
การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่าย
ในโครงการที่ส าคัญของรัฐ

วิโรจน์  ณ ระนอง 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยในด้าน มาตรการการ
คลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

 ความเป็นธรรมทางการคลังขึ้นกับ 2 ตัวแปรหลักประกอบกันคือ 
 การกระจายภาระภาษี (tax incidence) และ

• การกระจายผลประโยชน์จากการใชจ้่ายของรัฐบาล (benefit incidence)

• รัฐสามารถลดความเหลื่อมล้้าได้โดยเก็บภาษีก้าวหน้า และ/หรือ ใช้จ่าย
แบบก้าวหน้า (progressive/pro-poor)

• มีความเชื่อกันอย่างกว้างขวางในหมู่ ”ชนชั้นกลาง” ว่ารัฐบาลในอดีตน้าภาษี
ที่เก็บจากชนช้ันกลางไป “ถลุง” โดยใช้นโยบาย “ประชานิยม” มา “ซื้อเสียง” 
จากประชาชนกลุ่มรากหญ้า  (ดูตัวอย่างในหน้าถัดไป)

• ความคลุมเครือของนิยาม “ชนช้ันกลาง” (ดูนิพนธ์ vs ตัวอย่างในหน้าถัดไป)
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โครงสร้างประชากรไทย

5%

25%

70%

คนรวย(รายได้ต่อปีเกิน 1,000ล้าน฿)
คนช้ันกลาง(รายได้ต่อปีหนึ่งแสนบาทหรือ10,000฿/เดือน ~ 1,000ล้าน฿/ปี)

โยกเงินเข้าท าธุรกรรมตลาดหลักทรัพย์

ไม่ต้องเสียภาษี

ชนช้ันรากหญ้า(รายได้ต่ ากว่าหนึ่งแสน฿/ปีหรือต่ ากว่า10,000฿/เดือน)

. ชนช้ันที่ต้องรับผิดชอบเสียภาษี

(ไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่ารายได้ต่ า)

เสียภาษีเข้ากรมสรรพากร(กระทรวงการคลัง)
. เงินงบประมาณประจ าปีของประเทศ อาทิเช่น

1.ค่าจ้างประจ าข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ

2.งบประมาณ Mega Project ต่างๆ
2.1 สร้างสนามบิน,ถนน,ไฟฟ้า,ประปา
2.2 สร้างระบบรถไฟฟ้า
2.3 สร้างระบบโทรมนาคม,ส่ือสารมวลชน

. ชนช้ันที่ต้องรับผิดชอบเล้ียงดู คนรวยและคนระดับรากหญ้า

2.4 ลงทุนMega Projectอื่นๆ
3.งบประมาณ โครงการต่างๆของรัฐบาล

ใครล่ะได้รับสัมปทาน?

3.1 หมู่บ้านละ1ล้านบาท
3.2 SML
3.3 OTOP
3.4 Taxi เอื้ออาทร,บ้านเอื้ออาทร,30บาท
3.5 ใช้เงินประชุม ครม.สัญจร

3.5 .1 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเวิลด์
3.5 .2 โมเดลอาจสามารถ
3.5 .3 แจกเงินรายทาง และอื่นๆ

(ชนช้ันกลางคือมนุษย์เงินเดือน,พ่อค้า-แม่ค้า,นักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง)

โครงการให้ประชาชนระดับรากหญ้ากู้
โดยนโยบายคือให้กู้เพื่อการลงทุนของประชาชน

(โดยลึกๆแล้วรัฐบาลทราบว่าระดับรากหญ้าท าธุรกิจ

จ่ายภาษี

ถ่ายเงินเข้า

ไม่เป็น แต่ท าเพื่อ.....ผ่อนถ่ายเงินและหาเสียง)

ในความเป็นจริงชาวบ้านกู้ไปเพื่อ

. ซื้อโทรศัพท์มือถอื,บัตรเติมเงนิ

. ซื้อมอเตอร์ไซด์

. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า,ทีวี,เครือ่งเสียง

. ติดต้ัง UBC และอื่นๆ

ใครล่ะได้รับโยชน์?

