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คํานํา 

 

“โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสู

สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู” เปนโครงการที่จัดทําขึ้นโดยไดรับทุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   การศึกษาวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ การลงทุนดานสังคม (Social 

Investment) และทุนทางสังคม (Social Capital)  

การศึกษาการลงทุนดานสังคมประกอบดวยการลงทุนใน 3 ดาน คือ การศึกษาและทักษะฝมือ

แรงงาน  สุขภาพ  และสวัสดิการสังคม  โดยเปนการศึกษาสถานการณการลงทุนในปจจุบัน กรอบแนวคิดใน

การยกระดับการลงทุน  และการประมาณการระดับการลงทุนภายใตแนวโนมปกติ และระดับที่สูงกวาแนวโนม

ปกติ  นอกจากนี้ ในรายงานยังไดจัดทําแผนการลงทุนดานสังคมสูเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งประกอบดวย 

เปาหมายของแผนลงทุน แผนการลงทุนดานการเงิน แผนการปรับปรุงการบริหารจัดการ และการสรางภาคี

สังคมในการขับเคลื่อนแผนการลงทุนดานสังคม  โดยกําหนดเปาหมายขั้นสุดทายของการลงทุนดานสังคมไว

ดังน้ี ...เพ่ือสรางสรรคสังคมไทยใหมุงสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ดวยการลงทุนดานสังคมและสงเสริมทุน

ทางสังคมเพ่ือใหประชากรไทยทุกคนไดรับบริการทางสังคมทุกดานอยางทั่วถึง เทาเทียม และเพียงพอ โดยมี

กระบวนการรวมมือและรับผิดชอบรวมกันของทุกภาคสวนในสังคมในการสรางความสมดุลระหวางทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางสังคม... 

ในสวนของทุนทางสังคม เปนการศึกษาวิเคราะหทุนทางสังคมในบริบทไทย และแนวทางสงเสริมการ

เชื่อมโยงทุนทางสังคมกับทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยแหงความสําเร็จ

ของการใชประโยชนจากทุนทางสังคมของชุมชน บทบาททุนทางสังคมตอทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

บทบาทขององคกรภายนอกชุมชนในการเสริมการพัฒนาทุนทางสังคมของชุมชน 

โครงการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความชวยเหลือและสนับสนุนจากหลายๆ ฝาย ซึ่งคณะผูวิจัยตอง

ขอขอบพระคุณในความรวมมือและคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพงานวิ จัยของ

คณะกรรมการตรวจรับโครงการ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทุกทานที่รวมวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยนี้ 

คณะเจาหนาที่สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการชวยเหลือติดตอประสานงาน อนุเคราะหขอมูล รวมถึงการอํานวยความ

สะดวกตอคณะผูวิจัยในดานตางๆ  

ขอขอบพระคุณ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสถิติแหงชาติ สําหรับการเอื้อเฟอขอมูลตางๆ 

รวมถึงคําแนะนําและขอเสนอแนะตอการใชขอมูลดังกลาว ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิจัย 

ทายที่สุด คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณพัฒน พัฒนรังสรรค คุณกระแสร อรามเสรีวงศ คุณนวัฒน  

แกวนพรัตน คุณธนพร  ขาวนวล และคุณวิไล  ทิวากรโกมล ที่ชวยเหลืองานวิจัยจนสําเร็จลุลวงมา ณ โอกาสน้ี 

 

คณะผูวิจัย 
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$�5	  



 �����	7���$;.�0�� /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&�  
1-4 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 

1.3 5: &��'8�	5/	0��,'!#����-���6 ��2�4��<	�,'4��	��!�' �� �,' �1)�	�3<��6 
�*)�*+,��'��-�������=	��,'���,��;	.0�	$��&� -,�.�	���!���-�5$
�$��&�- ��?��:�
��	&5���
0 ���: �������-:3���������	
������������������ �.�. 2550 �*)�%�	.$:��:3�2	
�12	��	�*)�'$��+,-�������.��:����,'���,��;	.0�	$��&� ��� !,*)�	�!,�/&��$�0��!�'���� 
���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 /.� 7��'���,��;	<	/&��$�0���12	��	���!#���<	
�	�&-  	/���������,�,'�+	�����:���������+�	.:	 -,�.�	��:����� !,*)�	�!,���2�
4��<	�,'4��	��!�' ���*)�'�*+,��'��-�������.��:���   ��	 ��'�$/,��4:5�-	8 ��� !g. $�*
������&0��,'��:��� ��� &,1)�	�0��&	/.� $�* ��� !,*)�	�!,���� �&/	/,�*  !"	-0	   

1.4 5: &��'8�,'��.�%�30� $	��+	���,��;	.0�	$��&�&���&,;�.0�	����(�?��,'
���?'eD�1������	 .0�	$;34�� �,'.0�	$5�$.:���$��&� �*)$�.&,0�����!#���� �1)�	�3�,'�	5/	0�
��� !,*)�	�!,�-���6 �*) �:.3(2	��2�.0�	 ��?��:��,'$��&�-��30� 3 /.� 

1.4.1 ��.�%� !"	 Scenario �+	���,��;	.0�	$��&�3��4�&�����2�$�5	�,���,'$�5	
�0��9:)	 <	�����.$����!�'����*) ��'$� <	 4 ���* �.0���  

(0) ���*���,��;	-���	5/	0�!�-: C()���� !,*)�	�!,� ���	��� ��	!���" 3��!#����
4��	���,'!#����4��<	!�' ��  ��	�:��:�,3����'�$/,��4:5�-	8 ��� !,*)�	3�25�%�	�����
 ��?��:��,'��� �1�� (geopolitics) 3��/,�C()��'�*-�� 	1)���!9(��
!����,'&5��$����	�8������
&0��,'���,��;	�'5�������,'!�' ���1��,;��!�' ��-���6 ��� !,*)�	�!,�/&��$�0�����
!�'�����,'/&��$�0����� ��?��:�3�������2�<	 �:�/&��$�0�����+,:-�,'<	�:-: �:��12	�*)  !"	-0	 

(1) ���*���,��;	-�� �1)�	�3&5���%� !"	C()��*30�+
���	��. �	�,',*� ,*)������.0�1�
 !"		/�����'�'��5  ��	30�+
���	-��$	�:$�����'5���!�' �� $:��:3��!�'���	�,'���
<0��:���3�����.0�	$��&�-���	5	/�����12	��	������3���������	
�7���<��  !E����3��
�+	��=	� ��?��:��,'$��&������-:  !"	-0	 ���*	*291� !"	���*��-���	3�2	-)%� �-��'$
��5�����*
-���	5/	0�!�-: 

(2) ���*�*)  !"	���!���!�;�&;�4�� !�'$:��:4�������.�����:���.0�	�����. 
$5�$.:���$��&� .0�	$;34�� �,'.0�	����(�?��,'���?'eD�1������	<0.*3(2	�5����-���	3�2	-)%�  

(3) ���*���,��;	�*) !"	�����=	�.0�	�����.$5�$.:���$��&� .0�	$;34�� �,'.0�	
����(�?��,'���?'eD�1������	�*).*�*)$;. �*�� &*��������*!�' ���*)!�'$�&5��$%� �@�  

1.4.2 ��.�%�30� $	��	5��� ��-����<	���$	��$	;	�����4�& ���	�,'�;��	 30�
���*$�5	��5� �1)�,.4��'&��<�0�������,��;	3��4�&��� 

1.5 ��.<0�*���!�'�;� �:�!c:��-:��� �1)��'.�&5��&:. @	���	�5���	�,'4�&*���
��=	��*) �*)�530��  �1)�����*$�5	��5���.�%�30� $	��	5����,'��-�����*)��. �	 �,' !"	�*) 
��������5���	 
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2 �	�!"�#	�	��-����$)����	����)+��������	�01�	�����!  /.��*
3�� 3-����(�?� .��	*2 

2.1 ���5	30��
, �,'!�' �:	$9�	'&5�� �1)��/���,'���<�0!�'/��	83���;	���
$��&� �;	��� ��?��:� �,'�;	��������������-:�,'$:)��5.,0��<	!�' �������2�<	�.*- 
!#��;��	 �,'�	5/	0������=	��,'<�0!�'/��	83���;	��2� 3 <	�	�&-  

2.2 �(�?��
!���&5�� �1)��/��3���;	���$��&�����;	��� ��?��:��,'�;	
��������-������-:�,'$:)��5.,0�� -,�.�	�����=	� ���<�0!�'/��	8�,'���$�0��&5��$�.;,
3���;	��2� 3 �*)�*��
��,'�	5/	0�<	�	�&- �5���2��� �*�	�,'!�'$�����83��-���!�' �� 

2.3 ��.�%�30� $	��	5��������=	���� $�:�$�0��&5��$�.;,�,'���<�0!�'/��	8 
�;	���$��&� �;	��� ��?��:��,'�;	��������������-:�,'$:)��5.,0�� �1)�<0$����9	%��!!���
	/���� �;����$-�8�����=	�!�' �� �,'���3�� &,1)�	$
����!c:��-:�.0������*!�'$:��:4��  

2.4 ��.<0�*���!�'�;� �:�!c:��-:��� �1)��'.�&5��&:. @	���	�5���	�,'4�&*���
��=	��*) �*)�530��  �1)�����*$�5	��5���.�%�30� $	��	5����*)��. �	  !"	�
!�����,' !"	�*)������
��5���	 

1.4 �	��-�)!"�#	����-	&� '��	)�,( 

<	�'5����1�,�������'�5	����(�?� �1)���.�%��+	���,��;	.0�	$��&� &�'�*)!�(�?�
�'�.0�*���!�'$�	��	 �1)�9�����.&5���
0�1���� !"	����%���	��5���	��� �0�	0��*)3��
$%�	����	&�'���������=	���� ��?��:��,'$��&������-:  �1)�<0$����9!���<�0����%�,��
���,��;	���$��&��.0 

1.5 �4��,(�$%&����,(�5��&�5	6 
	��5:��� &5�����+:.��� 	�5� (&	- .1�	) 
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	�����j	�  ���3'�k?�8 
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1.6 
��&����	'�	��$��	��������	�'�	��$��	� 
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�(�?� ��$��/��	5:����*) �*)�530����2�<	�,'-���!�' �� 

$����������	 �:)�-0	����(�?� 

�(�?��'.���,'�
!������,��;	.0�	$��&�<	!#��;��	 

�(�?��,���*)��3�� �:	,��;	.0�	$��&�<	!#��;��	 

�(�?���	5:����,'+,$%� �@��*) !"	�
!����3���;	���$��&��*) �12�-���;	
��� ��?��:��,'�;	��������������-:�,'$:)��5.,0�� 

�5��5��,'�(�?� Best Practices 3�����,��;	.0�	$��&� 4��<-0
 �1)�	�3 �,'�	5/	0��*)$�.&,0�����4�5����83��!�' ����� 

�(�?��	5/	0�  �1)�	�3 �,'!#������'�����,��;	.0�	$��&� �5���2�
�	5/	0�&5�� !"	�!�.03���,���*)��3�� �:	,��;	�,��-���6 

���!�'�������8�	5/	0�.0�	�;!$�&8�,'�;!��	 

�%�	. Scenarios ���,��;	.0�	$��&�<	�'.��-���6 

 $	��	'�	5����,'��.�%�30� $	��+	���,��;	.0�	$��&� �,'���
<�0!�'/��	8����;	���$��&� 

��.!�'�;� �:�!c:��-:������,��;	.0�	$��&�&��2��*) 1 (���.) 

$����������	&5���0�5	0�&��2��*) 1 
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����� 2 
�$8��	�!"�#	 

 �1)�<0���,;5�-9;!�'$�&83��/&�������2� 4 30� �%� !"	-0���*5:�*����(�?��*) ��'$��,'�*)$����9
-��&%�9��,��3��/���8���5:����*)$1� 	1)�����5�-9;!�'$�&83��/&������.0 $%��������(�?�<	/&�����	*2 
5:�*����(�?� �:)��������%�	. !E����3�����,��;	.0�	$��&��*)��. �	5��,��;	�! �1)��'�� �,'+,
+,,���85�..05��'�� ���	�2	�@�%�	.5:�*����*)	%��!$
����-��/���8.���,��5  

2.1 �	���	��'��9	�)	&� ��	������'(	����)���:%�&��$%& 

 !E����3�����,��;	.0�	$��&�<	/&�����	*2���$�;!.05�&%��,��5<	����30��,���	*2 

 

...
�$�����������%����	&��'(�	�)��*)����	
������������	�*� ��������������������	����)�
���	���
�������	
�$��'(�!������&�������&����,,������������	���������)������-.� 
�)�
�/�	 ���
�/����  ��	/
���,������)�		$������,0����,�)�	���1�����2���)��'�����	'������������	�	�����(�)��������

������ ��������������	�����% �������������	... 

 

$�5	+,,���83����'�5	���,��;	���$��&�	�2	 <	�*)$;.�,05&1�����*$��&��*)�* social productivity $
� 
$����9-��$	��&5��-0�����3��&	<	$��&��.0 C()��	�	�	5���*&5�� !"	�!�.0�*)+,,���8�'�-�-�����	
����! 3(2	�����2� �1)�	�3 (conditions) �;!$�&8 (demand) �;!��	�1������.$���������������� �:	 
(supply or financing) �,'�����:����.��� (management) /.��*&5��$����	�8�'5�����	��2��.  

