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ภาพรวม

ใ
นงานเขียนเรื่อง Microcosmographia Academica 

    เมื่อปี 2451 ของนาย F.M. Cornford นักวิชาการ

    และนักประพันธ์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้สรุป

หลักการพื้นฐานของการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในสหราช

อาณาจักรว่า “ไม่ควรที่จะริเริ่มกระทำาการใดเป็นครั้งแรก”1 

ซึ่ง Cornford รู้สึกผิดหวังต่อความไม่เต็มใจของมหา-

วิทยาลัยเคมบริดจ์ในการสอนวิชาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

และส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 

เขาให้ข้อสังเกตว่า แนวคิดอนุรักษ์นิยมของมหาวิทยาลัย

ไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคต่อการมีบทบาทท่ีสำาคัญทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป แต่ยัง

เป็นอุปสรรคต่อความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและ

สังคมโดยรวม ในมุมมองของ Cornford นั้น มหาวิทยาลัย

ได้มองข้ามความสำาคัญของความเชื่อมโยงระหว่างการ

วิจัยและการเรียนการสอน และขาดการให้ความสำาคัญกับ

วิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ ทั้งยังมีการแบ่งขอบเขตด้าน

วิชาการของแต่ละสาขาและการบริหารจัดการที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

 ประมาณหนึ่งศตวรรษต่อมา คำากล่าวของ Corn-

ford ยังคงมีความสอดคล้องกับหลายสถาบันอุดมศึกษา

ในเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันของประเทศในเอเชียตะวันออกที่มีรายได้ตำ่าและ

ปานกลาง ส่งผลให้สถาบันการศึกษาจำานวนมากในประเทศ

เหล่านี้มีความจำาเป็นต้องปรับตัวให้มีบทบาทและความ

สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นไปของโลก โดยสถาบัน

การศึกษาเหล่านี้มักจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยไม่

ได้ให้ความสำาคัญอย่างเพียงพอกับการใช้ความรู้ในการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงมีสถาบัน

การศึกษาจำานวนจำากัดที่มีความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง ทั้ง

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับบริษัทและตลาด

แรงงาน และมีสถาบันการศึกษาจำานวนน้อยมากที่ทำาการ

วิจัยที่สามารถนำาไปสู่การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษามีการสอนทักษะให้กับนักเรียน

และนิสิต ทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดนั้น ไม่สามารถตอบ

สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างเพียง

พอ 

 รายงานเรื่อง การอุดมศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา

ทักษะและงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก ฉบับนี้ ได้วิเคราะห์การ

อุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยครอบคลุมทุก

สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนในระดับการศึกษาท่ี

สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย3 โดยภาพรวมของรายงาน

ฉบับนี้จะนำาเสนอบทสรุปที่สำาคัญ 



2

รูปที่ 1 กลุ่มระดับรายได้และเทคโนโลยีในทวีปเอเชียตะวันออก (ปี 2552)

บริบท แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์

ของรายงาน
 การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความจำาเป็นของ

การปรับปรุงระบบการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกนั้น  มีความจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจบริบททาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ซึ่งมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

อย่างมาก เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มรายได้ ตามผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)) 

ต่อหัว (และผลิตภาพ) และสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ระดับเทคโนโลยีตามทักษะและการใช้เทคโนโลยีในการ

ผลิตสินค้าต่างๆ และสินค้าส่งออก แนวทางการพัฒนา

แบบกลุ ่มเทคโนโลยีสามารถประเมินการพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในฐานะตัว

ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภาพ (รูปที่ 1) แม้ว่าจะไม่มี

ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างรายได้และเทคโนโลยี 

การพิจารณาสถานะของหลายประเทศแสดงให้เห็นถึง

ระดับของความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และเทคโนโลยีใน

ระดับที่แตกต่างกันไป  โดยฮ่องกง  ญี่ปุ่น  สาธารณรัฐ

เกาหลี สิงคโปร์และไต้หวันมี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

(GDP) ต่อหัวที่สูงที่สุดในภูมิภาค และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ

ที่มีรายได้สูง โดยประเทศเหล่านี้ยังเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี

ดังที่สะท้อนให้เห็นในการใช้ทักษะระดับสูงและการวิจัย

เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเพิ่มผลิตภาพและส่งเสริมการ

เจริญเติบโต ดังนั้น ประเทศเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี

ชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 ทั้งนี้ สำาหรับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 

อาทิ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์และ

ประเทศไทย4 มีความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจมากขึ้นและ

มีการพัฒนาในลักษณะเดียวกันกับประเทศที่มีรายได้สูง 

โดยมกีารส่งเสรมิอตุสาหกรรมและการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานด้วยการลงทุนขนาดใหญ่ จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ

เทคโนโลยีชั้นกลางด้วยความคล้ายคลึงทางด้านเทคโนโลยี 



ภาพรวม 3

แต่ทั้งนี้ ยกเว้นประเทศมองโกเลีย กลุ่มประเทศที่มีราย

ได้ปานกลางมีความพยายามที่จะแข่งขันในตลาดส่งออก 

พฒันาห่วงโซ่มลูค่าและเพิม่ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม

เพื่อให้สามารถพัฒนาให้มรีะดับรายได้สูง ทั้งนี้ เพื่อให้

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น  กลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงนั้น 

ประเด็นท้าทายที่สำาคัญของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปาน

กลางคือการพัฒนาจากการเป็นฐานการประกอบและ

แปรรูป ไปสู่การเป็นประเทศที่อาศัยนวัตกรรมที่มีความ

สามารถทางเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตและ

การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคบริการ (และภาคเกษตร) 

จีนถือว่าเป็นผู้นำาของกลุ่มเทคโนโลยีชั้นกลางนี้ เนื่องจาก

ภาคอุตสาหกรรมของจีนเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

โดยสามารถเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต

ได้ในหลายภาคอุตสาหกรรม 

 กลุ่มประเทศที่มีรายได้ตำ่าประกอบด้วย กัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

และเวียดนาม5 เนื่องจากระดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) ต่อหัวที่ตำ่าสุดในภูมิภาค ประเทศเหล่า

นี้จึงเป็นประเทศที่เริ่มพัฒนาทีหลัง แต่สามารถพัฒนา

ระดับรายได้และเทคโนโลยีได้มากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ประเทศเหล่านี้คือกลุ่มเทคโนโลยีชั้นล่าง ซึ่งมองโกเลีย

จดัว่าอยูใ่นกลุม่นีเ้นือ่งจากมศีกัยภาพด้านเทคโนโลยทีีต่ำา่ 

ประเด็นท้าทายท่ีสำาคัญสำาหรับประเทศเหล่านี้คือการ

เพิ่มผลิตภาพในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ภาค

การผลิต ประเทศเหล่านี้ ควรเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีใน

ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ โดยสำาหรับทุกประเทศในกลุ่ม

เทคโนโลยีชั้นกลางและชั้นล่าง ประโยชน์ของการใช้

ความรู้ชั้นสูงด้านเทคโนโลยีในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ทั้ง

ภาคบริการ ภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการผลิต และภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มผลิต

ภาพของทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล

 ทั้งนี้ สำาหรับบริบททางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น 

วิธีการเพิ่มผลิตภาพในระยะสั้น ของประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกที่มีระดับรายได้ตำ่าและปานกลาง และ

วิธีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่จำาเป็นสำาหรับ

การเพิ่มผลิตภาพในระยะกลางนั้น ทักษะและการวิจัย

เป็นปัจจัยผลักดันที่สำาคัญ โดยรายงานฉบับนี้วิเคราะห์

ถึงวิธีที่การอุดมศึกษาสามารถผลิตทักษะและงานวิจัยที่

จำาเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ อนึ่ง 

แม้ว่าการศึกษาในระดับประถมและมัธยมจะสอนทักษะ

ขั้นพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับชีวิต การอุดมศึกษาจะพัฒนา

ทักษะเหล่านี้ให้เกิดทักษะทางวิชาการระดับสูง ทักษะทาง

เทคนิค ทักษะทางพฤติกรรมและทักษะการคิด โดยประเทศ

เหล่านี้จำาเป็นต้องมีทักษะข้างต้นเพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์

และการพัฒนาแรงงานที่มีศักยภาพเพื่อรองรับเทคโนโลยี

สมัยใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภาพของประเทศ ในขณะเดียวกัน 

ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ด้าน

เทคโนโลยีและทักษะต่างๆ เช่น ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และการมีความคิดสร้างสรรค์ จะพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศในการรับการถ่ายทอด การประยุกต์ และ

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถมีส่วน

ร่วมโดยตรงในการวิจัยและพัฒนา โดยทั้งสองกระบวนการ

ดังกล่าวต่างช่วยเพิ่มผลิตภาพด้วยนวัตกรรม 

 แต่ทว่า การอุดมศึกษาของประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกที่มีรายได้ในระดับตำ่าและปานกลางมัก

จะไม่ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาทักษะและการส่ง

เสริมการวิจัยดังกล่าว รายงานฉบับนี้นำาเสนอกรอบแนวคิด

เกี่ยวกับบทบาทของการอุดมศึกษา โดยให้คำาจำากัดความ

ของอุดมศึกษาที่กว้างขึ้น โดยรวมสถาบันการศึกษาภาค

รัฐและเอกชนในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย6 

ซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มอบวุฒิการศึกษา ประกาศ

นียบัตร หรือใบรับรองวิชาชีพนั้น รวมถึงมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย (2 ปีและ 4 ปี) สถาบันเทคโนโลยี สถาบันการ

ศึกษาทางศาสนา การศึกษาออนไลน์และการศึกษาทาง

ไกล วิทยาเขตต่างประเทศของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

และ สถาบันอื่นๆ อาทิ อาชีวศึกษา การค้า และด้าน

อาชีพ

 รายงานฉบับนี้นี้ เริ่มต ้นด้วยการวิเคราะห์

สถานะปัจจุบันของการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออก ซึ่งแม้ว่าการอุดมศึกษาให้ประโยชน์ นอกเหนือจาก

ด้านเศรษฐกิจหลายประการ เช่น การเสริมสร้างความ

เป็นชาติและการขัดเกลาทางสังคม รายงานฉบับนี้มุ่งเน้น
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รูปที่ 2 สัดส่วนของแรงงานที่ผ่านการอุดมศึกษาในบริษัท เอกชน

ที่มีนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก

ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของการอุดมศึกษาเนื่องจาก

เชื่อมโยงกับทักษะและการวิจัย จากนั้น รายงานฉบับนี้

วิเคราะห์ความล้มเหลวของการอุดมศึกษาในการพัฒนา

ทักษะและการวิจัย ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ

สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะแบบปัจเจก ขาดความเชื่อมโยง 

กล่าวคือ การอุดมศึกษาไม่ประสบความสำาเร็จเนื่องจาก

ขาดความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับผู้ให้

และผู้ใช้ประโยชน์จากทักษะและการวิจัย ทั้งนี้ สืบเนื่อง

มาจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพในด้านข้อมูล

ศักยภาพ ข้อจำากัดด้านแรงจูงใจ ส่วนท้ายของรายงาน

จะสรุปด้วยบทวิเคราะห์ถึงนโยบายสาธารณะ 3 ด้าน ที่

สามารถแก้ไขปัญหาของการอุดมศึกษาได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพในประเด็นการขาดความเชื่อมโยง อาทิ 

การสนับสนุนด้านงบประมาณสำาหรับการอุดมศึกษา 

การบริหารจัดการอุดมศึกษาของรัฐ และการกำากับดูแล

การอุดมศึกษา

การอุดมศึกษาเพื่อการเจริญเติบโต

ด้วยทักษะและการวิจัย
 จากการศึกษาของรายงานฉบับนี้ พบว่า มีหลัก

ฐานซึ่งสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการ

อุดมศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวคือ ประเทศที่

มีอัตราการลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษาสูงมักจะ

มี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP)) และมีผลิตภาพแรงงานในระดับสูง 

อนึ่ง บุคคลากรที่ได้รับการอุดมศึกษาในจำานวนปีที่สูง จะ

มีศักยภาพด้านทักษะท่ีสูงกว่าบุคคลากรท่ีได้รับการ

อุดมศึกษาในจำานวนปีที่น้อยว่า โดยความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะและผลิตภาพนั้น เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก นอกจาก

นั้น ตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมต่างๆ สนับสนุนความจำาเป็น

ของการอุดมศึกษา โดยบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

นั้น จะมีสัดส่วนของแรงงานที่มีการอุดมศึกษาที่สูง (รูป

ที่ 2) และประเทศที่มีจำานวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 

และมีการวิจัยในระดับอุดมศึกษามาก จะมีผลลัพธ์ด้าน

นวัตกรรมที่ดีกว่า เช่น สิทธิบัตรและบทความวิชาการ

ต่างๆ ซึ่งสามารถสังเกตได้ถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ได้จาก

ประเทศที่มีรายได้สูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 ดังนั้น การอุดมศึกษามีส่วนในการพัฒนา ทักษะ

และสร้างงานวิจัยที่ประเทศต้องการสำาหรับการเสริม

สร้างคุณภาพแรงงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจ

โลกได้มากขึ้น 

การอุดมศึกษาเป็นผู้ให้ทักษะ
 แรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาที่ดี

จะเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เนื่องจากแรงงานที่มีทักษะมีความคล่องตัวในการทำางาน

และมีผลิตภาพสูง โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

การผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันและสามารถมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ประเทศที่

มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเริ่มให้ความสำาคัญมากขึ้นกับการอุดมศึกษา ในการ

เป็นแหล่งผลิตทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านเทคนิค 

และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่จำาเป็นสำาหรับการพัฒนา
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ด้านผลิตภาพและเทคโนโลยี ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยี

ต้องอาศัยทักษะมากขึ้นและแรงกดดันจากการแข่งขันที่

เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการและผู้บริหารจึงต้องการแรงงานที่

มีการศึกษาสูงว่าระดับมัธยม และยังมีความจำาเป็นต้อง

จ้างแรงงานที่มีทักษะจำานวนมากขึ้น โดยบางส่วนต้องมี

ปริญญาระดับสูง โดยระดับค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค

สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อเทียบกับ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานนั้น สะท้อนให้เห็นถึง

ความต้องการทักษะระดับสูงและการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ

ประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางในช่วง 10 ปี 

ที่ผ่านมาโดยในช่วง ปี 2533 – 2553 อัตราค่าจ้างของ

แรงงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า 

ในประเทศกัมพูชา และเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า ในเวียดนาม 

และเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 ในมองโกเลีย 

การอุดมศึกษาเป็นผู้ผลิตงานวิจัย
 นอกจากทักษะในการนำาเทคโนโลยีไปใช้และ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประเทศรายได้ตำ่าและราย

ได้ปานกลางในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกต้องพึง่มหาวทิยาลยั

ที่มีการทำาการวิจัยเพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสำาหรับภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยที่ทำาการวิจัยมี

ส่วนส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการวิจัยขั้น

พื้นฐานและเชิงประยุกต์ โดยการวิจัยขั้นพื้นฐานนั้นมี

บทบาทในการสร้างแนวความคิด ในขณะที่การวิจัยเชิง

ประยุกต์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีส่วนในการเริ่มต้น

กระบวนการของแปลงความรู้และแนวความคิดให้สา

มารรถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ ในประเทศทุกระดับ

รายได้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการประหยัดเนื่องจากขอบเขต

(Economies of Scope) ของการวิจัยและการเรียนการ

สอน และผลประโยชน์ที่ได้จากการประหยัดเนื่องจาก

ขนาด (Economies of Scales) ในด้านการวิจัย ส่งผล

ให้จุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะและการวิจัยควบคู่กัน

ไปนั้น เป็นประเด็นที่สำาคัญสำาหรับมหาวิทยาลัยเพียงไม่

กี่แห่งในทุกประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้ว การวิจัยจะมีความ

