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ข้ อสังเกตต่อ บทความ1
การนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ : ข้ อพิจารณาบางประการก่ อนนามหาวิทยาลัยขายทอดตลาด
โดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

คัดค้ านกลไกตลาดในมหาวิทยาลัย!!
รศ.ใจ อึ ้งภากรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกริ่ น
ข้ อเขียนของอาจารย์ทงั ้ 2 ท่านนัน้ เผยแพร่อยู่ใน website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนตังแต่
้ ปี 2549 แม้ วา่ จะเป็ นบทความที่
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ผ่านมาแล้ วครึ่งทศวรรษ แต่บทความขนาดสันของอาจารย์
้
ทงั ้ 2 ท่าน ก็ยงั ถูกนามาใช้ อ้างอิงบนหน้ า Facebook “ม.
นอกระบบ ม.เกษตร” และ “แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้ าน ม.นอกระบบ” พร้ อมกับการเคลื่อนไหวตังแต่
้ ต้นปี 2555 ทัง้
จาก นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่วา่ จะเป็ น อาจารย์ หมอ พยาบาล ในห้ วงยามที่
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ไม่วา่ จะเป็ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา เป็ นต้ น กาลังเริ่มขยับเพื่อพามหาวิทยาลัยออก
นอกระบบ (ราชการ)
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ในบทความนี ้จะแบ่งข้ อสังเกตเป็ น 2 ส่วน โดย ส่วนแรก เป็ นข้ อสังเกตที่เป็ นการวิเคราะห์ตวั เนื ้อหา ความเป็ นเหตุเป็ นผล
ในบทความเพื่อมุง่ ตอบคาถามที่วา่ บทความได้ ให้ คาตอบตามความตังใจของผู
้
้ เขียนหรื อไม่ และ ส่วนที่สอง เป็ นการให้
ข้ อสังเกตเพิม่ เติมของผม ซึ่งควรต้ องกล่าวไว้ วา่ อาจไม่มีความชอบธรรมนัก เนื่องจากข้ อมูล ข้ อเท็จจริงบางอย่างได้ ผา่ น
การทดสอบมากว่า 5 ปี แล้ ว

ข้ อสังเกตแรก ผู้เขียนบทความทัง้ สองตอบโจทย์ ท่ ตี ัวเองตัง้ หรื อไม่
สมมติฐาน (หรื อ bias เบื ้องต้ นของผม) เชื่อว่า บทความทังสอง
้ (ซึ่งถูกเขียนในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยของรัฐอย่างน้ อย 3
มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมตั เิ พื่อออกนอกระบบ) เขียนเพื่อแสดงจุดยืน หรื อทัศนะที่ไม่เห็นด้ วยกับการ
ออกนอกระบบ โดยการเขียนเพื่อแย้ งดังกล่าว น่าจะทาได้ 2 ทาง คือ 1) บอกว่า “ระบบเดิม หรื อการอยู่ในระบบราชการ”
วิเศษอย่างไร และ/หรื อ 2) บอกว่า “นอกระบบราชการ” ไม่ดีอย่างไร (อาจต้ องกล่าวไว้ ก่อนว่า นอกระบบราชการใน
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วีรบูรณ์ วิสารทสกุล นักศึกษาปริ ญญาเอกสาขาประชากรศึกษา เอกสารสาหรับวิชาสัมมนาพัฒนาคุณภาพประชากรฯ (2555)
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http://61.47.2.69/~midnight/midnight 2544/0009999828.html
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หรื อบางท่านใช้ คาว่า มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

