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เหตใุดการอุดมศึกษาไทยจึงยากแกการปฏิรูป
ระบบอดุมศึกษาไทยจะปฏิรูปไดหรือไม ข้ึนอยูกับเงื่อนไขอันจํ าเปนอยางนอย 3 

ประการ  กลาวคือ
 ประการแรก  จะปฏรูิปอุดมศึกษาไดจักตองมีคํ าตอบคํ าถามพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปอุดมศึกษา
 ประการที่สอง  จะปฏรูิปอุดมศึกษาไดจักตองมีพลังขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
 ประการที่สาม จะปฏิรูปอุดมศึกษาไดจักตองมีการออกแบบเชิงสถาบัน 
(Institutional Design) ทีเ่หมาะสม

คํ าถามพืน้ฐานวาดวยการปฏิรูปอุดมศึกษา
 การปฏรูิปอุดมศกึษามีคํ าถามพื้นฐานที่จักตองหาคํ าตอบอยางนอย 3 คํ าถาม
 คํ าถามที่หนึ่ง  จะปฏรูิปอุดมศึกษาในดานใด (What) ปญหาของระบบอุดมศึกษา
อยูทีไ่หน อยูทีโ่ครงสราง อยูที่คุณภาพของอาจารย อยูที่คุณภาพของนักศึกษา อยูที่หลักสูตร อยูที่
การจดัการเรียนการสอน หรือวาอยูที่โครงสรางสิ่งจูงใจ
 คํ าถามที่สอง  จะปฏรูิปอุดมศึกษาอยางไร (How) จะร้ือระบบอุดมศึกษาทั้งระบบ 
หรือวาจะปฏิรูปเปนจุดๆ การปฏิรูปตองมีลํ าดับข้ันในการดํ าเนินการ (Policy Sequencing) หรือ
ไม และขอตอของการปฏิรูปที่มีผลกระทบลูกโซตอการปฏิรูปดานอื่นๆ อยูที่ไหน
 คํ าถามที่สาม  จะปฏรูิปอุดมศึกษาเพื่อใคร (For Whom) จะปฏิรูปเพื่อใหระบบ
อุดมศึกษารับใชสังคมไทย หรือจะปฏิรูปเพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันใน
สังคมเศรษฐกิจโลก  เปาหมายปฐมฐานของการปฏิรูปอุดมศึกษาคืออะไร
 การปฏิรูปอุดมศึกษาจะขับเคลื่อนได ก็ตอเมื่อมีคํ าตอบคํ าถามพื้นฐานทั้งสาม 
ดังกลาวนี้ แตการมีคํ าตอบเกี่ยวกับการปฏิรูปนั้นยังไมมีเพียงพอ ประชาสังคมจะตองมีฉันทมติ
เกีย่วกับการปฏิรูปดวย ขบวนการปฏิรูปจึงจะขับเคลื่อนได
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พลงัการปฏิรูปอุดมศึกษา
 การปฏิรูปอุดมศึกษาจะขับเคลื่อนไดก็ตอเมื่อมีพลังการปฏิรูป คํ าถามพื้นฐาน 
มอียูวา  พลังการปฏิรูปอยูที่ไหน หรือมาจากไหน?
 พลังขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษามีทั้งพลังภายในประเทศและพลังจาก 
ตางประเทศ พลงัภายในประเทศมีทั้งพลังภายในสถาบันและพลังภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
 การขบัเคลือ่นกระบวนการปฏรูิปอุดมศกึษา โดยอาศยัพลงัภายในประเทศ จะเปน
ไปไดก็ตอเมื่อประชาสังคมมีฉันทมติวาดวยการปฏิรูปอุดมศึกษา คํ าถามที่วา จะปฏิรูปอะไร  
จะปฏิรูปอยางไร และจะปฏิรูปเพื่อใคร จักตองมีคํ าตอบรวมกัน หากยังไมมีฉันทมติในประเด็น
เหลานี ้ การขบัเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปอุดมศึกษายอมเปนไปไดยากยิ่ง การสรางฉันทมติวาดวย
การปฏรูิปจึงเปนปมเงื่อนสํ าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป

