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บทสรุปผูบริหาร 

ทุนมนุษยกับผลตอบแทนทางการศึกษา 

 
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษา ใชแสดงสถานะการลงทุนของการศึกษา

ในระดับตางๆ  บงบอกผลประโยชนที่ผูเรียนและสังคมไดรับ สะทอนแรงจูงใจของผูเรียน และสามารถใช
ช้ีแนะแนวทางการลงทุนดานการศึกษาของสังคม วาควรลงทุนในระดบัใดจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

เมื่อพิจารณาผลประโยชนทีต่กกับผูเรียน พบวา การศึกษาเปนการลงทุนที่มีความคุมคา ผูที่มี
การศึกษาสูง มีรายไดที่สูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวาอยางชัดเจนในทุกระดับ  ผลตอบแทนสวนบุคคลตอ
การศึกษาเฉลีย่ อยูที่รอยละ 11–12.4 ในชวงสิบกวาปทีผ่านมา  และมแีนวโนมไมเปลี่ยนแปลงมากนัก   โดย
เฉลี่ย อัตราผลตอบแทนสวนบุคคล สําหรับแรงงานหญิงสงูกวาแรงงานชาย  

ในระดับมัธยมศึกษา อัตราผลตอบแทนสวนบุคคล สําหรับแรงงานชายที่จบสายสามัญ มีแนวโนม
ลดลงมาตลอด ในทางตรงขาม อัตราผลตอบแทนสวนบคุคลสําหรับแรงงานหญิง ที่จบสายสามัญ เพิ่มขึ้นมา
โดยตลอด นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสําหรับผูจบ ปวช. สูงกวาสายสามัญ ทั้งเพศหญิงและชาย 

ในระดับอดุมศึกษา   ผูทีจ่บอุดมศึกษา ทั้งหญิงและชาย ไดรับคาจางเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาผูจบมยัธม
ปลายมาก  สวนแรงงานที่จบเพียงอนุปริญญาหรือปวส. มีรายไดมากกวาผูจบมัธยมปลาย แตไมสูงมากนัก  
อัตราผลตอบแทนสําหรับผูจบอุดมศึกษา ในป 2549 มีคาระหวางรอยละ 8 ถึง 12.8 ตอป สําหรับเพศชาย  
สวนเพศหญิง ไดผลตอบแทนระหวางรอยละ 4.5 ถึง 7.9 ตอป   อัตราที่ไดนี้มีคาใกลเคียงกับประเทศอื่นๆ  
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนสําหรับผูมีการศึกษาสูงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 

 เมื่อพิจารณาผลประโยชนทีสั่งคมไดรับหรืออัตราผลตอบแทนตอสังคม พบวา ยงัไมมีคําตอบที่
ชัดเจนสําหรับประเทศไทย หรือแมแตงานวิจัยของตางประเทศ  อัตราผลตอบแทนตอสังคม ที่สูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนของบุคคล (เนื่องจากเกดิผลกระทบภายนอก) เปนเหตผุลที่รัฐควรเขามาอุดหนุนมากขึ้น  ขอ
คนพบเบื้องตนที่นาสนใจคอื ขนาดของผลกระทบภายนอกมีคานอยมาก  ทําใหอัตราผลตอบแทนของสังคม
และตอบุคคลมีคาใกลเคียงกนั  อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลเฉลี่ยของหลายประเทศในโลก มีคาระหวาง
รอยละ 7  ถึง 12  เฉลี่ยรวมที่รอยละ 9.7   ถึงกระนั้นก็ตาม มีความเชื่อกันวา การศกึษาระดับมัธยมปลายและ
อุดมศึกษา มีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว 

 ผลการทบทวนไดช้ีประเด็นสําคัญตอการกําหนดแนวทางการลงทุนดานการศึกษา ที่สมควรนํามา
อภิปราย ดังนี้  

1. สําหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พบวา ทรัพยากรทั้งหมดที่สังคมไทยใชไปในดานการศึกษา จัดอยู
ในระดับที่สูง มิไดนอยแตอยางใด แตการบริหารการจัดการศึกษาของภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหมี
คุณภาพต่ํา สัดสวนการใชจายคอนขางสูงในระดับกอนประถม และคอนขางต่ําในระดับมัธยม  และการ



 

iv ทุนมนุษยกับผลตอบแทนทางการศึกษา  

ระดมทรพัยากรมาใชเพือ่การศึกษาทําไดไมเต็มที่ ประเดน็ที่ควรเรงรัดคอืปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ 
สวนจะทําไดอยางไรเปนเรือ่งที่ตองมีการศึกษาคนควากนัแบบจริงจัง  อีกประการคือ คุณภาพของผูจบยังมี
ปญหา ไมไดตามมาตรฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนในระดับสูง ลดผลประโยชนและโอกาสในอนาคต
จากการศึกษา 

2.  สําหรับการจัดอาชีวศึกษา ปญหาสําคัญที่แกลําบากคือ มีคนสนใจเรียนตอกันนอย ทําใหขาด
แคลนแรงงานฝมือระดับกลาง เนื่องจากผลตอบแทนที่ไดจากการมีปริญญาสูงกวาจบ ปวช. มาก อีกทั้งโอกาส
เขาเรียนในระดับสูงที่เปดกวางมากขึ้น และการอุดหนนุของรัฐที่คงอยูในระดับทีสู่ง ทําใหการเลือกเรียน 
สายสามัญและเรียนตอจนจบปริญญา เปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา คนจึงมีแรงจูงใจเรียนตอ 
สายสามัญมากกวาอาชีพ  

3. สําหรับอุดมศึกษา พบวา การศึกษาในระดับนี้ใหอัตราผลตอบแทนแกผูเรียนสูงมาก และหากเชื่อ
วาใหประโยชนตอสังคมดวย รัฐควรสรางแรงจูงใจและอุดหนุนอยางเหมาะสมใหมีการเรียนตอในระดับสูง
มากขึ้น ทั้งนี้เปนผลดีตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน คาจางและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตเนื่องจากที่เปนอยู
รัฐอุดหนุนในระดับที่สูง จึงมีเหตุผลสมควรใหรัฐลดการอุดหนุน และใหผูเรียนแบกรับภาระมากขึ้น  
นอกจากนี้  การที่ อัตราผลตอบแทนสูงอยางตอเนื่อง แสดงวาตลาดยังมีความตองการแรงงานใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มีการผลิตบัณฑิตออกมามากขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงถึงความไม
สอดคลองระหวางทักษะที่ตลาดตองการ และสาขาที่เรียนจบ  จึงตองมีมาตรการเรงเพิ่มบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน รวมทั้งลดการผลิตในสาขาที่เกินความตองการไปพรอมกัน   ประเด็นสุดทายคือ การขยาย
การศึกษาระดับสูง มีผลใหชองวางระหวางรายไดเพิ่มมากขึ้น และผูที่เขาถึงสวนใหญมักจะมากลุมที่
ไดเปรียบในสังคม 

4.  นอกเหนอืไปจากการพดูถึงวา เราจะใชเงินทุนกันอยางไร ที่สําคัญพอๆกันคือเราจะหาเงนิทนุ
เหลานี้มาจากไหน แนวทางการระดมทรัพยากรจากทกุภาคสวนของสังคม ที่เสนอไวในพรบ.การศึกษา
แหงชาติ ป 2542 (แกไข 2545) ยังไมถูกนํามาใชอยางจริงจัง  ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เนื่องจาก
ผลประโยชนที่ตกกับสังคม มีมากกวาที่บุคคลไดรับ จึงเปนเหตผุลเพียงพอที่สังคมควรมสีวนรวมรับภาระ
คาใชจายในการจัดการศึกษาผานมาตรการทางภาษีอากร สวนการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาจําเปนตอง
ใหผูเรียนแบกรับภาระบางสวนเพราะผลประโยชนสวนบุคคลมีมาก แตเนื่องจากมีคาใชจายในการเรียนสงู 
และสังคมไดรับประโยชนดวย สังคมควรมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายดวยการใชเงนิภาษีอากรใน
ระดับที่เหมาะสม แนวทางนีส้อดคลองกับการปฏิรูปการเงินเพื่ออุดมศกึษาแนวใหม  ที่เนนการอุดหนุนผาน
ผูเรียน กระตุนใหเกดิการแขงขันเพื่อพัฒนาคุณภาพ และสามารถใหผูเรียนและภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้น 
รวมไปถึงใหโอกาสกับผูเรียนทุกคน โดยรวมเปนแนวทางที่นาสนใจตอการจัดการกบัทรัพยากรทีม่ีคอนขาง
จํากัดในปจจุบนั  เห็นควรตองชวยกันพจิารณา 
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ทุนมนุษยกับผลตอบแทนทางการศึกษา 
 

1.  บทนํา 

นักวิชาการสวนใหญเชื่อกันวา การลงทุนในมนุษย ดวยการใหการศึกษา เปนการลงทุนที่สําคัญตอ
ตนเอง และตอสังคมเศรษฐกิจโดยรวม  คุณภาพของคนหรือทุนมนุษยที่เพิ่มขึ้น เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและยัง่ยืน โดยกอใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี เกิดการลงทุนทางกายภาพ 
และชวยเพิม่ผลิตภาพการผลติของประเทศ  และในทางกลับกัน เมื่อเศรษฐกิจมคีวามรุงเรืองและสังคมสงบสุข 
จะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อพัฒนาตนเอง และรัฐสามารถมีการใชจายเพื่อการศึกษามากขึ้นเชนกัน    

อยางไรก็ตาม  นักวิชาการสวนใหญยังมิอาจเห็นพองตองกันวา รัฐควรลงทุนดานการศึกษาในระดับ
ตาง ๆ มากนอยตางกันอยางใด  ในอดตีที่ผานมา นโยบายการศึกษาสวนใหญเนนไปที่การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา เพื่อใหประชากรสามารถอานออกเขียนได สรางความเปนธรรมในสังคม  เหตุผลสําคัญที่ใช
สนับสนุนนโยบายนี้คือ ผลตอบแทนตอสังคมจากการลงทุนในระดับนี้มคีาสูงสุด ดังนั้น นโยบายสนับสนุน
ใหเกดิการศกึษาสําหรับมวลชนทกุคน จงึเปนแนวทางทีไ่ดรับการยอมรับกันกวางขวาง อยางไรก็ด ี การศึกษา
เมื่อไมนานมานี้พบวา ผลตอบแทนตอการลงทุนในการศกึษาระดับสูงกลับเพิ่มมากขึ้น (Psacharopoulos and 
Patrinos 2004)  และเริ่มมีการศึกษาทีท่าทายความเชื่อแตเดิม ทีว่ารัฐควรเนนการศึกษาในระดับประถม
เทานั้น  นอกจากนีย้ังพบอีกวา การศึกษาในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา เปนปจจยัสําคัญตอการ
รักษาการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจไดมากกวาระดับประถม (UNESCO/OECD 2002)  การศึกษาบางสวนย้ํา
ความสําคัญของการศึกษาระดับวิชาชีพ การฝกอบรม และอุดมศึกษาตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ (McMahon 
1999) แมวาการศึกษาสูงมีแนวโนมเพิ่มความเหลื่อมลํ้าทางรายไดในอนาคตใหมากขึ้น 

แนวทางและระดับการลงทนุมนุษยดวยการใหการศึกษา ที่มีความเหมาะสมกับขัน้ตอนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการพัฒนาของประเทศไทย หากเรามีเจตจํานงที่
กาวไปสูสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต ก็
ตองอาศัยกําลังคนที่มีคุณภาพแตกตางไปจากอดีตเปนอยางมาก นอกจากนี้ ความจํากัดของทรัพยากรทาง
การศึกษาที่นบัวันจะทวีคณูมากขึ้น ตามแนวนโยบายการอุดหนุนการศึกษาที่เปนอยู ทําใหจําเปนตองเลือก
ลงทุนหรือใชจายใหเกดิผลประโยชนตอสังคมมากที่สุด รวมทัง้คนหาแนวทางที่เหมาะสมตอการระดม
ทรัพยากรมาใชเพื่อการศึกษา เพื่อใหนําพาประเทศสูเปาหมายที่กําหนดไว 

นักเศรษฐศาสตรอาศัยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อช้ีวารัฐและปจเจกชนมีการลงทุนทาง
การศึกษาไปอยางเหมาะสมหรือยัง  อัตราผลตอบแทนที่บุคคลไดรับ ชวยสะทอนแรงจูงใจในการลงทุนของ
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ผูเรียนและสภาพตลาดแรงงานที่เปนอยู   สวนอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับ สะทอนแนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากรของประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ความเขาใจในเรื่องนี้มีประโยชนอยางมากตอการ
วางแผนเพื่อการพัฒนากําลังคนในดานตางๆ เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กําหนด
ไว   และชวยช้ีใหสังคมเห็นเหตุผลและความจําเปนที่ตองทุมเททรัพยากรเพื่อการศึกษามากเชนที่เปนอยู 

บทความนี้เปนการทบทวนผลงานวิจัยที่ผานมา ในเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตอบุคคลและตอ
สังคม จากการลงทุนทางการศึกษาในระดบัตางๆ วามีความแตกตางกนัมากนอยเพยีงใด     และมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรในชวงสิบกวาปทีผ่านมา  ขอคนพบที่ไดนีพ้อชวยใหความกระจางไดวา แนวทาง
และระดับการลงทุนดานการศึกษาของประเทศไทยมีความเหมาะสมหรอืยัง       บทความนี้เนนการศึกษา
ระดับมัธยมปลายและอุดมศกึษา ที่เปนการศึกษาในระบบเทานั้น แตจะไมรวมผลตอบแทนที่เกดิขึน้จากการ
ส่ังสมทักษะในการทํางาน ประสบการณ หรือการเรียนรูเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นในระหวางทํางาน  ซ่ึงจะปรากฏใน
บทความอื่น 

ผลการทบทวนการศึกษาที่ผานมา ไดขอสรุปดังนี้   
(ก) ผูที่มีการศึกษาสูง มีรายไดที่สูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวาอยางชัดเจนในทุกระดับ อัตรา

ผลตอบแทนสวนบุคคลตอการศึกษาเฉลี่ย อยูที่รอยละ 11 – 12.4 ในชวงสิบกวาปทีผ่านมา  และมีแนวโนม
ไมเปลีย่นแปลงมากนกั แรงงานหญิงไดรับอัตราผลตอบแทนมากกวาแรงงานชายประมาณอีกรอยละ 0.5 – 1.7  

(ข) ในระดับมัธยมศึกษา อัตราผลตอบแทนสวนบุคคล สําหรับแรงงานชายที่จบสายสามัญ มี
แนวโนมลดลงมาตลอด  ในทางตรงขาม อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสําหรับแรงงานหญิง ที่จบสายสามัญ 
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด  นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสําหรับผูจบ ปวช. สูงกวาสายสามญั ทั้งเพศ
หญิงและชาย 

(ค) ในระดับอุดมศึกษา แรงงานที่จบอุดมศึกษา ทั้งหญิงและชาย ไดรับคาจางเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 
ผูจบมัยธมปลายมาก  สวนแรงงานที่จบเพียงอนุปริญญาหรือ ปวส. มีรายไดมากกวาผูจบมัธยมปลายแตไม
สูงมากนัก  อัตราผลตอบแทนสําหรับผูจบอุดมศึกษา ในป 2549 มีคาระหวางรอยละ 8 ถึง 12.8 ตอปสําหรับ
ผูชาย  สวนผูหญิงไดผลตอบแทนระหวางรอยละ 4.5 ถึง 7.9 ตอป   อัตราที่ไดนีม้ีคาใกลเคียงกบัประเทศ
อ่ืนๆ  และอัตราผลตอบแทนสําหรับผูมีการศึกษาสูงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 

 (ง) การวัดผลตอบแทนตอสังคมที่รวมผลกระทบภายนอกในงานศกึษาของตางประเทศมีมากขึ้นแต
ยังไมไดขอสรุปที่เห็นรวมกนั ขอคนพบที่นาสนใจคือ ในระยะสั้นขนาดของผลกระทบภายนอกมีคานอย
มาก  ทําใหอัตราผลตอบแทนของสังคมมีคาใกลเคียงกบัอัตราผลตอบแทนสวนบคุคล  อัตราผลตอบแทน
สวนบุคคลจากการศึกษาของหลายประเทศในโลก   มีคาระหวางรอยละ 7  ถึง 10  เฉลี่ยที่รอยละ 9.7 

(จ) ระดับของผลกระทบภายนอกมีคาแตกตางสําหรับการศึกษาระดับตางๆ ผลกระทบภายนอกที่
สําคัญจากการลงทุนในระดบัอุดมศึกษาหรือมัธยมศึกษา คือ ผลที่มีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ  สวนขนาด
ของผลกระทบภายนอกจากการยกระดบัการศึกษาพื้นฐาน เชื่อกันวามีผลไมมากตอการรักษาอัตราการเติบโต
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ทางเศรษฐกิจ  แตมีผลประโยชนทีไ่มใชตัวเงินสูงมาก อาทิ ประชากรมีสุขภาพด ี ลดอาชญากรรม สังคม
ปรองดอง  รักษาสิ่งแวดลอม เปนตน 

(ช)  สําหรับประเทศไทย ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนสําหรับอัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการศึกษา   
 
ขอคนพบเหลานี้ สะทอนความเหมาะสมของการใชทรัพยากรทางการศกึษาไดดังนี้  
(ก) ทรัพยากรทั้งหมดที่สังคมใชไปในดานการศึกษาขัน้พื้นฐาน จดัอยูในระดับทีสู่ง มิไดนอยแต

อยางใด แตการบริหารการจัดการศึกษาของภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหมีคณุภาพต่ํา และมขีอจํากัดใน
การระดมทรัพยากรเพื่อใชทางดานการศึกษา สัดสวนการใชจายคอนขางสูงในระดบักอนประถม และ
คอนขางต่ําในระดับมัธยม  นอกจากนี้ คณุภาพของผูจบยังมีปญหา ไมไดตามมาตรฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอ
การเรียนในระดับสูง ลดผลประโยชนและโอกาสในอนาคตจากการศึกษา 

 ประเด็นที่ควรเรงรัดคือ ปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ สวนจะทําไดอยางไรเปนเรื่องที่ตอง
มีการศึกษาคนควากันแบบจริงจัง   

(ข)  สําหรับการจัดอาชีวศึกษา ปญหาสําคัญที่แกลําบากคือ มีคนสนใจเรียนตอกันนอย ทําให 
ขาดแคลนแรงงานฝมือระดับกลาง เนื่องจากผลตอบแทนที่ไดจากการมปีริญญาสูงกวาจบ ปวช.มาก อีกทั้ง
โอกาสเขาเรียนในระดับสูงที่เปดกวางมากขึ้น และการอุดหนุนของรัฐที่คงอยูในระดับที่สูง ทําใหการเลือก
เรียนสายสามญัและเรียนตอจนจบปริญญา เปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา คนจึงมีแรงจูงใจเรียนตอ
สายสามัญมากกวาอาชีพ  

(ค) สําหรับอุดมศึกษา พบวา การศึกษาในระดับนีใ้หอัตราผลตอบแทนแกผูเรียนสงูมาก และหาก
เชื่อวาใหประโยชนตอสังคมดวย รัฐควรสรางแรงจูงใจและอุดหนุนอยางเหมาะสมใหมกีารเรียนตอใน
ระดับสูงมากขึน้ ทั้งนี้เปนผลดีตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน คาจางและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตเนื่องจาก
ที่เปนอยูรัฐอุดหนุนในระดับที่สูง จึงมีเหตุผลสมควรใหรัฐลดการอุดหนุน และใหผูเรียนแบกรับภาระมาก
ขึ้น  นอกจากนี้ การทีอั่ตราผลตอบแทนสูงอยางตอเนื่อง แสดงวาตลาดยังมีความตองการแรงงานใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึน้ ในขณะทีม่ีการผลิตบัณฑิตออกมามากขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงถึงความไม
สอดคลองระหวางทกัษะทีต่ลาดตองการ และสาขาที่เรียนจบ  จึงตองมีมาตรการเรงเพิ่มบัณฑติในสาขาที่
ขาดแคลน รวมทั้งลดการผลิตในสาขาที่เกินความตองการไปพรอมกนั   ประเด็นสุดทายคือ การขยาย
การศกึษาระดบัสูงมีผลใหชองวางระหวางรายไดเพิ่มมากขึ้น และผูที่เขาถึงสวนใหญมักจะมากลุมที่ไดเปรยีบ
ในสังคม 

 บทความนี้ประกอบดวย 5 สวน  สวนที่  2 แสดงใหเหน็ขนาดของภาคการศึกษาของไทย  สภาพ
การอุดหนนุการศึกษาของรัฐในระดับตางๆ  สวนที่ 3 แสดงขอเทจ็จริงเกีย่วกับผลตอบแทนสวนบุคคล 
สําหรับการศึกษาในระดับตางๆ  สวนที่ 4 กลาวถึงผลตอบแทนทางสังคม และความเชื่อมโยงกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว   และสวนที่ 5 เปนขอสังเกตสงทาย 
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2. ขนาดของการลงทุนดานการศึกษา และภาระของภาครัฐ   

ประเทศไทยทุมเททรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพคนในดานการศึกษาเปนจํานวนมาก   รัฐสนับสนุน
งบประมาณทางการศึกษาโดยรวม ประมาณรอยละ 4 ของ GDP  หรือรอยละ 20 ของงบประมาณนับตั้งแตป
พ.ศ.  2540 เปนตนมา   วงเงนิที่ใชจายนี้มีระดับไมแตกตางไปจากของประเทศอื่นในภมูิภาคที่มีระดบัรายได
และประวัติศาสตรใกลเคียงกัน อาทิ นอยกวาเกาหลี (รอยละ 4.9)  และมาเลเซีย (รอยละ 7.9)  แตยังสูงกวา
อินโดนิเซีย (รอยละ 1.3) และฟลิปปนส (รอยละ 3.2)1    นอกจากนี้ นับตั้งแตมี พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิ
ป 2542  งบประมาณดานการศึกษาของไทย (ที่เปนตวัเงนิ) มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 5.5 ในชวงป 2542-2548  
และเพิ่มอกีรอยละ 17.6  ในชวงป 2548-2551 งบประมาณดานการศึกษาในป 2550 สูงถึง  355,241 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 4.19 ของจีดีพ ี
 
เราลงทุนดานการศึกษามากพอหรือไม? 

