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เหตุใดการอุดมศึกษาไทยจึงยากแกการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษาไทยจะปฏิรูปไดหรือไม ขึ้นอยูกับเงื่อนไขอันจําเปนอยางนอย 3
ประการ กลาวคือ
ประการแรก จะปฏิรปู อุดมศึกษาไดจักตองมีคําตอบคําถามพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปอุดมศึกษา
ประการที่สอง จะปฏิรปู อุดมศึกษาไดจักตองมีพลังขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
ประการที่ ส าม จะปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษาได จั ก ต อ งมี ก ารออกแบบเชิ ง สถาบั น
(Institutional Design) ทีเ่ หมาะสม
คําถามพืน้ ฐานวาดวยการปฏิรูปอุดมศึกษา
การปฏิรปู อุดมศึกษามีคําถามพื้นฐานที่จักตองหาคําตอบอยางนอย 3 คําถาม
คําถามที่หนึ่ง จะปฏิรปู อุดมศึกษาในดานใด (What) ปญหาของระบบอุดมศึกษา
อยูท ไี่ หน อยูท โี่ ครงสราง อยูที่คุณภาพของอาจารย อยูที่คุณภาพของนักศึกษา อยูที่หลักสูตร อยูที่
การจัดการเรียนการสอน หรือวาอยูที่โครงสรางสิ่งจูงใจ
คําถามที่สอง จะปฏิรปู อุดมศึกษาอยางไร (How) จะรื้อระบบอุดมศึกษาทั้งระบบ
หรือวาจะปฏิรูปเปนจุดๆ การปฏิรูปตองมีลําดับขั้นในการดําเนินการ (Policy Sequencing) หรือ
ไม และขอตอของการปฏิรูปที่มีผลกระทบลูกโซตอการปฏิรูปดานอื่นๆ อยูที่ไหน
คําถามที่สาม จะปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อใคร (For Whom) จะปฏิรูปเพื่อใหระบบ
อุดมศึกษารับใชสังคมไทย หรือจะปฏิรูปเพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันใน
สังคมเศรษฐกิจโลก เปาหมายปฐมฐานของการปฏิรูปอุดมศึกษาคืออะไร
การปฏิรูปอุดมศึกษาจะขับเคลื่อนได ก็ตอเมื่อมีคําตอบคําถามพื้นฐานทั้งสาม
ดังกลาวนี้ แตการมีคําตอบเกี่ยวกับการปฏิรูปนั้นยังไมมีเพียงพอ ประชาสังคมจะตองมีฉันทมติ
เกีย่ วกับการปฏิรูปดวย ขบวนการปฏิรูปจึงจะขับเคลื่อนได
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พลังการปฏิรูปอุดมศึกษา
การปฏิรูปอุดมศึกษาจะขับเคลื่อนไดก็ตอเมื่อมีพลังการปฏิรูป คําถามพื้นฐาน
มีอยูว า พลังการปฏิรูปอยูที่ไหน หรือมาจากไหน?
พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษามี ทั้ ง พลั ง ภายในประเทศและพลั ง จาก
ตางประเทศ พลังภายในประเทศมีทั้งพลังภายในสถาบันและพลังภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
การขับเคลือ่ นกระบวนการปฏิรปู อุดมศึกษา โดยอาศัยพลังภายในประเทศ จะเปน
ไปไดก็ตอเมื่อประชาสังคมมีฉันทมติวาดวยการปฏิรูปอุดมศึกษา คําถามที่วา จะปฏิรูปอะไร
จะปฏิรูปอยางไร และจะปฏิรูปเพื่อใคร จักตองมีคําตอบรวมกัน หากยังไมมีฉันทมติในประเด็น
เหลานี้ การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปอุดมศึกษายอมเปนไปไดยากยิ่ง การสรางฉันทมติวาดวย
การปฏิรปู จึงเปนปมเงื่อนสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
พลังการปฏิรูปภายในสถาบันอุดมศึกษา จักตองเปนพลังหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูป เพราะมิอาจหวังพึ่งพลังอื่นใดได แตระบบอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันขาด
ผูน าในการปฏิ
ํ
รปู อยางเห็นไดชัด ไมมีอธิการบดีคนหนึ่งคนใดที่เปนที่ยกยองนับถือในหมูอธิการบดี
ดวยกัน ยิ่งไปกวานั้น อธิการบดีที่เปนนักการศึกษาดวยมีจํานวนนอยนิด กระบวนการคัดสรร
ในระบบอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบัน ทําใหไดอธิการบดีพันธุใหม ซึ่งเห็นดีเห็นงามกับแนวทาง
Commodification, Marketization และ McDonaldization โดยมองไมเห็นผลกระทบอันเลวราย
ทีเ่ กิดจากการเดินแนวทางดังกลาวนี้ อธิการบดีจํานวนไมนอยหาประโยชนสวนบุคคลจากโครงการ
พิ เศษนานาประเภท เก็บเกี่ยวสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อและการ
กอสราง การสถาปนาวิทยาเขตใหมหรือการตั้งคณะวิชาใหมเปนการขยายชองทางในการเก็บเกี่ยว
สวนเกินทางเศรษฐกิจ จนมีการกลาวหาความรํ่ารวยอันผิดปกติของอธิการบดีบางคน
การที่ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ไ รธ รรมาภิ บ าลยั ง คงดํ ารงอยู  ไ ด ใ นสถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐจํานวนมาก โดยที่ ‘ชนชั้นปกครอง’ ในมหาวิทยาลัยไมใสใจแกไขแมแตนอย
ดานหนึ่งแสดงใหเห็นวา ลักษณะไรธรรมาภิบาลดังกลาวใหประโยชนแก ‘ชนชัน้ ปกครอง’ นั้นเอง
ในอีกดานหนึ่งสะทอนใหเห็นอยางชัดแจงถึงภาวะไรพลังการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป ในเมื่อ
‘ชนชั้นปกครอง’ เหลานัน้ มองไมเห็นวา ลักษณะไรธรรมาภิบาลของระบบการบริหารจัดการเปน
ปญหาที่ตองเยียวยาแกไข
ในเมื่ อ มิ อ าจพึ่ ง พิ ง พลั ง ขั บ ดั น กระบวนการปฏิ รู ป ของ ‘ชนชั้ น ปกครอง’ ใน
มหาวิทยาลัย ก็ตองพึ่งพาพลังผลักดันจาก ‘ประชาชนระดับรากหญา’ ภายในสถาบันนั้นเอง แต
มหาวิทยาลัยจํานวนมากตกอยูในวัฏจักรแหงความดอยพัฒนา เพราะอาจารยมหาวิทยาลัยใช
เวลาสวนใหญในการหารายไดเพื่อธํารงวิถีชีวิตของชนชั้นกลางระดับสูง ไมมีเวลาแมแตจะสนใจ
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ความเปนไปของมหาวิทยาลัย มิพักตองกลาวถึงความเอื้ออาทรที่มีตอสังคมนอกมหาวิทยาลัย
หากอาจารยมหาวิทยาลัยหมกมุนเฉพาะแตการหารายไดมากเพียงใด พลังการปฏิรูปยิ่งออนลา
มากเพียงนั้น
ระบบการบริ ห ารจัดการที่ไรธ รรมาภิ บาลกอผลซํ้ าเติม วั ฏจักรแห งความดอย
พัฒนา มหาวิทยาลัยจํานวนมากนอกจากจะมีระบบการบริหารจัดการที่ปราศจากความโปรงใส
และความรับผิดแลว ยังพยายามกีดกันและลดทอนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนอีกดวย
สภาพการณดังกลาวนี้สรางความเฉยเมยตอความเปนไปในสถาบัน ซึ่งมีผลบั่นทอนพลังการปฏิรูป
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม และมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับสภาพการณในแตละสถาบัน ในสถาบันที่
‘ชนชั้นปกครอง’ ใสใจตอการปฏิรูป มุง ประโยชนของชุมชนวิชาการยิ่งกวาผลประโยชนสวนบุคคล
และระบบการบริหารจัดการมีลักษณะธรรมาภิบาล โดยที่การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนอยูใน
ระดั บสูง การขับเคลื่ อ นกระบวนการปฏิรูปย อ มเปนไปได แตส ถาบัน อุดมศึกษาของรัฐที่มี
คุณลักษณะเชนนีม้ จี ํานวนนอยนัก ความหวังที่จะปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งระบบแลดูริบหรี่อยางยิ่ง
หากมิอาจหวังพลังการปฏิรูปภายในสถาบัน คําถามมีอยูวา จะหวังพลังการ
ปฏิรปู นอกสถาบันไดมากนอยเพียงใด?
