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ทศิทางและแนวโนมที่สอง
ความหลากหลายของบริการอุดมศึกษา
(Product Differentiation)
 บริการอุดมศึกษาเปนผลผลิตที่มีความหลากหลายมากขึ้น ลักษณะความ 
หลากหลายจะยิ่งมีมากขึ้นไปอีกในอนาคต ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง 
อุปสงคกบัอุปทาน ดานหนึง่ตลาดตองการบรกิารอดุมศกึษาทีม่ลัีกษณะหลากหลาย ในอกีดานหนึ่ง 
สถาบันอุดมศึกษาตองปรับตัวสนองตอบความตองการตามพลังตลาด ผลที่เกิดขึ้นก็คือ จะมี 
หลกัสตูรที่ออกแบบใหมเพื่อสนองตอบตลาดมากขึ้น

บริการอุดมศึกษาที่ผลิตโดยสถาบันของรัฐจะมีความหลากหลายมากกวาสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระคอนขางสมบูรณ สภา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอํ านาจในการอนุมัติหลักสูตรและมีอํ านาจในการประสาทปริญญาโดย
อิสระ ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองตกอยูภายใตการควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบของ
รัฐชนดิเขมงวดมากกวามาก
 การผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการโดยปราศจากนโยบาย
และแผนการอดุหนุนของรัฐที่ชัดเจน มีผลในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐเดินแนวทางตลาด 
และมุงผลิตบริการอุดมศึกษาเพื่อขาย  อันเปนไปตามแนวโนม Commodification, Marketization 
และ McDonaldization ดังที่กลาวขางตน

 หลักสูตรที่ออกแบบใหมเพื่อสนองตอบความตองการของตลาด ยอมตองออก
แบบตามการชี้นํ าของ 'มอืทีม่องไมเห็น' (Invisible Hand)  'มอืทีม่องไมเห็น'บางสวนอาจตองการ
บริการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการผลิตและการทํ างาน แตบางสวนอาจตองการเพียง
กระดาษแผนเดียวโดยมิไดมุงแสวงหาสาระแหงการเรียนรู  'มอืทีม่องไมเห็น' สวนหลังนี้ยอมคาด
หวงัวา  ความเปนไปไดในการไดมาซึ่งปริญญานาจะมีมากขึ้น แลกกับ 'ราคา' ทีต่องจายแพงขึ้น 
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ความคาดหวังของตลาดดังกลาวนี้ยอมทํ าใหการออกแบบหลักสูตรใหมลดความเขมงวดในทาง
วชิาการ ลดความเขมงวดในการประเมนิผลการเรยีนรู และลดเงือ่นเวลาในการศกึษา หากปราศจาก
การควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิผล ความหลากหลายของผลผลิตบริการอุดมศึกษาจะกอเกิด
ควบคูกบัความดอยคุณภาพและความเสื่อมทรามของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่ออกแบบใหมจํ านวนมากอาจประกอบดวยวิชาที่ไมมีองคความรูของ
ตนเอง หากแตหยบิยมืเนื้อหาจากตางสาขาวิชามากวนผสมกัน แตไมเปนเนื้อเดียวกัน กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ ปราศจากบูรณาการแหงวิทยาการ การจัดการเรียนการสอนก็ปราศจากบูรณาการ
เฉกเชนเดยีวกนั เพราะใชวิธีการเชิญอาจารยผูสอนเปนรายหัวขอ มิใชการเชิญอาจารยผูสอนเปน
รายวชิา ถงึจะมีอาจารยผูควบคุมวิชา แตมิไดทํ าหนาที่บูรณาการแหงวิทยาการ
 หลักสูตรที่ออกแบบใหม ซึ่งสรางความหลากหลายของบริการอุดมศึกษาดังที่
กลาวขางตนนี้ ปรากฏอยางชัดเจนในระดับบัณฑิตศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ความหลากหลาย
ของบรกิารมไิดมมีากเทา เนื่องจากความเปนสาขาวิชายังคงดํ ารงอยู ความหลากหลายของบริการ
อุดมศกึษาระดับปริญญาตรียังขยายตอไปอีกได ดวยการออกแบบหลักสูตรในแนวทาง Sandwich 
Courses ของสหราชอาณาจักร ดังเชนการผสมสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร
เขาดวยกนั หรือการลอกเลียนหลักสูตร PPE ของมหาวิทยาลัยออ็กซฟอรด เปนตน