หากพิจารณาเงินทุนหรือทรัพยากรทั้งหมด ที่สังคมใชไปในดานการศกึษา  ในที่นีห้มายรวมถึง การ
ใชจายงบประมาณโดยภาครฐั รวมรายจายที่ครัวเรือนและภาคเอกชนตองจายอุดหนนุเพิ่มเติม การศึกษาของ 
Punyasavatsut et al. (2005) พบวา  ในป 2002   เงินทุนที่ใชไปทั้งหมดนี้ รวมกันมากถึงรอยละ 6.8 ของจีดีพี   
สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศในกลุมสมาชิก OECD และประเทศพันธมิตร ซ่ึงใชประมาณรอยละ 6.1 ของป
เดียวกัน2     

มีผูตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับปญหาการศึกษาไทยที่ผานมาวา สวนหนึ่งมีสาเหตุจากความไมเพียงพอดาน
งบประมาณ ทําใหมีคุณภาพต่ํา  ในประเด็นนี้ผลการศกึษาของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงงบประมาณ
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา (2550) ช้ีวา คาใชจายเพื่อการศกึษาสําหรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานในระบบ   
รวมที่รัฐและผูปกครองจาย  เฉลี่ยตอหัวรวม 21,015 บาท หรือคิดเปนรอยละ 26 ของรายไดประชาชาติเฉลี่ย
ตอคน  ดังนัน้ หลักฐานขางตนทําใหสรุปไดวา คาใชจายเพื่อการศึกษานั้นมิไดนอยแตอยางใด แตขาดการ
บริหารการจัดการศึกษาภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีคุณภาพต่ํา 

นัยทางนโยบายในเรื่องนี้ชัดเจนคือ ปญหาการศึกษาในระดับพืน้ฐานของไทยเรา คงไมใชเพยีงเรื่อง
ปริมาณหรือเมด็เงินที่จําเปนตองใชเทานั้น  แตที่สําคัญกวามากคือ จะบริการจัดการกันอยางไรใหมีความ
คุมคา   การวิจยัในหลายๆ ประเทศไดขอสรุปวา หวัใจของการใชจายนั้นตองเพิ่มคณุภาพของครู  สวนจะทํา
ไดอยางไรนั้น ก็สุดแลวแตเงือ่นไขเชิงสถาบันหรือบริบททางสังคมของแตละประเทศ อาทิ กรณีของไทย ซ่ึง
การศึกษาผูกขาดโดยรัฐ ขาดการมีสวนรวมของภาคเอกชน (ซ่ึงรับผิดชอบเพียงหนึ่งในหาเทานั้น) และครูมี

                                                        
1 OECD (2004)] Education At a Glance 
2 ดูรายละเอียดผลการศึกษา และวิธีการประมาณการ ไดใน Punyasavatsut et al. (2005) ตารางที่ 1.26 
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สถานะเปนขาราชการ  ดังนัน้ การปรับปรงุการจัดการศกึษาใหมีประสิทธิภาพ จึงเปนปญหาเชิงสถาบันดวย 
มากกวาปญหาทางเศรษฐศาสตรเพียงดานเดียว   เพราะมีหลักฐานอีกมากที่ช้ีวา การใชจายเพิ่มขึ้นขณะที่มี
การใชจายสูงกันอยูแลว อาจไมไดผลตามที่ตองการ หรือเพิ่มคุณภาพไดจริง   
 
ภาระการใชจายของภาครัฐ ดานการศึกษาในระดับตางๆ 

ตารางที่ 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณการศึกษา แยกตามระดับการศกึษาในป 2550 เห็นไดชัดวา 
งบประมาณสวนใหญ กวารอยละ 69   เปนการใชจายสาํหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  อีกรอยละ 16.45  
เปนการใชจายระดับอุดมศึกษา   หากพจิารณาเฉพาะงบประมาณการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พบวา กระจายไปยัง
การศึกษากอนประถมรอยละ 11.7  ประถมศึกษารอยละ 44.9  มัธยมตนรอยละ 26.2  และมัธยมปลายอีก 
รอยละ 16.9 (จากตารางที่ 2)  

มีขอที่นาสังเกตวา รัฐใชจายในระดับกอนประถม คอนขางสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเพยีงรอยละ 7 ของรายจายดานการศึกษาของภาครัฐ   สวนในระดับประถมศึกษา 
ไมวาคิดจากสดัสวนของงบประมาณการศกึษารวม หรือจากรอยละของรายไดประชาชาติตอหัว จดัวาสูงกวา
กลุมประเทศทีม่ีรายไดแบบเดียวกันคือ ปานกลางคอนขางต่ํา (ตามวิธีการแบงกลุมประเทศของธนาคารโลก)  

สัดสวนงบประมาณสําหรับมัธยมศึกษาในปจจุบันต่ํากวาระดับคาเฉลี่ยของกลุมประเทศรายได
เดียวกับไทย  ในป 2550 งบประมาณสําหรับระดับมัธยมศึกษาอยูที่รอยละ 23.8 ของงบประมาณดาน
การศึกษา  (หรือรอยละ 43 ของงบการศึกษาพื้นฐาน)   ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ใชจายในระดับนี้ ระหวาง
รอยละ 34 ถึง 47  อยางไรก็ตาม สวนหนึ่งเปนเพราะโรงเรียนมัธยมสามารถเรียกระดมทรัพยากรเพิ่มเติมได  
ทําใหการประมาณการการใชจายในระดับนี้ต่ํากวาที่เปนอยูจริง   

ตารางที่ 1 งบประมาณดานการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 2548—2550 
หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณป 2548 งบประมาณป 2549 งบประมาณป 2550 
  วงเงิน รอยละ วงเงิน รอยละ วงเงิน รอยละ 
GDP 7,195,000.00   7,786,200.00   8,471,400.00   
งบประมาณทั้งประเทศ 1,250,000.00 17.37 1,360,000.00 17.47 1,566,200.00 18.49 
ดานการศึกษา 262,721.80 3.65 295,622.80 3.8 355,241.10 4.19 
-กอนประถม-มัธยม 188,405.30 70.19 204,010.80 69.01 245,488.80 69.1 
-อุดมศึกษา 40,131.80 15.28 48,095.50 16.27 58,444.30 16.45 
-ไมกําหนดระดับ 3,557.60 1.35 334.20 0.11 143.80 0.04 
-บริการสนับสนุน 30,704.90 11.69 33,630.90 11.38 39,941.70 11.24 
-การศึกษาอื่น 3,922.20 1.48 9,551.40 3.23 11,222.50 3.16 

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป 
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เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน เราลองพิจารณาภาระที่รัฐและผูปกครองใชจายในระดับตางๆ เร่ิมจาก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตารางที่ 2 แสดงภาพรวมคาใชจายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลี่ยตอหัว จําแนก
ระดับการศึกษา พบวา คาใชจายเฉลี่ยรวมตอหัวสูงสุดในระดับกอนประถม และลดลงไปตามลําดับ  ในการ
จัดการการศกึษาขั้นพื้นฐาน รัฐเปนผูอุดหนุนเปนสวนใหญ  สัดสวนของคาใชจายที่เปนภาระของผูปกครอง 
อยูระหวางรอยละ 16.5 – 29.17 ของคาใชจายรวมเฉลีย่ตอหัว ภาระที่ผูปกครองรับนี ้คาํนวณเฉพาะคาเลาเรยีน 
ตามเกณฑอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

เมื่อหันมาพจิารณาระดบัอุดมศึกษาบาง พบวา สัดสวนงบประมาณตองบการศึกษา มีแนวโนมลดลง 
จากรอยละ  17.1 ของป 2542  มาเปนรอยละ 14.2 ในป 2546  จากนัน้จึงขยับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 16.45  ในป 
2550 คิดเปนมลูคา  58,444    ลานบาท (ตารางที่ 1) 

รัฐอุดหนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยของรัฐในอัตราที่สูงมาเปนเวลานาน  สัดสวนที่อุดหนนุ
อยูระหวางรอยละ 70 ถึงรอยละ 95 ของคาใชจาย  แสดงวาผูเรียนมีสวนรวมในการรับภาระออกคาใชจาย
เพียงรอยละ 5 – 30 เทานั้น (เมธี ครองแกวและคณะ 2547) ในหลายกรณียังต่ํากวาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ผูเรียนรับภาระประมาณรอยละ 10.5 - 16   สวนตารางที่ 3 แสดงสัดสวนภาระคาใชจายทางการศึกษาตาม
กลุมวิชา   คาใชจายตอหัวนักศึกษาอยูระหวาง 74,153 ถึง 263,224 บาท  โดยเฉลี่ยแลว ผูเรียนรับภาระ
คาใชจายประมาณรอยละ 23 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547) 

ตารางที่  2  ภาพรวมคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลี่ยตอหัวป  2550 จําแนกระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน

นักเรียน 
งบฯ ไมรวม 
งบลงทุน 

(ลานบาท) 

คาบํารุง
การศึกษา/คา 
เลาเรียน  

(ลานบาท) 

คาใชจายเฉลี่ย
ตอหัวของรัฐ 
(บาท / คน) 

คาใชจายเฉลี่ย 
ตอหัวของ
ผูปกครอง  
(บาท / คน) 

เฉลี่ยรวม 
(บาท / คน) 

กอนประถม 1,438,829 22,947 6,794 15,949 4,722 20,670 
ประถม 5,220,455 88,296 17,591 17,034 3,370 20,404 
มัธยมตน 3,187,082 51,441 10,528 16,140 3,303 19,444 
มัธยมปลาย 2,693,915 33,191 8,776 12,606 3,333 15,940 
 - สายสามัญ 1,761,438 23,504 4,785 13,343 2,717 16,060 
 - สายอาชีพ 871,477 9,688 3,991 11,117 4,579 15,696 
รวม 12,479,281 196,505 43,689 15,746 3,501 19,247 

ที่มา: คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบงบประมาณคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตารางที่ 18  หนา 25 
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ตารางที่ 3  คาใชจายทางการศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  (หนวย : บาท) 
กลุมสาขา คาใชจายตอหัว ผูเรียนจาย รัฐอุดหนุน 
1. สังคมศาสตรและศิลปศาสตร   74,153 20,021 54,132 
2. ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม 65,521 15,070 50,451 
3. วิศวกรรมและวิทยาศาสตร 93,359 22,406 70,953 
4. เกษตรศาสตร 121,264 19,402 101,862 
5. สาธารณสุข 179,510 30,517 148,993 
6. บริการทางการแพทย 263,224 65,806 197,418 
ที่มา : สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2545) รายงานการศึกษาคาใชจายตอหัว   

 
ระดับการอุดหนุนสําหรับอุดมศึกษาที่ดาํรงอยูนี้กลายเปนปญหาหลายประการ ประการแรก 

ผลประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากการศึกษานั้นสูงกวาตนทุนสวนบุคคลคอนขางมาก เนื่องจากรัฐอดุหนุนมาก 
(รายละเอยีดดานผลตอบแทนจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป ) ยิ่งไปกวานัน้ ผูที่เขาถึงการศึกษาระดับนี้เปนสวน
ใหญ โดยเฉลี่ยมักมาจากกลุมที่มีความไดเปรียบในสังคม เมื่อจบแลวก็ไดรายไดที่สูงกวาผูที่จบประถมหรือ
มัธยมมากนัก  สภาพการอุดหนุนที่เปนอยู จึงเสมอืนหนึ่งการนาํเอาเงินภาษอีากรจากคนสวนใหญของ
ประเทศ มาอุดหนุนคนสวนนอยที่มีฐานะ หรืออีกนยัหนึ่งคือ คนสวนใหญไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชน
ที่จะไดจากการศึกษาระดับอดุมศึกษา ระบบเชนนี้จึงขาดความเสมอภาคทางสังคม  ทําใหเกดิคําถามวา ควร
ใหเงินอดุหนนุการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสัดสวนเทาใด จึงเหมาะสม  และมชีองทางใหรัฐดําเนินการ
นอกเหนือไปจากแนวทางการอุดหนุนที่เปนอยูหรือไม 

ปญหาอีกประการหนึ่งคือ ระบบการเงินทีเ่ปนอยู ไมเอือ้ตอการระดมทรัพยากรจากสังคมเพื่อนํามา
พัฒนาการศึกษาระดับนีไ้ดอยางเต็มที่  ซ่ึงเปนปญหาการเงินสําหรับอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ  
รวมทั้งประเทศไทย  สงผลใหคุณภาพทางวิชาการไมกาวหนาเทาที่ควร ประกอบกับงบประมาณจํานวนมาก
จําเปนตองใชไปในการจัดการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตามขอกําหนดของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ที่อยาก
เห็นเด็กไทยไดเรียนฟรี โดยไมเสียคาใชจาย และสามารถผลติเด็กใหมีคณุภาพ 

