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ทศิทางและแนวโนมที่หา
ระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษา
(Higher Education Finance)
 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษามีอยูอยางนอย 2 ประการ 
กลาวคือ  ประการแรก รัฐบาลเกือบมิไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ประการที่สอง  รัฐบาลจดัสรรงบประมาณแผนดินแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยางคอนขางเต็มที่

 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบการคลังสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอยูอยางนอย 
2 ประการ กลาวคือ
  ประการแรก ระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษามีลักษณะเปนการจัดสรรงบ
ประมาณแผนดินใหแกสถาบันอุดมศึกษาหรือผูผลิตบริการอุดมศึกษา หรือที่ภาษาเศรษฐศาสตร
เรียกวา Supply-side Financing แมในเวลาตอมาจะมีการจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ซึง่จดัสรรเงนิใหกูแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดวย แตการจัดสรรเงินใหกูมิไดเปนไปตามหลักการ
ของ Demand-side Financing เพราะเปนการจัดสรรลงไปยังสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและ 
เอกชน  ซึง่ทํ าหนาที่จัดสรรตอไปยังนักศึกษาผูกูอีกทอดหนึ่ง
 ประการที่สอง ระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาของรัฐมีลักษณะแตกตางกัน
ระหวางระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปนโครงการพิเศษ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเก็บคาบริการอุดมศึกษาในอัตราใกลเคียงกับตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยเปน
อยางตํ่ า เพราะเปนการผลิตเพื่อขายหารายได ในขณะที่ระดับปริญญาตรีเก็บคาบริการตํ่ ากวา 
ตนทนุการผลิตถัวเฉลี่ยมาก

ระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ Supply-side Financing เปนระบบ
ที่จํ ากัดเสรีภาพในการเลือกของนักศึกษา เนื่องเพราะเปนการจัดสรรทรัพยากรใหแกผูผลิต หาก
เปน Demand-side Financing ซึ่งเปนการจัดสรรทรัพยากรใหแกผูบริโภค นักศึกษาจะมีเสรีภาพ
ในการเลือกสถานศึกษาตามความตองการ การตัดสินใจเลือกของนักศึกษามีผลตอรายไดของ
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มหาวิทยาลัย เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษารับเขาเทานั้นที่มีรายไดจากคาบริการอุดมศึกษา 
ดวยเหตุดังนี้ Demand-side Financing จึงมีผลสงเสริมการแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษา  
ซึง่มผีลตอการปรับปรุงคุณภาพของบริการอุดมศึกษาอีกทอดหนึ่ง ระบบ Supply-side Financing 
อันเปนพื้นฐานของระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาดังที่เปนอยู ไมมีโครงสรางสิ่งจูงใจในการ 
ปรับปรุงคุณภาพของบริการอุดมศึกษา และในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ
 นโยบายการเก็บคาบริการอุดมศึกษาในอัตราตํ่ ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย
สํ าหรับระดับปริญญาตรี มีผลเทากับการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแกผูที่เขามหาวิทยาลัยได 
โดยที่ผูไดประโยชนจากบริการอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ (ระบบการจํ ากัดการรับเขา) 
สวนใหญมีฐานะเศรษฐกิจปานกลางและดี มีภูมิลํ าเนาในกรุงเทพฯและภาคนาคร และมิได
ประกอบอาชีพเกษตรกร ระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาดังกลาวนี้จึงมีสวนในการสรางปญหา
ความไมเสมอภาคในการกระจายรายได โดยที่ผูไดประโยชนจากบริการอุดมศึกษาของรัฐมิตองรับ
ภาระตนทนุการผลิตในสัดสวนอันสมควร ในเมื่อคาบริการอุดมศึกษาในสาขาวิชาเกือบทั้งหมดตํ่ า
กวาตนทนุการประกอบการถัวเฉลี่ย (Average Operating Cost) ของมหาวิทยาลัย
 ในเมื่อรัฐยังตองใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในอัตราสูง แต
มหาวิทยาลัยหารายไดจากการขายบริการในระดับบัณฑิตศึกษา ถึงมหาวิทยาลัยจะเลือกเดิน 
แนวทางตลาด แตตลาดบริการอุดมศึกษามิอาจมีฐานะเปนตลาดที่แทจริงได เพราะผูบริหาร
มหาวทิยาลยัขยาดที่จะขึ้นคาบริการอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี (ทั้งๆ ที่รับมอบอํ านาจในการ
ตัดสนิใจอยางเตม็ที่) เนื่องเพราะเกรงแรงเสียดทานทางการเมือง ในเมื่อรัฐมิไดกดดันเพื่อเปลี่ยน
ระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาจากระบบ Supply-side Financing ไปเปน Demand-side 
Financing สถาบนัอดุมศึกษาของรัฐจึงยังแบมือของบประมาณแผนดินในระดับเกินสมควรตอไป 
ในขณะที่สวนเกินทางเศรษฐกิจที่ไดจากการขายบริการอุดมศึกษาโครงการพิเศษแบงปนกันในหมู
ผูบริหารและอาจารยมหาวิทยาลัยผูผลิตบริการอุดมศึกษา ทั้งๆ ที่สวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้
เกิดจากการใชทรัพยากรของแผนดิน ทั้งทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรกายภาพ ดวยเหตุดังนี้ 
ตลาดบรกิารอดุมศกึษาจงึมลัีกษณะครึง่ๆกลางๆ หรือทีภ่าษาเศรษฐศาสตรเรียกวา Quasi-Market 
อันเปนตลาดที่ไมเกื้อกูลใหกลไกราคาทํ าหนาที่จัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มที่
 ระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาในปจจุบันมิไดเสริมสงใหนักศึกษาจาก 
ครอบครัวยากจนมีโอกาสในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แมจะมีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการ
ศึกษา แตไมเพยีงพอ เพราะสิ่งที่นักศึกษายากจนตองการคือ เงินใหเปลา (Grant) หรือทุนการ
ศึกษา  มิใชเงินใหกู
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 ระบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาดังที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากสรางความ 
ไมเปนธรรมและไมเกื้อประโยชนนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากจนแลว ยังบมเพาะและแพร
ระบาดความไรประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอีกดวย
 หากจะปฏิรูประบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาเพื่อแกปญหาดังกลาวขางตนนี้  
กต็องปรับระบบ Supply-side Financing ไปสูระบบ Demand-side Financing ปรับอัตราคา
บริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีใหใกลเคียงกับตนทุนการประกอบการถัวเฉลี่ย จัดตั้งกองทุน
การศกึษาส ําหรับนักศึกษาที่มาจากครอบครัวยากจน และแปรตลาดบริการอุดมศึกษาจาก Quasi-
Market ไปเปนตลาดที่แทจริง โดยลดทอนการใชทรัพยากรของแผนดินในการหาประโยชนสวน
บุคคลในหมูผูบริหารและอาจารยมหาวิทยาลัย
 แตการปฏิรูปในแนวทางที่กลาวขางตนนี้ยากที่จะเปนไปได หากมหาวิทยาลัย 
ยังคงมีความเปนอิสระโดยปราศจากความรับผิด ความพยายามในการดึงมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบราชการ และเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรงบประมาณแผนดินไปสูการจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ทัว่ไปในลกัษณะ Bloc Grant รังแตจะซํ้ าเติมปญหาที่มีอยูแลวใหเลวรายลง หากไมถือโอกาส 
ในการสรางกลไกใหผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความรับผิดในการปรับปรุงคุณภาพบริการอุดมศึกษา
และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการปฏิรูประบบการคลังเพื่อการอุดมศึกษาควบคู 
ไปดวย ความเปนอิสระโดยปราศจากความรับผิดเปนกติกาการเลนเกมอันเลวราย ซึ่งบอนทํ าลาย
ระบบอุดมศึกษาในขั้นฐานราก

