการแสวงหารายได บางคนดวยการ 'เดินสาย'
สอนหนังสือ อํานาจการบริหารตกอยูในมือ 'ชนชัน้ ปกครอง' จํานวนนอยที่เห็นชองทางในการหา
ประโยชนจากทรัพยากรของแผนดิน ในเมื่อไมมีแรงกดดันในการสถาปนาระบบธรรมาภิบาล
ภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ก็คงเหลือแตอํานาจรัฐเทานั้นที่จะจัดการเรื่องนี้ได อยางไรก็ตาม
ในสังคมการเมืองที่รัฐปราศจากธรรมาภิบาล จะหวังใหรัฐสถาปนาระบบธรรมาภิบาลในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐไดอยางไร
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หากไมสามารถสถาปนาระบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะ
พัฒนาระบบอุดมศึกษาตอไปไดอยางไร
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