ถ่ายเงินเข้า

ผลคือ ชาวบ้านเปน็หนี้ ซื้อเสียงโดย
ประกาศยกเลิกหนี้
ครม.ทักษิณ

ผลคือไทยรักไทยได้ 
คะแนนเสียง

เงินภาษขีองชนชั้นกลาง
ถูกฟอกผ่านทางกลไกลนี้
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(โดยใช้เงินภาษีของชนชั้นกลาง)
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เทคนิคการคอรัปชั่นและซื้อเสียง
อันแยบยลที่บุคลทั่วไปมิอาจทราบได้

คัดลอกมาจาก “เทคนิคการคอรัปชั่นและการซื้อเสียงแบบบูรณาการแบบเหนือชั้น (5 เด้งโมเดลของคุณทักษิณ)” สรุป
ชนชั้นกลางคือผู้ที่ต้องท า
มาหากินเลี้ยงดูคนท้ัง
ประเทศ ในยุคนี้ และ
ประเทศนี้

(เพราะไม่ต้องเสียภาษี)จุดเริ่ม

ถ่ายเงินเข้า



การศึกษากระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐ

 ศึกษาว่าผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐในสามด้านที่ส้าคัญตกกับคน
จนคนรวยมากน้อยเพียงใด
• สาธารณสุข 
• การศึกษา 
• โครงสร้างพื้นฐานท่ีส้าคัญ  (ดร.สุเมธ องกิตติคุณ)

 วิธีศึกษา: 1. จ้าแนกประชาชนตามรายได้ (เช่น เป็น 10 ชั้นรายได้) 
 2. ดูว่าประชาชนแต่ละกลุ่มได้รับบริการต่างๆ (ที่มีการอุดหนุนจาก

รัฐ) ในปริมาณมากน้อยเท่าใด 
 3. ในแต่ละกลุ่ม น้าผลจาก (2) คูณด้วยต้นทุนการอุดหนุนของ

บริการแต่ละประเภท(หรือระดับ) แล้วรวมเป็นประโยชน์ท่ีคนกลุ่มนั้น
ได้รับ 4



1. สาธารณสุข
 การเกิดขึ้นของโครงการ 30 บาทฯ ท่ามกลางเสียงคัดค้านไม่น้อย (เช่น ข้อหา 

“ประชานิยม”) ชวนให้เชื่อว่ารฐับาลทุ่มเทงบจ านวนมากไปกับกลุ่มคนจน (หรือน า
เงินภาษีชนชั้นกลางไปอุ้มคนจน)

 ในทางปฏิบัติ คนจนเกือบทั้งหมด ก็พึ่งโครงการบัตรทอง (30 บาทเดิม) ซึ่งรัฐเพิ่ม
ค่าหัวให้เป็นล าดับจนได้ประมาณ 2,200 บาทต่อคนต่อปี

 แต่ก็มีข้อกังขาว่าคนจนได้ประโยชน์จากโครงการดา้น สธ. ของรัฐมากกว่าคนรวย
จริงหรือ
• รพ. ส่วนใหญ่ได้ค่าหัวที่ไม่รวมเงินเดือนพอๆ กัน  รพ.ใหญ่ในเมืองใหญ่ที่มี

สัดส่วนบุคลากรต่อคนไข้มากได้ค่าหัวรวมสูงกว่า  รพ. ในอีสานที่ขาดแคลน
บุคลากรมากที่สุด

• กว่าครึ่งของคนท่ีมีฐานะดีที่สุด (20% บนสุด) มีสวัสดิการข้าราชการ (รัฐจ่าย
ประมาณ 11,000 บาทต่อคนต่อปี) หรือประกันสังคม(ต้องจ่ายเงินสมทบเอง
ด้วย แต่โดยรวมแล้วเป็นกลุ่มที่รัฐอุดหนุนมากกว่ากลุ่มผู้มีสิทธ์ิ 30 บาท)
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จ านวนผู้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ
 แบ่งตามชั้นรายได:้ ใช้ข้อมูลจาก SES 2550
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จ านวนผู้มีสวัสดิการรกัษาพยาบาลประเภทต่างๆ แยก
ตามชั้นรายได้ (จาก HWS  2550 ส ารวจครึ่งปีแรก)  

