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ข้อสงัเกตตอ่ บทความ1  
การน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ : ข้อพิจารณาบางประการก่อนน ามหาวิทยาลัยขายทอดตลาด 

โดย ศ.ดร.ชาญวทิย์ เกษตรศริิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ  

คัดค้านกลไกตลาดในมหาวทิยาลัย!!   
รศ.ใจ อึง้ภากรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
เกร่ิน 
ข้อเขียนของอาจารย์ทัง้ 2 ท่านนัน้ เผยแพร่อยู่ใน website ของมหาวทิยาลยัเท่ียงคืนตัง้แตปี่ 2549 แม้วา่จะเป็นบทความท่ี

ผา่นมาแล้วคร่ึงทศวรรษ2 แตบ่ทความขนาดสัน้ของอาจารย์ทัง้ 2 ท่าน ก็ยงัถกูน ามาใช้อ้างอิงบนหน้า Facebook  “ม.
นอกระบบ ม.เกษตร” และ “แนวร่วมนิสิตนกัศกึษาคดัค้าน ม.นอกระบบ”  พร้อมกบัการเคล่ือนไหวตัง้แตต้่นปี 2555 ทัง้
จาก นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัตา่งๆ รวมถึง บคุลากรของมหาวทิยาลยัไมว่า่จะเป็น อาจารย์ หมอ พยาบาล ในห้วงยามท่ี
มหาวทิยาลยัหลายแห่ง ไมว่า่จะเป็น มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ รวมถึง มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา เป็นต้น ก าลงัเร่ิมขยบัเพ่ือพามหาวทิยาลยัออก

นอกระบบ (ราชการ)3     
 
ในบทความนีจ้ะแบง่ข้อสงัเกตเป็น 2 สว่น โดย สว่นแรก เป็นข้อสงัเกตท่ีเป็นการวเิคราะห์ตวัเนือ้หา ความเป็นเหตเุป็นผล
ในบทความเพ่ือมุง่ตอบค าถามท่ีวา่ บทความได้ให้ค าตอบตามความตัง้ใจของผู้เขียนหรือไม ่และ สว่นท่ีสอง เป็นการให้
ข้อสงัเกตเพิม่เตมิของผม ซึ่งควรต้องกลา่วไว้วา่อาจไม่มีความชอบธรรมนกั เน่ืองจากข้อมลู ข้อเท็จจริงบางอย่างได้ผา่น
การทดสอบมากวา่ 5 ปีแล้ว 
 

ข้อสังเกตแรก ผู้เขียนบทความทัง้สองตอบโจทย์ที่ตัวเองตัง้หรือไม่ 
 
สมมตฐิาน (หรือ bias เบือ้งต้นของผม) เช่ือวา่ บทความทัง้สอง (ซึ่งถกูเขียนในช่วงเวลาท่ีมหาวทิยาลยัของรัฐอย่างน้อย 3 
มหาวทิยาลยัอยู่ในระหวา่งการพจิารณาอนมุตัเิพ่ือออกนอกระบบ) เขียนเพ่ือแสดงจดุยืน หรือทศันะท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการ
ออกนอกระบบ โดยการเขียนเพ่ือแย้งดงักลา่ว น่าจะท าได้ 2 ทาง คือ 1) บอกวา่ “ระบบเดิม หรือการอยู่ในระบบราชการ” 
วเิศษอย่างไร และ/หรือ  2) บอกวา่ “นอกระบบราชการ” ไมด่ีอย่างไร (อาจต้องกลา่วไว้ก่อนวา่ นอกระบบราชการใน
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 วีรบรูณ์ วิสารทสกลุ นกัศกึษาปริญญาเอกสาขาประชากรศกึษา เอกสารส าหรับวิชาสมัมนาพฒันาคณุภาพประชากรฯ  (2555) 
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 http://61.47.2.69/~midnight/midnight2544/0009999828.html  ซึง่อยูใ่นชว่งเวลาของรัฐบาล พลเอกสุรยทุธ จลุานนท์ ที่ 
ครม. และ สนช. มีมติเห็นชอบกบั ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐหลายแหง่ อาทิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
เป็นต้น  
3