 พลังการปฏิรูปภายในสถาบันอุดมศึกษา จักตองเปนพลังหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูป เพราะมิอาจหวังพึ่งพลังอื่นใดได แตระบบอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันขาด 
ผูน ําในการปฏรูิปอยางเห็นไดชัด ไมมีอธิการบดีคนหนึ่งคนใดที่เปนที่ยกยองนับถือในหมูอธิการบดี
ดวยกัน ยิ่งไปกวานั้น อธิการบดีที่เปนนักการศึกษาดวยมีจํ านวนนอยนิด กระบวนการคัดสรร 
ในระบบอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบัน ทํ าใหไดอธิการบดีพันธุใหม ซึ่งเห็นดีเห็นงามกับแนวทาง 
Commodification, Marketization และ McDonaldization โดยมองไมเห็นผลกระทบอันเลวราย 
ทีเ่กดิจากการเดนิแนวทางดังกลาวนี้ อธิการบดีจํ านวนไมนอยหาประโยชนสวนบุคคลจากโครงการ
พิเศษนานาประเภท เก็บเกี่ยวสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อและการ 
กอสราง การสถาปนาวิทยาเขตใหมหรือการตั้งคณะวิชาใหมเปนการขยายชองทางในการเก็บเกี่ยว
สวนเกนิทางเศรษฐกิจ จนมีการกลาวหาความรํ่ ารวยอันผิดปกติของอธิการบดีบางคน
 การที่ระบบการบริหารจัดการที่ไร ธรรมาภิบาลยังคงดํ ารงอยู ไดในสถาบัน 
อุดมศกึษาของรัฐจํ านวนมาก  โดยที่ ‘ชนชั้นปกครอง’ ในมหาวิทยาลัยไมใสใจแกไขแมแตนอย 
ดานหนึ่งแสดงใหเห็นวา  ลักษณะไรธรรมาภิบาลดังกลาวใหประโยชนแก ‘ชนชัน้ปกครอง’ นั้นเอง 
ในอีกดานหนึ่งสะทอนใหเห็นอยางชัดแจงถึงภาวะไรพลังการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป ในเมื่อ 
‘ชนชั้นปกครอง’ เหลานัน้มองไมเห็นวา  ลักษณะไรธรรมาภิบาลของระบบการบริหารจัดการเปน
ปญหาที่ตองเยียวยาแกไข
 ในเมื่อมิอาจพึ่งพิงพลังขับดันกระบวนการปฏิรูปของ ‘ชนชั้นปกครอง’ ใน
มหาวทิยาลยั ก็ตองพึ่งพาพลังผลักดันจาก ‘ประชาชนระดับรากหญา’ ภายในสถาบันนั้นเอง  แต
มหาวิทยาลัยจํ านวนมากตกอยูในวัฏจักรแหงความดอยพัฒนา เพราะอาจารยมหาวิทยาลัยใช
เวลาสวนใหญในการหารายไดเพื่อธํ ารงวิถีชีวิตของชนชั้นกลางระดับสูง ไมมีเวลาแมแตจะสนใจ
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ความเปนไปของมหาวิทยาลัย มิพักตองกลาวถึงความเอื้ออาทรที่มีตอสังคมนอกมหาวิทยาลัย 
หากอาจารยมหาวิทยาลัยหมกมุนเฉพาะแตการหารายไดมากเพียงใด พลังการปฏิรูปยิ่งออนลา
มากเพียงนั้น
 ระบบการบริหารจัดการที่ไรธรรมาภิบาลกอผลซํ้ าเติมวัฏจักรแหงความดอย
พัฒนา มหาวิทยาลัยจํ านวนมากนอกจากจะมีระบบการบริหารจัดการที่ปราศจากความโปรงใส
และความรับผิดแลว ยังพยายามกีดกันและลดทอนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนอีกดวย 
สภาพการณดังกลาวนี้สรางความเฉยเมยตอความเปนไปในสถาบัน ซึ่งมีผลบ่ันทอนพลังการปฏิรูป

 ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปจะประสบ
ความส ําเรจ็หรือไม และมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับสภาพการณในแตละสถาบัน ในสถาบันที่ 
‘ชนชั้นปกครอง’ ใสใจตอการปฏิรูป  มุงประโยชนของชุมชนวิชาการยิ่งกวาผลประโยชนสวนบุคคล 
และระบบการบริหารจัดการมีลักษณะธรรมาภบิาล โดยที่การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนอยูใน
ระดับสูง การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปยอมเปนไปได แตสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มี
คุณลกัษณะเชนนีม้จีํ านวนนอยนัก ความหวังที่จะปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งระบบแลดูริบหร่ีอยางยิ่ง

หากมิอาจหวังพลังการปฏิรูปภายในสถาบัน คํ าถามมีอยูวา จะหวังพลังการ
ปฏิรูปนอกสถาบันไดมากนอยเพียงใด?

 ผูน ําการศกึษาทีเ่ปนหวงเปนใยความเปนไปในระบบอดุมศกึษามจี ํานวนหานอยไม 
หลายคนมีขอเสนอในการปฏิรูปอุดมศึกษา บางคนเขาไปนั่งเปนกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
แตมิอาจชี้นํ าการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นได ทั้งนี้เนื่องจากอธิการบดีและคณะเปนผู
ก ํากบัสภามหาวทิยาลัย มิใชสภามหาวิทยาลัยเปนผูกํ ากับและตรวจสอบอธิการบดีและคณะ หาก
อธิการบดีและคณะมองไมเห็นปญหาและความจํ าเปนในการปฏิรูป การขับเคลื่อนกระบวนการ
ปฏิรูปเปนไปไดดวยความลํ าบากยากยิ่ง

 ในประการส ําคญั มหาวิทยาลัยไทยมีความเปนอิสระสูงมาก ในนามของเสรีภาพ
ทางวชิาการ รัฐถกูกดีกนัมิใหของเกี่ยวกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระใน
การบรหิารจดัการ มีอํ านาจในการอนุมัติหลักสูตรและประสาทปริญญา รวมตลอดจนการกํ าหนด
อัตราคาบริการอดุมศึกษา การที่พลังนอกมหาวิทยาลัยจะทะลุทะลวงเขาไปขับเคลื่อนกระบวนการ
ปฏิรูปภายในมหาวิทยาลัยจึงมิใชเร่ืองงาย
 แตรัฐมีอํ านาจตามกฎหมายและอํ านาจในการจัดสรรงบประมาณแผนดินที่จะ
ชี้เปนชี้ตายมหาวิทยาลัย ดวยอํ านาจดังกลาวนี้ รัฐอยูในฐานะที่จะชี้นํ าการปฏิรูปอุดมศึกษา 
เวนเสยีแตวาผูนํ ารัฐบาลไมมีวิสัยทัศนและเจตจํ านงในเรื่องนี้
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 การอาศัยพลังตางประเทศในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปอุดมศึกษาปรากฏ
ใหเห็นภายหลังวิกฤติการณการเงิน 2540 เมื่อผูนํ าอุดมศึกษาเสนอเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย 
(Policy Conditionality) ผูกตดิมากบัเงินกูจากธนาคารพัฒนาอาเซยี (ADB) โดยที่การออกนอก
ระบบราชการเปนเงื่อนไขสํ าคัญในการนี้ ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย เงื่อนไขการดํ าเนิน
นโยบายทีผู่กตดิมากบัเงินกูจากองคกรโลกบาลมีประสิทธิภาพแตกตางกัน ประเทศลูกหนี้มิจํ าตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายทุกขอโดยที่มิไดถูกลงโทษ เงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย
บางขอ ดังเชนการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) แมจะถูกผูกติดกับเงินกู
ซํ ้าแลวซํ ้าเลา แตหาไดมีผลไม เนื่องเพราะชวงเวลาในการดํ าเนินการยาวนานกวาระยะเวลาของ
เงนิกู ในท ํานองเดยีวกนั การดึงมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการกินเวลายาวนานกวาระยะของ
เงนิกู เมือ่เงนิกูส้ินอายุ พันธะในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายยอมหมดสิ้นลงดวย ใน
ประการสํ าคัญ องคกรโลกบาลมิไดบังคับประเทศลูกหนี้ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย
อยางจรงิจงั เพราะถึงจะถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคประชาชน หรือดึงมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการ หามีสวนชวยใหฟนจากวิกฤติการณการเงินไม ดวยเหตุดังนี้ ความ
พยายามในการอาศัยธนาคารพัฒนาอาเซียกดดันใหมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
ประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง

 กลาวโดยสรปุกคื็อ พลงัการปฏรูิปทีสํ่ าคญัเปนพลงัทีอ่ยูภายในสถาบนัอดุมศึกษา
นั้นเอง มิอาจพึ่งพลังนอกสถาบันได และยิ่งมิอาจหวังพึ่งพลังกดดันจากตางประเทศ ปมเงื่อน
สํ าคญัอยูที่การจุดปะทุใหมีปฏิบัติการรวมในสังคม (Social Collective Action) ปฏิบัติการรวม
ดังกลาวนี้จะกอเกิดไดก็ตอเมื่อสมาชิกในชุมชนมีฉันทมติวาดวยการปฏิรูป ตองมีความเห็นพอง
ตองกนัวา จะปฏิรูปอะไร จะปฏิรูปอยางไร และจะปฏิรูปเพื่อใคร หากปราศจากฉันทมติดังกลาวนี้ 
พลงัการปฏิรูปยากที่จะกอเกิดและเติบโตได

การออกแบบสถาบันอุดมศึกษาในดานสถาบัน
(Institutional Design)
 การปฏิรูปอุดมศึกษาจะเปนไปไดก็ตอเมื่อมีการออกแบบเชิงสถาบันที่เหมาะสม 
สถาปตยกรรมเชิงสถาบัน (Institutional Architecture) ของมหาวิทยาลัยไทยแตด้ังเดิมมิไดเกื้อกูล
ใหมหาวทิยาลยัเปนหนวยผลิตองคความรู หากมุงใหเปนหนวยผลิตบุคลากร ดังจะเห็นไดจากการ 
ไมสงเสริมใหมีอาจารยประจํ า ไมลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (Academic 
Infrastructure) ฯลฯ
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ในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยบางสวนใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยจํ าเปนตอง
ออกแบบสถาปตยกรรมเชิงสถาบันใหม มหาวิทยาลัยเชนนี้ตองมีโครงสรางสิ่งจูงใจในการดึงดูด
ชนชัน้มนัสมองของชาติ โครงสรางอัตราเงินเดือนตองสูงพอที่จะดํ ารงวิถีชีวิตของชนชั้นกลางระดับ
สูง (Upper Middle Class) โดยไมตองกังวลในการหารายได และสามารถเปน ‘สํ าราญชน’ ที่
สามารถหาความสํ าราญจากการผจญภัยทางปญญา การที่มหาวิทยาลัยแตด้ังเดิมมิไดกํ าหนด
โครงสรางอัตราเงินเดือนอาจารยมหาวิทยาลัยแตกตางจากขาราชการโดยทั่วไป ทํ าให
มหาวทิยาลยัมอิาจดดูดึงชนชั้นมันสมองของชาติมาเปนอาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่งมิอาจประมูล
แยงชิงทรัพยากรมนุษยกับภาคเอกชนภายหลังจากที่ภาคเอกชนเติบใหญกลาแข็งทางเศรษฐกิจ 
ความผิดพลาดในประเด็นนี้เกิดขึ้นซํ้ าอีกเมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยในกํ ากับรัฐบาล โดยที่
โครงสรางอัตราเงินเดือนแตกตางจากระบบราชการไมมาก สถาบันอุดมศึกษาที่กอต้ังใหมเหลานี้
จงึยงัคงไดทรัพยากรมนุษยระดับปลายแถวมาเปนอาจารย