เป็นไปได้มากในประเทศมีรายได้ปานกลาง  

 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานการอุดมศึกษาอ่ืนๆ 

สามารถช่วยภาคเอกชนในการปรับตัวและการพัฒนาการ

ใช้เทคโนโลยีได้ โดยเมือ่คณาจารย์และนกัวจิยัสามารถทำา

ความเข้าใจเทคโนโลยีล่าสุดได้แล้ว ย่อมสามารถให้คำา

แนะนำากับภาคเอกชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวได้ ซึ่ง

คณาจารย์และนักวิจัยสามารถทำางานกับภาคเอกชนใน

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรับใช้ในท้องถิ่น

และให้คำาแนะนำาในการพัฒนาปรับปรุง สถาบันการศึกษา

ในประเทศที่มีรายได้ตำ่าและอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นล่าง

สามารถมีบทบาทข้างต้นนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

ให้สามารถเข้าสู่กลุ่มเทคโนโลยีระดับกลางได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีของมหา-

วิทยาลัยที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

และต่อภาคเกษตรกรรม แตท่ว่า การขาดความต้องการ

ด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนในกลุ่มเทคโนโลยีช้ันล่างน้ี

เป็นข้อจำากัดต่อการมีบทบาทดังกล่าวของสถาบันศึกษา

 เงื่อนไขและข้อจำากัดต่างๆ สำาหรับแต่ละประเทศ

ที่มีระดับรายได้และเทคโนโลยีที่แตกต่างไป ส่งผลให้มี

การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นเร่งด่วนที่แตกต่าง

กันไป โดยประเทศที่มีรายได้ตำ่าและอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี

ชั้นล่างควรมุ่งเน้นการพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

ทักษะและศักยภาพของทุนมนุษย์ และในการส่งเสริม

นวัตกรรม เป้าหมายลำาดับต่อมา คือ การริเริ่มสร้างความ

สามารถในการวิจัยในบางสาขาสำาหรับการอุดมศึกษา 

ประเทศมีรายได้ปานกลางควรมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาทักษะ

แรงงานอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาด้านการวิจัยโดย

ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิตงานวิจัย โดยระดับ

เป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เหมาะสมนั้น สามารถพิจารณาได้จากตำาแหน่งของประเทศ

นั้นๆ ในกลุ่มระดับเทคโนโลยี อาทิเช่น การพัฒนาขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมสำาหรับแรงงาน

และเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยสำาหรับการพัฒนา

เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 2-3 แห่ง อาจเพียงพอใน

ระดับการพัฒนานี้ สำาหรับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แต่

จะไม่เพียงพอสำาหรับประเทศจีน
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รูปที่ 3 สัดส่วนของบริษัทที่ระบุว่าทักษะเป็นข้อจำากัดในกรณีที่มี

การใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น
การอุดมศึกษาสามารถทำาได้ตามคำา

ปฏิญาณหรือไม่
 การสำารวจความคิดเห็นของนายจ้างระบุถึงข้อ

จำากัดทางด้านทักษะในเอเชียตะวันออก โดยส่วนใหญ่ใน

ภูมิภาคนี้แล้ว ผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 30 ระบุว่าทักษะ

เป็นอุปสรรคระดับกลางต่อการเจริญเติบโต และสัดส่วน

นี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 สำาหรับประเทศที่มีรายได้ตำ่า 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น

อันดับสอง ถัดจากแอฟริกาเหนือ (เทียบเคียงกับภูมิภาค

อเมริกาใต้และภูมิภาคแอฟริกาท่ีอยู่ทางตอนใต้ของ

ทะเลทราย ซาฮารา) ที่ระบุว่าทักษะแรงงานเป็นอุปสรรค

ต่อการดำาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ มีหลักฐานที่ระบุว่าข้อจำากัด

ทางด้านทักษะนี้มีแนวโน้มท่ีจะเป็นอุปสรรคที่สำาคัญ

มากยิ่งขึ้น โดยมีแนวโน้มสูงที่ภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกจะระบุว่าทักษะเป็นข้อจำากัดในกรณีที่มีการใช้

เทคโนโลยีอย่างมากในการประกอบการ (รูปที่ 3) และ

มุ่งเน้นการส่งออก การมีผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา

จำานวนมากในบริษัทเหล่านี้นั้น แสดงให้ถึงการขาดแคลน

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 

 ส่วนนี้ของรายงานวิเคราะห์ถึงความสำาเร็จของ

การอุดมศึกษาในการผลิตทักษะเพ่ือส่งเสริมผลิตภาพ

และนวัตกรรม ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานตาม

ความต้องการของอุตสาหกรรมและมีการฝึกอบรมทักษะ

ระดับสูง ทักษะด้านการวิจัยและทักษะการประกอบการ 

ในจำานวนที่ เพียงพอท่ีจะเสริมสร ้างศักยภาพทาง

เทคโนโลยีให้ประเทศได้ นอกจากนี้ รายงานจะวิเคราะห์

ถึงความสำาเร็จของการอุดมศึกษาในการสนับสนุนการ

พัฒนาด้านนวัตกรรมด้วยการวิจัยและการพัฒนา

เทคโนโลยี ความด้อยประสิทธิภาพของประเทศที่มีราย

ได้ตำ่าและปานกลางระบุถึงความบกพร่องของการ

อุดมศึกษา ในการสร้างความสอดคล้องระหว่างความ

ต้องการของนายจ้างและสิ่งที่แรงงานเรียนรู้จากสถาบัน

การศึกษา และการทำาการวิจัยที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

จำานวนผู้สำาเร็จอุดมศึกษา
 โดยรวมแล้ว อัตราการลงทะเบียนเรียนระดับ

อุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยู่ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกนั้น ระดับตำ่ากว่าระดับการลงทะเบียนในกลุ่ม

ประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา (OECD) โดยประเทศที่มีรายได้ตำ่ามีอัตราการลง

ทะเบียนเรียนตำ่าที่สุดในภูมิภาค และประเทศที่มีรายได้

ปานกลางมีอัตราที่สูงขึ้นตามลำาดับ 

 อย่างไรก็ตาม อัตราการลงเรียนในระดับอุดม-

ศึกษามีอัตราที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ โดยประเทศที่มีรายได้

ตำ่ามีอัตราการเพิ่มสูงที่สุด โดยอัตราการลงเรียนในประเทศ

ที่มีรายได้ตำ่าและรายได้ปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคอื่นที่มีระดับ

รายได้คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านอุปสงค์

และอุปทานในแต่ละประเทศแสดงให้เห็นว่าการขาด

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอไม่ใช่

สาเหตุหลักของการขาดแคลนทักษะเสมอไป 
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รูปที่ 4 สัดส่วน ของประชากรส่วนใหญ่ต่อชนกลุ่มน้อยในด้าน

การลงทะเบียนเรียนและการจบการศึกษาในกัมพูชา เวียดนาม

และประเทศไทย (ค่าคาดการณ์)

ดังนั้น จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยรวม

ในประเทศที่มีรายได้ตำ่าและปานกลางในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกจึงไม่เป็นข้อจำากัดที่สำาคัญต่อการพัฒนาทักษะ

 อย่างไรก็ตาม เป็นการสำาคัญอยางยิ่งที่จะต้อง

ระบุถึงความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการอุดมศึกษา ทั้ง

ในเชิงฐานะทางเศรษฐกิจ ทางสังคม เพศ เชื้อชาติ 

ชาติพันธุ์ ศาสนา และถิ่นที่อยู่ในชนบท ยังเป็นประเด็น

สำาคัญ โดยชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคนี้ยังคงประสบกับความ

ไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการอุดมศึกษา (รูปที่ 4) ทั้งนี้ 

ความไม่เท่าเทียมนี้ขาดความสอดคล้องกับความสามารถ 

โดยนักเรียนที่มีความสามารถและพรสวรรค์ขาดโอกาส

ในการได้รับการศึกษา ซึ่งมีส่งผลให้จำานวนของนักเรียน

ที่มีศักยภาพและคุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษานั้นลดลง

คุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา
 ปัจจัยชี้วัดการขาดแคลนทักษะในตลาดแรงงาน 

ได้แก่ ความจำาเป็นในการให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่ผู้

สำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการมีทั้งตำาแหน่ง

งานว่างและคนว่างงานที่สำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ แม้ว่าความล้มเหลวของตลาดแรงงานในการจับคู่

ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในด้านทักษะจะเป็นสาเหตุ

หนึ่งของการว่างงาน รายงานฉบับนี้จะสำารวจถึงความ

ล้มเหลวของการอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะอย่าง

เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของนายจ้าง 

การพัฒนาผลิตภาพและการส่งเสริมนวัตกรรม

 ผลการสำารวจความคิดเห็นของนายจ้างและ

ลูกจ้างชี้ให้เห็นถึงความต้องการทักษะที่เพิ่มมากขึ้น โดย

ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ตำ่าและปานกลางในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก นายจ้างคาดหวังว่าลูกจ้างที่สำาเร็จการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีทักษะด้านเทคนิค ทักษะในเชิง

พฤติกรรมและทักษะการคิดที่จะเพิ่มผลิตภาพในการ

ทำางานและกระตุ้นการเจริญเติบโต (ตารางที่ 1) โดย

นายจ้างต้องการแรงงานที่มีความสามารถในการคิด 

การปรับตัว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีความ

คิดสร้างสรรค์ 

 นอกจากนี้ นายจ้างยังคาดหวังว่าลูกจ้างจะมี

ทักษะความเป็นผู้นำา (รวมถึงทักษะการจัดการและการ

ประกอบการ) และมีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม 

แนวการคิด “แบบองค์รวม” (Big Picture Mindset) 

และความสามารถในการคิดนอกกรอบ (Outside the box)

 นายจ้างเน้นยำ้าถึงการขาดแคลนทักษะด้าน

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ทักษะด้าน

พฤติกรรมต่างๆ เช่น การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และ

ทัศนคติในการทำางาน และทักษะทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง

การขาดความรู้เชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำางานความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ ทักษะภาษาอังกฤษเป็นจุดอ่อนที่สำาคัญของแรงงาน

ทั่วทั้งภูมิภาค 
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ถึงแม้ว่าความบกพร่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการอุดมศึกษา

ก็ตาม ทักษะที่จำาเป็นส่วนมากต่อการทำางานในระดับวิชาชีพ

จะถูกพัฒนาขึ้นในช่วงระดับอุดมศึกษา 

 การขาดแคลนทักษะของลูกจ้างในการคิด

สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเป็นข้อจำากัดที่สำาคัญ

สำาหรับนายจ้าง ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของประเทศที่มี

รายได้สูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การพัฒนาศักยภาพ

ด้านเทคโนโลยีจะต้องอาศัยบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขา

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จำานวนมาก และเพื่อ

ให้มีการพัฒนาความสามารถทางภูมิปัญญาในด้าน

เทคโนโลยี หนึ่งในสามของบัณฑิตระดับอุดมศึกษาหรือ

มากกว่า ควรมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ แต่หลายประเทศในกลุ่มเทคโนโลยี

ระดับตำ่าและระดับกลางมีสัดส่วนบัณฑิตท่ีมีคุณวุฒิการ

ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ตำ่า

กว่าเกณฑ์ข้างต้น และภาคเอกชนยังระบุถึงข้อกังวล

เกี่ยวกับศักยภาพของแรงงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 ขณะที่ประเทศมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นและพัฒนา

ระดับห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ ทักษะที่เป็นที่ต้องการ

อย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง โดยจะเน้นที่ทักษะ

ทางเทคนิคและทักษะทั่วไปในระดับสูงมากขึ้น ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกนั้น ภาคบริการมีแนวโน้มที่จะเป็นภาค

ที่สำาคัญในการกำาหนดทักษะที่เป็นที่ต้องการ แต่แรงกดดัน

จากการแข่งขันระหว่างประเทศและความต้องภาคการ

ผลิตมูลค่าเพิ่มจะเป็นปัจจัยผลักดันการพัฒนานวัตกรรม

ตารางที่ 1  ทักษะที่มีความสำาคัญต่อการประกอบอาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

อย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานจะถูกความคาดหวังมากขึ้น

ให้มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์

และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics: STEM) รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสนับสนุนการผลิตที่มี

มูลค่าสูงขึ้น ทักษะทางธุรกิจ ทักษะการคิด และทักษะ

เชิงพฤติกรรมที่จะเสริมสร้างผลิตภาพให้กับภาคบริการ 

โดยทักษะเหล่านี้จะมีความสำาคัญมากขึ้นหากประเทศมี

การพัฒนาสู่การเป็นเศรษฐกิจที่เน้นภาคบริการอย่าง

รวดเร็ว (ซึ่งสาขาเทคโนโลยียังคงมีความสำาคัญสูง)

การวิจัยในการอุดมศึกษา
 นอกจากการพัฒนาทักษะแล้ว ภาครัฐมีการส่ง

เสริมให้สถาบันการศึกษาสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

โดยการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย ระหว่างประเทศและปริมาณงานวิจัยบ่งชี้

ว่าระบบการอุดมศึกษาของประเทศที่มีรายได้ตำ่าและ

ปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไม่สามารถผลิตงาน

วิจัยที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ โดยตัวชี้วัดด้านนวัตกรรม

ต่างๆ เช่น สิทธิบัตรและบทความวารสารด้านวิทยาศาสตร์

และเทคนิคของประเทศกลุ่มนี้ มีจำานวนน้อย โดยมีหลาย

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีงานวิจัยน้อยกว่า

ประเทศในภูมิภาคอื่นที่มีรายได้ในระดับใกล้เคียงกัน

 บทบาทในการประยุกต์และการยกระดับด้าน

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยในประเทศที่มีรายได้ตำ่าและ
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รูปที่ 5 แนวทางในการสรรหานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของภาคเอกชนในประเทศมาเลเซีย มองโกเลียและไทย

ปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีอยู ่อย่างจำากัด 

ยกเว้นประเทศจีน ในประเทศมาเลเซีย มองโกเลียและ

ไทย มีเพียงร้อยละ 1 หรือ 2 ของบริษัทเอกชน ที่ระบุว่า

มหาวิทยาลัยมีบทบาทนำาในการพัฒนานวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี (ในเชิงทั่วไป) (รูปที่ 5) ในประเทศเวียดนาม 

สัดส่วนของภาคเอกชนท่ีใช้มหาวิทยาลัยหรือศูนย์การ

วิจัยเป็นแหล่งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่ตำ่า

มาก สำาหรับประเทศที่มีรายได้สูงในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกและในภูมิภาคอื่น แม้ว่าการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

ของมหาวิทยาลัยในการยกระดับเทคโนโลยียังคงเป็น

ประเด็นท้าทาย แต่การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยนั้น

อยู่ในระดับที่สูงกว่า 

 ประเด็นท้าทายและลำาดับความสำาคัญของ

ประเด็นการพัฒนาสำาหรับแต่ประเทศนั้น แตกต่างกันไป

ตามระดับรายได้และกลุ่มประเทศ โดยความท้าทายนั้น

มีอยู่มากและฝังลึกในกลุ่มประเทศรายได้ตำ่า  ทั้งนี้ 

ประสิทธิภาพของจีนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

เพื่อการพัฒนานวัตกรรมนั้น ทำาให้ประเทศจีนเป็นผู้นำา

ในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นกลาง แต่ทว่า การขาดแคลนทักษะ

ยังคงเป็นปัญหาสำาหรับประเทศจีน ดังนั้น ประเทศที่มี

รายได้ตำ่าและรายได้ปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกจำาเป็นต้องเข้าใจว่าทำาไมระบบการอุดมศึกษาของ

ประเทศถึงไม่

การขาดความเชื่อมโยงในการอุดมศึกษา
 ผู ้สำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามักขาด

ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะที่มหา-

วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ได้ทำาการวิจัยที่

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชนดังนั้น 

การอุดมศึกษาจึงไม่ประสบความสำาเร็จเนื่องจากไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้
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 รายงานฉบับน้ีมีสมมุติฐานว่าสาเหตุหลักของ