สําหรับประเทศไทยอยูในขัน้ตนของการพฒันาระบบการเงินอดุมศกึษาแนวใหมที่มุงเนนการอดุหนนุ
ผานดานตัวผูเรียน และระบบเงินกูยืมเพื่อการศึกษาในป 2551 ที่ไดช่ือใหมวา กองทนุเงินใหกูยืมทีผู่กติดกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.)   แตเนื้อหาการบริการยังเหมือนกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงปลอยกู
ใหแกนักศึกษาในสาขาขาดแคลนเทานั้น และมิไดใหกูแกนักศึกษาทุกคน   เนื่องจากระบบการเงินใหม
สําหรับอุดมศึกษานี้เพิ่งเริ่มดําเนินการ และไมแนชัดวาจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไมในอนาคต จึงไมสามารถ
กลาวอะไรไดมากนักในขณะนี้   

หลักการกองทนุเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคตแตเดิม (ที่ตั้งขึ้นในป 2549 และถูกยกเลิกไปในป 
2550) มีเปาหมายชวยสรางความเสมอภาคในการเขาศกึษาตอในระดบัอุดมศึกษา  เพิ่มประสิทธิภาพการ
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บริหารการจัดการ จูงใจใหผูเรียนตั้งใจเรียนใหจบตามกําหนดเพื่อลดตนทุนที่ตนเองเปนผูจาย  และชวย
สงเสริมใหภาคเอกชนสามารถแขงขันกับภาครัฐไดดีขึน้ (เพราะคาธรรมเนียมจะแตกตางกันนอยลง)  เมื่อ
พิจารณาโดยรวมแลว เห็นวาเปนหลักการที่นาสนับสนุน เปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา   
ในอนาคตนาจะไดมกีารทบทวนแนวคดิสําหรับการเงินอุดมศึกษาอีกครั้ง 

ที่กลาวมาทั้งหมด พอสรุปไดวา ประเทศไทยใชงบประมาณดานการศึกษาเปนสดัสวนมากทีสุ่ด 
แนวทางการใชทรัพยากรทางการศึกษาของไทยเนนการผูกขาดโดยรัฐ ทําใหขาดการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
เนื่องจากการบริหารจัดการโดยภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ มีผลใหคณุภาพต่ํา สัดสวนการใชจายคอนขางสูง
ในระดับกอนประถม และคอนขางต่ําในระดับมัธยม  และการระดมทรัพยากรมาใชเพื่อการศึกษาทําไดไม
เต็มที่ในทุกระดับ  ดังนัน้ เพือ่ใหเกดิความกระจางมากขึ้นเกี่ยวกบัประสิทธิภาพการจดัสรรสําหรับการศึกษา
ในระดับตางๆ   หัวขอถัดไปจะพิจารณาผลตอบแทนที่เกดิขึ้นจากการลงทุนที่ตกกับผูเรียน 

3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสวนบุคคล  

การศึกษาจดัเปนการลงทุนชนิดหนึง่ นกัเศรษฐศาสตรมองวา การตัดสินใจวาจะเพิ่มพนูความรู
หรือไม หรือจะเลือกลงทนุศึกษาสาขาใด สามารถอธิบายไดดวยหลักการเดียวกนักับการตัดสนิใจลงทุน
ประเภทอื่นๆ กลาวคือ หากกระแสผลประโยชนที่ไดสูงกวาตนทุน หรือมีอัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสูง
กวาคาเสยีโอกาสของเงินทนุแลว  แสดงวาการลงทนุมีความคุมคาและควรจะเกิดขึน้ หากผูเรียนมคีวามขัดสน
เร่ืองทุนหรือมปีญหาในการกูยืม รัฐควรเขามาอุดหนุนการลงทุนของผูเรียน    ในกรณีที่สังคมโดยรวมพลอย
ไดรับประโยชนไปดวย รัฐควรสงเสริมใหมีการลงทนุดานการศกึษาใหมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนที่ตกกับสังคม ฉะนั้นประเทศที่เอื้อใหเกดิการลงทุนดานการศึกษาทีจ่าํเปนสําหรับบคุคลและ
สังคม มีการจัดสรรทรัพยากรในระดับที่เหมาะสม แสดงวาประเทศนั้นมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

แนวคดิการวดัผลตอบแทนทางการศึกษาในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมา มีรากฐานจากแบบจําลองทุน
มนุษยของ Becker (1964) ซ่ึงวัดผลตอบแทนของการศึกษา ในรูปของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือรายได
ที่เพิ่มขึ้น สามารถวัดเปนตวัเงินได รายไดที่เพิ่มขึ้นนี้สะทอนผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากการศกึษา3  

การวัดอัตราผลตอบแทนสวนบุคคลตอการศึกษา (Private rate of returns) ที่นิยมมี 2 วิธี วิธีแรก 
วัดไดจากผลประโยชนที่เกิดขึ้นในรูปรายไดสุทธิที่เพิ่มขึ้น  และตนทนุที่เกิดจากรายไดที่เสยีไปในชวงเวลา
ศึกษาเลาเรียน รวมกับคาใชจายทางตรง ทีผู่เรียนจายไปเพื่อการเรียน อาทิ คาเลาเรียน คาธรรมเนียม คาบํารุง
การศึกษา คาหนังสือตํารา เปนตน   ขอมูลผลประโยชนและตนทุนสามารถนํามาใชคํานวณหาอัตรา

                                                        
3 ผลประโยชนสวนบุคคล ที่ไมเปนตัวเงินจากการมีการศึกษาไดแก ตนเองมีสุขภาพดี มีบุตรที่มีคุณภาพและสุขภาพดี เปนผู

ที่ฉลาดซื้อ มีขนาดครอบครัวที่เหมาะสม เปนตน 
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ผลตอบแทนภายใน ซ่ึงเปนอัตราที่ทําใหมลูคาปจจุบันของกระแสผลประโยชนสุทธิมีคาเปนศูนย  อัตรานี้
เปรียบเหมือนอัตราดอกเบี้ยที่ไดจากการลงทุน 

สวนวิธีที่สอง อาศัยวิธีทางสถิติ โดยอาศัยฟงชั่นรายไดจากทุนมนุษย ตามแนวคดิของ Mincer 
(1964)   การวิจัยเร่ืองผลตอบแทนการศกึษาของไทยสวนใหญอาศัยวิธีที่สองนี้  แนวคิดนีก้ําหนดใหคาจาง
(ในรูปลอกการิทึม) ถูกกําหนดโดยระดับการศึกษาและประสบการณ  ขอมูลที่ใชมาจากการสํารวจแรงงาน
ทั่วประเทศ ทีจ่ัดทําโดยสํานกัสถิติแหงชาติ  วิธีนี้มีขอดีคือ สามารถประมาณคาดวยวิธีกําลังนอยทีสุ่ด และ
คาที่ประมาณไดแสดงถึงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการมีการศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ป หรือสามารถใชประมาณคา
อัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม จากระดับการศึกษาหนึ่งไประดับที่สูงขึ้น    

การศึกษาดวยวิธีนี้ สมมติใหตลาดแรงงานมีการแขงขนักันอยางสมบูรณ และตนทุนของการศึกษา
คือ รายไดที่ไมไดรับระหวางเรียนเทานัน้ มิไดคํานึงถึงตนทุนทางตรงที่ผูเรียนรับภาระ เชน คาเลาเรียน 
คาธรรมเนียม คาบํารุงการศกึษา และคาตํารา เปนตน  ฉะนั้นขอเสียประการหนึ่งของวิธีนีค้ือ อัตรา
ผลตอบแทนที่ไดจากวิธีนี้มีคาเกินความเปนจริง   นอกจากนี้ เปนที่ทราบกันดวีา การประมาณคาดวยวิธี
กําลังสองนอยที่สุดซึ่งเปนวธีิที่นิยมนั้น จะไดคาที่สูงกวาที่ควรเปน เนือ่งจากในการคํานวณไดละเลยผลของ
ความสามารถสวนบุคคล (เรียกวา omitted ability bias) ผลตอบแทนของการศึกษาที่ไดจึงเหมารวมเอาผล
ของความสามารถสวนบคุคลเขาไวดวย    

อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรไดใชเวลาหลายสิบปเพือ่แกไขปญหานี้ จนพอไดขอสรุปวา แมวาใน
การวิเคราะหจะละเลยการวัดผลของความสามารถ จนทําใหไดคาเกินจริงก็ตาม แตในขณะเดียวกนั กลับถูก
หักลางดวยผลของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดขอมูลดานการศึกษา (โดยเฉพาะความแตกตางดาน
คุณภาพ) ซ่ึงมกัทําใหมีคานอยเกินจริง ดังนั้น เมื่อรวมผลทั้งสองเขาดวยกัน จึงทําใหผลการประมาณคาแบบ
ที่นิยมกนันี้ มคีวามถูกตองพอประมาณ พอจะสรุปไดวา คาที่ไดเปนคาประมาณขั้นต่ําของผลตอบแทนสวน
บุคคลของการศึกษา  ดังนั้นผลที่ไดจึงสามารถนํามาใชประโยชนในเชงินโยบายได (Card 2001) 

ผลตอบแทนสวนบุคลตอการศึกษาเฉล่ีย 
สําหรับประเทศไทย พบวา อัตราผลตอบแทนสวนบคุคลตอการศึกษาเฉลี่ย อยูระหวางรอยละ  

11-12.9 ในชวง 10 กวาปที่ผานมา (ดูตาราง ก ในภาคผนวก) อัตรานี้มคีาสูงกวาอัตราของกลุมประเทศที่มี
รายไดตอหวัปานกลาง  ในขณะที่อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลเฉลี่ยของประเทศตางๆ ในโลก มีคาระหวาง
รอยละ 7 ถึง 12  และมีคาเฉลี่ยของโลกที่รอยละ 9.7  (ดูตาราง ข และ ค ในภาคผนวก)   นอกจากนี้ หาก
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหวางแรงงานชายและหญิงของไทย พบวา แรงงานหญิงไดรับผลตอบแทน
จากการศึกษาเฉลี่ยสูงกวาแรงงานชาย อีกประมาณรอยละ 0.5 - 1.7 

อัตราผลตอบแทนตอการศึกษาเฉลี่ยสําหรับประเทศไทย มีนัยทางนโยบายหลายประการ ประการ
แรก อัตราผลตอบแทนสวนบุคคล เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูเรียน แตยังไมควรนํามาใชอางเพือ่
เพิ่มรายจายทางการศึกษาของรัฐบาล  ในทางสังคม รัฐบาลอาจตองพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนทางสังคม 



10 ทุนมนุษยกับผลตอบแทนทางการศึกษา 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ซ่ึงจะกลาวถึงในหวัขอถัดไป     ประการที่สอง  อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลเฉลี่ยที่มีคาสูง สะทอนวาภาระ
รายจายทางการศึกษา สามารถแบงเบาใหผูเรียนหรือครอบครัวผูเรียนไปไดบาง อาทิ รัฐสามารถใชระบบ
การใหเงนิกูยมืเรียน แทนระบบการใหเปลา หรือลดการอุดหนุนลงได   ประการสุดทาย เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจําและพันธบัตรรัฐบาลในป 2548-2551 มีคารอยละ 4.65  แสดง
วา การลงทุนดานการศึกษาสําหรับผูเรียน เปนการลงทุนที่คุมคามาก 

นอกจากประโยชนขางตนแลว ในแงของผูกําหนดนโยบาย ขอมูลขางตนคงมิไดชวยตอบอะไรได
มากนัก นอกจากอาจจะพอบอกไดวา อัตราผลตอบแทนตอการศึกษาหลงัจากนี้ จะไมเพิ่มขึ้นหรือลดมากไป
กวานีใ้นทันท ี ขึ้นกับสภาพตลาดแรงงานในอนาคต  นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนสวนบคุคลเปนขอมูล
เบื้องตนเพื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนทางสังคม ขอมูลที่นาสนใจมากกวาคือ อัตราผลตอบแทนตอ
การศึกษา ทีจ่าํแนกออกตามระดับตางๆ หรือตามทักษะของแรงงาน ขอมูลประเภทนี้มีประโยชนตอการวาง
นโยบายการศึกษามากกวา และเปนประเดน็ที่เราจะวิเคราะหตอไป 