 หรือบางทา่นใช้ค าวา่ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 

http://61.47.2.69/~midnight/midnight2544/0009999828.html
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ความหมายนี ้คือ เอกชน ณ ขณะนัน้ ไมมี่ทางเลือก และยงัไมมี่การพดูถึง สถานะภาพ สว่นราชการท่ีเป็นแบบ public 
entrepreneurship หรือ มหาวทิยาลยัในนยัยะแบบ academic entrepreneurship  
 
ซึ่งผมตีความวา่ บทความของ อ.ชาญวทิย์ พยายามจะเขียนเพ่ือบอก ความวเิศษของการอยู่ในระบบราชการ ในขณะท่ี 
บทความ ของ อ.ใจ พยายามชีว้่า นอกระบบราชการ หรือการเป็นเอกชนเลวกวา่อย่างไร  ซึ่งเม่ืออ่านบทความทัง้สองแล้วก็
น่าจะท าให้ผู้อ่านทัง้หลายเช่ือมัน่มากยิ่งขึน้ วา่อยู่ระบบเดมิ ดีกวา่ไปปนอกระบบ เพราะมีข้อมลูทัง้ 2 ด้านเสริมกนัอยู่...แต ่
ผมไม่ได้คดิแบบนัน้  
 
ในบทความแรก ของ ศ.ดร.ชาญวทิย์ นัน้ เร่ิมต้นจากอาจารย์มีสมมตฐิานหรือความเช่ืออยู่วา่ มหาวทิยาลยันัน้เป็น
ศนูย์กลางทางปัญญาของสงัคม / เป็นท่ีรวมของคนท่ีทีความรู้ มีสตปัิญญา ทัง้ศาสตร์และศิลป์ / เป็นท่ีสร้างคนรุ่นใหม่
ออกไปเป็นผู้น าของสงัคม ดงันัน้ มหาวทิยาลยัจึงเป็นทางรอดของสงัคม (ในเบือ้งต้น ผมขอเช่ือตามสมมตฐิานนีไ้ปก่อน 
เพราะหากไมเ่ช่ือตามสมมตฐิานนี ้เราก็คงไมต้่องอ่านกนัตอ่)   
 
ถดัมาอาจารย์ได้น าเสนอแนวทาง 10 ประการเพ่ือการ “ปฏิรูป” มหาวทิยาลยั ท่ีเป็นทางเลือกจากการขายทอดตลาด 
โดยนยัของข้อเสนอ ไมส่ามารถตีความเป็นอ่ืนได้ นอกจาก “ระบบเดมิ หรือในระบบไม่ดี” จึงจ าเป็นต้อง ปฏิรูปเสียใหม่  
 
เม่ือพจิารณาในรายละเอียดของข้อเสนอ ก็พบวา่มีความขดัแย้งกนัเองอยู่หลายประเดน็และยงัไมไ่ด้เป็นแนวทางท่ีจะ
ยืนยนัวา่ ระบบเดิมดีกวา่อย่างไร เช่น แนวทางท่ี 1 เป็นการยืนยนัให้คงไว้ซึ่ง “ระบบราชการ” ...(1) ควรธ ำรงรักษำไวซ้ ึง่

ระบบรำชกำร (ทีด่)ี และจงภมูใิจในควำมเป็น "ขำ้รำชกำร" (ทีด่)ี ซึง่แปลตำมลำยลักษณอ์ักษรวำ่ คอื "ผูรั้บใช ้

กจิกำรของพระรำชำ" หรอืของพระเจำ้แผ่นดนิ   
 
แตก่ลบัมิได้อธิบายว่า ระบบนีด้ีอย่างไร และจะเป็นระบบท่ีน าพาไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางทางปัญญาของสงัคมได้อย่างไร   
ในขณะท่ี แนวทางท่ี 2 และ 3 กลบัเรียกร้องวา่ ระบบราชการน่ีแหละต้องแก้ไข ปรับให้ดีขึน้ และต้องท าให้ทนัสมยัมากขึน้ 
..(2) ด ำเนนิกำรปฏริปูหรอืแกไ้ขระบบรำชกำรทีเ่ป็นอยู่ ใหค้ลอ่งตัว ใหท้ันสมัย... (3) ด ำเนนิกำรบรหิำรและจัดกำร

ในระบบคูข่นำน ...ใหร้ะบบทีด่ ำเนนิมำทัง้ในรปูแบบของรำชกำรปกต ิกับระบบทีส่รำ้งขึน้ใหมแ่ละซอ้นกันในบำง