ผูน าการศึ
ํ
กษาทีเ่ ปนหวงเปนใยความเปนไปในระบบอุดมศึกษามีจานวนหาน
ํ
อยไม
หลายคนมีขอเสนอในการปฏิรูปอุดมศึกษา บางคนเขาไปนั่งเปนกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
แตมิอาจชี้นํ าการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นได ทั้งนี้เนื่องจากอธิการบดีและคณะเปนผู
กํากับสภามหาวิทยาลัย มิใชสภามหาวิทยาลัยเปนผูกํากับและตรวจสอบอธิการบดีและคณะ หาก
อธิการบดีและคณะมองไมเห็นปญหาและความจําเปนในการปฏิรูป การขับเคลื่อนกระบวนการ
ปฏิรปู เปนไปไดดวยความลําบากยากยิ่ง
ในประการสําคัญ มหาวิทยาลัยไทยมีความเปนอิสระสูงมาก ในนามของเสรีภาพ
ทางวิชาการ รัฐถูกกีดกันมิใหของเกี่ยวกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระใน
การบริหารจัดการ มีอํานาจในการอนุมัติหลักสูตรและประสาทปริญญา รวมตลอดจนการกําหนด
อัตราคาบริการอุดมศึกษา การที่พลังนอกมหาวิทยาลัยจะทะลุทะลวงเขาไปขับเคลื่อนกระบวนการ
ปฏิรปู ภายในมหาวิทยาลัยจึงมิใชเรื่องงาย
แตรัฐมีอํ านาจตามกฎหมายและอํานาจในการจัดสรรงบประมาณแผนดินที่จะ
ชี้เปนชี้ตายมหาวิทยาลัย ดวยอํ านาจดังกลาวนี้ รัฐอยูในฐานะที่จะชี้นําการปฏิรูปอุดมศึกษา
เวนเสียแตวาผูนํารัฐบาลไมมีวิสัยทัศนและเจตจํานงในเรื่องนี้
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การอาศัยพลังตางประเทศในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปอุดมศึกษาปรากฏ
ใหเห็นภายหลังวิกฤติการณการเงิน 2540 เมื่อผูนําอุดมศึกษาเสนอเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
(Policy Conditionality) ผูกติดมากับเงินกูจากธนาคารพัฒนาอาเซีย (ADB) โดยที่การออกนอก
ระบบราชการเปนเงื่อนไขสํ าคัญในการนี้ ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย เงื่อนไขการดํ าเนิน
นโยบายทีผ่ กู ติดมากับเงินกูจากองคกรโลกบาลมีประสิทธิภาพแตกตางกัน ประเทศลูกหนี้มิจําตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายทุกขอโดยที่มิไดถูกลงโทษ เงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย
บางขอ ดังเชนการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) แมจะถูกผูกติดกับเงินกู
ซําแล
้ วซําเล
้ า แตหาไดมีผลไม เนื่องเพราะชวงเวลาในการดําเนินการยาวนานกวาระยะเวลาของ
เงินกู ในทํานองเดียวกัน การดึงมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการกินเวลายาวนานกวาระยะของ
เงินกู เมือ่ เงินกูส นิ้ อายุ พันธะในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบายยอมหมดสิ้นลงดวย ใน
ประการสําคัญ องคกรโลกบาลมิไดบังคับประเทศลูกหนี้ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย
อยางจริงจัง เพราะถึงจะถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคประชาชน หรือดึงมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการ หามีสวนชวยใหฟนจากวิกฤติการณการเงินไม ดวยเหตุดังนี้ ความ