ผลตอบแทนสวนบุคคล สําหรับการศึกษาระดับมัธยมปลาย (สายสามัญ และสายอาชพี) 
 สําหรับการศึกษาระดับมัธยมปลาย คําถามเชิงนโยบายที่สําคัญคือ ผลการขยายการศึกษาระดับ

มัธยมอยางจรงิจัง ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เปนตนมา จนกระทั่งมีการขยายการศึกษาภาคบังคับไป
จนถึงมัธยมตน มีผลตอรายไดของผูจบการศึกษาในระดับนี้อยางไร   และอัตราผลตอบแทนตอการศึกษา
ระหวางสายสามัญและสายอาชีพแตกตางกนัอยางไร 

รูปที่ 1 แสดงอัตราการเรียนตอในระดับตางๆ เหน็ไดชัดเจนวา อัตราการเรียนตอในระดับมัธยมศกึษา 
เพิ่มขึน้อยางมากตั้งแตป 2533 เปนตนมา ในป 2548 อัตราการเรยีนตอในระดับมัธยมศึกษา สูงถึงรอยละ 70.3   
เพิ่มขึ้นอยางมากจากเพียงรอยละ 30.1 ในป 2533   โดยอัตราเรียนตอในระดับมัธยมตนมีรอยละ 97.7 
เนื่องจากเปนการศึกษาภาคบังคับ  สวนการเรียนตอในมัธยมปลายอยูที่รอยละ 59.4  ในจํานวนนี้แยกเปน
เรียนตอในสายสามัญรอยละ 67  อีกที่เหลือรอยละ 33 เรียนตอสายอาชพี   

ในป 2548 แรงงานที่จบมัธยม คิดเปนรอยละ 26.1 ของกําลังแรงงาน เพิ่มขึ้นจากรอยละ 22.3 ในป 
2544  โดยสัดสวนของผูจบมัธยมปลาย มีมากขึ้นเปนรอยละ 11.6 ในป 2548  (ตารางที่ 4) 
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รูปท่ี 1 แสดงอตัราการเรียนตอในระดับตางๆป พ.ศ. 2513-2548 
ที่มา : UNESCO (2008).  

ตารางที่ 4 ระดับการศึกษาของกําลังแรงงาน ป 2544-2548 
  2544 2545 2546 2547 2548 
ไมมี 3.6 3.8 3.5 3.5 3.5 
ตํ่ากวาประถม 40 39.3 37.7 36.2 34 
ประถม 22 22 22.5 22.3 22 
มัธยมตน 12.6 12.8 13.2 23.9 14.5 
มัธยมปลาย 9.7 9.8 10.5 11 11.6 
อุดมศึกษา 11.9 11.9 12.2 12.7 13.9 
อื่นๆ 0 0 0.1 0.1 0.1 
ไมระบุ 0.1 0.3 0.3 0.3 0.5 
            

ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ (2548)  

ผูที่มีการศึกษาสูง มีรายไดที่สูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวาอยางชัดเจนในทุกระดับ ตารางที่ 5 แสดง 
ความแตกตางของรายไดเฉลีย่ตอเดือนของผูจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โดยเปรียบเทยีบกับผูที่จบ
การศึกษาระดบัประถมปลาย  ในป 2005 ผูจบมัธยมปลายเพศชาย สายสามัญมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 41.91  
สวนผูจบสายอาชีพหรือ ปวช. ไดรายไดสูงขึ้นรอยละ 69.89  สวนเพศหญิง มีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 63.23 
และ 78.6 ตามลําดับ    ความแตกตางของรายไดของผูที่มกีารศึกษาตางกันนี้ ยังไมสามารถนํามาเปรียบเทียบ
กันไดโดยทันที เพราะวาใชเวลาในการศึกษาแตกตางกัน (ยกเวนในกรณีนี้ ที่ใชระยะเวลาเทากันคอื 6 ป)  
เพื่อใหเทยีบกนัได เราสามารถแปลงผลที่ไดนี้ เปนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป ไดดงัที่แสดงในตารางที่ 6  
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ตารางที่ 5  ความแตกตางระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือน เทียบกับรายไดของผูจบการศึกษาประถมปลาย 
หนวย : รอยละ 

2528 2533 2538 2543 2548 
ระดับการศึกษา  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมปลายสายสามัญ 59.78 24.84 39.52 32.02 44.79 42.48 50.77 44.12 41.91 63.23 
ปวช. 86.08 61.46 72.82 59.14 81.01 82.75 57.38 69.43 69.89 78.60 
ปวส. 119.29 105.85 123.20 87.55 104.00 84.88 109.93 89.17 93.48 97.39 
ปริญญาตรี 151.24 141.17 186.36 119.62 204.46 153.10 174.63 136.56 174.56 200.42 
ที่มา : Chalamwong and Amornthum (2001) ตารางที่ 5 ป 2528-2543  และผูเขียน ป 2548 

ตารางที่ 6  อัตราผลตอบแทนสวนบุคคล แยกตามระดับการศึกษา เทียบกับรายไดของผูจบการศึกษาประถม
ปลาย 

หนวย : รอยละ 
2528 2533 2538 2543 2548 

  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมปลายสายสามัญ 9.96 4.14 6.59 5.34 7.46 7.08 8.46 7.35 6.98 10.54 
ปวช 14.35 10.24 12.14 9.86 13.50 13.79 9.56 11.57 11.65 13.10 
ปวส. 14.91 13.23 15.40 10.94 13.00 10.61 13.74 11.15 11.68 12.17 
ปริญญาตรี 15.12 14.12 18.64 11.96 20.45 15.31 17.46 13.66 17.46 20.04 
หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนคํานวณ = [exp{สัมประสิทธิ์ของการศึกษา}-1] / จํานวนประหวางประถมปลายกับระดับ

การศึกษาที่คํานวณ  โดยที่คาสัมประสิทธิ์ของการศึกษา (ที่เปนตัวแปรหุน) ไดจากการประมาณคาสมการรายได
แบบ Mincer ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในงานของ Chalamwong and Amornthum (2001) 

ที่มา: Chalamwong and Amornthum (2001) ตารางที่ 6 ป 2528-2543   และผูเขียน  ป 2548 
 
อัตราผลตอบแทนสวนบุคคล สําหรับแรงานชายที่จบสายสามัญ มีแนวโนมลดลงมาตลอด ยกเวน

ในชวง 2538-2543 ที่ปรับเพิ่มขึ้น ลดลงจากรอยละ 9.96 ในป 2528 เหลือเพียงรอยละ 8.46 ในป 2543 และ 
6.98 ในป 2548 ตามลําดับ  อัตราผลตอบแทนที่ลดลงนี้สะทอนการขยายตวัของอุปสงค ที่มีนอยกวาการ
ขยายตวัของอุปทานในระดบันี้  การเพิ่มแรงงานที่มีการศึกษามัธยมปลาย สวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบาย
ขยายการศกึษาตั้งแตชวงป 2533 เปนตนมา ที่สงเสริมกันอยางมาก เพื่อชดเชยกบัการชะงักงนัในชวงกอน
หนานัน้  ทําใหมีคนเรยีนตอมัธยมกันมากขึ้น  มีผลใหอุปทานของแรงงานฝมือระดับกลางเพิ่มมากขึ้น 
ขณะที่ความตองการแรงงานในระดับนี้ เนนไปที่แรงงานหญิงมากกวา จึงทําใหคาจางสําหรับแรงงานชาย
กลุมนี้ลดลง รวมทั้งอัตราผลตอบแทน    

ในทางตรงขาม  อัตราผลตอบแทนสวนบคุคลสําหรับแรงงานหญิง ที่จบสายสามัญ เพิ่มขึ้นมาโดย
ตลอด  จากรอยละ 4.14 ในป 2528 เปนรอยละ 10.54 ในป 2548  สะทอนความตองการแรงงานในระดับนี้ มี
มากกวาการขยายตวัของอุปทาน สวนหนึง่เปนเพราะลักษณะงานที่ตลาดตองการเหมาะกับเพศหญิงมากกวา
เพศชาย อาทิ เสมียน พนกังานขาย พนกังานเก็บเงนิ หรือพนักงานโรงงาน เปนตน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ประเด็นสําคัญและนาเปนหวงสําหรับแรงานที่จบสายสามัญคือ ความตองการของตลาดมีไมมาก 
โดยเฉพาะเพศชาย สวนหนึ่งสะทอนวาแรงงานทีจ่บเพยีงสายสามัญเปนกลุมที่มีคณุภาพต่ํา ไมมีความสามารถ
ในการศึกษาตอในระดับขัน้ถัดไป มีคุณสมบัติแตกตางผูจบมัธยมตนไมมากนักในแงทักษะการทํางาน 

อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสําหรับผูจบ ปวช. สูงกวาสายสามัญ ทั้งเพศหญิงและชาย ตารางที่ 5 
แสดงใหเห็นวา ในป 2548 อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสําหรับผูจบ ปวช. เทากับรอยละ 11.65  และ 13.1 
สําหรับแรงงานชายและหญงิ ตามลําดับ  อัตราผลตอบแทนนี้สูงกวาผูที่จบมัธยมปลายสายสามัญ ทั้งแรงงาน
ชายและหญิง  ซ่ึงมีคารอยละ 6.98 และ 10.54 ตามลําดับ   นอกจากนี้ แรงงานหญงิที่จบปวช หญิง ไดอัตรา
ผลตอนแทนสูงกวาแรงงานชายที่จบ ปวช. ตั้งแตป 2538 เปนตนมา   เหตุผลที่แรงงานสายอาชีพได
คาตอบแทนที่สูงกวาผูจบมัธยมปลายสายสามัญ เนื่องจากความตองการแรงงานในระดับปฏิบัติการ มีมากกวา
อุปทาน สะทอนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรมของไทยที่ยังอิงกับแรงงานฝมือไมสูงนัก  นอกจากนี ้
ลักษณะงานอาจมีความสุมเสี่ยง ทําใหนายจางยินดีจายมากขึ้น รวมทั้งลดการยายงาน เนื่องจากการขาดแคลน
คนงานในระดบันี้  อัตราผลตอบแทนสําหรับกลุมอาชีวศึกษาที่สูงกวาสายสามัญนี้ สะทอนวา การลงทุนใน
ระดับอาชีวศกึษาของไทย อยูต่ํากวาระดับที่ควรเปน 

คําถามที่สําคัญตอการกําหนดนโยบายในระดับนี้คือ ทําไมนักเรยีนจึงเลือกเรียนตอดานสายอาชีพ 
นอยกวาสายสามัญ ทั้งที่ใหผลตอบแทนสวนบุคคลสูงกวาสายสามัญ มีผลใหการผลิตแรงงานฝมือที่จบสาย
อาชีพ โดยเฉพาะสายชางอตุสาหกรรม มีไมเพียงพอกบัความตองการของตลาดแรงงาน  ทั้งๆ ที่ภาครัฐ
พยายามสงเสริมใหสัดสวนการผลิตนักเรียนสายอาชีพมากขึ้น   ในป 2550 สัดสวนนกัเรียนสายสามัญ ตอ 
สายอาชีพ ตกประมาณ 60 : 40    และในสวนการผลตินักเรียนสายอาชีพ รัฐผลิตไดมากกวาเอกชน โดย
สัดสวนอาชีวะรัฐตอเอกชน อยูที่ 64 : 36  