<	������,; !E����3�2	$;.�0��	*2 �.0�5�9(� !E�����'5������ (intermediate targets) $��
!�'���.05� &1� $�0��&5����)59(� &5�� ��� �*�� �,'&5�� �*����3�����,��;	.0�	$��&�<	�;� 6 .0�	 .��
�$.�<	�
!�*) 2.1  

$�5	5:�*!c:��-: �1)�<0���,; !E���� ���5���' !"	 !E����3�2	�,���1� !E����3�2	$;.�0�� $����9
�%��.0/.� (�)  �:)��������.0�	$��&�/.��5� ���5���' !"	�������/.�<&� &1�4�&��� 4�&�;��:� �1�4�&
&��5 �1�	 (3) ��:����.���<0.*3(2	 /.�������-0�� �:)���������@�.0 �,' (&) $�0��4�&*�	5��5�<	���
<0��:���.0�	$��&�  ��	$�0��&5����5��1��'5���4�&�������;��	 �'5����������;��:� ���	 �1��'5���
�;��	����;��:� ���	 /.��*4�&&��5 �1�	 !"	�12	��	<	�;� 6 �'.��3��&5����5��1� 5:�*!c:��-:	*2<�0�����2�
/&�����<���1�/&������*)�*��
��,05 .���$.�<	�
!�*) 2.2 

 

 

 



 
2-2 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�

�,���� 2.1 ����	��	��������9	�)	&

 

�,���� 2.2 �$8��;$��$�0<� �������9	�)	&�=���	�����=���'�(	&� ��	������'(	����)

 

$%����/���8���5:����*)3���&5�� �:)� -:����5�-9;!�'$�&8
�����'.��	*2 

1. 4���5����<0��:������$��&���2�$��.0�	,�� 
�*) !"	��
�<	!#��;��	 !"	�������

2. 4�&$�5	<.�0��<	$��&��*)�*�����<	���<0��:������$��&� /.���� !"	�����3��4�&��� 
(�����,�,���,'�����,�0��9:)	
,
��0��/.� !"	$�5		()�3������0����	 �,'<	$�5	�*)  !"	���<0��:�
�;&&,4��	����&8�� ���		�2	6

�����	7���$;.�0��  /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&�
4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0

�������9	�)	&�	������'(	����) 

�;$��$�0<� �������9	�)	&�=���	�����=���'�(	&� ��	������'(	����)

 

/���8���5:����*)3���&5�� �:)� -:����5�-9;!�'$�&8�,' !E����3��/&�����

4���5����<0��:������$��&���2�$��.0�	,�� (�(�?��,'�����	 $;34�� $5�$.:���$��&�
 !"	��
�<	!#��;��	 !"	������� 

4�&$�5	<.�0��<	$��&��*)�*�����<	���<0��:������$��&� /.���� !"	�����3��4�&��� 
�����,�,���,'�����,�0��9:)	) 4�& ���	 (��2�<	$�5	�*) !"	���<0��:���$��&�����	����	

,
��0��/.� !"	$�5		()�3������0����	 �,'<	$�5	�*)  !"	���<0��:���$�����'���
�;&&,4��	����&8�� ���		�2	6)  4�&!�'��$��&� �,'�;��	 

5:������,��;	.0�	$��&� 
 ��?��:���	&5���
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4�&$�5	<.�0��<	$��&��*)�*�����<	���<0��:������$��&� /.���� !"	�����3��4�&��� 
��2�<	$�5	�*) !"	���<0��:���$��&�����	����	
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3. !#����$4���5.,0��4��	�� (external conditions) �*)�*+,-����� !,*)�	�!,����,��;	���
$��&� !�'���.05��'���0�� ( ��	30��%�	.<	�������	
� $	�:$�����'5���!�' ���*)�*+,
-�����,��;	���$��&��*)����*��	�'+
���	 ��'�$/,��4:5�-	8  !"	-0	) /.� 7��'������:)����
 !,*)�	�!,�/&��$�0��!�'����C()��*+,��������-��&5��-0�����,��;	���.0�	$��&�<	
�	�&- 

4. ��� !,*)�	�!,����.0�	�;!$�&84��<	 (internal demand) C()����9(�&5��-0�������:���
���$��&�3��&��5 �1�	�,'!�'���	����*�	5/	0� !"	������� �'�� !"	!#�����%�	.�'.���,'
�
!���3���;!$�&8	*2 

5. Best practice 3�����<0��:������$��&�<	�-�,'.0�	 !"	������� ��
��*)�	 (<	!�' �� 	��
!�' ��) �,'!#�������&5��$%� �@� (success factors) <	��� !"	 best practice &1��'�� ���
 ��$����9 ,*�	����.0�1���� �1����*�*) best practice ��
�<	����;.3��!�' �� $����9
3���5�<0 �:.3(2	��)5!�' ���.0�1���� ������� 

6. Best practice ����� !"	.0�	!�:��� (�'.�����,��;	���$��&��*) ��'$��,'��)��1	) �,'
.0�	&;�4�� (��'�5	�����.������,��;	���$��&��*)�*!�'$:��:4�� �,'!�'$:��:+,) 
$����9����.0������� �,'�-�,'.0�	!�'���.05��'���0�� 

7. �����3���;	���$��&� (social capita) <	��� $�:�<0��:������$��&��*&5��&��905	 !"	
������� �1�$����9 �1)��/������;	��� ��?��:��.0������� ���5���' !"	<	.0�	���,.4��'
3�����,��;	.0�	$��&�3��4�&$�5	�1)	 �1�<	����;.����/5��*)�;	��� ��?��:����$����9
���,;�.0  

2.2 �������	��$%& 

��'�5	���5:���!�'���.05� 

1. ����%�	.	:����,'3�� 3-3�����,��;	.0�	$��&� 

2. ����(�?�!#�����,' �1)�	�3�*)�%�	.�'.�����,��;	.0�	$��&�  ��	��� !,*)�	�!,�/&��$�0��
!�'���� 30��%�	.<	�������	
�  !"	-0	 /.��*���,' �*�.<	���*) 3 /.� �1)�	�3	�2	��
 30��5.3(2	�1��;!$�&8!���$
�3(2	 �	�	�	5���'�%�<0���,; !E����<	�'.���*)$
�3(2	 �-��@ !"	
��� �:)�&5���..�	-��.0�	�;!��	�,'�����:����.��� �:)�3(2	 ��	��	 

3. �5��5�5��������*) �*)�530��������,��;	.0�	$��&���2�$��.0�	 ��2�<	$�5	�*)��5�<	���
&%�	5�������� �1)����,��;	 �����:����.��� �,' best practice 3��-���!�' �� 

4. ����5��5�30��
,���,��;	.0�	$��&�<	!#��;��	 /.���� !"	���,' �*�.3��/&������1�
��-�������� �*���2��,�� �:	�*)<�0<	���,��;		�2	 6 

5. ��.�%�!�'���������,��;	.0�	$��&�<	�	�&-�'�' 20 !D30��	0�$:2	$;.!D �.� 2571 
4��<-0�	5/	0���� !,*)�	�!,� r-��!�-:s 3��!#����  �1)�	�3 �,'�;!$�&8  �*�����,��;	-��
�	5/	0�	*25�� Scenario Zero �1� S0 ���,' �*�.��
�<	���*) 4 9(����*) 6 



 �����	7���$;.�0��  /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&� 
2-4 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 

6. �%�	.�'.�����,��;	.0�	$��&��*)$
��5���	5/	0�!�-: /.�<�0�	5&:. best practice ���
5�������!�:���	8 ���!�'�;��'.�$���3��+
0 �*)�5���<	$�3�-��� 6 �*) �*)�530�� /.���.�%�
 �:)� !"	��-���	3�2	�,��  �*��5�� Scenario 1 �1� S1 �,'��-���	3�2	$��  �*��5�� 
Scenario 2 �1� S2 ���,' �*�.��
�<	���*) 4 9(����*) 6  ��	��	 

7. ��.�%��+	���,��;	.0�	$��&�<	�	�&- �1)��;��$
�$��&� ��?��:���	&5���
0 /.�<	�+	���
,��;	!�'���.05��+	.0�	��� �:	 �����:����.��� ���$�0��4�&*$��&� �,'������'.��
���,��;	 ���,' �*�.��
�<	���*) 7 

 

$%����/&������(�?�	*2 &�'+
05:����.0�%�	.3�� 3-3�����,��;	.0�	$��&�&���&,;�<	.0�	
����(�?��,'���?'eD�1������	 .0�	$;34�� �,'.0�	$5�$.:���$��&� /.�3�� 3-����(�?��.0$�;!�50 �1)�<0
 30�<�����<	�
!30��,���	*2 

�,���� 2.3 ���*,)$��'��	���-�����*����� �����	�!"�#	  
 Social Investment  

  
Social Protection Social Service 

    
Safty Net 

(Assistance) 
Social Insurance Health Education/Skill 

(�,;��.0��/���$) 
�:��� 
$
����; 
 .@� 

(!�'��	$��&�/
�.��	) 
5�����	 
���4�� 

&,�./$� &��'8�;-� 

30 ��� 
30������� 

!�'��	$��&� ( �@�!a5�) 

<	�'�� 
	���'�� 

 

 

�
!�*) 2.4  !"	+���$.�&5�� �1)��/���'5���!#���� �1)�	�3�*)�%�	.���,��;	.0�	$��&� 3�� 3-3��
���,��;	.0�	$��&� �,�� �:	 �����:����.��� �;	���$��&� �;	 ��?��:� �,'�;	�������� �,'���
&�.����8���,��;	<	�	�&-��2�$���	5/	0� 91� !"	�����*)<�0<	����(�?�&��2�	*2 
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�,���� 2.4 ���*,)$�$8��	��$%&�0<� !"�#	�>%%&��	��' 

2.3 �$&	)���� �����	�!"�#	�	������'(	����)

 	1)������530�<	����(�?�	*2 �*���<�0&%��*)�*&5�����<�,0 &*����	�	������<0 �:.&5��$��$	 
/.� 7��'���<�0&%� r���,��;	.0�	$��&�
��. �	 .��	*2 

r���,��;	.0�	$��&�s �1� social investment 
 �1)����'.��&;�4��.0�	$��&�3��!�' �� ���5���' !"	&;�4��3��!�'���	.0�	����(�?��,'���?'�,'
.0�	$�����$;3 �1�&;�4��3��$4�5�5.,0�����$��&�  ��	&5��!,�.4��<	�*5:-�,'�����8$:	 �'�����
.
�,+
0.0��/���$  !"	-0	  

r�;	$��&�s ���9(��'.��&;�4��.0�	$��&��*)�,��59(�30��-0	  ��	�'.������(�?��,'$;34�5'3��
!�'���	 �'��$5�$.:���$��&�  !"	-0	

r�;	���$��&�s  !"	&%��*)9
��!,���&%�5�� 
$��&� �1)���0!#����� ��?��:��,'$��&�3���,;���,'3��$���:�<	�,;��  ��
 �12��
,��	<	������ �����5��1� �1)�-���������%�	������1��%�	���;	  !"	-0	 /.��,;���*)�5�-�5��		*2���
 !"	�,;�� ,@�6  ��	�,;�����*� �,;����������8 �1��,;���*)<���5�� ��	�;��	��2��.<	�12	�*)�'.���
��0�	 

 

���*,)$�$8��	��$%&�0<� !"�#	�>%%&��	��' Social Productivity  

�$&	)���� �����	�!"�#	�	������'(	����) 

 	1)������530�<	����(�?�	*2 �*���<�0&%��*)�*&5�����<�,0 &*����	�	������<0 �:.&5��$��$	 
���,��;	.0�	$��&�s r�;	$��&�s �,' r�;	���$��&�s �(�&5�<0	:���&%� ,��	*2 �1)�&5��

social investment ���9(�����*)$��&�/.��5��*�����.$����������
 �1)����'.��&;�4��.0�	$��&�3��!�' �� ���5���' !"	&;�4��3��!�'���	.0�	����(�?��,'���?'�,'
.0�	$�����$;3 �1�&;�4��3��$4�5�5.,0�����$��&�  ��	&5��!,�.4��<	�*5:-�,'�����8$:	 �'�����

�&;�4��.0�	$��&��*)�,��59(�30��-0	  ��	�'.������(�?��,'$;34�5'3��
!�'���	 �'��$5�$.:���$��&�  !"	-0	 

 !"	&%��*)9
��!,���&%�5�� social capital ���9(������5��1���5�<�3���,;��&	<	
$��&� �1)���0!#����� ��?��:��,'$��&�3���,;���,'3��$���:�<	�,;��  ��	!#������%�����:	 ���
 �12��
,��	<	������ �����5��1� �1)�-���������%�	������1��%�	���;	  !"	-0	 /.��,;���*)�5�-�5��		*2���
 !"	�,;�� ,@�6  ��	�,;�����*� �,;����������8 �1��,;���*)<���5�� ��	�;��	��2��.<	�12	�*)�'.���
��0�	 

2-5 

 

 	1)������530�<	����(�?�	*2 �*���<�0&%��*)�*&5�����<�,0 &*����	�	������<0 �:.&5��$��$	 
�(�&5�<0	:���&%� ,��	*2 �1)�&5��

$��&�/.��5��*�����.$����������
 �1)����'.��&;�4��.0�	$��&�3��!�' �� ���5���' !"	&;�4��3��!�'���	.0�	����(�?��,'���?'�,'
.0�	$�����$;3 �1�&;�4��3��$4�5�5.,0�����$��&�  ��	&5��!,�.4��<	�*5:-�,'�����8$:	 �'�����

�&;�4��.0�	$��&��*)�,��59(�30��-0	  ��	�'.������(�?��,'$;34�5'3��

���9(������5��1���5�<�3���,;��&	<	
	!#������%�����:	 ���

 �12��
,��	<	������ �����5��1� �1)�-���������%�	������1��%�	���;	  !"	-0	 /.��,;���*)�5�-�5��		*2���
 !"	�,;�� ,@�6  ��	�,;�����*� �,;����������8 �1��,;���*)<���5�� ��	�;��	��2��.<	�12	�*)�'.���
��0�	 



 �����	7���$;.�0��  /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&� 
2-6 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 

-%��, �%� 4��1�$
��5��	�2	 �*���2������5��,;���@����%� !"	-0�� !"	������ �-��*,��?�'����5��,;��,5�6 
�@�.0  

&%���2�$���*&5��$����	�8��	<	,��?�'�*)���,��;	.0�	$��&� !"	�����.$���������� �1)�<0�.0��
C()��;	$��&� /.��,�������.$����������	�2	$����9<�0�;	���$��&� !"	-�5��5��.0  

���,' �*�.3�� 3-����(�?��-�,'.0�	�'�.0�'�;�50<	���*)�,��59(�.0�	-���6  ,��	�2	 (���*) 4-6) 
	�� 	1����$��.0�		*2�,05 /&�����	*2�.0�(�?� �1)���;	���$��&���	�'����5� $�:����,��;	.0�	$��&��.0  

2.4 �	�!"�#	�	������'(	����) 

2.4.1 ����������������������������������� ��!""���� 

5:�*����(�?����$;.&1�����5��5��,'��.�5.�
�30��
,���,��;	.0�	$��&��*) !"	��
�<	!#��;��	<0
&��905	 /.��*5:�*��� �@�30��
, 2 �	5��� &1� 1) ����5��5�30��
,��!�'����*)<�0��:�.0�	$��&����
	�5���	4�&����,' ���	 (4�& ���	!�'���.05�4�&�;��:��,'4�&&��5 �1�	) <	��	'+
0<0��:����1�
+
0$	��$	;	������ �:	 91��.05�� !"	30��
,.0�	�;!��	�1�C���,��  �,' 2) ����5��5�&5��-0�����
��:���.0�	$��&�3��!�'������� 91� !"	30��
,.0�	�;!$�&8�1�.*��	.8 C()���2�$���	5���	*2�'�%�����(�?�
&5�&
���	�!  

<	����k?G*��.�5����<�0����.0�	$��&����.0�	�;!��	�,'.0�	�;!$�&8&5��' �����	-��
,���������*�*) �1)��*+
0���� �:	�@-0���*+
0��� �:	�1�+
0�����:��� /.���!�'���4�&����,'4�&�;��:�	�2	+
0
���� �:	�@&1������,$�5	+
0�����:����@&1�!�'���	�*)����1��;��:�<0��:��� $�5	4�&&��5 �1�		�2	 +
0�����,'
+
0�����:���&1�&	 .*�5��	 (91� !"	���������� out-of-pocket) .��	�2	����(�?�$��.0�	&5�&
���	�!�'�%�
<0$����9-�5�$��&5�����	�%��,'&��905	3��30��
,�%�<0�.030��
,�*)���	�%�3(2	 

����(�?�<	�-�,'.0�	�*���,' �*�. .��	*2 

�����������#�����  

 !"	����(�?���!�'������,��;	���$��&�/.��5� .0�	$5�$.:���$��&� .0�	$;34�� .0�	
����(�?��,'���?'eD�1������	 �,'-0�������� !"	���/&���������6 ���-��	�5���	�*)���+:.��� 
��� !"	 �:	��,��;	�,'��!�'�%� �,'�5���2��������.0�	���,��;	���$��&�<	4�& ���	.05� -�����*) 
2.1 �$.�-�5�����30��
,���,��;	.0�	$��&�3��4�&���<	!D 2549 2550 �,' 2551 ( �12��-0	)  ��5�����
�*���<0$5�$.:����*),��,�������� �-�<	 �1)��&5��&���&,;�����'������ !"	���905		0�&���;�
$5�$.:���$��&�  ��	 ���*���4�� �* �*��30������� �,'+
0!�'��	-	 ���	�2	�*)�*,��!�'��	 �1)����4�� 
$%����&	�������	�*)�.0 �*2�����*� �@������&���&,;��������)59(�  

/.�<	!D 2549-51 &��<�0����.0�	$��&�3��4�&����*)$
��*)$;.&1�.0�	����(�?� ���,��� !"	
$5�$.:���.0�	$;34�� $�5	-�5 ,3 �12��-0	$%����!D 2550 �,' 2551 ��5��$�5	<���*&��<�0���� �:)�3(2	 �1��
�;������� /.� 7��'<	������ �*2�����*�+
0$
����;  �:	$� &��'8&	�:���  �:	�%� 	@����*���4�� �,'
 �:	!�'/��	8�.��	���+
05�����	 ��	 !"	$5�$.:����*)<0���+
0.0��/���$/.�-�� C()��$.�<0 @	5��4�&���<0
&5��$%�&�����+
0.0��/���$���3(2	  
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�	�	���� 2.1 �-	+5(%-	&�0<� �	�������	����)*	��/� ������!L�& �M 2549-2551   

$5�$.:���$��&� 
�%�	5	 �:	 (,0�	���) 

2549 2550 2551 
+
0$
����; 68,634.75 85,410.42 89,069.00 
1.  �*2�����*� (&	�������	 �5�<	 ���.)1 3,879.34 10,531.60 10,531.60 
2.  �:	�%� 	@� ���*���4�� (����;	!�'��	$��&�)2 1,150.44 1,655.39 2,266.16 
3. �%� 	@� �%�	��  �:	�.��	  �:	��5� ,1��: �?&�
�,'4��/��$����. 