ความล้มเหลวข้างต้น คือ รูปแบบการจัดการที่ไม่เป็น

ระบบของการอุดมศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกที่มีรายได้ตำ่าและปานกลาง ซึ่งแต่ละสถาบัน

การศึกษามีการบริหารที่แบ่งแยกจากกัน โดยระบบการ

จัดการการอุดมศึกษานั้นประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตัวกลางในการมีปฏิสัมพันธ์ต ่อกันระหว่างผู ้ มีส ่วน

เกี่ยวข้อง และนโยบายที่สนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งนอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษา

แล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษายังรวมถึงสถาบัน

อื่นๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาทักษะและการวิจัย และผู้

ใช้ประโยชน์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันเหล่านี้ ทั้งนี้ ในแง่

ของการพัฒนาทักษะนั้น สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(โดยรวมคือสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา) ส่งต่อนักเรียนให้กับการอุดมศึกษาหรือ

สถาบันการศึกษาระดับสูงต่างๆ และภาคเอกชนในการ

พัฒนาทักษะแรงงาน ในแง่ของการวิจัยนั้น ผู้มีบทบาท

หลักคือสถาบันวิจัยที่ไม่มีการเรียนการสอน ซึ่งสถาบันวิจัย

เหล่านี้พร้อมกับสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ถือว่า

เป็นส่วนประกอบของระบบพัฒนานวัตกรรม สำาหรับผู้

ใช้ประโยชน์จากทักษะและการวิจัยนั้น ผู้มีบทบาทหลัก

คือภาคเอกชน โดยผู้มีบทบาทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกัน 

รูปที่ 6 การขาดความเชื่อมโยง 5 ประเภทในภาคอุดมศึกษา

และผลลัพธ์ของการอุดมศึกษาคือ ผลผลิตของการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีบทบาทเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ระดับ

และประเภทของทกัษะทีไ่ด้รบัการพฒันาในการอดุมศกึษา

ถูกกำาหนดโดยทักษะที่ได้รับมาจากการศึกษาในระดับขั้นต้น 

และโดยความต้องการของภาคเอกชน เป็นต้น

 นโยบายเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการเสริมความแข็ง

แรงให้กับระบบการอุดมศึกษาที่เอื้ออำานวยให้สถาบัน

อุดมศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กับผู้มีบทบาทอื่นๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ความคาดหวัง

ภายใต้บริบทของความล้มเหลวของตลาด (เช่น ความ

บกพร่องทางข้อมูลและความล้มเหลวในตลาดทุนสำาหรับ

คนยากจน) ผลกระทบภายนอก (การวิจัยและวิทยาศาสตร์

อาจมีผลกระทบภายนอกเชิงบวกอีกหลายประการ) และ

ข้อจำากัดด้านศักยภาพต่างๆ ทั้งนี้ หลักฐานจากประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีรายได้ในระดับตำ่าและ

ปานกลางแสดงให้เห็นว่า ระบบการอุดมศึกษาไม่สามารถ

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถผลิตผล

ลัพธ์ที่พึงปรารถนาได้ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาขาด

ความเชื่อมโยงกับผู้มีบทบาทที่สำาคัญอื่นๆ โดยมีสาเหตุ

มาจากข้อจำากัดทางข้อมูล ข้อจำากัดด้านศักยภาพ และ

แรงจูงใจซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ
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 ระบบการอุดมศึกษาของประเทศท่ีมีรายได้ใน

ระดับตำ่าและปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกขาด

ความเชื่อมโยงอย่างน้อย 5 ประการ (ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน) 

โดยสามารถเรียงตามลำาดับความสำาคัญต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของการอุดมศึกษาได้ดังที่แสดงในรูปที่ 6

การขาดความเชื่อมโยงประการที่ 1 – ระหว่างการ

อุดมศึกษากับนายจ้าง (ผู้ใช้ประโยชน์จากทักษะ)

 การขาดความเช่ือมโยงประการแรกและสำาคัญ

ที่สุด คือการขาดความเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะของ

สถาบันอุดมศึกษา (การเรียนการสอน เนื้อหาและหลักสูตร) 

และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากทักษะ(นายจ้าง) 

การเรียนการสอนและหลักสูตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

มักขาดความเหมาะสมกับตลาดแรงงาน โดยวิธีการเรียน

การสอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆ มักขาดประสิทธิภาพ 

ไม่ทันสมัยและเน้นผู้สอนเป็นที่ตั้ง  โดยส่วนใหญ่แล้ว 

หลักสูตรอุดมศึกษาไม่ได้อิงกับความสามารถของผู้เรียน 

ซึ่งระบบการอุดมศึกษาในประเทศที่มีรายได้ตำ่าและปาน

กลางส่วนมากมีการกระจายตัวของนักเรียนอย่างไม่

สมำ่าเสมอระหว่างสาขาวิชาต่างๆ และยังขาดแคลนสถาบัน

การศึกษาเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น ในประเทศกัมพูชา 

อินโดนีเซีย และ สปป. ลาว มีจำานวนนักเรียนเกินกว่า

ครึ่งกนึ่งของจำานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เลือกศึกษาใน

สาขาสังคมศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมาย หรือมนุษยศาสตร์ 

แต่จำานวนนักศึกษาในสาขาอื่นๆ มีสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก 

ผู้สำาเร็จการศึกษาจำานวนมากไม่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาดแรงงานได้ ในขณะที่ระบบการ

อุดมศึกษาไม่สามารถผลิตบัณฑิตในจำานวนท่ีเพียงพอใน

สาขาที่สำาคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศ เช่น สาขา

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ในประเทศอื่นๆ 

เช่น ประเทศมองโกเลีย กัมพูชาและเวียดนามนั้น มี

วิทยาลัยในจำานวนที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต

การขาดความเชื่อมโยงประการที่ 2 – ระหว่างการ

อุดมศึกษากับภาคเอกชน (ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย)

 การขาดความเช่ือมโยงประการที่สองคือ 

ความเชื่อมโยงที่ไม่เข้มแข็งระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

และภาคเอกชนในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย โดย

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าและ

ปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีบทบาทน้อยมาก

ในการช่วยเหลือภาคเอกชนในการประยุกต์ใช้และการยก

ระดับเทคโนโลยี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมโยง

ระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัย

และการพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทเอกชนมักทำาการวิจัย

และพัฒนาด้วยตนเองหรือทำาร่วมกับกลุ่มอื่นๆ แต่มีความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอย่างจำากัด พร้อมกับขาดความ

เช่ือมโยงอย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาค

อุตสาหกรรม ยกเว้นประเทศจีนแล้ว ความเชื่อมโยงและ

ร่วมมือกันในกลุ่มเทคโนโลยีช้ันกลางและช้ันล่างยังคงมี

น้อยมาก และอยู่ในระดับที่ตำ่ากว่ากลุ่มประเทศ OECD 

และประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์และไต้หวันอยู่มาก ทั้งนี้ ใน

ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ อาจารย์มหาวิทยาลัย

มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับบริษัทเอกชนโดย

เพื่อเป็นการให้คำาปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือด้าน

เทคนิคและการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ หรือแม้แต่ประเทศ

ไทยก็ตาม บริษัทเอกชนของไทยมีความร่วมมือกับมหา-

วิทยาลัยในการด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างจำากัด

การขาดความเชื่อมโยงประการที่ 3 – ระหว่างการ

อุดมศึกษากับสถาบันการวิจัย (ผู้ทำาการวิจัย)

 การขาดความเชื่อมโยงประการที่ 3 คือการ

แบ่งแยกระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย โดย

การวิจัยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสถาบันวิจัย เช่น สถาบันวิจัย

รัฐบาล สถาบันวิจัยสาธารณะและสถาบันทางเทคนิคต่างๆ 

ตัวอย่างเช่นในประเทศมาเลเซีย จากจำานวนหน่วยงาน
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วิจัยและพัฒนาทั้งหมด 254 หน่วยงาน มีเพียง 17 

สถาบันวิจัยที่สังกัดภายใต้มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยยังอยู่

ในระดับที่จำากัดและไม่ได้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จาก

งานวิจัยกับมหาวิทยาลัย7 

การขาดความเชื่อมโยงประการที่ 4 – ระหว่างสถาบัน

อุดมศึกษาด้วยกัน และระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ

สถาบันอบรม (การขาดความเชื่อมโยงในแนวราบระหว่าง

ผู้ให้ทักษะ)

 การขาดความเชื่อมโยงประการที่ 4 คือการขาด

การประสานงานและการรวมตัวกันระหว่างสถาบันอุดม

ศึกษาด้วยกันในฐานะผู้ให้ทักษะ และระหว่างสถาบัน

อุดมศึกษาและสถาบันอบรมอื่นๆ (การขาดความเชื่อม

โยงประเภทที่ 4 นี้มีคุณลักษณะของการขาดความเชื่อม

โยงสองประเภทรวมกัน) โดยภายในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยกันแล้ว ยังขาดการประสานงานและการรวมตัวกัน

ในแนวราบ ตัวอย่างเช่น อุปสรรคในการย้ายสถานศึกษา

ของนักศึกษา นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงที่อ่อนแอและ

ความไม่สอดคล้องทางหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัย

และสถาบันอาชีวศึกษาส่งผลให้นักศึกษาประสพกับ

ความยากลำาบากในการหาหลายๆช่องทางเพื่อที่จะได้มา

ซึ่งทักษะที่ต้องการ นอกจากนี้ ความไม่เชื่อมโยงระหว่าง

ทักษะที่ได้จากการอุดมศึกษาและทักษะท่ีได้จากการ

อบรมของบริษัทเอกชน แสดงถึงการขาดการให้ความสำาคัญ

กับการพึ่งพาและเสรมกันระหว่างผู้ให้ทักษะทั้งหลาย

การขาดความเชื่อมโยงประการที่ 5 – ระหว่างการ

อุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) (การ

ขาดความเชื่อมโยงในแนวตั้งระหว่างผู้ให้ทักษะ)

 การเรียนรู ้ทักษะเกิดขึ้นในช่วงวัยเรียนและ

ตลอดช่วงชีวิต ดังนั้น คุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและประสพการณ์ การขาดความเชื่อมโยงระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงหมายถึง 

การขาดความพร้อมจากระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็น

ข้อจำากัดต่อผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษาเพื่อให้เห็นภาพ 

คะแนนที่อยู่ในระดับตำ่าที่ได้แนวโน้มการจัดการศึกษา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS)) ของ

ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นข้อจำากัดต่อการ

เพิ่มอัตราการลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษาใน

สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics: STEM) ทั้งนี้ อัตราการสำาเร็จการ

ศึกษาที่อยู ่ในระดับตำ่าและการขาดความเข้าถึงการ

ศึกษาในช่วงการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นข้อจำากัดประการ

หนึ่งสำาหรับอัตราการลงเรียนในระดับอุดมศึกษา โดย

อัตราการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ตำ่านั้นเป็นการ

ลดจำานวนบุคคลากรที่มีความสามารถ

 การขาดความเชื่อมโยงข้างต้นมีอยู ่ทั่วไปใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก แต่ความรุนแรงของปัญหาใน

แต่ละประเทศแตกต่างกันตามระดับรายได้และกลุ ่ม

ประเทศ (ตารางที่ 2) โดยมีความรุนแรงมากที่สุดใน

ประเทศมีรายได้ตำ่า ในประเทศจีนและมาเลเซียซึ่งอยู่ใน

กลุ่มเทคโนโลยีชั้นกลางถึงชั้นสูง มีการพัฒนาที่สูงกว่า

ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มรายได้เดียวกัน ความรุนแรงของ

การขาดความเชื่อมโยงของแต่ละประเทศนั้นมีความ

แตกต่าง ในลักษณะที่นอกเหนือจากตัวอย่างของประเทศ

จีนและมาเลเซียที่กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากความซับซ้อน

ที่เพิ่มมากข้ึนดังที่จะกล่าวในย่อหน้าต่อไปและความ

หลากหลายของบทวินิจฉัยของแต่ละประเทศ

 สาเหตุของการขาดความเช่ือมโยงข้างต้นคือ

ข้อจำากัดด้านข้อมูล ด้านแรงจูงใจ และด้านศักยภาพ ซึ่ง

ได้รับการแก้ไขแบบไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้รับการแก้ไข

เลย การขาดกลไกในการรับรู้ความต้องการของภาคเอกชน

ในการพัฒนาและดำาเนินการการเรียนการสอนหลักสูตร

การศึกษา หรือกลไกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานนั้น 

เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสอดคล้องระหว่างความ

ต้องการของนายจ้างและผลผลิตของการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยอาจไม่ตระหนักถึงความต้องการทางด้าน

งานวิจัยและด้านเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม และ
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ตารางที่ 2 ความรุนแรงของการขาดความเชื่อมโยง ในแต่ละกลุ่มรายได้และกลุ่มเทคโนโลยี

ที่จำาเป็นอย่างยิ่งคือ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบความ

เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมที่

เป็นไปได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใต้

บริบททางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

 สถาบันอุดมศึกษาอาจจะขาดศักยภาพในการ

เสนอการเรียนการสอนที่มีคุณภาพหรือทำางานวิจัยที่มี

ความสำาคัญ โดยข้อจำากัดในด้านบุคคลากรนั้นเป็นปัญหา

ที่พบทั่วไปในมหาวิทยาลัยของประเทศที่มีรายได้ตำ่าและ

ปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยอัตราส่วนของ

นักเรียนต่อคณาจารย์ในบางประเทศอยู่ในระดับท่ีสูงมาก 

ทั้งยังมีการเติบโตของประชากรในช่วงมัธยมปลายใน

อัตราที่สูง แต่ทว่าขาดการเพิ่มจำานวนคณาจารย์ในสัดส่วน

ที่สอดคล้องกัน ซึ่งอัตราส่วนที่สูงนี้จะเป็นข้อจำากัดสำาหรับ

การเรียนการสอนและการสร้างความหลากหลายในระบบ

การอุดมศึกษา ในบางประเทศ สัดส่วนของอาจารย์ที่จบ

การศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นตำ่ามาก ซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อการทำาการวิจัย และทั้งสองข้อจำากัดข้างต้นเกิดขึ้นใน

บางประเทศ (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ บริษัทเอกชนอาจ

ไม่ทราบและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยได้ สำาหรับข้อจำากัดอื่นๆ นั้น รวมถึงศักยภาพ

ที่อ ่อนแอของผู ้บริหารประเทศในการบริหารจัดการ

ระบบที่ มีความซับซ ้อนและการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทักษะและการวิจัยที่มี

คุณภาพสูง

 ในท้ายสุดนี้ การที่สถาบันภาครัฐขาดแรงจูงใจ

ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตามความต้องการของบริษัท

เอกชนนั้น อาจเป็นอุปสรรคสำาหรับการเสริมสร้างความ

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ซึ่งหากไม่มีแรงจูงใจที่เพียงพอ 

มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ อาจไม่สนใจหรือไม่พยายาม

ที่เชื่อมโยงกับบริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัย
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ตารางที่ 3 อัตราส่วนนักเรียน-อาจารย์ และสัดส่วนของอาจารย์

ที่มีปริญญาเอกในเอเชียตะวันออก

อาจไม่เต็มใจท่ีจะประสานงานเพ่ือทำาโครงการร่วมกัน 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะล้ม

เหลวของตลาด แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นสะท้อนถึงความล้มเหลว

ทางด้านนโยบาย

จากบทวิเคราะห์สู่นโยบาย : นโยบาย

สาธารณะควรจะช่วยอย่างไรได้บ้าง
 นโยบายสาธารณะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของภาคการอุดมศึกษาได้โดยการแก้ปัญหาการขาด