ซึง่ อยูใ่ นช่วงเวลาของรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ที่
ครม. และ สนช. มีมติเห็นชอบกับ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทักษิ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
เป็ นต้ น
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ความหมายนี ้ คือ เอกชน ณ ขณะนัน้ ไม่มีทางเลือก และยังไม่มีการพูดถึง สถานะภาพ ส่วนราชการที่เป็ นแบบ public
entrepreneurship หรื อ มหาวิทยาลัยในนัยยะแบบ academic entrepreneurship
ซึ่งผมตีความว่า บทความของ อ.ชาญวิทย์ พยายามจะเขียนเพื่อบอก ความวิเศษของการอยู่ในระบบราชการ ในขณะที่
บทความ ของ อ.ใจ พยายามชี ้ว่า นอกระบบราชการ หรื อการเป็ นเอกชนเลวกว่าอย่างไร ซึ่งเมื่ออ่านบทความทังสองแล้
้
วก็
น่าจะทาให้ ผ้ อู ่านทังหลายเชื
้
่อมัน่ มากยิ่งขึ ้น ว่าอยู่ระบบเดิม ดีกว่าไปปนอกระบบ เพราะมีข้อมูลทัง้ 2 ด้ านเสริ มกันอยู่...แต่
ผมไม่ได้ คดิ แบบนัน้
ในบทความแรก ของ ศ.ดร.ชาญวิทย์ นัน้ เริ่มต้ นจากอาจารย์มีสมมติฐานหรื อความเชื่ออยู่วา่ มหาวิทยาลัยนันเป็
้ น
ศูนย์กลางทางปั ญญาของสังคม / เป็ นที่รวมของคนที่ทีความรู้ มีสติปัญญา ทังศาสตร์
้
และศิลป์ / เป็ นที่สร้ างคนรุ่นใหม่
ออกไปเป็ นผู้นาของสังคม ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงเป็ นทางรอดของสังคม (ในเบื ้องต้ น ผมขอเชื่อตามสมมติฐานนี ้ไปก่อน
เพราะหากไม่เชื่อตามสมมติฐานนี ้ เราก็คงไม่ต้องอ่านกันต่อ)
ถัดมาอาจารย์ได้ นาเสนอแนวทาง 10 ประการเพื่อการ “ปฏิรูป” มหาวิทยาลัย ที่เป็ นทางเลือกจากการขายทอดตลาด
โดยนัยของข้ อเสนอ ไม่สามารถตีความเป็ นอื่นได้ นอกจาก “ระบบเดิม หรื อในระบบไม่ดี” จึงจาเป็ นต้ อง ปฏิรูปเสียใหม่
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของข้ อเสนอ ก็พบว่ามีความขัดแย้ งกันเองอยู่หลายประเด็นและยังไม่ได้ เป็ นแนวทางที่จะ
ยืนยันว่า ระบบเดิมดีกว่าอย่างไร เช่น แนวทางที่ 1 เป็ นการยืนยันให้ คงไว้ ซึ่ง “ระบบราชการ” ...(1) ควรธำรงรักษำไว ้ซึง่
ระบบรำชกำร (ทีด
่ )ี และจงภูมใิ จในควำมเป็ น "ข ้ำรำชกำร" (ทีด
่ )ี ซึง่ แปลตำมลำยลักษณ์อักษรว่ำ คือ "ผู ้รับใช ้
กิจกำรของพระรำชำ" หรือของพระเจ ้ำแผ่นดิน

แต่กลับมิได้ อธิบายว่า ระบบนี ้ดีอย่างไร และจะเป็ นระบบที่นาพาไปสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางทางปั ญญาของสังคมได้ อย่างไร
ในขณะที่ แนวทางที่ 2 และ 3 กลับเรี ยกร้ องว่า ระบบราชการนี่แหละต้ องแก้ ไข ปรับให้ ดีขึ ้น และต้ องทาให้ ทนั สมัย มากขึ ้น
..(2) ดำเนินกำรปฏิรป
ู หรือแก ้ไขระบบรำชกำรทีเ่ ป็ นอยู่ ให ้คล่องตัว ให ้ทันสมัย... (3) ดำเนินกำรบริหำรและจัดกำร
ในระบบคูข
่ นำน ...ให ้ระบบทีด
่ ำเนินมำทัง้ ในรูปแบบของรำชกำรปกติ กับระบบทีส
่ ร ้ำงขึน
้ ใหม่และซ ้อนกันในบำง
มหำวิทยำลัย ...ในรูปแบบของ "รำชกำรมหำวิทยำลัยทีท
่ ันสมัย" ในทีส
่ ด
ุ