มหำวทิยำลัย ...ในรปูแบบของ "รำชกำรมหำวทิยำลัยทีท่ันสมัย" ในทีส่ดุ 

 
ในขณะท่ีแนวทางข้อท่ี 4 ให้ยึด "ความเป็นเลิศทางวชิาการ" เป็นหลกัการส าคญัอนัดบัหนึ่ง และ แนวทางข้อท่ี 5 ต้องสร้าง
สมดลุระหวา่ง "ศาสตร์และศลิป์" ให้ทดัเทียมกนัทัง้วชิาการด้านวทิยาศาสตร์ประยกุต์และบริสทุธ์ิ กบัวชิาการด้านสงัคม
และมนษุย์ ไมใ่ช่ 80:20 อย่างท่ีเป็นอยู่  ซึ่งน่าจะขดัแย้งอย่างยิ่ง กบัแนวทางข้อท่ี 7 ท่ีให้ถือนโยบาย "จิ๋วแตแ่จ๋ว" ยึดหลกั
ท่ีวา่มหาวทิยาลยัท่ีเดน่และดงั ไมมี่ความจ าเป็นจะต้องเป็น "comprehensive university" หรือต้องมีทกุสาขาวิชา   
 
ซึ่งพจิารณาแล้ว ก็ไมเ่ข้าใจวา่ เราควรพฒันาให้เก่งเฉพาะด้าน เฉพาะอย่างให้มีความเป็นเลศิ ซึ่งก็คงต้องล าเอียงในการ
จดัสรรทรัพยากร หรือ เราควรจดัสมดลุ โดยการเกล่ียทรัพยากรท่ีจ ากดัให้กบัทกุด้าน ทกุสาขาในมหาวทิยาลยั 
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และยงัควรต้องตัง้ข้อสงสยัไว้ก่อนด้วยว่า ความเลศิทางวชิาการ (แนวทางข้อท่ี 4) กบั การเป็นทางรอดให้กบัสงัคม 
(สมมตฐิาน) เป็นเร่ืองเดียวกนัจริงหรือ เม่ือเกณฑ์ประเมนิมหาวทิยาลยั ประเมนิอาจารย์ ไมไ่ด้มีความเก่ียวเน่ืองสอดคล้อง
กบัการแก้ไขปัญหาของสงัคมแตอ่ย่างใด 
 
อีกทัง้ในแนวทางข้อท่ี 6  อ.ชาญวทิย์ ก็ยงัชีเ้องวา่ ในระบบมหาวทิยาลยัอย่างท่ีเป็นอยู่ สภามหาวทิยาลยัมีปัญหา 
จ าเป็นต้องได้รับการปฏิรูป เพราะมีอ านาจมากล้นจนเกินไป  (6) ปฏริปูองคก์รภำยในของมหำวทิยำลัย ท ำใหส้ภำ

มหำวทิยำลัยเป็น "สภำนโยบำย" อยำ่งแทจ้รงิ มกีำรประชมุเพยีงปีละ 2 ครัง้ แทนกำรท ำงำนบรหิำรประจ ำและ
ประชมุกันถงึปีละ 12 ครัง้ คัดเลอืกกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัยจำกผูท้ีท่รงคณุวฒุแิละสนใจในเรือ่งของกำรศกึษำ

อยำ่งแทจ้รงิ แทนกำรแตง่ตัง้นักกำรเมอืงหรอืนักธรุกจิกำรคำ้.... 
 
ข้อเท็จจริงเบือ้งต้นเหลา่นี ้ท าให้ผมเห็นวา่บทความแรก มีข้ออ่อนท่ีไมส่นบัสนนุความเช่ือของผู้เขียนเอง หรือไม่ตอบโจทย์
ท่ีผู้เขียนมีนยัยะต้องการให้มหาวทิยาลยัยงัคงอยู่ในระบบแบบเดมิ 
 
ส่วนในบทความที่สอง ของ อ.ใจ สมมตฐิานหรือความเช่ือของอาจารย์ในฐานะนกัเศรษฐศาสตร์การเมือง ก็คือ อะไรท่ี
เป็นทนุนิยม อะไรท่ีควบคมุด้วยระบบหรือกลไกตลาด ทกุอย่างจะเลวร้ายไปเสียหมด และเช่ือวา่การเรียกร้องให้รัฐเลก็ลง 
ลดการสนบัสนนุงบประมาณให้มหาวทิยาลยั แล้วให้กลไกลาดเข้ามาจดัการแทน เป็นเร่ืองไมด่ีส าหรับบริการสาธารณะ
อย่างระบบการศกึษา และท่ีส าคญั อ.ใจสรุปวา่ เสรีภาพทางวชิาการ  กบั การอยู่นอกระบบ ไมไ่ด้เป็นเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กนั 
 