���.      ����, ���. �,' �1�������1 3,040.86 3,153.44 
 

3,046.04 
4. �%� 	@�.%����*� (���.)1 80.00 70.00 80.00 
5. �%� 	@� �%�	�� (30�������)3 60,484.11 70,000.00 73,145.00 
+
0 !"	�0���,'�;-� 3,021.44 3,333.59 3,816.31 
6.  �:	$� &��'8 (!�'��	$��&�)2 205.62 247.74 454.06 
7. �%� 	@�-���. (30�������)3 2,815.82 3,085.85 3,362.25 
+
0�;��,4�� 494.59 1,671.36 1,744.71 
8.  �:	�. ���;��,4�� (����;	!�'��	$��&�)2 216.49 240.79 262.86 
9.  �:	�. ���;��,4�� (����;	 �:	�.��	)2 3.50 4.05 4.29 
10.  �:	$� &��'8&	�:���1 231.60 1,379.91 1,379.91 
11.  �:	�;.	;	&������;!���8$%������5�&	�:���1 7.11 7.11 7.11 
12.  �:	�;.	;	$� &��'8�,' _̂`	 
̂$���94��&	�:���1 20.00 20.00 20.00 
13. &����:��� _̂`	 
̂+
0�:��� (!�'��	$;34��905		0�)4 15.89 19.50 70.54 
$;34�� 103,069.58 140,614.51 152,185.71 
14.  �:	�;.	;	��:������?������,���+��	�(�1 184.18 199.76 196.38 
15. &�����?������,  �:	��5� ,1��;-��,'�1)	6 3��&�
 4��/�� &�


�%�	��$����. ���.�,' ����, ���. �,' �1�������1** 452.53 672.34 
 

965.03 
16. &�
/�� �*�	 ���	5 366.25 

48,249.94 
258.85 

75,125.89 
229.02 

17. !�'��	$;34��905		0�4* 76,598.80 
18. 30�������3 37,004.45 46,481.05 54,904.48 
19. ���?������, ����;	!�'��	$��&��,'����;	 �:	�.��	2 16,812.23 17,083.06 19,292.01 
&���&��5 5,471.72 5,497.30 5,691.13 
20.  �:	$� &��'8&���&��51 15.00 15.00 15.00 
21.  �:	�;.	;	&�������	$-�*1 56.00 56.00 56.00 
22. $� &��'8 .@�<	&���&��5��5� ,1� .@�3�.�&,	�,' .@�e�� ,*2��

-���0�	1 154.96 152.10 
 

152.10 
23.  �:	$� &��'8+
0�*����.0	0���,'+
0��0�*)�()�1 3.00 3.00 3.00 
24.  �:	�;.	;	$9�	��� ,*2�� .@� ���	1 12.03 12.93 12.03 
25.  �:	��5� ,1���5 3�1 1.14 2.00 2.00 
26. $� &��'8�;-� (!�'��	$��&�)2 5,214.72 5,244.29 5,439.76 
27.  �:	��5� ,1��;-� (&�
/�� �*�	 ���	)5 14.87 11.98 11.24 
-,�.�����	 19.90 28.58 28.58 
28.  �:	��5� ,1�+
0 30�������eA����*�1 19.80 28.53 28.53 
29.  �:	�. ��$�5	-���3��.�� �*2� �:	�
0�*)&	� �:	�
0 �1)�<�0<	��� .:	���
�!�%���	-���!�' ��1 0.10 0.05 0.05 
5�����	 1,197.54 1,859.47 2,479.03 
30.  �:	!�'/��	8�.��	���+
05�����	 (!�'��	$��&�)2 1,197.54 1,859.47 2,479.03 
�*)��
������ 952.60 577.90 1,777.07 
31. ���. (&���&��5)6 895.60 500.00 1,700.00 
32. $9�	$� &��'8&	���1 57.00 77.90 77.07 



 �����	7���$;.�0��  /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&� 
2-8 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 

$5�$.:���$��&� 
�%�	5	 �:	 (,0�	���) 

2549 2550 2551 
����(�?� 7  274,857.00 327,734.00 340,745.00 
33. �	;��, !�'9� ����� 175,720.00 213,412.00 222,546.00 
34. ���*5�(�?� 11,521.00 13,990.00 15,011.00 
35. �;.��(�?� 44,725.00 50,021.00 59,843.00 
36. �1)	6 42,891.00 50,312.00 43,345.00 
�1)	6 1 200.48 295.35 303.46 
37. �:	�;.	;	��5� ,1�+
0!�'$�!#�����$��&����*7;� 7:	 9.00 81.08 89.19 
38.  �:	�;.	;	��.��	��+
0$
����; 35.92 35.92 35.92 
39.  �*2�����*�+
0!a5�/�& �.$8 142.80 165.60 165.60 
40.  �:	�;.	;	$� &��'8&	���-��;�38�.0���<	!�' ���,��4
�:,%� 	�
 .:� 2.00 2.00 

2.00 

41.  �:	�;.	;	$� &��'8 !"	&��$��-�5+
0������$� &��'8�,��4
�:,%� 	�
 .:� 0.47 0.47 

0.47 

42.  �:	�. ��&���9�^&�()���&��;&,����0��9:)	 �!�. 10.28 10.28 10.28 
�5� 457,919.58 567,022.50 597,839.80 

��� -;: *����5� �:	C����%��;�  
               ** ���$����9������������?������,�,' �:	��5� ,1��;-���������	�.0  
�*)��:  1. $%�	����!�'���  
         2. $%�	����	!�'��	$��&�  
         3. �������*�,��  
         4. $%�	����	,��!�'��	$;34�������-:  
         5. ����;	$� &��'8&�
<���,'&�
/�� �*�	 ���	  $%�	����:����	&�'����������$�� $�:�����(�?� ���	  
         6. $9���	��=	���&8���;��	 (���.)  
         7. 30��
,!D 2549 ���$%�	����=	�30��
,�,'-�5�*25�.4�5'$��&� $%�	����	&�'���������=	���� ��?��:��,'

$��&������-:, 30��
,!D 2550-51 !�'�5,+,���30��
,��!�'���-���'�� GFMIS 3���������*�,�� 
 

 

	�� 	1������!�'������4�&���.���$.�<	-�����*) 2.1 4�&$�5	�1)	�*)�*$�5	<	�����.$��
��!�'���.0�	$��&�!�'���.05������,�0��9:)	 �;��:� &��5 �1�	 �;��	  !"	-0	 C()��,��30��
,3��
��!�'������4�&$�5	 ,��	*2����'�*!#������5��30��
,��������,�,����2�<	���&5�����$��
��83��
30��
,�1�&5��������	�%�3��30��
, C()�!�' .@	�,��30��
,�'�,��59(�/.�,' �*�.<	�530�����$;.�0��3����
	*2 

 �1)��.0����������,��;	.0�	$��&�<	�-�,'.0�	�,05 �'�%����&%�	5��������-���53��!�'����+
0�*
$:��:�.0���!�'/��	8 (eligible population) .��	*2 

Per capita SEi  =  SEi/EPi 

/.��*) SEi &1��������.0�	$��&�<	/&����� i  ��	��������5�3��/&�����!�'��	$;34��905		0� 
/&����� �*2�����*�+
0$
����;  !"	-0	 $�5	 EPi &1��%�	5	!�'�����*)�*$:��:�.0���!�'/��	8 (eligible population) 
C()�3�� 3-3��+
0�*$:��:�.0���!�'/��	83(2	���30��%�	.�,'5�-9;!�'$�&83���-�,'/&�����5���*�,;�� !E����
<. -�5����� ��	/&�����!�'��	$;34��905		0�	�2	+
0�*$:��:&1�!�'��������;�&	�*)����.0������!�'��	
$;34�����/&������1)	6 �*)��� !"	+
0��.�<0 ( ��	 ���!�'��	$;34��3��30��������,'&���&��5) �1���5�
��.�<0 ( ��	 ���!�'��	$;34��3��/&�����!�'��	$��&�)  



���*) 2: 5:�*����(�?�  2-9 

��������@-�� 	1)�����<	,��/&�����	�2	 +
0�:$:��:�.0���!�'/��	8�������.0<�0!�'/��	8��:��@�.0 
( ��	+
0�*$:��:���?������,-��/&�����!�'��	$;34��905		0��-� ,1���*)�'���� �:	 ���1�C12�!�'��	
$;34����� ���	) �(�-0���*���5: &��'89(���-�����<�0��:���$;34�� (utilization rate) 3��!�'����+
0�*
$:��:.05� C()��-�,'/&���������'�*��-���-�-�����	 

	�����	�2	�,05�,;��!�'����+
0�*$:��:�,'+
0<�0$:��:<	�-�,'/&������������*&5���-�-�����	<	.0�	
�,;�����;  �� �1�!#�����%�	.�1)	6  /.�,��?�' ,��	*23���,;��!�'����+
0�*$:��:���9
��%�	..05�
5�-9;!�'$�&8�1� �1)�	�33���-�,'/&����� ��  ��	 /&����� �*2�����*�+
0$
����;<0 7��'+
0�*���; �:	 60 !D
�,'�*��	'����	   /&����������,��5�		�� �*�	�@<0 7��'	�� �*�	�'.��!�'9��(�?� $5�$.:�������,'
 .@��@<0 7��' ���:��*)-�2�&��48�1�-0�� ,*2��.
�;-�  !"	-0	  $�5	�,;��!�'����+
0<�0$:��:	�2	 	�����
�'-0���*,��?�'-��-�� �1)�	�33��/&������,05���3(2	���!#�����1)	6 .0�	 ��?��:��,'$��&�3��+
0�*$:��: ��  
 ��	 �'.������.03��+
0�*$:��:-��/&�����!�'��	$;34��905		0�  !"	-0	 (/.�������.0$
���-�����<�0
$:��:�@	���'-)%��5��+
0�*����.0	0��) 

30��
,��!�'���<	�-�,'/&����������'9
�	%�����.�����,'�5��,;�� !"	���,��;	���$��&�.0�	
$5�$.:���$��&� .0�	$;34�� .0�	����(�?��,'���?'eD�1������	 -��5�-9;!�'$�&83������(�?�	*2  

�����������#�����$  

����(�?�.0�	�;!$�&8 ���9(����!�'�������8&5��-0��������$��&���2�$��.0�	<�� 
($5�$.:���$��&� $;34�� ����(�?��,'��=	�eD�1������	) 3��!�'������� /.�+
0�*)�*&5��-0�����<	�*)	*2
&1�4�&&��5 �1�	 C()�$����9���� !"	&5��-0������'.���;&&,�,'&5��-0������'.��&��5 �1�	  ��	 .@��*)��
�
<	5�� �*�	4�&���&���'�*&5��-0�����.0�	����(�?��	�	�	 $�5	 ��5�	5��$
��5������(�?�4�&���&�����
�*&5��-0���������(�?��-�����;�&	 �-��'3(2	�����	'��� ��?��:� &��	:�����$��&�  !"	-0	  ��	 .*�5��	
�;&&,<	5��-�����	 �1�-��� ����	�'�*&5��-0�����.0�	$;34��-�����	 ��	'��� ��?��:��@�*$�5	 ��	��	 
/.�+
0�*��	'.*�5���'�*&5��-0�����(�1�&5��$����9<	�������) .0�	$;34��$
��5��+
0�*��	'.0���5�� 
.��	�2	/&��$�0���,'��&8!�'������!�'����3��&��5 �1�	�,'��	'��� ��?��:� �(� !"	!#�����*)�%�	.�;!
$�&8�*)$%�&�� 

	�����	�2	�,05�;!$�&8���3(2	���-0	�;	�1���&�&����:����*)&��5 �1�	-0������ (out-of-pocket 
cost)  ��	������*!�'��	$;34��905		0� &��5 �1�	�%�	5	���-0������&�����?������,<	��-��$
� &5��
-0�������:���.0�	$;34���@�'	0���5�� �1���&�� �*�	�,'��������*) �*)�5 	1)���������(�?�$
� ��-�����
 �*�	-���@�'-)%�  !"	-0	  

-0	�;	�*�!�'����*)�*&5��$%�&��&1�-0	�;	&�� $*�/���$ (opportunity cost) /.� 7��' �1)��:�����
�;!$�&8.0�	����(�?�  ���' !"	�*)����.*5����� �*�		��$1�	�2	$�5	<�� !"	��� �*�	 -@� 5,� �(� $*�
/���$<	��������.0�1�!�'����:������1)	�*)<0���9!�'/��	8 -0	�;	$�5		*2�*&5��$%�&��-��&���&��5�*)
�*����.0	0���1���	'����	 �,' !"	 -;�*)�%�<0��� �*�	-�����$
�<	�,;��+
0����	  

&;�4��3�����<0��:������$��&�.0�	-���6 �*+,-���;!$�&8 ��	��	 �,��5&1���&;�4��.*�5�� (<	
��&��1�-0	�;	 .*�5��	) &5��-0������@�'$
��5�� 

$%����!#�����%�	.�;!$�&8-��$5�$.:���$��&�	�2	 <	�'.��&��5 �1�	�'�����. �	 �������;!$�&8-��
����(�?��,'$;34��  	1)������*,��?�' !"	��:��� $�:��*)4�&�����.�<0���!�'���	�,'/.���)5�!