ในขณะที่แนวทางข้ อที่ 4 ให้ ยึด "ความเป็ นเลิศทางวิชาการ" เป็ นหลักการสาคัญอันดับหนึ่ง และ แนวทางข้ อที่ 5 ต้ องสร้ าง
สมดุลระหว่าง "ศาสตร์ และศิลป์" ให้ ทดั เทียมกันทังวิ
้ ชาการด้ านวิทยาศาสตร์ ประยุกต์และบริ สทุ ธิ์ กับวิชาการด้ านสังคม
และมนุษย์ ไม่ใช่ 80:20 อย่างที่เป็ นอยู่ ซึ่งน่าจะขัดแย้ งอย่างยิ่ง กับแนวทางข้ อที่ 7 ที่ให้ ถือนโยบาย "จิ๋วแต่แจ๋ว" ยึดหลัก
ที่วา่ มหาวิทยาลัยที่เด่นและดัง ไม่มีความจาเป็ นจะต้ องเป็ น "comprehensive university" หรื อต้ องมีทกุ สาขาวิชา
ซึ่งพิจารณาแล้ ว ก็ไม่เข้ าใจว่า เราควรพัฒนาให้ เก่งเฉพาะด้ าน เฉพาะอย่างให้ มีความเป็ นเลิศ ซึ่งก็คงต้ องลาเอียงในการ
จัดสรรทรัพยากร หรื อ เราควรจัดสมดุล โดยการเกลี่ยทรัพยากรที่จากัด ให้ กบั ทุกด้ าน ทุกสาขาในมหาวิทยาลัย
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และยังควรต้ องตังข้
้ อสงสัยไว้ ก่อนด้ วยว่า ความเลิศทางวิชาการ (แนวทางข้ อที่ 4) กับ การเป็ นทางรอดให้ กบั สังคม
(สมมติฐาน) เป็ นเรื่ องเดียวกันจริงหรื อ เมื่อเกณฑ์ประเมินมหาวิทยาลัย ประเมินอาจารย์ ไม่ได้ มีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้ อง
กับการแก้ ไขปั ญหาของสังคมแต่อย่างใด
อีกทังในแนวทางข้
้
อที่ 6 อ.ชาญวิทย์ ก็ยงั ชี ้เองว่า ในระบบมหาวิทยาลัยอย่างที่เป็ นอยู่ สภามหาวิทยาลัยมีปัญหา
จาเป็ นต้ องได้ รับการปฏิรูป เพราะมีอานาจมากล้ นจนเกินไป (6) ปฏิรปู องค์กรภำยในของมหำวิทยำลัย ทำให ้สภำ
มหำวิทยำลัยเป็ น "สภำนโยบำย" อย่ำงแท ้จริง มีกำรประชุมเพียงปี ละ 2 ครัง้ แทนกำรทำงำนบริหำรประจำและ
ประชุมกันถึงปี ละ 12 ครัง้ คัดเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู ้ทีท
่ รงคุณวุฒแ
ิ ละสนใจในเรือ
่ งของกำรศึกษำ
อย่ำงแท ้จริง แทนกำรแต่งตัง้ นักกำรเมืองหรือนั กธุรกิจกำรค ้ำ....