อ.ใจ ได้เขียนบรรยายถึงความไม่ดีของระบบเอกชนและกลไกตลาด โดยชปูระเดน็ส าคญั 3 ประเดน็ คือ (1) ประสทิธิภาพ 
(2) การบริหารงานบคุคล ท่ีจะเน้นความคลอ่งตวั ไมเ่น้นกฎเกณฑ์ ไมส่นบัสนนุให้มีสหภาพเพ่ือคานอ านาจบริหาร และ 
(3) การบริหารมหาวทิยาลยัในนามสภามหาวทิยาลยั  ซึ่งผู้ เขียนเห็นวา่ท่ีน่ารับฟังมีเพียงประเดน็เดียว คือ เร่ืองของ
ประสทิธิภาพ ซึ่ง อ.ใจชีว้า่ ประสทิธิภาพในมมุของเสรีนิยม คือ การท าก าไรให้มากขึน้ ซึ่งตรงกนัข้าม กบั ประสทิธิภาพใน
มมุของสงัคมนิยม ต้องการบริการคนจนให้มากขึน้  
 
เพราะประเดน็เร่ืองของการบริหารมหาวทิยาลยัโดยคนกลุม่เลก็ในนาม “สภามหาวทิยาลยั” ในมมุมองของผม เห็นวา่ ไม่
เก่ียวกบั ความเป็นนอกระบบหรือในระบบแตอ่ย่างไร เพราะแม้แต่ มหาวทิยาลยัในระบบเอง อ.ชาญวทิย์ ก็ยงัเสนอให้ 
ปรับปรุง ดงัปรากฏในแนวทางท่ี (6) ปฏริูปองคก์รภำยในของมหำวทิยำลัย ท ำใหส้ภำมหำวทิยำลัยเป็น "สภำ

นโยบำย" อยำ่งแทจ้รงิ มกีำรประชมุเพยีงปีละ 2 ครัง้ แทนกำรท ำงำนบรหิำรประจ ำและประชมุกันถงึปีละ 12 ครัง้ 

คัดเลอืกกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัยจำกผูท้ีท่รงคณุวฒุแิละสนใจในเรือ่งของกำรศกึษำอยำ่งแทจ้รงิ แทนกำร
แตง่ตัง้นักกำรเมอืงหรอืนักธรุกจิกำรคำ้.... หรอืกำรเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งเพยีงเพือ่เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง ฯ 

 
และ ประเดน็ร่ืองของการบริหารงานบคุคลนัน้ ในมมุของผมจะช่วยแก้ไขปัญหา การท างานแบบเช้าชามเย็นชามของระบบ
ราชการในมหาวทิยาลยัได้เป็นอย่างดี นัน่หมายถึง จะยิ่งช่วยท าให้การใช้เงินของรัฐคุ้มคา่มากขึน้ 
 
กลบัมาถกเถียงในประเด็นเร่ืองประสทิธิภาพ  อ.ใจ บอกวา่ เม่ือออกนอกระบบ มหาวทิยาลยัจะต้องการท าก าไรให้มาก
ท่ีสดุ (เน่ืองจากรัฐบาลลดงบประมาณ) ซึ่งสามารถท าได้ด้วยการลดคา่ใช้จ่ายและเพิม่รายได้ เช่น ตดัสวสัดกิารพนกังาน 
ตดัวชิาท่ีคนสนใจน้อย เช่น วรรณคดี ฟิสกิส์ทฤษฎี ไมเ่พิม่หนงัสือในห้องสมดุ ไมเ่พิ่มอาจารย์ (ลดต้นทนุ) ในทางตรงข้าม 
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จะเพิม่วชิาบริหารธรุกิจ วชิาท าเงินอย่างกอล์ฟ เพิม่จ านวนนกัศกึษา เพิ่มคา่เทอม (เพิม่รายได้) ซึ่งจะสง่ผลให้คนจนไม่
สามารถเข้าถึงบริการด้านการศกึษาได้ (ประเดน็การเพิ่มคา่เทอมนี ้จะจริงหรือไม ่จะได้แสดงข้อเท็จจริงสว่นถัดไป)  
 