 �����	7���$;.�0��  /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&� 
2-10 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 

!�'���	+
0�����:������$����9�%�	.!�' 4��,'!�:���3����:���	*2�.0 (�� 50	+��	��'�5	������
��� �1�� C()����<�0 5,���5	�	) <	$�5		*2!#�����%�	.�(�3(2	�����!�'����*)4�&�����.$��<0 -,�.�	
 �1)�	�3�*)�%�	.<04�&���-0����.$�� ( ��	 �������	
�  !"	-0	)  

�,��5/.�$�;! �;!$�&83�����,��;	.0�	$��&�9
��%�	..05��,;��!#����.��-���!	*2 

1. /&��$�0��!�'����<	&���&��5  

2. -0	�;	�1���&�&����:���<	$�5	�*)&��5 �1�	���� �� (out-of-pocket expense) 

3. &�� $*�/���$  

4. $4�5'.0�	$;34��3���;&&,�,'3��&��5 �1�	/.� 7,*)� 

5. �'.������(�?� 7,*)�3��&��5 �1�	 

6. !#����.0�	$4���5.,0��  ��	$��&��5.,0��  

7. &;�4��3����:������$��&� 

8. ��!�'���4�&��� 

30��
,,���*)<�0<	���!�'�������8�;!$�&8&1�30��
,���$%��5��'.��&��5 �1�	 /.�$%�	����	$9:-:
�����-: !�'���.05� 

• ���$%��5�4�5' ��?��:��,'$��&� (Socio-Economic Surveys)  

• ���$%��5� �1)�-:.-��4�5' ��?��:��,'$��&� (Panel Surveys on Socio-Economic Condition)  

• ���$%��5�4�5'����*��	�%��,'����0����	 (Labor Force Survey)  

30��
,30��-0	�*���,' �*�.����.0�,'���<�0�����*)&��	30��,' �*�.3��&��5 �1�	��� �,'$����9
	%������ !"	�������3���,;��!�'��������  ��	���-���,;�����;  �� $4������0����	 �12	�*) ( 3- �1��
�1��	�� 4�&�,'���5�.) �1�-��$9�	'&5������	�,'����.0  !"	-0	   

5:�*���!�'����;!$�&8 �'<�0$����9.9�� (regression analysis) &5�&
�������5: &��'8��� 
panel data analysis /.��*�
!���$����.��	*2 

�������.0�	$��&�3��&��5 �1�	 = f(����.0&��5 �1�	, /&��$�0��&���&��5,-0	�;	, !#�����1)	) 

/&��$�0��&���&��5���9(�3	�.&��5 �1�	�,'/&��$�0�����;  �� $�5	!#�����1)	�@ ��	����(�?� 
���*� �'.��$;34�5' �12	�*)��
������ (<	 �1���1��	��) �������
0$:��:.0�	$5�$.:���$��&�  !"	-0	 

<	���*�*)  !"	/&�����3���� �  �% �  !"	-0���*$�����*) ��:����k-:�������<�0$:��: 3�� 
!�'�������.05� C()�30��
,���<�0$:��:	*2$����9&%�	5��.0������$%��5�&��5 �1�	�*)�,��59(�30��-0	 

��-�����<�0$:��:3��&��5 �1�	<	/&�����i = f(����.0&��5 �1�	,/&��$�0��&���&��5,!#�����1)	) 

<	$����	*2&�.5������.0&��5 �1�	�'�*+,&��	30�����-����-�����<�0$:��: 
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2.4.2 �����%�&��'(��)#�*�+��������������� ��!""���� 

�'.���,'�
!������,��;	.0�	$��&�<	!#��;��	-0���%���������' �:)� -:�9(��,���*)��3�� �:	
,��;	 /.�������� !"	�,�� �:	�;	�*)����� (�) �����,�,�� (3) �����,�0��9:)	 (&) ���5:$��:� (�) 
 ���	 (�) �;��	 (�) ��&8���1)	6  ��	 NGOs 	�5���	�'5���!�' ��  !"	-0	 �,'90� !"	�!�.0&5����
�,���*)��3�� �:	�;	 !"	  �0�3�� �:	�;	��0��:� �,'���������	 ( ��	 NGOs �.0��� �:	�;	���-���!�' ��
 �1)�.%� 	:	��	.0�	$��&�<	!�' �����)  

2.4.3 �,��,�������� Best Practices )#������������������ 6�7 ��*�8(#�9) 
�����,:����'(�#����#����6�,���;$)#����*�9�7 

����(�?� Best Practices 	�2	-0���%�������'��.�'5�� /.�-0�� ,1��$�����*�(�?�3��!�' ���*)�*
 �1)�	�3��� ��?��:� $��&� (�,'����5���� �1��.05�) &,0��&,(������� �-�&5��&,0��&,(�	*2�'-*&5��
������50��&1� ��� !"	!�' ���*)&,0��������<	!#��;��	�-��*!�'$:��:4������5��<	���<0��:������$��&�
���!�'���� �1���� !"	!�' ���*) r &�s &,0��&,(�������<	�.*- 10-20 !D�*)�,05�,'�*��=	�������.0�	
���<0��:������$��&��*) !"	�*)������5���0�5	0� !�'$�&5��$%� �@� �(�$����9�(�?� r $0	���s (path) 
3����=	����.0�		*23��!�' ��	�2	6 �,05	%��� !"	��������$%�������5���+	�'�'��53������.0  

���*�(�?� Best Practices 	*2�5�9(�5:�*��� �:)�!�'$:��:4�� ���$�0��&5�� �1)��/���1�+,-���-��
��	 (reciprocal benefit) �'5�������������$��&�.0�	-���6 

2.4.4 ������,:���������+)#������������������ �,���<��%�&��'(�����
)�#"=����)#�*�+�������%�&��&��> 

,������.04�����,��;	.0�	$��&�<	!#��;��	��2����.0�	�;!��	�,'�;!$�&8�*)&��	30��&��905	�,05 
�'�%�����(�?�9(��	5/	0�-��!�-: (-��������*�(�?� scenario 0 <	30� 3 30��-0	) 3�����,��;	.0�	
$��&�<	�'�' 5 !D 10 !D  15 !D �,' 20 !D30��	0�  �	5/	0�-��!�-:	*2���9(�$:)��*)	���' �:.3(2	��
��,05
-��������-:�,'�	5��������=	�3��!�' �����  /.�	���'3(2	����	5/	0�,��$��!�'���&1� (�) 
�	5/	0��*) &� !"	��<	�.*- C()��'�*$�5	<	����%�	.�	�&-�.0�'.��	()� (3) !�'$�����83��!�' �� 
r$�5	<��s �*)�*,��?�'<�,0 &*�����!�' �����<	!#��;��	�1� &��*,��?�'<�,0 &*�����!�' ����� 
(30�$�� �-&1�<�0!�'$�����83��!�' ��$�5	<�� ���<�� Best Practice) (&) �	5/	0�3����� !,*)�	�!,��*)
	���' !"	�!�.0�*)$;.3��!#����4��<	�,'4��	��!�' ���*)$%�&��6 �1� �1)�	�3<��6 �*) �:.3(2	 /.�!#����
4��	�����!�'���.05���'�$/,��4:5�-	8 ��� !g. $�*������&0��,'��:��� ��� &,1)�	�0��&	/.� $�* 
��� !,*)�	�!,���� �&/	/,�* ��	�'-��$	�:$����-���6 �*)����*+,��'��-�����,��;	.0�	$��&�3����� 
 !"	-0	  $�5	!#����4��<	�@ ��	 /&��$�0��!�'���� �����'����%�	�����&,��$
��0��9:)	 ���3���-�53��
 3- �1�� �	5/	0���� !,*)�	�!,����*�3��&	���  !"	-0	 

���,��;	-���	5/	0�!�-:<	�-�,'/&����� �'9
�&%�	5�/.� 

SEi
0t = Per capita SEi

0t * EPi
0t 

t = 5, 10, 15, 20 !D 



 �����	7���$;.�0��  /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&� 
2-12 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 

/.��*)�'.�����,��;	���$��&�<	/&����� i 3(2	����	5/	0���� !,*)�	�!,�<	�������-���5  (C()�
��� !"	��������*)��0��:�&1�!���.05� �:	 ^E��,05�1��������<	��&�!�'�%�!D�@�.0 �,05�-�&5�� ��'$�) 
&
�����	5/	0���� !,*)�	�!,�<	�%�	5	!�'�����*)�*$:��:<	/&����� EP -�5�� (superscript) 0 ���9(�
 !"	���!�'�������8<	���*�	5/	0�!�-: 

/.��*) Per capita SEi
0t  ���3(2	�����-�����<�0$:��:.05� �,��5&1� 

Per capita SEi
0t  = �������-���53��+
0<�0$:��: * (UPi

0t /EPi
0t) 

/.��*) UPi
0t &1��%�	5	!�'����+
0�*$:��:�,'�.0<�0$:��:��:�.05� .��	�2	 (UPi

0t /EPi
0t) �(� !"	��-�����

<�0$:��: (utilization rate) 	�)	 �� 

$�� �-5��+,��'�������� !,*)�	�!,�<	/&��$�0��!�'�����.09
��5��5��50�,05<	3�2	-�	���
!�'�������8�%�	5	+
0�*$:��: EP ��-�5����� ��	��������5� �1)��%�	��<	5���������3(2	��
�����%�	5	+
0���
<	�-�,'��5� 5,�   	�����	*2 EP ���$'�0�	�	5&:.5��$:��:!�'/��	8���$��&� i �*)�,��59(�	*2�*�	5/	0��' !"	
$:��:!�'/��	8�*)&���&,;��;�&	 (universal coverage approach) �1���� !"	����,;�� !E���� (targeting 
approach)  

 �1)�<0�.030��
,�	5/	0����<�0����.0�	$��&��*)�*&5�����	�%�-�����$4����� ��?��:��,'
$��&����<	4���5� �%� !"	-0���%����5: &��'8��� !"	.0�	�;!$�&8�,'.0�	�;!��	 �,��5&1�  

��������;���;$��,:�������#�����  

<	.0�	�;!��		�2	 30�&%�	(��*)$%�&��&1�&5���%���.3���������������� �:	3��!�' ��/.��5�  ��	
�%�	5	��!�'����*)�����,$����9��.$����<�0���.0�	$��&���2�<	$�5	3�������,�,���,'�����,�0��9:)	 
�'.��4��'���$��&�$
�$;.�*)4�&�;��:� ���	$����9����.0/.���������'�����&5��$����9<	����3��3�	
����;��:� (�-�<	3�' .*�5��	4�&�;��:� ���	�@�.0���!�'/��	8 ��	��	  ��	����'.������(�?��,'���?'3��
,
��0���*)$
�3(2	)  !"	-0	  C()�<	$�5		*2�'�*���!�'�������8�%�	5	�������������� �:	<	�'.���4�&  
/.���� !"	��!�'���3��4�&����,'��!�'���3��4�& ���	 /.��%� !"	$���� ��?��:-:��������� &1� 

����.0�,'��!�'���4�&���.0�	$��&� = f(����.0!�'����-:, !#�����1)	) 

-�5�����3��!#�����1)	�*)�*$�5	�%�	.&1� ��	4�?* ��-��4�?* �	5/	0������'�������.0 (C()��*$�5	
�%�	.��	4�?*�*)$%�&�����-�5 ��	4�?* �:	�.0�;&&,����.� 4�?*�
,&�� �:)�  !"	-0	) &5���%� !"	3�����
��.$����!�'���.0�	�1)	  ��	���,��;	��� ��?��:�<	 �1)��/&��$�0���12	��	��� ��?��:� �1���0��'��)�
/&��$�0��!�'�����@�*$�5	<	����%�	.�'.������.03������*)$%�&�� ��	��	 

�������.0�	$��&�3���;��:� ���	 = f(����.0!�'����-:, !#�����1)	) 

-�5�����3��!#�����1)	&1� $�.$�5	3������0����	<	�'�� /&��$�0������(�?��,'���;3��+
0�*��	�%� 
(employed workers) 30����&��3���G��������	$����	�8  �1���0��'��)���-���	$5�$.:��������	<	
!�' ���� C*�	�1�!�' ���1)	�*)����*�1��'�*30�-�,� �1)����� &,1)�	�0�������	�'5���!�' ��  !"	-0	 
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��������;���;$��,:�������#�����$  

<	.0�	�	05/	0��;!$�&8	�2	 �'<�0+,���!�'�������8�;!$�&8<	!#��;��	 (�530� 2.2) ��!���<�0 /.�
-0���%�	.�	5/	0�3��-�5�!��:$�' (independent variables) 3��$����9.9��5���' !,*)�	�!,��!
�������<	�'�' 5, 10, 15 �,' 20 !D30��	0�  ��	�	5/	0���� !,*)�	�!,�3������.0&��5 �1�	 ���
 !,*)�	�!,�<	/&��$�0��!�'���� ����0��9:)	 4�5'$;3�	����  !"	-0	  

2.4.5 �=�%�� Scenarios *B+(�*�+�)#������������������ �������&��> 

�	5/	0�-��!�-:�*)�.0���30� 2.2.4 30��-0	 ����������.0�5�!#�����1� �1)�	�3<��6 �*) r,*� ,*)��
����.0s �,'�'�*+, !,*)�	�!,��'.���,'�
!���-,�.�	�,���*)��3�� �:	,��;	.0�	$��&� -�5�����3��
 �1)�	�3 ,��	*2&1�  30������-:3���������	
������������������ �.�. 2550 �*)�%�	.$:��:3�2	�12	��	�*)
�'$��+,-�������.��:����,'���,��;	.0�	$��&� ���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 	/���������,
�,'�+	�����:���������+�	.:	 ��	�+	��=	� ��?��:��,'$��&������-:7���!#��;��	 (�,'�	5/	0�
3���	5&:.<	7���-���!)  !"	-0	 

���5�!#�����*),*� ,*)������.030��-0	 30��50.05� �'�%�<0����������$��&� !,*)�	�! !"	 

SEi
1t = Per capita SEi

1t * EPi
1t 

/.�-�5�� (superscript) 1 ���9(� Scenario �*) 1  $�5	�	5&:.�,'5:�*��� !"	 ��	 .*�5������* 
Scenario 0 �,��5&1�-0���%�����5��5�<0�.05�� �1)�	�3�1�!#�����*),*� ,*)������.0	�2	  �1)������'���
���,05!�'���.05�!#�������� /&����� �1�	/�����'���0��  ���	�2	�%����!�' �:	5�� �1)�	�3�,'!#�����-�
,'.0�	����	�2	 �!,������ !"	&��<�0����-���5 ����� �,' !"	�%�	5	+
0�.0���$:��:!�'/��	8 �����  ���
!�'�������8$����-���6 �@�'!���<0$�.&,0����� �1)�	�3<��6 �*) �:.3(2	.05�   ��	���.0�	�;!��	�@
�'-0�� �:)� �1)�	�3�*),*� ,*)������.0<��6 �*)-�������	5/	0�<	�.*-  �1)�	�3�,'!#�����*),*� ,*)������.0	*2 C()��.0
	%� $	��50<	���*) 3  

����.0�,'��!�'���4�&���.0�	$��&� = f(����.0!�'����-:,!#�����1)	, �1)�	�3�*),*� ,*)������.0��6) 

<	,%�.��9�.�! �'�*���!�'�������8�*�$���'.��&5�� !"	�!�.0 &1� Scenario 2 �,' 3 /.��*) 
Scenario 3  !"	���*�*)!�' �����$����9<0��:������$��&����!�'���	�.0<�,0 &*����� Best Practices �*)
 ��'$�������<	.0�	-���6   $�5	 scenario 2  !"	���*�'5����,��3�� scenario 1 �,' 3  &1����9(�
���*�*)�*���!���!�;�&;�4�� !�'$:��:4�������.�����:���.0�	�����.$5�$.:���$��&� .0�	$;34�� �,'
.0�	����(�?��,'���?'eD�1������	<0.*3(2	�5����-���	3�2	-)%��-����9(��'.�� Best Practices 

���&%�	5�<	$�����*	*2<�0�	5&:. .*�5��� Scenario 1 &1� 

 

SEi
2t = Per capita SEi

2t * EPi
2t 

SEi
3t = Per capita SEi

3t * EPi
3t 



 �����	7���$;.�0��  /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&� 
2-14 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 

2.5 �	�!"�#	���	�� �����	����) 