ความเชื่อมโยงต่างๆ ข้างต้น ซึ่งการขาดความเชื่อมโยง 

ส่วนใหญ่สะท้อนถึงความล้มเหลวของตลาดและนโยบาย

สาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดย

นโยบายสาธารณะ อย่างไรก็ตาม นโยบายสาธารณะ

ทั้งหมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอุดมศึกษา8 

และไม่ใช่ผู้มีบทบาททุกคนและการมีปฏิสัมพันธ์ทุกคร้ัง

ที่ในระบบการอุดมศึกษาท่ีตอบสนองต่อนโยบายด้าน

การอุดมศึกษา แต่ที่แน่นอนแล้วนั้น นโยบายเหล่านี้ยัง

คงมีบทบาทที่สำาคัญ รูปที่ 7 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ

ของโครงสร้าง 3 ประการของนโยบายการอุดมศึกษาซึ่ง

ได้แก่ การบริหารจัดการ การบริการเงินละแหล่งทุนและ

การกำากับดูแลการอุดมศึกษา ที่มีต่อปัญหาการขาดความ

เชื่อมโยง 5 ประการ โดยเน้นที่ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ 

การเพิ่มแรงจูงใจ และการปรับปรุงด้านข้อมูลข่าวสาร 

โดยนโยบายที่สำาคัญจะมีความเชื่อมโยงกับแต่ละกลุ่ม

นโยบายหลัก ดังนี้

การบริหารงบประมาณและการใช้

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 การขาดความเชื่อมโยงหลายประการเกี่ยวข้อง

กับการบริหารงบประมาณ ตัวอย่างเช่น การขาดความ

เชื่อมโยงในการวิจัย และการขาดความเชื่อมโยงของการ

ศึกษาต่อจากการศึกษาขั้นพื้นฐานสู ่การศึกษาระดับ

อุดมศึกษา แสดงให้เห็นถึงแหล่งเงินทุนที่น้อยสำาหรับการ

วิจัยและใช้เป็นทุนการศึกษา อัตราการลงทะเบียนที่ตำ่า

ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร ์

(STEM) ในหลายประเทศ ซึ่งแสดงถึงการขาดความ

เชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์จากทักษะนั้น สะท้อนถึงการใช้

งบประมาณที่ไม่พอเพียงต่อการสนับสนุนการศึกษาใน

สาขาดังกล่าวเช่นกัน โดยการใช้งบประมาณที่ไม่เพียงพอ

นั้น มีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการที่ภาครัฐจัดสรรงบประมาณ

ให้กับสถาบันการศึกษาโดยไม่คำานึงถึงการผลิตสินค้า

สาธารณะ (เช่น การวิจัย) และปัจจัยภายนอก (เช่นสาขา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 

(STEM)) หรือการแก้ปัญหาด้านความไม่เท่าเทียม ซึ่ง

การบริหารงบประมาณที่ดีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการ

ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระดับอุดมศึกษา โดยการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมด้วยการให้ทุนการศึกษา

และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ซึ่งช่วยแก้ไขข้อจำากัดด้าน

ศักยภาพ) นอกจากนี้ การบริหารงบประมาณที่ดียังช่วย

แก้ไขปัญหาการขาดความเชือ่มโยงระหว่างมหาวทิยาลยั

และภาคเอกชนในด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี

และการขาดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอน

และการทำาการวิจัย ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม

ขึ้นสำาหรับการวิจัยในมหาวิทยาลัย ร่วมกับการจัดสรร

งบประมาณตามผลงาน  (ซึ่งช่วยแก้ไขข้อจำากัดด้าน

ศักยภาพและแรงจูงใจ)



ภาพรวม 15

รูปที่ 7 นโยบายอุดมศึกษาและการขาดความเชื่อมโยง
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 สัดส่วนการใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ใน

ระดับที่น้อยมากในประเทศที่มีรายได้ตำ่า รวมถึงระเทศ

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ

0.1 ในประเทศจีน มาเลเซียและไทย ซึ่งระดับการใช้จ่าย

ในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) นี้มีความแตกต่างกับ

ประเทศในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างชัดเจน (รูปที่ 8) 

โดยประเทศที่มีรายได้ตำ่าและปานกลางในภูมิภาคนี้ยังใช้

จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) น้อยกว่าประเทศใน

ภูมิภาคอื่น ที่มีรายได้ในระดับใกล้เคียงกัน 

 ข้อจำากัดด้านค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคที่สำาคัญ

สำาหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส โดยค่าใช้จ่ายด้าน

การอุดมศึกษาคิดเป็นจำานวนประมาณ ร้อยละ 30 ถึง 40 

ของรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยในประเทศจีน อินโดนีเซีย

และเวียดนาม และคิดเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นสำาหรับครอบครัว

ที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีความแตก

รูปที่ 7 นโยบายอุดมศึกษาและการขาดความเชื่อมโยง (ต่อ)

ต่างกัน การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้ทุนการศึกษา 

และการให้กู้ยืมนั้น สามารถครอบคลุมเพียงบางส่วนของ

ค่าใช้จ่ายการอุดมศึกษาทั้งหมด 

 ในบางประเทศ การขาดการสนับสนุนด้านงบ

ประมาณที่เพียงพอสำาหรับกิจกรรมลำาดับความสำาคัญ

สูงอาจสะท้อนถึงการใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมในด้าน

การอุดมศึกษาที่อยู่ในระดับตำ่า (ตารางที่ 4) แม้ว่าทุน

ทรัพย์ส่วนบุคคลจะเป็นแหล่งเงินทุนที่สำาคัญของการ

อุดมศึกษาในภูมิภาคนี้ งบประมาณภาครัฐนั้นมีความสำาคัญ

เพราะมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบภาย

นอกและความล้มเหลวของตลาดได้  โดยสำาหรับหลายๆ 

ประเทศแล้ว สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการขาดการจัดลำาดับความ

สำาคัญ และความด้อยประสิทธิภาพในการจัดสรรและการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้มีทรัพยากรสาธารณะไม่

เพียงพอสำาหรับกิจกรรมที่สำาคัญต่างๆ  ตัวอย่างของปัญหา

เหล่านี้คือสัดส่วนงบประมาณด้านอุดมศึกษาที่จัดสรร



ภาพรวม 17

รูปที่ 8 สัดส่วนการใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ในภาคอุดมศึกษาต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน

เอเชียตะวันออก

เพื่อการวิจัยและทุนการศึกษาอยู่ในระดับตำ่า การจัดสรร

เงินให้กับแต่ละสถาบันการศึกษาอย่างไม่เพียงพอ

เนื่องจากงบประมาณที่จำากัด และการจัดสรรงบประมาณ

ที่ไม่ได้จัดสรรแบบมีการแข่งขันกันหรือแบบตามผลการ

ดำาเนินงาน

 ประเด็นท้าทายเฉพาะสำาหรับแต่ละประเทศ

จะแตกต่างกันไป แต่ทุกประเทศจะมีประเด็นเร่งด่วนที่

คล้ายกัน โดยประการแรกนั้น ทุกประเทศจะต้องตัดสินใจ

เลือกเป้าหมายและจัดลำาดับความสำาคัญของการดำาเนิน

งาน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มอัตราการลงทะเบียนเรียนไม่ใช่

ประเด็นเร่งด่วนสำาหรับทุกประเทศ แต่งบประมาณสำาหรับ

การวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ

คณิตศาสตร์ (STEM) และทุนการศึกษาส่วนใหญ่มักจะ

ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ประเด็นทั้งสามเป็นประเด็นที่สำาคัญ

สำาหรับประเทศส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ความสมดุลระหว่างคุณภาพ

และปริมาณในการใช้งบประมาณภาครัฐเป็นประเด็นที่

ต้องให้ความสำาคัญ และเป็นประเด็นที่สามารถแก้ไขได้

โดยการอาศัยแหล่งทุนของภาคเอกชนในการพัฒนา

ระบบอุดมศึกษา 

 ประการที่สอง ประเทศจำาเป็นต้องกำาหนดยุทธ

ศาสตร์ในการจัดการงบประมาณสำาหรับกิจกรรมที่มีลำาดับ

ความสำาคัญสูง โดยสำาหรับการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) และ 

การเพิ่มการเข้าถึงอุดมศึกษานั้น ล้วนเป็นกรณีที่ควรจัด

ให้มีลำาดับความสำาคัญสูงในการจัดสรรงบประมาณสาธารณะ 

กล่องที่ 1 นำาเสนอตัวอย่างของทุนการศึกษาตามความจำา

เป็นทางการเงินและมาตรการเสริมสร้างความเท่าเทียม

อื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภาครัฐในประเทศ

เวียดนาม ทั้งนี้ โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ตำ่าและ

ปานกลาง ภาครัฐสามารถมีบทบาทที่สำาคัญในการสนับสนุน

งบประมาณสำาหรับการถ่ายทอดการวิจัยและเทคโนโลยี

ขั้นพื้นฐาน ซึ่งการระดมทุนของภาคเอกชนจะช่วยเติม

เต็มงบประมาณภาครัฐในการสนับสนุนเงินทุนสำาหรับ

กิจกรรมบางส่วน และสำาหรับการขยายตัวของระบบการ

อุดมศึกษาและการเพิ่มความหลากหลายทางสาขาวิชา  

ในขณะเดียวกัน เนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำากัดและ

ถูกใช้จ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทุกประเทศจึงควรหา

วิธีพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดึงดูด

เงินทุนจากภาคเอกชนมากขึ้น รวมถึงเพื่อแก้ไขความล้มเหลว

ของตลาดโดยการเพิ่มงบประมาณเพื่อการกู ้ยืมของ

นักศึกษา 

การระดมเงินทุนและจัดลำาดับความสำาคัญใน

การใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะ
 ทุกประเทศควรประเมินความเป็นไปได้สำาหรับ

การขยายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งสัดส่วนของการใช้จ่าย

ด้านการอุดมศึกษาต่อการใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยรวม

สดัส่วนของการใช้จ่ายด้านการศกึษาโดยรวมต่อผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) และสัดส่วนของภาษีต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) แสดงให้เห็นถึงความเป็นไป

ได้ในการเพิ่มงบประมาณภาครัฐ โดยสำาหรับสองสัดส่วน

แรกนั้น ประเทศมองโกเลียและไทยมีศักยภาพสูงกว่า

ประเทศอื่น ทั้งนี้ ประเด็นที่สำาคัญคือทุกประเทศควรจะ

เพิ่มสัดส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐการสนับสนุนการวิจัย 

การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม

และคณิตศาสตร์ (STEM) และการให้ทุนการศึกษา

 อนึ่ง ตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสมสำาหรับสัดส่วน
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ตารางที่ 4 การใช้จ่ายสาธารณะด้านอุดมศึกษา (ร้อยละของ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)) และสัดส่วนของค่าธรรม

เนียมการศึกษาต่อรายได้ของรายได้สถาบันการศึกษาของรัฐใน

เอเชียตะวันออก

การใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการวิจัยนั้น ไม่สามารถกำาหนด

ได้ชัดเจน โดยประเทศที่มีรายได้ตำ่าและประเทศในกลุ่ม

เทคโนโลยีชั้นล่างยังขาดศักยภาพและมีข้อจำากัดมากกว่า

ประเทศอื่นในการสนับสนุนการวิจัย แต่ประเทศที่มีรายได้

ตำ่าและปานกลางทุกประเทศสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์

ของประเทศที่มีรายได้สูงและอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง 

ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงประสบความสำาเร็จในการ

สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุน

งบประมาณแบบสมทบทุน ซึ่งจะเพิ่มเงินทุนจากภาครัฐ

(และภาคเอกชน) สำาหรับการวิจัย (กล่องที่ 2) โดยทั่วไป

แล้ว การสนับสนุนด้านงบประมาณสำาหรับการวิจัยควร

สนับสนุนการพัฒนานักวิจัยในอนาคตสำาหรับทั้ ง

มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนโดยการพัฒนาหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกภายในประเทศหากเป็นไปได้ (โดย

เฉพาะสาขา STEM) หรือให้ทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน

ที่มีความสามารถเพื่อศึกษาปริญญาเอกในต่างประเทศ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาครัฐ
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายด้านการอุดมศึกษาเพื่อ

สนับสนุนการวิจัย สาขา STEM และการให้ทุนการ

ศึกษาตามความจำาเป็น โดยแนวทางนี้ ต้องอาศัยการ

จัดสรรงบประมาณท่ีเจาะจงและอิงผลสัมฤทธ์ิมากข้ึนใน

การสนับสนุนด้านงบประมาณสำาหรับการเรียนการสอน

และการวิจัยที่จัดสรรให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และ

การให้ทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมจะต้องคัดเลือกกลุ่มเป้า

หมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 รัฐบาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นท่ีจะจัดสรรทรัพยากร

สำาหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำา และส่งเสริม

นวัตกรรมและ การเพิ่มความคุ้มทุนในการดำาเนินงาน

โดยการสนับสนุนเงินทุนที่ต้องมีการแข่งขันกัน การสนับ

สนุนเงินแบบอิงผลสัมฤทธิ์และการทำาข้อตกลงผลสัมฤทธิ์

ของงาน (กล่องที่ 3)9 

การดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและการแก้ไข

ความล้มเหลวของตลาด
 วิธีการเพิ่มเงินทุนจากภาคเอกชนวิธีหนึ่งคือ

การจัดโครงสร้างค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และมีความเป็นธรรม (รายงานฉบับนี้จะนำาเสนอการ

วิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทเงินทุนของภาคเอกชนในลำาดับ

ต่อไป) ค่าธรรมเนียมแบบแปรผัน (หรือแบบเปิดเสรี) มี

ประโยชน์มากกว่าค่าธรรมเนียมแบบอัตราเดียวหลาย

ประการ10 เนื่องจากค่าธรรมเนียมแบบแปรผันสามารถ

เพิ่มปริมาณเงินทุนสำาหรับระบบการอุดมศึกษาได้อย่าง

ไม่มีข้อจำากัด และสามารถส่งเสริมการแข่งขันระหว่าง

มหาวิทยาลัย ทั้งยังเพิ่มคุณภาพและความสอดคล้องกับ

โลกภายนอกของภาคอุดมศึกษา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้ทรัพยากร
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 ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา เวียดนามได้ริเริ่ม

การใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมการลดและการยกเว้นค่า

ธรรมเนียมการศึกษาสำาหรับคนยากจนและชนกลุ่มน้อย 

โดยในปี 2549 ราวร้อยละ 22 ของนักศึกษาทีเ่ป็นผู้ด้อย

โอกาสได้รับการลดค่าธรรมเนียมฯ ไม่เกินร้อยละ 50 ทั้งนี้ 

ในปี 255 มีการทบทวนโครงการช่วยเหลือนักศึกษา (สำาหรับ

คนยากจนและชนกลุ่มน้อย) ซึ่งมีมาตั้งแต่ช่วงปี 2540 

และการทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาที่ยากจน เพื่อให้

การสนับสนุนด้านค่าธรรมเนียมฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ เวียดนาม

พึ่งทำาการปฏิรูปโครงการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี

 สาเหตุหลักประการหน่ึงท่ีประเทศฮ่องกง

และสิงคโปร์ประสบความสำาเร็จในการดึงดูดเงินทุน

จากทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการวิจัยใน

มหาวิทยาลัย คือการที่ทั้ง 2 ประเทศจัดตั้งโครงการการ

ให้เงินสนับสนุนแบบสมทบทุนของภาครัฐควบคู่กับการ

ให้แรงจูงใจทางภาษี ซึ่งแนวทางความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนในลักษณะนี้ สามารถเสริมสร้างศักยภาพ

ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการจัดหาเงินทุนด้วย

ตนเอง และส่งเสริมวัฒนธรรมในการให้บริจาคเพื่อการ

สนับสนุนการอุดมศึกษาด้วย

 ตั้งแต่ปี 2545 ประเทศฮ่องกงได้ให้เงินสนับสนุน

เบื้องต้นราว 7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงกับ 12 สถาบันการ

ศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดหาเงินทุนด้วย

ตนเอง นอกจากนี้ รัฐบาลได้เพิ่มเพดานการหักลดภาษี

ของการให้บริจาคจากร้อยละ 10 ของรายได้หรือกำาไร

เป็นร้อยละ 25 เพื่อสนับสนุนให้มีการบริจาคเงินให้กับ

ภาคอุดมศึกษา รัฐบาลยังได้จัดตั้งกองทุนแห่งชาติซึ่งมี

งบประมาณ 1,000 ล้าน ดอลลาร์ฮ่องกง สำาหรับการให้

เงินสนับสนุนแบบสมทบทุนในสัดส่วน 1 ต่อ 1 เพื่อ

สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยกำาหนดเงินสนับ

เพิ่มจำานวนงบประมาณกว่าร้อยละ 250 ในปัจจุบัน 

โครงการนี้ให้การสนับสนุนสนับสนุนนักศึกษากว่าร้อย

ละ 29 ของนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 103 แห่ง

 แม้ว่าจะไม่มีการประเมินผลกระทบของโครงการ

เหล่านี้อย่างเป็นทางการก็ตาม การพัฒนาการเข้าถึงการ

อุดมศึกษาสำาหรับคนยากจนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

แต่ทว่า การแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและการ

ส่งเสริมการเข้าถึงการอุดมศึกษาของชนกลุ่มน้อยยังคง

เป็นประเด็นท้าทาย

ที่มา ธนาคารโลก 2010

สนุนขั้นตำ่าซึ่งเป็นจำานวนเงินที่แต่ละสถาบันจะได้รับ

หากสามารถ หาเงินบริจาคได้ในจำานวนที่เท่ากัน ซึ่งโครง

สร้างนี้ให้โอกาสกับสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กอย่าง

เท่าเทียมกันในการหาเงินบริจาค ทั้งยังส่งเสริมให้มีการ

แข่งขันระหว่างสถาบันและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ

การให้บริจาคของภาคเอกชน

 ประเทศสิงคโปร์สามารถดึงดูดเงินทุนจำานวน

มากเพื่อสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยโครงการ

การให้เงินสนับสนุนแบบสมทบทุน ทั้งนี้ แม้ว่าโดยปกติ

แล้วรัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนหลักในการสนับสนุนการวิจัย

ของมหาวิทยาลัย รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้เพิ่มเงินสนับสนุนนี้

โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในป ี2534 

รัฐบาลส่งเสริมให้ผู้มีรายได้สูงบริจาคเพื่อสนับสนุนการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยการให้เงินสมทบทุนในอัตรา 

3 ต่อ 1 นอกจากนี้ การให้บริจาคของภาคเอกชนยัง

สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า ซึ่งความสำาเร็จ

ของทั้งสองโครงการข้างต้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ที่เข้มแข็งของสถาบันและปัจจัยแวดล้อมทางด้านกฎ

ระเบียบและกฎหมายทางภาษีที่เกี่ยวข้อง

ที่มา Sutton Trust 2004

กล่องที่ 1 การแทรกแซงเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการอุดมศึกษาในเวียดนาม

กล่องที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแบบสมทบทุนในฮ่องกงและสิงคโปร์
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นอกจากนี้ อัตราแบบแปรผันยังมีศักยภาพมากกว่าแนว

ทางอื่นๆ ในการสร้างความเป็นธรรมโดยการตั้งค่าธรรมเนียม

ในอัตราที่สูงขึ้นสำาหรับผู้ที่สามารถจ่ายได้ และใช้นโยบาย

ในการกระจายผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน

ในการจ่ายค่าธรรมเนียม โดยทุกประเทศที่มีรายได้ใน

ระดับตำ่าและปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกสามารถ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ และประเทศ

มาเลเซียกับฟิลิปปินส์สามารถกำาหนดค่าธรรมเนียมโดย

รวมให้สูงขึ้นได้ (ตารางที่ 4) 

 การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย

กับภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนของเอกชนใน

ด้านอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเป็นแนวทางที่

สามารถเพิ่มปริมาณเงินทุนจากภาคเอกชนได้ (ดูกล่อง

ที่ 2 เกี่ยวกับการใช้ระบบเงินสนับสนุนแบบสมทบทุนใน

ประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์)

 การกำาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ

แปรผันเมื่อใช้ร่วมกับโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาแล้ว 

สามารถเพิ่มการเข้าถึงการอุดมศึกษาสำาหรับคนยากจน

และผู้ด้อยโอกาส และยังช่วยทำาให้เกิดความสมดุลด้าน

งบประมาณอีกด้วย โดยทั้งประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งมี

ภาคเอกชนที่มีบทบาทสูงในระบบการอุดมศึกษา ให้การ

สนับสนุนด้านงบประมาณกับระบบการอุดมศึกษาด้วย

 การสนับสนุนเงินทุนแบบมีการแข่งขัน ข้อเสนอ

จากผู ้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถนำาไปสู่การพัฒนาเชิง

สถาบันและช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายนโยบาย

แห่งชาติได้ โดยอินโดนีเซียและเวียดนามประสบความ

สำาเร็จในการใช้การสนับสนุนเงินทุนแบบแข่งขันโดย

การให้เงินสนับสนุนแบบแหล่งทุนหลายแห่ง

 การสนับสนุนเงินทุนแบบอิงผลสัมฤทธิ์ การ

ประเมินผลสัมฤทธิ์หรือผลการดำาเนินงานสามารถใช้

กำาหนดระดับการให้เงินสนับสนุนในบางส่วนหรือทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนตามจำานวน

นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา โดยอาจกำาหนดให้บัณฑิตใน

บางสาขา หรือที่มีทักษะเฉพาะ ได้รับเงินสนับสนุนต่อหัว

ในอัตราที่สูงกว่า โดยหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ที่มีรายได้ในระดับสูงและปานกลางใช้แนวทางการ

ดำาเนินงานนี้ในการให้เงินสนับสนุน

 การท�าข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ รัฐบาลสามารถทำา

ข้อตกลงในด้านกฎระเบียบกับมหาวิทยาลัยเพื่อตั้งเป้า

หมายร่วมกันเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน โดยประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีการดำาเนินงานในลักษณะนี้ 

ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์

 การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมผลงาน 

ส่วนหนึ่งของงบประมาณสาธารณะจะถูกจัดสรรไว้

เพื่อให้เป็นเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การ

ประเมินผลงานในด้านต่างๆ 

กล่องที่ 3 กลไกการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเสริมสร้างผลการดำาเนินงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและแหล่งเงินทุนเอกชนอื่นๆ 

โดยมีโครงการเงินกู ้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยตำ่า

สำาหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการอุดมศึกษา 

ในขณะที่ประเทศเกาหลีมีโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา

มากกว่า 6 ประเภท เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

และช่วยในการบริหารเงินคืน โดยแต่ละโครงการมีเป้า

หมายกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันไป โครงการเงินกู้ที่มี

เป้าหมายเป็นนักศึกษาที่ยากจน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มา

จากหมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงจะได้รับเงินกู้ที่มี

อัตราดอกเบี้ยตำ่ากว่าร้อยละ 1 โดยเงินกู้ดังกล่าวจะอยู่

ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์และได้รับ

การคำ้าประกันจากรัฐบาล ซึ่งโครงการเงินกู้กลุ่มนี้ได้รับ

การอุดหนุนโดยโครงการเงินกู้อื่นๆ ที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่ม

ประชากรที่มีความมั่งคั่ง โดยเน้นที่ความคุ้มค่าและคุ้มทุน

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 ประเทศที่มีรายได้ระดับตำ่าและปานกลางใน

ภูมิภาคเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาและการ

กำาหนดลำาดับความสำาคัญในการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อพัฒนาระบบการอุดมศึกษา โดยความพยายามนี้จะ

เป็นผลสัมฤทธิ์ได้เมื่ออยู่ภายใต้ระบบการอุดมศึกษาที่มี

ความยืดหยุ่นและมีการแข่งขันเท่านั้น 
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การพัฒนาการบริหารจัดการสถาบัน

การศึกษาของรัฐ
 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกมีความสำาคัญอย่างมาก เนื่องจากร้อยละ 70 

ของนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในสถาบันของรัฐ ซึ่งข้อ

จำากัดทางด้านข้อมูล ด้านศักยภาพและด้านแรงจูงใจ 

รวมถึงการขาดความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการ โดยข้อจำากัดด้านข้อมูลเกี่ยวกับ

ทักษะและผลสัมฤทธิ์ของสถาบันการศึกษา หรือในด้าน

ความต้องการด้านการวิจัยและเทคโนโลยีของภาคเอกชน 

รวมถึงการขาดความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงความ

ล้มเหลวของตลาดที่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งถึงแม้ว่าสถาบัน

การศึกษาจะได้รับเงินเพียงพอสำาหรับการสนับสนุน

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิก็ตาม การขาดความอิสระในการ

เลือกคณาจารย์ตามความต้องการและในการออกแบบ

หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอุปสรรคต่อการตอบ

สนองต่อความต้องการของภาคเอกชน ทั้งนี้ การขาด

การมีความรับผิดรับชอบของคณะบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ที่มีต่อของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมีส่วนทำาให้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้

ประโยชน์จากทักษะหรือการวิจัย ทั้งนี้ มีตัวอย่างจำานวน

มากที่แสดงถึงปัญหาด้านการขาดความเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่เกิดจากการบริหารจัดการ

สถาบันการศึกษาของรัฐอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยใน

กรณีนี้ การบริหารจัดการภาครัฐสามารถช่วยแก้ไขปัญหา

การขาดความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและผู้

ใช้ประโยชน์จากทักษะและการวิจัยได้โดยการให้ความ

เป็นอิสระแก่สถาบันการศึกษาและการสร้างการมีความ

รับผิดรับชอบ (โดยการแก้ไขข้อจำากัดทางด้านข้อมูลและ

แรงจูงใจ) 

 ในปัจจุบัน ความเป็นอิสระในการตัดสินใจใน

ระดับสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีรายได้ในระดับ

ตำ่าและปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยู่ในระดับ

ที่จำากัด โดยกรอบการมีความรับผิดรับชอบไม่เอื้อต่อการ

มีความรับผิดรับชอบของสถาบันการศึกษาต่อผู้มีส่วนได้

เสียอื่นนอกเหนือจากภาครัฐได้ 

 การแทรกแซงของรัฐบาลทั้งในประเด็นด้าน

เนื้อหาสาระและด้านกระบวนการในแต่ละประเทศมี

ความแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้ว ความเป็นอิสระ

ในการจัดการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ความเป็น

อิสระของสถาบันในประเทศที่มีรายได้ตำ่าและปานกลาง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังคงมีอยู่อย่างจำากัด ทั้งนี้ 

ความเป็นอิสระทางด้านวิชาการและด้านกระบวนการ

นั้นขาดความเหมาะสม โดยมีความเป็นอิสระในด้านทาง

ด้านวิชาการมากกว่าในด้านกระบวนการ ซึ่งความไม่

เหมาะสมดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดความเป็นอิสระที่ไม่

สมบูรณ์ ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระใน

ระดับต่างๆ โดยคำานึงถึงทั้งระดับความเป็นอิสระ (ใน

ด้านวิชาการและด้านกระบวนการ) และขอบเขตของความ

เป็นอิสระ (จำานวนของสถาบันที่เกี่ยวข้อง)11 ความเป็น

อิสระที่จำากัดหมายถึงการมีข้อจำากัดในการตัดสินใจทาง

ด้านวิชาการอย่างเต็มที่และมีอิสระในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล และข้อจำากัดเหล่านี้

เป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาดแรงงาน การจ้างบุคคลากรที่

เหมาะสมสำาหรับการวิจัย รวมถึงการระดมเงินทุนเพื่อ

การจัดช้ันเรียนขนาดเล็กหรือเพื่อการศึกษาทางด้าน

เทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Technical and

vocational education and training: TVET) และการ

ปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับคณาจารย์ ทั้งนี้ การมีปฏิสัมพันธ์

ในประเด็นด้านเทคโนโลยีและการวิจัยกับภาคเอกชน

ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมที่ศูนย์กลาง

ทำาให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้น
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 ความเป็นอิสระท่ีจำากัดมักมีสาเหตุมาจาก

ความรับผิดรับชอบที่มีอย่างมากล้นต่อภาครัฐ โดยการมี

ความรับผิดรับชอบที่ไม่ได้อิงกับผลสัมฤทธิ์มีผลในการ

จำากัดความเป็นอิสระในการดำาเนินงานของสถาบันการ

ศึกษา ประเด็นที่สำาคัญคือ ข้อจำากัดในด้านกลไกความรับ

ผิดรับชอบของผู้นำาองค์กรที่มีต่อชุมชนและต่อสถาบันเอง 

ส่งผลให้โอกาสในการตอบสนองความต้องการในท้อง

ถิ่นน้อยลงเนื่องจากมีแรงจูงใจอยู่ในระดับตำ่าและการ

มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ตารางที่ 5 เป็นการนำาเสนอ

สถานะด้านการมีความรับผิดรับชอบของแต่ละประเทศ 

ประเทศที่มีรายได้สูงจะสามารถเสริมสร้างความรับผิด

รับชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ภาครัฐ ในขณะที่ประเทศ

ที่มีรายได้ในระดับปานกลางและตำ่ายังคงต้องมีการพัฒนา

ต่อไป ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ามาก

กว่าประเทศอื่นๆ ทั้งในด้านความเป็นอิสระและการมี

ความรับผิดรับชอบ

 รัฐบาลต้องกำาหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

สำาหรับสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยการให้ความเป็นอิสระ

และการเสริมสร้างความรับผิดรับชอบในระดับที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ การมีความเป็นอิสระมากขึ้นของการอุดมศึกษา

ตารางที่ 5 ความเป็นอิสระและรูปแบบของความรับผิดชอบใน

เอเชียตะวันออก ปี 2553

สามารถแก้ปัญหาด้านการขาดความเชื่อมโยง เนื่องจาก

โครงสร้างการกำากับดูแลมีความยืดหยุ่น อีกทั้งทำาให้การ

ใช้ข้อมูลในท้องถิ่นและการระดมเงินทุนมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความ

สอดคล้องมากขึ้นในด้านทักษะและผลงานวิจัยของ

สถาบันอุดมศึกษาและตลาดแรงงาน รวมถึงสามารถตอบ

สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น (รวมถึงความต้องการ

ที่แตกต่างกันในภาคบริการและภาคการผลิตสำาหรับสาขา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 

(STEM) และสาขา อื่น ๆ  และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

และพฤติกรรมต่างๆ) นอกจากนี้ ปัจจัยเหล่านี้ยังก่อให้

เกิดทางเลือกที่เสริมสร้างคุณภาพให้กับสถาบันการ

ศึกษา อย่างไรก็ตาม การมีความรับผิดรับชอบเป็นสิ่งที่

จำาเป็นที่ทำาให้ความเป็นอิสระนั้นมีประสิทธิผล

 แม้ว่าการมีความเป็นอิสระจะเป็นประเด็นเร่ง

ด่วนสำาหรับประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง แต่ประโยชน์

ของการมีความเป็นอิสระนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกประเทศทีม่ี

รายได้ในระดับต่างๆ ดังนั้น ทุกประเทศจึงควรมีเป้าหมาย

ในการดำาเนินการปฏิรูปให้เกิดความเป็นอิสระหรือก้าว

ไปสู่การปฏิรูปดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงปี 2543 ประเทศ

ญ่ีปุ่นและสิงคโปร์ได้มีการปฏิรูปโดยเน้นที่การให้ความ

เป็นอิสระอย่างแท้จริงสำาหรับสถาบันการศึกษา  ซึ่ง

ประเทศอื่นๆ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จากการ

ปฏิรูปนี้ได้ กล่าวคือ การปฏิรูปของประเทศญี่ปุ่นอาศัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ปี 2547 ในการ

เพิ่มความเป็นอิสระให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง (87 แห่ง 

จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด 157 แห่ง) นอกจากนี้ 

ในปี 2549 ประเทศสิงคโปร์ได้ทำาการปฏิรูปให้ความเป็น

อิสระอย่างจริงจังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำา 2 แห่ง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัย National University of Singapore 

และ มหาวิทยาลัย Nanyang Technological ซึ่งได้

จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำาไรในกฎหมาย 

และได้รับสถานะเช่นเดียวกันกับ มหาวิทยาลัย Singa-

pore Management ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะความ

เป็นอิสระตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงระดับของความเป็น
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อิสระในด้านกระบวนการและวิชาการในมหาวิทยาลัย

ของรัฐในประเทศญี่ปุ่นในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปใน

ปี 2547 

 นอกจากนี้ การวางกรอบการมีความรับผิดรับ

ชอบที่มีความสมบูรณ์น้ันเป ็นส่ิงจำาเป ็นสำาหรับทุก

ประเทศเพื่อให้สถาบันการศึกษามีความรับผิดรับชอบต่อ

ท้องถิ่น (ซึ่งรวมถึงนายจ้าง ครัวเรือนและนักศึกษา) และ

เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษา โดยยังคงไว้ซึ่งการมี

ความรับผิดรับชอบต่ออย่างเข้มแข็งต่อภาครัฐบาล ทั้งนี้ 

การมีความรับผิดรับชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียนอกเหนือจาก

ภาครัฐ จำาเป็นต้องให้อำานาจในการบริหารเพิ่มเติมสำาหรับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและการให้ข้อมูลกับ

นักศึกษาในการเลือกสถาบันการศึกษา รวมถึงโอกาสใน

การย้ายสถาบัน ซึ่งต้องทำาไปพร้อมๆ กับมาตราการอื่นๆ 

ด้วย  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำาคัญ

ที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพของการมีความเป็นอิสระ 

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศส่วนใหญ่

ในโลกมีความเป็นอิสระในการกำาหนดโครงสร้างด้าน

การศึกษาภายใต้กรอบการดำาเนินงานพื้นฐานตามที่

กฎหมายกำาหนด โดยมีการใช้โครงสร้างการกำากับดูแล

ทั้งแบบคู่ขนาน (คณะกรรมการหรือสภา และวุฒิสภา) 

และแบบเดี่ยว แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างแบบคู่

ขนาน ทั้งนี้ นอกจากสมาชิกส่วนใหญ่จากภายนอกซึ่งมี

บทบาทในประเทศแล้ว คณะกรรมการบริหารยังประกอบ

ด้วยอาจารย์และบุคคลที่อยู่นอกภาควิชาการ รวมถึง

นักศึกษา โดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการบริหารจะมคีวาม

รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

สถาบันการศึกษา  รวมถึงการอนุมัติแนวนโยบายและ

กฎระเบียบของสถาบัน การแต่งตั้ง ประเมิน และการ

สนับสนุนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย การกำากับดูแล

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรและกิจกรรมของสถาบัน โดยประธานคณะกรรม

การบริหารมักจะได้รับการคัดเลือกโดยการเลือกตั้ง (หรือได้

รับการแต่งตั้ง) จากคณะกรรมการหรือโดยคณะกรรมการ

อื่นภายในมหาวิทยาลัย

 การเพิ่มความคล่องตัวในการดำาเนินงานและ

ในการแข่งขัน ตลอดจนการกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับชาติ12 และการเปิดเผยและตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลการดำาเนินงานสถาบันการศึกษาและคุณภาพของ

นักศึกษาและบัณฑิต เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมี

ความรับผิดรับชอบและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน 

โดยกล่องที่ 4 เป็นการสรุปการดำาเนินการที่สำาคัญสำาหรับ

การกระจายอำานาจ

การกำากับดูแลระบบการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา
 นอกจากการจัดการภาครัฐแล้ว หน่วยงานที่

ดูแลด้านการอุดมศึกษาต้องทำาหน้าที่ประสานงานและ

บริหารจัดการผู้มีบทบาทด้านการพัฒนาอุดมศึกษาและ

การปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ

หน่วยงานเอง แต่สำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานใน

ภาคการอุดมศึกษา (หรืออีกนัยหนึ่ง คือการกำากับดูแล

นั่นเอง) ทั้งนี้ การกำากับดูแล

 ภาคอุดมศึกษาต้องอาศัย (ก) หน่วยงานการ

อุดมศึกษาและหน่วยงาน/กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข)

สถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษา (ค) ความ

เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและการวิจัย และ (ง) ความ

เช่ือมโยงของตลาดการอุดมศึกษาในประเทศและต่าง

ประเทศ
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• การสร้างความสอดคล้องระหว่างการมีความเป็นอิสระ

  ในด้านวิชาการและด้านกระบวนการ

• การจำาแนก 2 บทบาท ของรัฐบาลในการพัฒนาด้าน

  อุดมศึกษา (บทบาทในการบริหารจัดการและการให้

  เงินสนับสนุน และบทบาทด้านการกำาหนดนโยบาย)

• ส่งเสริมอำานาจของคณะกรรมการบริหาร (รวมถึงการ

  แต่งตั้งประธานกรรมการโดยคณะกรรมการเองหรือ

  โดยองค์กรภายในของมหาวิทยาลัย และศักยภาพ

  ในการแต่งตั้งตำาแหน่งที่สำาคัญ 

• การรับประกันคุณภาพต่อบุคคลภายนอกด้วยการเปิด

  เผยข้อมูล การสนับสนุนเงินทุนตามผลงาน และกรอบ

  แนวทางการให้คุณวุฒิในระดับชาติ

 การขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

อุดมศึกษาและภาคเอกชนสะท้อนให้เห็นถึงการขาด

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ การขาดแรงจูงใจ

ทางกฎหมายและทางการเงินเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง 

การขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้การฝึกฝนและผู้ใช้

ประโยชน์จากทักษะนั้น มีความสัมพันธ์กับการที่เอกชน

ไม่ทำาหน้าที่อย่างมีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ให้กับ

ระบบการศึกษาเนื่องจากกฎระเบียบที่มีมากเกินไป ภายใต้

บริบทนี้ การกำากับดูแลระบบการอุดมศึกษาที่เหมาะสม

สามารถช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการขาดความเชื่อมโยง

ระหว่างผู้ใช้ประโยชน์และผู้ให้การฝึกฝนได้ โดยการส่งเสริม

และการกำากับดูแลบทบาทของภาคเอกชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ (โดยการแก้ปัญหาด้านแรงจูงใจ ด้านข้อมูล 

รวมถึงข้อจำากัดด้านศักยภาพ) นอกจากนี้ การกำากับดูแล

สามารถแก้ปัญหาการขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาค

เอกชนและผู้ให้การฝึกฝนด้านทักษะและการวิจัย โดยการ

ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดีและแนวทางที่ประสบความ

สำาเร็จ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจทางกฎหมายและทาง

การเงินที่เหมาะสม (ซึ่งแก้ปัญหาด้านแรงจูงใจและข้อ

จำากัดด้านข้อมูลได้) 

 การขาดความเชื่อมโยงบางประการกลายเป็น

ปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความด้อย

ประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานใน

ภาคการอุดมศึกษา (หรือกระทรวง) และหน่วยงานการ

ศึกษาอื่นๆ (หรือกระทรวง) และกระทรวงที่รับผิดชอบ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การคลัง และแรงงาน 

อนึ่ง ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสำาหรับการแก้ไข

ความล้มเหลวเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การควบรวมสถาบัน

อุดมศึกษาเข้ากับกระทรวงการศึกษาธิการสามารถช่วย

แก้ปัญหาการขาดความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาใน

ระดับต่างๆ ได้แต่อาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาค

อุดมศึกษากับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ

เชื่อมโยงกันน้อยลง อย่างไรก็ดี การประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกันก็สามารถเป็นอุปสรรคได ้

ตารางที่ 6  ความเป็นอิสระมากขึ้นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่น

กล่องที่ 4 แนวทางการปฏิรูปที่สำาคัญสำาหรับการให้ความเป็นอิสระต่อสถาบันอุดมศึกษา
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ในภาพรวมแล้ว ทุกประเทศจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับ

ความเชื่อมโยงเหล่านี้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ

 ภาคเอกชนเป็นส่วนสำาคัญของการให้บริการ

ด้านการศึกษาโดยรวม แต่ประเทศรายได้ตำ่าถึงปานกลาง

ในภูมภาคเอเชียตะวันออกนั้น ยังใช้ประโยชน์จากภาค

เอกชนได้ไม่สูงสุด รัฐบาลสามารถปรับปรุงการกำากับดูแล

ระบบการอุดมศึกษาโดยให้ความสำาคัญกับการทำางาน

แบบเกื้อหนุนกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้

เกิดประโยชน์ทางสังคมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

พัฒนาทักษะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนายจ้าง

ทั้งนี้ ภาคเอกชนสามารถสนับสนุนการพัฒนาทักษะหลาก

หลายด้าน (รวมถึงสาขาวิชาและทักษะทั่วไปที่เป็นที่ต้อง

การของภาคบริการ)

 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกส่วนมาก 

สัดส่วนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการ

ศึกษาเอกชนอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก แต่สัดส่วนดังกล่าว

ของกลุ่มประเทศเทคโนโลยีชั้นล่าง รวมถึงประเทศไทย

และจีน ยังอยู่ในระดับที่ตำ่า (รูปที่ 9) ในขณะที่บางประเทศ

ในกลุ่มรายได้ระดับปานกลางและกลุ่มเทคโนโลยีชั้นกลาง

ประสบปัญหาในการสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณ

และคุณภาพ (เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) และใน

กลุ ่มประเทศเทคโนโลยีช้ันล่างซ่ึงภาคเอกชนเติบโต

อย่างรวดเร็ว (เช่น กัมพูชา) สถานการณ์ข้างต้นสะท้อน

ถึงการขาดความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear) ระหว่างสัดส่วน

การลงทะเบียนเรียนในภาคเอกชนและระดับรายได้ของ

ประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าและปานกลางในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก 

 ปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบาย  

ด้านภาคเอกชน ด้านกฎระเบียบ (หรือการขาดนโยบาย

ในด้านนี้) รวมถึงด้านการจัดหาเงินทุน เป็นสาเหตุหลัก

ของการขยายตัวของภาคอุดมศึกษาในระดับตำ่าในบาง

ประเทศ และเป็นสาเหตุของปัญหาด้านความสมดุลระหว่าง

ปริมาณและคุณภาพในประเทศบางประทศอื่น ทั้งนี้ 

กลยุทธ์ด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็น

อุปสรรคต่อการขยายตัวของการอุดมศึกษา และทำาให้

ภาคเอกชนมีความได้เปรียบและส่งผลให้ภาคเอกชน

ในหลายประเทศมีบทบาทที่โดดเด่นในภาคอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนของภาครัฐกับภาคเอกชน

เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการด้านอุดมศึกษาที่

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน

ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ 

ประเทศที่ภาคเอกชนพัฒนาช้ากว่าประเทศอื่น  (เช่น 

ประเทศมาเลเซียและไทย) รัฐบาลของประเทศของประเทศ

ดังกล่าวยังขาดจุดยืนที่มีความชัดเจนในการให้การสนับสนุน

ดังกล่าว ในรัฐประเทศที่มีรายได้ตำ่าหรือมีลักษณะของ

ระบบสังคมนิยม จุดยืนทางด้ายนโยบายเป็นอุปสรรค

สำาคัญต่อการขยายตัวของภาคเอกชนมาช้านาน อย่างไร

ก็ดี ในปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งแล้ว 

 ถึงแม้ว่าจุดยืนทางด้านนโยบายจะเป็นสาเหตุ

หลักของการขาดการสนับสนุนการอุดมศึกษาเอกชน แต่ 

กฎระเบียบที่เข้มงวดหรือไม่ชัดเจนก็สามารถเป็นข้อจำากัด

ต่อการขยายตัวของการอุดมศึกษาเอกชนได้เช่นกัน ดังเช่น

ในกรณีของประเทศไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ในบาง

ประเทศ ข้อจำากัดต่างๆ เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎ

ระเบียบอย่างไม่มีประสิทธิภาพและการขาดข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณภาพการศึกษา ตลาดแรงงาน และผลการดำาเนินงาน

ในด้านอื่นๆ ของสถาบันเอกชน ซึ่งมีผลทำาให้สถาบัน

อุดมศึกษามีคุณภาพตำ่าและเน้นการตอบสนองต่อความ

ต้องการมากเกินไป

 ทั้งนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว การจัดสรรเงินทุน

สาธารณะเพื่อสนับสนุนการอุดมศึกษาเอกชนจะอยู่ใน

ระดับที่เพียงพอ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลายประเทศ

ยังคงไม่ได้รับ
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รูปที่ 9 สัดส่วนของอุดมศึกษาเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอุดมศึกษาทั้งหมด และการลงทะเบียนเรียนในภูมิภาคเอเชีย

 เงินทุนที่เพียงพอสำาหรับการให้กู ้ยืมสำาหรับ

นักศึกษาหรือสำาหรับการวิจัยอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นข้อจำากัด

ต่อการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและต่อการ

แข่งขันระหว่างสถาบันภาครัฐและเอกชน 

 ทุกประเทศควรเพ่ิมบทบาทของการอุดมศึกษา

เอกชนโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสมดุล

ระหว่างปริมาณและคุณภาพ โดยทั่วไปในหลายๆ ประเทศ 

การอุดมศึกษาเอกชนจะมีบทบาทท่ีสูงขึ้นเม่ือเงินทุนของ

ภาครัฐนั้นมีข้อจำากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับสถาบัน

ที่ทำาหน้าที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการและการ

ลดต้นทุนด้วยการสอนสาขาที่เป็นที่ต้องการสูง ทั้งนี้ 

สถาบันการศึกษา “กึ่งชั้นน�า” สามารถสนับสนุนการ

จัดการนวัตกรรมและการดำาเนินงานทางวิชาการ รวมถึง

แข่งขันกับสถาบันของภาครัฐได้

 ดังนั้น การเจริญเติบโตจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด

สำาหรับประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าซึ่งมีความครอบคลุม

ของการอุดมศึกษาในระดับตำ่า และสำาหรับประเทศที่ภาค

เอกชนมีส่วนร่วมในการอุดมศึกษาในระดับจำากัด เมื่อมี

การขยายตัวของภาคอุดมศึกษา ประเด็นท้าทายที่สำาคัญ

คือ การเพิ่มปริมาณการให้การศึกษาโดยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ

การศึกษา ดังนั้น ประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าและปาน

กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกควรจะมีการพัฒนานโยบาย 

กฎระเบียบ ข้อมูล และภาวะเงินทุนที่เอื้ออำานวยต่อการ

พัฒนาสถาบันการศึกษา ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 

ซึ่งแนวทางนี้ต้องอาศัยการวางกรอบด้านกฎระเบียบ 

ข้อมูลและระบบการสนับสนุนด้านงบประมาณสำาหรับ

การอุดมศึกษาเอกชนอย่างเหมาะสม (กล่องที่ 5)13

 ประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างที่ดีของระบบการ

อุดมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพ โดยอัตราการลงทะเบียน

เรียนในสถาบันเอกชนเพิ่มข้ึนจากระดับตำ่ากว่าร้อยละ 

10 ในช่วงปี 2513 - 2523 มาเป็นเกือบร้อยละ 100 ใน

ปี 2551 โดยมีการขยายตัวขนาดใหญ่ของการอุดมศึกษา
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เอกชน ซึ่งเป็นผลจากการมีนโยบายและแนวทางการจัด

หาเงินทุนสำาหรับภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน ได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งในแง่ของ

