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ขณะนี้ประดาอาจารย์และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยแทบจะทุกแห่งต่างประสบปัญหาไม่มนี ักศึกษาเพียงพอ ล่าสุดมี
ข่าวออกมาว่ามหาวิทยาลัยไทยมีที่นั่งว่างสําหรับระดับปริญญาตรีถึงหนึง่ แสนสี่หมื่นทีน่ ั่ง แต่มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพียงแปด
หมื่นคน แสดงว่ามีอุปทานส่วนเกิน(Over Supply) ถึงหกหมื่นคนต่อปี และในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามีที่เรียน
ว่างรวมกว่าแปดแสนที่ (เมื่อไม่มีนักเรียนแล้วจะมีนิสิตนักศึกษาได้อย่างไร)
ภาวะดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยโดยจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็ลดลง
เช่นเดียวกัน และทําให้ในหลายๆ มหาวิทยาลัยประสบปัญหาภาระงานขั้นต่ําไม่เพียงพอ เนื่องจากมีนักศึกษาไม่ครบจํานวน
ที่จะเปิดการเรียนการสอนและนับเป็นภาระงานขั้นต่ําได้
ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มีรายได้ลดลงไปมาก ส่งผลให้แทบทุกแห่งต้องลดมาตรฐานในการคัดเลือก
นักศึกษาลงไป เมื่อลดมาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาลงไปเพราะไม่มีตัวเลือกที่ดีให้คดั เลือกก็ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาตก
ต่ําลงไปด้วย เมื่อปริมาณนักศึกษาลดลงรายได้ของมหาวิทยาลัยก็ลดลงไปด้วยตามลําดับ แม้กระทั่งปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งซึ่งเปิดหลักสูตรสําหรับผู้บริหารและเคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากจนต้องแย่งกันเข้า
ปัจจุบันรับนักศึกษาได้ไม่เข้าเป้าเพียงปีละสิบกว่าคนและโครงการดังกล่าวก็ขาดทุนอยู่มากจนอาจจะต้องปิดโครงการลง
น่ากลัวว่าอุดมศึกษาไทยจะไปไม่รอดในระยะเวลาไม่เกินสิบปีต่อจากนี้ไป หลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวนมากปรับตัวด้วยการรับนักศึกษาจากประเทศจีนซึ่งมีที่นั่งในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอกับความ
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ต้องการของนักเรียนและมีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากทางการจีนไม่อนุญาตให้มีการเปิดมหาวิทยาลัยเอกชน และไม่เน้น
ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษามากนักจนทําให้มีความต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักเรียนจีน
ระดับหัวกะทิและ/หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะไปศึกษาต่างประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในยุโรป
สหรัฐอเมริกา แม้กระทั่งออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ส่วนนักศึกษาจีนที่มาศึกษาในประเทศไทยนั้นเพราะประเทศไทยมีค่า
ครองชีพและค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าประเทศจีนมาก เราจึงไม่ได้นักศึกษาจีนที่มีคุณภาพดีเท่าที่ควร
สาเหตุที่อุดมศึกษาไทยถึงทางตีบตันนั้นมีหลายประการ
ประการแรก ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว อัตราการเกิดของประชากรไทยนั้นต่ํา
มากและต่อไปจะต่ํากว่าอัตราการตาย ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าจํานวนประชากรไทยนิ่งๆ ที่ 65 ล้านคนมาเกือบ 15 ปี
แล้ว มีคนสูงอายุมากขึ้นและมีเด็กเกิดลดลงไปมาก จนน่าใจหาย รัฐบาลควรต้องส่งเสริมการแต่งงานและการมีบุตรด้วย
มาตรการทางภาษีและสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น ผลกระทบดังกล่าวเห็นแล้วได้ชัดเจนทําให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีที่นงั่ เหลือ
มากมาย เมื่อไม่มีเยาวชนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยมากเช่นในอดีตทําให้การแข่งขันลดลง มีที่ว่างมากขึ้น คุณภาพในการ
คัดเลือกก็ลดลงด้วย
ประการที่สอง ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ขณะนี้หากรวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน สถาบันราช