 โครงสรางอัตราผลตอบแทนแตเพียงโสดเดียวมิอาจผลักดันกระบวนการปฏิรูป
อุดมศกึษาได ยังตองมีการออกแบบเชิงสถาบันดานอื่นประกอบดวย การกํ าหนดโครงสรางสิ่งจูงใจ
ในการท ํางานดานการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) มากกวาการทํ างาน
ดานการบรหิาร ตลอดจนการกํ าหนดกติกาการเลนเกมภายในสถาบันในทางสงเสริมและสนับสนุน
การผลิตความรู รวมตลอดจนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ มิพักตองกลาวถึงการลงทุนดาน
โครงสรางพืน้ฐานทางวิชาการอยางพอเพียง เหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยสํ าคัญที่เกื้อกูลกระบวน
การปฏิรูป

 ความรูเปนสินคาสาธารณะ (Public Goods) แมความรูบางประเภทจะมีมูลคา
ตลาด ความเปนสาธารณะของความรูทํ าใหรัฐบาลตองมีบทบาทในการสงเสริมการผลิตความรู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมดานการวิจัยและการพัฒนา หากปลอยใหกลไกตลาดจัดสรรทรัพยากร
สํ าหรบัการวจิยัและการพัฒนา โดยรัฐบาลหามีบทบาทแตประการใดไม การวิจัยและการพัฒนา
ยอมมีนอยกวาระดับอุตมภาพ (Suboptimal R&D)
 การแบงบทบาทหนาที่ในการปฏิรูประหวางภาครัฐกับภาคเอกชน นับเปน ‘กติกา’
ทีสํ่ าคญัยิง่ รัฐตองมบีทบาทในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ และในการจัดสรรงบ
ประมาณส ําหรบัการวจิยัและการพฒันา ความชดัเจนในการก ําหนดบทบาทหนาที่ (Responsibility 
Assignment) นบัเปนปจจัยสํ าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
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ระบบอุดมศึกษาไทยปฏิรูปไดหรือไม?
 ในฐานะเจาสํ านักทุกขทรรศน (Pessimism) ผมมีความเห็นวา การแปรเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเปนเรื่องยากยิ่ง ในปจจุบัน เงื่อนไขอันจํ าเปนในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปอุดมศึกษา มิไดดํ ารงอยูในสังคมไทย
 ประการแรก ไมมีฉันทมติวาดวยการปฏิรูปอุดมศึกษา ไมมีคํ าตอบอันยอมรับ
รวมกันวา จะปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอยางไร และปฏิรูปเพื่อใคร
 ประการที่สอง ไมมพีลงัขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปทั้งภายในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภายในหรือภายนอกระบบอุดมศึกษา  และพลงัผลักดันจากตางประเทศ
 ประการที่สาม ไมมีฉันทมติวาดวยสถาปตยกรรมเชิงสถาบันที่เหมาะสมสํ าหรับ
มหาวทิยาลยัไทย และมีปญหาวา  ใครมีหนาที่ในการออกแบบเชิงสถาบันดังกลาวนี้

ในประการส ําคญั ทศิทางและแนวโนมของการอดุมศกึษาไทยในปจจบัุน นอกจาก
จะไมเกือ้กลูการปฏิรูปแลว ยังนํ าความเสื่อมทรามมาสูระบบอุดมศึกษาอีกดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิง่การเดินแนวทาง Commodification, Marketization และ McDonaldization รวมตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการที่ปราศจากธรรมาภิบาล คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ใครมีหนาที่เบี่ยงเบน
ระบบอดุมศกึษาออกจากเสนทางแหงหายนภัยดังกลาวนี้

หมายเหตุ
 บทความนี้เรียบเรียงจากบทอภิปรายเรื่อง จนิตภาพอดุมศึกษา กาวใหมหลังการ
ปฏิรูป จัดโดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมกับ
มหาวทิยาลยัธรุกิจบัณฑิตย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ผูรวมอภิปรายประกอบดวย ศาสตราจารย
ดร.ชัยอนันต สมทุวณิช และ ดร.อมรวชิช นาครทรรพ
 ตอนที่หนึ่ง สอง และสามของบทความนี้ตีพิมพในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
ฉบับวนัที่ 14, 28 สิงหาคม  และ 4 กันยายน 2546
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