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเงินสนับสนุนการวิจัย  

 ทั้งนี้ แรงจูงใจในการระดมเงินทุนภาคเอกชน

จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษามีส่วน

ช่วยพัฒนาสถาบันกึ่งชั้นนำาหลายแห่ง ในขณะเดียวกัน

กฎระเบียบของภาคอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้

ภาคอุดมศึกษาสามารถรักษามาตรฐานขั้นตำ่าของสถาบัน

ศึกษาได้

 แม้ว่าการจัดการสถาบันท่ีดีจะช่วยเสริมสร้าง

ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาค

เอกชนในการสร้างทักษะและการทำาวิจัย ข้อจำากัดในด้าน

อื่นๆ ยังคงต้องได้รับการแก้ไข โดยข้อจำากัดบางประการ

เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านศักยภาพ ในขณะที่ข้อจำากัดอื่น

สามารถแก้ไขได้โดยการบริหารจัดการการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการ

นี้เป็นประเด็นท่ีผู้กำาหนดนโยบายในภูมิภาคกำาลังสรรหา

แนวทางการดำาเนินงานในปัจจุบัน

 ในการบริหารจัดการความเชื่อมโยงระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมนั้น ทุกประเทศจำาเป็น

ต้องเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของความเชื่อม

โยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมและยัง

ต้องเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยอุปสรรค์ที่สำาคัญ

ต่อการสร้างความเชื่อมโยงดังกล่าวในด้านการวิจัยและ

การพัฒนาเทคโนโลยีคือการท่ีภาคเอกชนไม่เล็งเห็นว่า

มหาวิทยาลัยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ดีหรือเป็นแหล่ง

ความรู้ทางด้านวิชาการที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้น แต่ละประเทศจะมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการ

สร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

ในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นล่างซึ่งมีข้อจำากัดทางด้านศักยภาพสูง

 อย่างไรก็ดี  ในช่วงการเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้กำาหนดนโยบายควรเริ่มส่งเสริมการสร้างความเชื่อม

โยงที่แข็งแกร่งด้วยการประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละ

แนวทางการพัฒนาและให้การสนับสนุนอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป เช่น การสร้างความสอดคล้องระหว่างการเรียน

การสอนในมหาวิทยาลัยกับความต้องการด้านทักษะของ

ภาคเอกชนด้วยการร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การสนับ

สนุนความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ การจัดตั้งศูนย์เพาะบ่ม

ธุรกิจในมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งสำานักงานการออกใบ

อนุญาตเทคโนโลยีและขยายสำานักงานออกไป ทั้งนี้ การ

สนับสนุนการฝึกอบรมด้านทักษะการประกอบการสำาหรับ

คณาจารย์ นักศึกษา ผู้จัดการ และคนงานสามารถเป็น

แนวทางการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและ

ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น National 

University of Singapore มีหลักสูตรด้านการประกอบ

การซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่อยู่ในระดับแนวหน้าในด้าน

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม

ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กล่องที่ 6 นำาเสนอ

ตัวอย่างอื่นๆ ของความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย

และภาคอุตสาหกรรมจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก 

 ทุกประเทศควรสร้างแรงจูงใจที่จะนำาไปสู่ความ

เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม 

โดยการใช้ตัวกลางในการประสานงาน การให้เงินทุนแบบ

สมทบทุนและการกำาหนดเป้าหมายด้านสาขาและสาขา

ย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ ภาคเอกชนควรมีบทบาทนำาในการ

ริเริ่มและการประสานความร่วมมือในด้านการวิจัยและ

พัฒนา (R&D) แต่ทว่าแนวทางนี้เกิดขึ้นได้ยากเนื่องจาก

อุปสรรคทางด้านความน่าเชื่อถือและด้านการสื่อสาร
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ความเชื่ อมโยงระหว ่ างมหาวิทยาลัยและภาค

อุตสาหกรรมในด้านการพัฒนาทักษะ

 มหาวิทยาลัย Diliman ของประเทศฟิลิปปินส์

มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการให้นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมและคนงานของ

โรงงานอุตสาหกรรมได้ฝึกอบรมร่วมกันที่มหาลัยและที่

โรงงานโดยได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากอาจารย์

มหาวิทยาลัยโดยจะมีการวิเคราะห์บทเรียนท่ีได้จากการ

ฝึกอบรมในชั้นเรียนตามทฤษฎีและหลักวิชาการ และนำา

กลับไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

 Ho Chi Minh City University of Technology 

ในประเทศเวียดนามมีบทบาทสำาคัญในการฝึกอบรม

และการพัฒนาทักษะสำาหรับธุรกิจท้องถิ่น ทั้งนี้ หน่วย

งานปกครองท้องถิ่นใน Ho Chi Minh City ส่งเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและธุรกิจท้องถิ่น

โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม

และการพัฒนานวัตกรรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

เมือง

สำานักงานออกใบอนุญาตด้านเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยในประเทษไต้หวันและฮ่องกงได้

จัดตั้งสำานักงานออกใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีเพื่อ ส่งเสริม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือในการทำาการวิจัย 

โดยมหาวิทยาลัยในจีนมีความร่วมมือกับภาคเอกชนมาก

ขึ้นเป็นลำาดับกับภาคอุตสาหกรรมโดยการให้บริการด้าน

เทคโนโลยี การออกใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีและการขาย

ลิขสิทธิ์ รวมทั้งการทำางานร่วมกับธุรกิจที่มีความสัมพันธ์

กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีในเฉพาะจีน

เท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำาในด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ

ของจีน 2 แห่ง ได้จัดตั้งสำานักงานออกใบอนุญาตด้าน

เทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยของไทย 15 แห่ง มีสำานักงาน

ออกใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทในระดับจำากัด

ในการส่งเสริมงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

การสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ

งานวิจัย และการฝึกอบรมในด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้

กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

กฎระเบียบ 

  • กฎระเบียบควรมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพการ

มีกฎระเบียบมากเกินไปและแบบไม่แยกแยะสามารถ

เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในภาคอุดมศึกษาได้

  • ควรมีกฎระเบียบให้น้อยที่สุดในด้านหลักสูตร การให้

ปริญญา การออกใบอนุญาต การสอบ การทำางานของ

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย

ข้อมูล

  • ควรรวมถึงตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานด้าน

วิชาการ การวิจัย และสมรรถนะของตลาดแรงงาน

  • ควรมีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงผู้

สนใจเข้าศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

การสนับสนุนเงินทุน

  • ควรใช้นโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกลไกสำาหรับการ

ระดมเงินทุนจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม

การศึกษา ทั้งนี้ นโยบายด้านภาษีควรสนับสนุนการบริจาค

และการสนับสนุนของภาคเอกชน และการใช้กฎระเบียบ

ที่เอื้อต่อการรับการสนับสนุนจากต่างประเทศจะสามารถ

สนับสนุนสถาบันการศึกษากึ่งชั้นนำา

  • นโยบายสาธารณะไม่ควรกำาหนดกฎระเบียบที่จะสร้าง

ข้อจำากัดในการกำาหนดระดับค่าธรรมเนียมศึกษา

  • ภาคอุดมศึกษาเอกชนควรสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน

สนับสนุนสำาหรับการวิจัยและการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ในลักษณะที่มีการแข่งขัน

กล่องที่ 5  กฎระเบียบ ข้อมูล และการสนับสนุนเงินทุนสำาหรับอุดมศึกษาเอกชน

กล่องที่ 6  ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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อย่างไรก็ดี มีตัวอย่างจำานวนมากของกลุ่มประสานงาน

กลางหรือสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมธุรกิจ SME และ

สมาคมเพื่อการบูรณาการความรู้ ซึ่งมีบทบาทในการลด

ช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี ้

กองทุนส่งเสริมนวัตกรรมสามารถส่งเสริมความเชื่อมโยง

ได้ด้วยการให้เงินทุนแบบสมทบทุนแก่ภาคเอกชนหรือ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้ร่วมมือในการประยุกต์หรือการพัฒนา

เทคโนโลยี ซึ่งแม้ว่าความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย

กับภาคอุตสาหกรรมในด้านท่ีเก่ียวข้องกับทักษะเป็น

ประโยชน์สำาหรับทุกภาคส่วน แต่มีเพียงมหาวิทยาลัยชั้น

นำาบางแห่งที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิสัมพันธ์อย่าง

เป็นทางการกับภาคเอกชนในด้านการวิจัยและพัฒนา 

โดยมีเพียงบางภาคสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาย่อยใน

บางคณะของมหาวิทยาลัยเหล่าน้ีท่ีสามารถสร้างความ

เชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาค

อุตสาหกรรม ทั้งนี้ สาขาย่อยด้านเทคโนโลยีชั้นสูงมี

ศักยภาพในการสร้างความเชื่อมโยงดังกล่าว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์

ในประเทศจีน ไทยและเวียดนาม โดยภาคเศรษฐกิจอื่น

ที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลางอาจมีศักยภาพในด้านดังกล่าว

บ้าง เช่น อุตสาหกรรมยางในประเทศไทย และบางภาค

เศรษฐกิจที่มีมูลค่าตำ่ากว่าและมีวิสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อยที่มีบทบาทสูง อาจมีศักยภาพในด้านดัง

กล่าวในการพัฒนาเทคโนโลยี หรือในบางสาขาย่อยของ

ภาคเกษตรกรรม

 ประเด็นท้าทายอีกประการสำาหรับรัฐบาลคือ

ความเป็นสากลของการอุดมศึกษา ความสามารถคล่อง

ตัวและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา 

คณาจารย์ หลักสูตรและสถาบันศึกษาเป็นตัวอย่างคุณสมบัติ

ของการอุดมศึกษาที่มีความเป็นสากล ซึ่งเปิดโอกาสอย่าง

มากสำาหรับการพัฒนาความเช่ือมโยงทางด้านทักษะ 

(รวมถึงการวิจัย) กับผู้ใช้ประโยชน์จากทักษะ ทั้งนี้ ประเด็น

ท้าทายอื่นๆ ที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การ

คุ้มครองผู้บริโภคในภาคการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นที่สำาคัญ

มากสำาหรับรัฐบาลและนักศึกษาเนื่องจากข้อมูลที่โปร่งใส

เกี่ยวกับคุณภาพและการได้รับการยอมรับจากสากล

ของโครงการและสถาบันระดับนานาชาติเป็นสิ่งจำาเป็น

สำาหรับการตัดสินใจ ความจำาเป็นดังกล่าวนี้สะท้อนว่า

ระบบการให้การรับรองและการรับรองคุณภาพจะต้อง

อาศัยความร่วมมือในระดับนานาชาติและการอ้างอิง

มาตรฐานสากล

จากนโยบายสู่การปฏิรูป: การจัดลำาดับ

ความสำาคัญและวิธีการปฏิรูปของ

ประเทศต่างๆ 

 รายงานฉบับนี้เริ่มจากจัดลำาดับความสำาคัญ

แบบกว้างๆ แล้วระบุถึงประเด็นท้าทายและข้อจำากัดที่มี

ผลต่อประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าและปานกลางใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และนำาเสนอข้อแนะนำาเชิงนโยบาย

ทั่วไป การนำานโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปฏิรูปนั้น

ต้องมีการดำาเนินการใน 2 ขั้นตอน คือ (ก) การจัดลำาดับ

ความสำาคัญของประเด็นการพัฒนาและมาตรการทาง

นโยบายตามกลุ่มระดับรายได้และกลุ่มระดับทคโนโลยี

ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ของรายงานและ (ข) การนำา

มาตรการทางนโยบายไปปฏิบัติจริง

การระบุลำาดับความสำาคัญของประเด็นการ

พัฒนาและมาตรการตามกลุ่มระดับรายได้

และกลุ่มเทคโนโลยี
 ประเทศต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเป้าหมายใน

การพัฒนาระบบการอุดมศึกษา ซึ่งประเทศต้องอาศัย

การจัดลำาดับความสำาคัญของงานและแนวทางนโยบาย

ที่สำาคัญ และระบุกระบวนการปฏิรูปเพื่อที่จะให้บรรลุ

เป้าหมาย (รูปที่ 10-13) 

 ประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าและปานกลาง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต้องเริ่มต้นด้วยการจัดลำาดับ

ความสำาคัญของประเด็นที่ต้องการปฏิรูป ถึงแม้ว่าทุกประเทศ

จะมีเป้าหมายสุดท้ายของการอุดมศึกษาที่เหมือนกัน แต่

ประเด็นความท้าทาย การขาดความเชื่อมโยงและข้อจำากัด

ต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาหรือด้านอื่นๆ ของแต่ละ
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รูปที่ 10 จากประเด็นท้าทายสู่นโยบาย – สำาหรับประเทศรายได้ระดับตำ่าและระดับเทคโนโลยีชั้นล่าง เช่น กัมพูชา 

สปป. ลาว และเวียดนาม

ประเทศย่อมมีความแตกต่างกันไปโดยความแตกต่างนี้

เป็นสิ่งที่กำาหนดเป้าหมายการปฏิรูปในระยะกลางและ

การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นการปฏิรูปของแต่ละ

ประเทศ ทั้งนี้ ความร้ายแรงของการขาดความเชื่อมโยง

และผลกระทบที่มีต่อการอุดมศึกษามีผลต่อการจัดลำาดับ

ความสำาคัญของประเด็นการปฏิรูป ตัวอย่างเช่น การขาด

ความเชื่อมโยงท่ีเกี่ยวกับการวิจัยอาจมีความร้ายแรง

มากกว่าในประเทศที่มีรายได้ตำ่า แต่การขาดความเชื่อม

โยงด้านทักษะอาจเป็นประเด็นท่ีมีความเร่งด่วนสูงกว่า 

เนื่องจากผลกระทบที่มีต่อการอุดมศึกษา

ที่มา : ผู้เขียน

 ประเทศที่มีรายได้ตำ่ามีความจำาเป็นในการเพิ่ม

ผลิตภาพในทุกภาคส่วน และการสร้างฐานทุนมนุษย์ที่

มั่นคงเป็นประเด็นที่มีลำาดับความสำาคัญสูงสุด ทั้งนี้ ในขณะ

ที่มีการพัฒนาด้านทักษะให้มีความม่ันคงเพื่อสนับสนุน

การพัฒนา ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิตและ

ภาคบริการ ประเทศเหล่านี้ควรลงทุนในกลุ่มแรงงาน

กลุ่มเล็กที่มีทักษะระดับสูงเพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถ

เริ่มรับการถ่ายทอดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ

ให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในลำาดับต่อไป
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ในการพัฒนาประเทศให้มีระดับรายได้เพิ่มขึ้นเป็นระดับ

ปานกลางนั้น มันเป็นประเด็นที่ยากถ้าประเทศไม่ได้พัฒนา

ด้านเทคโนโลยีควบคู่กันไป ทั้งนี้ แม้ว่าศักยภาพในปัจจุบัน

อาจยังอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ การเริ่มสร้างศักยภาพ

ในการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม

ที่สนับสนุนการพัฒนาระดับเทคโนโลยีของภาคเอกชน 

(และของภาคเกษตรกรรม) เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อ

การพัฒนาในอนาคต

 การกำาหนดลำาดับความสำาคัญอย่างชัดเจนต้อง

อาศัยการวิเคราะห์ภาคการอุดมศึกษาในอย่างเต็มรูปแบบ 

โดยการวิเคราะห์ของรายงานฉบับน้ีระบุและขยายความ

เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาท่ีควรได้รับการจัดลำาดับ

ความสำาคัญสูงสำาหรับประเทศที่มีรายได้ตำ่า ทั้งนี้ การ

แก้ปัญหาด้านช่องว่างทางทักษะด้วยการพัฒนาบัณฑิต

รูปที่ 11 จากประเด็นท้าทายสู่นโยบาย – สำาหรับประเทศรายได้ระดับปานกลางและระดับเทคโนโลยีชั้นกลาง/ล่าง 

เช่น ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

ที่มีคุณภาพและระบบการศึกษาที่มีความครอบคลุมควร

เป็นประเด็นเร่งด่วนสูงสุด โดยมีการเพิ่มปริมาณบัณฑิต

อย่างค่อยเป็นค่อยไปและการเริ่มสร้างศักยภาพในการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