ภัฎ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยพละศึกษา วิทยาลัยเกษตร สถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเฉพาะ อาจจะมีจํานวน
มากถึงสามร้อยกว่าแห่ง มีการแข่งขันกันเปิดหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ทั้งหลักสูตรภาคปกติ ภาคค่ํา ภาคสมทบ ภาคพิเศษ
ภาคอินเตอร์ มีการเปิดหลักสูตร ปริญญาตรี-โท-เอก กันเต็มไปหมด หลักสูตรแปลกๆ ที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็น ทุก
แห่งพยายามขายสินค้าหรือหลักสูตรที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเรียนด้วยคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป บางแห่งเน้น
คุณภาพ บางแห่งเน้นไปที่จ่ายครบ จบง่าย เรียนสนุก แม้ว่าจะมีหน่วยงานกํากับดูแลมาตรฐานแต่ก็เป็นการเกาไม่ถูกที่คัน
เนื่องจากกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้นั้นพยายามใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมดในทุกสาขาวิชา เน้นไปที่การกํากับดูแล
กระบวนการโดยไม่ได้ดูที่สิ่งนําเข้าหรือผลลัพธ์แต่อย่างใดเลย ทําให้สาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่พยายามทําดีหรือมี
คุณภาพดีอยู่แล้วกลับแย่ลงเนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานบังคับใช้เหมือนกันไปหมดทุกสาขาเปรียบเสมือนยาเคมีฆ่าเซลล์มะเร็ง
(Chemotherapy) ที่ทําลายเซลล์เนื้อร้ายมะเร็งและทําลายเซลล์ดๆี ไปด้วยในเวลาเดียวกัน
ปัญหาใหญ่ที่สดุ คือประเทศไทยในขณะนี้มจี ํานวนมหาวิทยาลัยมากเกินไปกว่าความต้องการเสียแล้ว ที่น่าตกใจยิ่ง
กว่าคือมีบัณฑิตในบางสาขาตกงานมากมาย เช่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเปิดสอนกันแทบทุกสถาบันในประเทศไทย
แต่บริษัทเอกชนกลับหาคนมาทํางานด้าน Computer ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต้องการคนเก่งคนมีความรู้
ความสามารถอีกมากได้ยากมาก บัณฑิตด้าน computer sciences จํานวนมากจากหลายสถาบันไม่สามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงได้เลย หรือในอีกด้านเราผลิตคนทีไ่ ม่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีคณ
ุ ภาพไม่
เพียงพอ สรุปง่ายๆ คือเรามีปริมาณมากแต่มีคุณภาพไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทําให้เราพบว่ามี
บัณฑิตระดับปริญญาตรีไปเป็นพนักงานขายของตามร้านสะดวกซื้อหรืออื่นๆ ทีใ่ ช้เพียงวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่สาม ก็
ทํางานนี้ได้
ประการที่สาม การไปศึกษาต่อต่างประเทศสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดและคนไทยมีฐานะดีขึ้นจนไปศึกษาใน
ต่างประเทศได้โดยง่าย ทําให้มีนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในต่างประเทศตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี หรือ
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ปริญญาโท มากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นแทบทุกประเทศต่างก็มีปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ทําให้ในประเทศนั้นๆ มี
นักศึกษาเก่งๆ ไม่มากนัก ทําให้จําเป็นต้องหานักศึกษาจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของโลกมาเปิดสาขาในประเทศเพื่อนบ้านของเรา เช่น สิงคโปร์ เป็นจํานวนมาก ที่สําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิด
การศึกษาออนไลน์ การศึกษาต่อเนื่อง ทั้งแบบที่ได้รับปริญญา และแบบทีไ่ ม่ได้รับปริญญา (Non-degree program) มาก
ขึ้นเรื่อยๆ
ประการที่สี่ การศึกษาของไทยไร้ทิศทาง ประเทศไทยไม่ได้ต้องการ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มากมาย
อะไรขนาดนี้ ในขณะที่ประเทศยังไม่ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ที่ประเทศไทยขาดแคลนจริงๆ
กลับเป็นอาชีวะศึกษาซึ่งคนไทยไม่นิยมเรียนด้วยค่านิยมปริญญากระดาษแผ่นเดียว ในขณะที่เราผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตสายสังคมศาสตร์ ออกมาล้นมากมาย แต่สายวิชาเช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งล้วนขาดแคลนอย่างหนัก โดยเฉพาะพยาบาลกลับผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศและจะเป็น
ปัญหาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ประเทศไทยไม่มแี ผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาและไม่ได้ดําเนินตามหลักการดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ผลิตคนสายสังคมศาสตร์ที่เร่งผลิตได้ง่าย ใช้ต้นทุนไม่สูง และคนก็แห่มาเรียนกันเฉพาะสายสังคมศาสตร์
จนเกินความต้องการ เป็นเพียงค่านิยมปริญญามากกว่าจะผลิตคนที่มคี วามรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศได้อย่าง
แท้จริง ทําให้ปริญญาไม่ว่าจะตรีหรือโท หรือรวมไปถึงเอกจากหลายๆ ทีไ่ ม่มีคุณค่า ไม่สามารถประกันได้ว่าบัณฑิต
มหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิตจะสามารถทํางานได้จริง ทําให้หลายๆ หน่วยงานในภาคเอกชนเริ่มขยับเข้ามาผลิตบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตกันเองเพื่อให้ตรงตามกับความต้องการ
ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยของไทยกําลังขาดทุนและไม่อาจจะอยู่รอดได้จนอาจจะต้องเลิกกิจการในระยะเวลาอัน
ใกล้ บางมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวโดยแบ่งที่ดินผืนงามจัดสรรสร้างคอนโดมิเนี่ยมเพื่อหารายได้ และลดขนาดองค์กรลง
ปัญหาข้างต้นเหล่านี้สมทบเพิม่ เติมขึ้นเรื่อยๆ และต่อไปยิ่งจะแย่ลง ผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่าภายในสิบปีนี้จะมี
มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องเลิกกิจการเพราะขาดทุนจนอยู่ไม่ไหว (ในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนก็เลิกกิจการไปมากมาย เพราะ
ที่นั่งในโรงเรียนของรัฐนั้นมีลน้ เกินความต้องการอยู่แล้ว) ดังนั้นมหาวิทยาลัยไทยคงต้องปรับตัวกันอีกมาก ทางออกในการ
ปรับตัวที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่
1. ยุบเลิกมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณภาพหรือขาดทุนมาก เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีทางคุ้มทุน อาจจะต้องมีการควบ
รวมกิจการ (Merger and Acquisition) ของมหาวิทยาลัยเอกชน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรเข้ามาแก้ปัญหาโดยการยุบรวม
มหาวิทยาลัยของรัฐเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็ก ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้น ทําให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเข้มแข็งมากขึ้น ในอดีตที่ผ่านมานักการเมืองมีส่วนผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยในแทบทุกจังหวัด
ของประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีสถาบันที่สอนระดับอุดมศึกษาไม่ต่ํากว่าสองร้อยแห่ง ซึ่งมากเกินไปสําหรับประเทศไทยซึ่ง
จริงๆ แล้วไม่ควรมีสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าจํานวนจังหวัดของประเทศเสียด้วยซ้ําไป ทางออกนี้อาจจะเจ็บปวดสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งแต่ก็มีความจําเป็นต้องทํา และควรมีนโยบายห้ามเปิดสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มอีกต่อไปแล้ว
กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งพิจารณาควบรวม ยุบ ให้สถาบันอุดมศึกษาที่อ่อนแอ ขนาดเล็ก ไม่ได้มาตรฐาน รวมกันให้
เข้มแข็ง มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีมาตรฐานดีขนึ้
2. ประเทศไทยจําเป็นต้องมีแผนการศึกษาแห่งชาติ กําหนดทัง้ ปริมาณและคุณภาพ ในการผลิตบัณฑิต
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ให้ตรงกับความต้องการ สาขาใดที่มีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ล้นเกินความต้องการและไร้
คุณภาพก็ควรค่อยๆ ลดจํานวนลงไปและปิดไปเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ไม่ปล่อยให้แข่งกันผลิต

มหาวิทยาลัยไทยจะอยู่รอดได้หรือไม่?

