
มหาวทิยาลัยไทยจะอยู่รอดได้หรือไม่? 
 

อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ ์
       สาขาวชิา Business Analytics and Intelligence 

       สาขาวชิาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 
       คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 
25 พฤษภาคม 2559 18:42 น. 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000051896 
 

 
 

ขณะนี้ประดาอาจารย์และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยแทบจะทกุแห่งต่างประสบปัญหาไม่มนัีกศึกษาเพียงพอ ล่าสุดมี
ข่าวออกมาว่ามหาวิทยาลัยไทยมีที่น่ังว่างสําหรับระดับปริญญาตรีถึงหน่ึงแสนสี่หมื่นทีน่ั่ง แต่มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพียงแปด
หมื่นคน แสดงว่ามีอุปทานส่วนเกิน(Over Supply) ถึงหกหมื่นคนต่อปี และในระดับประถมศึกษาหรอืมัธยมศึกษามทีี่เรียน
ว่างรวมกว่าแปดแสนที่ (เมื่อไม่มีนักเรียนแล้วจะมีนิสิตนักศึกษาได้อย่างไร) 
        
        ภาวะดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยโดยจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็ลดลง
เช่นเดียวกัน และทําให้ในหลายๆ มหาวิทยาลัยประสบปัญหาภาระงานขั้นตํ่าไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีนักศึกษาไม่ครบจํานวน
ที่จะเปิดการเรียนการสอนและนับเป็นภาระงานขั้นตํ่าได้ 

 
   ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มีรายได้ลดลงไปมาก ส่งผลใหแ้ทบทกุแห่งต้องลดมาตรฐานในการคัดเลือก
นักศึกษาลงไป เมื่อลดมาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาลงไปเพราะไม่มีตัวเลือกที่ดีให้คดัเลือกก็ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาตก
ตํ่าลงไปด้วย เมื่อปริมาณนักศึกษาลดลงรายได้ของมหาวิทยาลัยก็ลดลงไปด้วยตามลําดับ แม้กระทั่งปริญญาโททาง
บริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยดังแห่งหน่ึงซึ่งเปิดหลักสูตรสําหรับผู้บริหารและเคยมีช่ือเสียงโด่งดังมากจนต้องแย่งกันเข้า
ปัจจุบันรับนักศึกษาได้ไม่เข้าเป้าเพียงปีละสิบกว่าคนและโครงการดังกล่าวก็ขาดทุนอยู่มากจนอาจจะต้องปิดโครงการลง 
        น่ากลัวว่าอุดมศึกษาไทยจะไปไม่รอดในระยะเวลาไม่เกินสิบปีต่อจากน้ีไป หลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวนมากปรับตัวด้วยการรับนักศึกษาจากประเทศจีนซึ่งมีที่น่ังในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอกับความ
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ต้องการของนักเรียนและมีการแข่งขันสูงมากเน่ืองจากทางการจีนไม่อนุญาตให้มีการเปิดมหาวิทยาลัยเอกชน และไม่เน้น
ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษามากนักจนทําให้มีความต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักเรียนจีน
ระดับหัวกะทิและ/หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะไปศึกษาต่างประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในยุโรป 
สหรัฐอเมริกา แม้กระทั่งออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ส่วนนักศึกษาจีนที่มาศึกษาในประเทศไทยน้ันเพราะประเทศไทยมีค่า
ครองชีพและค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าประเทศจีนมาก เราจึงไม่ได้นักศึกษาจีนที่มีคุณภาพดีเท่าที่ควร 
        
        สาเหตุที่อุดมศึกษาไทยถึงทางตีบตันน้ันมีหลายประการ 
 
        ประการแรก ประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว อัตราการเกิดของประชากรไทยนั้นตํ่า
มากและต่อไปจะตํ่ากว่าอัตราการตาย ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าจํานวนประชากรไทยนิ่งๆ ที ่65 ล้านคนมาเกือบ 15 ปี
แล้ว มีคนสูงอายุมากขึ้นและมีเด็กเกิดลดลงไปมาก จนน่าใจหาย รัฐบาลควรต้องส่งเสริมการแต่งงานและการมีบุตรด้วย
มาตรการทางภาษีและสวัสดิการสังคมเพ่ิมขึ้น ผลกระทบดังกล่าวเห็นแล้วได้ชัดเจนทําให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีที่น่ังเหลือ
มากมาย เมื่อไม่มีเยาวชนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยมากเช่นในอดีตทําให้การแข่งขันลดลง มีที่ว่างมากข้ึน คุณภาพในการ
คัดเลือกก็ลดลงด้วย 
        
