
อุดมศึกษา :

ใครรับภาระ ใครไดประโยชน ใครควรรับภาระ ?

หนังสือเลมนี้เปนรายงานอีกชิ้นหนึ่งของคณะกรรมาธิการคารเนกี้วาดวยการ 
อุดมศึกษา  (The Carnegie Commission on Higher Education)  ซึง่มนีายคลาก คาร (Clark 
Kerr) นกัการศกึษาผูมีชื่อเสียงเปนประธาน  และประกอบดวยนักการศึกษาและนักเศรษฐศาสตร
ทีม่ชีือ่อีกหลายทาน  ดังเชนนายอีริก แอชบี้ (Eric Ashby)  นายคารล เคยเซน (Karls Kaysen)  
และนายเจมส เพอรกินส (James A. Perkins) เปนอาท ิ  เนือ้หาของรายงานชิ้นนี้เนนหนักดาน
เศรษฐกจิการศกึษาระดับมหาวิทยาลัย แมจะจํ ากัดเฉพาะกรณีของสหรัฐอเมริกา แตขอเสนอแนะ
ทางนโยบายที่ปรากฏในรายงานนี้ตลอดจนวิธีการวิเคราะหตางๆ นาจะเปนประโยชนตอผูบริหาร
การศกึษาและผูที่สนใจเศรษฐศาสตรการศึกษาโดยทั่วไป

แมวารายงานชิ้นนี้จะมิไดพิจารณาปญหาการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาครัฐ
บาลกับภาคเอกชน (Inter-sector Allocation of Resources) โดยตรง  แตก็ไดแสดงความเห็น
ปรากฏในบทตางๆวา การที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาตางมีบทบาทในการ 
จัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรวมกันนั้นนับวาเหมาะสมแลว เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาเปนระบบทุนนิยมที่ไมมีการวางแผนจากสวนกลาง รายงานชิ้นนี้มีจุดมุงหมายที่จะ
หาคํ าตอบของคํ าถามพื้นฐานสามขอดวยกัน กลาวคือ ประการแรก ใครเปนผูรับภาระตนทุน 
ในการจดัการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา  ประการที่สอง ประโยชนอันเกิด
จากการจดัการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ตกแกผูใดบาง และประการที่สาม ใครควรจะรับภาระ
ตนทนุในการจัดการอุดมศึกษาในประเทศนั้น

ความสํ าคัญของการอุดมศึกษาที่มีต อเศรษฐกิจอเมริกันนั้นมีอยู โดยมิพัก 
ตองสงสยั ดังจะเห็นไดวา รายจายเพื่อการอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาตกประมาณรอยละ 2.5 ของ
รายไดประชาชาติ (GNP) ซึง่นบัวาเปนอัตราสวนคอนขางสูง เมื่อเทียบกับกรณีของประเทศไทย  
ซึง่รายจายเพือ่การอุดมศึกษาตกประมาณรอยละ 0.6 ของรายไดประชาชาติเทานั้น ดังนั้น วิธีการ
ระดมทรัพยากรหรือวิธีการหาเงินเพื่อมาจัดการศึกษาระดับนี้ จึงมีผลกระทบตอสวัสติการและการ
กระจายรายไดของประชาชนภายในประเทศไดมาก ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา ใครเปนผูรับ
ภาระตนทนุในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา รายงานชิ้นนี้ไดหาขอมูลต้ังแต
ป ค.ศ. 1929-1971  และพบวา เทาที่เปนอยูในปจจุบัน (ตนทศวรรษ 1970)  หากพิจารณาจาก
รายจายที่เปนตัวเงิน (Monetary Outlays) รายจายเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยประมาณ



2

หนึ่งในสามตกเปนภาระของตัวนักศึกษาและผูปกครอง สวนอีกสองในสามตกเปนภาระของผูเสีย
ภาษีและเอกชนที่บริจาคเงินเพื่อการนี้ แตถาหากพิจารณาจากตนทุนทางเศรษฐกิจ (Economic 
Costs) ซึง่รวมรายไดทีน่ักศึกษาควรจะไดหากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือกเรียนหนังสือ (Foregone 
Earnings) ไวดวย ตัวเลขภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาจะกลับกัน กลาวคือ ตัวนักศึกษา
และผูปกครองรับภาระถึงสองในสาม สวนผูเสียภาษีและเอกชนที่ใจบุญสุนทรทานรับภาระเพียง
หนึง่ในสามเทานัน้ ในการพิจารณาภาระรายจายเพื่อการอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการชุดนี้เลือกใช
วิธีการคํ านวณตนทุนทางเศรษฐกิจแทนวิธีการคํ านวณรายจายที่เปนตัวเงิน ทั้งนี้ก็เพราะรายไดที่
นักศึกษาควรจะได หากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือกเรียนหนังสือ (Foregone Earnings) นั้น  
ถอืเปนตนทนุชนิดหนึ่งอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํ างาน (Opportunity Cost) จงึควรนํ ามา
พจิารณาดวย  เพือ่สะดวกแกการพิจารณาความเปนธรรมในสังคม  เหตุผลขอนี้นับวานาฟงอยาง
ยิ่ง แตก็เทากับวา เรายึดถือสมมติฐานที่วา รายจายเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นเปน 
รายจายเพือ่การลงทุน หากไมเรียนตอ ก็ตองทํ างานหารายได แตถาหากเรียนตอ รายไดอันพึงได
นัน้ยอมเปนตนทนุชนดิหนึง่ ซึ่งจํ าตองนํ ามาพิจารณา หรือกลาวอีกแงหนึ่ง หากไมนํ าเงินมาใชจาย
เพือ่การศกึษาระดบัมหาวิทยาลัย ก็สามารถนํ าเงินนั้นไปลงทุนได แตเรายอมเห็นไดวา การใชจาย
เงนิเพือ่การศกึษาระดับอุดมศึกษานั้นไมจํ าเปนตองเปนการลงทุนเสมอไป แตอาจเปนรูปหนึ่งของ
การบริโภค (Consumption) ได คนบางคนอาจเลือกเรียนหนังสือเพียงเพื่อความสุขสวนตัว มิใช
เพือ่การหารายไดเพิ่มข้ึนในอนาคต อยางไรก็ตาม รายไดอันพึงไดดังกลาวนี้เปนรายการตนทุนทาง
เศรษฐกิจที่สํ าคัญอันพึงพิจารณา ตนทุนประเภทนี้มีความสํ าคัญตอนักศึกษาที่มาจากครอบครัว 
ทีย่ากไรมากกวาผูที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง

ในการพจิารณาตนทุนในการศึกษานั้น มีปจจัยตางๆอยางนอย 4 ปจจัยที่ตอง
พจิารณา  กลาวคือ ปจจัยแรก ไดแก ราคา (Nominal Price) ทีต่องจายเพื่อเขาเรียน ซึ่งก็คือ
คาเลาเรยีนและคาธรรมเนียมตางๆที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  ปจจัยที่สอง ไดแก ตนทุนที่นักศึกษา
และผูปกครองตองควักกระเปาจาย (Out-of-pocket Cost) ซึง่นอกจากประกอบดวยคาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆแลว ยังประกอบดวยคาหนังสือและวัสดุอุปกรณการศึกษา คาเดินทาง 
และคาครองชีพอื่นๆ  ปจจัยที่สาม ไดแก เงนิอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาล เงินบริจาค 
ทีไ่ดรับจากสาธารณชน  และภาษีที่มหาวิทยาลัย (เอกชน) ไดรับยกเวนไมตองเสีย และปจจัยที่ส่ี
ไดแก ตนทุนอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํ างานของนักศึกษา ซึ่งก็คือรายไดอันพึงไดหาก 
นกัศกึษาเลอืกท ํางานเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา แทนที่จะเลือกเรียนตอ ดังนั้น ในการพิจารณาปญหา
ที่วา ภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใครนั้นจํ าตองคํ านึงถึงปจจัยทั้งสี่นี้ดวย แตเพื่อ
สะดวกในการวเิคราะห เราอาจพิจารณาภาระตนทุนดังกลาวจากสามดานดวยกัน  กลาวคือ จาก
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ดานผูรับบริการการอุดมศึกษา (นักศึกษา) จากดานสถาบันที่จัดบริการการอุดมศึกษา (หรือ
มหาวทิยาลยั)  และจากดานระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม

ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา ใครเปนผูที่ไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยนั้น ดูจะเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในหมูนักสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นกัเศรษฐศาสตรวา ประโยชนของการอุดมศึกษานั้นมิไดตกเฉพาะตัวผูเรียนเทานั้น หากทวายังตก
แกสังคมโดยสวนรวมอีกดวย ไมวาจะเปนความกาวหนาทางวิทยาการและผลที่มีตอการจํ าเริญ
เตบิโตทางเศรษฐกิจ  ประโยชนบางประเภทสามารถประเมินเปนตัวเงิน (Pecuniary Benefits) ได 
แตบางประเภทกเ็ปนประโยชนในรูปนามธรรม ซึ่งไมอาจประเมินเปนตัวเงินได ดังนั้น ในเวลาที่ 
นักเศรษฐศาสตรคํ านวณอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษาประเภทตางๆ 
(Social Rate of Return) จงึมกัจะพจิารณาเฉพาะประโยชนที่ประเมินเปนตัวเงินไดเทานั้น ซึ่ง 
ยังผลใหอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษาที่คํ านวณไดต่ํ ากวาที่ควรจะเปน 
อยางไรกต็าม ความเห็นที่วา การศึกษากอประโยชนแกสังคม (Social Benefit) นัน้ หาใชความ
เห็นอันเปนที่ยอมรับทั่วกันในหมูนักเศรษฐศาสตรดวยกัน ดังจะเห็นไดวา นายมิลตัน ฟรีดแมน  
นักเศรษฐศาสตรผูนํ าแหงสํ านักชิคาโก ซึ่งครั้งหนึ่งเชื่อวา การศึกษาเปนผลประโยชนตอผูอ่ืน 
(Neighbourhood Effects)  มใิชเปนประโยชนเฉพาะแกผูเรียนเทานั้น (Friedman 1962)  มาบัดนี้
กลบัปฏิเสธความเชือ่เชนนี้ พรอมทั้งชี้ใหเห็นวา ในเวลาที่กลาวอางถึงประโยชนที่สังคมไดรับจาก
การจัดการศึกษานั้นผูกลาวอางมักจะมิไดพิจารณาถึงผลในทางลบที่การศึกษากอใหเกิดขึ้นแก
สังคม (Negative External Effects) (Friedman 1968)  ถงึกระนัน้กต็าม รายงานชิ้นนี้มีความเห็น
วา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกอประโยชนแกสังคม พรอมทั้งชี้ใหเห็นประโยชนประเภทตางๆ 
ดังนี้

(1) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน 
ในประเทศ ความกาวหนาแหงวิทยาการและผลการวิจัยที่ทํ ากันในมหาวิทยาลัย อาจมีประโยชน
ในการเอือ้อํ านวยใหประชาราษฎรมีความอยูดีกินดีข้ึน ตัวอยางของความขอนี้ ไดแก ความรูและ
ผลการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและทางดานเกษตรศาสตร ทํ านองเดียวกัน การ 
อุดมศึกษาอาจมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานของนักศึกษาระดับนี้ กลาวอีกนัยหนึ่ง 
การศกึษาระดบัมหาวิทยาลัยอาจกอประโยชนดานการจัดสรรทรัพยากร (Allocative Benefit) ใน
แงที่วา การอุดมศึกษาอาจชวยใหความสามารถในการตัดสินใจเพื่อการตางๆ ความสามารถใน
การประเมินผลดีผลเสียอันเกิดจากพฤติกรรมประเภทตางๆ และความสามารถในการเลือกปฏิบัติ
การดีข้ึน

(2) การอดุมศกึษาอาจมีสวนชวยใหสังคมดํ ารงอยูไดดีข้ึน เพราะอาจมีสวนชวย
สรางทัศนคติและคานิยมของมวลนักศึกษาไปในทางที่จักสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง 
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กลมกลนืมากขึน้ มหาวิทยาลัยนอกจากจะเปนแหลงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูและความคิด
เหน็แลว  ยังเปนแหลงสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม และกระตุนสํ านึกทางการเมืองอันจักชวยให
กระบวนการประชาธิปไตยทางการเมืองดํ ารงอยูได

(3) การอดุมศึกษาอาจกอผลแกเพื่อนบาน (Neighbourhood Effect) มนุษย 
ทุกคนยอมตองการอยูรวมกับเพื่อนบานที่ดี เพื่อนบานที่มีการศึกษาอาจชวยใหคนในละแวกบาน
เดียวกันใจกวางและยินดีรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน อาจชวยแนะนํ าโภชนาการที่ถูกหลัก 
อันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยแหงรางกาย และอาจชวยกระตุนใหมีสํ านึกแหงการเสียสละ
เพือ่ชุมชนมากขึ้น

