บทที่ 5
การศึกษากับการพัฒนา
5.1 การศึกษาและทรัพยากรมนุษย
หลักสําคัญในการพัฒนาความรูความสามารถของมนุษย ก็คือ การศึกษา ประเทศกําลัง
พัฒนาลงทุนในเรื่องของการศึกษาอยางมาก (ประมาณ 30 % ของงบประมาณแผนดิน) แตโดยเฉลี่ย
แลวประชากรในประเทศก็ยังไดรับการศึกษาไมทั่วถึง ผลที่ตามมาจากการลงทุนทางการศึกษาของ
ประเทศกําลังพัฒนา คือ ชองวางระหวางคนรวยและคนจนกวางขึ้น เกิดการวางงาน และการทํางาน
ตํากว
่ าระดับ สาเหตุของความลมเหลวของการลงทุนในการศึกษาของประเทศกําลังพัฒนาคือระบบ
การศึกษาสวนใหญเนนไปที่การเตรียมตัวเพื่อจะไปทํางานรับจางในภาคทันสมัยซึ่งอยูในเมือง โดย
สวนใหญจะตองเรียนสูงๆ จึงจะสามารถหางานที่ดี และไดรับผลตอบแทนที่ดี มิไดสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเพือ่ ใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพหรือประยุกตใชกับทองถิ่นที่ตนเองอยูได ดังนั้น
ระบบการศึกษาของประเทศกําลังพัฒนาจึงเปนตัวฉุดรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจมากกวาการกระตุน
เศรษฐกิจ
5.2 การศึกษาของประเทศกําลังพัฒนา
5.2.1 รายจายของรัฐบาลในเรื่องการศึกษา
งบประมาณรายจายเพื่อการศึกษาของประเทศกําลังพัฒนาจึงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน
รอบ 30 ปที่ผานมา คือ ตั้งแตรอยละ 15 ถึงรอยละ 30 ของรายจายทั้งหมดของรัฐบาล แตอยางไรก็ดี
เมือ่ เฉลีย่ ตอหัวแลว ประมาณ 229 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ประเทศพัฒนาแลวคาใชจายเพื่อการศึกษา
เฉลี่ยตอหัวประมาณ 468 เหรียญสหรัฐฯ
5.2.2 อัตราการอานออกเขียนได
อัตราการไมรูหนังสือของวัยผูใหญลดลง แตผลการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชา
กรทําใหจํานวนผูไมรูหนังสือเพิ่มขึ้น อัตราผูไมรูหนังสือพบมากที่สุดแถบเอเชียใต ประมาณรอยละ
50
5.2.3 ตนทุนและผลตอบแทนจากการศึกษา
ตนทุนของการศึกษาเมื่อเฉลี่ยตอหัวของนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบในแตละระดับแลว
มีคา ไมเทากัน รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาลงทุนทางดานการศึกษาในระดับสูงมากเกินไป อาจ
กลาวไดวาคาใชจายของคนที่เรียนหนังสือในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลังพัฒนา 1 คน ระยะ
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เวลา 1 ป เทากับคาใชจายของคนที่เรียนในระดับประถมศึกษา 88 คน ระยะเวลา 1 ป นอกจากนี้ใน
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ คนที่จะศึกษาสูงขึ้นไปถึงระดับอุดมศึกษามีประมาณรอยละ 6 แตรัฐ
บาลใชจายไปประมาณรอยละ 40 ของงบประมาณการศึกษา ซึ่งถานําเงินงบประมาณมาขยายการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษาแลวจะมีประสิทธิภาพมากกวา
ตารางที่ 5.1 อัตราสวนของตนทุนทางการศึกษาในแตละระดับ
กลุมประเทศ

อัตราสวนตนทุน
ระดับมัธยมศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาตอ
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ประเทศพัฒนา
(สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, นิวซีแลนด)

6.6

17.6

ประเทศกําลังพัฒนา
(มาเลเซีย, กานา, เกาหลีใต, เคนยา, อูกันดา,
ไนจีเรีย, อินเดีย)

11.9

87.9

ที่มา: George Psacharopoulos, The Return to Education : An International Comparison (Amsterdam : Elsevier,
1972), tab.8.2. Reprinted with Permission.

