การปฏิรูปอุดมศึกษา :
ปญหาความเสมอภาคและความเปนธรรม∗
1. ความเบื้องตน
ในปจจุบัน ปญหานักเรียนที่สําเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสอบเขาศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศึกษาไมได ดูจะเปนปญหาเรื้อรังอันเปนที่กลาวขวัญกันอยูเนืองๆ และยิ่งนับวัน
ปญหาดังกลาวนีก้ ย็ งิ่ จะมีมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา จํานวนนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา
ตางๆทั้งที่เปนของรัฐบาลและเอกชน จะรับไดในปหนึ่งๆนั้นมีจํานวนคอนขางคงตัว หรือถึงแมจะ
เพิม่ ขึน้ บาง แตอัตราการเพิ่มขึ้นก็ไมสูงนัก ในขณะที่ความตองการเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เพิม่ พูนขึ้นเปนลําดับ
อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย
นานัปการ กลาวคือ
ประการแรก การที่โครงสรางของระบบการศึกษามีลักษณะเปนขั้นบันได (Openendedness) ไดมสี ว นสําคัญในการกระตุนใหอุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
อยางมาก เพราะเทาทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน การศึกษาในระดับขั้นหนึ่งเปนเพียงมรรคสําหรับไตเตาขึ้นไป
ศึกษาตอในขั้นตอไปเรื่อยๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเปนขั้นสุดยอดแหงความเปนดารา โดยที่
ไมมีการศึกษาระดับหรือประเภทใดที่มีลักษณะเปนการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (Terminal Education)
ชนิดที่จักนําไปใชประโยชนในการดํารงชีพใหสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยได ระบบโรงเรียนที่เรา
นําเขาจากประเทศอุตสาหกรรม จึงเปนระบบที่มุงผลิตชนชั้นนํา (Elites) โดยแท
บทวิจารณหนังสือของ The Carnegie Commission on Higher Education, Higher Education : Who
Pays ? Who Benefits ? Who Should Pay ? (New York : McGraw-Hill, 1973) ตีพิมพครั้งแรกในวารสาร
ศูนยศึกษา ปที่ 20 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม 2519) หนา 118-122.
∗
บทความเสนอตอที่ประชุมในการสัมมนาเรื่อง “ปฏิรูปอุดมศึกษา : ปญหาความเสมอภาค” จัดโดยสภา
คณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ ศูนยสารนิเทศ ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2518
ตีพิมพครั้งแรกใน วารสารศูนยศึกษา ปที่ 21 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2518) หนา 42-80.
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ประการที่สอง อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอยเพียงใด
สวนหนึง่ ขึ้นอยูกับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา ‘รสนิยม’ ของผูบริโภค เมื่อพิจารณาถึงเหตุจูงใจของ
ประชาชนทีจ่ ะใชจายเงินเพื่อการศึกษา เราอาจจําแนกเหตุจูงใจดังกลาวนี้ไดเปน 2 ประเภทใหญๆ
เหตุจงู ใจประเภทแรกเปนผลจากการยึดถือวา การใชจายเพื่อการศึกษาเปนการใชจายเพื่อการบริโภค
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนมรรคในการยกสถานะของตนในสังคม จุดมุงหมายที่มิใชตัวเงิน
(Non-pecuniary Objectives) ในการ ‘ซื้อ’ บริการการอุดมศึกษา ไมเพียงแตจะปรากฏในรูปของ
ฐานะและความมีหนามีตาในสังคมเทานั้น หากทวายังอยูที่ความสุขอันไดจากการศึกษาหาความรูใน
เรือ่ งตางๆอีกดวย เหตุจูงใจประเภทที่สองเปนเหตุจูงใจในรูปตัวเงิน (Pecuniary Objectives) การ
ใชจายเพื่อการศึกษาเปนการใชจายเพื่อการลงทุน การศึกษามีลักษณะเปนทุนมนุษย (Human
Capital) ซึง่ ชวยเพิม่ พูนประสิทธิภาพการผลิต และการศึกษาเปนมรรคในการยกระดับรายไดของผูมี
โอกาสในการศึกษานัน้ เรายากที่จะระบุไดวา เหตุจูงใจสองประเภทที่กลาวถึงนี้ ประเภทใดเปนเหตุ
จูงใจทีส่ าคั
ํ ญที่สุดในกรณีของเมืองไทย แตเราอาจกลาวไดโดยทั่วไปวา หาก ‘รสนิยม’ ของประชาชน
แปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทํ าใหมีการใชจายเพื่อการศึกษามากขึ้น อุปสงคในการเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษาก็ยอ มเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว แมในชั้นนี้จะไมมีประจักษพยานทางสถิติที่จะยืนยันได
โดยกระจางชัด แตเราก็อาจกลาวโดยไมผิดนักวา ความแพรหลายของการศึกษาที่มีมากขึ้นและความ
ตระหนักในความสําคัญของการศึกษาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการยกฐานะทางเศรษฐกิจ ไดมีสวน
สําคัญที่มีผลให ‘รสนิยม’ ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทําใหมีความตองการบริการการ
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
ประการที่สาม อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จะมีมากนอย
เพียงใดขึน้ อยูก บั จํานวนและอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนในแตละระดับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จํานวนและอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่สําเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประการที่สี่ อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอยเพียงใด
ขึน้ อยูก บั เงินไดของบิดามารดา ผูปกครอง หรือตัวนักเรียนที่มีสิทธิศึกษาตอนั้นเอง แมวาคาเลาเรียนที่
เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะอยูในเกณฑ
คอนขางตํา่ แตการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาไมเพียงแตจะตองมีคาใชจายในรูปคาเลาเรียนและ
คาใชจา ยอืน่ ๆ เชน คาอุปกรณการศึกษา คาอาหาร คาที่พัก คาเสื้อผา ฯลฯ เทานั้น หากทวายังมี
คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในรูปของเงินไดอันพึงไดหากเลือกทํางาน แทนทีจ่ ะเลือกศึกษาตอ
(Foregone Earnings) อีกดวย ดังนั้น เงินไดของครอบครัวจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการกําหนด
อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
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ประการที่หา อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จะมีมากนอยเพียงใด
ขึน้ อยูก บั อัตราคาเลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา หากอัตราคาเลาเรียนที่ตองเสียตํ่ากวาในภาวะสมดุล
(Equilibrium Price) ยอมทําใหเกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) ขึ้น
ประการสุดทาย ความแตกตางของเงินเดือนระหวางบัณฑิตปริญญาตรีกับผูสําเร็จ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ยอมมีสวนสําคัญในการกําหนดอุปสงคในการศึกษาตอในสถาบัน
อุดมศึกษา ในปจจุบันโครงสรางอัตราเงินเดือนซึ่งกําหนดโดยรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่
กําหนดอัตราเงินเดือนในภาคเอกชน หากผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายไดเงินเดือนยิ่งตํ่ากวา
บัณฑิตปริญญาตรีมากเพียงใด แรงจูงใจในการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น1
ดวยเหตุที่มีปจจัยนานัปการที่หนุนเนื่องใหอุปสงคที่จะไดบริการดังกลาวนี้กลับเพิ่ม
ขึ้นอยางเชื่องชา ประกอบกับอัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมักกําหนดไว
ตายตัว และมิไดแปรเปลี่ยนตามกลไกราคา ผลก็คือ อุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) มีจํานวน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ2 ปญหาดังกลาวนี้ดูจะเปนปญหาที่รัฐบาลในอดีตสนใจเปนพิเศษ เพราะมีผลกระทบ

1

ในปจจุบัน (2518) ผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษาสายสามัญไดเงินเดือนเพียง 750 บาท ในขณะที่บัณฑิต
ปริญญาตรีโดยทั่วไปไดเงินเดือนถึง 1,750 บาท ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่โครงสรางอัตราเงินเดือนดังกลาวนี้ไดมี
ผลในการชักจูงใหอุปสงคในการอุดมศึกษามีมากกวาที่ควรจะเปน
2
ขอความในยอหนานี้ อาจอธิบายดวยกราฟไดดังนี้ ถาหากกําหนดใหสิ่งอื่นๆคงที่ (Ceteris Paribus)
อุปสงคและอุปทานของบริการการอุดมศึกษาจะขึ้นอยูกับอัตราคาเรียน ขอใหพิจารณารูปที่ 1 เสน D1 และ S1 เปน
เสนอุปสงคและอุปทานของบริการการอุดมศึกษาในปที่หนึ่งตามลําดับ ในภาวะสมดุล อัตราคาเลาเรียนจะเทากับ
OP2 แตเนื่องจากอัตราคาเลาเรียนที่เสียเทากับ OP1 ดังนั้น จึงมีอุปสงคสวนเกินอยู AB ในปที่สอง อุปทานของ
บริการการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เสนอุปทานเคลื่อนจาเสน S1 มาเปนเสน S2 ขณะเดียวกันอุปสงคเพิ่มขึ้นจากเดิมแสดง
โดยเสน D1 เคลื่อนไปเปนเสน D2 หากปลอยใหกลไกราคาทํางาน อัตราคาเลาเรียนในภาวะสมดุลจะเทากับ OP3
การเก็บคาเลาเรียนในอัตรา OP1 จะทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินอยูขึ้นเปน CD อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2514
เปนตนมา รัฐบาลหาทางขจัดอุปสงคสวนเกินดวยการตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ
ยิ่งกวาการแกปญหาที่ตนเหตุ
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กระเทือนตอเสถียรภาพทางการเมืองไมมากก็นอย และในที่สุด ก็หาทางออกดวยการกอตั้ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในป 2514
ถาหากเรายอมรับวา ระบบการศึกษาที่มุงผลิตชนชั้นนําดังที่เปนอยูในปจจุบัน เปน
ระบบทีถ่ กู ตอง (ความเห็นในเรื่องนี้ยอมขึ้นอยูกับวิจารณญาณสวนบุคคล) เราก็จะตองยอมรับตอไป
วา ปญหานักเรียนตกคางสอบเขามหาวิทยาลัยไมไดเปนปญหาซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงไดมากนัก ขอที่เรา
จักตองพิจารณา ก็คือ ระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบที่
ชอบธรรมเพียงใด ถาเราไมเห็นดวยกับระบบการศึกษาที่มุงใหประโยชนแกชนกลุมนอย และตองการ
แปรเปลี่ยนมาเปนระบบการศึกษาเพื่อมวลชน เราไมเพียงแตจะตองพิจารณาถึงระบบการศึกษาที่
พึง ปรารถนาเท า นั้ น หากยั ง ตองตอบคํ าถามพื้นฐานที่วา การศึกษาในระบบโรงเรียนเปนสิ่งที่
เหมาะสมเพียงใด และการอุดมศึกษาเปนสิ่งฟุมเฟอยหรือไมสําหรับประเทศที่ยากจนเชนประเทศไทย
แตไมวาเราจะเห็นดวยกับระบบการศึกษาในปจจุบันหรือไม ปญหาสําคัญที่เราพึงพิจารณา ก็คือ
ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
2. ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
ปญหาความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาเริ่มเปนที่กลาวขวัญกันมากขึ้นในระยะ
หลังๆนี้ รายงานเรื่อง การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
(2517) ถึงกับหยิบยกขึน้ มาพิจารณาเปนหัวขอหนึ่งตางหากจากหัวขออื่นๆ แตอะไรเลาคือ ความ
เสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา? ในหมูนักการศึกษาเองก็หาไดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน
รองรอยเดียวกันไม3 ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
(2517) มิไดอาจหาญใหคํานิยามของวลีที่ดูขลังดังกลาวนี้ อยางไรก็ตาม มีผูพยายามใหคํานิยาม
“ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” ไวอยางนอย 4 ความหมาย คือ
คํานิยามที่หนึ่ง ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึง สภาวการณที่มี
การใหหลักประกันแกเด็กแตละคนไดศึกษาเลาเรียนตลอดชวงระยะเวลาหนึ่ง ตามความสามารถและ
สติปญญา กลาวอีกนัยหนึ่ง เราจําเปนตองหาความสัมพันธระหวางความสามารถและสติปญญา
กับชวงเวลาแหงการศึกษาเลาเรียน เปนตนวา ถาเรากําหนดวา เด็กที่มี I.Q. เทากับ 100 จะตอง
ไดรบั การศึกษาจนจบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กที่มี I.Q. มากกวา 120 จะตองไดรับ
3