ทศิทางและแนวโนมที่หก
สากลานุวัตรของการอุดมศึกษา
Internationalization of Higher Education
 ขอตกลงทัว่ไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services 
= GATS) ก ําลงักลายเปนระเบียบการคาระหวางประเทศ ในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา 
(Doha Round) การคาบริการโดยเสรีเปนหัวขอการเจรจาที่สํ าคัญ โดยที่บริการการศึกษาเปน 
สวนหนึ่งของภาคบริการ
 การเปดเสรีการคาบริการการศึกษาเปนที่ยอมรับในหมูชนชั้นสูงในสังคมไทย  
การขยายตวัของระบบโรงเรียนนานาชาตินับเปนประจักษพยานของความขอนี้ การเปดเสรีการคา
บริการการศกึษาในระดับอุมศึกษามีมากกวาการศึกษาระดับอ่ืน โครงการจัดการศึกษานานาชาติ
ผุดขึน้ในสาขาวชิาตางๆของสถาบันอุดมศึกษาจํ านวนมาก ทั้งของรัฐและเอกชน  โครงการเหลานี้
มกัจะมมีหาวทิยาลยัตางประเทศเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) บางโครงการ
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จดัการเรยีนการสอนในลกัษณะ Sandwich Courses โครงการสวนใหญมกีารแลกเปลีย่นนกัศึกษา
กบัมหาวิทยาลัยตางชาติ

