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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
ในประเทศไทยในด้านประเทศภูมิลำ� เนาของนักศึกษา สถาบันที่เลือกศึกษา และแหล่งทุนของนักศึกษา โดยศึกษา
จากข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นการส�ำรวจนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 –
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
3,380 คน และระดับปริญญาเอก 721 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 107 แห่ง นักศึกษาระดับปริญญาโทเป็น
นักศึกษาจีนมากที่สุดร้อยละ 22 รองลงมาคือนักศึกษาลาวร้อยละ 13 และพม่าร้อยละ 11 นักศึกษาระดับปริญญา
เอกเป็นนักศึกษาอินโดนีเชียมากที่สุดร้อยละ 14 รองลงมาคือจีนร้อยละ 11 และลาวร้อยละ 10 สถาบันอุดมศึกษา
ทีน่ กั ศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนมากทีส่ ดุ ในระดับปริญญาโทคือมหาวิทยาลัยมหิดลร้อยละ 12 รองลงมาคือมหาวิทยา
ลัยอัสสัมชัญร้อยละ 10 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ในระดับปริญญาเอกคือมหาวิทยาลัยมหิดล
ร้อยละ 19 รองลงมาคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 15 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร้อยละ 11
แหล่งทุนที่ส�ำคัญตามล�ำดับคือทุนหน่วยงานไทย ทุนหน่วยงานต่างประเทศ และทุนส่วนตัว
ค�ำส�ำคัญ: นักศึกษาต่างชาติ บัณฑิตศึกษา ทุนหน่วยงานไทย ทุนหน่วยงานต่างประเทศ ทุนส่วนตัว
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International Students for Graduate Level
Education in Thailand: 2011 – 2012
Thirapong Santiphop*