ข้ อเท็จจริงเบื ้องต้ นเหล่านี ้ ทาให้ ผมเห็นว่าบทความแรก มีข้ออ่อนที่ไม่สนับสนุนความเชื่อของผู้เขียนเอง หรื อไม่ตอบโจทย์
ที่ผ้ เู ขียนมีนยั ยะต้ องการให้ มหาวิทยาลัยยังคงอยู่ในระบบแบบเดิม
ส่ วนในบทความที่สอง ของ อ.ใจ สมมติฐานหรื อความเชื่อของอาจารย์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ การเมือง ก็คือ อะไรที่
เป็ นทุนนิยม อะไรที่ควบคุมด้ วยระบบหรื อกลไกตลาด ทุกอย่างจะเลวร้ ายไปเสียหมด และเชื่อว่าการเรี ยกร้ องให้ รัฐเล็กลง
ลดการสนับสนุนงบประมาณให้ มหาวิทยาลัย แล้ วให้ กลไกลาดเข้ ามาจัดการแทน เป็ นเรื่ องไม่ดีสาหรับบริการสาธารณะ
อย่างระบบการศึกษา และที่สาคัญ อ.ใจสรุปว่า เสรี ภาพทางวิชาการ กับ การอยู่นอกระบบ ไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่สมั พันธ์กนั
อ.ใจ ได้ เขียนบรรยายถึงความไม่ดีของระบบเอกชนและกลไกตลาด โดยชูประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ (1) ประสิทธิภาพ
(2) การบริหารงานบุคคล ที่จะเน้ นความคล่องตัว ไม่เน้ นกฎเกณฑ์ ไม่สนับสนุนให้ มีสหภาพเพื่อคานอานาจบริ หาร และ
(3) การบริหารมหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าที่น่ารับฟั งมีเพียงประเด็นเดียว คือ เรื่ องของ
ประสิทธิภาพ ซึ่ง อ.ใจชี ้ว่า ประสิทธิภาพในมุมของเสรี นิยม คือ การทากาไรให้ มากขึ ้น ซึ่งตรงกันข้ าม กับ ประสิทธิภาพใน
มุมของสังคมนิยม ต้ องการบริการคนจนให้ มากขึ ้น
เพราะประเด็นเรื่ องของการบริหารมหาวิทยาลัยโดยคนกลุม่ เล็กในนาม “สภามหาวิทยาลัย” ในมุมมองของผม เห็นว่า ไม่
เกี่ยวกับ ความเป็ นนอกระบบหรื อในระบบแต่อย่างไร เพราะแม้ แต่ มหาวิทยาลัยในระบบเอง อ.ชาญวิทย์ ก็ยงั เสนอให้
ปรับปรุง ดังปรากฏในแนวทางที่ (6) ปฏิรูปองค์กรภำยในของมหำวิทยำลัย ทำให ้สภำมหำวิทยำลัยเป็ น "สภำ
นโยบำย" อย่ำงแท ้จริง มีกำรประชุมเพียงปี ละ 2 ครัง้ แทนกำรทำงำนบริหำรประจำและประชุมกันถึงปี ละ 12 ครัง้
คัดเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู ้ทีท
่ รงคุณวุฒแ
ิ ละสนใจในเรือ
่ งของกำรศึกษำอย่ำงแท ้จริง แทนกำร
่ เสียง ฯ
แต่งตัง้ นั กกำรเมืองหรือนั กธุรกิจกำรค ้ำ.... หรือกำรเข ้ำมำดำรงตำแหน่งเพียงเพือ
่ เกียรติยศ ชือ