ท่ีมา: ค านวณโดยคณะผู้วิจัย จากข้อมูล SES และ HWS ปี 2550 
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วิธีการประมาณการต้นทุนโดยสังเขป
 กระจายค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล สธ. ที่ใช้กับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ต่างๆ ตาม

สัดส่วนที่ รพ. รายงาน (มูลค่า charge ของ รพ.) 
• ปกติ รพ. คิดค่ายาและเวชภัณฑ์โดย mark up (แม้ว่าจะ mark up ยา
ราคาแพงในอัตราที่น้อยกว่ายาราคาถูกเล็กน้อย)

• ข้อสมมุตินี้มีนัยว่าการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ของ รพ. (เช่น บุคลากร 
เคร่ืองมือ ห้อง/เตียง) ก็แปรผันตามศักยภาพในการสร้างรายรับของ 
รพ. ด้วย

• เนื่องจาก HWS ไม่มีข้อมูลการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค 
จึงใช้วิธีเฉลี่ยงบส่งเสริมป้องกันเข้าไปในงบรักษา (ข้อมูล สปสช. ปี 
2551:  รพศ./รพท. ใช้งบกับงานส่งเสริมป้องกัน 2%  รพช. 10% ) 
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วิธีการประมาณการต้นทุน (ต่อ)
 สัดส่วนของงบที่ใช้กับ ผป.นอก และ ผป.ใน ของผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ใช้

ตัวเลขที่แต่ละ รพ. เบิกจ่ายจาก สกส. (ปัจจุบันค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ประมาณ 
2:1 ซึ่งตรงกันข้ามกับเม่ือสิบปีก่อน)

 สัดส่วนของงบที่ใช้กับ ผป.นอก และ ผป.ใน ของผู้มีสิทธิอื่น ใช้ข้อสมมุติว่า
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปมีต้นทุนต่อครั้งของให้บริการผู้ป่วยนอก
ต่อผู้ป่วยใน อยู่ที่  1:19.03 ส าหรับ และโรงพยาบาลชุมชนมีอัตราส่วนน้ีที่ 1 

ต่อ 16.1 (วลัยพร และคณะ ๒๕๔๗)

• ไม่ได้ปรับสัดส่วนน้ีทั้งที่แยกค านวณสวัสดิการข้าราชการ เพราะตัวเลขเดิมก็
ไม่สามารถ capture variation ที่มีค่อนข้างมาก และการทดลองปรับอีก
ทางหน่ึง (เช่น เป็น 1:16 &1:14) ก็ให้ผลไม่ต่างจากน้ีนัก 
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Unit cost ของผู้ป่วยนอกต่อครั้ง
 (เฉลี่ยรวมงบส่งเสริมป้องกัน)
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ชนิดสวัสดิการ
ประเภท
สถานพยา

บาล
กทม กลาง เหนือ

ตอ เฉียง
เหนือ

ใต้

ราชการ/รสก.

รพศ 2,130 2,130 1,922 2,322 1,997

รพท 2,130 1,885 1,766 1,443 2,013

รพช 2,130 746 632 614 638

นอกเหนือจาก 
ราชการ/รสก.