ยกเวนแตจะระบุเปนอยางอื่น คํานิยามของคําวา “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” ที่จะกลาวถึง
ในหัวขอนี้ อาศัยงานของ Gordon (1972)
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การศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาจะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อเด็ก ทุกคน
ที่มี I.Q. เทากับ 100 ไดศึกษาเลาเรียนจนจบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็ก ทุกคน ที่มี
I.Q. มากกวา 120 ไดศึกษาเลาเรียนจนจบปริญญาตรี คํานิยามดังกลาวนี้มีปญหายุงยากในการ
ประเมินอยูห ลายประการ ในประการแรก เราจะอาศัยดัชนีอะไรในการประเมินสติปญญาและความ
สามารถของเด็กแตละคน I.Q. เปนดัชนีที่ดีเพียงใด แมเราจะถือวาเด็กที่มี I.Q. เทากัน ควรจะไดมี
โอกาสศึกษาเลาเรียนในปริมาณที่เทากัน แตสภาพแวดลอมทางการศึกษาของเด็กแตละคนไมเหมือน
กัน เนือ่ งจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกัน ผูปกครองเด็กบางคนอาจมีฐานะดีพอที่จะ
ใหการศึกษากอนวัยเรียนแกบุตรหลานของตน แตบางคนไมอยูในฐานะที่จะทําเชนนั้นได ความ
แตกตางของสภาพแวดลอมทางการศึกษายอมมีสวนทําให I.Q. ของเด็กแตกตางกันไดไมมากก็นอย
ผลก็คือ การเปดโอกาสใหเด็กที่มี I.Q. เทากันไดรับการศึกษาเทากัน แทนที่จะกอใหเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามากขึ้น กลับทําใหความไมเสมอภาคมีมากขึ้น ในประการที่สอง
นอกเหนือจากปญหาการเลือกใชดัชนีวัดความสามารถและสติปญญาของเด็กแลว ยังมีปญหาอันเกิด
จากความจํากัดของการจัดสรรบริการการศึกษา หากเรากําหนดวา นักเรียนที่มี I.Q. มากกวา 120
ทุกคนควรไดศึกษาตอถึงระดับปริญญาตรี ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาจะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อ
เรามีทรัพยากรมากพอที่จะใหบริการอุดมศึกษาใหแกนักเรียนที่มี I.Q. มากกวา 120 ทุกคน ได
คํานิยามที่สอง ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึง ปรากฏการณที่เด็ก
ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน คํานิยามดังกลาวนี้ใหความสําคัญแก
ปจจัยการผลิต (ซึ่งก็คือบริการการศึกษา) ยิ่งกวาผลผลิต (ซึ่งก็คือ นักเรียนนักศึกษา) การที่เด็กทุกคน
ไดมีโอกาสเขาโรงเรียนนั้นยังไมเปนการเพียงพอ แตจะตองเปนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกันดวย ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาจึงจะเกิดขึ้น
คํานิยามที่สาม ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึงสภาวการณที่เด็ก
ทุกคนมีโอกาสไดพัฒนาทักษะและความสามารถตามที่แตละคนมีอยูโดยธรรมชาติและโดยการสั่งสม
ใหไดดีที่สุดและมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
คํานิยามที่สี่ ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึงสภาวการณที่เด็ก
ทุกคนไดรบั ถายทอดและพัฒนาทักษะและความรูขั้นพื้นฐาน อันจําเปนแกการอยูรอดแหงชีวิตและการ
อยูรวมกันในสังคม จนกระทั่งทักษะและความรูขั้นพื้นฐานดังกลาวนี้มีอยูโดยทัดเทียมกันในตัวเด็ก
ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามิไดหมายความถึงสภาพการณที่เด็กทุกคนไดรับการศึกษาใน
ปริมาณที่เทากัน เราจะตองยอมรับวา เด็กแตละคนมีสติปญญาแตกตางกันโดยกําเนิด สภาพ
แวดลอมในครอบครัวและในสังคมของเด็ก ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไดมีผลใหการ
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พัฒนาสติปญญาและความสามารถในดานตางๆของเด็กเปนไปโดยไมทัดเทียมกันมากขึ้น การให
บริการการศึกษาจึงไมควรมุงจัดสรรใหในปริมาณที่เทาเทียมกัน แตควรมุงจัดสรรใหในปริมาณที่
แตกตางกัน จนกระทัง่ ทุกคนมีทักษะและความรูพื้นฐานทัดเทียมกัน (ทั้งนี้อาจตองยกเวนเด็กปญญา
ออน) ความขอนี้ยอมมีนัยสําคัญวาเด็กที่ดอยพัฒนาจําเปนตองไดรับบริการการศึกษาในปริมาณที่
มากกวาเด็กที่พัฒนาแลว การเนนถึงความเทาเทียมกันในทักษะและความรูพื้นฐานนั้น มิไดหมาย
ความวา ทักษะทุกดานและความรูทุกเรื่องของเด็กทุกคนจะตองเทากัน เด็กบางคนอาจมีความ
สามารถในการรองรําทําเพลง บางคนอาจมีฝมือทางชาง ความแตกตางเหลานี้ยังคงมีอยู แตโดยเฉลี่ย
สวนรวมแลว ควรจะทัดเทียมกัน
แมวารายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา (2517) จะมิไดให
คํ าจํ ากัดความของ “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” แตไดกลาวถึงความเสมอภาคที่
พึงประสงค 3 ประเภท คือ (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 56)
(ก) ความเสมอภาคในดานสิทธิ
“ในระดับการศึกษาภาคบังคับ รัฐจะตองใหทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาโดย
เสมอภาคกัน โดยมิยอมใหความแตกตางเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ฐานะเศรษฐกิจ และถิ่นที่อยู เปนขอ
จํากัดแตประการใด”
(ข) ความเสมอภาคในดานโอกาส
“การศึกษาในระดับที่สูงกวาขั้นมูลฐานนั้น รัฐจะตองใหทุกคนมีโอกาสและมีเสรีภาพ
ทีจ่ ะรับการศึกษาโดยเสมอภาคกัน”
(ค) ความเสมอภาคในการที่จะไดรับการสนับสนุน
“ในการจัดการศึกษานั้น รัฐจะตองใหความสนับสนุนในอัตราสวนที่ชวยลดความ
เหลือ่ มลําตํ
้ าสู
่ ง ไมวาสถานศึกษานั้นจะตั้งอยูในเมืองหรือในชนบทหางไกล”
รายงานฯ ยังไดกลาวตอไปอีกวา “ความเสมอภาคที่พึงประสงคดังกลาวนี้มิไดหมาย
ความวา ประชาชนทุกคนจะเขาเรียนถึงระดับอุดมศึกษาหมด…. การที่แตละบุคคลจะไดรับการศึกษา
ถึงระดับใดนัน้ นอกจากจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคทั้ง 3 ประการขางตนแลว ยังจะตองคํานึงถึง
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของบุคคล พิจารณาประกอบกับความสามารถที่บุคคลผูนั้น
จะทํ างานใหแกสวนรวมได ความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น และความตองการของประเทศใน
สวนรวมดวย” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 56-57)
มีขอที่พึงสังเกตอยูอยางนอย 3 ประการจากรายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพือ่ การปฏิรูปการศึกษา (2517) คือ ประการแรก รายงานฯ ระบุวา “จะ… มิยอมใหความแตกตาง
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เกีย่ วกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และถิ่นที่อยู เปนขอจํากัด…” ในการรับการศึกษา
ภาคบั ง คั บ แตสํ าหรั บ การศึ ก ษาระดับที่สูง กวา การศึก ษาภาคบัง คับ มิได มีการยํ้ าขอความใน
อัญประกาศขางตนนี้ ประการที่สอง แมวา รายงานดงกลาวจะระบุวา ความแตกตางในคุณภาพของ
การศึกษาทําใหเกิดความไมเสมอภาคทางการศึกษา กลาวคือ “เด็กในชนบทไมมีโอกาสไดรับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกับเด็กในเมือง และเด็กในตางจังหวัดไมมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพเทาเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหานคร” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
2517 : 54) แตเมือ่ กลาวถึงความเสมอภาคที่พึงประสงค รายงานฯ กลับมิไดเนนถึงความเสมอภาคใน
โอกาสทีจ่ ะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน ประการที่สาม ดูเหมือนวา คณะกรรมการวาง
พืน้ ฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2517) จะยึดถือ “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” ตามนัย
ของคําจํากัดความที่สามดังกลาวขางตน กลาวคือเนนถึง ความเสมอภาคในสิทธิที่ไดรับบริการการ
ศึกษาขัน้ มูลฐาน อันจําเปนแกการอยูรอดแหงชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม (ซึ่งตามนัยของรายงาน
หมายถึง การศึกษาภาคบังคับ) สวนการศึกษาในระดับที่สูงกวาการศึกษาขั้นมูลฐาน “ใหทุกคนมี
โอกาสและมีเสรีภาพที่จะรับการศึกษาโดยเสมอภาคกัน”
3. ความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการรับบริการการศึกษา
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา โอกาสในการรับบริการการศึกษาของประชาชนชาวไทย
หาไดมอี ยูโ ดยทัดเทียมกันไม และดูเหมือนวา หากระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด ความไมเสมอภาค
ในโอกาสแหงการศึกษายิ่งมีมากเพียงนั้น ในการวิเคราะหสาเหตุแหงความไมเสมอภาคในโอกาส
แหงการรับบริการการอุดมศึกษา เราจะจําแนกสาเหตุออกเปน 4 ประการใหญๆ คือ
(ก) สาเหตุอนั สืบเนือ่ งจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน
(ข) สาเหตุอนั สืบเนื่องจากนโยบายการใชจายเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
(ค) สาเหตุอนั สืบเนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษา
(ง) สาเหตุอันสืบเนื่องจากวิธีการสอบคัดเลือก
3.1 สาเหตุอนั สืบเนือ่ งจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน
ในโลกทีม่ ที รัพยากรอันจํากัด และรัฐบาลไมสามารถจัดสรรบริการการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภทชนิดใหเปลาแกประชาชนไดอยางทั่วถึง ฐานะทางเศรษฐกิจยอมเปนปจจัยสําคัญใน
การกําหนดโอกาสในการรับบริการการศึกษา ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดุจดังระบบเศรษฐกิจ
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ไทย ประชาชนที่ขาดอํ านาจซื้อถึงจะมีสติปญญาดีเลิศปานใดยอมยากที่จะไดรับการศึกษาสูงๆ
เวนแตวา รัฐจะใหเงินอุดหนุนหรือใหความชวยเหลือโดยอาศัยมาตรการอื่นใด เราอาจกลาวไดวา หาก
ระดับการศึกษายิง่ สูงเพียงใด ความสําคัญของฐานะทางเศรษฐกิจในการกําหนดโอกาสในการศึกษา
จะยิง่ มีมากขึน้ เพียงนัน้ ในระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษาไมเพียงแตจะตองมีรายจายในรูปธรรมเนียม
การศึกษา คาอุปกรณการศึกษา และคาครองชีพอื่นๆที่สูงขึ้นเทานั้น หากทวายังตองสูญเสียรายได
อันพึงได ซึง่ เปนผลจากการเลือกศึกษาตอ แทนที่จะเลือกทํางาน (Foregone Earnings) อีกดวย จาก
การสํารวจคาใชจายสวนตัวเพื่อการศึกษาและเพื่อการครองชีพของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป
การศึกษา 2516 ปรากฏวา โดยเฉลี่ยแลวนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองเสียคาธรรมเนียมการ
ศึกษาและคาบํารุงกิจกรรมนิสิตปละ 1,100 บาท คาใชจายสวนตัวอันประกอบดวยคาที่พัก คา
อุปกรณการศึกษา คาเสื้อผา คาพาหนะ คาอาหาร คาพักผอนหยอนใจ และอื่นๆ ปละ 10,890 บาท
รวมรายจายปละ 11,990 บาท (ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต 2517 : 58 ) (ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 1) ตัวเลขคาใชจายสวนตัวของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดังกลาวนี้ คงไมแตกตาง
จากตัวเลขของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นมากนัก รายการที่อาจแตกตางกันมากคงไดแก คา
พักผอนหยอนใจ คาเสื้อผา และคาอุปกรณการศึกษา แตถึงกระนั้นก็ตาม เรายอมเห็นไดโดย
กระจางชัดวา บิดามารดาหรือผูปกครองที่จะสามารถสงเสียใหบุตรหลานศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ไดนนั้ จําเปนตองมีเงินไดขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง หากรัฐมิไดยื่นมือเขามาชวยเหลือนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่
ยากจนยอมยากที่จะมีโอกาสในการศึกษาโดยเสมอภาคกัน ครอบครัวที่ยากจนจํ าเปนตองอาศัย
แรงงานภายในครอบครัวในการประกอบสัมมาชีพใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การสงเสียบุตรหลานให
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไมเพียงแตจะมีความหมายวา ครอบครัวตองมีรายจายมากขึ้นเทานั้น
หากยังมีความหมายอีกดวยวา ครอบครัวตองสูญเสียรายไดอันพึงได อันเกิดจากการสงเสียให
บุตรหลานศึกษาตอ แทนที่จะใหทํางานหาเงินได เพราะผูที่อยูในวัยที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น
ลวนอยูในวัยทํางานดวยกันทั้งสิ้น คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ดังกลาวนี้ถือเปนตนทุน
เศรษฐกิจ (Economic Cost) ถาหากผูท จี่ บชัน้ ม.ศ. 5 ออกทํางานไดเงินเดือนเดือนละ 750 บาท
ตนทุนแหงการเสียโอกาสจะตกประมาณปละ 9,000 บาท เงินจํานวนนี้อาจไมมีความหมายสําหรับผูที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจดี แตมีคามหาศาลสําหรับผูมีฐานะทางเศรษฐกิจอันตํ่าตอย
ดังนั้น เราอาจสรุปไดวา เงื่อนไขอันจําเปนสําหรับการกอใหเกิดความเสมอภาคใน
โอกาสแหงการศึกษา ก็คือ ประชาชนจะตองมีฐานะทางเศรษฐกิจอันเทาเทียมกัน แตประชาชนจะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจอันเทาเทียมกันได ก็ตอเมื่อมีการกระจายอํานาจทางการเมืองและการกระจาย
อํานาจทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกัน (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2518) การดําเนินมาตรการทางนโยบาย
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ใดๆ ซึ่งมีสวนชวยใหการกระจายอํานาจทางการเมืองและการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจเปนธรรม
มากขึน้ ลวนมีสว นเกือ้ หนุนใหความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามีมากขึ้นดวย และในทางกลับ
กัน มาตรการทางนโยบายใดๆที่ยังผลใหความไมเปนธรรมในการกระจายอํานาจทางการเมืองและ
อํ านาจทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ก็ยอมทํ าใหความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามีมากขึ้น
โดยมิพักตองสงสัย
ความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาตินับเปนสาเหตุที่ชัดเจนที่ทําใหเกิด
ความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา แตเปนที่นาเสียดายที่ในเวลานี้ยังไมมีการศึกษาลักษณะ
การกระจายรายไดของครอบครัวนักเรียนนักศึกษาในระดับการศึกษาตางๆ ถึงกระนั้นก็ตาม เราก็มี
ประจักษพยานเบือ้ งตนที่จะยืนยันไดวา ในการจัดสรรบริการอุดมศึกษาทุกวันนี้ ผูที่มาจากครอบครัว
ทีย่ ากจนยากทีจ่ ะมีโอกาสศึกษาสูงถึงระดับนี้ได ประจักษพยานตางๆ ดูตารางที่ 1
(ก) จากการคํานวณของนายอุดม เกิดพิบูลย ซึ่งอาศัยสถิติการสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2509 และ 2510 พบวา ความเปนไปได (Probability) ที่เด็กซึ่งมาจาก
ครอบครัวทีป่ ระกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จะสอบเขามหาวิทยาลัยไดมีอยูเพียง 3 ใน 100,000
เทานั้น (Kerdpibule 1971 : 78-85) ทัง้ ๆทีก่ ารคํานวณดังกลาวนี้มิไดชี้ใหเห็นโดยกระจางชัดวา
ตัวเลขที่คํ านวณไดนี้เปนตัวเลขความเปนไปไดของเด็กที่มาจากครอบครัวเกษตรที่มีฐานะดี หรือ
ครอบครัวทีฐ่ านะไมดี แตตัวเลขที่คํานวณไดนี้ก็มีคาตํ่าอยางนาใจหาย
(ข) จากการศึกษาของนายริชารด กราฟต4 พบวา ประชาชนชาวไทยประมาณ
รอยละ 80 มีรายไดตํ่ากวาเดือนละ 500 บาท แตในบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นมีเพียงรอยละ
5-6 เทานัน้ ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดระดับนี้
(ค) จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปการศึกษา
2515-2517 ปรากฏวา บิดามารดามีรายไดระดับตางๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 2
นายเมธี ครองแกว และนางสาวจินตนา เชิญศิริไดศึกษาการกําหนดระดับความ
ยากจนจากแบบแผนการบริโภค ดวยการหาระดับรายไดที่พอเพียงแกการใชจายในการบริโภค ซึ่งเปน
ระดับรายไดที่เสมอตัว (Break-even Income) ระดับรายไดดังกลาวนี้ถือเปนระดับความจนขั้นสูง
(Upper Limit of Poverty Band) หลังจากนัน้ จึงหาระดับรายไดที่พอเพียงแกการใชจายในการซื้อ
สินคาประเภทอาหาร โดยคํานวณจาก Engel Coefficient หรืออัตราสวนระหวางคาใชจายดาน
อาหารกับรายได (Food Expenditure-income Ratio) ระดับรายไดที่พอเพียงเฉพาะแตการซื้ออาหาร
4

Kraft (n.d.) อางถึงใน อภิชัย พันธเสน (2514 : 24)
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ดังกลาวนี้ถือเปนระดับความจนขั้นตํ่า (Lower Limit of Poverty Band) หรืออีกนัยหนึ่ง ระดับรายได
ซึง่ พอประทังชีวิตเทานั้น (Subsistence Income) เมือ่ ปรับดวยดัชนีราคา ซึ่งแตกตางกันตามภูมิภาค
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2517 ปรากฏวา รายไดเดือนละ 2,193.52 บาท ถือเปนระดับความจนขั้นสูง
ของครอบครัวในเขตเทศบาลกรุงเทพธนบุรี และรายไดเดือนละ 1,109.92 บาท ถือเปนระดับ
ความจนขั้นตํ่า (เมธี ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ 2518) ซึง่ หมายความวา รายไดของครอบครัวป
ละ 26,322.24 บาท และปละ 13,319.04 บาท เปนระดับความจนขั้นสูงและขั้นตํ่าตามลําดับ5 จาก
สถิตใิ นตารางที่ 2 เราจะเห็นไดวา จากการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาปที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ระหวางปการศึกษา 2515-2517 โดยถัวเฉลี่ยแลว มีนักศึกษาเพียงรอยละ 11.90 ที่มา
จากครอบครัวทีม่ รี ายไดตํ่ากวาปละ 15,000 บาท และมีเพียงรอยละ 37.30 เทานั้นที่มาจากครอบครัว
ทีม่ รี ายไดตากว
ํ่ าปละ 30,000 บาท ถาหากเรา ถือวารายไดปละ 15,000 บาท เปนระดับความ
ยากจน จํ านวนนักศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีสัดสวนตํ่ากวาอัตราถัวเฉลี่ยของ
ประเทศ เพราะปรากฏวาจํานวนครอบครัวที่ยากจนตามวิธีการกําหนดระดับความยากจนขางตนมีถึง
รอยละ 46.75 ของจํานวนครอบครัวทั้งประเทศ (เมธี ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ 2518) หรือเมื่อ
คํานวณเปนจํานวนประชากร ปรากฏวา เมืองไทยมีคนจนถึงรอยละ 45.40 ของประชากรทั้งประเทศ
(รังสรรค ธนะพรพันธุ 2518) ในขณะทีจ่ านวนนั
ํ
กศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตาม
คํ านิ ย ามนี้ มี เ พี ย งร อ ยละ 11.90 ทั้ ง ๆที่ เ ป น ที่ เ ข า ใจกั น ว า จํ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ย ากจนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นาจะมีมากกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แตตัวเลขก็ยังตํ่าถึงปานนี6้
(ง) ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต (2517) ไดสํารวจจํานวนนิสิตปริญญา
ตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516 โดยจําแนกตามรายไดตอเดือนของบิดา มารดา
และผูป กครอง รายละเอียดปรากฏอยูในตารางที่ 3 เจตนารมณของการสอบถามดังกลาวตองการให
5