        ประการที่สอง ประเทศไทยมมีหาวิทยาลัยจาํนวนมาก ขณะนี้หากรวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน สถาบันราช
ภัฎ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยพละศึกษา วิทยาลัยเกษตร สถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเฉพาะ อาจจะมีจํานวน
มากถึงสามร้อยกว่าแห่ง มีการแข่งขันกันเปิดหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ทั้งหลักสูตรภาคปกติ ภาคคํ่า ภาคสมทบ ภาคพิเศษ 
ภาคอินเตอร์ มีการเปิดหลักสูตร ปริญญาตรี-โท-เอก กันเต็มไปหมด หลกัสูตรแปลกๆ ที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็น ทุก
แห่งพยายามขายสินค้าหรือหลักสูตรที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเรียนด้วยคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป บางแห่งเน้น
คุณภาพ บางแห่งเน้นไปที่จ่ายครบ จบง่าย เรียนสนุก แม้ว่าจะมีหน่วยงานกํากับดูแลมาตรฐานแต่ก็เป็นการเกาไม่ถูกที่คัน
เน่ืองจากกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้น้ันพยายามใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมดในทกุสาขาวิชา เน้นไปที่การกํากับดูแล
กระบวนการโดยไม่ได้ดูที่สิ่งนําเข้าหรือผลลัพธ์แต่อย่างใดเลย ทําใหส้าขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่พยายามทําดีหรือมี
คุณภาพดีอยู่แล้วกลับแย่ลงเน่ืองจากเกณฑ์มาตรฐานบังคับใช้เหมือนกันไปหมดทุกสาขาเปรียบเสมือนยาเคมีฆ่าเซลล์มะเร็ง 
(Chemotherapy) ที่ทําลายเซลล์เน้ือร้ายมะเร็งและทําลายเซลล์ดีๆ ไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
        
        ปัญหาใหญ่ที่สดุคือประเทศไทยในขณะนี้มจีํานวนมหาวิทยาลัยมากเกินไปกว่าความต้องการเสียแล้ว ที่น่าตกใจย่ิง
กว่าคือมีบัณฑิตในบางสาขาตกงานมากมาย เช่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเปิดสอนกันแทบทุกสถาบันในประเทศไทย 
แต่บริษัทเอกชนกลับหาคนมาทํางานด้าน Computer ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต้องการคนเก่งคนมีความรู้
ความสามารถอีกมากได้ยากมาก บัณฑิตด้าน computer sciences จาํนวนมากจากหลายสถาบันไม่สามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงได้เลย หรือในอีกด้านเราผลิตคนทีไ่ม่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีคณุภาพไม่
เพียงพอ สรุปง่ายๆ คือเรามีปริมาณมากแต่มีคุณภาพไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทําให้เราพบว่ามี
บัณฑิตระดับปริญญาตรีไปเป็นพนักงานขายของตามร้านสะดวกซื้อหรืออ่ืนๆ ทีใ่ช้เพียงวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่สาม ก็
ทํางานน้ีได้ 
 
        ประการที่สาม การไปศึกษาต่อต่างประเทศสมัยน้ีไมใ่ช่เรื่องยากแต่อย่างใดและคนไทยมฐีานะดีขึ้นจนไปศึกษาใน
ต่างประเทศได้โดยง่าย ทําให้มีนักเรียนนักศกึษาไทยไปศึกษาต่อในต่างประเทศต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี หรือ 
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ปริญญาโท มากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วน้ันแทบทุกประเทศต่างก็มีปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ทาํให้ในประเทศน้ันๆ มี
นักศึกษาเก่งๆ ไม่มากนัก ทําให้จําเป็นต้องหานักศึกษาจากต่างประเทศมากข้ึนเรื่อยๆ นอกจากน้ียังมีมหาวิทยาลัยช้ันนํา
ของโลกมาเปิดสาขาในประเทศเพ่ือนบ้านของเรา เช่น สิงคโปร์ เป็นจํานวนมาก ที่สําคญัเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิด
การศึกษาออนไลน์ การศึกษาต่อเน่ือง ทั้งแบบที่ได้รับปริญญา และแบบทีไ่ม่ได้รับปริญญา (Non-degree program) มาก
ขึ้นเรื่อยๆ 
        