รพศ
700 700 665 847 767

รพท 700 554 513 489 567

รพช 700 280 276 259 318



วิธีการประมาณการต้นทุน (ต่อ)

 ต้นทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ต้นทุนเป็น 1.2 เท่าของ
โรงพยาบาลศูนย์ 

 โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ใช้ต้นทุนเฉลี่ยของ 
รพศ. และ รพท. ในภาคนั้นๆ

 ใช้ต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชนเฉลี่ยของแต่ละภาค ส าหรับคลินิก
เอกชน (ผู้ป่วยนอก) และโพลีคลินิกเอกชน (ผู้ป่วยใน)

 กทม. ใช้ค่าเฉลี่ยของภาคกลาง

11



วิธีการประมาณการต้นทุน (ต่อ)
 สถานีอนามัย  ใช้ข้อสมมุติว่าสถานีอนามัยในแต่ละภาคมีต้นทุนในการรักษา

ผู้ป่วยทุกสิทธ์ิไม่ต่างกัน

• ค่าใช้จ่ายรวมได้จากรายงาน 0110 รง.5 งบลูกข่าย คือ ข้อมูลการเงิน
ของสถานีอนามัยจ าแนกตามภาค น ามา match กับข้อมูลอัตราการใช้
บริการ

 เน่ืองจาก HWS ไม่มีข้อมูลการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค จึง
ใช้วิธีเฉลี่ยงบส่งเสริมป้องกันเข้าไปในงบรักษา (ข้อมูล สปสช. ปี 2551:  
สอ. ใช้เงินเดือนและงบอื่นๆ ที่ไม่รวมค่ายาไปกับงบกับงานส่งเสริมป้องกัน 
70% และ 79%)

 ศูนย์บริการสุขภาพ กทม. ใช้ต้นทุนต่อหน่วยของ สอ. ภาคกลางแทน
12



ต้นทุนสถานีอนามัย
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ภาค ค่ารักษา
เฉลี่ยรวมงานส่งเสริม/

ป้องกัน

กลาง 99 215

เหนือ 93 197

อีสาน 86 191

ใต้ 116 259



การค านวณอัตราการใช้บริการ

 ใช้ข้อมูลการใช้บริการจาก HWS โดย extrapolate จากข้อมูลการ
มารับบริการคร้ังสุดท้าย (ใน 1 เดือน ส าหรับผู้ป่วยนอก และ 1 ปี ส าหรับ
ผู้ป่วยใน) 

 นับเฉพาะกรณีที่ใช้มารักษาที่สถานพยาบาลโดยสิทธิ์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ประกันสังคม และบัตรทอง 

 การจัดชั้นรายได้เป็น 10 กลุม่ (แบ่งตามรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน 
ให้แต่ละกลุ่มมีจ านวนประชากรเท่ากัน) จัดตาม SES ของทั้งปี 2550 

(ซึ่งต่างจาก subsample ของ HWS เล็กน้อย)
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ผู้ป่วยนอก--ใช้สิทธิ์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ครั้ง)
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ผู้ป่วยนอก--ใช้สิทธิ์ประกันสังคม (ครั้ง)
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ผู้ป่วยนอก--ใช้สิทธิ์บัตรทอง (ครั้ง)
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อัตราการใชบ้ริการผูป้่วยนอก—ใชส้ิทธิ์ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
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อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก—ใช้สิทธิ์
ประกันสังคม
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อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก—ใช้สิทธิ์บัตรทอง
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ผู้ป่วยใน--ใช้สิทธิ์ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ครั้ง)
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ผู้ป่วยใน--ใช้สิทธิป์ระกันสังคม (ครั้ง)
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ผู้ป่วยใน--ใช้สิทธิบ์ัตรทอง (ครั้ง)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

รพ.เอกชน

โพลีคลินิกเอกชน

รพ. สังกัดอื่นของรัฐ

รพ.มหาวิทยาลัย

รพท/รพศ

รพช



อัตราการใช้บริการผู้ปว่ยใน--ใช้สิทธิ์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (%) 
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อัตราการใชบ้ริการผูป้่วยใน—ใชส้ิทธิป์ระกันสังคม 
(%)
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อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน—ใช้สิทธิ์บัตรทอง (%)
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การกระจายผลประโยชน์ตามชั้นรายได้