ระดับความยากจนที่กําหนดโดยวิธีนี้ ไดผลไมแตกตางจากวิธีคํานวณความตองการอาหารของรางกายเทา
ใดนัก ดู ไตรรงค สุวรรณคีรี และสหาย (2518)
6
เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายป เราจะเห็นไดวา อัตราสวนนักศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรไมสูแตกตางกันมากนัก ในปการศึกษา 2515 นักศึกษาชั้นปที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีเพียงรอย
ละ 12.38 ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตํ่ากวาปละ 15,000 บาท สถิติดังกลาวนี้ในปการศึกษา 2516 เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 12.45 แตกลับลดลงเหลือรอยละ 10.92 ในปการศึกษา 2517 ดังนั้น แมวาตัวเลขดังกลาวนี้จะเปนสถิติของ
นักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง แตความแตกตางตามปการศึกษามีไมสูมาก ตัวเลขที่สํารวจไดจึงอาจถือเปนสถิติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทั้งมหาวิทยาลัยได
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นิสิตระบุรายไดของผูที่ใหอุปการะทางการเงิน หากผูที่ใหอุปการะทางการเงินในการศึกษาของนิสิต
เปนบิดา ตัวเลขจะปรากฏในชอง “บิดา” หากมารดาเปนผูอุปการะทางการเงิน ตัวเลขจะปรากฏใน
ชอง “มารดา” สวน “ผูปกครอง” หมายถึง ผูใหอุปการะทางการเงินที่มิใชบิดาหรือมารดา ความไม
สมบูรณของแบบสอบถามทําใหเราไมไดสถิติเงินไดของครอบครัวนิสิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่ทั้ง
บิดามารดาตางทํางานหาเงินได จากตารางที่ 3 เราจะเห็นไดวา มีนิสิตจํานวนรอยละ 22.25 ที่ไม
ระบุเงินไดของบิดา และรอยละ 51.03 ที่ไมระบุรายไดของมารดา ความไมชัดเจนของแบบสอบถาม
ทําใหนสิ ติ สวนใหญใหขอมูลเกี่ยวกับเงินไดของ “ผูปกครอง” ซึ่งปรากฏวามีนิสิตจํานวนเพียงรอยละ
4.35 เทานั้นที่มิไดระบุเงินไดของ “ผูปกครอง” โดยที่แบบสอบถามมีขอบกพรองดังกลาวนี้ การ
วิเคราะหสถิติที่ไดจึงขาดความเที่ยงตรงมากขึ้น อยางไรก็ตาม ถาเราพิจารณาจากสถิติเงินไดของ
“ผูป กครอง” จํานวนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ผูปกครองมีเงินไดตํ่ากวาเดือนละ 1,000 บาท มี
อยูเ พียงรอยละ 7.82 สวนที่ผูปกครองมีเงินไดตํ่ากวาเดือนละ 2,000 บาท มีถึงรอยละ 29.59 ถาหาก
ตัวเลขดังกลาวนีเ้ ชื่อถือได เราจะเห็นไดวาสัดสวนจํานวนนิสิตที่ยากจนมีอยูประมาณรอยละ 7.8229.59 โดยประมาณ7 ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว จะเห็นไดวา
อัตราสวนนักศึกษาที่ยากจนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีมากกวานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถิตโิ ดยประมาณปรากฏในตารางที่ 4
จากการสํารวจของหนวยวิจัยสถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516
นิสติ ปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษาจํานวน 12,422 คน มีเพียงรอยละ 2.38
และรอยละ 9.42 เทานั้น ที่มีปญหาดานการเงินของครอบครัว “มากที่สุด” และ “มาก” ตามลําดับ
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516 : 42) รวมทัง้ สิน้ มีจานวนนิ
ํ
สิตที่มีปญหาดานการเงินของครอบครัว
อยางสําคัญเพียงรอยละ 11.80 ดังปรากฏสถิติในตารางที่ 5 และจากรายงานของ ชนิกา ศิลปอนันต
และจุฑา ฉัตรคุปต (2517) ดังที่ไดอางมาแลวขางตน ปรากฏวา จากการสํารวจนิสิตปริญญาตรีของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516 มีเพียงรอยละ 8.20 เทานั้นที่มีเงินใชจายสวนตัวตํ่ากวา
200 บาทตอเดือน สถิติรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6
ฐานะทางเศรษฐกิจไมเพียงแตเปนเงื่อนไขอันจําเปนในการศึกษาตอเทานั้น หากทวา
ยังเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดสภาพแวดลอมทางการศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย สภาพแวดลอม
7