Abstract
The objective of this article is to study the characteristics of international students who were
studying at the graduate level in Thailand in 2012 in terms of their countries of origin, educational
institution, and scholarship status. This study draws upon secondary data from a survey of
international students in Thailand, enrolled during July 2011 – July 2012, conducted by the Office
of the Higher Education Commission (OHEC). The results show that there were 3,380 master’s and
721 doctoral degree students studying in 107 higher education institutions. The three most common
home countries of master’s degree students are China, Lao PDR, and Myanmar, or 22%, 13%, and
11%, respectively. The most common country of origin for doctoral students was Indonesia, China
and Lao PDR, or 14%, 11%, and 10%, respectively. The most common institutions for master’s degree
include Mahidol University (12%), Assumption College (10%) and Chulalongkorn University (10%).
Popular institutions for doctoral degree students include Mahidol University (19%), Chulalongkorn
University (15%), and Prince of Songkla University (11%). Important funding sources for their
education are Thai scholarships, overseas scholarships and self – funding.
Keywords: International student, Graduate level, Thai scholarship, Overseas scholarship, Self – funding
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บทน�ำ
ในปัจจุบันสถานการณ์และการพัฒนาของการศึกษานานาชาติในไทยในระดับอุดมศึกษาได้มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดและเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกระแสโลกที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง
และเชือ่ มโยงกับนานาชาติได้รวดเร็วและมีความสะดวกขึน้ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา (มัทนา, 2558) การเผยแพร่
ข่าวสารการศึกษาของสถาบันการศึกษาในไทยได้มีการขยายเครื่อข่ายทางด้านการศึกษานานาชาติเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
มีมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยก็มีการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับการศึกษากับ
ต่างประเทศ ดังเช่น มีการรวมกลุม่ ของประเทศสมาชิกอาเชียนเพือ่ การร่วมมือทางด้านการศึกษา นอกจากอาเชียน
ก็มกี ารร่วมมือกันทางการศึกษาอย่างกว้างขวางในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ตลอดจนภูมภิ าคอืน่ โดยมีการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยกับต่างประเทศ การมีหลักสูตร
นานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและเปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา (ภัทณิดา, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558) เพือ่ ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติได้และเพิม่ จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติในไทย นอกจากนี้
นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในสถาบันการศึกษาในไทยหลายแห่งก็อยู่ภายใต้การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยง
ทางด้านการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศก็มีเครือข่าย
ในประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกันในหลายบริบทนอกเหนือจากการเรียนการสอน การปฏิบัติการร่วมกัน
ทางด้านการวิจัยและร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม (ผู้จัดการออนไลน์, 2558; กรมส่งเสริมการส่งออก, 2558)
ประเทศไทยได้เปรียบเพราะอยู่ระหว่างกลางของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน คือ ลาว พม่า กัมพูชา
มาเลเซีย และเวียดนาม และในสภาวะที่กลุ่มอาเชียนก�ำลังอยู่ในช่วงการเตรียมการเพื่อรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยไทยมีการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเนื่อง (Chang, 2004) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนจ�ำนวน 107 แห่งทั่วประเทศที่มีนักศึกษาจากต่างประเทศแยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
64 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จ�ำนวน 43 แห่ง (ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) โดยมี
หลักสูตรนานาชาติจ�ำนวน 844 หลักสูตร ที่มีความพร้อมในการที่จะรองรับนักศึกษาจากต่างประเทศ
ความเป็นนานาชาติของสถาบันการศึกษาและการเป็นประเทศที่ไม่ข้อจ�ำกัดทางด้านศานาและวัฒนาธรรม
ในไทยก็อาจเป็นแรงดึงดูดให้นักศึกษาจากต่างประเทศมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยมากขึ้น (วลัย, 2555; ธารินี, 2554) และมีแนวโน้มว่านักศึกษาต่างชาติจะเข้ามาศึกษาในไทยเพิ่มขึ้น
ในระดับปริญาโทและเอก ดังเช่นในปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ร้อยละ 16 และระดับ
ปริญญาเอกร้อยละ 2 เพิ่มเป็นร้อยละ 23 ในระดับปริญญาโท และร้อยละ 4 ในระดับปริญญาเอก ในขณะที่ระดับ
ปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรกลับลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 65 และร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 61 และร้อย
ละ 9 ในปีการศึกษา 2555 (ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551; ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557)
อั น เนื่ อ งมาจากการขยายเครื อ ข่ า ยของสถาบั น การศึ ก ษาในไทยและต่ า งประเทศเพื่ อ รองรั บ การขยายและ
การพัฒนาการศึกษานานาชาติตามที่กล่าวมา บริบทคุณลักษณะนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและเอกในไทย
เป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจต่อการศึกษาและวิเคราะห์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการศึกษานานาชาติ เพราะ
เป็นการน�ำเงินตราต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม (บัญญัต,ิ 2546)
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บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาในเรื่องประเทศที่เป็น
ภูมิล�ำเนา สถาบันที่เลือกศึกษา และแหล่งทุนการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์และวิธีการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาของบทความนี้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการเก็บและรวบรวมข้อมูลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ท�ำการส�ำรวจข้อมูลนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย สกอ. ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
น�ำส่งข้อมูลการส�ำรวจ ซึง่ สอบถามเกีย่ วกับระดับการศึกษา สาขาวิชาทีเ่ รียน และแหล่งเงินทุนทีส่ นับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการศึกษา ข้อมูลจะเป็นรายงานการศึกษาในภาพรวมที่เป็นตารางข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างปีต่างๆ เช่น
การเปรียบเทียบจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติระหว่างปีการศึกษา
วิธีการศึกษาในบทความนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท
และเอกเท่านั้น โดยในการศึกษาเป็นการค�ำนวนตัวเลขจากตารางข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์แบบบรรยาย
(Descriptive analysis) ในประเด็นหลักที่ต้องการศึกษาคือ นักศึกษาต่างชาติมาจากประเทศอะไร ศึกษาที่สถาบัน
การศึกษาใด และทุนอะไรที่ใช้ในการศึกษา

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลเชิงส�ำรวจที่จัดท�ำโดย สกอ. โดยที่วิธีการส�ำรวจข้อมูลได้ใช้วิธีส่ง
แบบสอบถามไปให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวก็ได้ตอบแบบสอบถามแล้ว
ส่งกลับข้อมูล และจากการรายงาน สกอ. ได้รับความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าข้อมูลดังกล่าวนี้มีความน่าเชื่อถือและสามารถวิเคราะห์
ศึกษาเพิ่มเติมได้

ผลการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติมาจากประเทศอะไร?
ผลการวิเคราะห์นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยมีจ�ำนวนทั้งหมด 3,830 คน
โดยมาจากประเทศต่างๆ จ�ำนวน 87 ประเทศ จากทั้งหมดจ�ำนวน 135 ประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษา
ในสถาบั น อุ ด มศึกษาของไทยระดับ ต่า งๆ (นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ม าศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ตร ปริ ญ ญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) นักศึกษาต่างชาติส่วนมากเป็นนักศึกษาจากเอเชีย (Asia)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) และเอเชียใต้ (South Asia) นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในไทย
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ร้อยละ 79 ของทั้งหมดอยู่ใน 15 ประเทศล�ำดับต้นๆ ที่มีนักศึกษามาเรียนในไทยมากที่สุด ส่วนมากจะเป็นประเทศ
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย โดยแยกเป็นนักศึกษาจากอาเชียน 6 ประเทศคือ พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา รองลงมาเป็นนักศึกษาจากเอเชียใต้ 4 ประเทศคือ อินเดีย ศรีลังกา เนปาล และ
บังกลาเทศ มาจากเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และภูฏาน และมาจากยุโรป 2 ประเทศ คือ
เยอรมนี และฝรั่งเศส ที่เหลืออีกร้อยละ 21 ในจ�ำนวน 72 ประเทศเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก เอเชีย ยุโรป
อเมริกา และแอฟริกา
นักศึกษาต่างชาติมาจากจีนมีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกประเทศที่มาศึกษาในไทย แยกเป็นนักศึกษา
ต่างชาติจากประเทศจีนร้อยละ 22 เป็นล�ำดับที่ 1 ซึ่งมากกว่าล�ำดับที่ 2 คือ ลาว (ร้อยละ 13) เกือบ 2 เท่า พม่า
ร้อยละ 11 เวียดนามร้อยละ 9 อินโดนีเซียร้อยละ 5 กัมพูชา อินเดีย และเนปาลร้อยละ 3 ภูฏาน บังกลาเทศ
ฝรั่งเศส และฟิลิปปินส์ร้อยละ 2 เยอรมนี ศรีลังกาและเกาหลีใต้ร้อยละ 1 (รูป 1)
รูป 1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด 15 ล�ำดับประเทศแรก ที่ศึกษาระดับปริญญาโทในไทย

ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอกในไทยนั้นมีจ�ำนวนทั้งหมด 721 คน โดยมาจากประเทศต่างๆ 63
ประเทศ จากทั้งหมดจ�ำนวน 135 ประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทยระดับต่างๆ
นักศึกษาต่างชาติส่วนมากมาจากเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในไทย
ร้อยละ 80 ของทั้งหมดอยู่ใน 15 ประเทศล�ำดับต้นๆ ที่มีนักศึกษามาเรียนในไทยมากที่สุด ส่วนมากจะเป็นประเทศ
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย โดยแยกเป็นนักศึกษาจากอาเชียน 7 ประเทศคือ พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม
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ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รองลงมาเป็นนักศึกษาจากเอเชียใต้ 4 ประเทศคือ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล
และบังกลาเทศ มาจากเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และภูฏาน และมาจากยุโรป 1 ประเทศ
คือ เยอรมนี ทีเ่ หลืออีก ร้อยละ 20 ในจ�ำนวน 48 ประเทศเป็นนักศึกษาต่างชาติทมี่ าจาก เอเชีย ยุโรป อเมริกา และ
แอฟริกา
ประเทศที่มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในไทยมากที่สุด 15 ล�ำดับประกอบด้วย อินโดนีเซียร้อยละ 14 จีน
ร้อยละ 11 ลาว เวียดนาม และพม่าร้อยละ 10 อินเดียร้อยละ 6 บังกลาเทศร้อยละ 5 เนปาลและ กัมพูชาร้อยละ
3 มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และปากีสถานร้อยละ 2 เยอรมนี เกาหลีใต้ และภูฏานมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น (รูป 2)
จากผลการศึกษา พบว่านักศึกษาชาวอินโดนีเซียมีมากที่สุดในจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในระดับปริญญาเอก
ซึ่งมีความต่างกับล�ำดับที่สองคือประเทศจีนไม่มากนัก โดยมีส่วนต่างเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ล�ำดับที่ 3 ลาว ล�ำดับ
ที่ 4 เวียตนาม และล�ำดับที่ 5 พม่า มีขนาดนักศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
รูป 2 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด 15 ล�ำดับประเทศแรก ที่ศึกษาระดับปริญญาเอกในไทย