ประเดน็ทีว่า การอุดมศึกษามีประโยชนตอสังคมหรือไมนั้น มีความสํ าคัญตอการ
กํ าหนดภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา ภาระตนทุนในการ 
จดัการอดุมศึกษาควรจะตกแกผูใดนั้น ความเห็นของนักเศรษฐศาสตรแตกแยกออกเปน 3 กลุม
ใหญๆ  กลุมที่หนึ่ง เหน็วา ประโยชนพื้นฐานของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตกเฉพาะแกผูเรียน
ในรูปของความสามารถในการหาเงินไดที่เพิ่มพูนขึ้น ดังนั้น นักศึกษาหรือผูปกครองจึงควรเปนผูรับ
ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียนและคา 
ธรรมเนยีมตางๆที่เรียกเก็บ  ควรเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing)

กลุมที่สอง  เหน็วา การอุดมศึกษาเปนประโยชนทั้งตอสังคมและตอผูเรียน ดังนั้น
สังคมจึงควรรับภาระตนทุนในการผลิตบริการการศึกษาระดับนี้รวมกับนักศึกษาและผูปกครอง 
การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนใหเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย นอกจากจะไมเปนธรรมแกนักศึกษาและ 
ผูปกครองเทานั้น หากทวายังอาจมีผลใหการลงทุนในดานการอุดมศึกษานอยกวาที่ควรดวย  
ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียนที่เรียกเก็บจากนักศึกษาหรือผูปกครองควรจะตํ่ ากวา 
ตนทนุถวัเฉลีย่ ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรใหเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาระดับนี้  ซึ่งเงินอุดหนุน
ดังกลาวนีย้อมไดจากภาษีอากรที่เก็บจากประชาชน แตสัดสวนของภาระรายจายระหวางนักศึกษา 
(หรือผูปกครอง)  กับสังคม (ซึ่งก็คือประชาชนผูเสียภาษีอากร) จะเปนเทาใดนั้น ไมมีหลักเกณฑ
ทางวทิยาศาสตรที่จะกํ าหนดได จํ าเปนตองอาศัยวิจารณญาณสวนบุคคล กลุมที่สาม มคีวามเห็น
วา การอุดมศึกษาเปนประโยชนตอสังคมเปนอันมาก ดังนั้น สังคมควรรับภาระตนทุนในการ 
จดัการศกึษาระดบันี้อยางเต็มที่  กลาวคือ ควรเปนการศึกษาชนิดใหเปลาหรือเกือบใหเปลา เพราะ
ตัวนกัศกึษาเองก็มีตนทุนแหงการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ทีต่องเสีย ในรูปของรายไดอัน
พงึไดหากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือกเรียน

นอกจากความเห็นเกี่ยวกับการกระจายภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาของ 
นกัเศรษฐศาสตรสามกลุมขางตนนี้แลว ยังมีความเห็นอีกแนวหนึ่งซึ่งควรแกการพิจารณาอยางยิ่ง  
กลาวคอื ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนระดับใด ควรจะกระจายระหวางชนตางรุน 
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(Intergeneration Sharing of Costs) เพราะประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษาใหแกชนรุนหนึ่ง
นัน้มไิดจํ ากัดเฉพาะชนรุนนั้น  หากทวาอาจสงผลถึงชนรุนตอมา ดังนั้น การกระจายภาระรายจาย  
โดยพิจารณาเฉพาะสัดสวนของตนทุนที่นักเรียนนักศึกษา (หรือผูปกครอง) กับสังคม (ซึ่งก็คือ
ประชาชนผูเสยีภาษีอากร) เปนผูรับภาระนั้นจึงมิใชวิธีที่ถูกตอง แตควรพิจารณาสัดสวนของตนทุน
ทีช่นแตละรุนพึงตองรับภาระ  โดยที่ระบบภาษีอากรควรเปนไปในทางที่จะกระจายภาระภาษีตาม
ความขอนี้ จึงจะถือไดวาเปนระบบภาษีที่ยุติธรรม ขอเสนอแนะทางนโยบายตามความเห็นใน 
แนวนี ้ สามารถจํ าแนกเปน 2 กลุมใหญๆ