และ ประเด็นรื่ องของการบริหารงานบุคคลนัน้ ในมุมของผมจะช่วยแก้ ไขปั ญหา การทางานแบบเช้ าชามเย็นชามของระบบ
ราชการในมหาวิทยาลัยได้ เป็ นอย่างดี นัน่ หมายถึง จะยิ่งช่วยทาให้ การใช้ เงินของรัฐคุ้มค่ามากขึ ้น
กลับมาถกเถียงในประเด็นเรื่ องประสิทธิภาพ อ.ใจ บอกว่า เมื่อออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยจะต้ องการทากาไรให้ มาก
ที่สดุ (เนื่องจากรัฐบาลลดงบประมาณ) ซึ่งสามารถทาได้ ด้วยการลดค่าใช้ จ่ายและเพิม่ รายได้ เช่น ตัดสวัสดิการพนักงาน
ตัดวิชาที่คนสนใจน้ อย เช่น วรรณคดี ฟิ สกิ ส์ทฤษฎี ไม่เพิม่ หนังสือในห้ องสมุด ไม่เพิ่มอาจารย์ (ลดต้ นทุน) ในทางตรงข้ าม
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จะเพิม่ วิชาบริหารธุรกิจ วิชาทาเงินอย่างกอล์ฟ เพิม่ จานวนนักศึกษา เพิ่มค่าเทอม (เพิม่ รายได้ ) ซึ่งจะส่งผลให้ คนจนไม่
สามารถเข้ าถึงบริการด้ านการศึกษาได้ (ประเด็นการเพิ่มค่าเทอมนี ้ จะจริงหรื อไม่ จะได้ แสดงข้ อเท็จจริงส่วนถัดไป)
คาอธิบายในเรื่ องประสิทธิภาพ = กาไรสูงสุด ของ อ.ใจ นัน้ มีข้อโต้ แย้ งสาคัญอยู่อย่างน้ อย 3 ประการ
1) คือ เมื่อพิจารณาในมุมที่วา่ การศึกษาเป็ นสินค้ าในตลาดที่มีผ้ ผู ลิตอยู่หลายราย และอาจมีหลายเกรด หลายคุณภาพให้
เลือกได้ การตังราคาสิ
้
นค้ าตามอาเภอใจ โดยเฉพาะการตังราคาสิ
้
นค้ าให้ สงู กว่าเจ้ าอื่นๆ เพื่อหวังกาไร จะมีผลทาให้
ยอดขายสินค้ า หรื อกาไรลดลง จนถึงขาดทุน กลไกการตลาดจะทาหน้ าที่กดดันให้ เจ้ าของสินค้ าต้ องลดราคาสินค้ าตัวเอง
ลงมา เพื่อแข่งขันกับเจ้ าอื่นที่มีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกัน ดังนันจึ
้ งเป็ นไปไม่ได้ เลย ที่เจ้ าของสินค้ าจะทาลายสินค้ าตัวเอง โดย
ไม่พฒ
ั นาคุณภาพให้ ดีขึ ้น (เพิม่ จานวนหนังสือ จ้ างอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ปรับปรุงระบบบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย )
2) อ.ใจ เชื่อว่า สินค้ าที่มีผ้ ซู ื ้อสนใจน้ อย อย่างวิชาวรรณคดีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยจะถูกตัดทิ ้ง ซึ่งก็เป็ นจริงในตลาดทุน
นิยม แต่ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรลืม ก็คือ สินค้ าที่จะขายได้ จาเป็ นต้ องสร้ างความแตกต่าง (differentiation)
เพื่อมีสว่ นในการสร้ างกาไรระยะยาวและความมัน่ คงของแบรนด์มหาวิทยาลัย
แต่การมุง่ สร้ างความแตกต่างเพื่อให้ เกิดการทากาไรชัว่ คราว อย่างการสร้ าง “วิชา” ที่สามารถให้ เงินได้ ง่ายๆ ตามกระแส
แฟชัน่ ที่สนใจชัว่ ขณะ อย่างวิชา กอล์ฟ จะไม่สามารถสร้ างความมัน่ คงของแบรนด์มหาวิทยาลัยได้ ในระยะยาว แต่กลับจะ
กลายเป็ นการลงทุนที่ไม่ค้ มุ ค่ามากกว่า
ดังนัน้ การสร้ างความแตกต่างให้ กับวิชาที่มีการเรี ยนการสอน (แต่อาจมีคนสนใจน้ อย) มีองค์ความรู้ มีบคุ ลากรอยู่แล้ ว
น่าจะทาได้ ง่ายกว่า และคุ้มค่ากว่าในระยะยาว
และ 3) อ.ใจ เชื่อว่า เมื่อบริการด้ านศึกษาเป็ นสินค้ าในตลาดที่มีราคาสูง จะทาให้ คนยากจนเข้ าไม่ถึงนัน้ ข้ อเท็จจริงนี ้
ไม่ได้ เกิดขึ ้นเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ แต่มนั ได้ เกิดขึ ้นและดารงอยู่แล้ วในขณะที่มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบอย่างที่
เป็ นอยู่ ด้ วยระบบการแข่งขันแบบแพ้ คดั ออก คนที่โอกาสมากจึงไม่ใช่คนจน และที่สาคัญ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของรวมของ
ทังประเทศ
้
จะพบว่า ร้ อยละของนักเรี ยน ต่อนักเรี ยนทังหมดที
้
่สามารถเข้ าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาได้ มีเพียงร้ อยละ 15
4