พยายามในการอาศัยธนาคารพัฒนาอาเซียกดดันใหมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
ประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง
กลาวโดยสรุปก็คอื พลังการปฏิรปู ทีส่ าคั
ํ ญเปนพลังทีอ่ ยูภ ายในสถาบันอุดมศึกษา
นั้นเอง มิอาจพึ่งพลังนอกสถาบันได และยิ่งมิอาจหวังพึ่งพลังกดดันจากตางประเทศ ปมเงื่อน
สําคัญอยูที่การจุดปะทุใหมีปฏิบัติการรวมในสังคม (Social Collective Action) ปฏิบัติการรวม
ดังกลาวนี้จะกอเกิดไดก็ตอเมื่อสมาชิกในชุมชนมีฉันทมติวาดวยการปฏิรูป ตองมีความเห็นพอง
ตองกันวา จะปฏิรูปอะไร จะปฏิรูปอยางไร และจะปฏิรูปเพื่อใคร หากปราศจากฉันทมติดังกลาวนี้
พลังการปฏิรูปยากที่จะกอเกิดและเติบโตได
การออกแบบสถาบันอุดมศึกษาในดานสถาบัน
(Institutional Design)
การปฏิรูปอุดมศึกษาจะเปนไปไดก็ตอเมื่อมีการออกแบบเชิงสถาบันที่เหมาะสม
สถาปตยกรรมเชิงสถาบัน (Institutional Architecture) ของมหาวิทยาลัยไทยแตดั้งเดิมมิไดเกื้อกูล
ใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยผลิตองคความรู หากมุงใหเปนหนวยผลิตบุคลากร ดังจะเห็นไดจากการ
ไม ส  ง เสริ ม ให มี อ าจารย ป ระจํ า ไม ล งทุ น ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานทางวิ ช าการ (Academic
Infrastructure) ฯลฯ

5
ในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยบางสวนใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยจําเปนตอง
ออกแบบสถาปตยกรรมเชิงสถาบันใหม มหาวิทยาลัยเชนนี้ตองมีโครงสรางสิ่งจูงใจในการดึงดูด
ชนชัน้ มันสมองของชาติ โครงสรางอัตราเงินเดือนตองสูงพอที่จะดํารงวิถีชีวิตของชนชั้นกลางระดับ
สูง (Upper Middle Class) โดยไมตองกังวลในการหารายได และสามารถเปน ‘สําราญชน’ ที่
สามารถหาความสําราญจากการผจญภัยทางปญญา การที่มหาวิทยาลัยแตดั้งเดิมมิไดกําหนด
โครงสร า งอั ต ราเงิ น เดื อ นอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย แตกต า งจากข า ราชการโดยทั่ ว ไป ทํ าให
มหาวิทยาลัยมิอาจดูดดึงชนชั้นมันสมองของชาติมาเปนอาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่งมิอาจประมูล
แยงชิงทรัพยากรมนุษยกับภาคเอกชนภายหลังจากที่ภาคเอกชนเติบใหญกลาแข็งทางเศรษฐกิจ
ความผิดพลาดในประเด็นนี้เกิดขึ้นซํ้าอีกเมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล โดยที่
โครงสรางอัตราเงินเดือนแตกตางจากระบบราชการไมมาก สถาบันอุดมศึกษาที่กอตั้งใหมเหลานี้
จึงยังคงไดทรัพยากรมนุษยระดับปลายแถวมาเปนอาจารย
โครงสรางอัตราผลตอบแทนแตเพียงโสดเดียวมิอาจผลักดันกระบวนการปฏิรูป
อุดมศึกษาได ยังตองมีการออกแบบเชิงสถาบันดานอื่นประกอบดวย การกําหนดโครงสรางสิ่งจูงใจ
ในการทํางานดานการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) มากกวาการทํางาน
ดานการบริหาร ตลอดจนการกําหนดกติกาการเลนเกมภายในสถาบันในทางสงเสริมและสนับสนุน
การผลิตความรู รวมตลอดจนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ มิพักตองกลาวถึงการลงทุนดาน