แถบความยากจน (Poverty Band) ของครอบครัวในกรุงเทพ-ธนบุรี ตกประมาณเดือนละ 1,109.922,193.52 บาท ตัวเลขประมาณการขางตนยึดถือเงินเดือนของ “ผูปกครอง” นิสิตเดือนละ 1,000 และ 2,000 บาท
เปนระดับความยากจนขั้นตํ่าและขั้นสูงตามลําดับ
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ทางการศึกษาที่แตกตางกันยอมมีสวนสําคัญไมนอยในการทําใหโอกาสในการศึกษาของเด็กแตกตาง
กัน และถาจะสืบไปใหถึงแกนแลว ความแตกตางในฐานะทางเศรษฐกิจมีสวนสําคัญอยางยิ่งยวดใน
การกอใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา ตั้งแตทารกปฏิสนธิในครรภมารดา มารดาใน
ครอบครัวที่ยากจนยอมไมอาจมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณพอเพียงแกการพัฒนาคลื่นสมองของ
ทารกในครรภไดอยางเต็มที่ ระดับการพัฒนาของคลื่นสมองที่แตกตางกันยอมทําใหทารกเมื่อคลอด
จากครรภมารดามีความฉลาดปราดเปรื่องแตกตางกัน และยิ่งสภาพแวดลอมทางการศึกษาในครอบ
ครัวแตกตางกันดวยแลว ยอมไมมีขอกังขาใดๆเลยวา โอกาสในการศึกษาจะไมแตกตางกัน
3.2 สาเหตุอนั สืบเนือ่ งจากนโยบายการใชจายเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
ในปจจุบัน ไมวาเราจะพิจารณาจากจํานวนนักเรียนนักศึกษา หรือรายจายในการ
จัดการศึกษา โดยเฉลี่ยแลว ภาครัฐบาล (Public Sector) มีบทบาทในการจัดบริการการศึกษา
ประมาณรอยละ 80-85 ของ “ปริมาณ” บริการการศึกษาทั้งหมด ในสภาพการณเชนนี้ นโยบายการใช
จายเพื่อการศึกษาของรัฐบาลยอมมีผลกระทบตอความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาอยางสําคัญ
อิทธิพลของการใชวิธีการพยากรณความตองการกําลังคน (Manpower Requirements Approach)
เปนหลักในการวางแผนการศึกษาแหงชาติมีผลอยางสํ าคัญในการทํ าใหรัฐบาลทุมการใชจายเพื่อ
จัดสรรบริการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาบางประเภท เพราะขอเสนอแนะทางนโยบายจากการวางแผน
การศึกษาวิธนี ี้ ก็คอื การลงทุนดานการศึกษาควรเนนหนักในการผลิตกําลังคนขั้นสูงและขั้นกลาง ซึ่ง
มิใชเรื่องนาประหลาดใจ เพราะถาหากไปสอบถามความตองการกําลังคนในตลาดแรงงาน ก็คงไมมี
ใครตอบวา ตนตองการกําลังคนที่จบชั้นประถมศึกษา การวางแผนการศึกษาโดยวิธีนี้เองทําใหรัฐบาล
มิไดมุงจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเทาที่ควร ทั้งๆที่มีประชากรในวัยเรียนอีกจํานวนมากที่ไมมี
โอกาสแมแตจะเขาโรงเรียนในระดับนี้ จากสถิติระหวางปงบประมาณ 2510-2515 ปรากฏวา รัฐบาล
ใชจา ยเงินเพือ่ จัดการประถมศึกษาเพียงรอยละ 55 ของงบประมาณการศึกษาทั้งหมด ทั้งๆที่นักเรียน
ระดับประถมศึกษามีจํานวนถึงรอยละ 87 ของจํานวนนักเรียนในระบบโรงเรียนทั้งหมด แตกลับใชจาย
เงินถึงรอยละ 38 ของงบประมาณการศึกษาสําหรับการมัธยมศึกษาและการอุดมศึกษา ทั้งๆที่มี
จํานวนนักเรียนนักศึกษาระดับนี้เพียงรอยละ 13 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด รายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 7 ตัวเลขที่แสดงมีแหลงที่มาสองแหลงดวยกัน คือ ตัวเลขของสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ ซึ่งคํานวณจากงบประมาณการศึกษาที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล กับตัวเลขของธนาคาร
แหงประเทศไทยซึ่งเปนตัวเลขรายจายจริง
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จากตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2510-2515 ปรากฏวา รัฐบาลใชจายเงินในการจัดการ
ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาคนละ 505 บาทตอป และสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
คนละ 15,812 บาทตอป ซึ่งหมายความวา การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งคนจะมีผลทําให
ประชากรในวัยเรียนขาดโอกาสแมแตจะเขาโรงเรียนระดับประถมศึกษาถึง 31 คน และจากการ
คํานวณของนายนิโคลัส เบ็นเน็ต ตามที่ปรากฏในตารางที่ 8 ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิชาแพทยศาสตรหนึ่งคนรัฐบาลตองเสียรายจายสูงกวาการรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเขาโรงเรียน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดถึง 49 เทา ซึ่งหมายความวา หากมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาวิชา
แพทยศาสตรหนึง่ คน จะมีเด็กที่ขาดโอกาสเขาเรียนในระดับประถมศึกษาดังกลาวถึง 49 คน
ดังนีจ้ ะเห็นไดวา นโยบายการใชจายของรัฐบาลในดานการศึกษา ซึ่งเนนการผลิต
กําลังคนขั้นสูงและกําลังคนขั้นกลางมีผลอยางสําคัญในการกอใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหง
การศึกษา เพราะในขณะที่มีประชากรในวัยเรียนจํานวนมากไมมีโอกาสแมแตจะไดรับการศึกษาใน
ระดับมูลฐาน นโยบายดังกลาวนี้รังแตจะทํ าใหจํ านวนประชากรในวัยเรียนที่ขาดโอกาสในการรับ
บริการประถมศึกษามีมากขึ้น ในเมื่อโอกาสในการรับบริการประถมศึกษายังขาดความเสมอภาคเชน
นี้ เราจะหวังไดอยางไรวา ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาระดับสูงขึ้นจะเกิดขึ้น ความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการอุดมศึกษาจะมีได ก็ตอเมื่อมีความเสมอภาคดังกลาวนี้ในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเสียกอน
เมื่อพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณการศึกษาจํ าแนกตามภูมิภาค ปรากฏวา
จังหวัดที่ประชาชนมีการศึกษาอยางแพรหลาย ไมเพียงแตจะเสียตนทุนตอหัวในการจัดการศึกษา
สูงกวาจังหวัดที่มีบริการการศึกษายังไมแพรหลายเทานั้น หากทวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจายเพื่อ
การศึกษายังสูงกวาอีกดวย ความขอนี้ยอมมีนัยวา จังหวัดที่มีการศึกษาคอนขางดีอยูแลวจักไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลมากกวาจังหวัดที่ดอยการศึกษา จากการศึกษาของนายวิลเลียม
ฟูลเลอรพบวา รายจายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งตอนตน และตอนปลาย
เมื่อเฉลี่ยตอนักเรียนหนึ่งคน รายจายตอหัวของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาตํ่ าที่สุด
อยางนาสังเกต ผลก็คือ อัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตนในภาคนี้ตํ่ากวาภาคอื่นๆ
เนื่องจากมีโรงเรียนไมพอ โดยที่รัฐบาลมิไดจัดสรรงบประมาณการศึกษาโดยพิจารณาจากความ
ขาดแคลนปริมาณการศึกษาตามภูมิภาค ไมเพียงแตเด็กนักเรียนในภูมิภาคนี้จะมีโอกาสไมทัดเทียม
กับเด็กในภูมิภาคอื่นในการเขาเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนเทานั้น หากทวาโอกาสในการศึกษา
ตอในระดับประถมศึกษาตอนปลายยังนอยกวาอีกดวย ดังจะเห็นไดวา นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงรอยละ 35.8 เทานั้นที่มีโอกาสศึกษาตอในขั้นประถมศึกษา
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ปที่ 5 อัตราสวนดังกลาวนี้ สําหรับภาคเหนือเทากับ 41.8% ภาคใต 55.8% และภาคกลาง 54.8%
(Fuller 1972 : 44) จากขอมูลเทาทีพ่ รรณนามานี้ เราอาจกลาวไดโดยไมผิดนักวา โอกาสที่นักเรียน
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไดเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษามีนอยกวานักเรียนจากภูมิภาค
อืน่ ในเมือ่ ความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาเกิดขึ้นตั้งแตระดับประถมศึกษา
3.3 สาเหตุอนั สืบเนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษา
ความแตกตางในดานคุณภาพของการศึกษามีผลอยางสําคัญตอโอกาสในการศึกษา
ตอของนักเรียน แมในกรณีของเด็กที่มีสติปญญาและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวทัดเทียมกัน
หากไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตางกัน โอกาสที่จะไดศึกษาตอก็ยอมแตกตางกันโดยกระจางชัด
เทาที่เปนอยูในปจจุบัน คุณภาพของโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษายังแตกตางกัน
อยางมาก ความแตกตางดังกลาวนี้เปนความแตกตางระหวางโรงเรียนในชนบทกับโรงเรียนในตัวเมือง
และระหวางโรงเรียนในกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนตางจังหวัด การจัดสรรงบประมาณการศึกษามี
สวนอยางสําคัญในการกอใหเกิดความแตกตางดังกลาวนี้ ความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษา
อาจเกิดจากสาเหตุนานัปการ อาทิเชน อัตราสวนระหวางนักเรียนกับครู คุณวุฒิของครู อุปกรณการ
ศึกษา และอืน่ ๆ โดยทั่วไป โรงเรียนขนาดใหญมักจะมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรียนขนาดใหญมักจะมีอุปกรณการศึกษาอยางคอนขางบริบูรณ จํานวนครูที่มีคุณวุฒิมีมาก และ
อัตราสวนระหวางนักเรียนกับครูคอนขางตํ่า (Fuller 1972 : 19-20) วาจําเพาะระดับประถมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีโรงเรียนขนาดเล็กเปนสวนใหญ กลาวคือ ประมาณรอยละ 66.3
เปนโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนนอยกวา 200 คน ไมเพียงแตเทานั้น อัตราสวนของครูที่ไรวุฒิยังคอนขางสูง
จํานวนครูทมี่ คี ณ
ุ วุฒิมีนอย อัตราสวนระหวางนักเรียนกับครูสูงกวาภูมิภาคใดๆ และงบประมาณดาน
อุปกรณการศึกษาตอหัวก็ยังตํ่ากวาภูมิภาคอื่นๆอีกดวย ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถในการอานเขียนหนังสือและการคิดเลข
ตํากว
่ านักเรียนในภูมิภาคอื่นๆ (Fuller 1972 : 11-18)
ความแตกตางทํานองเดียวกันนี้ระหวาง
โรงเรียนในชนบทกับโรงเรียนในเมืองก็ปรากฏใหเห็นโดยเดนชัด โดยทั่วไปการจัดการศึกษาระดับ
ประถมเปนหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด สวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
ภาคตัวเมือง มีทงั้ ของเทศบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จากสถิติในตารางที่ 8 เราเห็นแลววา ดัชนี
รายจายตอหัวสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสูงกวาของเทศบาลและองคการ
บริหารสวนจังหวัด และโดยทั่วไปโรงเรียนประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมักจะมีขนาดใหญ
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กวาโรงเรียนอีกสองประเภท จากการศึกษาวิจัยของนายวิลเลียม ฟลูเลอรพบวา นักเรียนในโรงเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการและของเทศบาล มีความสามารถในการอานเขียนหนังสือและในการคิดเลข
ดีกวานักเรียนในโรงเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัด (Fuller 1972) ขอมูลดังกลาวนี้พอจะชี้ใหเห็น
ได ค ร า วๆว า มี ค วามแตกต า งในด า นคุ ณ ภาพระหว า งโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในภาคชนบทกั บ
ในภาคตัวเมือง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเกือบทั้งหมดก็วาได รวมกระจุกอยูในเขตตัวเมืองของ
จังหวัดตางๆ ดังนั้นจึงไมตองสงสัยเลยวา เด็กในชนบทยากที่จะมีโอกาสศึกษาเลาเรียนระดับนี้
ทัดเทียมกับเด็กในเมือง ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณรอยละ 60 อยูในเขต
กรุงเทพ-ธนบุรีดวยแลว (นิโคลัส เบ็นเน็ต 2517) ความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาอันเกิด
จากถิน่ ทีอ่ ยูร ะหวางนักเรียนในกรุงเทพมหานครกับนักเรียนในตางจังหวัด จึงเกิดขึ้นโดยมิพักตองสงสัย
ความจํากัดของโรงเรียนทําใหตองมีการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกซึ่งโดยทั่วไปยึดถือความรูและ
สติปญญาของนักเรียนเปนเกณฑสําคัญยอมยังผลใหนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีโอกาสได
เขาโรงเรียนทีม่ ีคุณภาพดี มากกวานักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากไร ความแตกตางในคุณภาพของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจึงเปนขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งที่เกื้อหนุนใหความไมเสมอภาคของโอกาสในการ
ศึกษาตอถึงระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น จากสถิติจํานวนผูสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในปการศึกษา 2514-2515 ไดนั้น ปรากฏวา ในจํานวนผูผานการสอบคัดเลือก 10,489 คน เปนผูที่จบ
ชัน้ ม.ศ. 5 ในกรุงเทพ-ธนบุรี ถึง 7,940 คน คิดเปนรอยละ 75.70 ในจํานวน 7,940 คนนี้ เปนผูที่จบ
ชัน้ ม.ศ. 3 ในกรุงเทพ-ธนบุรี เพียง 5,383 คน อีก 2,557 คน เปนผูที่จบชั้น ม.ศ. 3 มาจากจังหวัดอื่น
ในจํานวนผูส อบเขามหาวิทยาลัยได 10,489 คนนี้ มีเพียง 2,549 คนเทานั้น ที่เรียนจบชั้น ม.ศ. 5 จาก
โรงเรียนในจังหวัดอื่นที่มิใช กรุงเทพ-ธนบุรี ซึ่งคิดเปนรอยละ 24.30 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงความเปนเอกในฐานที่นักเรียนที่จบชั้น ม.ศ. 5 จากภูมิภาคนี้สอบเขามหาวิทยาลัยไดนอยกวา
ภูมภิ าคใด แมวาสภาพการณในปการศึกษา 2516-17 สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะดีขึ้นเล็ก
นอย แตสภาพทั่วไปก็ยังคงเหมือนเดิม กลาวคือ ในบรรดาผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาในปการ
ศึกษา 2516-17 ไดนั้น มีถึงรอยละ 76.62 และรอยละ 54.77 ที่สําเร็จชั้น ม.ศ. 5 และ ม.ศ. 3 ใน
กรุงเทพ-ธนบุรี ตามลําดับ ขอใหพิจารณาสถิติในตารางที่ 9
จากการสํารวจของหนวยวิจัยสถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปรากฏวา ในจํานวน
นิสติ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนั้นในปการศึกษา 2516 จํานวน 12,422 คน ประมาณรอยละ
75.87 จบชัน้ ม.ศ. 5 จากโรงเรียนในภาคกลาง (ไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูที่จบ ม.ศ. 5 จากโรงเรียน
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ในกรุงเทพ-ธนบุร)ี และมีเพียงรอยละ 1.21 เทานั้น ที่จบชั้น ม.ศ. 5 จากโรงเรียนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เราอาจกลาวไดโดยไมผิดนักวา การเขามาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กรุงเทพ-ธนบุรี เปรียบเสมือนใบผานทางไปสูประตูมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนที่มีคุณภาพดี
รวมกระจุกอยูในเขตนครหลวง
3.4 สาเหตุอันสืบเนื่องจากวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2517) ระบุไวโดยกระจางชัดวา
ความไมเสมอภาคในโอกาสที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษามีสาเหตุสํ าคัญมาจากวิธีการสอบคัดเลือก
“กลาวคือ การคัดเลือกโดยใชขอสอบที่ขาดความเที่ยงตรงเปนเครื่องมือในการวัด.. ใชวิธีสอบความรู
ในองคประกอบดานเนื้อหาวิชาที่เรียนเพียงอยางเดียว โดยมิไดคํานึงถึงองคประกอบดานอื่น ซึ่งการ
สอบเชนนีท้ าให
ํ เด็กที่มีฐานะดีมักจะไดเปรียบกวา เพราะไดรับการสนับสนุนและไดประสบการณจาก
ครอบครัวมากกวา ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณการศึกษา และมีครูที่มี
คุณวุฒดิ กี วาเด็กที่มีฐานะยากจน…” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 54)
และ “…แมวา จะมีมหาวิทยาลัยจัดตั้งอยูในตางจังหวัด แตสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นก็ใชวิธีการสอบ
คัดเลือกแบบรวม ฉะนั้นโอกาสที่จะเขาเรียนของชาวชนบท หรือผูมีฐานะยากจนจึงมีอยูนอย…” (คณะ
กรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 76)
4. ความไมเปนธรรมในระบบการอุดมศึกษาในปจจุบัน
ในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนระดับหรือประเภทใด มีปญหาพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่ง
จักตองตัดสินใจอยู 3 ประการ กลาวคือ ประการแรก เราจะจัดการศึกษาอะไร ประการที่สอง เราจะ
จัดการศึกษาอยางไร ประการที่สาม เราจะจัดการศึกษาเพื่อใคร หากเราตองการปฏิรูปการอุดมศึกษา
เราจําเปนทีจ่ ะตองหาคําตอบคําถามพื้นฐานทั้งสามนี้ บทความเรื่องนี้ไมมีเจตนารมณที่จะหาคําตอบ
คําถามพื้นฐานสองประการแรก
ในการพิจารณาถึงปญหาความเปนธรรมในการจัดการอุดมศึกษาของรัฐบาล มี
ปญหาพืน้ ฐานสามขอที่เราจักตองหาคําตอบ กลาวคือ ประการที่แรก รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อ
ใคร และประโยชนจากการอุดมศึกษาของรัฐตกแกผูใดบาง ประการที่สอง ใครเปนผูรับภาระตนทุนใน
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การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และประการที่สาม ใครควรจะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการ
อุดมศึกษา
4.1 รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร
เราจะแยกประเด็นปญหาที่วา รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร ออกเปน 2 ประเด็น
ใหญๆ คือ ประเด็นแรก ตามขอเท็จจริงในปจจุบัน รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร ประเด็นที่สอง
รัฐบาลควรจะจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร
เราไดชใี้ หเห็นโดยอาศัยประจักษพยานขอเท็จจริงพอสมควรวา ตามสภาพที่เปนอยู
ในปจจุบนั รัฐบาลมุงจัดการศึกษาเพื่อชนกลุมนอย การรับบริการอุดมศึกษาจําเปนตองมีรายจาย ซึ่ง
อยูในระดับสูงกวาที่ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจอันยากจนจะสามารถเสียได ผูที่มีอภิสิทธิ์ในการเขาศึกษา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ส ว นใหญ จึ ง เป น ผู  ที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี แ ละอาศั ย อยู  ใ นภาค
ตัวเมืองเปนสําคัญ จากการสอบถามผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได ในปการศึกษา 2514-15 และ
2516-17 ปรากฏวา มีประมาณรอยละ 42.36 ถึงรอยละ 46.67 ที่บิดามารดามีภูมิลําเนาอยูใน
กรุงเทพ-ธนบุรี (ดูตารางที่ 10) และในจํานวนนี้มากกวาครึ่งหนึ่งที่บิดามารดามีอาชีพคาขายและ
รับราชการ แตมีเพียงรอยละ 5-6 เทานั้นที่บิดามารดามีอาชีพทางเกษตรกรรม (ดูตารางที่ 11)
ถาหากเราจะถามตอไปวา ประโยชนในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใคร เราก็คงจะได
คําตอบวา ประโยชนโดยตรง (Direct Benefit) จากการจัดการอุดมศึกษาตกแกผูที่สอบเขาสถาบัน
อุดมศึกษาได ประโยชนดงั กลาวนี้ปรากฏในรูปของความรูและทักษะที่ไดรับเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลตอรายได
ที่จะไดรับในอนาคต แตดังไดกลาวแลววา ผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาไดนั้นสวนใหญเปนผูที่มี
ฐานะเศรษฐกิจดี การจัดการอุดมศึกษาในปจจุบันจึงไมมีสวนเอื้ออํานวยใหการกระจายรายได
ประชาชาติเปนธรรมมากขึ้น และอาจมีสวนทํ าใหการกระจายรายไดประชาชาติเลวรายลง สวน
ประโยชนโดยออม (Indirect Benefit) จากการจัดการอุดมศึกษาตกแกสังคม โดยสวนรวมสถาบัน
อุดมศึกษาอาจมีกจิ กรรมบางประเภทที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม ดังเชน การอบรมกรรมกร
และการอบรมครูมธั ยมในบางสาขาวิชา นอกจากนี้ งานวิจัยและความกาวหนาทางวิชาการอันเกิด
จากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอาจกอประโยชนภายนอก (Positive Externalities) แกสังคมดวย
(Friedman 1962)อยางไรก็ตาม เริ่มมีผูสงสัยกันวาการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแผนการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีนั้น ไมนาจะกอประโยชนภายนอกแกสังคมได (Hansen
1970) นายมิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตรผูนําแหงสํานักชิคาโกชี้ใหเห็นวา ในเวลาที่กลาวอางถึง
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ประโยชนทสี่ งั คมไดรับจากการจัดการศึกษานั้น ผูกลาวอางมักจะมิไดพิจารณาถึงผลในทางลบที่การ
ศึกษากอใหเกิดขึ้นแกสังคม (Negative External Effects) (Friedman 1968) ตัวอยางของความ
ขอนีก้ ค็ อื หากการจัดการอุดมศึกษาใหประโยชนโดยตรงแกผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี อาจมีผลทําให
การกระจายรายไดประชาชาติไมเปนธรรมมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมาธิการคารเนกี้วาดวย
การอุดมศึกษาพิจารณาถึงประโยชนและภาระรายจายในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐ
อเมริกาไดลงมติวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกอประโยชนแกสังคม (Carnegie Commission on
Higher Education 1973 : 79-81) พรอมทัง้ ชี้ใหเห็นประโยชนประเภทตางๆ ดังนี้
1) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ
ดังเชนความกาวหนาแหงวิทยาการ และผลการวิจัยที่ทํากันในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีประโยชนในการ
เอือ้ อํานวยใหประชาราษฎรมีความอยูดีกินดีขึ้น ตัวอยางของความขอนี้ไดแก ความรูและผลการวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและดานเกษตรศาสตร ทํานองเดียวกัน การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานของนักศึกษาระดับนี้ กลาวอีกนัยหนึ่ง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
อาจกอประโยชนดานการจัดสรรทรัพยากร (Allocative Benefit) ในแงที่วา การอุดมศึกษาอาจชวยให
ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อการตางๆ ความสามารถในการประเมินผลดีผลเสียอันเกิดจาก
พฤติกรรมประเภทตางๆ และความสามารถในการเลือกปฏิบัติการดีขึ้น
2) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยใหสังคมดํารงอยูไดดีขึ้น เพราะอาจมีสวนชวย
สรางทัศนคติและคานิยมของมวลนักศึกษาไปในทางที่จักสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางกลมกลืน
มากขึ้น มหาวิทยาลัยนอกจากจะเปนแหลงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นแลว
ยังเปนแหลงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และกระตุนสํานึกทางการเมือง อันจักชวยใหกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางการเมืองดํารงอยูได
3) การอุดมศึกษาอาจกอผลแกเพื่อนบาน (Neighbourhood Effect) มนุษยทุกคน
ยอมตองการอยูรวมกัน เพือ่ นบานทีด่ แี ละเพื่อนบานที่มีการศึกษาอาจชวยใหคนในละแวกบานเดียว
กันใจกวางและยินดีรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน อาจชวยแนะนําโภชนการที่ถูกหลักอันเปน
ประโยชนตอสุขภาพอนามัยแหงรางกาย และอาจชวยกระตุนใหมีสํานึกแหงการเสียสละเพื่อชุมชน
มากขึ้น
อยางไรก็ตาม นายมารก เบลา พบวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกอ
ประโยชนแกสังคมนอยมาก อัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับ (Social Rate of Return) จากการจัดการ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอยกวาระดับการศึกษาอื่นๆ ดังพิจารณาไดจากตารางที่ 12
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เมือ่ พิจารณาถึงปญหาที่วา รัฐบาลควรจะจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อใคร ปญหา
ดังกลาวนีเ้ ปนขอถกเถียงที่มีประวัติอันยาวนาน8 โดยทัว่ ไป เราอาจจําแนกความเห็นในเรื่องนี้ออกเปน
2 ฝาย ฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา Selectivists มีความเห็นวา รัฐบาลควรจัดสรรบริการสาธารณะเพื่อคนจน
บางคน สวนอีกฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา Universalists มีความเห็นวา รัฐบาลควรจัดสรรบริการสาธารณะ
เพือ่ คนทุกคน วาจําเพาะบริการการอุดมศึกษา ขอถกเถียงในเรื่องนี้ก็คือ ขอถกเถียงระหวางกลุมการ
ศึกษาเพื่อมวลชน กับ กลุม การศึกษาเพื่อชนกลุมนอย อยางไรก็ตาม ความจํากัดของทรัพยากรและ
ความแตกตางดานสติปญญาระหวางปวงชน ทําใหการจัดการศึกษาระดับนี้ไมอาจเปนการจัดการ
ศึกษาเพือ่ มวลชนได แตถึงกระนั้นก็ดี รัฐบาลก็ยังอาจจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ‘เพือ่ มวลชน’
ตามความหมายอย า งเคยได กล า วคือ รัฐ บาลจะตอ งจั ดสรรโอกาสในการศึกษาแกมวลชน
โดยทัดเทียมกัน และโดยมิใหความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจเปนขอจํากัด ยิ่งถาหาก
ตองการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรมดวยแลว รัฐบาลจะ
ตองถือคติที่วา ‘ใครเกิดมามีนอย รัฐจักตองหยิบยื่นใหมาก’
4.2 ใครเปนผูร ับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เราจําเปนตองทราบ
ตนทุนการผลิตบริการอุดมศึกษา โดยทั่วไป เราอาจจําแนกตนทุนการผลิตบริการอุดมศึกษาไดหลาย
วิธี ในที่นี้จะกลาวเพียง 2 วิธี คือ
(ก) การจํ าแนกรายจ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย ตามแผนปฏิ บั ติ ง าน (Programme
Classification) ตามวิธกี ารงบประมาณในปจจุบัน เราจําแนกรายจายตามแผนปฏิบัติงาน 2 แผน
ใหญๆ คือ แผนงานบริหารทั่วไป กับแผนงานผลิตบัณฑิตและการวิจัย รายจายตามแผนงานบริหาร
ทัว่ ไป ไดแก รายจายในการบริหารมหาวิทยาลัย สวนรายจายตามแผนงานผลิตบัณฑิตและการวิจัย
ไดแก รายจายของคณะและแผนกวิชาตางๆในมหาวิทยาลัย การจําแนกรายจายวิธีนี้ไมสูเปน
ประโยชนตอ การศึกษาภาระตนทุนการผลิตเทาใดนัก เพราะถึงจะเปนรายจายในการบริหาร ซึ่งมิใช
รายจายในการผลิตบัณฑิตโดยตรง แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา รายจายดังกลาวนี้มิใชสวนหนึ่งของ
ตนทุนการผลิตบัณฑิต
(ข) การจําแนกรายจายตามลักษณะทางเศรษฐกิจ (Economic Classification)
ตามวิธนี เี้ ราแยกรายจายของมหาวิทยาลัยออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ รายจายในการดําเนินงาน
8

ขอถกเถียงโดยทั่วไป ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2519) และ Seldon and Gray (1967)
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(Current Expenditure) กับรายจายในการลงทุน (Capital Expenditure) รายจายในการดําเนินงาน
ไดแก เงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ สวนรายจายในการลงทุน ไดแก
คาครุภณ
ั ฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอาทิ โดยทั่วไปรายจายประเภทแรกมักจะเพิ่มขึ้นคอนขาง
คงตัว เวนแตจะมีการขยายงานดวยการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น หรือจางอาจารยประจําเพิ่มขึ้นอยาง
ขนานใหญ สวนรายจายประเภทหลังมักมีคาไมแนนอน กลาวคือ ในปที่มีการกอสรางมาก รายจาย
ประเภทนีจ้ ะสูง สวนในปที่มีการกอสรางนอย รายจายประเภทนี้จะตํ่า ความยากลําบากในการ
วิเคราะหตนทุนการผลิตของการศึกษาจึงขึ้นอยูที่การประมาณรายจายในการลงทุน ทั้งนี้เนื่องจาก
ตึกอาคารก็ดี หรืออุปกรณการศึกษาก็ดี มีอายุการใชงานหลายป รายจายในการสรางตึกในปหนึ่งปใด
ไมอาจถือไดวาเปนตนทุนการผลิตในปนั้นเพียงปเดียว
ในการคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ย (Average Cost) นอกจากจะตองทราบตนทุนรวม
(Total Cost) แลว ยังจะตองทราบปริมาณการผลิตอีกดวย แตลักษณะของบริการการศึกษาทําให
ยากทีจ่ ะวัดปริมาณได บริการการศึกษาไมเหมือนกับสินคาและบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถวัดปริมาณได
โดยงาย นักเศรษฐกศาสตรมักจะหลีกเลี่ยงปญหานี้ ดวยการวัด ‘ปริมาณ’ ของบริการการศึกษาจาก
จํานวนนักเรียนนักศึกษา และคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยจากรายจายดานการศึกษาตอนักศึกษาหนึ่งคน
(Expenditure per Student) การคํานวณดังกลาวนี้อาจทําไดอยางนอย 2 วิธี คือ
วิธีแรก โดยการคํานวณรายจายในการดําเนินการตอหัว (Current Expenditure per
Student) คาเชาตอหัว (Rent per Student) หรือรายจายดานทุนตอหัว (Capital Expenditure per
Student) คาเชาตอหัวหรือรายจายดานทุนตอหัวดังกลาวนี้ คํานวณโดยถือเสมือนหนึ่งวา หากนํา
ตึกอาคารและอุปกรณการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหเชา จะไดคาเชาปละเทาใด คาเชาเหลานี้อาจถือ
ไดวา เปนรายจายดานทุนประจําปของมหาวิทยาลัย แตในโลกแหงความเปนจริงตึกอาคารและอุปกรณ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหาไดมีการเชาหรือใหเชาแตประการใดไม ดังนั้น เราจึงไมอาจทราบ
’คาเชา’ ตอปทแี่ ทจริงได อยางไรก็ตาม เราอาจแกปญหานี้ดวยการหันมาคํานวณคาเสื่อมราคาของ
ตึกอาคารและอุปกรณการศึกษาประจําป และดอกเบี้ยอันพึงได (Foregone Interest) จากการนําทุน
ไปใหกแู ทนที่จะนําไปสรางตึกอาคารหรือซื้ออุปกรณตางๆ คาเชาประจําปของตึกอาคาร และอุปกรณ
การศึกษา (Imputed Annual Rent) อาจคํานวณจากสูตรตอไปนี้