 กลาวโดยสรุปก็คือ สังคมไทยยอมรับการเปดเสรีการคาบริการการศึกษาตั้งแต
กอนการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา สํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โครงการจัดการศึกษา
นานาชาตถิอืเปนหนาตาของสถาบัน โดยที่ผูบริหารบางสวนหลงเขาใจผิดวา โครงการดังกลาวนี้
เปนกลไกในการยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปน World-Class University แทที่จริงแลว คุณภาพของ
โครงการจัดการศึกษานานาชาติในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยตางๆแตกตางกันมาก โครงการ
ลักษณะเชนนี้เปนกลไกในการหากํ าไร เพื่อแบงปนกันในหมูผูบริหารและอาจารยมหาวิทยาลัย  
มใิชกลไกในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของบริการอุดมศึกษา
 หากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮายุติลงโดยยอมรับกติกาการเปดเสรีการคา
บริการอุดมศึกษา ภาคอุดมศึกษาอาจมิไดรับผลกระทบมากนัก เพราะสถาบันอุดมศึกษาคอยๆ 
ปรับตัวรับกระบวนการสากลานุวัตรของบริการอุดมศึกษามากอนแลว คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา  
การเปดเสรีภาคบริการอุดมศึกษาทํ าใหสถาบันอุดมศึกษาในเมืองไทยตองเผชิญการแขงขัน 
เพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด คํ าตอบสวนหนึ่งขึ้นอยูกับกติกาในรายละเอียดที่กํ าหนดโดยองคการ 
การคาโลก  อีกสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการตัดสินใจของสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
 มหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลวสามารถหาประโยชนในประเทศที่ดอย
พฒันากวาไดหลายวิถีทาง วิธีการดั้งเดิมคือ การผลิตเพื่อการสงออก นั่นก็คือ การมีรายไดในรูปคา
บริการอดุมศกึษาจากนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลว

การเปดเสรีภาคบริการอุดมศึกษาทํ าใหประเทศที่พัฒนาแลวมีทางเลือกในการ
ยายที่ต้ัง 'โรงงาน' มาสูประเทศโลกที่สาม (Relocation of Industry) หรือต้ังสาขาการผลิต 
ในประเทศโลกทีส่าม แตการยายมหาวิทยาลัยก็ดี หรือการตั้งสาขาใหมก็ดี ลวนแลวแตตองการเงิน
ลงทุนสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (Academic 
Infrastructure) ดังเชนหองสมุด หองปฏิบัติการและหองทดลองทางวิทยาศาสตร ขนาดของตลาด
ในประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียวอาจเล็กเกินกวาที่จะทํ าใหการลงทุนดังกลาวนี้ใหผล
ตอบแทนทีคุ่มคา การสรางตลาดใหมีขนาดที่เหมาะสมสํ าหรับการลงทุนอาจเปนเรื่องยากยิ่ง

การทํ าสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่ดอย
พัฒนากวา อาจเปนยุทธวิธีที่เหมาะสมสํ าหรับมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลว เพราะใช
เงนิทนุนอย และมคีวามเสี่ยงในการลงทุนนอย และนาจะเปนยุทธวิธีที่เลือกใชกันอยางแพรหลาย 
หากการณเปนจริงเชนนี้ การเปดเสรีภาคบริการอุดมศึกษาภายหลังการเจรจาการคาพหุภาคี
รอบโดฮาจะไมมีผลในการเพิ่มพูนการแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ
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มากนกั แตจะเพิม่ความเขมขนในการแขงขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศดวยกันเอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแยงชิงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร และในการแยงชิงลูกคาเพื่อขายบริการ
อุดมศึกษา
 การเปดเสรีภาคบริการอุดมศึกษามีผลตอการขยายตัวของบริการอุดมศึกษา
ทางไกลดวย การขายบริการอุดมศึกษาผาน internet จะมีมากขึ้น โดยที่สวนใหญอาจเปนบริการ
อุดมศกึษาคณุภาพตํ่ า และลูกคาในเมืองไทยอาจตองการปริญญาบัตรมากกวาบริการที่มีคุณภาพ
 การเปดเสรีภาคบริการอุดมศึกษาใหประโยชนแกมหาวิทยาลัยในประเทศที่
พฒันาแลวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการขยายชองทางในการหารายได สถาบันอุดมศึกษา
ไทยอาจไดประโยชนจากการรับถายทอดวิทยาการจากมหาวิทยาลัยที่เปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร 
แตมิอาจคาดหวังวา สถาบันอุดมศึกษาไทยจะสามารถกาวพนแผนดินไทยเพื่อไปขายบริการ
อุดมศึกษาในตางแดน การตั้งรับการเปดเสรีภาคบริการอุดมศึกษาจึงเปนยุทธวิธีเดียวที่มีใหเลือก
สํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

หมายเหตุ
 บทความนี้เรียบเรียงจากบทอภิปรายเรื่อง จนิตภาพอุดมศึกษากาวใหมหลังการ
ปฏิรูป จัดโดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมกับ
มหาวทิยาลยัธรุกิจบัณฑิตย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ผูรวมอภิปรายประกอบดวยศาสตราจารย
ดร.ชัยอนันต สมทุวณิช  และ ดร.อมรวชิช นาครทรรพ
 ตอนที่หนึ่งและตอนที่สองของบทความนี้ ตีพิมพในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน
ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม  และ 28 สิงหาคม 2546 ตามลํ าดับ