 น าเฉพาะกรณีที่ใช้มารักษาที่สถานพยาบาลโดยใช้สิทธิข์้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม และบัตรทอง มาค านวณประโยชน์ที่ได้จาก
การรับบริการ   

 ไม่รวมกลุ่มที่ใช้สิทธิ์อ่ืน (สวัสดิการนายจ้าง ประกันเอกชน) หรือ
จ่ายเงินเองทั้งหมด

 อาจ underestimate benefit เพราะแม้กระทั่งกรณีคนไข้ที่จ่าย
เองทั้งหมดที่ รพ. รัฐ ก็ยังอาจจ่ายในอัตราที่ต่ ากว่าต้นทุนรวมของ รพ. 



การกระจายผลประโยชน์ตามชั้นรายได้: ผู้ป่วยนอก
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การกระจายผลประโยชน์ตามชั้นรายได้ : ผู้ป่วยใน

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

ราชการ/รสก.

ประกันสังคม

บัตรทอง



การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน
รักษาพยาบาลของรฐัตามชั้นรายได้: รวมผู้ป่วยนอก
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สรุปการกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน
รักษาพยาบาล

 ยังมีแนวโน้มที่กลุ่มที่มีฐานะดีได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน
รักษาพยาบาลของรัฐมากกว่ากลุ่มที่จน
• ความแตกต่างมแีนวโน้มที่ชัดเจนมากกว่าในกรณีผู้ป่วยนอก

• ความแตกต่างหลักๆ เกิดจากการมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่
ต่างกัน

• ถึงแม้ว่ากลุม่ที่มีฐานะดีจะใช้บรกิารในโครงการบัตรทองค่อนข้างน้อย แตม่ี
ผลไม่มากนักเมื่อเทียบกับค่าใชจ้่ายด้านสวัสดิการ ขรก/รสก. ทีก่ระจุกตวัอยู่
ในกลุ่ม 20-30% บน

• อย่างไรกต็าม ปัญหาความเหล่ือมล้้าในกรณีนี้ไม่ได้รุนแรงมาก และอาจ
ไม่ได้เป็นปัญหามากเท่าการเข้าไม่ถงึบริการทีม่ีคุณภาพของคนจ้านวนมาก  



2. การศึกษา
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์

 ถ้าการศึกษามีส่วนส้าคัญในการก้าหนดรายได้ การลดความ
เหลื่อมล้้าด้านการศึกษาก็น่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้้าในระยะ
ยาวได้

 รัฐบาลเริ่ม “โครงการเรียนฟรี 12 ปี” ส้าหรับการศึกษาพื้นฐานใน
ปีงบประมาณ 46

 ปัจจุบันงบด้านการศึกษามียอดที่สูงกว่างบในหลายด้าน 
(ประมาณปีละ 300,000 ล้าน หรือสองเท่าตัวของงบสาธารณสุข) 

 แต่ก็มีค้าถามว่าการใช้จ่ายของรัฐด้านนี้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อม
ล้้าโดยกระจายไปสู่คนที่ยากจนมากกว่าคนรวยจริงหรือไม่ 32



ข้อสังเกต
 งบค่าหัวที่รัฐบาลให้ รร. รัฐ “ในอัตราที่เหมือนกันท้ังประเทศ” นั้น เป็น

ค่าหัวที่ไม่รวมเงินเดือนและงบลงทุน
• รร.ใหญ่ที่มีชื่อเสียงใน จว. ใหญ่มักได้งบรวมต่อหัวสูงกว่า รร.เล็ก

ใน ตจว./ชนบท
 งบต่อหัวที่รัฐให้กับอุดมศึกษามากกว่างบต่อหัวส้าหรับการศึกษา

พื้นฐานมาก (และยังมี กยศ. กรอ.)
 ประมาณร้อยละ 25 ของนักเรียนได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และมี

ความสัมพันธ์กับเศรษฐานะอย่างชัดเจน
• อาชีวศึกษาได้งบต่อหัวสูงกว่า ม.ปลายสายสามัญ แต่เมื่อรวม