5.3 การศึกษาของผูหญิง
ในประเทศกําลังพัฒนา ผูหญิงจะไดรับการศึกษานอยกวาผูชาย โดยเฉลี่ยจํานวนปที่ศึกษา
เลาเรียนนอยกวาผูชายประมาณรอยละ 45 และเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ผูหญิงจะไดรับการศึกษานอยกวาผูชาย ประมาณรอยละ 9 28 และ 49
ตามลําดับ ประเทศกําลังพัฒนาจึงควรจะขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูหญิงเพิ่มมากขึ้น เพราะ
นอกจากจะทําใหผลิตภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น แตยังทําใหรูจักปรับปรุงคุณภาพชีวิตทําใหพฤติ
กรรมการมีบุตรเปลี่ยนไป ทําใหอัตราการเกิดลดลง และชวยขจัดปญหาความยากจน
5.4 การศึกษากับการจางงาน
5.4.1 อุปสงคและอุปทานของการศึกษา
อุปทานของการศึกษา คือ จํานวนสถาบันการศึกษา ซึง่ ในประเทศกําลังพัฒนาสวน
ใหญถูกกําหนดใหคงที่โดยนโยบายของรัฐบาล ดังนัน้ อุปสงคจึงมีบทบาทในการกําหนดการศึกษา
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ปจจัยที่กําหนดการศึกษาแบงออกเปน 4 ตัวแปร คือ
1) ความแตกตางของคาจางและรายได ซึ่งถารายไดจากการทํางานในเมืองกับชนบท
แตกตางกันมาก อุปสงคของการศึกษาจะสูงขึ้น
2) โอกาสของการหางานทําไดในเมือง ทั้งนี้ถา เกิดการวางงานในเมืองอุปสงคของ
การศึกษาในระดับสูงจะลดลง
3) ตนทุนโดยตรงของการศึกษา โดยอุปสงคของการศึกษามีความสัมพันธตรงขาม
กับคาใชจายดังกลาว
4) คาใชจายทางออมหรือคาเสียโอกาสของการศึกษา คือ เมื่อเด็กโตขึ้นสามารถหา
รายไดหรือทํางานหาเงินใหกับครอบครัวได เมื่อเขาไปเรียนหนังสือรายไดสวนนี้จะหายไป ดังนั้น
ถาคาใชจายโดยออมมีคาสูง อุปสงคที่มีตอการศึกษาจะลดลง
5.4.2 ตนทุนและผลประโยชนดานการศึกษาของเอกชนและสังคม
ประเทศกําลังพัฒนามีตน ทุนการศึกษาในแงสังคมสูงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามระดับ
การศึกษาทีส่ งู ขึ้น ขณะที่ตนทุนของเอกชนเพิ่มขึ้นชากวาหรืออาจลดลงดวย ชองวางระหวางตนทุน
ของสังคมกับเอกชนกวางขึ้นตามระดับการศึกษา เปนการกระตุนใหมีความตองการศึกษาในระดับ
สูงมากกวาการศึกษาในระดับตํ่า และเนื่องจากบุคคลยิ่งมีการศึกษาในระดับสูงมากขึ้นยิ่งไดเปรียบ
ในดานผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ทําใหประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญตองเรงจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาระดับสูงเพื่อสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทรัพยากรของประเทศจึง
ถูกจัดสรรไปอยางไมถูกตองหรือมากเกินไปสําหรับการศึกษาในระดับสูง เปนการเพิ่มตนทุนใหกับ
สังคม
ผลประโยชน/ตนทุน

ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ

(ก)
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อุดมศึกษา

ตนทุนของเอกชน
0

จํานวนป
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ผลประโยชน/ตนทุน
ตนทุนของสังคม
(ข)
อุดมศึกษา
ประถมศึกษา