21
R=

Cr
+ Cr
(1 − r ) 2 − 1

ในที่นี้

R = คาเชาประจําป
C = รายจายดานทุนตอสถานที่ (Capital Cost per Place)
r = อัตราดอกเบี้ย
t = อายุการใชงานของตึกอาคารและอุปกรณการศึกษา
ดังนี้ เราจะเห็นไดวา เราจะทราบคาเสื่อมราคาก็ตอเมื่อเราทราบสภาพของทุน (เชน ตึกอาคารเรียน
หองสมุด หอพัก หองทดลอง เครื่องคํานวณ ฯลฯ) และอายุการใชงาน (Useful Life) ของ “ทุน” นั้น
ตราบเทาที่ยังไมมีการศึกษาเรื่องนี้ในระดับเศรษฐศาสตรจุลภาคโดยละเอียดแลว ยอมเปนการยาก
ลําบากทีจ่ ะคํานวณตนทุนของบริการการศึกษา9 อยางไรก็ตาม นายมารก เบลา ไดอาศัยวิธีการ
วิเคราะหดงั พรรณนามาขางตนนี้ในการคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย
ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 13
วิ ธี ที่ ส อง โดยการคํ านวณรายจายถัวเฉลี่ยตอนักศึกษาหนึ่งคน นอกจากการ
ถัวเฉลี่ยจํานวนนักศึกษาแลว ยังถัวเฉลี่ยตามชวงเวลาอีกดวย การคํานวณตามวิธีนี้โดยทฤษฎีแลว
มีขอบกพรองมากกวาวิธีแรก เพราะถาหากชวงเวลาที่เลือกคํานวณเปนชวงเวลาที่มีการกอสรางมาก
รายจายดานทุนตอหัวก็จะมีคาสูงกวาปกติ แมวาการถัวเฉลี่ยตามชวงเวลาจะดีกวาการคํานวณตัวเลข
ในปหนึง่ ปใดเพียงปเดียวก็ตาม แตการขาดขอมูลเกี่ยวกับสภาพและอายุการใชงานของตัวอาคารและ
อุปกรณการศึกษา ทําใหการคํานวณตามวิธีแรกยังตองเลือกใชตัวเลขรายจายในการดําเนินงานในป
หนึ่งใดเปนเกณฑ10 หากปที่เลือกใชบังเอิญเปนปที่มีรายจายประเภทนี้สูงผิดปกติ ตัวเลขตนทุน
ถัวเฉลีย่ ทีไ่ ดกจ็ ะมีคาสูงกวาปกติดวย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสรางและอุปกรณการ
ศึกษาก็มผี ลทําใหตัวเลขตนทุนถัวเฉลี่ยที่คํานวณไวคลาดเคลื่อนตามไปดวย ขอบกพรองเหลานี้ยังคง
ปรากฏอยูใ นการคํานวณตามวิธีที่สอง แตการคํานวณตามวิธีหลังนี้งายกวาวิธีแรก
ตัวเลขรายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคนจํ าแนกตามมหาวิทยาลัย ถัวเฉลี่ย
ระหวาง ป 2510-2515 ปรากฏในตารางที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับตารางที่ 13 เราจะเห็นไดวามีคา
แตกตางกันเปนอันมาก สวนหนึ่งเปนเพราะรายจายในการดําเนินงานตามที่ปรากฏในตารางที่ 13 นั้น
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ตัวอยางของการวิเคราะหเรื่องนี้ ดู Reiff (1972)
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ขอใหสังเกตวา ตัวเลขรายจายในการดําเนินงานที่นายมารก เบลา ใชคํานวณเปนตัวเลขของป 2511
เพียงปเดียว
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เปนตัวเลขของปงบประมาณ 2511 เพียงปเดียว แตนับตั้งแตป 2511 เปนตนมา รายจายรายการนี้มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด นอกจากนี้ คาเสื่อมราคาและคาเชาอันพึงไดประจําปตามที่ปรากฏใน
ตารางที่ 13 ยังมีคาตํ่ากวาที่เปนจริง เพราะนับแตป 2511 เปนตนมา มหาวิทยาลัยตางๆก็มี ‘ทุน’
เพิม่ ขึน้ หากจะนําตัวเลขตามที่ปรากฏในตารางที่ 13 มาใช จึงจําเปนตองมีการปรับตัวเลขเหลานี้
แตการขาดขอมูลทําใหไมอาจปรับตัวเลขในตารางที่ 13 ได เราจึงจะใชตัวเลขในตารางที่ 14 ไปพลาง
กอน ขอทีพ่ งึ สังวรก็คือ ตัวเลขรายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคนตามที่ปรากฏในตารางที่ 14
นัน้ เปนเพียง ประมาณการ ของตนทุนถัวเฉลี่ยเทานั้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ
ประการแรก ตัว เลขรายจ า ยของมหาวิทยาลัยตางๆเปนตัวเลขที่ปรากฏในงบ
ประมาณแผนดินปตางๆ รายจายที่แทจริง (Actual Expenditure) อาจตํากว
่ าที่กําหนดไวในงบ
ประมาณแผนดินได โดยเหตุทยี่ งั ไมมกี ารตีพิมพสถิติของทางราชการเกี่ยวกับรายจายที่แทจริงอยาง
ละเอียด11 ทําใหยากลําบากที่จะคํานวณได อยางไรก็ตาม ระเบียบวิธีทางดานงบประมาณอนุโลมให
มีการใชจา ยขามปได รายจายที่แทจริงจึงแตกตางจากงบประมาณรายจายที่กําหนดไวไมสูมากนัก
ประการที่สอง ตัวเลขรายจายตอหัวอาจสูงกวาตนทุนถัวเฉลี่ยที่แทจริง เพราะ
มหาวิทยาลัยมิไดมกี ิจกรรมเฉพาะแตการผลิตบัณฑิตเทานั้น หากทวายังมีกิจกรรมดานการวิจัยและ
การบริการสังคมอีกดวย ตัวอยางเชน หองสมุดของมหาวิทยาลัยบางแหงเปดโอกาสใหประชาชน
เขาไปใช รายจายในการดําเนินงานของหองสมุดจะถือเปนตนทุนในการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว
ยอมไมถูกตอง แตเราก็ยากที่จะระบุไดวา รายจายในการดําเนินงานของหองสมุดสัดสวนเทาใด
ถือเปนตนทุนในการผลิตบัณฑิต นอกจากนี้ ระบบการทําบัญชีของมหาวิทยาลัยตางๆ ในปจจุบันก็
ไมเอือ้ อํานวยใหการวิเคราะหเรื่องนี้เปนไปได
ประการที่สาม การใชวธิ ีถัวเฉลี่ยตัวเลขรายจายในการลงทุน (Capital Expenditure)
ยังคงทําใหผลที่ไดสูงกวาที่ควรจะเปน หากชวงเวลาทีเ่ ลือกถัวเฉลี่ยเปนชวงเวลาที่มีการกอสรางมาก
ตัวอยางทีเ่ ห็นชัดเจนก็คือ กรณีของมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประการที่สี่ มหาวิทยาลัยตางๆ มักจะมีรายไดพิเศษ เชน คาเลาเรียนและคา
ธรรมเนียมการศึกษา คาเชาอาคารและที่ดิน เงินผลประโยชนตางๆ เงินอุดหนุนและเงินบริจาคเอกชน
ฯลฯ รายไดพเิ ศษเหลานี้เปนแหลงเงินทุนที่มหาวิทยาลัยสามารถนําไปจับจายใชสอยได และตามปกติ
มหาวิทยาลัยตางๆมักจะนํ างบรายไดพิเศษไปจับจายใชสอยเสมอ ดังนั้นหากไมนํ ารายจายจาก
11
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งบรายไดดงั กลาวนี้ไปคํานวณดวย ตัวเลขรายจายตอหัวอาจจะตํ่ากวาที่ควรจะเปน อยางไรก็ตาม
ขอมูลเกี่ยวกับรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งตีพิมพใน รายงานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ประจําปตางๆของคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและทบวง
มหาวิทยาลัยของรัฐนั้นเปนตัวเลขที่คอนขางจะไมสมบูรณ เพราะไมเพียงแตตัวเลขบางรายการของ
มหาวิทยาลัยบางแหงจะขาดหายไปในบางปเทานั้น ตัวเลขของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ยังตํ่าอยาง
ไมนา เชือ่ อีกดวย ทําใหชวนเขาใจวา มหาวิทยาลัยบางแหงคงมิไดรายงานเงินผลประโยชนที่ไดรับใน
แตละปอยางเที่ยงตรง เพื่อประโยชนในการของบประมาณจากรัฐ รายรับนอกงบประมาณรายการที่
สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยตางๆ ก็คือ รายรับที่ไดจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการ
ศึกษาตางๆ ซึง่ ตามสถิติระหวางป 2510-2515 ถัวเฉลี่ยแลวมีมูลคาประมาณรอยละ 53.31 ของ
รายรับนอกงบประมาณทั้งหมด รองลงมาไดแก เงินผลประโยชนจากคาเชาอาคารและที่ดิน และอื่นๆ
ซึง่ มีมลู คาประมาณรอยละ 19.60 ระหวางชวงเวลาเดียวกัน
เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบรายรับของมหาวิทยาลัยจากแหลงตางๆ ระหวางป
2510-2515 ปรากฏวา สถาบันอุดมศึกษา 10 แหงพึ่งรายรับจากงบประมาณแผนดินถึงรอยละ 93.62
รองลงมาไดแก รายรับจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวมีมูลคาประมาณรอยละ 4.61 ของรายรับรวม สวนรายรับจากเงินผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน และเงินบริจาคมีความสําคัญนอยมาก รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 15
ในการคํ านวณรายจ า ยของรั ฐ บาลต อ หั ว สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ
นอกเหนือจากขอบกพรองดังที่พรรณนามาแลว เราตองทราบวา มหาวิทยาลัยตางๆไดนําเงินรายได
พิเศษไปใชจายจริงๆเทาใด แตเปนที่นาเสียดายวา ยังไมมีการเก็บขอมูลในเรื่องนี้อยางเปนระบบ
ขอมูลทีค่ น ไดมีเฉพาะปการศึกษา 2509 ซึ่งปรากฏวา สถาบันอุดมศึกษา 10 แหงไดนําเงินไดพิเศษ
นอกงบประมาณไปใชจายในกิจการของมหาวิทยาลัย มีมูลคาคิดเปนรอยละ 49.55 ของเงินรายได
พิเศษในปนนั้ แตอัตราสวนดังกลาวนี้นาจะมิไดมีคาคงที่ทุกป เพราะขึ้นอยูกับความจําเปนในการใช
เงินของแตละมหาวิทยาลัยในแตละป ดังนั้นจึงยากลําบากที่จะคํานวณรายจายตอหัวไดอยางเที่ยงตรง
เราจะหลีกเลีย่ งปญหานี้ดวยการคํานวณรายจายตอหัวขั้นสูงกับรายจายตอหัวขั้นตํ่า (ดูตารางที่ 16)
รายจายตอหัวขั้นตํ่ ากํ าหนดโดยคาเฉลี่ยของรายจายตามที่กํ าหนดโดยงบประมาณแผนดิน สวน
รายจายตอหัวขั้นสูงไดรวมคาเฉลี่ยของงบรายไดพิเศษเฉพาะรายการคาเลาเรียน คาธรรมเนียมการ
ศึกษา และคาหอพัก โดยมิไดรวมงบเงินอุดหนุน เงินบริจาค และงบเงินผลประโยชนตางๆของ
มหาวิทยาลัย แตถงึ กระนั้นก็ตาม ตัวเลขรายจายตอหัวขั้นตํ่าก็ยังอาจสูงเกินไปสําหรับมหาวิทยาลัยที่
มีการใชจา ยดานทุนมากผิดปกติ (ดังเชน ขอนแกน และสงขลา เปนอาทิ) ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
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สวนตัวเลขรายจายตอหัวขั้นสูงที่คํานวณไดก็อาจตํ่ากวาที่เปนจริงสําหรับบางมหาวิทยาลัย หากมีการ
นํางบรายไดพเิ ศษ (ซึ่งรวมทั้งเงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย) มาใชเกือบหมด แตโดยทั่วไปจะไม
เปนเชนนั้น
ในการตอบคําถามที่วา ใครเปนผูรับภาระตนทุนในการอุดมศึกษาในประเทศไทย เรา
จะจําแนกผูรับภาระออกเปน 3 กลุม คือ
(ก) นักศึกษาหรือผูอุปการะ
(ข) ประชาชนผูเสียภาษีอากร
(ค) ประชาชนผูมีกุศลจิตบริจาคเงินใหมหาวิทยาลัย
ในการพิจารณาตนทุนในการศึกษานั้น มีปจจัยตางๆอยางนอย 4 ปจจัย ที่ตอง
พิจารณา กลาวคือ ปจจัยแรก ไดแก ราคา (Nominal Price) ทีต่ อ งจายเพื่อเขาเรียน ซึ่งก็คือ
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมตางๆที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ปจจัยที่สอง ไดแก ตนทุนที่นักศึกษา และ
ผูป กครองตองควักกระเปาจาย (Out-of-pocket Cost) ซึง่ นอกจากประกอบดวยคาเลาเรียนและคา
ธรรมเนี ย มต า งๆแล ว ยั ง ประกอบด ว ยค า หนั ง สื อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษา ค า เดิ น ทางและ
คาครองชีพอื่นๆ ปจจัยที่สาม ไดแก เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาล เงินบริจาคที่ไดรับ
จากสาธารณชน และภาษีที่มหาวิทยาลัย (เอกชน) ไดรับยกเวนไมตองเสีย และ ปจจัยที่สี่ ไดแก
ตนทุนอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํางานของนักศึกษา ซึ่งก็คือ รายไดอันพึงไดหากนักศึกษา
เลือกทํางานเมือ่ จบมัธยมศึกษา แทนที่จะเลือกเรียนตอ ดังนั้นในการพิจารณาปญหาที่วา ภาระตนทุน
ในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใครนั้นจําตองคํานึงถึงปจจัยที่สี่นี้ดวย
การวิเคราะหภาระตนทุนในการจัดการศึกษา อาจทําได 2 วิธีดวยกัน คือ
(1) วิธกี ารคํานวณรายจายที่เปนตัวเงิน (Monetary Outlays) โดยคํานวณจาก
รายจายทีม่ กี ารใชจายจริงๆ และมิไดรวมคาเสียโอกาสอันเกิดจากการเลือกเรียนตอ แทนที่จะเลือก
ทํางาน กลาวคือ คํานวณเฉพาะตนทุน 3 ประเภทแรก มิไดรวมตนทุนประเภทที่สี่ดังกลาวขางตน
(2) วิธกี ารคํานวณตนทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Cost) โดยคํานวณจาก
ตนทุนทุกประเภท รวมทั้งคาเสียโอกาสจากการเลือกศึกษาตอ แทนที่จะเลือกทํางานดวย
ในรายงานเรื่อง The Rate of Return to Investment in Education in Thailand
(1971) นายมารก เบลา ไดคํานวณพบวาภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับตางๆเปนไปตาม
ตารางที่ 17
ตัวเลขในคอลัมนที่ 1 ซึ่งแสดงอัตราสวนระหวางตนทุนโดยตรงของเอกชน (Direct
Private Cost) กับตนทุนโดยตรงของสังคม (Direct Social Cost) ชีใ้ หเห็นวา นักเรียนนักศึกษาใน
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ประเทศไทยมิไดเสียคาใชจายเต็มตามตนทุนรายจายตามงบประมาณของรัฐ และมีขอนาสังเกตวา
อัตราสวนดังกลาวมีคาตํ่าสุดสําหรับระดับอุดมศึกษา แสดงวา รัฐบาลไดใหเงินอุดหนุนอยางมาก
ในขณะทีร่ ะดับมัธยมศึกษา รัฐบาลใหเงินอุดหนุนนอยที่สุด คอลัมนที่ 2 แสดงใหเห็นวา เงินไดอัน
พึงไดหากเลือกทํางานแทนที่จะเลือกเรียนตอ (Foregone Earnings) ไมมีความสําคัญในฐานะที่
เปนตนทุนทางเศรษฐกิจสํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แตมีความสํ าคัญอยางมากสํ าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยเหตุที่เราขาดขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ตลอด
จนคาใชจายตางๆของนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย เราจึงเลือกวิเคราะหเฉพาะกรณีของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ภาระรายจายปรากฏในตารางที่ 18
เมื่อพิจารณาภาระรายจายในรูปตัวเงินของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามที่
ปรากฏในตารางที่ 18 เราไดขอสรุปดังตอไปนี้
(ก) เมื่ อ รวมต น ทุ น การศึ ก ษา ต น ทุ น ในการผลิต และตน ทุ น ในการรับบริก าร
อุดมศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิสิตหรือผูอุปการะรับภาระรอยละ 50.07 ของตนทุน
ถัวเฉลีย่ และประชาชนผูเสียภาษีอากรรับภาระรอยละ 49.60
(ข) เมื่อคิดเฉพาะตนทุนการผลิตบริการการศึกษา หากถือรายจายตอหัวขั้นตํ่ า
(9,441 บาท ตอคนตอป) เปนตนทุนถัวเฉลี่ย การที่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจายคาเลาเรียนและ
คาธรรมเนียมการศึกษาถัวเฉลี่ยปละ 1,100 บาท แสดงวารับภาระเพียงรอยละ 11.65 ของตนทุน
ถัวเฉลีย่ สวนที่เหลืออีกรอยละ 88.35 ตกเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป แตถา
หากถัวรายจายตอหัวขั้นสูง (9,950 บาท ตอคนตอป) เปนตนทุนถัวเฉลี่ย นิสิตหรือผูอุปการะรับภาระ
เพียงรอยละ 11.06 ของตนทุนถัวเฉลี่ย สวนที่เหลืออีกรอยละ 88.94 ตกเปนภาระของประชาชนผูเสีย
ภาษีอากรโดยทั่วไป
(ค) สํ าหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เนื่องจากคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
มิไดแตกตางกันมากนัก หากเราถือรายจายของรัฐบาลตอหัวเปนตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย เราอาจสรุป
ไดวา มหาวิทยาลัยทีม่ รี ายจายตอหัวสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ไดแก สงขลา มหิดล ขอนแกน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศิลปกร เชียงใหม และเกษตรศาสตร) นักศึกษาหรือผูอุปการะ
รับภาระนอยกวารอยละ 11 ของตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย สวนมหาวิทยาลัยที่มีรายจายของรัฐบาล
ตอหัวตํ่ากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ไดแก ธรรมศาสตร ศรีนครินทรวิโรฒ) นักศึกษาหรือ
ผูอ ปุ การะรับภาระมากกวารอยละ 11 ของตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย
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ถาหากตองการวิเคราะหภาระตนทุนทางเศรษฐกิจ เราจําเปนตองทราบคาเสียโอกาส
(Opportunity Cost) ของนิสิต ซึ่งไดแกรายไดอันพึงไดหากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือกเรียน
(Foregone Earnings) ในการคํานวณเรื่องนี้ เราจะยึดถืออัตราเงินเดือนในภาครัฐบาลเปนเกณฑ
โดยเริม่ ตนจากเดือนละ 750 บาท และไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นปละ 50 บาท อัตราเงินเดือนในภาค
เอกชนคงไมแตกตางไปจากนี้มากนัก ดังนั้น เงินไดอันพึงไดตลอดระยะเวลา 4 ปที่ศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาจะเทากับ 39,600 บาท
เมื่อคํานวณภาระตนทุนทางเศรษฐกิจในการผลิตและในการรับบริการอุดมศึกษาของ
นิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปรากฏวา 67.16% ของตนทุนทางเศรษฐกิจตกเปนภาระของนิสิตหรือ
ผูอ ปุ การะ สวนประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไปรับภาระ 32.63% เราจะเห็นไดวา ตนทุนแหงการ
เสียโอกาส อันเกิดจากการเลือกเรียนตอแทนการทํางานหารายได มีความสําคัญอยางมากสําหรับการ
ศึกษาระดับนี้ ดังจะเห็นไดวา เงินไดอันพึงไดมีมูลคาถึงรอยละ 36.52 ของตนทุนทางเศรษฐกิจ (ดู
ตารางที่ 20)
ถาเราสมมติวา นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆเสียคาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดจนคาใชจา ยสวนตัวเทากับนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เราจะพบวา โดยเฉลี่ยแลว สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา 10 แหงที่กลาวถึงนี้ ประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไปรับภาระรอยละ 39.94 ของ
ตนทุนทางเศรษฐกิจ และนักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระรอยละ 59.63 ของตนทุนทางเศรษฐกิจ
ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 21
เราอาจสรุปขออภิปรายทั้งหมดที่กลาวมานี้ไดดังนี้
(ก) เมือ่ พิจารณาเฉพาะตนทุนในการผลิตบริการอุดมศึกษา ภาระสวนใหญ กลาว
คือ ประมาณรอยละ 89-92 ตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป ในกรณีของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นิสิตหรือผูอุปการะรับภาระในรูปของคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาเพียง
รอยละ 11.06 ถึงรอยละ 11.65 ของตนทุนการผลิต
(ข) เมื่อพิจารณารายจายในรูปตัวเงินทั้งของมหาวิทยาลัย และของนักศึกษาหรือ
ผูอ ปุ การะ นักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระเพียง 42-43% ของรายจายดังกลาว (กรณีของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 50.07%)
(ค) เมื่อพิจารณาตนทุนทางเศรษฐกิจทุกประเภทของการอุดมศึกษา ปรากฏวา
นักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระประมาณรอยละ 59.63 ของตนทุนทางเศรษฐกิจทั้งหมด กรณีของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัวเลขนี้เทากับ 67.18%
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ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเปนที่เขาใจกันวา นักศึกษาหรือผูอุปการะเปน
ผูรับภาระทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดของตนทุนการผลิต เพราะวิทยาลัยเอกชนไมมีแหลงรายได
นอกจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาเทานั้น12 ความไมเปนธรรมในระบบ
อุดมศึกษาจึงเกิดขึ้นไมเฉพาะแตจากการที่ประชาชนผูเสียภาษีอากรตองรับภาระมากเกินไปเทานั้น
หากทวายังเกิดจากการที่รัฐใหการอุดหนุนเฉพาะนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยไม
เหลียวแลนักศึกษาในวิทยาลัยเอกชนอีกดวย นโยบายเชนนี้จักมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรสนับสนุนก็
ตอเมือ่ ประโยชนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษาของรัฐกับของเอกชนแตกตางกันอยางเดนชัด และ
ตอเมือ่ มีความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวางนักศึกษาในสถาบันสองประเภทนี้อยางเดนชัด
4.2 ใครควรรับภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา
ประเด็นที่วา การอุดมศึกษามีประโยชนตอสังคมหรือไมนั้น มีความสําคัญตอการ
กํ าหนดภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา ภาระตนทุนในการ
จัดการอุดมศึกษาควรจะตกแกผูใดนั้น ความเห็นของนักเศรษฐศาสตรแตกแยกออกเปน 3 กลุมใหญๆ
กลุมที่หนึ่ง เห็นวา ประโยชนพื้นฐานของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตกเฉพาะแก
ตัวผูเ รียนในรูปของความสามารถในการหาเงินไดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น นักศึกษาหรือผูปกครองจึงควรเปน
ผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียนและ
คาธรรมเนียมตางๆที่เรียกเก็บควรเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing)
กลุมที่สอง เห็นวา การอุดมศึกษากอประโยชนแกสังคมเปนอันมาก ดังนั้น สังคม
กับนักศึกษาและผูปกครองจึงควรรวมรับภาระตนทุนในการผลิตบริการการศึกษาระดับนี้ การกําหนด
อัตราคาเลาเรียนใหเทากับหรือใกลเคียงกับตนทุนถัวเฉลี่ย นอกจากจะไมเปนธรรมแกนักศึกษาและ
ผูป กครองเทานัน้ หากทวายังอาจมีผลใหการลงทุนในดานการอุดมศึกษานอยกวาที่ควรดวย ขอเสนอ
แนะทางนโยบายก็คอื คาเลาเรียนที่เรียกเก็บจากนักศึกษาหรือผูปกครองควรจะตํ่ากวาตนทุนถัวเฉลี่ย
ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรใหเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ซึ่งเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ยอมได
จากภาษีอากรทีเ่ ก็บจากประชาชน แตสัดสวนของภาระรายจายระหวางนักศึกษา (หรือผูปกครอง)
กับสังคม (ซึง่ ก็คอื ประชาชนผูเสียภาษีอากร) จะเปนเทาใดนั้นไมมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่จะ
กําหนดได จําเปนตองอาศัยวิจารณญาณสวนบุคคล
12

