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ระบบการศกึษาเพื่อการเรียนรู้: ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการบริหาร
สถาบนัอุดมศกึษาแบบแมก็โดนัลด์ในประเทศไทย

EDUCATIONAL SYSTEM FOR LEARNING: AN OPTION FOR SOLVING
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE OF MCDONALDIZATION IN THAILAND

 
นิภาพรรณ เจนสันตกุิล/ NIPAPAN JENSANTIKUL1 

บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 อธิบายความหมายและแนวคิดของการบริหาร 
เชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์	2)	น�าเสนอปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดัการศกึษาในลกัษณะการบริหารเชิงธรุกิจ
แบบแม็กโดนลัด์	 และ	 3)	น�าเสนอระบบการศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาการบริหาร
สถาบนัอดุมศกึษาแบบแมก็โดนลัด์ในประเทศไทย	โดยผลการศกึษาในบทความนีชี้ใ้ห้เหน็วา่การบริหาร
เชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์มี	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	ประสทิธิภาพ	การพยากรณ์ได้	การค�านวณได้และ 
การควบคมุ	 และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษา	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อม	คู่แข่งขนั	 และการลงทนุ 
เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์	ส�าหรับการแก้ไขปัญหาการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาในลกัษณะเชิงธรุกิจ
แบบแม็กโดนลัด์	 คือ	การจดัระบบการศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ท่ีให้ความส�าคญักบัผู้ เรียนและมาตรฐาน
การศกึษา

ค�าส�าคัญ: แมก็โดนลัด์,	คณุภาพ,	การพฒันา,	สถาบนัอดุมศกึษา

ABSTRACT
	 The	 purposes	 of	 this	 article	were	 to:	 1)	 explain	 the	 definition	 and	 concept	 of	
McDonaldization;	 2)	 present	 the	 factors	 affecting	 to	 the	 educational	 management	 
of	McDonaldization;	 and	 3)	 present	 the	 educationalsystem	 for	 learning	 andsolving	 the	 
higher	 educational	 institute	 of	 McDonaldization.	 The	 results	 showed	 that	 the	 
McDonaldization	consisted	of	 four	elements	such	asefficiency,	predictability,	calculability	 
and	control.	The	factors	affecting	the	educational	management	were	environment,	competitors	
and	investment	for	human	resource	development.	Finally,	solution	to	the	higher	educational	
institute	of	McDonaldization	was	organizing	the	educational	system	based	on	student-centered	
learning	and	educational	standards.
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บทน�า
	 การศกึษา	เป็นเร่ืองของการปลกูฝังองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้ เรียน	เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ

น�าองค์ความรู้ไปใช้	 และถ่ายทอดให้กบับคุคลอ่ืนได้	 ในการพฒันาประเทศจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมี

บคุลากรท่ีมีความรู้	ความสามารถ	 เพราะกลุม่คนเหลา่นีถื้อเป็น	 “ทนุมนษุย์”	 (human	capital)	หาก

พิจารณาตามหลกัเศรษฐศาสตร์สมยัใหม	่กระบวนการทางการศกึษาเป็นกระบวนการผลิตชนิดหนึง่

ซึง่ชว่ยเปลีย่นแปลงมนษุย์ให้มีคณุภาพดีขึน้	สิง่ท่ีผลติไมใ่ชส่นิค้าและไมใ่ชเ่คร่ืองจกัรกล	การประยกุต์

ใช้ค�าวา่	“ทนุ”	กบั	“มนษุย์”	ในวิชาเศรษฐศาสตร์มีความหมาย	2	นยั	นยัแรก	การศกึษาเป็นรูปหนึง่ของ

การลงทนุ	และนยัท่ีสอง	การศกึษาเป็นรูปหนึง่ของการบริโภค	(ดเิรก	ปัทมสริิวฒัน์,	2558:	42)	ไมว่า่

จะเป็นนยัยะใดทนุมนษุย์ถือเป็นกลไกหลกัส�าคญัในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์	 และแนวทางนโยบาย 

แหง่รัฐให้มีทิศทางท่ีถกูต้อง	จากการวิจยัของ	Harbison	(1964	อ้างถงึใน	นวลทิพย์	ควกลุ,	2527:1-2)	 

พบว่า	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์ทางตรงกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 โดย