<	����(�?� �1)�������3���;	���$��&� �5���2��	5������$�� $�:��;	���$��&�	�2	 5:�*����(�?�
�' 	0	����5��5�+,��	5:��� �1)���;	���$��&� ��2�<	�'.���k?G* !�'$�����8-���!�' ���,'��� �,'
���*�(�?� (case studies) -���6  /.� 7��'������:)����*�(�?�+,$%� �@��*) !"	�
!����3������*)�;	���
$��&��*$�5	<	��� �:)�!�'$:��:4��3���;	��� ��?��:� �1� �:)�&5�� ��� �*�� (equity) ��	3������.0���
+,!�'/��	8��� ��?��:��,'$��&��'5���!�'�����,;��-���6 /.� 7��'�,;��+
0.0��/���$  ��	&	����*)
����	  .@��%���0� �:��� �:��0��  /.��'�%�����(�?���� �1)��/���;	���$��&�������,��;	���$��&� 
.0�	 ��?��:� �,'.0�	��������������-:  	0	���<�0�;	���$��&�<	 �:��5�  ��	���<�0!�'/��	8���
 &�1�3����;	���$��&� �1)�$�0��&5�� 30��3@�<0����;��	 C()��'�*$�5	��5�,.������,'4��'3�����   

<	 �12��-0	 +,���$%��5���	5:���.0�	�;	���$��&� ��5�������3���;	���$��&�<	��� $�:��;	
��� ��?��:�	�2	�*�.0,����������,��5&1�  

• �;��	$����9<�0�;	���$��&� <	�����5��(�?� �1)�<0����9(�$4��!#��3���;��	�,'
��5�0�	 ���5���' !"	!#�� ��?��:�&��5 �1�	 (����������������$����	�8��	) !#��
 ��?��:��;��	 (���9
� �� !�*��������&0�&	�,��) !#����������������-: $1)��
/����1�9
��%�<0 $1)��/��� (��2����&	<	�,'&		���;��	) !#�����+,:- !#����&�
5�-9;.:�  

•  �1)�����9(�!#�� �@$����9<�0�;	���$��&�<	�����5�5: &��'8 -;���!#�� �,'��.�%�
�+	��0�3!#�� �*)/.. .�	&1��+	������;��	 C()� !"	�����0!#�� �@. $�@���2�<	�'.��
�;&&,�,'�'.���;��	  

• 	�����	�2	�;	���$��&�����*$�5	��5�$�0�� $�:������=	�$��&� ���5���' !"	�����5���	
!E����	�,'��0!#���� $�-:. !#���k-:���� ��5�	 !#��&5�� $1)��/���3��
�*,���������  !"	-0	 

<	��'�5	���5:���3��/&�����	*2 &�'�*)!�(�?��'�.0�%�����(�?�<	 �:�,(�-���!9(�!#�������
&5��$%� �@� (success factors) �*)�'�*$�5	��5�<0$����9<�0!�'/��	83���;	���$��&��.0 -@��*)����:)�3(2	 

2.6 �	����5�)�5$��;$��$�	� 

���!�'�;� �:�!c:��-:�����2�<	$�5	3�����,��;	���$��&� (macro) 2 &��2� �,'���$�� $�:��;	���
$��&� (micro) 2 &��2� ��	��	 /.��*5�-9;!�'$�&8 �1)��'.�&5��&:.���+
0 �*)�5���<	.0�	-���6 3�����,��;	
���$��&� +
0!c:��-:��	 +
0�%�	.	/���� !����8��5�0�	 +
0	%��;��	  �1)���5�<0+,����(�?��*&5��
&���&,;��,'9
�-0�����	�%��:)�3(2	   

���!�'�;�<	$�5	3�����,��;	���$��&� �'��.!�'�;�<	��;� ����	&� C()� !"	���!�'�;��'.�
&5��&:.3�����,��;	���$��&�<	�-�,'.0�	 2 &��2�  /.�&��2��*) 1 �' !"	<	.0�	!�:���  �,'&��2��*) 2 <	
.0�	&;�4�� $�5	���!�'�;�.0�	���$�� $�:��;	���$��&� �'��.<	-������5�.  �1)�<0 �:.&5��$'.5����+
0�*)
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�*!�'$�����8<	���$�� $�:��;	���$��&�<	4�&!c:��-:�������0��:�<0$����9 30���5�!�'�;�.05��.0���
�*)$;.  

2.7 �	���')�,(�5��&�5	6*	&� ���-���	�	)	�-�)�$���	��� 
���%� ���4*	0�	��$%& 

 	1)�������	5:���	*2�*��2��'.�� Macro �,' Micro �*)-0���(�?� /.��*&5��,��,���,'-0���*���
 �1)��/��!�' .@	 	12���-�,'.0�	�*)$%�&��6  .��	�2	  �1)�<0��'�5	����%���	 �,'+,��	5:���<	&��2�	*2�*
&;�4�� !"	�*)	�� �1)�91� �(�-0���*��'�5	������5: &��'8 -�5�$�� &;�4��3��!�' .@	 	12���,'
+,���5:������+
0 �*)�5���<	�-�,'$�3��*) �*)�530��  ��	 +
0 �*)�5�������������8 ���$�����$;3 ����(�?� 
�����	 -,�.�		��$��&���$-�8�,'	��$��&�$� &��'8  !"	-0	 /.�&�'�*)!�(�?��'�'.�����*$�5	��5�
3��+
0 �*)�5���<	$�3�.0�	-���6 <0 30�����5�5: &��'8 -�5�$��&;�4����	5:��� !"	�'�'6 -�� ��'$�
<	�-�,'3�2	-�	  /.��'<0�*������	��	5:��� (research reading)  3*�	5: &��'8<030� $	��	'����� !"	
�:��',��?�'  �1)�&�'�*)!�(�?�$����9	%��!<�0!�'/��	8 �,'/�1�<0&�'+
0 �*)�5���4��	���.0�*$�5	��5�
<	���$�� &��'8!���!�;�!�' .@	 �:)� -:� 7��'.0�	 <	�'5���3�2	-�	�����.�%���	5:���<	&��2�	*2  C()�&�'�*)
!�(�?��'�.0	%�30�5: &��'8�,'30� $	��	'���+
0 �*)�5��� ,��	*2��!���!�;���	5:���-���! 

<	.0�	�;	���$��&� &�'�*)!�(�?��'�%���	��5����+
0 �*)�5���4��	���*)�*&5�� �*)�5������.0�	
�;	���$��&� !"	�: �?  �1)�<0$����9�%�	.�	5�������(�?�<	 �1)��	*2�.0�����9
�-0�� �5���2�5:�*���
�(�?�<	���,' �*�. -,�.�	���	%� $	�30� $	��	' �:�	/�����*)$�.&,0�������:��3��$��&����.05� 

 

.0�	����(�?��,'���?'eD�1������	 .�.���;��  �7,0�5�?8 
	�����j	�  ���3'�k?�8 

.0�	$;34�� .�.5:/��	8  � �'	�� 
.�.4
?:-  !�'&��$�� 

.0�	$5�$.:���$��&� .�..: ��  !#��$:�:5�=	8  
.�.!#���5.*  C
C
�:  

�;	���$��&� 	��$;�:-��4��8  	�&',��?�8 
��..�.	4�4��8 '5�		�8  

2.8 %'��	�( ��� ����	������'(	����)����	�+5(���:&5��%	����
�	����) 

,������%�����(�?�<	.0�	-���6 ��2�����5��5�30��
, ���$�� &��'8 ���!�'�������8 ���
�'.�&5��&:.  !"	-0	  �'.%� 	:	�����.�%�30� $	��	5���<	���5���+	���,��;	.0�	$��&��*)$�.&,0��
��� !E���� �:�	/����<	4���5� �,'$�.&,0�����4�5����8<	!�' �����<	!#��;��	�,'�	5/	0�<	
�	�&- �5���2� $	��	'��-����<	���$	��$	;	�����4�& ���	�,'�;��	 30����*$�5	��5� �1)�,.4��'
&��<�0�������,��;	3��4�&��� 



 �����	7���$;.�0��  /&������(�?�5:������,��;	.0�	$��&� 
2-16 4��<-0 �1)�	�3��� !,*)�	�!,����$��&� �,'���!���-�5$
�$��&�- ��?��:���	&5���
0 

<	.0�	�;	���$��&� �' $	��	'5:�*���<�0!�'/��	8����;	���$��&� �1)�<0 �12�-�����<�0!�'/��	8
����;	��� ��?��:� �;	��������������-:�,'$:)��5.�,05 �*���2� �1)�<0$����9���,;5�-9;!�'$�.0�	���
$�0��&5�� ��� �*���,'&5����)��1	.05� 

30� $	��	' �:�	/����30��-0	�'	%� 30�$
�����'.�&5��&:.<	���!�'�;� �:�!c:��-:���&��2��*) 2 3��
��2� �1)�����,��;	���$��&��,'���$�� $�:��;	���$��&� 

2.9 ���-��( ),����+5(+��	�!"�#	 

<	����(�?�&��2�	*2 �*)!�(�?��'<�030��
,�;-:�4
�:C()�$����9�5��5��.0���	�5���	�*) �*)�530��  ��	 
/&��$�0��!�'�������$%�	����	&�'���������=	���� ��?��:��,'$��&������-: 30��
,����������
��'��5��(�?��:���  ��'��5�$�����$;3 ��'��5������	�,'��'��5���=	�$��&��,'&5����)	&�3��
�	;?�8 	�����	*2�'<�0!�'/��	830��
,�*)$%��5�/.�$%�	����	$9:-:�����-:  �.0��� 

30��
,���������!�'���.0�	$��&� 

• 3��	�5���	4�&����*) �*)�530�� (��2�<	��!�'����,'	����!�'���) 

• 3��4�& ���	 

• 4�&$��&��,'!�'��&� 

30��
, �1)����5: &��'8�;!$�&8�;!��	 

• ���$%��5�4�5' ��?��:��,'$��&�3��&��5 �1�	 (socio-economic survey: SES) 
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(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women-CEDAW) 
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Persons with Disabilities) 
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บทที่ 4 

การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน 

การลงทุนทางสังคมดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานเปนเสาหลักหน่ึงของการพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนาผานการพัฒนากําลังคน โดยการศึกษาจะเริ่มต้ังแตเกิดโดยเริ่มจากในบานที่

พอแมไดใหการศึกษาเรียนรูเบื้องตน หลังจากนั้นเมื่อถึงอายุที่สมควรจะเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่

เขามามีบทบาทชวยเสริมการเรียนรูและใหการศึกษาที่จําเปนตามระดับขั้นพัฒนาการเรียนรูของเด็ก  

ในบทนี้จะกลาวถึงขอบเขตการศึกษาของโครงการนี้ในเรื่องการลงทุนดานการศึกษาและ

พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ทบทวนวรรณกรรม นําเสนอผลการตรวจสอบขอมูลการลงทุนดานนี้

เบื้องตน ตลอดจนแนวคิดเบื้องตนในการพัฒนาคุณภาพการลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือ

แรงงาน 

4.1 ขอบเขตการศึกษาการลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือ

แรงงาน 

ขอบเขตการศึกษาคอนขางกวาง โดยเริ่มต้ังแตระดับปฐมวัยหรือกอนประถมศึกษา เชน 

สถานรับเลี้ยงเด็ก และอนุบาล หลังจากนั้นก็จะเขาสูการศึกษาที่บัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญป 2550 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับแกไขป 2545 คือการศึกษาภาคบังคับ (9 ป) โดยไมเสีย

คาใชจายคือ ระดับประถม (6 ป) ระดับมัธยมตน (3 ป) เมื่อจบแลวรัฐยังสนับสนุนใหมีการศึกษาตอ

ไดโดยไมเสียคาใชจายอีก 3 ป จัดเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (basic education) 12 ป (รวมกับภาค

บังคับ 9 ป) โดยสามารถเลือกเรียนไดระหวางสายสามัญหรือสายอาชีพ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(สายสามัญ) และอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) โดยทักษะฝมือแรงงานจะเริ่มเขามามีบทบาทในระดับน้ี 

อน่ึงนโยบายรัฐบาลปจจุบัน (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) กําหนดใหมีนโยบายเรียนฟรี 

15 ป คือขยายการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเดิม ใหครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้นโดยการ

เนนการศึกษากอนประถมศึกษา 3 ป (ระดับอนุบาล 1 ถึง 3)
1 
ดวย 

เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สําหรับสายสามัญ  หรือ  ปวช . 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) สําหรับสายอาชีพแลว หากมีความตองการและสามารถศึกษาตอได ก็จะ

เปนการศึกษาขั้นสูง (higher education) ระดับอุดมศึกษา ต้ังแตประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)/อนุปริญญา (2 ป) ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามลําดับ โดยการศึกษาใน

ระดับน้ีผูเรียนตองรับผิดชอบคาเลาเรียนดวยตัวเอง รัฐจะสนับสนุนโดยออมผานทางมหาวิทยาลัยของ

                                             

1
 เพิ่มการอุดหนุนคาใชจายรายหัวใหแกสถานศึกษาเอกชนที่ใหบริการการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ หรือ 

อนุบาล 1 จากเดิมที่ไมไดใหการอุดหนุน 



4-2 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

รัฐที่เก็บคาเลาเรียนหรือคาหนวยกิตที่ถูกกวาของเอกชน (เน่ืองจากรัฐใหเงินอุดหนุน) รวมทั้งการมี

กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา คือ กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
2

 ที่มุงเปาไปที่ผูเรียนที่

ยากจน และโครงการกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  

ที่กลาวมาขางตนเปนการฉายภาพลําดับการศึกษาของไทยเพื่อความเขาใจเบื้องตน 

การศึกษาของธนาคารโลก (World Bank 2008) ไดอาศัยขอมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (สกศ.) (Office of the Educational Council, OEC) สามารถแบงระบบการศึกษาของไทย

ไดเปนสามประเภท คือ 1) การศึกษาในระบบ (Formal education) 2) การศึกษานอกระบบ (Non-

formal education) และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) (รูปที่ 4.1 แสดงภาพ

ระบบการศึกษาของไทยและอายุแตละระดับการศึกษา) ดังน้ี 

รูปที่ 4.1 ระบบการศึกษาของไทยและประมาณอายุแตละระดบัการศึกษา 

อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา 

24+   
ปริญญาเอก หรือสูงกวา 

23 บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 

22   

21   ปริญญาตรี 

20     

19 อุดมศึกษา อาชีวศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา 

18    

17   

  
  

  
  

  
  

 ก
า
ร
ศ
ึก
ษ
า
ข
ั้น
พ
ื้น
ฐ
า
น

 

 

16 มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา  

15   

14   

  
  

  
  

  
  

  
  
ก
า
ร
ศ
ึก
ษ
า
ภ
า
ค
ง
ค
ับ

 13 มัธยมศึกษาตอนตน 

12   

11  

10  

9  

8 ประถมศึกษา 

7  

6  

3-5 กอนประถมศึกษา 
  

ที่มา: อิงจาก World Bank 2008 

  

                                             

2
 กยศ. ใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพกูไดดวย 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-3 

การศึกษาในระบบ เปนบริการการศึกษาเพื่อผูที่อยูในระบบโรงเรียน (school system) ผาน

สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนที่ไดรับการรับรอง การศึกษาในระบบรวมถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(กอนประถมจนถึงมัธยม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ)
3

 และการศึกษาขั้นสูง (อุดมศึกษาขึ้นไป) 

การศึกษานอกระบบ (หรือเดิมเรียกการศึกษานอกโรงเรียน) พระราชบัญญัติสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหนิยามการศึกษานอกระบบไววา  

“ “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและ

วัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมที่

ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นและ

มีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับ

ผลการเรียนรู”
4
 การศึกษานอกระบบจะใหบริการผานหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน สําหรับผูที่

อยูนอกระบบโรงเรียน เชน ผูที่อยูในวัยเรียน (school-age population) แตไมสามารถเขาเรียนใน

ระบบได (เชนตองออกมาทํางาน หรือปวย)  และผูที่เลยวัยเรียน (over-school-age population) แต

ตองการเพิ่มความรูและทักษะ 

การศึกษาตามอัธยาศัย  พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหนิยามการศึกษาตามอัธยาศัยไววา  “การศึกษาตามอัธยาศัย” 

หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรูได

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ โอกาสความพรอม และศักยภาพในการ

เรียนรูของแตละบุคคล”
5
 โดยสามารถศึกษาจากบุคคล สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรู

อื่นๆ ที่มี  

การศึกษาทั้งสามประเภทดังกลาวตั้งอยูบนกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่มีหลักการจัด

การศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได 

อน่ึงยังมีการศึกษาพิเศษ และสวัสดิการการศึกษาในสถานศึกษาโดยเฉพาะสําหรับเด็กพิเศษ 

และพิการดวย ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดในหัวขอการลงทุนดานสวัสดิการสังคมตอไป 

การศึกษาเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย หรือกําลังคนของ

ประเทศ และเปนรากฐานในการสรางทุนมนุษย (human capital)  

                                             

3
 ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา 

4 
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา เลม 

๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ ก, ๓ มีนาคม ๒๕๕๑, หนา ๒. 