มีผูตั้งขอสังเกตวา เด็กรุนใหมนิยมตอสายอาชีพกนันอยลง เพราะเปนหวงเรื่องสวัสดิภาพตนเอง  
อยางไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาอัตราผลตอบแทนสําหรับผูที่จบปริญญา (ซ่ึงจะกลาวถึงถัดไป) พบวา มีความ
แตกตางจากผูจบเพียงอาชวีศึกษาอยางมาก  จึงเห็นไดชัดเจนวา การเลือกเรียนสายสามัญและเรียนตอจนจบ
ปริญญาตรี เปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คุมคากวามาก และเนื่องจากโอกาสในการเขาเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษาเปดกวางมากขึ้น มีมหาวทิยาลัยเปดใหมเปนจํานวนมากในชวงสิบกวาปที่ผานมา อีกทั้งรัฐ
ยังเขามาชวยแบกภาระการเรยีนตอในระดบัอุดมศึกษาในอัตราที่สูง  ฉะนั้น การเลอืกเรียนตอสายสามัญ จึง
เปนทางเลือกที่ดูสมเหตุสมผล 

ปญหาสําคัญอีกประการคือ การขยายการศึกษาระดับมัธยมปลายอยางรวดเร็วที่ผานมา มีผลให
คุณภาพของผูจบมัธยมศึกษาลดลง และจะเปนผลเสียในระยะยาว  ผลการทดสอบนานาชาติ อาทิของ PISA 
ประจําป 2549 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและการอานของนักเรียนไทยในระดับ
มัธยมศึกษาอยูในกลุมระดับต่ํา มีคานอยกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศ OECD โดยนกัเรียนประมาณ 50% 
หรือมากกวา มีความรูและทกัษะไมถึงระดบัพื้นฐาน และคะแนนเฉลี่ยลดลงอยางตอเนื่องจาก PISA 2543 
ทุกวิชา 
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ปญหาเรื่องคุณภาพของผูจบมัธยมเปนเรือ่งที่จําเปนตองเรงแกไข เพราะความรูในดานคณิตศาสตร 
ภาษาเปนทักษะทัว่ไปที่จําเปน สําหรับการเรียนตอในระดบัอุดมศกึษา และจะมีผลตอการเลือกเรยีนอดุมศกึษา 
ซ่ึงมีผลใหนักเรียนสวนใหญขาดทักษะที่ดพีอสําหรับการเรียนตอสายวิทยาศาสตร  ทําใหสัดสวนนักเรยีน
ดานวิทยาศาสตร มีนอยกวาดานสังคมศาสตรมาก  นอกจากนี้ หากพจิารณาในแงผลตอบแทนจากการลงทุน
สวนบุคคล เมื่อขาดทักษะที่จําเปนในการเรียนรู ทําใหผลประโยชนที่อาจจะไดในอนาคตจากการอบรม
ตางๆ และความกาวหนาในอาชีพลดนอยลงไปดวย และปญหาสุดทาย คงเปนปญหาเรื่องการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาใหทั่วถึงมากขึ้น ลดการกระจุกตัวในเมืองลง 

ผลตอบแทนสวนบุคคล สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับประกาศนียบัตรบัตรขั้นสงู หรอื
อนุปริญญา 

อัตราการเรียนตอในระดับปริญญาเพิ่มขึ้นอยางเหน็ไดชัดนับตั้งแตป 2533 เปนตนมา จากรอยละ 
17.7 เปนรอยละ 43 ในป 2543 (ดูรูปที่ 1)  อัตราการเรียนตอในระดับอุดมศึกษาของไทย จัดวาอยูในระดับที่
สูงเทียบกับหลายประเทศในภูมภิาคเอเชยี มากกวามาเลเซีย ฮองกง ฟลิปปนส จีน อินโดนิเซีย และเวยีดนาม 
แตเปนรองเพยีงประเทศญี่ปุน 

แรงงานที่จบอดุมศึกษา ทัง้หญิงและชาย ไดรับคาจางเฉลี่ยตอเดือนสูงกวาผูจบมัยธมปลายมาก 
(ตารางที่ 5) ในป 2548 แรงงานชายที่จบปริญญาตรี มีรายไดที่สูงกวาผูที่จบประถม ถึงรอยละ 174.56  คิด
เปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 17.46 ตอป สวนแรงงานหญิงที่จบปริญญาตรีมีรายไดสูงกวาผูจบประถม 
ประมาณรอยละ 200.42  คิดเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 20.04 ตอป (ตารางที่ 6) 

สวนแรงงานทีจ่บเพียงอนุปริญญาหรือ ปวส. มีรายไดมากกวาผูจบมัธยมปลาย  แตไมสูงมากนกั 
แรงงานชายที่จบอนุปริญญา มีรายไดมากกวาผูจบประถมรอยละ 93.48   คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 
11.68 ตอป สวนแรงงานหญิงที่จบอนุปริญญา มีรายไดมากกวาผูจบประถมรอยละ 97.39   คํานวณเปนอัตรา
ผลตอบแทนรอยละ 12.17 ตอป   อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปสําหรับอนุปริญญา มีคามากกวาอัตรา
ผลตอบแทนของระดับ ปวช. เพียงเล็กนอย  แตตองใชเวลาเรียนมากกวาระดับ ปวช.   หากปรับเปนมูลคา
ปจจุบัน ใหผลที่ใกลเคียงกัน 

อยางไรก็ด ี อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสําหรับอุดมศึกษา ที่ปรากฏขางตนมีคาเกินจริงอยูมาก 
เพราะยังไมคํานึงถึงคาใชจายที่ผูเรียนตองจายไป การคํานวณอัตราผลตอบแทนสําหรับการศึกษาระดับนี ้
คอนขางจะลําบาก เนื่องจากภาระคาเลาเรียนมีความแตกตางกันอยางมาก ระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐกันเอง 
และระหวางรฐักับเอกชน  การศึกษาของ Chapman and Lounkaew (2008) ไดประมาณอัตราผลตอบแทน
สําหรับผูจบอุดมศึกษาพบวา  ในป 2549 อัตราผลตอบแทนสําหรับแรงงานชายที่จบอุดมศึกษา มีคาระหวาง
รอยละ 8 ถึง 12.8 ตอป   สวนแรงงานหญิง ไดผลตอบแทนระหวางรอยละ 4.5 ถึง 7.9 ตอป  (ดูตารางที8่)  
อัตราผลตอบแทนที่ไดนี้มีคาใกลเคียงกับประเทศอื่นๆ (Psacharopoulos and Patrinos 2004) 
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ตารางที ่8 อัตราผลตอบแทนทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ป 2549 (รอยละตอป) 
ประเภทมหาวิทยาลัย คาเลาเรียน (บาท) ชาย หญิง 

รัฐ ตํ่า 36,000 12.79 7.93 
 สูง 144,000 10.41 7.13 
     

เอกชน ตํ่า 192,000 9.23 5.55 
 สูง 350,000 8.04 4.48 

ที่มา : Chapman and Lounkaew (2008) table 5. 
 
ประเด็นสําคัญเชิงนโยบายสําหรับอุดมศึกษา มีอยูหลายประการดังนี้  
ประการแรก ทําไมผลตอบแทนหรือคาจางสําหรับแรงงานที่จบปริญญาจึงอยูในระดับที่สูงมาก 

(wage premiums) และมีแนวโนมสูงขึ้น  สวนตางระหวางคาจางหรือรายไดสําหรับผูจบปริญญาตรีและผูที่
จบขั้นประถม  มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด  นอกจากนีแ้ลว อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลสําหรับผูจบ
ปริญญา มีแนวโนมเพิ่มสูงขึน้เชนกนั (ตารางที่ 5 และ 6)  การศึกษาของสถาบันพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ สภาพัฒนฯ (2548) ช้ีวา สาเหตุสําคญัมาจากการขาดแคลนแรงงานทีม่ีคุณภาพ  
แรงงานที่จบปริญญา มีเพียงรอยละ 13.9 ของกําลังแรงงานในป 2548  และคิดเปนรอยละ 6 ของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเทานั้น ดังนั้น การที่ภาคอุตสาหกรรมยังมีความตองการแรงงานที่จบปริญญาอีกเปน
จํานวนมาก จงึสรางแรงกดดันใหคาจางสําหรับแรงงานกลุมนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  อีกนัยหนึ่งคอื คาจางที่
สูงขึ้นสําหรับแรงงานที่มีปริญญา อาจสะทอนทักษะการทํางานหรือความสามารถสวนบุคคล ที่เปนที่ขาด
แคลนของตลาด และเปนทักษะที่ไมมีอยูในแรงงานที่จบเพียงมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ 

ประการที่สอง  สวนตางของผลตอบแทนที่ตกกับแรงงานที่มีการศึกษาสูงที่นับวันจะมากขึ้นนี้ เปน
ส่ิงที่ยอมรับไดหรือไม  สงผลเสียตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือไม   ประเด็นนี้เปนเรื่องที่มีขอถกเถียงและ
มีการศึกษากนัอยางกวางขวางในตางประเทศ  เพราะนยัหนึ่งคือทําใหมีความเหลื่อมลํ้าดานรายไดเพิ่มขึ้นใน
อนาคต เพราะผูที่จบสวนมากและไดรับผลตอบแทนที่สูงกวา มักเปนผูที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจด ี
แตอีกนยัหนึ่ง เราสามารถมองไดวา ผลตอบแทนที่สูงนี้  สะทอนความแตกตางของทุนมนุษยที่เกิดจาก
การศึกษา เปนสิ่งสะทอนความตองการสวนเกินของตลาด ในขณะทีป่ริมาณการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพเปน
ที่ตองการของตลาด ยังมีไมเพียงพอตอความตองการ การขยายตัวดานอุปสงคนี้ ถูกมองวาเปนผลจากการ
พัฒนาเทคโนโลยี ที่ตองอาศัยแรงงานที่มทีักษะความชํานาญ มากกวาอาศัยแรงงานไรฝมือ   ดังนั้น อัตรา
ผลตอบแทนสวนบุคคลที่สูงนี้ นาจะชวยกระตุนใหเกิดการสะสมทุนมนุษยดวยการศึกษามากขึ้น  ซ่ึงใน
ที่สุดเปนผลดีตอการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแรงงาน ตอคาจางและการขยายตวัทางเศรษฐกจิในทายที่สุด 
เหตุผลดังกลาวเปนไปในทํานองเดียวกนักบัการลงทุนดานกายภาพประเภทอื่นๆ  ดวยเหตดุังนั้น เมื่อมี
ผลตอบแทนอยูในระดับสูงและเพิ่มขึ้นกวาเดิม รัฐก็ควรสงเสริมใหมีการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีให
มากขึ้น เมื่อมีการกระตุนใหคนเรียนจบปริญญาไดมากขึ้น ในที่สุดจะทําใหคาจางในอนาคตของคนกลุมนี้
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ลดลง และความแตกตางดงักลาวลดลงในทายที่สุด  ในขณะเดยีวกนั ปริมาณกําลังคนที่จบเพียงแคมัธยม
ปลายยอมมีลดลงเพราะไปเรียนตอกันมากขึ้น ทําใหคาจางของคนที่จบมัธยมเพิ่มขึน้เชนกนั 

หากการกระตุนใหมกีารเรียนตอในระดับสูงเปนเรื่องที่จําเปน รัฐสามารถใชมาตรการสงเสริมได
หลายแบบ อาทิ การลดอุปสรรคในการเขาถึงการศึกษาระดับสูง เชนการใหกูเรียน หรือมาตรการเพิ่มโอกาส
ในการเรยีนตอ และเรียนจนจบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การแกปญหาคณุภาพของเด็กที่จบมัธยม
ปลายที่มีแนวโนมลดลงใหมีคุณภาพมากขึ้น สงผลใหความพรอมในการเรียนตอระดับสูงมากขึน้ และลด
โอกาสตกกลางคัน    