ค าอธิบายในเร่ืองประสทิธิภาพ = ก าไรสงูสดุ ของ อ.ใจ นัน้ มีข้อโต้แย้งส าคญัอยู่อย่างน้อย 3 ประการ   
1) คือ เม่ือพจิารณาในมมุท่ีวา่ การศกึษาเป็นสนิค้าในตลาดท่ีมีผู้ผลติอยู่หลายราย และอาจมีหลายเกรด หลายคณุภาพให้
เลือกได้ การตัง้ราคาสนิค้าตามอ าเภอใจ โดยเฉพาะการตัง้ราคาสนิค้าให้สงูกวา่เจ้าอ่ืนๆ เพ่ือหวงัก าไร จะมีผลท าให้ 
ยอดขายสนิค้า หรือก าไรลดลง จนถึงขาดทนุ  กลไกการตลาดจะท าหน้าท่ีกดดนัให้เจ้าของสนิค้าต้องลดราคาสนิค้าตวัเอง 
ลงมา เพ่ือแขง่ขนักบัเจ้าอ่ืนท่ีมีคณุภาพทัดเทียมกนั  ดงันัน้จึงเป็นไปไมไ่ด้เลย ท่ีเจ้าของสนิค้าจะท าลายสนิค้าตวัเอง โดย
ไมพ่ฒันาคณุภาพให้ดีขึน้  (เพิม่จ านวนหนงัสือ จ้างอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียง ปรับปรุงระบบบริการตา่งๆ ในมหาวทิยาลยั)  
 
2) อ.ใจ เช่ือวา่ สนิค้าท่ีมีผู้ ซือ้สนใจน้อย อย่างวชิาวรรณคดีท่ีสอนอยู่ในมหาวทิยาลยัจะถกูตดัทิง้  ซึ่งก็เป็นจริงในตลาดทนุ
นิยม  แตข้่อเท็จจริงอีกประการหนึ่งท่ีไมค่วรลืม ก็คือ สินค้าท่ีจะขายได้ จ าเป็นต้องสร้างความแตกตา่ง (differentiation) 
เพ่ือมีสว่นในการสร้างก าไรระยะยาวและความมัน่คงของแบรนด์มหาวทิยาลยั  
 
แตก่ารมุง่สร้างความแตกตา่งเพ่ือให้เกิดการท าก าไรชัว่คราว อย่างการสร้าง “วชิา” ท่ีสามารถให้เงินได้ง่ายๆ ตามกระแส
แฟชัน่ท่ีสนใจชัว่ขณะ อย่างวชิา กอล์ฟ จะไม่สามารถสร้างความมัน่คงของแบรนดม์หาวทิยาลยัได้ในระยะยาว  แตก่ลบัจะ
กลายเป็นการลงทนุท่ีไมคุ่้มคา่มากกว่า  
 
ดงันัน้ การสร้างความแตกตา่งให้กับวชิาท่ีมีการเรียนการสอน (แตอ่าจมีคนสนใจน้อย) มีองค์ความรู้ มีบคุลากรอยู่แล้ว 
น่าจะท าได้ง่ายกว่า และคุ้มคา่กว่าในระยะยาว 
 
และ 3) อ.ใจ เช่ือวา่ เม่ือบริการด้านศกึษาเป็นสนิค้าในตลาดท่ีมีราคาสงู จะท าให้คนยากจนเข้าไมถ่ึงนัน้  ข้อเท็จจริงนี ้
ไมไ่ด้เกิดขึน้เม่ือมหาวทิยาลยัออกนอกระบบ แตม่นัได้เกิดขึน้และด ารงอยู่แล้วในขณะท่ีมหาวทิยาลยัอยู่ในระบบอย่างท่ี
เป็นอยู่ ด้วยระบบการแขง่ขนัแบบแพ้คดัออก คนท่ีโอกาสมากจึงไมใ่ช่คนจน และท่ีส าคญัเม่ือพจิารณาสดัสว่นของรวมของ
ทัง้ประเทศ จะพบว่า ร้อยละของนกัเรียน ตอ่นกัเรียนทัง้หมดท่ีสามารถเข้าเรียนในระดบัอดุมศกึษาได้มีเพียงร้อยละ 15  