ประเทศท่ีพลเมืองมีความรู้ระดบัสงูจะท�าให้ประเทศพฒันา	 แต่ประเทศท่ีพลเมืองมีความรู้ระดบัต�่า	 

สว่นใหญ่เป็นประเทศด้อยพฒันา	

	 ด้วยเหตนีุรั้ฐบาลของแต่ละประเทศจึงตระหนกัถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการจดัการศกึษา 

ให้ประชาชนด้วยการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุและให้รัฐมีหน้าท่ีในการสง่เสริมและจดัการศกึษา

ตามสิทธิท่ีประชาชนพงึได้รับจากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ	 	 พ.ศ.	 2542	มาตรา	 10	 และ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	 2560	 ซึง่เป็นรัฐธรรมนญูท่ีได้ก�าหนดสิทธิให้คนไทยได้รับ

การบริการด้านการศึกษาขัน้พืน้ฐานไว้ใน	มาตรา	 54	 ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องจดัการศึกษาและ 

สง่เสริมให้ทกุสว่นของสงัคมร่วมจดัการศกึษาและก�าหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาแหง่ชาติไว้

เพ่ือสนบัสนนุให้การจดัการศกึษามีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล	อยา่งไรก็ตามในการจดัการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาพบวา่	อดุมศกึษาประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตด้านคณุภาพจากการจดัการเรียน

การสอนท่ีเน้นเนือ้หาวิชามากกวา่การสอนให้ผู้ เรียนมีทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	และความคดิ 

สร้างสรรค์	(คณะกรรมการจดัท�าแนวทางการปฏิรูปอดุมศกึษา,	2542:	38)	รวมถงึความไมเ่ทา่เทียมกนั 

ทางการศึกษา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรีย์	 ทิพธนธรณินทร์	 และสมบูรณ์	 ศิริสรรหิรัญ	 

(2556:	 194)	 ท่ีกล่าวถึงสภาพปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยคือ	 ไม่ครอบคลมุทุกพืน้ท่ีและ 

มีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจ	 นอกจากนีใ้นระยะหลังมีการเพ่ิมปริมาณการผลิตบัณฑิตให้ทันกับ 

ความต้องการของประเทศท�าให้คณุภาพการศกึษาลดลงสง่ผลให้การจดัการศกึษาถกูแปรให้เป็นสนิค้า 

เอกชนท่ีมีกระบวนการเติบโตและพัฒนาไปตามระบบทุนนิยมกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า	 

“McDonaldization	of	Higher	Education”	(รังสรรค์	ธนะพรพนัธ์,	2546:	1)	ท่ีมีลกัษณะเป็นเครือขา่ย 

และมีหลายวิทยาเขตซึ่งปรากฏในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย	 (รังสรรค์	 

ธนะพรพนัธ์,	2546:	3;	ดรุณ	ศกัดิ์ตตยิะลาภะ,	2554:	23-24)
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 1.  ความหมายและแนวคดิของการบริหารเชิงธุรกจิแบบแมก็โดนัลด์

	 	 “McDonaldization”	 เร่ิมใช้โดย	GeorgeRitzer	 (1996	 อ้างถึงใน	Najafi,	 2015:	 211)	

ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาชาวอเมริกันจาก	 University	 of	 Maryland	 ผู้ เขียนหนังสือเร่ือง	 

McDonaldization	of	Society-An	Investigation	into	the	Changing	Character	of	Contemporary	

Social	 Life	 (1996,	 2000)	 และ	 The	McDonaldization	 Thesis-Explorations	 and	Extensions	

(1998)	 รวมทัง้หนงัสือและบทความด้านสงัคมวิทยาและสงัคมบริโภคนิยมอีกหลายเล่ม	 โดยนิยาม

วา่	“McDonaldization	is	the	process	by	which	the	principles	of	the	fast-food	restaurant	are	

coming to dominate more and more sectors of American society as well as of the rest of 

the	world.”		ซึง่ผู้ เขียนสรุปความได้วา่	McDonaldization	หมายถงึ	กระบวนการท่ีมีอิทธิพลในสงัคม

อเมริกนัด้านระบบความคดิและวิธีปฏิบตังิานในสถาบนัตา่ง	ๆ	ของสงัคม	อาทิ	การศกึษา	การท�างาน	 

การดแูลสขุภาพ	และการเมือง	เป็นต้น	โดยมีองค์ประกอบหลกั	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ประสทิธิภาพ 