บางแห่งที่เกี่ยวข้องกับความจำาเป็น เชิงเศรษฐกิจเป็น

ประเด็นสำาคัญสูงในลำาดับรองลงมา ประเทศเวียดนาม

อาจจะสามารถดำาเนินการในมิตินี้ได้มากกว่าประเทศ

อื่นเนื่องจากการมีระดับเทคโนโลยีที่สูงกว่าและความ

ต้องการนวัตกรรมซึ่งเป็นเหตุผลสำาหรับการสนับสนุน

การวิจัย 

 ประเทศที่มีรายได้ปานกลางจำาเป็นต้องเพิ่ม

ผลิตภาพโดยรวมและจำาเป็นต้องเพิ่มระดับคุณค่า (value 

chanin) ของภาคการผลิตและในภาคอื่นๆ โดยประเทศ

เหล่านี้จำาเป็นต้องมีทั้งพื้นฐานด้านทักษะที่มั่นคงและ

ที่มา : ผู้เขียน



32

ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ควรมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพและความครอบคลุมของระบบการศึกษา และ

ควรเริ่มสร้างศักยภาพในการวิจัยสำาหรับมหาวิทยาลัย

บางแห่ง ประเทศจีนควรดำาเนินการพัฒนาในด้านทักษะ

ต่อไป (ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ) รวมถึงเพิ่มความ

พยายามในด้านการวิจัยและการนำาไปใช้ประโยชน์ประเทศ

มาเลเซียและไทยนั้นมีสถานะอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 กลุ่ม

ที่กล่าวถึงข้างต้น 

รูปที่ 12 จากประเด็นท้าทายสู่นโยบาย – สำาหรับประเทศรายได้ระดับปานกลางและระดับเทคโนโลยีชั้นกลาง เข่น 

ไทยและมาเลเซีย

 ประเด็นท้าทาย ข้อจำากัด และการจัดลำาดับความ

สำาคัญเป็นสิ่งที่กำาหนดนโยบายและมาตรการเชิงนโยบาย

สำาหรับแต่ละประเทศและกลุ่มประเทศ โดยสิ่งที่เป็น

ประเด็นเร่งด่วนสำาหรับทุกประเทศคือการเริ่มบริหาร

จัดการการอุดมศึกษาในลักษณะของการเป็นระบบสถาบัน

ที่มีความเชื่อมโยงและการใช้นโยบายเพื่อสร้างความ

เชื่อมโยงดังกล่าว  โดยนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม

นั้นจะมีความแตกต่างกันไปสำาหรับแต่ละประเทศตาม

ศักยภาพด้านนวัตกรรมที่เข้มแข็งด้วยการพัฒนาทักษะและการวิจัย การอุดมศึกษานั้นเป็นหนทางในการสนับสนุนการ

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นสำาคัญเร่งด่วนสำาหรับการพัฒนาสู่การเป็นประเทศเทคโนโลยี

ที่สูงขึ้นจะมีความแตกต่างกันไปตามระดับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยประเทศจีนมีความก้าวหน้าสูงทั้งในด้านศักยภาพและ

ขอบเขตของการวิจัยในมหาวิทยาลัย ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และมองโกเลียมีศักยภาพตำ่าและมีความ

จำาเป็นเร่งด่วนมากกว่า

ที่มา : ผู้เขียน
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รูปที่ 13 จากประเด็นท้าทายสู่นโยบาย – สำาหรับประเทศรายได้ระดับปานกลางและระดับเทคโนโลยีชั้นกลาง/บน 

เช่น จีน

ประเด็นท้าทายเร่งด่วน ลักษณะของการขาดความเชื่อมโยง

(ความรุนแรงและประเภทของการขาดความเชื่อมโยง

ต่างๆ) และสาเหตุหลักของการขาดความเชื่อมโยงดัง

กล่าว โดยประเทศที่มีระดับรายได้และเทคโนโลยีตำ่าอาจ

ต้องจัดลำาดับความสำาคัญ ของการใช้จ่ายภาครัฐในสาขา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 

(STEM) และการให้ทุนการศึกษา ในขณะที่ประเทศที่มี

รายได้ปานกลางควรให้ความสำาคัญกับการสนับสนุน

งบประมาณภาครัฐเพื่อการวิจัย โดยประเทศที่มีรายได้

ปานกลางสามารถปฏิรูปด้านความเป็นอิสระของสถาบัน

การศึกษาได้หากมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งแล้ว ใน

ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ตำ่าควรทำาการปฏิรูปอย่างค่อย

เป็นค่อยไป ทั้งนี้ ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้

ปานกลางและอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีระดับกลางตอนบน

อาจมีขอบเขตและศักยภาพในการปฏิรูปเพิ่มเติมในด้าน

ความเข้มข้นและประเภทของความเชื่อมโยงระหว่าง

มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในด้านการวิจัยและ

เทคโนโลยี 

 ประเทศที่มีรายได้ตำ่าและปานกลางต้องอาศัย

การวิเคราะห์เกี่ยวกับการขาดความเชื่อมโยงในรายประเทศ

ในการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายละเอียด 

(รวมถึงการประเมินความรุนแรงและสาเหตุของการขาด

ความเชื่อมโยงของแต่ละประเทศ) ตัวอย่างเช่น ในด้าน

ทักษะนั้น การขาดความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษาและ

การศึกษาในช่วงชั้นต้นในบางประเทศ อาจมีความรุนแรง

มากกว่า 

ที่มา : ผู้เขียน
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การขาดความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น

ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจในระดับที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้

สาเหตุของการขาดความเชื่อมโยงแต่ละประเภทนั้นจะมี

ความแตกต่างกันไปสำาหรับแต่ละประเทศ และจะต้อง

อาศัยนโยบายในการแก้ไขปัญหาทีต่างกัน

จากนโยบายสู่การปฏิรูป
 หลังจากการจัดลำาดับความสำาคัญและกำาหนด

นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องแล้ว ประเทศจะต้อง

ตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินนโยบาย โดยการปฏิรูป

ขนานใหญ่นั้นมักทำาได้ยาก และอาจไม่เป็นที่ต้องการ ดังนั้น

ผู้กำาหนดนโยบายจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำาเนินนโยบาย

และการจัดลำาดับขั้นตอนการดำาเนินการ ซึ่งในความเป็น

จริงแล้ว แผนการปฏิรูปไม่สามารถกำาหนดในรายละเอียด

เกีย่วกบัความรวดเรว็ของการปฏริปูและลำาดบัของประเดน็

ที่จะทำาการปฏิรูปหลังจากกมีตัดสินใจการเริ่มต้นการ

ปฏิรูปแล้ว แต่หลักการในการปฏิรูปบางประการสามารถ

ถูกกำาหนดได้

 ทั้งนี้ นโยบายด้านการอุดมศึกษาไม่สามารถ

ดำาเนินการโดยไม่คำานึงถึงบริบททางเศรษฐกิจและการ

เมืองได้ ผู้กำาหนดนโยบายจะต้องพิจารณาบริบทข้างต้นนี้

อย่างรอบคอบในการดำาเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ประสบความสำาเร็จของการปฏิรูป โดยประเด็นนี้มีความ

สำาคัญอย่างยิ่งเม่ือนโยบายการอุดมศึกษาทมีผลกระทบ

อย่างกว้างขวางต่อการกระจายอำานาจและบทบาทของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา (ทั้งในและนอกภาคการ

อุดมศึกษา) หรือในกรณีที่จำาเป็นต้องอิงอย่างมากกับบริบท

ทางเศรษฐกิจโดยรวม

 การก่อให้เกิดผู้ได้และผู้เสียประโยชน์จากการ

ปฏิรูป (อย่างน้อยในระยะสั้น) จะมีผลต่อการดำาเนินการ

ปฏิรูป นโยบายที่สามารถมีผลกระทบอย่างกว้างขวางคือ

การให้ความเป็นอิสระเพิ่มเติมกับสถาบันการศึกษา การ

ขยายตัวของอุดมศึกษาเอกชน การเพิ่มค่าธรรมเนียม

การศึกษา และการใช้ระบบการจัดสรรงบประมาณภาครัฐ

แบบอิงผลสัมฤทธิ์ นโยบายเหล่านี้จะประสบความสำาเร็จ

ได้ก็ต่อเมื่อการดำาเนินการมีความสอดคล้องกับบริบท

ทางการเมืองและสถาบัน 

ทั้งนี้ การให้ความเป็นอิสระต่อสถาบันการศึกษาในมองโกเลีย

ไม่ประสบความสำาเร็จเนื่องจากเป็นการปฏิรูปที่ถูกกำาหนด

จากภายนอกและไม่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศ

อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว กฎระเบียบและแรง

จูงใจทางการเงินที่เอื้อต่อการเติบโตของการอุดมศึกษา

เอกชนอาจไม่เพียงพอสำาหรับการสนับสนุนการขยาย

ตัวของภาคอุดมศึกษาหากแนวทางการดำาเนินนโยบาย

เกี่ยวกับภาคเอกชนในภาพรวมขาดความเหมาะสม

 กรอบกฎหมายที่มีความชัดเจน การปรึกษาหารือ

อย่างกว้างขวาง และความพยายามในการเสริมสร้าง

ศักยภาพสามารถสร้างแรงสนับสนุนสำาหรับการปฏิรูป

ในวงกว้างได้ ทั้งนี้ การจัดลำาดับการดำาเนินการปฏิรูปที่

เหมาะสมทั้งในด้านสถาบันการศึกษาและนโยบายสามารถ

ช่วยการปฏิรูปให้ประสบความสำาเร็จได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ

มีแรงต่อต้านในช่วงเริ่มต้นการปฏิรูป แนวทางของประเทศ

เวียดนามในการให้ความเป็นอิสระเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปกับสถาบันอุดมศึกษาอาจเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่ม

แรงสนับสนุนสำาหรับการปฏิรูป (แม้ว่าจะทำาให้เกิดความ

ล่าช้าในการปฏิรูปก็ตาม) และการได้รับการยอมรับของ

ระบบการให้เงินทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยแบบอิงผล

สัมฤทธิ์ในฮ่องกงได้รับการส่งเสริมโดยนโยบายการ

สนับสนุนการระดมเงินทุนเอกชนที่ได้ริเริ่มในเวลาที่

เหมาะสม รวมถึงการปฏิรูปทางด้านความเป็นอิสระใน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (และอัตราเงินเดือน) 

 ความสำาเร็จของการปฏิรูปในด้านอื่นขึ้นอยู่ดับ

บริบททางเศรษฐกิจทั่วไป ตัวอย่างเช่น ความพยายามใน

การผลักดันให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย

และภาคอุตสาหกรรมในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ยังไม่ประสบความสำาเร็จเนื่องจากการขาดความต้องการ

นวัตกรรมอย่างเพียงพอจากภาคเอกชน ซึ่งแนวทางหนึ่ง

ในการจัดการกับประเด็นดังกล่าวคือการจัดลำาดับความ
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 อนึ่ง แม้ว่าความเร็วของการปฏิรูปจะขึ้นอยู่กับ

เง่ือนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 

แต่หลักการในการปฏิรูปบางประการสามารถช่วยให้การ

ปฏิรูปประสบความสำาเร็จได้ โดยนโยบายบางประการจะ

ต้องใช้เวลามากกว่านโยบายอื่นในการที่จะเห็นผลของ

การปฏิรูป ดังนั้น การปฏิรูปจึงควรเริ่มด้วยการดำาเนิน

การนโยบายประเภทนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายที่มีเป้าหมาย

ในการเสริมสร้างทุนมนุษย์ อาทิเช่น การให้ทุนการศึกษา

ไปต่างประเทศแก่เยาวชนที่มีศักยภาพ และรวมถึงนโยบาย

ในการเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นๆ อย่างไรก็ดี ผลของการแก้ไขข้อจำากัด

บางประการ เช่น แนวทางนโยบายหรือกฎระเบียบที่ไม่

เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของสถาบันเอกชน สามารถเห็นผล

ได้อย่างรวดเร็ว (เช่น การปฏิรูปในประเทศมาเลเซียใน

ช่วงปี 2533-2543) 

 นอกจากนี้ ประเทศต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์

ระหว่างประเด็นการปฏิรูปต่างๆ ในการวางแผนการจัด

ลำาดับการปฏิรูป ตัวอย่างเช่น การมีความเป็นอิสระและ

การมีความรับผิดชอบเป็นแนวทางปฏิบัติที่ต้องมีอยู่คู่กัน

เสมอเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  โดยการจัดสรร

ทรัพยากรของรัฐอย่างมากให้กับศูนย์ความเป็นเลิศใน

จำานวนหนึ่งจะมีประสิทธิภาพในส่งเสริมการวิจัยที่สูง

กว่า โดยภาครัฐจะต้องกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและ

วางรากฐานสำาหรับการพัฒนาภาคการอุดมศึกษาที่มี

การแข่งขัน (โดยอนุญาตให้ศูนย์ความเป็นเลิศรวมตัว

กันได้) ทั้งนี้ การแทรกแซงเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการ

อุดมศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องกับการแทรกแซงใน

ระดับการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการพัฒนา

กลุ่มนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีรายได้

ในระดับสูง นั้นประสบความสำาเร็จอย่างมากในการให้

สำาคัญ และความคาดหวังต่อการปฏิรูปมีความสอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจริง โดยแนวทางการวิจัยควรสอดคล้อง

กับระดับในกลุ่มเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ อาทิ การ

ปฏิรูปอย่างกว้างขวางในด้านความเชื่อมโยงระหว่าง

มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามเป็นสิ่ง

ที่ไม่ควรกระทำาแต่แรก (ในความเป็นจริงการปฏิรูปลักษณะ

นี้ไม่เหมาะสมกับทุกประเทศ) อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าว

สามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนการดำาเนินงานด้วยนโยบายที่

อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอุดมศึกษา ทั้งนี้ การจัด

ลำาดับความเร่งด่วนระหว่างประเด็นการปฏิรูปด้านการ

อุดมศึกษาและการปฏิรูปเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการเปิดเสรี

ในบางสาขาอาจเพ่ิมแรงกดดันต่อภาคเอกชนให้พัฒนา

นวัตกรรมและเพิ่มความต้องการจากมหาวิทยาลัย นโยบาย

ด้านการเงินซึ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมของภาค

เอกชนโดยการสร้างแรงจูงใจทางการเงินและการคลัง

สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น ใน

การพัฒนาระดับนวัตกรรมของฮ่องกงและไต้หวัน การส่ง

เสริมความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม 

การประกอบธุรกิจ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีเริ่มต้น

ด้วยการสนับสนุนวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 

ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ในประเทศไต้หวัน 

วิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 98 ของธุรกิจทั้งหมด) ทั้งนี้ การดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศและบริษัทข้ามชาติสามารถนำาความ

รู้และแหล่งข้อมูลจากภายนอกที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะการประกอบการของ

ประเทศที่เป็นฐานการลงทุนได้ โดยประเทศสิงคโปร์เป็น

กรณีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในการพัฒนาประเทศไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการเรียนรู้จากแหล่ง

ความรู ้ภายนอกเพ่ือส่งเสริมวิสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม ภาคเอกชน สถาบันวิจัย การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและการทำาอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ

การเกื้อหนุนกันของนโยบายสามารถสนับสนุนการปฏิรูป

ให้เกิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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บริการด้านการอุดมศึกษาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา 

แต่ประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าและปานกลางยังต้อง

ทำาการปฏิรูปอีกมากเพื่อที่จะสามารถประสบความ

สำาเร็จในระดับท่ีใกล้เคียงกับมาตรฐานของกลุ่มประเทศ

รายได้สูง โดยความล้มเหลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมี

ทรัพยากรที่จำากัด แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริหาร

จัดการของภาครัฐและการกำากับดูแลภาคการอุดมศึกษา

ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาระบบการอุดมศึกษาควร

ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ

ที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดังนั้น 

การอุดมศึกษาจึงควรที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงขนาด

ใหญ่เช่นเดียวกัน
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