หน้าที่ 4

เพื่อหารายได้ ขายปริญญากันจนเกร่อ เกินความต้องการที่แท้จริงของประเทศในบางสาขาโดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์
แม้ในสังคมศาสตร์สาขาที่เรียนยากหน่อยเช่น การบัญชี ก็มีคนเรียนน้อยและขาดแคลนทั้งๆ ที่เป็นวิชาชีพและมีรายได้ดี
พอสมควร กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) สมควรยกเลิกการปล่อยกู้ยืมทางการศึกษาสําหรับสาขาวิชาที่ไม่มีความจําเป็น
มีมากพอ มีล้นความต้องการของตลาด และควรพิจารณาให้กู้ยืมตามจํานวนเงินเดือนหรือศักยภาพที่แต่ละคนจะได้รับ
เงินเดือน หากนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาใดสถาบันใดที่จะมีรายได้ดีหลังสําเร็จการศึกษา เป็นสาขาวิชาขาดแคลนและ
จําเป็นสําหรับประเทศชาติ ก็ควรจะให้กู้ยืม เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขาดแคลนอย่างหนัก ส่วนสาขาที่ไม่ขาด
แคลน เช่น รัฐศาสตร์ ก็ไม่ควรให้กู้ยืม เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยต้องลดการพึ่งพารายได้จากการเรียนการสอนลงไป แต่เน้นไปที่การทํางานวิจัยที่นําไปสู่การ
พัฒนาประเทศและสามารถนํานวัตกรรม งานวิจัย มาผลิตและสร้างรายได้ และ/หรือ ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มหาวิทยาลัยต้องเน้นรายได้จากการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและนําไปสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ออกมา
ทําใช้ได้จริง ส่งออกได้จริง ลดต้นทุนได้จริง นําพาประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งรายได้
สําคัญของมหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาต้องรับนักศึกษาให้ลดลงแต่มีคุณภาพเข้มข้น
ขณะเดียวกันอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องหาเงินทุนวิจัยได้มากจากภาคเอกชนเพื่อนํามาจ้างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
การเรียน ทํางานวิจัยช่วยอาจารย์ สร้างทั้งคนและสร้างทัง้ งานที่ช่วยในการพัฒนาประเทศ นักศึกษาจะต้องเป็นทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรในลักษณะของสหกิจศึกษา โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน การตั้งโจทย์การวิจัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแห่งหนึ่งที่ผู้เขียน
ได้ทราบมาว่าอาจารย์ในหลักสูตรจะเดินสายพบภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเพื่อหาโจทย์การวิจัยและทุนวิจัย พร้อมให้
หน่วยงานนั้นๆ ส่งนักศึกษามาเรียนในหลักสูตร และนําปัญหาโจทย์การวิจัยนั้นๆ ให้นกั ศึกษาที่หน่วยงานนั้นๆ ส่งมาเรียน
ทําเป็นวิทยานิพนธ์จนสําเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย หน่วยงานได้คนมีความสามารถตรงตามที่
ต้องการ หน่วยงานได้ know how ไปใช้ในการแก้ปัญหา อาจารย์ได้โจทย์การวิจัยทีน่ ําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง นําไปสู่
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นักศึกษาได้ทุนมาเรียน ได้มาเรียนรู้ทที่ ําให้ทฤษฎีได้ปะทะกับการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง
5. มหาวิทยาลัยไทยต้องเน้นไปที่การศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทีแ่ ก้ไขปัญหาในการทํางานให้
หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น และต้องไม่ใช่งานฝึกอบรมประเภทฉาบฉวย ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทีด่ ีขึ้นของ
บุคลากร แต่ตอ้ งเป็นการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อเนื่องที่ทําให้พนักงานและคนไทยมีความรู้ทักษะ ความสามารถในการ
ทํางานได้ดีขึ้นจริง ทั้งนี้ตลาดด้านนี้ยังเปิดกว้างกว่าตลาดนักศึกษาระดับเยาวชนเนื่องจากเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็ม
ตัวแล้ว
ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแนวทางออกสําหรับวิกฤติอุดมศึกษาไทยได้บ้างเป็นบางส่วน แต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยไม่เกิน 5-10
ปีนี้คงได้เห็นความล่มสลายในไม่ช้า โดยจะมีมหาวิทยาลัยที่ต้องปิดตัวลงไปเพราะขาดทุนเป็นจํานวนมาก