 การสนองตอบความตองการของตลาดดวยการผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ
หลากหลาย มผีลตอการประกอบภารกิจและคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะสนใจการ
จดัการเรยีนการสอนมากกวาการผลิตองคความรูสํ าหรับสังคมไทย การมุงเดินแนวทางตลาดทํ าให
คุณภาพของบริการอุดมศึกษาเสื่อมทรามลง เพราะตลาดในสัดสวนสํ าคัญมิไดตองการคุณภาพ
มากไปกวาปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร

ทศิทางและแนวโนมที่สาม
มหาวทิยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University)
 มหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอยวาดฝนวา จะพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
การวิจัย (Research University)  ทีป่ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กํ าหนดเปาหมาย
ในการปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อใหมหาวิทยาลัยไทยยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (World-
Class University) จินตภาพอุดมศึกษาดังที่กลาวนี้เปนเรื่องคอนขางเพอเจอ เพราะเปนการ
วาดฝนโดยมิไดพิจารณาความเปนจริงในบริบทของสังคมไทย
 มหาวทิยาลัยเมื่อแรกสถาปนาในสังคมไทยถูกกํ าหนดใหมีภารกิจหลักในการผลิต
กํ าลังคน มิไดรับมอบหมายใหมีภารกิจในการผลิตองคความรู  การออกแบบเชิงสถาบัน 
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(Institutional Design) ของมหาวทิยาลยัไทยจึงไมเสริมสงการทํ าหนาที่ผลิตความรู กลาวคือ มิได
ออกแบบเพื่อใหมีอาจารยประจํ า หากแตใชขุนนางนักวิชาการที่ประจํ ากระทรวงทบวงกรมตางๆ 
เปนผูสอน ไมทุมลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (Academic Infrastructure) ดังเชน
หองสมุด หองปฏิบัติการ และหองทดลองทางวิทยาศาสตร โครงสรางอัตราเงินเดือนอาจารย
มหาวทิยาลยัมไิดแตกตางไปจากขาราชการอื่นๆ ซึ่งไมเกื้อกูลการดูดดึงชนชั้นมันสมองมาประกอบ
อาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย ตางจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลวที่ถือวาอาจารย
มหาวทิยาลัยเปน 'สํ าราญชน' (Leisured Class) นอกจากใหผลตอบแทนการใชสมองในอัตราสูง
แลว ยงัก ําหนดกฎกติกาที่จูงใจใหผจญภัยทางปญญา เพื่อผลิตองคความรูใหมอีกดวย
 การจัดองค กรมหาวิทยาลัยใหมในรูปมหาวิทยาลัยในกํ  ากับรัฐบาลหรือ
มหาวทิยาลยันอกระบบราชการ ดังที่ขับเคลื่อนในสังคมไทยปจจุบันมิไดสลัดแอกแบบสถาบันที่ใช
มาแตด้ังเดมิ หากแตยังคงยึดแบบสถาบันเดิม เพียงแตปรับโครงสรางเงินเดือนใหสูงกวาเดิม แต
มิได ดีกว าเดิมมากนักเมื่อเปรียบเทียบสวัสดิการทั้งมวลที่ข าราชการไดรับกับที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยไดรับ ในประการสํ าคัญ ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภยังคงมีอิทธิพลในระบบ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยางแนนหนา การกลั่นกรองอาจารยและการประเมินผลงานอาจารย
ขาดความเขมงวดเทาที่ควร แมจะเปลี่ยนแปลงการจางงานจากระบบการจางงานตลอดชีพ 
(Life-Time Employment) มาเปนการจางงานตามพนัธสัญญา (Contract Employment) หาได
เปลี่ยนแปลงแบบสถาบันในขั้นรากฐานไม ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอันแนนหนา 
สัญญาการจางงานจะถูกตออายุไปเร่ือยๆ จนการจางงานในระบบสัญญามิไดแตกตางจากระบบ
การจางงานตลอดชีพ
 มหาวิทยาลัยในสังคมไทยจะไมสามารถพัฒนาไปเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
ได มิไยตองกลาวถึงมหาวิทยาลัยระดับโลก ตราบเทาที่ยังคงธํ ารงแบบสถาบันที่ใชมาแตด้ังเดิม 
การละเลยประเด็นการออกแบบเชิงสถาบันของมหาวิทยาลัยมีผลเทากับการละเลยประเด็นสํ าคัญ
ในการปฏิรูปอุดมศึกษา การพัฒนามหาวิทยาลัยมิอาจดํ าเนินการเพียงดวยการดึงมหาวิทยาลัย
ออกจากระบบราชการ และการปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้น หาก
ยังตองพิจารณาการออกแบบเชิงสถาบันของมหาวิทยาลัยและการกํ าหนดกติกาการเลนเกม 
(Rules of the Game) ในระบบอดุมศกึษา เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการผลิตความรูใหม
อีกดวย ปจจัยเชิงสถาบันมีความสํ าคัญยิ่งยวดในกระบวนการปฏิรูป