หรือ ประมาณ 2.2 ล้านคนตอ่ประชากรนกัเรียนประมาณ 14 ล้านคน4
 (ตวัเลขปี 2551) นัน่หมายความวา่ คนจนจ านวน

มากเข้าไมถ่ึงระบบการศกึษาตัง้แตร่ะดบัประถมและมธัยมแล้ว  
 
ในทางตรงข้าม การอยู่นอกระบบและกลไกราคาตา่งหาก ท่ีจะเป็นเคร่ืองรับประกนัวา่คนจ านวนมากจะสามารถเข้าถึง
มหาวทิยาลยัได้ เพราะหากค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลยัมีราคาแพงจนเกินไป ก็จะไมมี่ นกัเรียนเข้าเรียน จนกวา่
มหาวทิยาลยัจะปรับลดราคาลงมาเพ่ือรองรับ นกัเรียนจ านวนมากท่ีสามารถจะจ่ายได้ 
 

                                                             
4

 ข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ http://eis.moe.go.th/eis/stat51/T0002.htm 
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กล่าวโดยสรุป  ในความเห็นของผม บทความทัง้สองข้างต้นมีจดุอ่อนในการเขียนข้อสนนัสนนุสมมตฐิาน ไมว่่าจะเป็น 
สมมตุฐิานเพ่ือยืนยนัวา่ มหาวทิยาลยัในระบบแบบเดมิดีกวา่ ดงัข้อเขียนของ อ.ชาญวทิย์ เพราะแนวทางท่ีอาจารย์เขียน
นัน้ ตา่งชีใ้ห้เห็นวา่ ระบบเดมิท่ีเป็นอยู่จ าเป็นต้องการการปฏิรูปอย่างรอบด้าน ไลต่ัง้แตร่ะบบบริหารสงูสดุ ระบบบริหาร
จดัการ รวมถึง “ระบบราชการโดยรวม”  ขณะท่ีแนวทางท่ีเป็นข้อเสนอกวา่คร่ึง ก็มีความขดัแย้งกนัเอง ไมไ่ด้สอดรับซึ่งกนั
และกนัเพ่ือเป็นการยืนยนัสมมตฐิาน นัน่ท าให้ข้อเขียนแรกไมไ่ด้โน้มน้าวให้เช่ือตาม แตย่ิ่งท าให้เห็นวา่ ระบบเดมิ
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
 
หรือ สมมตฐิานเพ่ือยืนยนัว่า การแปรรูปมหาวทิยาลยัไปอยู่นอกระบบราชการเลวร้ายกวา่ เพราะเป็นทนุนิยมและใช้กลไก
ตลาดจดัการ ดงัข้อเขียนของ อ.ใจ นัน้ ก็อธิบาย ประเด็นหกัล้างส าคญัของการอยู่นอกระบบ ในเร่ืองประสทิธิภาพ หรือ
การท าก าไรสงูสดุ รวมถึงการแขง่ขนัในตลาดการบริการการศกึษาได้ไมค่รบถ้วนและสมบรูณ์ ภายใต้ท่ีแบนรด์ของสนิค้าท่ี
มีคณุคา่ท่ีแตกต่างไปจากสนิค้าทัว่ไปในตลาด  และยงัมีข้อโต้แย้งเร่ืองคนจนท่ีจะเข้าไมถ่ึงบริการการศกึษา ซึ่งข้อเท็จจริงท่ี
เป็นอยู่ก็คือ คนจนนัน้เข้าไปถึงบริการทางการศกึษาอยู่แล้ว โดยไมจ่ าเป็นวา่จะอยู่ในระบบหรือนอกระบบ 
 

ข้อสังเกตสอง  
 
ในสว่นท่ีสองนี ้ผมมีประเดน็ข้อสงัเกตเก่ียวกบัค าถามบางประการท่ีมีตอ่ มหาวทิยาลยันอกระบบ ได้แก่  
 
มหาวทิยาลยันอกระบบ หารายได้ด้วยการเพิม่คา่เทอมแพงจริงหรือ 
 
เม่ือน าคา่เทอมของมหาวทิยาลยัท่ีออกนอกระบบรุ่นแรก ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ และ ม.มหิดล เปรียบเทียบ กบั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(หาดใหญ่) ท่ียงัอยู่ในระบบ ในสาขาวชิา วิศวกรรมศาสตร์  และแพทย์ศาสตร์  มีข้อมลูดงันี ้(ข้อมลู ส าหรับปี 2555) 
 