ศึกษาที่สถาบันการศึกษาใด?
นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ 75 แห่งทั่วประเทศ แยกเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐ 43 แห่งและเอกชน 32 แห่ง 15 ล�ำดับแรกของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทมากที่สุด
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งครอบคลุมนักศึกษาต่างชาติถึงร้อยละ 72 ของทั้งหมด (รูป 3)
เป็นที่น่าสนใจว่า จาก 15 ล�ำดับมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติสูงสุดนี้ มีอยู่ 5 ล�ำดับที่เป็นของมหาวิทยาลัย
เอกชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพายัพ
และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ล�ำดับ 2, 7, 10, 13 และ 15 ตามล�ำดับ)
รูป 3 สถาบันการศึกษา 15 ล�ำดับแรกที่มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทมาศึกษา

ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 721 คนนั้น ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 33 แห่งทั่วประเทศ แยกเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 แห่งและของเอกชน 11 แห่ง มหาวิทยาลัยทีม่ นี กั ศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอกมากทีส่ ดุ
15 ล�ำดับแรกนั้น มีเพียงแห่งเดียวที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมีนักศึกษาสูงสุดเป็น
ล�ำดับ 6 ส�ำหรับมหาวิทยาลัย 5 ล�ำดับแรกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดมีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติระดับ
ปริญญาเอกตามล�ำดับดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลร้อยละ 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 15 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ร้อยละ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร้อยละ 9 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นร้อยละ 7 (รูป 4)
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รูป 4 สถาบันการศึกษา 15 ล�ำดับแรกที่มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอกมาศึกษา

ใช้ทุนอะไรในการศึกษา?
ทุนทีใ่ ช้ในการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท คือ ทุนจากหน่วยงานไทย ทุนจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ และทุนส่วนตัว เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมทุนแต่ละประเภทของนักศึกษา 15 ประเทศที่มีนักศึกษามาก
ที่สุดที่มาศึกษาในไทยและได้รับทุนในแต่ละประเภทพบว่า นักศึกษาต่างชาติมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับทุนการศึกษา
จากหน่วยงานไทยและทุนจากหน่วยงานของต่างประเทศ นักศึกษาที่เหลือมีเพียงร้อยละ 35 – 42 เท่านั้นที่ใช้ทุน
ส่วนตัวเพือ่ การศึกษา ในส่วนของทุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั พบว่านักศึกษาต่างชาติได้รบั ทุนการศึกษาจากหน่วยงานไทย
มากกว่าทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาภูฏานได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานไทยมากที่สุดถึงร้อยละ
43 ถ้าเทียบกับจ�ำนวนนักศึกษาของแต่ละประเทศที่มาศึกษา ในกรณีนี้โอกาสที่นักศึกษาต่างชาติได้รับทุนจาก
หน่วยงานไทยมีมากกว่าเนือ่ งจากมีจำ� นวนทุนให้กบั นักศึกษามากกว่า นักศึกษาจีนมาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวร้อยละ 42
ทุนที่ได้รับจากหน่วยงานไทยร้อยละ 36 และหน่วยงานต่างประเทศร้อยละ 21 แต่นักศึกษาลาวและเวียดนาม
ร้อยละ 37 และนักศึกษาภูฏานร้อยละ 43 มาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานไทย อินโดนีเซียร้อยละ 30 อินเดียร้อยละ 32
และเนปาลร้อยละ 31 มาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานต่างประเทศ (ตาราง 1)

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2555 211

ตาราง 1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท 15 ล�ำดับประเทศแรก จ�ำแนกตามทุนที่ใช้ในการศึกษา
ประเทศ
จีน
ลาว
พม่า
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
อินเดีย
เนปาล
ภูฏาน
บังกลาเทศ
ฝรั่งเศส
ฟิลิปปินส์
เยอรมนี
ศรีลังกา
เกาหลีใต้

ทุน
หน่วยงานไทย
36.4
37.4
34.5
37.2
34.4
35.4
31.9
33.3
42.6
33.8
33.9
34.5
24.5
31.3
33.3

ทุนหน่วยงาน
ต่างประเทศ
21.4
21.4
27.5
23.2
30.1
22.6
31.9
31.3
14.8
29.4
30.5
27.6
34.0
31.3
26.0

ทุนส่วนตัว

รวม (N)

42.2
41.2
38.0
39.6
35.5
42.1
36.2
35.4
42.6
36.8
35.6
37.9
41.5
37.4
40.7

100 (835)
100 (495)
100 (411)
100 (328)
100 (186)
100 (164)
100 (116)
100 (99)
100 (94)
100 (68)
100 (59)
100 (58)
100 (53)
100 (48)
100 (27)

ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรกฎาคม 2554 – กรกฎาคม 2555

นักศึกษาต่างชาติทมี่ าศึกษาในระดับปริญญาเอกในไทย ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของทุนแต่ละประเภทของ
นักศึกษาทั้ง 15 ประเทศที่มาศึกษาในไทยมากที่สุด 15 อันดับ พบว่า นักศึกษาต่างชาติมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับทุน
การศึกษา โดยทุนที่ได้รับเป็นทุนจากหน่วยงานไทยและทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ ยกเว้นเกาหลีใต้ที่ได้รับทุน
การศึกษา (ทุนจากหน่วยงานไทยและทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ) และใช้ทุนส่วนตัวร้อยละ 50 เท่ากัน นักศึกษา
ที่เหลือมีประมาณร้อยละ 33 – 46 เท่านั้นที่ใช้ทุนส่วนตัว ในส่วนของทุนการศึกษาที่ได้รับ พบว่ามีนักศึกษาต่างชาติ
ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานไทยมากกว่าทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาอินโดนีเซียได้รับทุน
การศึกษามากกว่าร้อยละ 60 โดยนักศึกษาอินโดนีเซียมาศึกษาด้วยทุนที่ได้รับจากหน่วยงานไทยร้อยละ 35 ทุน
ต่างประเทศร้อยละ 30 และที่เหลือใช้ทุนส่วนตัวเพียงร้อยละ 36 นักศึกษาต่างชาติอื่น เช่น นักศึกษาจีนร้อยละ 37
ลาวและเวียดนามร้อยละ 38 และนักศึกษาพม่าร้อยละ 33 มาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานไทย (ตาราง 2)
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ตาราง 2 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก 15 ล�ำดับประเทศแรก จ�ำแนกตามทุนที่ใช้ในการศึกษา
ประเทศ
อินโดนีเซีย
จีน
ลาว
เวียดนาม
พม่า
อินเดีย
บังกลาเทศ
เนปาล
กัมพูชา
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
ปากีสถาน
เยอรมนี
เกาหลีใต้
ภูฏาน

ทุนหน่วยงาน
ไทย
34.7
36.6
37.8
38.4
33.3
35.0
32.4
30.3
36.8
28.6
30.8
36.4
33.3
25.0
33.3

ทุนหน่วยงาน
ต่างประเทศ
29.6
21.9
21.7
23.2
26.1
32.5
29.4
30.3
21.1
28.6
23.1
18.2
22.2
25.0
33.3

ทุนส่วนตัว

รวม (N)