5
 ______________________ . 



4-4 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

“...ปรมาจารยเศรษฐศาสตรอยาง อดัม สมิทธิ์ กลาวไวดังน้ี “ทุนมนุษยคือ ทักษะ (skills), 

ความคลองแคลว (dexterity) ทั้งกายภาพ สติปญญา จิตใจ ฯลฯ และวิจารณญาณ ทุนมนุษยสามารถ

เกิดจากการศึกษาและการฝกอบรม” (Smith 1776)...”
6
  

ดังน้ัน นอกจากความรูที่ไดจากการศึกษาแลว ทักษะยังเปนสิ่งที่ตองมีการพัฒนาควบคูไป

ดวย ทั้งกอนและหลังจากที่ออกจากระบบการศึกษาและเขาสูตลาดแรงงาน เพ่ือเปนกําลังแรงงานที่มี

คุณภาพของประเทศ  

“David C. McClelland ศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคม และพบวาประวัติ ผลทางการศึกษา

ที่ดีเดนของคนไมไดเปนปจจัยที่จะชี้วัดความสําเร็จในหนาที่การงานเสมอไป หากแตตองประกอบดวย 

ความรู  (Knowledge) ทักษะ  (Skill) และคุณลักษณะ  (Attributes) ที่ รวมเรียกวาสมรรถนะ 

(Competency)”
7
 

ดังน้ัน จึงกลาวไดวาการลงทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ตอง

ดําเนินการผานการลงทุนทางการศึกษาและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานควบคูกันไป โดยคํานึงถึงบริบท

การเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอประเทศทั้งจากภายในและภายนอก  เน่ืองจากสังคมสามารถเชื่อมโยง

กันไดทั่วโลก ความสัมพันธตางๆ มีความซับซอนหลายมิติ โครงสรางเศรษฐกิจ โครงสรางสังคม

เปลี่ยนแปลงไปสูความเปนวิทยาศาสตร ความเปนอุตสาหกรรมมากขึ้น ประเทศตองเผชิญและรับ

ผลกระทบจากบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ  อยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนแปลงจากปจจัย

ภายนอกที่สําคัญ ไดแก  กระแสโลกาภิวัตน การเคลื่อนยายคนโดยเสรี การเปดเสรีทางการคา การ

รวมกลุมความรวมมือระหวางประเทศ จะสงผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิตของคน

ไทย ขณะที่กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge based society) 

และสังคมยุคหลังฐานความรู (post knowledge based society) จะตองการคนที่มีความรู ทักษะ และ

ความสามารถที่หลากหลาย มีคุณธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความรวดเร็วของการสื่อสาร ที่ตองการคนที่สามารถปรับตัวไดทัน มี

การเรียนรูตลอดเวลา และการกาวสูสังคมผูสูงอายุ ที่สัดสวนคนวัยทํางาน และวัยเด็กลดลง ทําให

กําลังแรงงานมีความตึงตัว จึงตองการแรงงานที่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น 

ดวยเหตุ น้ีภาครัฐ จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  และไดตรา

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือใหมีการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  “...โดยกําหนดคํานิยามของ การพัฒนาฝมือแรงงานวา 

กระบวนการที่ทําใหผูรับการฝกและประชากรวัยทํางานฝมือ มีความรูความสามารถ จรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทํางานอันไดแก การฝกอบรมฝมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน และการอื่นที่เกี่ยวของ ดังน้ัน การพัฒนาฝมือแรงงาน จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวย

สงเสริมความเขมแข็งของปจเจกชนในการดํารงชีพและมีความสามารถที่จะเผชิญความเสี่ยงดาน

เศรษฐกิจ (การวางงาน หรือ การเปลี่ยนงาน หรือเศรษฐกิจตกตํ่า) นอกจากนี้ พ.ร.บ. สงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดเพ่ิมบทบาทของนายจางหรือสถานประกอบการใหมีสวนรวมใน

                                             

6 
สราวุธ ไพฑูรยพงษ (2551), หนา 2 

7
สราวุธ ไพฑูรยพงษ (2551), หนา 3 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-5 

การพัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้น
8
 ดวยเหตุน้ี องคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฝมือแรงงาน มีอยูดวยกัน

มากมาย ทั้งที่ดําเนินงานโดยภาครัฐและโดยภาคเอกชน อาทิ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด สังกัด

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน โรงเรียนเทคนิคตางๆ และบริษัทเอกชนบางแหงที่ไดรับอนุญาตใหเปนศูนย

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของ 7 สาขาอาชีพ (ชางกอสราง ชางอุตสาหการ ชางเครื่องกล ชาง

ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ชางอุตสาหกรรมศิลป เกษตรอุตสาหกรรม และภาค

บริการ)...”
9 

อน่ึงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานยังมิไดมีการจําแนกระดับชั้นสําหรับการฝกพัฒนาทักษะ

ฝมือไวอยางเปนทางการและมาตรฐานเดียวกันอยางชัดเจนเฉกเชนเดียวกับดานการศึกษาดังกลาว

ขางตนที่มีการจําแนกระดับชั้นอยางชัดเจน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความหลากหลายในคุณลักษณะของแต

ละวิชาชีพที่จัดระดับทักษะฝมือและความสามารถ ประกอบกับความหลากหลายขององคกรที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาฝมือแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนดังกลาวขางตน อาทิเชน กรมพัฒนาฝมือแรงงานได

กําหนดและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ตามมาตรฐานฝมือแรงานแหงชาติที่แบงเปน 3 ระดับ 

สวนสถาบันยานยนตมีการแบงระดับฝมือแรงงานเปน 5 ระดับตามประเทศญี่ปุนที่เปนเจาของทักษะ

ความรู (knowhow) จากตนไปสูง คือระดับ 1-5 เปนตน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานใชน้ัน วัดจากองคประกอบหลัก

ดานความรู (Technical Knowledge) ซึ่งจําเปนที่จะใชทํางานนั้นๆ ไดถูกตองตามหลักวิชาการ ทักษะ 

(Skilled) อันเปนการสะสมประสบการณจนเกิดเปนความชํานาญ มีความสามารถเพียงพอที่จะ

ทํางานไดอยางมีคุณภาพ ตามเวลา และทัศนคติ (Attitude) การมีจิตสํานึกในการทํางานที่ดี เชน การ

ประหยัดวัสดุ การบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักร และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่ง

แบงเปน 3 ระดับดังน้ีคือ  

• ระดับ1 (ตน) ใชความรู ทักษะพ้ืนฐาน และการตัดสินใจนอย ตองมีผูแนะนําหรือคอย

ตรวจสอบ 

• ระดับ 2 (กลาง) ใชความรู ความสามารถสูง ใชเครื่องมือ อุปกรณไดดี ตองการคําแนะนํา

บางแตคุณภาพงานสูง 

• ระดับ 3 (สูง) ใชความรู ทักษะสูงขั้นวินิจฉัยงานได สามารถตัดสินใจแกปญหา ใหคําปรึกษา 

ชวยเหลือแกผูอื่น และประยุกตใชความรูความสามารถกับเทคโนโลยีใหมได 

ซึ่งอีกนัยหนึ่งสามารถเทียบไดกับระดับฝมือแรงงานคือ ระดับ1 (ตน) คือแรงงานไรฝมือ 

ระดับ 2 (กลาง) คือแรงงานกึ่งฝมือ-มีฝมือ และระดับ 3 (สูง) คือแรงงานฝมือระดับสูง รวมถึง

ผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร 

                                             

8 
พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปรับปรุงมาจาก พ.ร.บ. สงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 

โดยเพิ่มการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน และใหมีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน 

9 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549), “การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม: การ

ประเมินความคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันของประเทศไทย”, รายงานงานฉบับสมบูรณ เสนอตอ กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, หนา 32-33. 



4-6 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

อยางไรก็ดีหากพิจารณาจากภารกิจของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ซึ่งเปนองคกรหลักภาครัฐใน

การใหบริการการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานแกประชาชน พบวาไดกําหนดกลุมเปาหมายในการ

ใหบริการดังน้ี
10 

การฝกเตรียมเขาทํางาน (Pre-employment Training)  

เปนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพตางๆ ขั้นพ้ืนฐาน กลุมเปาหมายเปน

แรงงานใหมที่ประสงคจะเขาสูการทํางาน ไดแก แรงงานใหมอายุ 15 ปขึ้นไปที่จบการศึกษาภาค

บังคับและไมมีโอกาสศึกษาตอ ทหารกองประจําการในหนวยงานตางๆ ผูตองขังในเรือนจําจังหวัดทุก

จังหวัด เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนโดยอบรมภาคทฤษฎีประมาณรอย

ละ 20 และภาคปฏิบัติประมาณรอยละ 80 ซึ่งโดยทั่วไปดําเนินการฝกในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ภาค (สพร.) หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) เปนระยะเวลา 2-10 เดือน (แลวแต

สาขา) และเมื่อผานการฝกใน สพร./ศพจ. แลวจะไดรับการสงไปฝกภาคปฏิบัติงานจริงในกิจการตาม

สถานประกอบการอีก 1-4 เดือน แลวแตหลักสูตร เมื่อสําเร็จการฝกจะไดรับวุฒิบัตรรับรอง 

การฝกยกระดับฝมือ (Upgrading Training)  

เปนการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะฝมือเฉพาะดานหรือเทคนิคในสาขาชางอุตสาหกรรม ธุรกิจ

และบริการใหกับผูที่กําลังทํางานในสถานประกอบการเพื่อสงเสริมใหมีความกาวหนาในอาชีพ ผูที่

ตองการปรับเปลี่ยนงาน หรือผูถูกเลิกจางหรือวางงานใหไดมีความรูความสามารถ และเพื่อชวย

สงเสริมใหมีโอกาสในการหางานทํา เพ่ิมพูนรายได โดยใชเวลาฝกต้ังแต 60 ชั่วโมง เมื่อสําเร็จการฝก

จะไดรับวุฒิบัตรรับรองกลุมอาชีพที่ดําเนินการ แบงเปน 9 กลุมใหญ คือ กลุมชางยนต กลุมชางกล

โรงงาน กลุมชางเชื่อมและโลหะแผน กลุมชางกอสราง กลุมชางเขียนแบบ กลุมชางไฟฟา กลุมชาง

อิเล็กทรอนิกส กลุมชางอุตสาหกรรมศิลป และกลุมธุรกิจและบริการ 

ฝกอบรมการประกอบธุรกิจสวนตัว 

เปนการฝกอบรมใหกับผูที่มีความรูในวิชาชีพตางๆ และประสงคจะประกอบธุรกิจสวนตัว 

หรือธุรกิจขนาดเล็ก ใหมีความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก และวิชาการสําคัญที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาการฝกอบรม 2 สัปดาห (10 วัน) หรือ 60 ชั่วโมง เพ่ือเปนการสรางทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพใหกับประชาชน ลดปญหาการวางงานและสงเสริมการมีงานทําและการสรางงาน 

อบรมวิชาชีพเอกชน 

ใหแรงงานกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา (รอยละ 1) จากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานของ กพร. 

เพ่ือใหแรงงานที่จะเขาสูระบบการจางงาน/แรงงานที่ถูกเลิกจางนําไปเปนคาใชจายในการพัฒนา

คุณภาพ ทักษะ และฝมือใหสูงขึ้น โดยผูมีสิทธิกูยืมเงินตองมีสัญชาติไทย และมีฐานะยากจน อายุ 

15-50 ป เงินที่กูยืมนําไปเปนคาใชจายในการฝกอบรม คาธรรมเนียม และคาใชจายที่สถานฝก

                                             

10 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549), “การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม: การ

ประเมินความคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันของประเทศไทย”, รายงานงานฉบับสมบูรณ เสนอตอ กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, หนา 25-26. 
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อาชีพเรียกเก็บตามระเบียบรวมทั้งคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพระหวางการฝกอบรม และมี

ระยะเวลาผอนชําระคืนไมเกิน 5 ป 

ดังน้ัน หากอางอิงจากภารกิจของกรมพัฒนาฝมือแรงงานดังกลาวขางตน สามารถสรุป

ประเภทของการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานไดดังน้ี 

• การฝก (พัฒนา) ทักษะ กอนเขาทาํงาน  (เพ่ือใหมีอาชีพ) 

• การฝก (พัฒนา) ทักษะ ระหวางทํางาน (เพ่ือยกระดับฝมือแรงงาน) 

• การฝก (พัฒนา) ทักษะ เพ่ือยาย/เปลี่ยนอาชีพ/มีอาชีพเสริม  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนประเด็นหลักและขอบเขตการศึกษาของการศึกษาการลงทุนทาง

สังคมดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน สามารถจําแนกไดดังน้ี 

ดานการศึกษา 

ประเด็นหลัก คือ เนนการเขาถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะ (ซึ่งในที่น้ีคือการพัฒนาทักษะ

ระหวางศึกษาเพื่อเตรียมพรอมเขาสูตลาดแรงงาน) อยางทั่วถึงและเทาเทียม พรอมการเพิ่มคุณภาพ

ทางการศึกษาและพัฒนาทักษะ ใหสอดคลอง (match) กับความตองการของประเทศทั้งดาน

เศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

ผูเรียน ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ (การ

บริหารจัดการและกระจายอํานาจ) แหลงความรูอื่นๆ เชน วัด ชุมชน และการเชื่อมโยงทุนทางสังคม 

โดยการศึกษาการลงทุนทางสังคมดานการศึกษาในครั้งน้ี ครอบคลุมขอบเขตดังน้ี 

กลุมเปาหมาย ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคนใหสามารถเขาถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะ 

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาทักษะ คือ 

• ประชากรในวัยเรียน 

• ประชากรนอกวัยเรียนที่ตองการศึกษา และเรียนรู 

• ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

• สถานศึกษา 

• ระบบการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ 

ระดับการศึกษา ครอบคลุมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการขยายโอกาสทางการศึกษาถึง

ระดับอุดมศึกษา (ดูรูปที่ 4.1 ประกอบ) คือ 

• กอนประถมศึกษา-ประถมศึกษา 

• มัธยมศึกษาตอนตน 

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ และอาชีวศึกษา) 

• อุดมศึกษา (รวมอาชีวศึกษาชั้นสูง) 