ในขณะนี้วิทยาลัยหอการคาเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมตางๆ ตกประมาณปละ 3,626.50 บาท ซึ่ง
สามารถอยูได
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กลุมที่สาม มีความเห็นวา การอุดมศึกษาเปนประโยชนตอสังคมเปนอันมาก ดังนั้น
สังคมควรรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้อยางเต็มที่ กลาวคือ ควรเปนการศึกษาชนิดให
เปลาหรือเกือบใหเปลา เพราะตัวนักศึกษาเองก็มีตนทุนแหงการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่
ตองเสียในรูปของรายไดอันพึงไดหากเลือกทํางานแทนที่จะเลือกเรียน
นอกจากความเห็นเกี่ยวกับการกระจายภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาของ
นักเศรษฐศาสตรสามกลุมขางตนนี้แลว ยังมีความเห็นอีกแนวหนึ่ง ซึ่งควรแกการพิจารณาอยางยิ่ง
กลาวคือ ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนระดับใด ควรจะกระจายระหวางชนตางรุน
(Intergeneration Sharing of Costs) เพราะประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษาใหแกชนรุนหนึ่งนั้น
มิไดจากั
ํ ดเฉพาะชนรุนนั้น หากทวาอาจสงผลถึงชนรุนตอมา (Pechman 1972) ดังนัน้ การกระจาย
ภาระรายจายโดยพิจารณาเฉพาะสัดสวนของตนทุนที่นักเรียนนักศึกษา (หรือผูปกครอง) กับสังคม
(ซึง่ ก็คอื ประชาชนผูเสียภาษีอากร) เปนผูรับภาระนั้น จึงมิใชวิธีที่ถูกตอง แตควรพิจารณาสัดสวนของ
ตนทุนทีช่ นแตละรุนเปนผูรับภาระเปนสําคัญ การเก็บภาษีอากรเพื่อหารายไดมาจัดการศึกษาควรเปน
ไปในทางทีจ่ ะกระจายภาระภาษีตามความขอนี้ จึงจะถือไดวาเปนระบบภาษีที่ยุติธรรม ขอเสนอแนะ
ทางนโยบายตามความเห็นในแนวนี้ สามารถจําแนกเปน 2 กลุมใหญๆ
กลุมที่หนึ่ง มีความเห็นวา ชนรุนนี้ (ซึ่งหมายถึง ผูใหญในรุนนี้) ควรเปนผูรับภาระ
รายจายในการจัดการศึกษาสําหรับชนรุนตอไป (ซึ่งหมายถึง เด็กในรุนนี้) ผูใหญในรุนนี้ โดยทั่วไป
แลวมีฐานะเปนทั้งผูปกครองนักเรียนและ/หรือนักศึกษา กับผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ หากผูใหญใน
รุน นีร้ บั ภาระตนทุนในการจัดการศึกษา อุปถัมภคํ้าจุนเด็กในรุนนี้ เมื่อเด็กในรุนนี้กลายเปนผูใหญใน
ชนรุน ตอไป ก็จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในรุนตอไป ดังนี้ ชนรุนที่หนึ่งจะ
เปนผูร บั ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสําหรับชนรุนที่สอง และชนรุนที่สองก็รับภาระในการจัดการ
ศึกษาสําหรับชนรุนที่สาม เปนเชนนี้เรื่อยไป
กลุมที่สอง มีความเห็นวา ชนแตละรุนควรรับภาระรายจายในการจัดการศึกษาของ
ตนเอง แตรฐั บาลควรจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจ
เกีย่ วกับการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน รัฐบาลเรียกเก็บเงินใหกู
นัน้ คืนดวยการเก็บภาษีอากรจากรายไดของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย ภาษีอากรที่เก็บไดนี้จักได
นําไปจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาในชนรุนตอไป รูปการณก็จะเปนดังนี้คือ รัฐบาลเรียกเก็บภาษีจาก
ชนรุน กอน เพือ่ นํามาจัดสรรเงินกูแกนักศึกษามหาวิทยาลัยในชนรุนนี้ เมื่อนักศึกษาในชนรุนนี้สําเร็จ
การศึกษา และมีรายไดจากการทํางาน ก็ชําระเงินกูคืนรัฐบาลดวยการเสียภาษีอากร ภาษีอากรที่
รัฐบาลเก็บไดนี้ ก็จะนําไปใชจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาในชนรุนตอไป เปนดังนี้เรื่อยไป
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5. ปฏิรูปอุดมศึกษา : ปญหาความเสมอภาคและปญหาความเปนธรรม
เราไดชี้ใหเห็นวา การลดความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวางปวงชน
เปนเงือ่ นไขอันจําเปนในการกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา ในการนี้ ไมเพียงแตจะ
ตองมีการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรมเทานั้น หากทวายังตองมีการกระจายอํานาจ
ทางการเมืองโดยทัดเทียมกันดวย13 แตการลดความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวาง
ปวงชนถึงจะเปนเงือ่ นไขที่จําเปน แตก็หาใชเงื่อนไขที่พอเพียงไม จําเปนที่จักตองดําเนินมาตรการทาง
นโยบายอื่นๆควบคูกันไปดวย ขอที่พึงสังวรก็คือ ความเปนธรรมในโอกาสที่จะไดศึกษาระดับ
อุ ด มศึ ก ษาจะเกิ ด ขึ้ น ได ก็ ต  อ เมื่ อ มี ค วามเสมอภาคในโอกาสที่ จ ะศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา การแกไขปญหานี้ จึงจําเปนที่จะตองดําเนินการในทุกระดับและทุกขั้นตอนของการ
ศึกษา มิใชมงุ แกปญหาเพียงจุดหนึ่งจุดใดเทานั้น จากการวิเคราะหสาเหตุแหงความไมเสมอภาคใน
โอกาสแหงการศึกษาขางตนนี้ มีขอเสนอแนะทางนโยบายที่พึงพิจารณานอกเหนือจากการกระจาย
รายไดประชาชาติใหเปนธรรม ดังนี้
(ก) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายดานการศึกษาของรัฐบาล
(ข) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอบคัดเลือก
(ค) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเลาเรียน
(ง) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุน
5.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายของรัฐบาล
ความแตกตางในดานปริมาณและคุณภาพของบริการการศึกษาระหวางภูมิภาคตางๆ
เปนปจจัยสํ าคัญปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา ดังนั้นจึงตอง
พยายามขจัดความแตกตางดังกลาวนี้ใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะนอยได การใชจายของรัฐบาลเพื่อจัด
การศึกษาไมควรมุงเกื้อหนุนการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ตามนัยของเศรษฐศาสตรตะวันตก) แต
ควรมุง สงเสริมความเปนธรรมในสังคม ในการนี้จําเปนจะตองจัดอันดับอาณาบริเวณหรือภูมิภาคที่ยัง
ดอยพัฒนาทางดานการศึกษา (Educational Priority Areas) ตามลําดับความขาดแคลนปริมาณและ
ความดอยคุณภาพของการศึกษา ทองถิ่นหรือภูมิภาคที่บริการการศึกษายังมีความดอยพัฒนามาก
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รัฐบาลจะตองใหความสําคัญอันดับสูง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมดุลทางดานปริมาณและคุณภาพของ
การศึกษาในภูมิภาคตางๆ
ในการจัดสรรงบประมารสําหรับการศึกษาระดับตางๆ ควรจะใหความสําคัญแกการ
ประถมศึกษามากขึ้น เพราะถาหากยังมีประชากรในวัยเรียนจํ านวนมากไมอาจไดรับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา อันเนื่องจากโรงเรียนมีไมพอ ความไมเสมอภาคที่เกิดขึ้นในระดับประถมศึกษา
นีเ้ อง ยอมสงผลไปสูความไมเสมอภาคในการรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการประถมศึกษาในสัดสวนที่สูงขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ไมเพียงแตจะมีขอสนับสนุนในแง
ของความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาเทานั้น หากทวายังมีขอสนับสนุนในแงของสิทธิตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ และประโยชน ที่ สั ง คมได รั บ อี ก ด ว ย ทั้ ง นี้เ นื่อ งจากการประถมศึก ษาเปน การศึ ก ษา
ภาคบังคับ รัฐบาลจึงตองมีหนาที่ที่จักตองจัดสรรการศึกษาระดับนี้ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง ขณะ
เดียวกันประถมศึกษาก็เปนระดับการศึกษาที่ใหอัตราผลตอบแทนแกสังคม (Social Rate of Return)
สูงกวาการศึกษาระดับอื่นใด ดังทีน่ ายมารก เบลาพบวา หากระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด ประโยชน
ทีส่ งั คมไดรับจะยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น (ดูตารางที่ 12)
5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอบคัดเลือก
เรามักจะไดยินไดฟงขอโตแยงที่มักจะอางอิงกันเสมอวา จุดมุงหมายของการจัดการ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอยูที่ ความเปนเลิศทางวิชาการ การคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัย
จึงควรเนนหนักทางดานความรูและสติปญญา และนักเรียนที่เรียนดีเทานั้นที่มีสิทธิอันชอบธรรมใน
การศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ความเปนเลิศทางวิชาการ เปนวลีที่ฟงดูขลัง แตไรความหมาย ใน
ประเทศที่ยากจนดุจดังประเทศไทย การอบรมสั่งสอนวิชาการชนิดเลิศลอยยอมถือเปนสิ่งฟุมเฟอย
หากวิชาการดังกลาวนั้นไมตรงตอประเด็นของปญหาในสังคมไทย และแทที่จริง ขอที่เราจักตองถาม
ตัวเอง ก็คอื ความเปนเลิศทางวิชาการมีอยูจริงหรือในสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน ในเมื่ออาจารย
มหาวิทยาลัยจํานวนมากยังขาดฉันทะทางวิชาการเชนนี้
การสอบคัดเลือกนักศึกษาเขาสถาบันอุดมศึกษาเทาที่เปนอยูในปจจุบัน เนนถึงการ
ทดสอบความรูและความจําเปนสําคัญ ขอบกพรองมิไดอยูที่การออกขอสอบแบบปรนัยเทานั้น หาก
ทวาในตัวขอสอบปรนัยนั้นเอง ยังเปนคําถามที่ตองตอบโดยอาศัยวิจารณญาณสวนบุคคล และยังเปน
คําถามทีค่ าตอบที
ํ
่ใหเลือกตอบขาดความรัดกุม เราไมอาจปฏิเสธไดวา ความพยายามที่จะฉอฉลใน
ระบบการคัดเลือกทั้งที่เกิดจากตัวผูเขาสอบและผูตรวจขอสอบยังคงมีอยู ในทํานองเดียวกับที่เราไม
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อาจปฏิเสธไดวา อคติของผูสอบสัมภาษณในสวนที่เกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ และทัศนคติของ
ผูส มัครสอบยังมีสวนในการทําใหระบบการคัดเลือกนักศึกษาขาดความเปนธรรมเทาที่ควรจะเปน
เราไดชใี้ หเห็นถึงความไมเสมอภาคในโอกาสที่จะเขาสถาบันอุดมศึกษา ระหวางผูที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน และระหวางผูที่มีภูมิลําเนาแตกตางกัน การแกปญหาดังกลาวนี้ดวย
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเปนเพียงการแกปญหาที่ปลายเหตุเทานั้น แตถึงกระนั้นก็ตาม
ก็ยังอาจชวยใหความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาดีขึ้น ไมมากก็นอย การเปลี่ยนวิธีการสอบ
คัดเลือกควรจะพิจารณาทั้งการทดสอบความรูและสติปญญา และอัตราสวนจํานวนนักศึกษาที่ยากจน
และที่มาจากภูมิภาคตางๆ
(ก) การทดสอบความรูและสติปญญาไมควรยึดถือผลการสอบคัดเลือกเขาสถาบัน
อุดมศึกษาเพียงอยางเดียว แตควรจะพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต ม.ศ. 1-5 โดย
พิจารณาประกอบกับรายงานการศึกษาจากสถานศึกษาของผูสมัครสอบดวย รายงานดังกลาวนี้ควร
ระบุถงึ ความสํานึกตอสังคมของตัวผูสมัครสอบดวย สิ่งที่สังคมไทยตองการในเวลานี้ มิใชคนมีความรู
แตเปนคนมีความรูที่พรอมที่จะเสียสละเพื่อสวนรวม มหาวิทยาลัยจะยังไมไดทําหนาที่อันสมบูรณ
หากบัณฑิตทีผ่ ลิตไดยังคงมุงแสวงหาอภิสิทธิ์จากความทุกขยากของคนสวนใหญ
(ข) มหาวิทยาลัยควรจะรับนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากจนในสัดสวนที่สูงขึ้น
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจักตองพรอมที่จะใหเงินอุดหนุนนแกนักศึกษาที่ยากจน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดสัดสวนและจํานวนนักศึกษาจากภูมิภาคตางๆ เพื่อลดความไมเสมอภาค
ระหวางภูมภิ าค ในการนี้มหาวิทยาลัยจําตองสงผูแทนออกไปสอบสัมภาษณ ในสภาพที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากภาคตัวเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเขตนครหลวงเชนที่เปนอยูนี้ ไมเปนที่
นาประหลาดใจเลยวา บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตไดหายากที่จะใฝฝนออกไปทํางานในภาคชนบท
การเปลีย่ นแปลงวิธีการคัดเลือกดังที่เสนอแนะนี้ แมจะไมใหหลักประกันในเรื่องนี้ แตความเปนไปได
จะมีมากขึ้น ในระยะสัน้ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเขาอาจมี ‘คุณภาพ’ เลวลง หาก ‘คุณภาพ’ ในที่นี้
หมายถึงความรูที่ขอสอบคัดเลือกในปจจุบันมุงถาม แตมหาวิทยาลัยก็อาจแกปญหาไดดวยการจัด
หลักสูตรวิชาพืน้ ฐานในปที่หนึ่ง ในระยะยาว ไมเพียงแตความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาอาจ
ดีขนึ้ เทานัน้ หากทวาการเคลื่อนยายของประชากรเขาสูเขตนครหลวงยังอาจลดลงได ไมมากก็นอย
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5.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเลาเรียน
เราไดชใี้ หเห็นวา อัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาตางๆนั้น ยังตํ่ากวา
ตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยเปนอันมาก นโยบายเชนนี้เหมาะสมเพียงใด
วากันตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลว หากตองการใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด (Social
Welfare Maximization) การกําหนดราคาบริการสาธารณะใดๆ ควรจะอยูในระดับที่เทากับ ตนทุน
การผลิตสวนเพิ่ม (Marginal-cost Pricing)14 หลักการดังกลาวนี้มีขอยุงยากในทางปฏิบัติเปนอันมาก
ไมเพียงแตความยากลําบากในการคํานวณตนทุนสวนเพิ่มเทานั้น หากยังมีปญหาพื้นฐานที่สําคัญ
อืน่ ๆ กลาวคือ ใน ประการแรก ตนทุนสวนเพิม่ ทีใ่ ชเปนหลักในการกําหนดราคานั้นเปนตนทุนสวน
เพิม่ ระยะสั้น (Short-run Marginal Cost) หรือตนทุนสวนเพิ่มระยะยาว (Long-run Marginal Cost)
เนื่องจากอาจไมเทากันได นักเศรษฐศาสตรบางทานเห็นวาควรเปนประการหลัง (Turvery 1969)
ประการที่สอง การกําหนดราคาตามตนทุนสวนเพิ่มจะทําใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด ก็ตอเมื่อโลกแหง
ความเป น จริ ง เป น โลกพระศรี อ าริ ย  ใ นทั ศ นะของนั ก เศรษฐศาสตร ใ นสํ านั ก คลาสสิ ก และสํ านั ก
นีโอคลาสสิก กลาวคือ ทุกๆสวนของระบบเศรษฐกิจจะตองมีการแขงขันอยางสมบูรณ (Perfect
Competition) ไมมีอํานาจผูกขาดแตประการใด และทุกขุมขนของระบบเศรษฐกิจจะตองกําหนด
ราคาสินคาและบริการตางๆ ตามตนทุนสวนเพิ่ม สังคมจึงจะมีสวัสดิภาพสูงสุดได แตโดยที่โลกแหง
ความเปนจริงมิใชโลกพระศรีอาริยในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรสํานักที่กลาวขางตน ถึงจะมีการ
กําหนดราคาสินคาหรือบริการชนิดหนึ่งชนิดใดตามตนทุนสวนเพิ่ม ในขณะที่ยังมีสินคาและบริการอีก
จํานวนมากทีม่ ไิ ดกําหนดราคาตามหลักนี้ สังคมก็หาไดมีสวัสดิภาพสูงสุดได ดวยเหตุนี้เองจึงกอให
เกิด Second-Best Theorem ตามมา และผลก็คือขอเสนอแนะทางนโยบายยุงยากหยุมหยิมจนยาก
แกการนํามาปฏิบัติได15
ตัวอยางเชน เมื่อนายลี แฮนแสน และนายเบอรตัน ไวสบรอด กลาวถึงการกําหนด
อัตราคาเลาเรียนเพื่อใหสังคมมีสวัสดภาพสูงสุด ไดใหเสนอแนะทางนโยบายไวดังนี้ "…อัตรา
คาเลาเรียน (จะตอง) เทากับตนทุนสุทธิสวนเพิ่มของสังคม (Marginal Net Social Cost) อันเนื่องมา
จากการจัดการศึกษา และ (จะตอง) เทากับประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal Benefit) ทีน่ กั เรียน
นักศึกษาไดรบั จากการศึกษาดวย คําวาตนทุนสุทธิในที่นี้ หมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มในการผลิตลบดวย
14