คือ	วิธีการท่ีจะรักษาผลประโยชน์	และผลก�าไร	2)	การค�านวณได้	คือ	การควบคมุปริมาณและแนวโน้ม 

เชิงปริมาณให้เท่ากับคุณภาพ	 3)	 การพยากรณ์ได้คือ	 แม้ว่าสภาพแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกัน 

จะสง่ผลต่อการผลิตแต่สามารถคาดการณ์ถึงความพงึพอใจของผู้ รับบริการได้	 และ	 4)	 การควบคมุ	

คือ	ระบบการท�างานท่ีใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคมุเพ่ือให้เป็นมาตรฐานการท�างานเดียวกนั	เป็นการใช้ 

เทคโนโลยีแทนท่ีมนุษย์เพ่ือการควบคุมคุณภาพการผลิต	 การลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการให้บริการ	ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของการบริหารแบบแมก็โดนลัด์	(Altbach,	2005:	65)	

	 	 จากความหมายและแนวคิดข้างต้นท�าให้ทราบถึงท่ีมาของแนวคิด	McDonaldization	 

จาก	George	Ritzer	และกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอ่ระบบความคดิซึง่มีองค์ประกอบ	4	องค์ประกอบ 

ของการบริหารเชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์ท่ีมุง่เน้นการสร้างระบบมาตรฐานและการควบคมุกระบวนการ

ผลิตเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งการน�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับการจัดการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบการบริหารท่ีมีความซบัซ้อนและมีนโยบายและระเบียบต่าง	 ๆ	 เข้ามา 

เก่ียวข้องนัน้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาจต้องพึงระมัดระวัง	 และควรน�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ 

อยา่งเป็นระบบและสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนก่อนท่ีจะน�าไปปฏิบตัิ

 2.  ปัจจยัที่มีผลต่อการจดัการศกึษาในลักษณะการบริหารเชงิธุรกจิแบบแมก็โดนัลด์

	 	 สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีหน้าท่ีในการจดัการศึกษาเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีเป็น 

คนเก่ง	คนดี	 เป็นสมาชิกท่ีมีคณุคา่ของท้องถ่ิน	และสงัคมไทยมากกวา่การจดัการศกึษาให้เป็นแบบ

เชิงธุรกิจ	 (McDonaldization)	 ซึ่งสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไม่ควรละเลยหน้าท่ีท่ีส�าคญั 

ในการจดัการศกึษา	การบริการวิชาการ	การวิจยัและการท�านบุ�ารุงศิลปวฒันธรรม	อยา่งไรก็ตามผล

จากการท่ีสถาบนัการศกึษาหลายแหง่ต้องออกนอกระบบ	ท�าให้ต้องมุง่หางบประมาณและมีการเร่งเปิด

หลกัสตูรตา่ง	ๆ 	เพ่ือแยง่ชิงพืน้ท่ีทางการตลาด	สง่ผลตอ่บทบาทของสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ท่ีเปลีย่นแปลงไปเพ่ือตอบรับกบัตลาดมากกวา่การจดัระบบการศกึษาเพ่ือการผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ

สูส่งัคม	
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	 นอกจากนีก้ารเปิดเสรีทางการค้าท่ีมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี	1	ตลุาคม	พ.ศ.	2552	การค้าบริการ 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี	 1	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2552	 และการลงทุนท่ีมีผลการบังคับใช้วันท่ี	 31	

ตลุาคม	พ.ศ.	 2552	นัน้มีหลกัการพืน้ฐานของการเปิดเสรีทางการค้าหรือบริการทางการศกึษาได้แก่	 

1)หลกัการลดข้อจ�ากดัด้านการเปิดตลาด	 2)	 หลกัการปฏิบตัิเย่ียงคนในชาติ	 3)	 หลกัการเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างโปร่งใส	 4)	 หลักการเปิดเสรีก้าวหน้าตามล�าดับ	 5)	 หลักการปฏิบัติเย่ียงคนในชาต ิ

ท่ีได้รับการอนเุคราะห์ย่ิง	 (วิภาวลัย์	กระจา่งวฒิุ,	 2559:	195-197)	 รวมถงึรูปแบบการค้า	การบริการ 