0

ผลประโยชนของสังคม

มัธยมศึกษา

B

จํานวนป

รูปที่ 5.1 ตนทุนและผลประโยชนของการศึกษาในแงของเอกชนและของสังคม
จากรูป 5.1 ก. เปนการคาดคะเนผลตอบแทนของเอกชนจากการศึกษา และตน
ทุนทีเ่ ปนจริง ยิ่งระยะเวลาการศึกษามากขึ้น ผลตอบแทนที่เอกชนคาดวาจะไดรับเพิ่มสูงขึ้นเร็ว
กวาตนทุน
รูป 5.1 ข. แสดงใหเห็นถึงตนทุนและผลประโยชนของสังคมที่ไดรับจากการ
ศึกษาผลประโยชนของสังคมจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะแรก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการศึกษา
ในระดับตน ทําใหคนมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น ชาวชนบทเมื่อรูหนังสือก็สามารถนํามา
ใชปรับปรุงการงานอาชีพของตนใหดีขึ้นได การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นผลประโยชนของสังคม
เพิม่ ขึน้ แตเพิ่มขึ้นชา ๆ ในทางตรงกันขามตนทุนของสังคมเพิ่มขึ้นอยางชาๆ ในการศึกษาระดับ
ตน และเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อาจกลาวไดวาการศึกษาในระดับมัธยม
ศึกษาขึน้ ไปของประเทศกําลังพัฒนาไดรับการอุดหนุนอยางมาก การศึกษาในระดับที่เหมาะสม
ในแงของสังคม เพื่อใหผลตอบแทนสุทธิของสังคมสูงสุด ประชาชนควรไดรับการศึกษาอยาง
นอย B ป หลังจากปที่ B ตนทุนเพิ่มของสังคมจะมากกวาผลประโยชนเพิ่มของสังคม ดังนั้นการ
ลงทุนทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนสุทธิของสังคมจะลดลง การลงทุนที่เหมาะสมคือควรที่
จะปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะทําใหผลตอบแทนของสังคมขยับสูง
ขึ้น
จากทีก่ ลาวมาแลวจึงเกิดความขัดแยงกันระหวางจํานวนปการศึกษาที่เหมาะสม
ในแงของเอกชนและของสังคม เพราะผลประโยชนในแงเอกชนมากกวาผลประโยชนในแงของ
สังคมทําใหอุปสงคของการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นมากกวาระดับที่เหมาะสมของสังคม ดังนั้นรัฐบาลจึง
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ตองใหเงินอุดหนุนตลอดในเรื่องของการขยายการศึกษา ผลที่ตามมาคือการวางงานเพิ่มมากขึ้น
เนือ่ งจากงานในภาคทันสมัยเริ่มหายาก ดังนั้นการขยายการศึกษาออกไปมาก ๆ เพื่อสนองความ
ตองการของเอกชนทําใหการจัดสรรทรัพยากรของประเทศถูกจัดสรรไปอยางไมถูกตอง
5.5 การศึกษา สังคม และการพัฒนา
5.5.1 การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ
การศึกษาทําใหประเทศนั้นมีทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ มีความรู ความ
ชํานาญ มีทัศนคติใหม ๆ มีความทันสมัยขึ้น และเปนการเพิม่ โอกาสจางงานและการหารายได
5.5.2 การศึกษา ความไมเสมอภาค และความยากจน
การศึกษาของประเทศกําลังพัฒนาทําใหทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการ
กระจายรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูที่ไดรับการศึกษาในระดับสูงสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีรายได
สูงหรือปานกลาง เด็กทีม่ าจากครอบครัวยากจนไมมีโอกาสไดเรียนตอในระดับสูง เนื่องจากมีตน
ทุนคาเสียโอกาสสูง คือไมสามารถชวงทํางานหารายไดใหครอบครัว และตองเสียคาจางแรงงานมา
ชวยงานทดแทน นอกจากนี้การคัดเลือกเขาศึกษาตอก็มักจะดูที่ฐานะของครอบครัว สวนการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย รัฐบาลใหเงินอุดหนุนมาก บุคคลที่จะเขามาศึกษาตอระดับนี้สวนใหญจะมา
จากครอบครัวที่มีฐานะ จึงอาจกลาวไดวาระบบการศึกษาของประเทศกําลังพัฒนามักกอใหเกิด
ความไมเทาเทียมกัน
5.2.3 การศึกษา การเคลื่อนยายแรงงานในประเทศและสมองไหล
การศึกษามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทสูเมือง
ผูท จี่ บการศึกษาสูงในชนบทก็จะเคลื่อนยายเขาสูเมืองมากขึ้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูมีการศึกษา
ตําว
่ างงานในเมือง เกิดปญหาการวางงานในเมืองมากขึ้น
นอกจากนี้การศึกษาทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศของผูมีการ
ศึกษาสูงจากประเทศยากจนไปทํางานในประเทศที่รํ่ารวย เรียกวา สมองไหล โดยไดรับการศึกษา
จากประเทศกําลังพัฒนาและเคลื่อนยายไปสูประเทศพัฒนาแลว เนื่องจากรายไดในประเทศกําลัง
พัฒนาตํากว
่ า นอกจากนี้ผูที่จบการศึกษาสูงจากตางประเทศก็อาจทํางานอยูตางประเทศไมกลับ
ประเทศเมืองแม เนื่องจากความรูที่เรียนมาไมเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา
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5.2.4 การศึกษากับการพัฒนาชนบท
ระบบการศึกษาของประเทศกําลังพัฒนาไมเหมาะกับการพัฒนาชนบท มักลอกเลียน
แบบมาจากระบบของตางประเทศ เนนการเรียนการสอนเพื่อเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ซึง่ เหมาะกับ
คนที่อยูในเมือง โดยการศึกษาของเด็กในชนบทควรเพิ่มการศึกษานอกระบบที่เหมาะสมกับสภาวะ
แวดลอมเขาไปดวย เพื่อบุคคลเหลานั้นจะไดทําใหประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรดีขึ้น
Philip H. Coombs and Manzoor Ahmed แบงการศึกษานอกระบบออกเปน 4 กลุม
ใหญๆ คือ
1) การศึกษาเบื้องตน เพือ่ ใหอานออกเขียนได
2) การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของครอบครัว เพือ่ ใหมีความรู ความเขาใจในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
3) การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของชุมชน เพื่อใหมีความเขาใจในเรื่องของทองถิ่น
สถาบันในทองถิ่น รัฐบาล และความรวมมือของชุมชน
4) การศึกษาดานอาชีพ เพื่อใหมีความรูความชํานาญเฉพาะในอาชีพตาง ๆ ที่เหมาะ
สมกับทองถิ่น เพื่อเปนประโยชนในการครองชีพ