หรื อ ประมาณ 2.2 ล้ านคนต่อประชากรนักเรี ยนประมาณ 14 ล้ านคน (ตัวเลขปี 2551) นัน่ หมายความว่า คนจนจานวน
มากเข้ าไม่ถึงระบบการศึกษาตังแต่
้ ระดับประถมและมัธยมแล้ ว
ในทางตรงข้ าม การอยู่นอกระบบและกลไกราคาต่างหาก ที่จะเป็ นเครื่ องรับประกันว่าคนจานวนมากจะสามารถเข้ าถึง
มหาวิทยาลัยได้ เพราะหากค่าใช้ จ่ายในการเรี ยนมหาวิทยาลัยมีราคาแพงจนเกินไป ก็จะไม่มี นักเรี ยนเข้ าเรี ยน จนกว่า
มหาวิทยาลัยจะปรับลดราคาลงมาเพื่อรองรับ นักเรี ยนจานวนมากที่สามารถจะจ่ายได้

4

ข้ อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ http://eis.moe.go.th/eis/stat51/T0002.htm
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กล่ าวโดยสรุป ในความเห็นของผม บทความทังสองข้
้
างต้ นมีจดุ อ่อนในการเขียนข้ อสนันสนุนสมมติฐาน ไม่ว่าจะเป็ น
สมมุตฐิ านเพื่อยืนยันว่า มหาวิทยาลัยในระบบแบบเดิมดีกว่า ดังข้ อเขียนของ อ.ชาญวิทย์ เพราะแนวทางที่อาจารย์เขียน
นัน้ ต่างชี ้ให้ เห็นว่า ระบบเดิมที่เป็ นอยู่จาเป็ นต้ องการการปฏิรูปอย่างรอบด้ าน ไล่ตงแต่
ั ้ ระบบบริหารสูงสุด ระบบบริหาร
จัดการ รวมถึง “ระบบราชการโดยรวม” ขณะที่แนวทางที่เป็ นข้ อเสนอกว่าครึ่ง ก็มีความขัดแย้ งกันเอง ไม่ได้ สอดรับซึ่งกัน
และกันเพื่อเป็ นการยืนยันสมมติฐาน นัน่ ทาให้ ข้อเขียนแรกไม่ได้ โน้ มน้ าวให้ เชื่ อตาม แต่ยิ่งทาให้ เห็นว่า ระบบเดิม
จาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อ สมมติฐานเพื่อยืนยันว่า การแปรรูปมหาวิทยาลัยไปอยู่นอกระบบราชการเลวร้ ายกว่า เพราะเป็ นทุนนิยมและใช้ กลไก
ตลาดจัดการ ดังข้ อเขียนของ อ.ใจ นัน้ ก็อธิบาย ประเด็นหักล้ างสาคัญของการอยู่นอกระบบ ในเรื่ องประสิทธิภาพ หรื อ
การทากาไรสูงสุด รวมถึงการแข่งขันในตลาดการบริการการศึกษาได้ ไม่ครบถ้ วนและสมบูรณ์ ภายใต้ ที่แบนรด์ของสินค้ าที่
มีคณ
ุ ค่าที่แตกต่างไปจากสินค้ าทัว่ ไปในตลาด และยังมีข้อโต้ แย้ งเรื่ องคนจนที่จะเข้ าไม่ถึงบริการการศึกษา ซึ่งข้ อเท็จจริงที่
เป็ นอยู่ก็คือ คนจนนันเข้
้ าไปถึงบริการทางการศึกษาอยู่แล้ ว โดยไม่จาเป็ นว่าจะอยู่ในระบบหรื อนอกระบบ