ตามหลกัองค์การค้าโลก	 (WTO)	 มี	 4	 รูปแบบ	 ดังนี	้ รูปแบบท่ี	 1	 การบริการข้ามพรมแดน	 เป็น 

การให้บริการจากประเทศหนึ่งผ่านสื่อต่างๆ	 โดยตวัผู้ ให้บริการหรือบริษัทไม่ต้องไปอีกประเทศหนึ่ง	

เป็นบริการท่ีมีลกัษณะข้ามพรมแดนอยา่งแท้จริง	เชน่	การศกึษาทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ต	การบริการ

โทรคมนาคม	และการให้ค�าปรึกษาผา่นสื่อ	เป็นต้น	รูปแบบท่ี	2	การให้บริการตา่งประเทศเป็นการให้ 

บริการโดยผู้บริโภคหรือผู้ รับบริการจากประเทศหนึ่งไปใช้บริการอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นผู้ ให้บริการ 

โดยการให้บริการจะมีขึน้ภายในดินแดนเดียว	 เช่น	 การเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ	 เป็นต้น 

รูปแบบท่ี	 3	 การเข้ามาตัง้หน่วยบริการของหน่วยงานต่างประเทศเป็นกรณีท่ีผู้ ประกอบกิจการ 

อีกประเทศหนึง่โดยให้บริการผา่นท่ีตัง้อยูใ่นรัฐสมาชิกอ่ืน	เชน่	การจดัตัง้สาขา	ส�านกังาน	ตวัแทน	หรือ

ตัง้บริษัท	 เป็นต้น	 รูปแบบท่ี	 4	 การให้บริการโดยบคุคลธรรมดาเป็นการให้บริการโดยบคุคลธรรมดา

ประเทศหนึง่เข้าไปท�างานในดนิแดนอีกประเทศหนึง่เป็นการชัว่คราว	เชน่	อาจารย์ชาวตา่งชาตเิข้ามา

สอนหนงัสือประเทศหนึ่ง	 จะเห็นได้ว่านอกจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจะต้องปรับให้มีมาตรฐาน

แล้วบคุลากรยงัต้องปรับตวัให้พร้อมรองรับกบัการเปิดเสรีทางการศกึษาด้วย	 (ส�านกังานเลขาธิการ

สภาการศกึษา,	2553:	14-18)	ซึง่จะต้องมีการพิจารณาในเร่ืองความสอดคล้องของหลกัสตูรการเรียน

การสอนให้เป็นแบบบรูณาการ	สามารถแก้ไขจดัการภาวะวิกฤตได้	และตอบสนองความต้องการของ

สงัคมมากกวา่การขบัเคลือ่นความรู้ในรูปแบบของธรุกิจเทา่นัน้ซึง่ในสว่นนีผู้้ตอบโจทย์ได้ดีคือ	ผู้บริหาร

สถาบนัการศกึษา

	 ด้วยเหตผุลข้างต้นสง่ผลให้การบริหารสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษามีลกัษณะบริหาร

เชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์	โดยผู้ เขียนได้สรุปปัจจยัตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

	 1)	 สภาพแวดล้อมท่ีมีความเป็นพลวตั	 และมีความไม่แน่นอนสงูในเร่ืองเศรษฐกิจ	 สงัคม 

การเมือง	 และนโยบายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 เช่น	 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ	 (Thai	Qualifications	 Framework	 for	 Higher	 

Education;	 TQF:	HEd)	 และการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน	 (ASEAN	Community)	 เป็นต้น	 ซึง่มีผล 

ต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านการวางแผน	การก�าหนดนโยบายการบริหารและการพฒันาบคุลากร

และระบบงานต่าง	 ๆ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของก่ิงพร	 ทองใบ	 และคณะ	 (2558)	 ได้ชีใ้ห้เห็นว่า 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552	 มีผลต่อการวางแผนก�าลังคน 

ในมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช	เป็นต้น
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	 2)	 คูแ่ขง่ขนัทางการศกึษาท่ีเพ่ิมขึน้	ท�าให้มีการปรับหลกัสตูรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 

ตามกระแสนิยม/ทุนนิยม	 สังคมแห่งการบริโภค	 และเน้นกระบวนการให้เป็นเหตุเป็นผลในทาง

วิทยาศาสตร์	 ซึ่งสอดคล้องกับ	Halfond	 &	 Boyd	 (1997:	 207)	 ท่ีกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการแขง่ขนัทางวิชาการท่ีเพ่ิมขึน้	แตค่ณุคา่และความเป็นอิสระทางวิชาการลดลง	อนัเน่ืองมาจาก

การเตบิโตของการบริหารเชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์	(Langbert,	2003:	77)	และสอดคล้องกบังานวิจยั 

ของดรุณศกัดิ์	 ตติยะลาภะ	 (2554:	 20)	 ท่ีชีใ้ห้เห็นว่ามหาวิทยาลยัในประเทศไทยมีการขยายตวั 

ในเชิงปริมาณสูง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลยัของรัฐมีการขยายตัวของมหาวิทยาลยัในเชิง 

สถาบันและหลักสูตรท่ีหลากหลาย	 การขยายตัวในเชิงสถาบันถือว่าเป็นการจัดตัง้	 “สาขา”	 

ของมหาวิทยาลยัโดยมีการเปิดเป็น	 “วิทยาเขต”	 และ	 “ศนูย์บริการ”	 ด้วยเหตนีุท้�าให้การขยายพืน้ท่ี

ทางการศึกษาเป็นการใช้หลักการตลาดเพ่ือหางบประมาณ	 ดังนัน้มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทใน 

การบริหารจดัการตนเองโดยการหางบประมาณ	บริหารงบประมาณและจดัการงบประมาณ

	 3)		 การส่งเสริมแนวคิดการศึกษาด้วยการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมิได้จ�าแนก	

วิเคราะห์ความแตกต่าง	 ศกัยภาพการเรียนของผู้ เรียนและศกัยภาพการสอนท�าให้มีการขยายศนูย์ 

เกินความจ�าเป็น	 สอดคล้องกับสุบิน	 ยุระรัช	 (2556:	 143)	 ท่ีได้น�าเสนอผลการศึกษาของ 

คณะอนกุรรมาธิการการอดุมศกึษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาเก่ียวกบัคณุภาพและมาตรฐานการอดุมศกึษา

ต่อคณะกรรมาธิการการศกึษาในวฒิุสภา	พบว่า	 คณุภาพของการจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 

ก�าลังมีปัญหา	 เช่น	 1)	 สถานศึกษาระดับปริญญาตรีมีความซ�า้ซ้อนกันทัง้ด้านหลักสูตรและ 

ด้านการเรียนการสอน	ประกอบกบัการขยายตวัของการอดุมศกึษาไทยท่ีมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง	 

สง่ผลให้มีการแยง่ชิงตลาดการศกึษาระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาด้วยกนัเอง	ผลท่ีตามมาคือ	คณุภาพ 

การศึกษาท่ีลดต�่าลง	 2)	 มหาวิทยาลยัในประเทศไทยมีความแตกต่างสงู	 เช่น	 ขนาด	 งบประมาณ	 

	ประเภท	บคุลากรและคณุภาพของสถาบนั	เป็นต้น	ท�าให้สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแหง่ไมมี่การท�างาน

ร่วมกนั	สง่ผลให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสิน้เปลือง	เป็นต้น

	 จากปัจจัยดงักล่าวเบือ้งต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการศึกษาและหลกัสูตรท่ี 

หลากหลายโดยมีลกัษณะการบริหารเชิงธุรกิจแบบแม็กโดนลัด์	 ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเน้นการตลาดและ 

เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลต่อกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 

(Altbach,	2012:	7;	Najafi,	2015:	213)	อยา่งไรก็ตามการจดัการศกึษาไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด	ควรจดั 

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงและค�านึงถึงผู้ เรียนให้ได้รับประโยชน์จาก 

การศกึษามากท่ีสดุซึง่ในงานวิจยัของ	Gibbs	(2009:	2)	และ	Brix	&	Lauridsen	(2012:	182)	ตา่งชี ้

ให้เห็นว่าผู้ เรียนควรได้รับการเรียนรู้ในบริบทท่ีหลากหลาย	 การพฒันาการเรียนการสอนจะน�าไปสู ่

การพฒันาผู้ เรียน	 โดยการส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้	 ปฏิบตัิด้วยตนเองจะท�าให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์และนวตักรรม	
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 3.  ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้: ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการบริหารสถาบัน 

อุดมศกึษาแบบแมก็โดนัลด์ในประเทศไทย

	 	 ด้วยระบบสงัคมท่ีมีการแข่งขนัจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการด�าเนินการธุรกิจทางการศึกษา 