 ปจจุบัน รัฐไดพยายามอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการใหเงินกูยืมเฉพาะในสาขาที่ขาด
แคลนและไมไดใหกูทุกคน 4    และในขณะเดยีวกัน เปนที่คาดวาคาธรรมเนียมการศึกษาอาจจะปรับเพิ่มขึ้น
เชนกัน   รวมทั้งปริมาณเด็กที่จบมัธยมปลายจะมีมากขึ้น อันเปนผลจากนโยบายเรียนฟรี  ทําใหจาํนวนผูจบ
ปริญญามีมากขึ้นในอนาคต  ปจจยัเหลานี้ลวนมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนสวนบุคคลของผูจบปริญญา
ลดลงไปบาง แตไมเปนปญหาที่รัฐตองกังวล เพราะอัตราผลตอบแทนสวนบุคคลในปจจุบันอยูในระดับที่สูง
มาก  อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่เปลี่ยนไปจะขึ้นกับสาขาวิชาที่ศึกษา และความตองการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต   จงึตองพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประการที่สาม ตลาดแรงงานใหความสําคญักับผูที่มีปริญญาเทานั้นจริงหรือไม  จากตารางที่ 5 เห็น
วา ผลตอบแทนตอการศึกษาอุดมศึกษามีคาสูง แตผลตอบแทนสําหรับผูที่จบเพียงอนปุริญญา กลับมีคาลดลง
มาโดยตลอดนับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เปนตนมา และเมื่อคาํนวณเปนอัตราผลตอบแทนสวนบุคคล 
กลับพบวามีคาใกลเคียงกับการศึกษาระดบั ปวช.  (ตารางที่ 6)    

สาเหตุสวนหนึ่งนามาจากตลาดแรงงาน ขาดขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับคุณภาพของผูที่จบการศึกษา
ในระดับนี้ ซ่ึงอาจเกิดจากมผูีจบการศึกษาในระดับนี้ออกมามากในหลายปที่ผานมา เนื่องจากการขยายตัว
ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเปดใหมเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูจางจึงยอมจายคาจางสูงกวาเพื่อจางผูที่มีปริญญา 
เพราะอยางนอยแสดงวามีคณุภาพมากกวาผูที่มีเพียงอนปุริญญา นักศกึษาที่เลือกเรยีนอนุปริญญา สวนใหญ
เปนกลุมที่ยังไมแนใจวาจะสามารถเรียนจนจบปริญญา ไมวาไมแนใจความสามารถของตนเอง หรืออาจมี
สาเหตุจากขอจํากัดในดานฐานะทางเศรษฐกิจ 

ถึงกระนั้นก็ตาม การเรียนตออนุปริญญา แมวามีอัตราผลตอบแทนต่ํา แตเมื่อคํานึงถึงโอกาสที่จะได
เรียนตอขึ้นไป  และโอกาสการไดงานทาํก็มีสูงกวากลุมที่จบเพียงปวช. รวมทั้งเปนการตัดสินใจที่มีความ
เสี่ยงในการลงทุนต่ํา เพราะอาจเรียนไมจบ  การเลือกเรียนในระดบันี้ จึงเปนการตัดสินใจลงทุนที่คุมคา
สําหรับผูเรียน 

                                                        
4 หากกังวลวาจะสรางความไมเปนธรรมมากขึ้น เพราะใหทุกคนไมวารวยหรือจน  รัฐสามารถใหทุนอุดหนุนแกนักเรียนที่มา

จากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซึง่มีผลใหราคาที่จายต่ํากวา แตขณะเดียวกัน ชวยกระตุนใหมีการศึกษาตอในระดับสงูมากขึ้น 
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4. ผลตอบแทนทางสังคมตอการศึกษา (Social Returns to Education) และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

ผลตอบแทนสวนบุคคลที่เพิง่กลาวไป แมวาชวยสะทอนแนวทางการตัดสินใจของปจเจกชน  แตยัง
มิไดคํานึงถึงตนทุนการใหบริการที่ภาครัฐเปนผูจายไป   สําหรับผูกําหนดนโยบายการศึกษาหรือมมุมองของ
ภาครัฐ ควรพจิารณาผลตอบแทนที่ตกกับสังคมโดยรวมเปนสําคัญ ประกอบกับผลตอบแทนสวนบคุคล   

แนวคดิการวดัผลตอบแทนทางสังคม วัดผลประโยชนสวนบุคคล รวมทั้งผลกระทบภายนอกเชงิ
บวกที่สังคมไดรับ5  เปรียบเทียบกับตนทนุทั้งหมดของสังคมในการจดัการศึกษา ทัง้สวนที่รัฐเปนผูอุดหนุน
และตนทุนที่บคุคลเปนผูจายโดยตรง       ดังนั้นจึงมนีัยวา  หากการลงทุนสวนบุคคลใหผลกระทบภายนอก
แลว ระดับการลงทุนรวมของสังคมจะต่ํากวาที่ควรจะเปน เพราะผูลงทุนไมไดคํานึงถึงผลประโยชนดาน
อ่ืนๆ ที่สังคมจะไดรับ    เชือ่กันวาผลตอบแทนตอสังคมจากการศึกษามีคามาก จึงเปนเหตุผลที่รัฐสามารถใช
อางเสมอๆ ในการอุดหนนุการศึกษา เพื่อใหมีขนาดการลงทุนที่เหมาะสม  

คําถามสําคัญสําหรับการกําหนดนโยบายคือ  อัตราผลตอบแทนทางสังคมแตกตางไปจากอัตรา
ผลตอบแทนสวนบุคคลจริงหรือไม  หากอัตราผลตอบแทนสวนบคุคล มีคาสูงกวาอัตราผลตอบแทนทาง
สังคม หมายความวา  ตนทุนหรือการใชจายดานการศึกษาบางสวนที่รัฐเคยอุดหนุน สามารถแบงเบาให
บุคคลเปนผูรับภาระไปไดบาง  และมีผลใหความแตกตางลดลง  ดวยเหตุที่ผลตอบแทนสวนบคุคลอยูใน
ระดับที่สูงพอ แรงจูงใจสําหรับการเรียนตอไมนาเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก  ในทางตรงกันขาม หากอัตรา
ผลตอบแทนสังคมมีคาสูงกวา รัฐควรทุมเททรัพยากรสําหรับภาคการศกึษาใหมากขึน้ โดยอาศัยการโยกยาย
ทรัพยากรหรืองบประมาณมาจากการลงทนุประเภทอื่นๆที่มีอัตรผลตอบแทนที่ต่ํากวา   

การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการศึกษา  เปนหัวขอวจิัยทีน่ยิมกันมากขึ้นในชวงสิบกวาปที่
ผานมาในตางประเทศ  หัวใจสําคัญคือ การประมาณคาขนาดของผลกระทบภายนอกจากการลงทุนทาง
การศึกษา ขนาดของผลกระทบภายนอกนี้เปนสวนที่ทาํใหอัตราผลตอบแทนสวนบคุคล แตกตางไปจาก
อัตราผลตอบแทนตอสังคม   ตัวอยางผลกระทบภายนอก ไดแก มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยมีคาสูงขึ้น เกิดความสมานฉันทของคนในสังคม (เพราะลดความเหลื่อมลํ้า และชนชั้นของ
คนในสังคม) ลดจํานวนอาชญากรรม เปนตน  เห็นไดชัดเจนวา การวดัคาผลกระทบภายนอกหรอื
ผลประโยชนทางสังคมทั้งหมดแบบนี้ทําไดลําบาก เพราะตองอาศัยขอมูลอีกเปนจาํนวนมาก รวมทั้งมีความ
ไมแนนอนสูงในการวัดผลประโยชนที่ไมไดเกิดขึ้นในรูปตัวเงนิ จงึทําใหการวิจยัแบบนีย้ังมีไมมากนกั 
สําหรับประเทศไทยนัน้ เทาที่ผูเขียนทราบ ยังไมม ี

                                                        
5  ผลกระทบภายนอกหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นและไมสงผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน  ตัวอยางผลกระทบดานบวก เชน 

การศึกษาของนาย ก ทําใหนาย ข ไดรับประโยชน   และทําใหสังคมหรือชุมชนไดประโยชน 
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วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนทางสังคมของการศึกษาที่เปนที่นิยมกวา คํานึงถึงเฉพาะผลกระทบ
ภายนอกที่วดัเปนตัวเงนิได อาศัยวิธีการวดัโดยออมโดยใชขอมูลมหภาคในการศึกษาแทนขอมูลระดับบุคคล   
ปจจุบันมีสองแนวทางหลักๆ คือ แบบแรกอาศัยทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาศัยขอมูลของหลายๆ
ประเทศในโลก เพื่ออธิบายความแตกตางของรายไดหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีทุนมนุษยเปนปจจยั
หนึ่งที่อธิบาย   วิธีนี้มองคุณภาพการศึกษาหรือทุนมนุษยในฐานะที่เปนปจจัยการผลิตที่ทําใหเศรษฐกิจ
เติบโตและมีการพัฒนา โดยชองทางที่การศึกษามีผลตอเศรษฐกิจ เปนเรื่องที่ยังไมไดขอสรุปชัดเจน บางอาง
วาเกดิจากผลกระทบภายนอกจากการสะสมทุนมนุษย หรือกอใหเกิดนวัตกรรม หรืออางวาเกดิจากขนาด
ของทุนมนุษยมีผลตอความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี 6    แบบที่สอง อาศัยฟงชั่นผลตอบแทนทุน
มนุษยตามแนวคิดของ Mincer แบบเดิม แตประยกุตใชกับขอมูลจุลภาคและกึ่งมหภาค(ขอมูลเมือง มลรัฐ)
ผสมผสานกัน และมองการศึกษาในลักษณะที่เปนสินคาสาธารณะ ดังนั้น ระดับทุนมนุษยหรือระดับ
การศึกษาเฉลีย่ของเมือง มีผลตอผลิตภาพของแรงงานของคนในเมือง 7    โปรดสังเกตวา การศึกษาทั้งสอง
แบบไมรวมผลประโยชนทางสังคมที่ไมเปนตัวเงนิ และมองวาผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นทายสุดถูกผนวก 
(internalized) รวมไวในระบบเศรษฐกิจ จึงปรากฏใหวัดไดในรูปของเศรษฐกิจที่มีความเขมแข็งมากขึ้น  
การศึกษาอัตราผลตอบแทนทางสังคมโดยอาศัยขอมูลมหภาคสําหรับประเทศไทยทัง้สองลักษณะนี้  เทาที่
ทราบ ยังไมมีเชนกัน 

ผลตอบแทนทางสังคมตอการศึกษา 
สําหรับประเทศไทย  มีการพยายามศกึษาผลตอบแทนทางสังคมของการศึกษามาอยางตอเนื่อง แต

ใชนิยามทีแ่ตกตางไปจากทีก่ลาวไวขางตน 8   กลาวคือ  วัดผลประโยชนสวนบุคคล (ไมรวมถึงผลกระทบ
ภายนอกหรือประโยชนอ่ืนๆ ที่ตกกับบุคคลอื่นในสังคม)  เทียบตนทุนทางสังคมทั้งหมดที่ใชไปในการจดั
การศึกษา  เนื่องจากนยิามนี้มีตนทุนรวมที่สูงกวา และไมไดวดัผลประโยชนที่ตกกับสังคม จึงทําใหอัตรา
ผลตอบแทนทางสังคมตามนิยามแบบนี ้ มีคาที่ต่ํากวาอตัราผลตอบแทนสวนบุคคลเสมอ ปจจบุันนิยาม 
แบบนี้จึงไมเปนที่นิยม  เนื่องจากขนาดของผลกระทบภายนอกมกัแตกตางกันตามระดับการศึกษา จึงทําให
ไมชัดเจนวา การศึกษาระดบัใดที่ใหผลตอบแทนทางสังคมสูงกวา เพราะฉะนัน้ เราคงตองพิจารณาจากงาน
ศึกษาวจิัยของตางประเทศ เพื่อใหเกิดความรูในเรื่องนี้มากขึ้น 