กลุมที่หนึ่ง มคีวามเหน็วา ชนรุนนี้ (ซึ่งหมายถึงผูใหญในรุนนี้) ควรเปนผูรับภาระ 
รายจายในการจดัการศึกษาสํ าหรับชนรุนตอไป (ซึ่งหมายถึงเด็กในรุนนี้) ผูใหญในรุนนี้โดยทั่วไป
แลวมีฐานะเปนทั้งผูปกครองนักเรียนนักศึกษา กับผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ หากผูใหญในรุนนี้ 
รับภาระตนทนุในการจัดการศึกษาอุปถัมภค้ํ าจุนเด็กในรุนนี้ เมื่อเด็กในรุนนี้กลายเปนผูใหญในชน
รุนตอไป ก็จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กในรุนตอไป ดังนี้ชนรุนที่หนึ่ง 
จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนที่สอง และชนรุนที่สองก็รับภาระในการ 
จดัการศกึษาสํ าหรับชนรุนที่สาม  เปนเชนนี้เร่ือยไป

กลุมที่สอง มีความเห็นวา ชนแตละรุนควรรับภาระรายจายในการจัดการศึกษา
ของตนเอง แตรัฐบาลควรจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ตัดสนิใจเกีย่วกบัการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน รัฐบาลเรียก
เกบ็เงนิใหกูนัน้คนืดวยการเก็บภาษีอากรจากรายไดของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย ภาษีอากรที่
เก็บไดนี้จักไดนํ าไปจัดสรรเงินใหกูแกนักศึกษาในชนรุนตอไป รูปการณก็จะเปนดังนี้คือ รัฐบาล
เรียกเก็บภาษีจากชนรุนกอนเพื่อนํ ามาจัดสรรเงินกูแกนักศึกษามหาวิทยาลัยในชนรุนนี้ เมื่อนัก
ศึกษาในชนรุนนี้สํ าเร็จการศึกษาและมีรายไดจากการทํ างานก็ชํ าระเงินกูคืนแกรัฐบาลดวยการเสีย
ภาษอีากร ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บไดนี้ก็จะนํ าไปใชจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาในชนรุนตอไป เปน
ดังนี้เร่ือยไป

ขอเสนอแนะทางนโยบายที่ปรากฏในรายงานนี้ มีอยูรวมทั้งสิ้น 12 ขอ โดยสาระ
สํ าคัญมุงที่จะใหชองโอกาสในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเปนไปอยางเปนธรรม คณะกรรมาธิ
การชุดนี้มีความเห็นวา นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากจนควรจะมีโอกาสศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน รัฐบาลจึงควรใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษาที่ยากจนเปน
สัดสวนมากขึน้ ขณะเดียวกันควรลดอัตราคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐลง และพรอมกันนั้น 
รัฐบาลควรจะรับภาระรายจายเพื่อการอุดมศึกษามากขึ้น จนกระทั่งตนทุนทางเศรษฐกิจตก 
เปนภาระของนักศึกษาและผูปกครองประมาณสองในสาม และอีกหนึ่งในสามตกเปนภาระของ
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ประชาชนผูเสียภาษี (ในปจจุบัน สัดสวนดังกลาวก็ใกลเคียงกับขอเสนอแนะนี้) การเปลี่ยนแปลง 
ในเรือ่งเหลานี้ควรจะคอยเปนคอยไป นอกจากนี้ เนื่องจากความแตกตางของอัตราคาเลาเรียนที่
เรียกเก็บในมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยของรัฐมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ซึ่งถาหากจะปลอยให
เปนไปเชนนี ้มหาวิทยาลัยเอกชนยอมประสบวิกฤติการณถึงขั้นลมละลาย ดังนั้น รัฐบาลจึงควรได
ใหเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัยเอกชนมากขึ้น ขอเสนอที่สํ าคัญอีกขอหนึ่งของคณะกรรมาธิการ 
ชดุนีก้คื็อ จัดตั้งธนาคารสินเชื่อการศึกษาแหงชาติ (National Student Loan Bank) เพือ่จัดสรรเงิน
กูใหนักศึกษา

รายงานชิ้นนี้นับวามีคุณคาทางวิชาการและในดานขอเสนอแนะทางนโยบาย
อยางมาก แมวาจะเปนรายงานสภาพทางการคลังของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็ตาม แตก็มี
เนือ้หาหลายบทซึง่ชวยใหความกระจางเกี่ยวกับขอโตแยงทางทฤษฎี โดยเฉพาะอยางยิ่งบทที่ 10  
และ 11  สวนบทที ่ 14 อันวาดวยขอเสนอแนะทางนโยบายนั้น คงจะเปนประโยชนอยางมาก
สํ าหรบัผูที่มีสวนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐ
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