โครงสรางพืน้ ฐานทางวิชาการอยางพอเพียง เหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญที่เกื้อกูลกระบวน
การปฏิรูป
ความรูเ ปนสินคาสาธารณะ (Public Goods) แมความรูบางประเภทจะมีมูลคา
ตลาด ความเปนสาธารณะของความรูทําใหรัฐบาลตองมีบทบาทในการสงเสริมการผลิตความรู
โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมดานการวิจัยและการพัฒนา หากปลอยใหกลไกตลาดจัดสรรทรัพยากร
สําหรับการวิจยั และการพัฒนา โดยรัฐบาลหามีบทบาทแตประการใดไม การวิจัยและการพัฒนา
ยอมมีนอยกวาระดับอุตมภาพ (Suboptimal R&D)
การแบงบทบาทหนาที่ในการปฏิรูประหวางภาครัฐกับภาคเอกชน นับเปน ‘กติกา’
ทีส่ าคั
ํ ญยิง่ รัฐตองมีบทบาทในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ และในการจัดสรรงบ
ประมาณสําหรับการวิจยั และการพัฒนา ความชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่ (Responsibility
Assignment) นับเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
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ระบบอุดมศึกษาไทยปฏิรูปไดหรือไม?
ในฐานะเจาสํานักทุกขทรรศน (Pessimism) ผมมีความเห็นวา การแปรเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเปนเรื่องยากยิ่ง ในปจจุบัน เงื่อนไขอันจําเปนในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปอุดมศึกษา มิไดดํารงอยูในสังคมไทย
ประการแรก ไมมีฉันทมติวาดวยการปฏิรูปอุดมศึกษา ไมมีคําตอบอันยอมรับ
รวมกันวา จะปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอยางไร และปฏิรูปเพื่อใคร
ประการที่สอง ไมมพี ลังขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปทั้งภายในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภายในหรือภายนอกระบบอุดมศึกษา และพลังผลักดันจากตางประเทศ
ประการที่สาม ไมมีฉันทมติวาดวยสถาปตยกรรมเชิงสถาบันที่เหมาะสมสําหรับ
มหาวิทยาลัยไทย และมีปญหาวา ใครมีหนาที่ในการออกแบบเชิงสถาบันดังกลาวนี้
ในประการสําคัญ ทิศทางและแนวโนมของการอุดมศึกษาไทยในปจจุบนั นอกจาก
จะไมเกือ้ กูลการปฏิรูปแลว ยังนําความเสื่อมทรามมาสูระบบอุดมศึกษาอีกดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ การเดินแนวทาง Commodification, Marketization และ McDonaldization รวมตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการที่ปราศจากธรรมาภิบาล คําถามพื้นฐานมีอยูวา ใครมีหนาที่เบี่ยงเบน
ระบบอุดมศึกษาออกจากเสนทางแหงหายนภัยดังกลาวนี้
หมายเหตุ
บทความนี้เรียบเรียงจากบทอภิปรายเรื่อง จินตภาพอุดมศึกษา กาวใหมหลังการ
ปฏิ รู ป จัดโดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ผูรวมอภิปรายประกอบดวย ศาสตราจารย
ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช และ ดร.อมรวิชช นาครทรรพ
ตอนที่หนึ่ง สอง และสามของบทความนี้ตีพิมพในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
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