งานศึกษาของตางประเทศในเรื่องนี้แมวามีมากขึ้น แตยังไมไดขอสรปุวา การลงทุนดานการศกึษา
กอใหเกิดผลกระทบภายนอกในเชิงเศรษฐกิจ ที่เปนประโยชนกับสังคมจริงหรือไม  ตัวอยางเชน งานของ 
Canton (2007) ที่ศึกษาประเทศพัฒนาแลวจํานวน 31 ประเทศพบวา อัตราผลตอบแทนทางสังคม มีคา
                                                        
6 ตัวอยางเชน Lucas (1988), Benhabib and Spiegel (2005), Canton (2007) 
7 ตัวอยางเชน การศึกษาของ Acemoglu and Angrist (2001), Cicone and Peri (2006), Moretti (2004) 
8 ดูตัวอยางไดจาก สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2539) นงราม เศรษฐพานิช และคณะ (2532) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ระหวางรอยละ 11 ถึง 15  หมายความวา หากกําลังแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีก  1 ป  จะมีผลใหผลิต
ภาพแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 11-15 ตอปโดยประมาณ  การศึกษาดงักลาวสามารถจําแนกอัตราผลตอบแทน
ทางสังคม ออกเปนอัตราในระยะยาว ซ่ึงเปดโอกาสใหเศรษฐกิจมีการปรับระดับการลงทุนทางกายภาพให
สอดคลองกับระดับการศึกษา  และอัตราในระยะสั้น ซ่ึงเศรษฐกิจมีระดับสต็อคของทุนกายภาพคงที่  พบวา 
ในระยะสั้นมคีาระหวางรอยละ 7  ถึง 10  ซ่ึงเปนคาที่ใกลเคียงกับอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสวนบุคคล
จากการศึกษาของหลายประเทศในโลก   สวนคาระยะยาวคือรอยละ 11-15 ตอปที่กลาวขางตน   ขอสรุปที่
นาสนใจคือ  ในระยะสั้นขนาดของผลกระทบภายนอกมีคานอยมาก  ทําใหอัตราผลตอบแทนของสังคม 
ใกลเคียงกับอัตราสวนบุคคล สอดคลองกับงานของ Heckman and Klenow (1997) และ Acemoglu and 
Angrist (2001) หรือที่พบวาอัตราผลตอบแทนทางสังคมมีคาราวรอยละ 10 มากกวาอัตราผลตอบแทนสวน
บุคคลเพียงเล็กนอย (De la Fuente and Domenech 2006) เปนตน   สวนงานที่พบวาขนาดของผลกระทบ
ภายนอกมีคามากถึงรอยละ 17 เชน Moretti (2004) แตก็ถูกวิจารณวามีขอผิดพลาดในระเบยีบวิธีวิจัย หาก
ปรับแกจะพบวา ผลกระทบภายนอกมีคาเปนศูนย (Cicone and Peri 2006) 

คําถามที่นาสนใจเชิงนโยบายอีกขอคือ การศึกษาระดบัใดใหอัตราผลตอบแทนทางสังคมที่สูงที่สุด   
แมวาการศกึษาบางสวนจะไมพบผลกระทบภายนอกจากการลงทุนทางการศึกษากต็าม   นักเศรษฐศาสตร
บางสวนยังคงเชื่อวา ระดับของผลกระทบภายนอกจากการลงทุนการศึกษาในระดับตางๆ มีคาที่แตกตางกัน 
สําหรับระดับอุดมศึกษาหรือมัธยมศึกษานั้น การศึกษาพบวาผลกระทบภายนอกที่สําคัญคือผลท่ีมีตออัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ  เพราะในสังคมที่ประชากรมกีารศึกษาสูง การคิดคนนวตักรรม หรือการดูดซับ
เทคโนโลยีใหม สามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว  ทําใหเศรษฐกิจขยายตวัไดอยางตอเนื่อง  ในทางตรงกันขาม 
ผลกระทบภายนอกจากการยกระดับการศึกษาพื้นฐาน เชื่อกันวามีผลไมมากตอการรักษาอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว   

ถึงกระนั้นก็ตาม ผลกระทบภายนอกจากการยกระดับคณุภาพและปรมิาณของการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
คงเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะนอกจากจะทําใหจํานวนผูเรียนตอในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น ยังเกิดผลประโยชน
ตอสังคมในรูปที่ไมเปนตวัเงินอีกมาก เชน อาชญากรรมลดลง สังคมสงบสุขไมแตกแยก เปนตน หากตนทนุ
ทางสังคมจากการมีอาชญากรรม และความแตกแยกมีคาสูงมาก และหากการลงทุนทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สามารถชวยลดระดับความรุนแรงของปญหา แมวาจะเพียงเล็กนอย ตองถือวาเปนการลงทุนที่คุมคา เพราะ
ใหอัตราผลตอบแทนทางสังคมสูงทีเดียว 

ที่กลาวมาทั้งหมด พอสรปุไดวา เราไมทราบแนชัดวาอัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการศึกษาของ
ไทยในแตละระดับแตกตางกนัมากนอยเพยีงใด   นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนทางสังคมของแตละประเทศ
ยอมมีคาแตกตางกัน ขึ้นกับการระดับการอดุหนุนจากรัฐ เนื่องจากรัฐใหการอุดหนุนการศึกษาในระดับตางๆ
แตกตางกนั   ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจยัเร่ืองนี้เพิ่มเตมิเพื่อใหเกิดความชัดเจน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มุงไปสูเศรษฐกิจฐานความรู ที่ตอง
พึ่งพิงการคนควาวจิัย นวัตกรรม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี เหลานี้ลวนอาศัยแรงงานที่มคีวามรูมาก
ขึ้น ดังนั้น แนวทางการลงทุนมนุษยที่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับผูกําหนดนโยบาย  

5.  ขอสังเกตสงทาย 

คงไมเกินเลยหากจะกลาววา หากสังคมไทยจะทุมเทงบประมาณจํานวนมากเพื่อพฒันาคุณภาพของ
คน ดวยการใชจายดานการศึกษา ก็จําเปนตองใหความสําคัญเรื่องการใชจายอยางมปีระสิทธิภาพ แตจะทํา
อยางไรระบบการจัดการศกึษาจึงจะมีประสิทธิภาพเปนเรื่องที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมกันอยางจริงจงั 

อัตราผลตอบแทนสวนบคุคลและตอสังคมเปนขอมูลที่อาจชวยในการจดัสรรทรพัยากรดานการศึกษา
ใหมีประสิทธภิาพ มีประโยชนตอผูที่จะเรยีนและตอสังคมในการตัดสินใจ แตเปนที่นาเสียดายวา การศึกษา
ในเรื่องนี้ในประเทศไทยไมเปนที่แพรหลาย นาสงเสรมิใหมีการคนความากขึ้น  แมวาในทางปฏิบัติผูที่
เกี่ยวของในการจัดสรรหรือกําหนดงบประมาณ อาจไมไดใชประโยชนจากขอมูลทางวิชาการลักษณะนี้  แต
ก็เห็นวา ในหลายประเทศมกีารศึกษาในเรือ่งนี้กันอยางจริงจัง และเกิดประโยชนมากในการวางแผน ชวยให
การเจรจาตอรองงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สมควรใหมกีารพจิารณา 

ถึงกระนั้นก็ตาม วิธีการที่กลาวมาทั้งหมด ยอมมีขอจํากัดและมีขอโตแยงได  สมควรกลาวถึงเพื่อให
ไมหลงประเดน็ ประการแรก อัตราผลตอบแทนตอบไดเพียงวา เงินที่เพิ่มควรไปที่ไหน แตบอกไมไดชัดเจน
วา ควรเพิ่มไปมากนอยเพียงใดจึงเหมาะสม  ขอมูลการใชจายดานการศึกษาของประเทศอื่นๆ สามารถนํามา
เปรียบเทียบ และใชเปนเกณฑอางอิงได  แตตองพิจารณาใหถวนถ่ี  พึงระวังความแตกตางในเชิงโครงสราง
ของระบบการศึกษาที่ใชเปรยีบเทียบ และคุณภาพของขอมูลที่ใชศึกษา  ประการที่สอง การคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มีสมมติฐานวา ผูที่เรียนจบสามารถหางานทําได แตความเปนจริง มีการออก
กลางคันและมปีญหาการหางานทํา  หากตองการผลคํานวณที่ถูกตองมากขึ้น ตองนําเอาอัตราการออก 
กลางคัน และอัตราการวางงานมาปรับ กอนคํานวณอัตราผลตอบแทน  ประการสุดทาย ผลประโยชนสวน
บุคคลจากการศึกษา วดัเฉพาะผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรูปรายไดทีเ่พิ่มขึ้น ไมไดรวมถึงประโยชนที่ตีคา
เปนเงินไดยาก อาทิ ไดความสุขเพลิดเพลินจากการเรยีนรู มีหนาตาในสังคม สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
เปนพอแมทีด่ี รวมถึงดื่มด่ํากบัมรดกทางวฒันธรรม เปนตน 

สุดทาย นอกเหนือไปจากการพูดถึงวา เราจะใชเงินทุนกันอยางไร ทีสํ่าคัญพอๆ กันคือเราจะหา
เงินทุนเหลานีม้าจากไหน  แนวทางการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนของสังคม ที่เสนอไวใน พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ ป 2542 (แกไข 2545) ยงัไมถูกนํามาใชอยางจริงจัง โดยเฉพาะขอเสนอการปฏิรูปการเงิน
เพื่ออุดมศึกษาแนวใหม  ที่เนนการอุดหนนุผานผูเรียน กระตุนใหเกิดการแขงขันเพือ่พัฒนาคุณภาพ และ
สามารถใหผูเรียนและภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้น รวมไปถึงใหโอกาสกับผูเรียนทุกคน โดยรวมเปน
แนวทางทีน่าสนใจตอการจดัการกับทรัพยากรที่มีคอนขางจํากัดในปจจุบัน  เห็นควรตองชวยกนัพิจารณา 
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ภาคผนวก 

ตาราง ก  อัตราผลตอบแทนสวนบุคคล ของประเทศไทย 
การศึกษาของ ปขอมูล รวม ชาย หญิง 
Patrinos (1995) 2529 12.4     
Patrinos (1995) 2532 11.5     
ผูเขียน 2544 12 11.8 12.3 
ผูเขียน 2546 11.5 11.2 11.7 
ผูเขียน 2548 12.3 11.8 12.9 
Chapman and Lounkaew (2008) 2549 12 11.2 12.9 

ที่มา : Chapman and Lounkaew (2008) Psacharopoulos and Patrinos (2004) และผูเขียน 

 
ตาราง ข    อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลเฉล่ีย แยกตามระดับรายไดตอหัว  

กลุมประเทศที่มีรายได รายไดเฉลี่ยตอหัว (US$) ปการศึกษาเฉลี่ย อัตราผลตอบแทน 
สูง ($9,266 หรือมากกวา) 23,463 9.4 7.4 
ปานกลาง ($755—9,265) 3,025 8.2 10.7 
ตํ่า (< $ 755) 375 7.6 10.9 
ทั่วโลก 9,160 8.3 9.7 

ที่มา: Psacharopoulos and Patrinos (2004), Table 3. 
 

ตาราง   ค    อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลเฉล่ีย แยกตามภูมิภาค   
ภูมิภาค รายไดตอหัว (US$) ปการศึกษาเฉลี่ย อัตราผลตอบแทน 
เอเซีย 5,182 8.4 9.9 
ยุโรป 6,299 8.8 7.1 
ลาตินอเมริกา 3,125 8.2 12 
OECD 24,582 9 7.5 
แอฟริกา 974 7.3 11.7 
ทั่วโลก 9,160 8.3 9.7 

ที่มา: Psacharopoulos and Patrinos (2004), Table 4. 
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