บทความที่อานเขาใจจายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดู Paul (1992) หากตองการทราบวิวัฒนาการของขอโตแยง
กี่ยวกับเรื่องนี้ ขอใหอานบทความสองเรื่อง ของ Nancy Ruggles ดู Ruggles (1949/50a ; 1949/50b)
15
อาทิเชน Baumol and Bradford (1970) และ Rheos (1968)
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ประโยชนสวนเพิ่มที่เกิดแกสังคม (Marginal External Benefits) ……" (Hansen and Weisbrod
1969 : 90) แตเราจะเห็นไดวา หลักการที่เสนอนี้ยากแกการนํามาปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาพื้นฐานในทางปฏิบัติในการวัดตนทุนและประโยชนที่เกิดแกสังคม ความยุงยากในการใช
หลักตนทุนสวนเพิ่ม ในการกําหนดอัตราคาเลาเรียนยังผลใหนักเศรษฐศาสตรบางคนลงความเห็นวา
อัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บควรจะเทากับตนทุนสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการสอน (Instructionalsalary-cost Pricing) บาง หรือเทากับตนทุนในการดําเนินงาน (Recurrent Cost) บาง
ถาหากเราเชือ่ วา การอุดมศึกษามีประโยชนทั้งแกตัวนักศึกษาและผูปกครอง และแก
สังคมโดยสวนรวม นักศึกษาหรือผูปกครองไมควรรับภาระตนทุนทั้งหมด กลาวอีกนัยหนึ่ง คาเลาเรียน
ทีเ่ รียกเก็บไมควรกําหนดเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing) ภาระตนทุนในการจัดการศึกษา
ควรกระจายระหวางนักเรียนหรือผูปกครอง ซึ่งไดรับประโยชนโดยตรง กับสังคมซึ่งไดรับประโยชนโดย
ออม แตนักเรียนหรือผูปกครองควรรับภาระตนทุนในสัดสวนเทาใด และสังคม (ซึ่งก็คือประชาชนผู
เสียภาษีอากร) ควรรับภาระตนทุนในสัดสวนเทาใดนั้น ยังไมมีหลักเกณฑที่จะนํามากําหนดในทาง
ปฏิบัติได
การที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเรียกเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าๆนั้น มักจะ
อางอิงถึงเหตุผลสําคัญอยางนอยสองประการ16 กลาวคือ
ประการแรก การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าจะชวยใหโอกาสในการรับบริการการ
ศึกษาของประชาชนทัดเทียมกัน ขออางดังกลาวนี้ยากที่จะเชื่อถือได เพราะดังที่ไดชี้ใหเห็นวา ความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะรับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการกระจายอํานาจทาง
การเมืองและอํานาจทางเศรษฐกิจอยางทัดเทียมกัน และประชาชนจักตองมีโอกาสในการรับการศึกษา
ระดับประถมและมัธยมอยางเสมอภาคกันดวย นอกจากนี้ เราไดชี้ใหเห็นวา เมื่อพิจารณาในแงของ
ผูร บั บริการการศึกษา รายจายในรูปของคาเลาเรียนมีความสําคัญนอยมาก เมื่อเทียบกับคาเสียโอกาส
(Opportunity Cost) และคาใชจายอื่นๆอันเปนจํ าเปนแกการรับการศึกษา การกํ าหนดอัตรา
คาเลาเรียนในอัตราตํ่ ามากๆจึงมิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผลในการกอใหเกิดความเปนธรรมใน
โอกาสแหงการศึกษา
ประการที่สอง เหตุผลในการสนับสนุนใหเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า ก็คือ การ
อุดมศึกษากอประโยชนไมเฉพาะแตนักศึกษาหรือผูปกครอง หากทวายังเปนประโยชนตอสังคมโดย
สวนรวมดวย เหตุผลในขอนี้ยังไมมีประจักษพยานทางขอเท็จจริงที่จะสนับสนุน แตถึงความขอนี้จะ
16

ขอถกเถียงในเรื่องนี้ ดู Hansen (1970 : 338-9)
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เปนจริง ก็เปนเพียงขอสนับสนุนใหเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ากวาตนทุนถัวเฉลี่ยเทานั้น แตจะตํ่ากวา
เทาใดนั้นไมมีหลักเกณฑในการกําหนด
มาตรการทางเศรษฐกิจที่ควรจะเลือกใชในการลดความไมเสมอภาคในโอกาสแหง
การศึกษา ควรจะเปนมาตรการทางดานเงินอุดหนุน (Subsidy) การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าๆจาก
นักศึกษา โดยมิไดคํานึงถึงฐานะเศรษฐกิจของนักศึกษา มิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผล ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาควรจะขึ้นคาเลาเรียนใหสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน แตจะเปนเทาใดนั้นยอมขึ้นอยู
กับวิจารณญาณสวนบุคคล เปนตนวา อาจขึ้นคาเลาเรียนใหอยูในชวง 50% ถึง 75% ของตนทุน
ถัวเฉลีย่ โดยมาตรการดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยจะไดพึ่งรายไดนอกงบประมาณมากขึ้น และจะไดไม
เบียดบังเงินจากงบประมาณแผนดิน เราจะตองยอมรับวา เงินทุกๆบาทที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ
จัดสรรจากงบประมาณแผนดินนั้น มีผลทําใหประชากรในวัยเรียนอีกมากหลายขาดโอกาสในการรับ
การศึกษาแมแตในระดับประถมศึกษา หากโอกาสในการประถมศึกษายังขาดความเสมอภาคเชนนี้
ยอมปวยการที่จะมาพูดถึงความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา ดวยเหตุผลเดียวกันนี้ สถาบัน
อุดมศึกษาทีม่ เี งินผลประโยชนมาก ควรจะนําเงินผลประโยชนเหลานั้นมาใช ไมควรปดบังตัวเลขเพียง
เพื่ อจะแบมือขอเงิ น จากงบประมาณแผ น ดินประจํ าป พฤติกรรมเชนนี้มีผลไมแตกตางจากการ
ประกอบอาชญากรรมเทาใดนัก การขึ้นอัตราคาเลาเรียนไมเพียงแตจะชวยผอนคลายปญหาความ
จํากัดของงบประมาณแผนดินเทานั้น หากทวายังชวยใหความเปนธรรมระหวางนักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ กับนักศึกษาในวิทยาลัยเอกชนมีมากขึ้น
5.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุน (Subsidy Policy)
การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าดังที่เปนอยูในปจจุบัน มีสภาพเสมือนหนึ่งการใหเงิน
อุดหนุนแกผทู สี่ อบเขาสถาบันอุดมศึกษาได นโยบายการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงเชนนี้ แทนที่จะ
กอใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามากขึ้น กลับใหผลตรงกันขาม
ในเมือ่ ผูท สี่ อบเขาสถาบันอุดมศึกษาได สวนใหญเปนผูที่มีฐานะเศรษฐกิจดีและปานกลาง นโยบาย
ดังกลาวจึงมีผลเทากับวารัฐบาล ใหเงินอุดหนุนแกผูที่ไมสมควรไดรับเงินอุดหนุน ดังนั้นนอกเหนือจาก
การขึน้ คาเลาเรียน รัฐบาลควรจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในการใหเงินอุดหนุน จากการใหเงินอุดหนุน
แกนักศึกษาทุกคนที่เขามหาวิทยาลัยได มาเปนการเลือกใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษาที่อยูในเกณฑ
ยากจน เงินอุดหนุนที่ใหควรมากพอที่จะจายเปนคาเลาเรียน คาอุปกรณการศึกษา และคาครองชีพ
ตางๆเปนอยางนอย
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ตารางที่ 1
คาใชจา ยเพื่อการศึกษาและเพื่อการครองชีพตอปตอคนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จําแนกตามคณะ ปการศึกษา 2516
คาธรรมเนียมการศึกษา คาใชจายสวนตัว
คาใชจายรวม
และคาบํารุงกิจกรรมนิสิต
ของนิสิต
สถาปตยกรรม
1,013
11,120
12,133
วิศวกรรมศาสตร
1,138
11,027
12,165
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
1,010
11,148
12,158
วิทยาศาสตร
1,216
10,239
10,455
รัฐศาสตร
1,076
10,624
11,700
สถาปตยกรรมศาสตร
1,007
12,055
13,062
ครุศาสตร
1,122
10,715
11,837
แพทยศาสตร
1,229
10,731
11,160
นิเทศศาสตร
1,067
11,275
12,342
สัตวแพทยศาสตร
1,004
9,934
10,938
เศรษฐศาสตร
1,033
12,000
13,255
ทันตแพทยศาสตร
1,205
11ล473
12,278
นิติศาสตร
996
11,171
12,067
เภสัชศาสตร
1,206
11,350
12,556
เฉลี่ยรวมทุกคณะ
1,100
10,890
10,990
คณะ

ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย (2517) ตารางที่ 1 หนา 58
หมายเหตุ 1) คาบํารุงกิจกรรมนิสิตปละ 130 บาท
2) คาใชจายสวนตัว ประกอบดวย คาที่พัก คาเครื่องแตงกาย คาพาหนะ คาอาหาร วันละ 3 มื้อ คา
พักผอนหยอนใจ คาอุปกรณการศึกษา และอื่นๆ
3) หนึ่งปคิด 9 เดือน

ที่มา
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ตารางที่2
จํานวนและอัตราสวนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จําแนกตามรายไดของบิดามารดา
ปการศึกษา 2515-2517
รายไดตอป
ตํากว
่ า 3,000
3,000-5,999
6,000-8,999
9,000-11,999
12,000-14,999
15,000-17,999
18,000-23,999
24,000-29,999
30,000-25,999
36,000-47,999
48,000-59,999
60,000 ขึ้นไป
รวม
ที่มา

2515
2517
2518
รวม
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน
%
5
0.37
6
0.46
8
0.59
19
0.47
6
0.44
6
0.46
9
0.65
21
0.52
50
3.71
49
3.74
42
3.04
141
3.49
50
3.71
49
3.74
43
3.11
142
3.51
56
4.15
53
4.05
49
3.54
158
3.41
56
4.15
53
4.05
49
3.54
158
3.91
218 16.16
195 14.89
263 19.02
676 16.72
68
5.04
66
5.04
59
4.22
193
4.77
233 17.27
258 19.69
248 17.93
739 18.28
169 12.53
140 17.56
151 10.92
460 10.38
199 14.75
194 14.81
201 14.53
594 14.70
239 17.72
241 18.40
261 18.87
741 18.33
1,349 100.00 1,310 100.00 1,383 100.00 4,042 100.00

รายงานการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2515-2517
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ตารางที่ 3
จํานวนนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จําแนกตามรายไดตอเดือนของบิดา มารดา และผูปกครอง
ปการศึกษา 2516
รายไดตอเดือน
(บาท)
ตํากว
่ า 500
500-1,000
1,000-2,000
2,000-3,000
3,000-4,000
4,000-5,000
5,000-6,000
6,000-7,000
7,000-8,000
มากกวา 8,000
ไมระบุ
รวม
ที่มา

บิดา
จํานวน
%
172
1.62
461
4.38
1,538
14.51
1,488
14.03
1,212
11.43
833
7.86
698
6.58
410
3.87
424
4.00
1,008
9.51
2,359
22.25
10,603 100.00

มารดา
จํานวน
%
417
3.93
795
7.50
1,420
13.39
977
9.21
578
5.45
320
3.02
192
1.81
93
0.88
93
0.88
307
2.90
5,411
51.03
12,422 100.00

ผูปกครอง
จํานวน
%
240
2.26
589
5.56
2,308
21.77
2,050
19.33
1,440
3.58
933
8.80
699
6.59
396
3.73
427
4.03
1,059
9.99
462
4.36
10,603 100.00

ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2517) หนา 105-107 ตารางที่ 46-48
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ตารางที่ 4
อัตราสวนจํานวนนักศึกษาที่ยากจนของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จําแนกตามรายไดตอปของผูปกครอง
(%)
เงินไดตอปของผูปกครอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ตํากว
่ า 12,000
7.82%
7.99%
12,000-24,000
21.77%
24.54%
มากกวา 24,000
66.05%
67.46%
ที่มา
ตารางที่ 2 และ 3
หมายเหตุ (1) ตัวเลขของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจากการสํารวจจํานวนนิสิตปริญญาตรี จําแนกตามเงินไดของผู
ปกครองในปการศึกษา 2516 สวนตัวเลขของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจากการสํารวจนักศึกษาชั้น
ปที่หนึ่งระหวางปการศึกษา 2515-2517
(2) มีนสิ ติ ปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวนรอยละ 4.36 ที่มิไดระบุรายไดของผูปกครอง

ตารางที่ 5
จํานวนนิสติ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จําแนกตามปญหาดานการเงินของครอบครัว ปการศึกษา 2516
ปญหาดานการเงิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ไมมีเลย
ไมแจง
รวม
ที่มา

จํานวน
296
1,170
4,824
1,833
1,078
1,511
1,710
12,422

%
2.38
9.42
38.83
14.76
8.68
12.16
13.77
100.00

หนวยวิจัยสถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอมูลเกี่ยวกับนิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2516
หนา 42
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ตารางที่ 6
รายรับเพื่อการศึกษาและคาใชจายสวนตัวตอเดือน
ของนิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2516
คาใชจายตอเดือน (บาท)
ตํากว
่ า 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
มากกวา 900
ไมมีขอมูล
รวม
ที่มา

จํานวน
61
808
989
1,885
2,176
1,567
1,019
662
509
829
98
10,603

%
0.58
7.62
9.33
17.78
20.52
14.78
9.61
6.24
4.80
7.82
0.92
100.00

ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2517) หนา 101 ตารางที่ 42

40
ตารางที่ 7
อัตราสวนของรายจายดานการศึกษาของรัฐบาล
และอัตราสวนของจํานวนนักเรียนจําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ถัวเฉลี่ยป 2510-2515
(%)
ระดับและประเภทของการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับสูงกวาประถมศึกษา
การศึกษาอยางไมเปนทางการและอื่นๆ
รวม
ที่มา

อัตราสวนของรายจายดานการศึกษา อัตราสวนของ
คณะกรรมการการศึกษา ธ.ป.ท. จํานวนนักเรียน
ปการศึกษา 2515
55.23
54.89
86.57
38.67
38.03
13.43
6.10
7.08
100.00
100.00
100.00

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางที่ 8
ดัชนีรายจายตอหัวของการศึกษาระดับและประเภทตางๆ
เมือ่ เทียบกับรายจายตอหัวในระดับประถมศึกษาขององคการบริหาสวนจังหวัด
ประเภทและระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
มัธยมศึกษาตอนตน
การฝกหัดครู
การอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
ศึกษาศาสตร
มนุษยศาสตร
แพทยศาสตร

ดัชนีรายจายตอหัว
1.0
1.3
1.7
2.8
5.3
11.2
12.7
14.6
49

ที่มา นิโคลัส เบนเนตต “ทรัพยากรเพื่อขยาย ปฏิรูป และเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในประเทศไทย” วารสารศูนยศึกษา
(ตุลาคม-ธันวาคม 2517) หนา 43

41
ตารางที่ 9
อัตราสวนจํานวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได
จําแนกตามภูมิภาคที่จบ ม.ศ. 5
ปการศึกษา 2514-15 และ 2516-17
ภาคที่จบ ม.ศ. 5
ภาคกลาง
(กรุงเทพ-ธนบุรี)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต
ภาคตะวันตก
ตางประเทศ
ไมไดบันทึก
รวม

ปการศึกษา 2514-15
จํานวน
%
8,243
78.89
(7,940)
(75.70)
654
6.24
339
3.23
373
3.56
481
4.59
348
3.32
12
0.11
39
0.37
10,489
100.00

ปการศึกษา 2516-17
จํานวน
%
8,163
79.27
(7,890)
(76.62)
590
5.73
353
3.43
284
2.76
537
5.21
338
3.28
10
0.10
23
0.22
10,298
100.00

ที่มา ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15 และ
ปการศึกษา 2516-17

42
ตารางที่ 10
อัตราสวนจํานวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได
จําแนกตามภูมิลําเนาของบิดามารดา
ปการศึกษา 2514-15 และ 2516-17
ภูมลิ าเนาของบิ
ํ
ดามารดา
ภาคกลาง
(กรุงเทพ-ธนบุรี)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ตางประเทศ
ไมระบุ
รวม

ปการศึกษา 2514-15
จํานวน
%
49.20
5,161
(42.36)
(4,443)
1,237
11.79
900
8.58
1,356
12.93
912
8.69
879
8.38
0.06
6
0.36
38
10,489
100.00

ปการศึกษา 2516-17
จํานวน
%
5,444
52.86
(4,806)
(46.67)
1,037
10.07
841
8.17
12.87
1,325
7.53
775
7.82
805
6
0.06
65
0.63
10,298
100.00

ที่มา ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15
และปการศึกษา 2516-17

ตารางที่ 11
อัตราสวนจํานวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได
จําแนกตามอาชีพของบิดามารดา
ปการศึกษา 2514-15 และ 2516-17
อาชีพบิดามารดา
คาขาย
รับราชการ
เกษตรกรรม
รับจาง
อื่นๆ
ไมระบุ
รวม

ปการศึกษา 2514-15
จํานวน
%
53.40
5,601
24.11
2,529
5.87
616
9.43
989
6.37
668
0.82
86
10,489
100.00

ปการศึกษา 2516-17
จํานวน
%
53.49
5,508
22.19
2,285
5.17
532
12.13
1,249
4.95
510
2.08
214
10,298
100.00

ที่มา ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15 และ
ปการศึกษา 2516-17
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ตารางที่ 12
อัตราผลตอบแทนที่ปจเจกชนและที่สังคมไดรับจากการ
จัดการศึกษาระดับและประเภทตางๆ
.

ระดับและประเภทการศึกษา
ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาสายสามัญ
มัธยมศึกษาสายอาชีพ
การฝกหัดครู
อุดมศึกษา

อัตราผลตอบแทน
ที่ปจเจกชนไดรับ
38
16
11
13
9
11

อัตราผลตอบแทน
ที่สังคมไดรับ
20
14
10
8
8
7

ที่มา Mark Blaug, The Rate of Return to Investment in Education in Thailand (Bangkok : National Education
Council, 1971).
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ตารางที่ 13
ตนทุนในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตางๆ
ป 2511-12
(บาท)
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ขอนแกน
จุฬาลงกรณ
เชียงใหม
ธรรมศาสตร
มหิดล
ศิลปากร
พัฒนบริหารศาสตร
สงขลา
รวมทุกมหาวิทยาลัย

รายจายในการ คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยอัน จํานวน ตนทุน
ดําเนินงาน
ประจําป พึงไดประจําป นักศึกษา ถัวเฉลี่ย
25,016,000
456,830
6,295,120
3,156
10,066
11,708,000
306,608
4,222,056
598
27,157
55,922,000
636,586
8,772,160
9,882
6,611
38,227,000
877,050
12,091,256
3,237
15,816
18,572,000
266,118
3,667,104
11,076
2,032
51,177,000
410,200
5,652,552
3,971
14,414
5,954,000
101,033
1,392,240
658
11,318
6,566,000
70,856
976,400
852
8,832
4,796,000
131,013
1,805,360
155
43,435
217,938,000 3,256,694
44,874,248
33,585
7,320
(11,144)

ที่มา Mark Blaug, The Rate of Return to Investment in Education in Thailand, table 18.
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บเปนตนทุนถัวเฉลี่ยตอปในการผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจนจบ ทั้งนี้โดยสมมติวา อัตราการ
ถูกคัดชื่อออก (Drop-out Rate) เทากับ 23% ตอป และการซํ้าชั้นทําใหตองใชเวลา 4.3 ป ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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ตารางที่ 14
รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน จําแนกตามมหาวิทยาลัย
ถัวเฉลี่ย 2510-2515
รายจายดําเนินงาน รายจายดานทุน
ตอหัว
ตอหัว
เกษตรศาสตร
8,198.37
6,304.65
ขอนแกน
15.765.33
24,696.36
จุฬาลงกรณ
7,090.53
2,350.02
เชียงใหม
10,400.30
8,709.15
ธรรมศาสตร
2,006.89
735.81
มหิดล
26,359.31
15,770.30
ศรีนครินทรวิโรฒ
2,314.70
2,061.15
ศิลปากร
9,920.98
10,844.30
สงขลานครินทร
17,957.78
71,904.12
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
16,954.07
9,136.85
มหาวิทยาลัย

รายจายรวม
ตอหัว
14,503.02
40,452.69
9,440.55
19,109.45
2,742.70
42,129.61
4,375.85
20,765.28
89,861.90
26,090.92

ที่มา (1) เอกสารงบประมาณประจําป 2510-2515
(2) สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 2510-2515
หมายเหตุ เฉพาะตัวเลขรายจายตอหัวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2511-2515
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ตารางที่ 15
รายรับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2510-2515
ป
2510
2511
2512
2513
2514
2515
เฉลี่ย

งบประมาณแผนดิน
จํานวน
459,108,093
568,976,400
557,380,200
702,057,000
832,850,000
733,849,400
642,370,182

%
91.07
94.60
94.24
93.84
94.07
93.31
93.62

คาเลาเรียนและคา
ธรรมเนียมการศึกษา
จํานวน
%
22,785,379 4.25
21,740,751 3.61
29,991,581 5.07
34,987,638 4.68
39,679,284 4.48
40,475,149 5.15
31,609,964 4.61

เงินผลประโยชน
จํานวน
8,151,481
2,066,162
1,210,031
9,660,158
5,291,905
8,088,342
5,744,680

%
1.62
0.34
0.20
1.29
0.60
1.03
0.88

เงินอุดหนุนและ
เงินบริจาค
จํานวน
%
14,065,833 2.79
8,646,169 1.44
2,847,502 0.48
1,426,632 0.19
7,526,136 0.85
4,088,305 0.52
6,433,429 0.94

ที่มา สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ป 2510-2515

รวม
504,110,786
601,429,482
591,429,314
748,131,428
885,347,325
786,501,196
686,159,254
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ตารางที่ 16
รายจายตอหัวขั้นตํ่าและขั้นสูงสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ
ถัวเฉลี่ย 2510-2515
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ขอนแกน
จุฬาลงกรณ
เชียงใหม
ธรรมศาสตร
มหิดล
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปากร
สงขลานครินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รายจายตอหัวขั้นตํ่า
14,503
40,453
9,441
19,109
2,743
42,130
4,376
20,765
89,862
26,091

รายจายตอหัวขั้นสูง
15,253
41,841
9,950
20,253
3,322
43,061
4,781
21,239
91,405
27,274

ที่มา ตารางที่ 14 และสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
2510-2515
หมายเหตุ ตัวเลขของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2511-2513

ตารางที่ 17
ภาระตนทุนของนักเรียนนักศึกษาระดับตางๆ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา (สายสามัญ)
อุดมศึกษา

อัตราสวนระหวางตนทุนโดยตรงของ อัตราสวนระหวางตนทุนรวมของ
เอกชนกับตนทุนโดยตรงของสังคม เอกชนกับตนทุนรวมของสังคม
0.46
0.46
0.83
0.95
0.18
0.70
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ตารางที่ 18
ภาระรายจายในรูปตัวเงินตอปของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. รายจายของรับบาลตอนิสิตหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2511)
2. รายจายของนิสิต
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
คาใชจายสวนตัว
3. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัว
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
ตนทุนถัวเฉลี่ย

จํานวนเงิน
(บาท)
9,441

49.60

9,531
(1,100)
(8,431)
62

50.07
(5.78)
(44.29)
0.33

19,034

100.00

%

ที่มา ตารางที่ 1 และ 14 และสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
2510-2516
หมายเหตุ คาใชจายสวนตัว รวมคาที่พัก คาเครื่องแตงกายนิสิต คาพาหนะ คาอาหาร และคาอุปกรณการศึกษา
ไมรวมคาเสื้อผาอื่นๆ คาพักผอนหยอนใจ และคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา

ตารางที่ 19
เงินไดอนั พึงไดของผูที่มีวุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
ปที่ทํางาน
1
2
3
4
รวม

เงินไดตอป
9,000
9,660
10,200
10,800
39,600
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ตารางที่ 20
ภาระตนทุนทางเศรษฐกิจในการรับการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตนทุนและรายจายในชวงเวลา 4 ป
1. รายจายของรัฐบาลตอนิสิตหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
2. ตนทุนทางเศรษฐกิจของนิสิต
คาเลาเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
คาใชจายสวนตัว
เงินไดอันพึงได
3. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัว
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
ตนทุนทางเศรษฐกิจ 4 ป
ที่มา ตารางที่ 18 และ 19

จํานวนเงิน
(บาท)
37,764

32.63

77,724
(4,400)
(33,724)
(39,600)
248

67.16
(3.80)
(29.14)
(34.22)
0.21

115,736

100.00

%

50

ตารางที่ 21
ภาระตนทุนทางเศรษฐกิจของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

4. รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
5. ตนทุนทางเศรษฐกิจของนักศึกษาตอป
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตอป
คาใชจายสวนตัวตอป
เงินไดอันพึงไดตอป
6. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัวตอป
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
ตนทุนทางเศรษฐกิจตอป

จํานวนเงิน
(บาท)
13,016

39.94

19,431
(1,100)
(8,431)
(9,900)
138

59.63
(3.38)
(25.87)
(30.38)
0.42

115,736

100.00

ที่มา (ก) รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน และเงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัวคํานวณเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษา 10 แหง
(ข) ตนทุนทางเศรษฐกิจของนักศึกษาคํานวณจากตารางที่ 18

%
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