35.7
41.5
40.5
38.4
40.6
37.5
38.2
39.4
42.1
42.8
46.1
45.4
44.5
50.0
33.4

100 (98)
100 (82)
100 (74)
100 (73)
100 (69)
100 (40)
100 (34)
100 (33)
100 (19)
100 (14)
100 (13)
100 (11)
100 (9)
100 (8)
100 (6)
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อภิปรายและสรุป
ในระดับปริญญาโทผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่มาจากอาเซียน และนักศึกษาจีนมีมากที่สุด
ในจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติทงั้ หมดทีศ่ กึ ษาระดับปริญญาโท มีความต่างกับล�ำดับทีส่ องคือนักศึกษาลาวค่อนข้างมาก
โดยมีส่วนต่างถึงร้อยละ 9 ส่วนล�ำดับที่ 2 จนถึงล�ำดับที่ 4 ซึ่งมีลาว พม่า และเวียดนาม จ�ำนวนของนักศึกษา
ที่เข้ามาเรียนไม่มีความต่างมากนัก และล�ำดับที่ 5 คือประเทศอินโดนีเซีย จนถึงอันดับที่ 15 คือเกาหลีใต้ไม่มี
ความต่างในจ�ำนวนนักศึกษามากนักเช่นกัน ส่วนในระดับปริญญาเอกนักศึกษาชาวอินโดนีเซียมีมากที่สุดในจ�ำนวน
นักศึกษาต่างชาติทงั้ หมดในระดับปริญญาเอก ซึง่ มีความต่างกับล�ำดับทีส่ องคือนักศึกษาจีนไม่มากนัก โดยมีสว่ นต่าง
เพียงร้อยละ 2.2 เท่านั้น ล�ำดับที่ 2 ถึงล�ำดับที่ 5 คือพม่า มีขนาดนักศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
ขนาดของนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทไม่มีความต่างมากนักในล�ำดับของสถาบัน
ที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาอันดับที่ 1 – 3 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ได้เปรียบในแง่ของที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ เพราะสถาบันการศึกษาได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีความเจริญสูงทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและ
เทคโนโลยี สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แต่จะมีความต่างอยู่พอสมควรส�ำหรับจ�ำนวนนักศึกษาที่อยู่ในสถาบัน
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อุดมศึกษาล�ำดับถัดลงมา โดยที่อันดับที่ 1 ของสถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุดจะต่างจากล�ำดับที่ 4 ถึงร้อยละ 7
ส่วนจ�ำนวนนักศึกษาต่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างล�ำดับที่ 4 และล�ำดับที่ 15 นั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน
ขนาดของนั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ความต้ อ งการเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ชาวต่างประเทศได้พอสมควร นักศึกษาต่างประเทศที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมีความต่างกันพอสมควร
ในล�ำดับของสถาบันที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาระหว่างล�ำดับที่ 1 – 2 จะมีช่วงห่างของความต่างอยู่ที่ร้อยละ 5 ของ
นักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาล�ำดับถัดลงมา โดยทีล่ ำ� ดับที่ 1 ของสถาบันทีม่ นี กั ศึกษามากทีส่ ดุ จะต่างจากล�ำดับ
ที่ 4 ที่ร้อยละ 10 ส่วนจ�ำนวนนักศึกษาต่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างล�ำดับที่ 4 จนถึงล�ำดับที่ 8 นั้น
เป็นกลุ่มของสถาบันที่มีขนาดนักศึกษาใกล้เคียงกัน และกลุ่มสุดท้ายระหว่างล�ำดับที่ 9 จนถึงล�ำดับที่ 15 จะมีขนาด
ของนักศึกษาใกล้เคียงกัน ขนาดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นความต้องการเลือก
เข้าศึกษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศได้พอสมควร
ช่วงกรกฎาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 นักศึกษาต่างประเทศทีเ่ ข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทไม่มคี วามต่าง
มากนักในล�ำดับของสถาบันที่มีนักศึกษาเข้าศึกษามากที่สุดตั้งแต่ล�ำดับที่ 1 – 3 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดลร้อยละ 12 และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร้อยละ 10 เช่นกัน ในระดับปริญญา
เอกสถาบันทีม่ นี กั ศึกษาเข้าศึกษาอันดับที่ 1 – 3 คือมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหิดลร้อยละ 19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 15 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร้อยละ 11
แหล่งทุนและการได้รับทุนมีความส�ำคัญต่อการมาศึกษา (Bartlett, 2011) แหล่งทุนที่ใช้ในการศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญโท ทุนแต่ละประเภททีน่ กั ศึกษามาศึกษาในประเทศไทย พบว่า นักศึกษาจีน มาด้วย
ทุนที่ได้รับจากหน่วยงานไทยร้อยละ 36 และหน่วยงานต่างประเทศร้อยละ 21 (ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 57)
มาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวเพียงร้อยละ 42 ส่วนนักศึกษาภูฏานร้อยละ 43 ลาว และนักศึกษาเวียดนามร้อยละ 37
มาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานไทย ในระดับปริญญาเอก พบว่านักศึกษาอินโดนีเซียได้รบั ทุนการศึกษามากกว่าร้อยละ 70
โดยแยกเป็นได้รับทุนจากหน่วยงานไทยร้อยละ 35 และมาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานต่างประเทศร้อยละ 30 ที่เหลือ
ทุนส่วนตัวมีเพียงร้อยละ 36 เท่านั้น นักศึกษาต่างชาติได้รับทุนการศึกษาจากหน่วงงานไทยมากกว่าทุนจาก
หน่วยงานต่างประเทศ ดังเช่น นักศึกษาจีนร้อยละ 37 ลาวและเวียดนามร้อยละ 38 และนักศึกษาพม่าร้อยละ 33
มาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานไทย ในขณะทีท่ นุ จากหน่วยงานต่างประเทศทีน่ กั ศึกษาได้เท่ากับร้อยละ 22 ส�ำหรับนักศึกษา
จีนและนักศึกษาลาว ร้อยละ 23 ส�ำหรับนักศึกษาเวียดนาม และร้อยละ 26 ส�ำหรับนักศึกษาพม่าที่ได้รับทุน
การศึกษาจาหน่วยงานต่างประเทศ
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