ตลอดชีวิตแล้ว อาจจะได้น้อยกว่า (เพราะ นร. ส่วนใหญ่ไม่ได้
เรียนสูงกว่า ปวช/ปวส)



วิธีการค านวณ
 ข้อมูลนักเรียน/นศ. เฉพาะที่ก้าลังเรียนจาก SES 2550 และแบ่งตาม

สถานศึกษารัฐและเอกชน
 ส้าหรับ นร. เอกชน (รวมอาชีวะ) benefit คิดจากค่าหัวที่แต่ละระดับ 

(รวมเงินเดือนครู) ที่ ศธ. ให้ในปี 51
 ส้าหรับ  นร./นศ. ที่เรียนในสถานศึกษาภาครัฐ ประมาณการ benefit 

จากงบต่างๆ ของ ศธ. ในระดับภาค (เช่น ค่าหัว งบบุคลากร 
งบด้าเนินการ และงบลงทุน) 
• ข้อมูลของ กทม. ยังไม่ครบ (ขาดงบทีอุ่ดหนุนโดย กทม.) จึงใช้ข้อมูล
ภาคกลางแทน

 ไม่ได้คิดรวมเงินกู้ กยศ. กรอ. 



การค านวณต้นทุนส าหรับการกระจายงบด้านต่างๆ
 การศึกษาพ้ืนฐาน – แยกค้านวณเป็นรายภาค

• งบต่างๆ ที่ไม่ใช่ค่าหัว ใช้ข้อสมมุติว่ากระจายไปใช้กับ นร. ระดับตา่งๆ ใน
สัดสว่นเดียวกันกับค่าหัว 

• เช่น ถ้างบค่าหัวที่ รร. มัธยมล้วนๆ ในจังหวัด ก. ได้สา้หรบั ม.ต้น กับ ม.ปลาย
มีสัดส่วน = 2:3 ก็สมมุติว่างบอื่นๆ ของ รร. กลุ่มนี ้(เช่น เงินเดือน งบลงทุน 
ฯลฯ) จะกระจายไปใช้กับ นร. ม.ต้น กับ ม.ปลาย ในสดัส่วน 2:3 เท่ากัน

• ไม่คิดงบ กยศ. 
 อาชีวศึกษา – แยกค้านวณเป็นรายภาค 

• การกระจายงบอื่นๆ ที่ไม่ได้ก้าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าส้าหรบั ปวช. หรือ ปวส. 
ใช้ข้อสมมุติหยาบๆ ว่ากระจายไปใช้กับ นร. ปวช. และ ปวส. ในสดัสว่น
เดียวกันกับงบปวช.: งบ ปวส. ในพื้นท่ีนั้นๆ 

• งบอุดหนุน อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ของเอกชน ใช้ตามค่าหัว(รวมเงินเดือนคร)ู
• อาชีวศึกษาระดบั ปวส. ของเอกชน ไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ



อุดมศึกษา
 คิด benefit เฉพาะ มหาวิทยาลัยรัฐ (และไม่รวมเงินกองทุนกู้ยืม) 
 หาต้นทุนเฉลี่ยเป็นรายภาคในสองกรณีคือ

• กรณีที่ 1 คิดต้นทุนเป็นรายภาคโดยรวมมหาวทิยาลัยเปิด (รามฯ และสุโขทัย
ฯ) เข้ามาคิดต้นทุนเฉลี่ยใน กทม. และภาคกลาง 
• ม. เปิดมีต้นทุนที่ต่่า (ประมาณ 3,000 บาท/คน-ปี) ประมาณ 1 ใน 20 ของ 

ม.ปิดในบางภาค
• จริงๆ นศ. ม.เปิดจ่านวนมากไมไ่ด้อยู่ใน กทม. แต่เมื่อไมม่ีข้อมูล ถ้าไป

ค่านวณรวมกับ กทม. และภาคกลาง ก็ย่อมท่าให้ไดต้้นทุนต่อหัวของ 
กทม. และภาคกลางต่่ากว่าภาคอื่นมาก