ท่ีผลิตขึน้ได้ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน	 โดยมีพืน้ฐานของหลักการเดียวกันในเร่ืองของมาตรฐาน 

หลกัสตูรการเรียนการสอน	 เม่ือการศึกษาถูกท�าให้เป็นสินค้าท่ีตอบสนองตลาดและสงัคม	 จึงเกิด

ปัญหาการศึกษาท่ีว่า	 “จ่ายครบจบแน่”	 ดังนัน้เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวควรจัดกระบวนการเรียน 

การสอนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2542	และรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2560	ดงันี ้

	 	 1)		 ควรจัดระบบการศึกษาในรูปแบบเพ่ือการเรียนรู้ท่ีให้ความส�าคัญกับผู้ เ รียน 

ในทกุทกัษะ	อาทิ	ทกัษะความรู้	เร่ิมต้นตัง้แตก่ารสร้างความรู้	การเผยแพร่ความรู้	การแบง่ปันความรู้ 

และการจัดเก็บความรู้ในรูปของ	 “คลงัทางความรู้”	 และทักษะพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นอย่างเพียงพอต่อ

การน�าไปประยกุต์ใช้	 เชน่	ความรู้และทกัษะทางด้านภาษา	การคดิค�านวณ	ความเข้าใจหลกัการทาง

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และคณุธรรมจริยธรรม	 เป็นต้น	ดงันัน้ระบบการศกึษาจงึไมใ่ชแ่คก่ารเรียนรู้

ผา่นเทคโนโลยีเพียงอยา่งเดียว	แตต้่องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสิง่แวดล้อม	ซึง่สอดคล้องกบั	Carroll	

(2013:	 243)	 ท่ีกลา่ววา่	 e-Learning	 คือ	การเรียนรู้แบบแม็กโดนลัด์ท่ีผู้ เรียนมีบทบาทท่ีหลากหลาย 

ในระบบการศึกษา	 แต่จะไม่สามารถค้นพบหรือตัง้ค�าถามได้	 เพียงแต่ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงข้อมลู 

การเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็วผา่นเทคโนโลยีเทา่นัน้

	 	 2)		 ควรทบทวนบทบาทหน้าท่ีของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัระบบการจดัการเรียนการสอน	

อาทิ	ผู้สอน	ผู้ เรียน	การออกแบบหลกัสตูรการเรียนการสอน	และการวดัและการประเมินผลผู้ เรียนท่ี

สอดคล้องกบัผู้ เรียนและการตระหนกัถงึสภาพแวดล้อมทางการศกึษา	สื่อการเรียนการสอน	อปุกรณ์ 

การเรียนการสอนและกระบวนการประเมินการเรียนการสอนแบบย้อนกลบั	 โดยเร่ิมจากการก�าหนด

แผนการเรียนรู้	 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระบุวิธีการวัดและ 

ประเมินผลการออกแบบการสอนด้วยกระบวนการแบบย้อนกลบัเป็นนวตักรรมท่ีน�ามาใช้ในประเทศไทย

เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศึกษา	 โดยมีตวัชีว้ดัและมาตรฐานท่ีมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล	 

เพ่ือการสง่เสริมการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบันิภาพรรณ	เจนสนัตกิลุ	(2554:	34)	

ท่ีได้กลา่วถงึการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	และการวิเคราะห์ความแตกตา่งของผู้ เรียนตลอด

จนการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป

	 	 3)		 ควรประเมินผลการเรียนให้มีความครอบคลุมความรู้	 ความเข้าใจ	 กระบวนการ 

แก้ปัญหา	การใช้วิธีการวิทยาศาสตร์การมีเจตคตติอ่การเรียน	และทกัษะส�าคญั	ๆ	อาทิ	ทกัษะการน�า

เสนอ	ทกัษะการเขียน	ทกัษะการวิจยั	ทกัษะการแก้ปัญหา	 เป็นต้น	และสื่อให้เห็นพฤติกรรม	3	 ด้าน	

ได้แก่	1)	ด้านพทุธพิสยั	โดยแบง่ออกเป็น	6	ระดบั	เร่ิมตัง้แต	่ความจ�า	การบอกความหมาย	ความเข้าใจ	