 ในขณะที่แบบสถาบันและกติกาการเลนเกมในระบบอุดมศึกษาไทยไมเกื้อกูล
ใหมหาวิทยาลัยทํ าหนาที่ผลิตองคความรูใหมสํ าหรับสังคมไทย การที่สถาบันอุดมศึกษาไทยเดิน
แนวทาง Commodification, Marketization และ McDonaldization มผีลตอความเสื่อมทรามของ
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ระบบอุดมศึกษาอยางสํ าคัญ มหาวิทยาลัยมุงขายบริการอุดมศึกษาเพื่อแสวงหารายไดเปนหลัก 
กิจกรรมในการผลิตความรู ซึ่งมีนอยอยูแลว ยิ่งมีนอยลงไปอีก ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยหางเหจากการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยมากขึ้น จนดูเหมือนวา มหาวิทยาลัย
เพื่อการวิจัยมิไดอยูในพจนานุกรมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ดวยเหตุดังนี้ จึงเปนเรื่อง
ชวนหวัที่จะวาดฝนวา  สังคมเศรษฐกิจไทยกํ าลังพัฒนาไปสู Knowledge-Based Economy

ทศิทางและแนวโนมที่สี่
ระบบธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย
(University Governance)
 การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมิไดเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ขาดความรับผิด (Accountability) ขาดการมีสวนรวม (Participation) และ
ขาดความโปรงใส (Transparency)
 ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษามิได สร างกลไกความรับผิด  
(Accountability Mechanism) เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับผิดทั้งตอประชาชน ตอชุมชน 
วชิาการ และตอมหาวิทยาลัยที่ตนเปนผูบริหาร ความรับผิดจะมีหรือไม และมีมากนอยเพียงใด 
เปนความสํ านึกของปจเจกบุคคล มิไดเกิดจากกลไกของระบบ การขาดความรับผิดมีผลตอการ
ใชทรัพยากรของแผนดินในทางสุรุยสุราย ยิ่งมหาวิทยาลัยประสบความสํ าเร็จในการเรียกรอง
ความเปนอิสระในนามของเสรีภาพทางวิชาการมากเพียงใด การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
มหาวทิยาลยัในการใชทรัพยากรของแผนดินยิ่งยากมากเพียงนั้น
 ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมิไดเปดโอกาสใหสมาชิก
ในชุมชนมหาวิทยาลัยเดียวกันมีสวนรวมในการกํ าหนดเสนทางการพัฒนาและการใชทรัพยากร 
การตดัสนิใจในเรือ่งเหลานี้เปนเรื่องของกลุมบุคคลเพียงกระหยิบมือ หลายตอหลายมหาวิทยาลัย
กํ าหนดระเบียบเพื่อกีดกันการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน และมีแนวโนมที่จะรวบอํ านาจไว
ในหมู 'ชนชั้นปกครอง' ในมหาวิทยาลัย   การกดีกนัการมีสวนรวมของ 'ประชาชน'  เกื้อกูล 'ชนชั้น
ปกครอง' ในการแปรมหาวิทยาลัยใหเปนโรงพิมพปริญญาบัตร เพื่อแสวงหารายไดจากการขาย
บริการอุดมศึกษา ซึ่งมีผลโดยตรงตอรายไดและผลประโยชนของ 'ชนชั้นปกครอง' ในมหาวิทยาลัย
นัน้เอง

 ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปราศจากความโปร งใส 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะไมเปดเผยฐานะการเงินสุทธิของมหาวิทยาลัย หรือแมแต
อํ าพรางฐานะการเงิน เพื่อประโยชนในการของบประมาณแผนดิน ไมมีการเปดเผยขอมูลบริษัท
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เอกชนที่รับสัมปทานในการผลิตบริการอุดมศึกษาในนามมหาวิทยาลัย การขาดความโปรงใส
ชวยหลอเลี้ยงความไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร ในอีกดานหนึ่ง 
เกือ้กลูการดดูซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหารมหาวิทยาลัย

ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมิไดกํ าหนดกติกาที่เขมงวดเพื่อปองกันปญหาการ
ขัดกนัระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest)  อธิการบดี
บางคนเสกสรรต ําแหนงเพื่อใหตนไดประโยชนทางการเงินจากโครงการพิเศษตางๆ ดวยเหตุที่ไมมี
กฎกติกาเชนนี้ จึงอาจเปนไปไดที่ผู บริหารมหาวิทยาลัยบางคนมีความสัมพันธกับบริษัทผูรับ
จัดจางจัดซื้อและบริษัทผูรับสัมปทานจากมหาวิทยาลัยในการผลิตบริการอุดมศึกษา ไมทางหนึ่ง
กท็างใด
 ภายใตระบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันจํ านวนมาก ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมีบทบาทสํ าคัญในการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายใตระบบเชนนี้ สภา
มหาวิทยาลัยมิอาจทํ าหนาที่ตรวจสอบการบริหารของอธิการบดีและคณะได ในบางมหาวิทยาลัย
อธกิารบดกีลับเปนผูบงการชีวิตกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันมิไดมีคุณลักษณตามหลัก
ธรรมาภิบาล การดึงมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการในขณะที่ยังมิไดมีธรรมาภิบาล ยอมยัง
ความลมเหลวแกมหาวิทยาลัยในกํ ากับรัฐบาลตั้งแตตน การหยิบยื่นความเปนอิสระดานการ
งบประมาณดวยการจัดสรรงบประมาณแผนดินในลักษณะงบเงินอุดหนุนทั่วไปแกมหาวิทยาลัย 
ในขณะที่ขาดธรรมาภิบาลและในขณะที่สภามหาวิทยาลัยไมสามารถทํ าหนาที่ตรวจสอบการ
บริหารของอธิการบดีและคณะอยางมีประสิทธิภาพ ยอมเปดชองใหมีการปูยี่ปูยํ าทรัพยากรของ
แผนดินไดงายขึ้น

 ภายใตพัฒนาการดังที่เปนอยูในปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐยากที่จะมี
ธรรมาภิบาลได เหตุผลสํ าคัญเปนเพราะการขาดพลังการเรียกรองภายในสถาบัน อาจารย
มหาวิทยาลัยจํ านวนมากตกอยูใน 'กับดักความยากจน' ตามมาตรฐานชนชั้นกลางระดับสูง 
(Upper-Middle Class)  และใชเวลาสวนใหญในการแสวงหารายได  บางคนดวยการ 'เดินสาย'
สอนหนังสือ  อํ านาจการบริหารตกอยูในมือ 'ชนชัน้ปกครอง' จ ํานวนนอยที่เห็นชองทางในการหา
ประโยชนจากทรัพยากรของแผนดิน ในเมื่อไมมีแรงกดดันในการสถาปนาระบบธรรมาภิบาล
ภายในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ ก็คงเหลือแตอํ านาจรัฐเทานั้นที่จะจัดการเรื่องนี้ได อยางไรก็ตาม 
ในสังคมการเมืองที่รัฐปราศจากธรรมาภิบาล จะหวังใหรัฐสถาปนาระบบธรรมาภิบาลในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐไดอยางไร
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 หากไมสามารถสถาปนาระบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะ
พฒันาระบบอุดมศึกษาตอไปไดอยางไร

หมายเหตุ
 บทความนี้เรียบเรียงจากบทอภิปรายเรื่อง จินตภาพอุดมศึกษากาวใหมหลังการ
ปฏิรูป  จัดโดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมกับ
มหาวทิยาลยัธรุกิจบัณฑิตย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ผูรวมอภิปรายประกอบดวยศาสตราจารย
ดร.ชัยอนันต สมทุวณิช  และ ดร.อมรวชิช นาครทรรพ
 ตอนที่หนึ่งของบทความนี้ ตีพิมพในหนังสือพิมพผู จัดการรายวัน ฉบับวัน
พฤหสับดีที่ 14 สิงหาคม 2546
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