        ประการที่สี ่การศึกษาของไทยไร้ทิศทาง ประเทศไทยไมไ่ด้ต้องการ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มากมาย
อะไรขนาดน้ี ในขณะที่ประเทศยังไม่ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ที่ประเทศไทยขาดแคลนจริงๆ 
กลับเป็นอาชีวะศึกษาซึ่งคนไทยไม่นิยมเรียนด้วยค่านิยมปริญญากระดาษแผ่นเดียว ในขณะที่เราผลติบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตสายสังคมศาสตร์ ออกมาลน้มากมาย แต่สายวิชาเช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งล้วนขาดแคลนอย่างหนัก โดยเฉพาะพยาบาลกลับผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศและจะเป็น
ปัญหาต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีประเทศไทยไม่มแีผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาและไม่ได้ดําเนินตามหลักการดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ผลิตคนสายสังคมศาสตรท์ี่เร่งผลิตได้ง่าย ใช้ต้นทุนไมสู่ง และคนกแ็ห่มาเรียนกันเฉพาะสายสังคมศาสตร์
จนเกินความต้องการ เป็นเพียงค่านิยมปริญญามากกว่าจะผลิตคนที่มคีวามรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศได้อย่าง
แท้จริง ทําใหป้ริญญาไม่ว่าจะตรีหรือโท หรอืรวมไปถึงเอกจากหลายๆ ทีไ่ม่มีคุณค่า ไมส่ามารถประกันได้ว่าบัณฑิต 
มหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิตจะสามารถทํางานได้จริง ทําให้หลายๆ หน่วยงานในภาคเอกชนเริ่มขยับเข้ามาผลิตบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตกันเองเพ่ือให้ตรงตามกับความต้องการ 
        
        ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยของไทยกําลังขาดทุนและไม่อาจจะอยู่รอดได้จนอาจจะต้องเลิกกิจการในระยะเวลาอัน
ใกล้ บางมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวโดยแบ่งที่ดินผืนงามจัดสรรสร้างคอนโดมิเน่ียมเพ่ือหารายได้ และลดขนาดองค์กรลง 
ปัญหาข้างต้นเหล่าน้ีสมทบเพ่ิมเติมขึ้นเรื่อยๆ และต่อไปย่ิงจะแย่ลง ผู้เขยีนมีความเห็นส่วนตัวว่าภายในสิบปีน้ีจะมี
มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องเลิกกิจการเพราะขาดทุนจนอยู่ไม่ไหว (ในปัจจบัุนโรงเรียนเอกชนก็เลิกกิจการไปมากมาย เพราะ
ที่น่ังในโรงเรียนของรัฐน้ันมีลน้เกินความต้องการอยู่แล้ว) ดังน้ันมหาวิทยาลัยไทยคงต้องปรับตัวกันอีกมาก ทางออกในการ
ปรับตัวที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ 
        
        1. ยุบเลิกมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณภาพหรือขาดทุนมาก เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีทางคุ้มทุน อาจจะต้องมีการควบ
รวมกิจการ (Merger and Acquisition) ของมหาวิทยาลัยเอกชน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรเข้ามาแก้ปัญหาโดยการยุบรวม
มหาวิทยาลัยของรัฐเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็ก ใหม้ีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้น ทําให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเขม้แข็งมากขึ้น ในอดีตที่ผ่านมานักการเมืองมีส่วนผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยในแทบทุกจงัหวัด
ของประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีสถาบันที่สอนระดับอุดมศึกษาไม่ตํ่ากว่าสองร้อยแห่ง ซึ่งมากเกินไปสําหรับประเทศไทยซึ่ง
จริงๆ แล้วไม่ควรมีสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าจํานวนจังหวัดของประเทศเสียด้วยซ้ําไป ทางออกน้ีอาจจะเจ็บปวดสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งแต่ก็มีความจําเป็นต้องทํา และควรมีนโยบายห้ามเปิดสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมอีกต่อไปแล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งพิจารณาควบรวม ยุบ ใหส้ถาบันอุดมศึกษาที่อ่อนแอ ขนาดเล็ก ไม่ได้มาตรฐาน รวมกันให้ 
เข้มแข็ง มขีนาดใหญ่ขึ้น และมีมาตรฐานดีขึน้ 
           2. ประเทศไทยจําเป็นต้องมีแผนการศึกษาแห่งชาติ กําหนดทัง้ปริมาณและคณุภาพ ในการผลิตบัณฑิต 
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ใหต้รงกับความต้องการ สาขาใดที่มีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ล้นเกินความต้องการและไร้
คุณภาพก็ควรค่อยๆ ลดจํานวนลงไปและปิดไปเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ไม่ปล่อยให้แข่งกันผลิต
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เพ่ือหารายได้ ขายปริญญากันจนเกร่อ เกินความต้องการท่ีแท้จริงของประเทศในบางสาขาโดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์ 
แม้ในสังคมศาสตร์สาขาที่เรียนยากหน่อยเช่น การบัญชี ก็มีคนเรียนน้อยและขาดแคลนทั้งๆ ที่เป็นวิชาชีพและมีรายได้ดี
พอสมควร กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ) สมควรยกเลกิการปล่อยกู้ยืมทางการศึกษาสําหรับสาขาวิชาที่ไม่มีความจําเป็น 
มีมากพอ มีล้นความต้องการของตลาด และควรพิจารณาให้กู้ยืมตามจํานวนเงินเดือนหรือศักยภาพที่แต่ละคนจะได้รับ
เงินเดือน หากนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาใดสถาบันใดที่จะมีรายได้ดีหลังสําเร็จการศึกษา เป็นสาขาวิชาขาดแคลนและ
จําเป็นสําหรับประเทศชาติ ก็ควรจะให้กู้ยืม เช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขาดแคลนอย่างหนัก ส่วนสาขาที่ไม่ขาด
แคลน เช่น รัฐศาสตร์ ก็ไม่ควรให้กู้ยืม เป็นต้น 
 