การแปรความหมาย	การน�าไปใช้	การแก้ปัญหา	การวิเคราะห์	การแยกแยะระบจุดุเดน่	การสงัเคราะห์	
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การเรียบเรียงให้ข้อเสนอแนะ	และการประเมินผล	การแสดงหลกัฐาน	วิจารณ์	2)	 ด้านจิตพิสยั	ได้แก่	

อารมณ์	ความรู้สกึ	เจตคติ	และคา่นิยม	ซึง่สงัเกตยาก	แตส่ามารถพิจารณาได้จากการรับรู้	การโต้ตอบ	

คา่นิยม	การแสดงความคดิเหน็	การเปรียบเทียบ	และ	3)	ด้านทกัษะพิสยั	ได้แก่	ทกัษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	ทกัษะการท�างานเป็นทีม	ทกัษะทางสงัคม/ทกัษะระหวา่งบคุคล	ทกัษะการปฏิบตัิ/ทกัษะ

ทางวิชาชีพทกัษะการสือ่สาร	ทกัษะในการปรับตวั	และทกัษะในการสบืค้นข้อมลูสอดคล้องกบังานวิจยั 

ของอัจฉรีย์	 ทิพธนธรณินทร์	 และสมบูรณ์	 ศิริสรรหิรัญ	 (2556:	 205-206)	 ท่ีได้น�าเสนอแนวทาง 

การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน	 การพัฒนาระบบการจัด 

การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ	 และระบบการประเมินคุณภาพผู้ เรียนท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสร้าง 

ความเทา่เทียมทางการศกึษา

	 ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกส�าหรับการแก้ปัญหา 

การบริหารสถาบนัอดุมศึกษา	 คือ	 ระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง	 และ 

การสอดแทรกกระบวนการเรียนการสอนตามสภาพเป็นจริงโดยพิจารณาตัง้แตก่ระบวนการปฏิบตังิาน	

และผลผลติ	อาทิ	โครงงาน	สิง่ประดิษฐ์อนัเกิดจากการเรียนรู้ของผู้ เรียน	 เป็นต้น	ผลของการประเมิน 

การศึกษาและการออกแบบย้อนกลบัจะมีผลส�าคญัในการสร้างรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับ 

ผู้ เรียน	 และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน	 

เพราะระบบการศึกษาไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านัน้	 แต่การจัดการศึกษาจะต้องมีลกัษณะเป็น	 

“world	class”	เป็นนานาชาตแิละพหวุฒันธรรม	(Merriam	&	Caffarella,	1999;	ไพฑรูย์	สนิลารัตน์,	 

2546	อ้างถงึใน	อภิภา	ปรัชญพฤทธ์ิ,	2550:	76)	ด้วยเหตผุลดงักลา่วการจดัการเรียนการสอนในระดบั

อุดมศึกษาจึงต้องตระหนักถึงภาวะคุกคามจากสถานการณ์ภายนอกอนัมีผลต่อการกดดนัให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงและควรพฒันาระบบการศกึษาให้มีความเข้มแข็ง	ซึง่การด�าเนินการตา่ง	ๆ	ให้ส�าเร็จ

นัน้ควรเกิดจากการร่วมมือกนัของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมรับรู้	วางแผนและด�าเนินการเพ่ือสร้างเส้นทาง 

การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในนานาประเทศ	

สรุป
	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	McDonaldizationof	 Higher	 Education	 ถือเป็นการเพ่ิมโอกาส 

ทางการศึกษาให้กบัผู้ เรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากศนูย์การศึกษาและในขณะเดียวกนัจดัเป็นภยัคกุคาม 

ท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพบณัฑิตเน่ืองจากมีรูปแบบการบริหารตามกลไกตลาด	 ซึ่ง 

การด�าเนินธรุกิจทางการศกึษาสามารถท�าได้	แตต้่องพิจารณาถงึมาตรฐานการศกึษาและคณุภาพให้สงู

ขึน้และได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ	และตลาดแรงงานทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 

ในการผลติบณัฑิตให้สามารถท�างานได้	ซึง่เป็นเร่ืองท่ีท้าทายความสามารถของบคุลากรทางการศกึษา

ทกุระดบัในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีต้องรักษามาตรฐาน	ภาพลกัษณ์	ช่ือเสยีง	และความนา่เช่ือถือไว้ควบคู่

กบัการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพ
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