ข้ อสังเกตสอง
ในส่วนที่สองนี ้ ผมมีประเด็นข้ อสังเกตเกี่ยวกับคาถามบางประการที่มีตอ่ มหาวิทยาลัยนอกระบบ ได้ แก่
มหาวิทยาลัยนอกระบบ หารายได้ ด้วยการเพิม่ ค่าเทอมแพงจริ งหรื อ
เมื่อนาค่าเทอมของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบรุ่นแรก ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี และ ม.มหิดล เปรี ยบเทียบ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(หาดใหญ่) ที่ยงั อยู่ในระบบ ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์ มีข้อมูลดังนี ้ (ข้ อมูล สาหรับปี 2555)
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ (แปรสภาพ)
เชียงใหม่ (แปรสภาพ)
ธนบุรี (แปรสภาพ)
มหิดล (แปรสภาพ)
สงขลานครินทร์ (ในระบบ)
ธรรมศาสตร์ (ในระบบ)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
18,000 บาท / เทอม
10,000 บาท / เทอม (ประมาณ)
14,000 บาท / เทอม
17.250 บาท/เทอม
15,000 บาท / เทอม
18,200 บาท / เทอม

สาขาแพทย์ ศาสตร์
18,000 บาท/เทอม
25,000 บาท/ปี (ประมาณ)
19,000 บาท/เทอม
23,000 บาท/เทอม
21,100 บาท/เทอม

จากข้ อมูลตามตาราง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หรื อการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ไม่มีได้ นยั ยะโดยตรงต่อค่า
เทอมแต่อย่างใด
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มหาวิทยาลัยนอกระบบ ลดต้ นทุนด้ วยการไม่พฒ
ั นาห้ องสมุดจริงหรื อ
นอกจากนี ้ หากพิจารณาไปที่งบประมาณสาหรับห้ องสมุด ซึ่ง อ.ใจ เชื่อว่า มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบจะไม่ลงทุนเพื่อ
การพัฒนา หรื อซื ้อหนังสือ เพิม่ เติม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการลดต้ นทุน เราอาจพิจารณาได้ จาก ข้ อมูลงบประมาณบางส่วนของ
สานักหอสมุดจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ในระบบ)
มหิดล (นอกระบบ)
เชียงใหม่ (นอกระบบ)

ปี 2550
127.8

งบประมาณรายปี (ล้ านบาท)
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
131.1
134.3
122.6
101
124
103
119
124

ปี 2554
101
121.8

หากพิจารณาจากงบประมาณที่สานักหอสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ รับ ก็มไิ ด้ บง่ ชี ้ว่า การลงทุนของมหาวิทยาลัยนอก
ระบบจะลดต้ นทุนโดยไม่พฒ
ั นาห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยและคณะ
และแม้ วา่ งบประมาณของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยหมิดล ในปี 2553 และ 2554 จะลดลงตามลาดับ แต่หากเข้ าไปดู
งบประมาณที่ใช้ เพื่อซื ้อทรัพยากรสาหรับห้ องสมุดโดยเฉพาะฐานข้ อมูลวารสารอีเล็คทรอนิค และหนังสืออิเล็คทรอนิค ก็จะ
พบว่า สานักหอสมุดใช้ เงินลงทุนในส่วนนี ้ เพิ่มขึ ้นทุกปี นับตังแต่
้ ปี 2551 เป็ นต้ นมา
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มหาวิทยาลัยนอกระบบกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว โลกทังโลกถู
้
กเชื่อมร้ อยไว้ ด้วยระบบเครื อข่าย internet และปั ญหาที่
ซับซ้ อนอย่างใหม่ๆ เกิดขึ ้นอย่างที่สถาบันแบบเดิมๆ ไม่สามารถจะแก้ ไขได้ มีเรื่ องราวและบทเรี ยนต่างๆ เกิดขึ ้นมากมาย
ซึ่งแล้ วแต่เป็ นประโยชน์ตอ่ การคิดถึง มหาวิทยาลัยนอกระบบในรูปแบบอื่นๆ
6