        3. มหาวิทยาลัยต้องลดการพึ่งพารายได้จากการเรียนการสอนลงไป แต่เน้นไปที่การทํางานวิจัยที่นําไปสู่การ
พัฒนาประเทศและสามารถนํานวัตกรรม งานวิจัย มาผลติและสร้างรายได้ และ/หรือ ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มหาวิทยาลัยต้องเน้นรายได้จากการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและนําไปสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ออกมา
ทําใช้ได้จริง สง่ออกได้จริง ลดต้นทุนได้จริง นําพาประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งรายได้
สําคัญของมหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาต้องรับนักศึกษาให้ลดลงแต่มีคุณภาพเข้มข้น 
ขณะเดียวกันอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องหาเงินทุนวิจัยได้มากจากภาคเอกชนเพ่ือนํามาจ้างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
การเรียน ทํางานวิจัยช่วยอาจารย์ สร้างทั้งคนและสร้างทัง้งานท่ีช่วยในการพัฒนาประเทศ นักศึกษาจะต้องเป็นทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย 
        
        4. มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรในลักษณะของสหกิจศึกษา โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน การต้ังโจทย์การวิจัย มีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแห่งหน่ึงที่ผู้เขียน
ได้ทราบมาว่าอาจารย์ในหลกัสูตรจะเดินสายพบภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเพ่ือหาโจทย์การวิจัยและทุนวิจัย พร้อมให้
หน่วยงานน้ันๆ ส่งนักศึกษามาเรียนในหลักสูตร และนําปัญหาโจทย์การวิจัยน้ันๆ ให้นักศึกษาที่หน่วยงานน้ันๆ ส่งมาเรียน
ทําเป็นวิทยานิพนธ์จนสําเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย หน่วยงานได้คนมีความสามารถตรงตามที่
ต้องการ หน่วยงานได้ know how ไปใช้ในการแก้ปัญหา อาจารย์ได้โจทย์การวิจัยทีนํ่าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง นําไปสู่
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นักศึกษาได้ทุนมาเรียน ได้มาเรียนรู้ทีท่ําให้ทฤษฎีได้ปะทะกับการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง 
        
        5. มหาวิทยาลัยไทยต้องเนน้ไปท่ีการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทีแ่ก้ไขปัญหาในการทํางานให้
หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น และต้องไม่ใช่งานฝึกอบรมประเภทฉาบฉวย ทีไ่ม่ก่อให้เกิดทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ทีดี่ขึ้นของ
บุคลากร แต่ต้องเป็นการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อเน่ืองที่ทําให้พนักงานและคนไทยมคีวามรู้ทักษะ ความสามารถในการ
ทํางานได้ดีขึ้นจริง ทั้งน้ีตลาดด้านน้ียังเปิดกว้างกว่าตลาดนักศึกษาระดับเยาวชนเน่ืองจากเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็ม
ตัวแล้ว 
        
        ทั้งหมดน้ีอาจจะเป็นแนวทางออกสําหรับวิกฤติอุดมศึกษาไทยได้บ้างเป็นบางส่วน แต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยไม่เกิน 5-10 
ปีน้ีคงได้เห็นความล่มสลายในไม่ช้า โดยจะมีมหาวิทยาลัยที่ต้องปิดตัวลงไปเพราะขาดทุนเป็นจํานวนมาก 