มหาวทิยาลัย สาขาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาแพทย์ศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์ (แปรสภาพ) 18,000 บาท / เทอม 18,000 บาท/เทอม 
เชียงใหม ่(แปรสภาพ) 10,000 บาท / เทอม (ประมาณ) 25,000 บาท/ปี (ประมาณ) 
ธนบรีุ (แปรสภาพ) 14,000 บาท / เทอม  
มหิดล (แปรสภาพ) 17.250 บาท/เทอม 19,000 บาท/เทอม 
สงขลานครินทร์ (ในระบบ) 15,000 บาท / เทอม 23,000 บาท/เทอม 
ธรรมศาสตร์ (ในระบบ) 18,200 บาท / เทอม 21,100 บาท/เทอม 
 
จากข้อมลูตามตาราง มหาวทิยาลยัในก ากับของรัฐ หรือการน ามหาวทิยาลยัออกนอกระบบ ไมมี่ได้นยัยะโดยตรงตอ่คา่
เทอมแตอ่ย่างใด 
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มหาวทิยาลยันอกระบบ ลดต้นทนุด้วยการไมพ่ฒันาห้องสมดุจริงหรือ 
 
นอกจากนี ้หากพจิารณาไปท่ีงบประมาณส าหรับห้องสมดุ ซึ่ง อ.ใจ เช่ือวา่ มหาวทิยาลยัท่ีออกนอกระบบจะไม่ลงทนุเพ่ือ
การพฒันา หรือซือ้หนงัสือ เพิม่เตมิ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการลดต้นทนุ เราอาจพจิารณาได้จาก ข้อมลูงบประมาณบางสว่นของ
ส านกัหอสมดุจากมหาวทิยาลยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

มหาวทิยาลัย งบประมาณรายปี (ล้านบาท) 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ธรรมศาสตร์ (ในระบบ) 127.8 131.1 134.3 122.6  
มหิดล (นอกระบบ)  101 124 103 101 
เชียงใหม ่(นอกระบบ)   119 124 121.8 
 
หากพจิารณาจากงบประมาณท่ีส านกัหอสมดุของแตล่ะมหาวทิยาลยัได้รับ ก็มไิด้บง่ชีว้า่ การลงทนุของมหาวิทยาลยันอก
ระบบจะลดต้นทนุโดยไมพ่ฒันาห้องสมดุของมหาวทิยาลยัและคณะ   
 
และแม้วา่ งบประมาณของส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัหมดิล ในปี 2553 และ 2554 จะลดลงตามล าดบั แตห่ากเข้าไปดู
งบประมาณท่ีใช้เพ่ือซือ้ทรัพยากรส าหรับห้องสมดุโดยเฉพาะฐานข้อมลูวารสารอีเลค็ทรอนิค และหนงัสืออิเลค็ทรอนิค ก็จะ

พบวา่ ส านกัหอสมดุใช้เงินลงทนุในสว่นนี ้เพิ่มขึน้ทกุปีนบัตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมา5
  

 
มหาวทิยาลยันอกระบบกบัการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ   
 
ในยคุสมยัท่ีการเปล่ียนแปลงการเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว โลกทัง้โลกถกูเช่ือมร้อยไว้ด้วยระบบเครือขา่ย internet  และปัญหาท่ี
ซบัซ้อนอย่างใหม่ๆ  เกิดขึน้อย่างท่ีสถาบนัแบบเดิมๆ ไม่สามารถจะแก้ไขได้ มีเร่ืองราวและบทเรียนต่างๆ เกิดขึน้มากมาย 
ซึ่งแล้วแตเ่ป็นประโยชน์ตอ่การคดิถึง มหาวทิยาลยันอกระบบในรูปแบบอ่ืนๆ  
 

 มหาวทิยาลยัผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Univeristy)6  หรือ Academic entrepreneurship7
  : การเป็น

มหาวทิยาลยันอกระบบ มีรูปแบบท่ีมีเป้าหมายทางสงัคม แตใ่ช้ รูปแบบทางธรุกิจเป็นตวัผลกัดนัการท างานของ