7

 มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Univeristy) หรื อ Academic entrepreneurship : การเป็ น
มหาวิทยาลัยนอกระบบ มีรูปแบบที่มีเป้าหมายทางสังคม แต่ใช้ รูปแบบทางธุรกิจเป็ นตัวผลักดันการทางานของ
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ข้ อมูลงบประมาณของสานักหอสมุดของแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถเข้ าถึงหน้ าที่หน้ า website ของสานักหอสมุดเลย เช่น
http://www.li.mahidol.ac.th/about/annual-tha.php (ม.มหิดล),
http://library.cmu.ac.th/cmul/th/content/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5 (ม.เชียงใหม่), และ
http://203.131.219.178/tulib/index.php/library-publications/annual-report (และ ม.ธรรมศาสตร์ )
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เอกสารชื่อ Towards the Entrepreneurial University? ใน https://webspace.utexas.edu/cherwitz/www/articles/gibb_hannon.pdf

7

มหาวิทยาลัย เป็ นแนวคิดที่ถกุ ผลักดันออกมาจากฝั่ งยุโรป อเมริกา ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาเผชิญหน้ ากับปั ญหา
วิกฤติการณ์ทางการเงิน
 Internet : ทาให้ ต้นทุนในการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ถูกลงอย่างมหาศาล ปั จจุบนั มีมหาวิทยาลัย ชันน
้ าทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศที่เปิ ดให้ มีการเรี ยน online ทังแบบฟรี
้
และแบบที่ต้องจ่ายเงิน
8

ล่าสุด บริษัท คอสเซรา ได้ เปิ ดให้ มีการเรี ยนแบบ online เกือบ 200 วิชา ทัง้ การแพทย์ บริหาร การจัดการ
วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ โดยมีมหาวิทยาลัยทังใน
้ อเมริการและอังกฤษ ที่เข้ าร่ วมสอนถึง 33
มหาวิทยาลัย (น่าจะมีเพิม่ อีก) แต่ละวิชา จะมีวีดีโอแลคเชอร์ ประมาณ 6-10 สัปดาห์ และมีการบ้ านที่ต้องทาและส่ง
เมื่อเรี ยนและส่งการบ้ านครบ (บางวิชาต้ องสอบ mid term/final) ก็จะได้ ใบ certificate จาก อ. ผู้สอน
 สถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ : ในประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ที่อยู่นอกระบบราชการ และก็
ไม่ได้ มงุ่ ทากไร อีกทังยั
้ งมุง่ สร้ าง นักศึกษา หรื อ ผู้เรี ยน ให้ ไปเป็ นผู้ทาการเปลี่ยนแปลงสังคมในดีขึ ้น มิได้ มงุ่ ความ
เลิศทางวิชาการแบบมหาวิทยาลัยเดิมๆ ใฝ่ ฝั น อาทิ เช่น สถาบันอาศรมศิลป์ ที่เปิ ดสอน ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต
และสถาปั ตยกรรมมหาบัณฑิต หรื อ สถาบันการเรี ยนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวติ ) ที่เปิ ดสอนทังในระดั
้
บ
ปริญญาตรี และปริญญาโท
กล่ าวโดยสรุป
 บทความทังสอง
้
มีอคติ หรื อมีข้อจากัดกับ การคิดถึงคาว่า “นอกระบบ” ทาให้ ติดกับ และคิดวนเวียนอยู่กบั
ข้ อเท็จจริงด้ านเดียวของทุนนิยม กลไกตลาดแบบเดิม ที่เน้ นกาไรสูงสุด โดยลดต้ นทุนการผลิต และเพิม่ รายได้ เป็ น
การเอาเปรี ยบคนจน ซึ่งทาให้ ผู้เขียนทังสองมองว่
้
าไม่ควรนามาใช้ กบั การบริการการศึกษา
 แต่จากข้ อมูลและการให้ เหตุผลของบทความทังสอง
้
ซึ่งผมมีข้อโต้ แย้ งนัน้ ทาให้ ผมไม่อาจเชื่อตามที่ผ้ เู ขียนตังใจจะ
้
เขียนได้
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เอกสารชื่อ The Academic Entrepreneur: Myth or Reality for Increased Regional Growth in Europe?
http://www.iareg.org/fileadmin/iareg/media/papers/WP1_03g.pdf
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.coursera.org/courses