ระบบและสถานศึกษา ครอบคลุมการศึกษาและพัฒนาทักษะ โดยต้ังอยูบนพื้นฐานการ

เรียนรูตลอดชีวิต คือ 



4-8 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

• การศึกษาทัง้ในระบบ และนอกระบบ  

• สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

• แหลงความรูอื่นๆ เชน วัด ชุมชน (เทาที่ขอมูลมี) 

• ครอบคลุมการศึกษาตามอัธยาศัย  (เทาที่ขอมูลมี) 
 

ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

ประเด็นหลัก คือ เนนการเขาถึงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (ซึ่งในที่น้ีคือการพัฒนาทักษะ

ทั้งกอนเขาทํางาน ระหวางทํางาน และเพื่อยายหรือเปลี่ยนอาชีพ) อยางทั่วถึงและเทาเทียม พรอม

การเพิ่มคุณภาพทางการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลอง (match) กับความตองการของ

ประเทศ โดยพิจารณาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูรับการฝก 

ผูฝก (บุคลากรดานฝกอบรม) สถานฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ระบบการฝกพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงาน (การบริหารจัดการและกระจายอํานาจ) ชุมชน และการเชื่อมโยงทุนทางสังคม 

โดยการศึกษาการลงทุนทางสังคมดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในครั้งน้ี ครอบคลุม

ขอบเขตดังน้ี 

กลุมเปาหมาย ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคนใหสามารถเขาถึงการฝกพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือเพิ่มคุณภาพการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน คือ 

• ผูมีงานทํา และ ผูวางงาน 
• บุคลากรทางการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
• สถานฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
• ระบบการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน และการบริหารจัดการ 

ระดับฝมือแรงงาน ครอบคลุมทุกระดับฝมือแรงงาน โดยอางอิงการกําหนดมาตรฐานฝมือ

แรงงานของกรมพัฒาฝมือแรงงาน และมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติดังกลาวขางตน คือ 

• ระดับ1 (ตน) คือแรงงานไรฝมือ/แรงงานใหม 
• ระดับ 2 (กลาง) คือแรงงานกึ่งฝมือ-มีฝมือ และ 

• ระดับ 3 (สูง) คือแรงงานฝมือระดับสูง รวมถึงผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร 

โดยการศึกษากรอบการลงทุนไมสามารถแบงเปนสามระดับดังกลาวไดเน่ืองจากขอจํากัดของ

ขอมูล จึงศึกษาในภาพรวมและพิจารณาระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานประกอบกัน 

ระบบและสถานฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เนนการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีทักษะ 

ฝมือ ความรูความสามารถ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทํางาน โดย

ครอบคลุมการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานทั้งของรัฐและเอกชน (กรณีเอกชน ศึกษาเปนกรณีศึกษา

เทาน้ัน เน่ืองจากขอจํากัดของขอมูล และใชขอมูลจากกรมสรรพากรในสวนรายจายดานการฝกอบรม

ของบริษัท (เพ่ือนํามาหักลดหยอนภาษี) เปนขอมูลหลักในการพิจารณาการลงทุนของภาคเอกชน)  

ดังน้ี 
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• การฝก (พัฒนา) ทักษะ กอนเขาทาํงาน  (เพ่ือใหมีอาชีพ) 
• การฝก (พัฒนา) ทักษะ ระหวางทํางาน (เพ่ือยกระดับฝมือแรงงาน) 
• การฝก (พัฒนา) ทักษะ เพ่ือยาย/เปลี่ยนอาชีพ/มีอาชีพเสริม  

โดยการศึกษากรอบการลงทุนไมสามารถแบงเปนสามระดับดังกลาวไดเน่ืองจากขอจํากัดของ

ขอมูล โดยเฉพาะขอมูลภาคเอกชน จึงศึกษาในภาพรวมและพิจารณาระดับการศึกษาของประชากรวัย

แรงงานประกอบ 

 

4.2 ทบทวนวรรณกรรมดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน 

การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ จะใชวิธีทบทวนวรรณกรรมแยกตามประเด็นที่สามารถ

นําไปสูการตอบโจทยการวิจัยในโครงการนี้ ดังน้ี 

การลงทุนดานการศึกษาของไทยอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยัง? 

การลงทุนดานการศึกษา ในที่น้ีคือการพิจารณาเงินทุนหรือทรัพยากรทั้งหมดที่ใชไปในดาน

การศึกษา ที่หมายรวมถึง การใชจายงบประมาณโดยภาครัฐ รวมรายจายครัวเรือนและเอกชนที่ตอง

จายอุดหนุนเพิ่มเติม จากการศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงงบประมาณคาใชจายเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาป 2550 พบวา คาใชจายเพื่อการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบรวมที่

รัฐและผูปกครองจาย คิดเปนรอยละ 26 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยตอคน ซึ่งสรุปได

วา คาใชจายเพื่อการศึกษาไมไดนอย แตมาจากการขาดการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหการศึกษามีคุณภาพต่ํา น่ันคือปญหาการศึกษาในระดับพ้ืนฐานของไทย ไมใช

เพียงเรื่องปริมาณเม็ดเงินที่จําเปนตองใชเทาน้ัน แตที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาน้ันคือ ทําอยางไรให

การบริหารจัดการการศึกษามีความคุมคา มีประสิทธิภาพ (ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ์ (2551))   

อยางไรก็ดี “การสนองทุนเพื่อการศึกษาจากงบประมาณนั้น เเมจะมีสัดสวนที่สูงตอ

งบประมาณรายจายของประเทศ  ซึ่งแสดงถึงความจริงใจของรัฐที่ใหความสําคัญกับการใหบริการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแกพลเมืองตามสิทธิที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ เเตในขอเท็จจริงกลับพบวาโรงเรียน

ของรัฐยังตองพ่ึงรายไดจากภาคครัวเรือน และสถาบัน/องคกรอื่นๆ ในสังคม (ผูปกครอง นักเรียน 

การรับบริจาค ฯลฯ) เน่ืองจากระบบและกระบวนการจัดสรรเงินผานดานอุปทานในลักษณะ

งบประมาณแบบแสดงรายการ อีกทั้งการบริหารและการใชงบประมาณตามระบบราชการที่แข็งตัว ทํา

ใหผูบริหารขาดดุลพินิจในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

สนองตอบความตองการของผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทําใหการบริหารและการใช

จายงบประมาณของสถานศึกษาอาจไมเพียงพอและไมสงผลตอการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาได”
11

 น่ันคือการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน (Demand Side Financing) 

                                             

11
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ข), หนา 34 



4-10 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

เปนสิ่งจําเปน เพ่ือสรางความตระหนักแกผูรับบริการถึงตนทุน (cost) ที่เกิดขึ้น สรางความทั่วถึงเปน

ธรรม และเทาเทียมทางการศึกษา (vertical equity) โดยเปนการใหเเบบทั่วหนาตามกําลัง

งบประมาณที่มี เเละควรใหเปลาเเกผูเรียน รวมทั้งการใหเงินอุดหนุนเเบบเฉพาะเจาะจงเเกผูมีฐานะ

ยากจน เเตขณะเดียวกันตองไมสรางภาระทางการคลังมากจนเกินไป  ขณะที่ตองเนนการยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เเละบุคลากร รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ําในคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาระหวางสถานศึกษาใหมีคุณภาพใกลเคียงกันมากขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2550ข)) 

ทั้งน้ีมีหลักฐานการศึกษาวิจัยบงชี้วาการใชจายเพิ่มขึ้นดานการศึกษาในขณะที่มีการใชจายใน

ระดับที่สูงอยูแลว อาจไมมีผลตอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางที่ตองการ จากขอมูลดานการ

ใชจายดานการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศ OECD ที่ศึกษาโดย Mckinsey&Company 

(2007) พบวาประเทศดังกลาวมีการใชจายดานการศึกษาที่สูงแตคุณภาพของการศึกษาแทบไม

พัฒนามานับ 10 ป (ดูรูปที่ 4.2 และ 4.3) 

 

รูปที่ 4.2 คาใชจายตอหัวนักเรียน จํานวนนักเรียนตอคร ูและระดับความรูของนักเรียน ใน

ประเทศสหรฐัอเมริกา (Exhibit 2: U.S. teacher, spending and performance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: อางอิงจาก Mckinsey&Company (2007) หนา 10 
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รูปที่ 4.3 อัตราการเพิ่มของคาใชจายตอหัวนักเรียน เปรียบเทียบกับความสําเร็จของ

นักเรียน ในกลุมประเทศ OECD (Exhibit 3: spending and outcomes in OECD) 

 
ที่มา: อางอิงจาก Mckinsey&Company (2007) หนา 10 

 

Mckinsey&Company (2007) ยังพบอีกวาจากขอมูลและการวิจัยในหลายประเทศพบวา 

คุณภาพครูมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอคุณภาพการศึกษา กลาวอีกนัยหนึ่งคือ หัวใจของการใชจายเพื่อ

เพ่ิมคุณภาพของการศึกษานั้นตองเนนเพิ่มคุณภาพครูเปนลําดับแรกดวย  

การเพิ่มคุณภาพการศึกษาผานการเพิ่มคุณภาพครู 

ประสบการณจากประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถวัด

ไดจากผลความสามารถของเด็กในทางวิชาการ การอานและการแกปญหาที่ดีเลิศและเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ืองหลังจากมีการพัฒนาคุณภาพของครู เชน ประเทศสิงคโปร และฟนแลนด แมทั้งสองประเทศ

จะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
12

 สังคม และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตทั้งสองมีหลักการพื้นฐานใน

การพัฒนาคุณภาพครูที่คลายคลึงกัน และไดสงผลสําเร็จตอคุณภาพทางการศึกษาที่คลายคลึงกันคือ 

• การไดคน “ที่ใช” มาเปนคร ู
• มีการพัฒนาครูใหเปนผูประสิทธิป์ระศาสตรที่มีประสิทธภิาพ 
• ทําใหแนใจวาระบบเอื้ออํานวยใหเด็ก (ผูเรยีน) ทุกคนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่

ดีที่สุด 

                                             

12
 สิงคโปร และฟนแลนด ตางก็เปนประเทศเศรษฐกิจเปดขนาดเล็ก (small open economy) ในกลุมประเทศ 

OECD แตทั้งสองยังมีกระบวนการพัฒนาที่แตกตางกัน โดยสิงคโปรเปนประเทศที่เกิดใหมทางอุตสาหกรรม และเปนศูนยกลาง

ทางการคาการลงทุนจากตางประเทศ ในขณะที่ฟนแลนดมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมายาวนาน และเปนศูนยรวมของบริษัท

ขนาดใหญที่มีการลงทุนไปทั่วโลก 



4-12 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

การจะไดคนที่เหมาะสมมาเปนครู เมื่อศึกษาจากประเทศที่ประสบความสําเร็จพบวา  
1) จะตองมีระบบการคัดเลือกที่เขมขนและมีมาตรฐานชัดเจนเพ่ือเขาสูและผานการฝกอบรมการเปน

ครู (Teacher training)  และ 2) มีการสรางแรงจูงใจในอาชีพครูดวยการใหเงินเดือนตั้งตนที่สูง 

(Good starting compensation) การใหเงินเดือนตั้งตนที่สูงถูกพิสูจนวาสามารถจูงใจใหเกิดความ

สนใจมาเปนครูไดมาก ถึงแมอัตราการปรับขึ้นของเงินเดือนจะไมสูงหรือเร็วเทากับอาชีพอื่น (เปน

หลักการจัดการดานการเงินเพื่อใหอยูในงบประมาณ) พรอมมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อความกาวหนา

ดวย “...ครูและผูบริหารโรงเรียน ตองพัฒนาเพื่อใหสามารถชวยเหลือใหนักเรียนกาวหนาทาง

การศึกษาโดยครูและผูบริหารเองตองผลักดันตนเองใหเกงขึ้นและไดรับความสนับสนุนจากภาครัฐ

ดวย ที่สําคัญควรมีการจัดระบบผลตอบแทนที่เปนไปตามผลงาน และความยากของงาน (Merit-pay 

plus hardship)” (อัศวิน อาฮูยา (2550)) 

การพัฒนาครูใหเปนผูสอนทีมีประสิทธิภาพ ในประเทศที่ประสบความสําเร็จดังกลาวไดมี

แผนการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง โดยปรับปรุงระบบไมใหเปนตัวฉุดรั้ง ใหครูไดใชเวลาทุมเทสําหรับ

การสอนไดอยางเต็มที่ ไมตองกังวลเรื่องการบริหารจัดการ (school administration) และสนับสนุนให

ครูมีการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน 

เพ่ือใหแนใจวาเด็กทุกคนเขาถึงการเรียนการสอน จะมีระบบการวัดผล เพ่ือวัดผลการเรียน

การสอนของสถานศึกษาที่เปนมาตรฐาน และมีการเผยแพรตอสาธารณชนเพื่อเปนแรงจูงใจใหมีการ

ปรับปรุงในสถานศึกษาอยูเสมอ การทําเชนน้ีจะทําใหมองเห็นปญหาชัดเจนขึ้น “...การเพิ่มการ

แขงขันระหวางโรงเรียนจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ควรจัดอันดับสถานศึกษาตามลําดับ

คะแนนสอบมาตรฐาน ใหสถานศึกษาบริหารทรัพยากรและครูของตนเองได รวมทั้งจัดสรรเงินเดือน

ไดเอง โดยใหรับผิดชอบ (accountable) ตอทองถิ่น” อัศวิน อาฮูยา (2550) 

นอกจากนี้ในบางประเทศ (อังกฤษ นิวซีแลนด) รัฐบาลยังสามารถเขามามีบทบาทใน

สถานศึกษาที่มีการจัดการที่ไมผานเกณฑได โดยการปรับเปลี่ยนผูบริหารของสถานศึกษาดังกลาว 

และบางก็มีระบบการระดมทุน (funding) สําหรับสถานศึกษาที่ขาดแคลนเพื่อใหมีการพัฒนาที่

ทัดเทียมกัน ยิ่งไปกวาน้ันในประเทศที่ประสบความสําเร็จในดานการศึกษาอยางประเทศฟนแลนด 

สิงคโปร และนิวซีแลนด ยังมีกระบวนการแทรกแซงในระดับปจเจกบุคคลของเด็ก คือครูจะมีการจัด

เวลาเพื่อดูแลชวยเหลือเด็กที่เรียนตามคนอื่นไมทัน เปนการขจัดความลมเหลวทางการศึกษาของเด็ก

ต้ังแตเริ่มตน เพ่ือปองกันความลมเหลวในระยะยาว และรับประกันความสําเร็จของคุณภาพทาง

การศึกษาอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ดีในเรื่องจํานวนนักเรียนตอครู ที่จะมีผลตอคุณภาพการศึกษา ยังไมเปนที่แนชัดวา 

หองเรียนที่ เล็กลง หรือจํานวนนักเรียนตอครูที่นอยลงจะหมายถึงคุณภาพการศึกษาที่ ดีขึ้น 

ตัวอยางเชนประเทศเกาหลีใต และสิงคโปรที่ประสบความสําเร็จทางดานการศึกษา ตางพบวาขนาด

ของหองเรียนมีผลนอยตอคุณภาพการเรียนของนักเรียน ปจจัยที่มีผลมากกวาคือ คุณภาพของครู 

เกาหลีใตมีจํานวนนักเรียนตอครู 30:1 ในขณะที่ OECD มี 17:1
13

 ดังน้ันการเนนที่คุณภาพครูแทน

จํานวน โดยการสรรหาที่เขมขน ทําใหรูสึกถึงความสําคัญและมีเกียรติในอาชีพ พรอมใหแรงจูงใจ