                                                             
5

 ข้อมลูงบประมาณของส านกัหอสมดุของแตล่ะมหาวิทยาลยัสามารถเข้าถงึหน้าที่หน้า website ของส านกัหอสมดุเลย เชน่ 
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.เชียงใหม)่, และ  
http://203.131.219.178/tulib/index.php/library-publications/annual-report     (และ ม.ธรรมศาสตร์)  
6

 เอกสารชื่อ Towards the Entrepreneurial University? ใน https://webspace.utexas.edu/cherwitz/www/articles/gibb_hannon.pdf  

http://www.li.mahidol.ac.th/about/annual-tha.php
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
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
http://203.131.219.178/tulib/index.php/library-publications/annual-report
https://webspace.utexas.edu/cherwitz/www/articles/gibb_hannon.pdf
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มหาวทิยาลยั เป็นแนวคดิท่ีถกุผลกัดนัออกมาจากฝ่ังยโุรป อเมริกา ซึ่งในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาเผชิญหน้ากบัปัญหา
วกิฤตกิารณ์ทางการเงิน 

 

 Internet : ท าให้ต้นทนุในการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยัต่างๆ ถกูลงอย่างมหาศาล ปัจจบุนั มีมหาวทิยาลยัชัน้น าทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศท่ีเปิดให้มีการเรียน online  ทัง้แบบฟรี และแบบท่ีต้องจ่ายเงิน  

 

ลา่สดุ บริษัท คอสเซรา ได้เปิดให้มีการเรียนแบบ online8  เกือบ 200 วชิา ทัง้ การแพทย์ บริหาร การจดัการ 
วศิวกรรม คอมพวิเตอร์ สงัคมศาสตร์ ฯลฯ โดยมีมหาวิทยาลยัทัง้ใน อเมริการและองักฤษ ท่ีเข้าร่วมสอนถึง 33 
มหาวทิยาลยั (น่าจะมีเพิม่อีก) แต่ละวชิา จะมีวีดีโอแลคเชอร์ ประมาณ 6-10 สปัดาห์ และมีการบ้านท่ีต้องท าและสง่ 
เม่ือเรียนและสง่การบ้านครบ (บางวชิาต้องสอบ mid term/final) ก็จะได้ ใบ certificate จาก อ. ผู้สอน 
 

 สถาบนัอดุมศกึษาในรูปแบบใหม ่: ในประเทศไทย มีสถาบนัอดุมศกึษาในรูปแบบใหมท่ี่อยู่นอกระบบราชการ และก็
ไมไ่ด้มุง่ท ากไร อีกทัง้ยงัมุง่สร้าง นกัศกึษา หรือ ผู้เรียน ให้ไปเป็นผู้ท าการเปล่ียนแปลงสงัคมในดีขึน้  มไิด้มุง่ความ
เลศิทางวชิาการแบบมหาวทิยาลยัเดิมๆ ใฝ่ฝัน  อาทิ เช่น สถาบนัอาศรมศิลป์ ท่ีเปิดสอน ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
และสถาปัตยกรรมมหาบณัฑิต หรือ สถาบนัการเรียนรู้เพ่ือปวงชน (มหาวทิยาลยัชีวติ) ท่ีเปิดสอนทัง้ในระดบั
ปริญญาตรี และปริญญาโท   
 

กล่าวโดยสรุป  

 บทความทัง้สอง มีอคต ิหรือมีข้อจ ากดักบั การคดิถึงค าวา่ “นอกระบบ” ท าให้ ตดิกบั และคดิวนเวียนอยู่กบั
ข้อเท็จจริงด้านเดียวของทนุนิยม กลไกตลาดแบบเดิม ท่ีเน้นก าไรสงูสดุ โดยลดต้นทนุการผลิต และเพิม่รายได้ เป็น
การเอาเปรียบคนจน ซึ่งท าให้ ผู้ เขียนทัง้สองมองวา่ไมค่วรน ามาใช้กบัการบริการการศกึษา 

 แตจ่ากข้อมลูและการให้เหตผุลของบทความทัง้สอง ซึ่งผมมีข้อโต้แย้งนัน้ ท าให้ผมไมอ่าจเช่ือตามท่ีผู้เขียนตัง้ใจจะ
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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 ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.coursera.org/courses  

http://www.iareg.org/fileadmin/iareg/media/papers/WP1_03g.pdf
https://www.coursera.org/courses