• กรณีที่ 2 คิดต้นทุนเป็นรายภาคโดยไม่รวมมหาวิทยาลัยเปิดเข้ามาคิดต้นทุน
เฉล่ีย

• วิธีหลังน่าจะใหภ้าพที่บดิเบือนน้อยกว่า



ตารางแสดงต้นทุนการศึกษาที่ใช้ในการค านวณผลประโยชน์ 

ระดับการศึกษา/ภาค กทม กลาง เหนือ
ตอ เฉียง
เหนือ

ใต้

สถาบันการศึกษาของรฐั
ก่อนประถมศึกษา 1,368 1,988 2,331 1,985 2,509
ประถมศึกษา 1,529 2,222 2,605 2,218 2,804
ม.ต้น 2,817 4,093 4,799 4,087 5,166
ม.ปลายสายสามัญ 3,058 4,444 5,211 4,437 5,608
มหาวิทยาลัย (วิธีที่ 1) 32,162 43,320 55,510 36,598 64,404
มหาวิทยาลัย (วิธีที่ 2) 64,626 78,245 55,510 36,598 64,404
ปวช 27,616 20,208 22,774 17,703 28,913
ปวส 45,843 33,545 37,805 29,387 47,996



ระดับการศึกษา/ภาค กทม กลาง เหนือ ตอ เฉียงเหนือ ใต้

สถาบันการศึกษาเอกชน

ก่อนประถมศึกษา 5,896 5,896 5,896 5,896 5,896

ประถมศึกษา 6,096 6,096 6,096 6,096 6,096

ม.ต้นตอนต้น 8,747 8,747 8,747 8,747 8,747

ม.ปลายสายสามัญ 9,047 9,047 9,047 9,047 9,047

ปวช.1 10,147 10,147 10,147 10,147 10,147

ที่มา: ค้านวณจากงบประมาฯ สพฐ (2551) สกอ (2551) และ สอศ (2552)
1เป็นค่าเฉลี่ยเงินอุดหนุนรวมของนักศึกษาปวช. ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 6 สายวิชา

ตารางแสดงต้นทุนการศึกษาที่ใช้
ในการค านวณผลประโยชน์ 



การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐด้าน
การศึกษา (กรณีที่หนึ่ง) ตามชั้นรายได้
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การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐด้าน
การศึกษา (กรณีที่สอง) ตามชั้นรายได้
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สรุปการกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่าย
ด้านการศึกษา

 การกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านการศึกษามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามระดับรายไดท้ี่ชัดเจน

 กลุ่มที่มีฐานะดี (50% บน) ทุกกลุ่มได้รับประโยชน์มากกว่าร้อยละ  
10 ของงบรวม  ในขณะที่กลุ่มข้างล่าง (50% ที่เหลือ) ทุกกลุ่ม
ได้รับประโยชน์น้อยกว่าร้อยละ  10 ของงบรวม

 ในกลุ่ม 50% ล่าง เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็มีแนวโนม้ที่จะเรียน
อาชีวศึกษามากขึ้น แตส่า้หรับกลุ่ม 50% บน เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ก็มีแนวโน้มที่จะส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น (และเรียน ปวช./
ปวส. น้อยลง) 



สรุปการกระจายผลประโยชน์จากการใชจ้่ายด้านการศกึษา 
(ต่อ)

 ถ้าการศึกษาเป็นตัวแปรที่ส้าคัญในการก้าหนดรายได้ การใช้
จ่ายด้านการศึกษาที่เอื้อกับคนรวยมากกว่าคนจนก็อาจมีผล
ท้าให้การกระจายรายได้ของประเทศเลวลงในระยะยาว  

 การศึกษานี้ไม่ได้ครอบคลุมการกระจายประโยชน์ด้านเงินกู้ 
แต่การใช้เงินกู้เป็นหลักไม่น่าจะมีประสทิธิผลเพียงพอในการ
แก้ปัญหากระจายรายได้ในระยะยาว 