                                             

13
 Mckinsey&Company (2007), หนา 21 
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ทางดานคาตอบแทนที่ดี มีการพัฒนาและวัดผลอยางตอเนื่อง ถือเปนการลงทุนและใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพ 

การใชจายดานการศึกษาของภาครัฐในระดับการศึกษาตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ภายใต

ทรัพยากรที่มีจํากัด อัตราผลตอบแทนทางการศึกษาทั้งสวนบุคคลและตอสังคมเปนขอมูลหนึ่งที่

อาจจะชวยในการตัดสินใจหากมีการศึกษาอยางจริงจัง ซึ่งในหลายประเทศไดมีการศึกษาแลว และ

นํามาปรับใชใหเกิดประโยชนในทางนโยบายอยางจริงจัง ก็จะเกิดประโยชนอยางมาก อยางไรก็ดี การ

นําอัตราผลตอบแทนดังกลาวมาใชเปนเพียงการบอกวา เงินที่ควรเพิ่มควรจะไปที่ใด แตไมสามารถ

บอกอยางชัดเจนวา ควรเพิ่มมากนอยเทาใดจึงจะเหมาะสม การนําขอมูลการใชจายของประเทศอื่นๆ 

สามารถนํามาเทียบเคียงไดแตตองระวังเรื่องความแตกตางเชิงโครงสราง (ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ์ 

(2551)) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ก) แสดงใหเห็นถึง

คุณภาพการศึกษาของไทยในมิติคุณภาพของครูและโรงเรียน ผานความนิยมในการสงลูกเรียน

โรงเรียนกวดวิชาของผูปกครอง โดยพบวามีผูปกครองเปนจํานวนมากที่ตองการใหบุตรหลานของตน 

ไดรับการศึกษาที่มากกวาโรงเรียนปกติทั่วไปจะใหได   และพรอมที่จะจายคาลงทะเบียนกวดวิชา

ประมาณ 9,000 – 15,000 บาทตอคนตอภาคการศึกษา (คาลงทะเบียนสําหรับโรงเรียนกวดวิชา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบันมีราคาเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาทตอหลักสูตร)   

ทั้งน้ีขอมูลดังกลาวชี้ถึงคุณภาพครูและโรงเรียนที่ตกต่ํา และไมอยูในระดับที่นาพอใจของพอ

แม ผูปกครอง และนักเรียน สงผลตอเนื่องใหคุณภาพการศึกษาระหวางนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจกับครอบครัวที่ดอยโอกาส/ยากจนมีความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้น เน่ืองจากความไดเปรียบ

ดานฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองนักเรียนกลุมหน่ึง (กลุมที่มีฐานะและโอกาสมากกวากลุม

ครัวเรือนที่ขาดโอกาสและยากจน) ที่สามารถสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งมีคาใชจาย

สูงกวาที่เรียนในโรงเรียนรัฐ เพ่ือใหบุตรหลานไดรับความรูที่เพียงพอในการสอบแขงขันและเขาเรียน

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ดังน้ันหากสามารถถายโอนเงินที่ใชในการเรียนกวดวิชามาพัฒนาการ

เรียนการสอนในโรงเรียนปกติได โดยการจางครูที่มีความรูความสามารถ และจายคาตอบแทนตาม

ผลงานและความสามารถของครู จะชวยเพ่ิมคุณภาพการศึกษาของไทยได   

นอกจากนี้การศึกษายังพบวา อัตราคาตอบแทนของครูในโรงเรียนรัฐที่ตํ่ากวาสาขาวิชาชีพ

อื่นมาก และต่ํากวาเมื่อเทียบกับอัตราคาตอบแทนครูในตางประเทศและรายไดขั้นตํ่าของประชากรใน

แตละประเทศ จึงไมสามารถสรางแรงจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถ เรียนเกงและเปนคนดีเขามา

เปนครู เพ่ือเปนแมพิมพในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน สงผลใหการจัดการศึกษาของประเทศ

ไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรูความสามารถ และมีคุณภาพ ซึ่งจําเปน

ตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะในการคิดมากกวาทักษะในการทองจํา บุคลากรครูที่ขาด

แรงจูงใจยังสงผลใหประเทศไทยไมสามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย ตางจากใน

หลายประเทศซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
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บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-15 

วรัญญา เตียวกุล และคณะ (2550) ไดเสนอแนะไวในการศึกษาวา ในการเสริมสรางโอกาส

การศึกษาภาคบังคับใหครอบคลุมเด็กทุกคนนั้นรัฐควรดําเนินการทั้งดานการขยายอุปทานของบริการ

การศึกษาภาคบังคับโดยปรับการอุดหนุนรายหัวใหเปนธรรมแกเด็กนักเรียน
14
 ควบคูกับการกระตุน 

อุปสงค โดยการใหทุนสนับสนุนการศึกษาควบคูกับการปรับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับโดยเนน

กลุมเปาหมายยากจน ประกอบกับภาวะดอยโอกาสที่ทําใหเปราะบางตอภาวะความยากจนและเสี่ยง

ตอการขาดโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ เชน เด็กยากจนที่กําพราขาดทั้งพอและแม เด็กพิการที่

ยากจน หรือเด็กยากจนที่มีภาระในการดูแลสมาชิกในครัวเรือนที่ชราภาพหรือเจ็บปวยเรื้อรัง เปนตน 

หรือใหการอุดหนุนแกครอบครัว โดยมีเงื่อนไขใหเด็กตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ เปนตน โดยเนน

บทบาทการมีสวนรวมของชุมชน และครอบครัวในการติดตามและดูแลใหเด็กไดเขารับการศึกษาอยาง

สม่ําเสมอ 

การศึกษาของ วิทยากร เชียงกูล (2550) ก็เห็นเชนเดียวกันวา การอุดหนุนรายหัวของรัฐ

ตองมีการปรับปรุงหากตองการใหเด็กและเยาวชนสามารถเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่ว

หนาและมีคุณภาพโดยเฉพาะคนจน เน่ืองจากการยกเวนคาเลาเรียนยังไมเพียงพอที่คนจนสามารถ

เขาเรียนไดเน่ืองจากมีคาใชจายดานการศึกษาอื่นๆ อีก เชนคาอาหาร คาเดินทาง และคาอุปกรณการ

เรียน นอกจากนี้อาจตองหาเลี้ยงชวยครอบครัว การเขาเรียนจะทําใหเสียโอกาสในการหารายได เปน

ภาระที่ตองแบกรับจนไมสามารถเรียนจนจบได นอกจากนี้ในดานโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ

แบบรายหัวที่เทาๆ กันยังสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน เน่ืองจากโรงเรียนขนาดเล็กมี

จํานวนนักเรียนนอย งบประมาณรวมจึงไดนอยกวาคาใชจายจริงทําใหไมมีงบประมาณพอที่จะพัฒนา

โรงเรียน ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญอยูในสถานะที่ดีกวาเนื่องจากสามารถเก็บเพิ่มเติมจากนักเรียน 

และระดมเงินและทรัพยากรไดมากกวาทั้งจากผูปกครอง และชุมชน ซึ่งยังสงผลกระทบตอเนื่องถึง

คุณภาพของครูดวยคือ ครูที่มีคุณภาพจะกระจุกตัวอยูเฉพาะในเมืองหรือจังหวัดที่มีฐานะดีกวา และใน

สถานศึกษาที่มีขนาดใหญกวา ที่มีความไดเปรียบในการใชทรัพยากรและการประหยัดที่เกิดจากขนาด 

ดังน้ัน ถาตองการขยายการศึกษาใหคนจนสามารถเรียนไดเพ่ิมขึ้น รัฐตองพิจารณาการใช

จายอยางเปนธรรม เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเรื่องความขาดแคลนดวย คือ 

อุดหนุนโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่อยูหางไกล ในจังหวัดที่ยากจนเพิ่มขึ้น รวมทั้งตองมีการให

ทุนอุดหนุนคาใชจายดานอื่นที่ไมใชคาเลาเรียนใหกับคนจนดวย 

เชนเดียวกับการศึกษาของ วิโรจน  ณ ระนอง (2550) ที่ชี้ใหเห็นถึงปญหาของนโยบายและ

มาตรการตางๆ ของรัฐในดานการศึกษาที่สําคัญคือ การดําเนินการนโยบายเรียนฟรี 12 ปโดย

อนุญาตใหโรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรเองได ซึ่งชวยแกปญหาการไดรับงบประมาณไมเพียงพอ

ของโรงเรียนสวนใหญได แตก็เปนวิธีที่ขัดกับเปาหมายใหญของนโยบายที่ไมตองการใหคาใชจายดาน

การศึกษากลายมาเปนอุปสรรคในการเขาถึงการศึกษาของเยาวชน จากการใชทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการเมืองมาเปนกรอบในการตอบคําถามจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ

เชิงประจักษ  จึงเสนอวา ถึงแมวาการศึกษาจะมีความเปนสินคาเอกชนและเปนการลงทุนที่ประโยชน

ไดกลับไปสูผูเรียนหรือผูลงทุนโดยสวนใหญ  แตการศึกษาก็ควรไดรับการอุดหนุนโดยภาครัฐเพ่ือ

                                             

14
 จากการศึกษาการใชจายงบประมาณเพื่อจัดบริการการศึกษาในป 2549 เปนรายภาค พบวาเด็กนักเรียนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือไดรับการอุดหนุนรายหัวต่ําสุดในเกือบทุกระดับการศึกษา 



4-16 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ประโยชนตอสังคมโดยรวม  และไดรับการพิจารณาเขาชวยเหลือแทรกแซงจากรัฐในเรื่องสินเชื่อเพื่อ

การศึกษา อันเนื่องมาจากปญหาความไมสมบูรณของขอมูลและตลาดสินเชื่อดวย 

สําหรับการจัดการอาชีวศึกษา ปญหาสําคัญที่แกยากคือ มีคนสนใจเรียนตอกันนอย ทําให

ขาดแคลนแรงงานฝมือระดับกลาง เน่ืองจากผลตอบแทนที่ไดจากการมีปริญญาสูงกวาจบ ปวช. มาก 

(วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2551) งานที่มีคุณคา) อีกทั้งโอกาสเขาเรียนในระดับสูงที่เปดกวางมากขึ้น 

และการอุดหนุนของรัฐที่คงอยูในระดับที่สูง ทําใหการเลือกเรียนสายสามัญและเรียนตอจนจบปริญญา 

เปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา คนจึงมีแรงจูงใจเรียนตอสายสามัญมากกวาสายอาชีพ 

สืบเนื่องถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาสายวิชาชีพและอุดมศึกษา จัด

วาเปนสิ่งจําเปน เพ่ือยกระดับทุนมนุษยและเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย “...รายไดเฉลี่ยของ

ผูสําเร็จเพียงการศึกษาภาคบังคับไมพอที่จะยกระดับชีวิตความเปนอยูของครอบครัวใหพนจากภาวะ

ความยากจน...” วรัญญา เตียวกุล และคณะ (2550) 

ในเรื่องรูปแบบควรเนนการฝกงานเพ่ือลดความลักลั่นไมสอดคลองตอความตองการของ

ตลาด (skill mismatch) และลดการพึ่งพาการลงทุนจากภาครัฐ (ไปดวยกัน) โดยการฝกงาน 

(Apprenticeship programs) จะชวยเชื่อมโยงงานและการเรียนรูในสถานศึกษาอีกดวย หลักสูตรควรมี

ความยืดหยุนเพ่ือลด skill mismatch และทําใหการเรียนการสอนตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรียนมากขึ้น  

สวนในเรื่องการลงทุนภาครัฐ ควรเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนภาครัฐเพ่ือความเสมอภาคและ

ประสิทธิภาพ โดยผูเรียนในระดับสูงขึ้นควรรับภาระคาใชจายทางการศึกษามากขึ้น (ดูรูปที่ 4.5)  

“...การลงทุนในเด็กและเยาวชนวันน้ีจะทําใหการลงทุนเพื่อการเรียนรูสําหรับผูใหญในอนาคต
จะมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนที่สูงขึ้น จึงชัดเจนวานโยบายที่จะสรางแรงงานที่มีความสามารถและ

ชวยลดชองวางระหวางคนรวยคนจนไดโดยมีประสิทธิภาพในดานตนทุนมากที่สุด  ควรจะมุงเนนไปที่

ครอบครัวและโรงเรียนโดยเริ่มต้ังแตเด็กยังเล็ก ซึ่งในกรณีของไทย จะพบวาการลงทุนของรัฐหรือการ

ใหการอุดหนุนตอหัวน้ันสูงที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยและคอนขางนอยในชวงแรกของชีวิต” (อัศวิน 

อาฮูยา (2550)) 
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รูปที่ 4.5 เงินอุดหนุนการศึกษาจากภาครัฐตอหัวตามระดับการศึกษา 

ที่มา: อัศวิน อาฮูยา (2550), รูปที่ 3, หนา 8 

 

“สําหรับอุดมศึกษา พบวา การศึกษาในระดับน้ีใหอัตราผลตอบแทนแกผูเรียนสูงมาก และ

หากเชื่อวาใหประโยชนตอสังคมดวย รัฐควรสรางแรงจูงใจและอุดหนุนอยางเหมาะสมใหมีการเรียน

ตอในระดับสูงมากขึ้น ทั้งน้ีเปนผลดีตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน คาจางและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แตเน่ืองจากที่เปนอยูรัฐอุดหนุนในระดับที่สูง จึงมีเหตุผลสมควรใหรัฐลดการอุดหนุน และใหผูเรียน

แบกรับภาระมากขึ้น นอกจากนี้ การที่อัตราผลตอบแทนสูงอยางตอเนื่อง แสดงวาตลาดยังมีความ

ตองการแรงงานในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มีการผลิตบัณฑิตออกมามากขึ้นอยาง

ตอเน่ือง แสดงถึงความไมสอดคลองระหวางทักษะที่ตลาดตองการ และสาขาที่เรียนจบ จึงตองมี

มาตรการเรงเพ่ิมบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน รวมทั้งลดการผลิตในสาขาที่เกินความตองการไปพรอม

กัน ประเด็นสุดทายคือ การขยายการศึกษาระดับสูง มีผลใหชองวางระหวางรายไดเพ่ิมมากขึ้น และผู

ที่เขาถึงสวนใหญมักจะมาจากกลุมที่ไดเปรียบในสังคม” ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ์ (2551)  

ในเรื่องเงินกูเพ่ือการศึกษาของ วิโรจน ณ ระนอง (2550) ไดชี้ประเด็นวา ถึงแมจะมีกองทุน

เงินกูดานการศึกษาที่มีการนํามาใชอาจจะไมเพียงพอที่จะลดชองวางระหวางลูกคนจนและลูกคนรวย  

เพราะกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) แมจะมุงเปาไปที่คนจน  แตผูขอกูมีความเสี่ยงกับการ

กูไมไดหรือไดนอยกวาที่จําเปนตองใชคอนขางมาก จึงอาจจะทําใหโครงการนี้ชวยในดานโอกาส

การศึกษาของคนจนไดไมเต็มที่ สวนโครงการกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

แมวาจะใหหลักประกันการกูกับทุกคน แตโครงการนี้อาจนําไปสูการขยายชองวางมากกวาการลด

ชองวางลง  ดังน้ันหากรัฐหวังที่จะใชการศึกษาเปนกลไกในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ก็ควรจะ

หันไปใชนโยบายตั้งราคาที่แตกตางกันสําหรับคนรวยและคนจน หรืออีกนัยหนึ่งเปนนโยบายที่ไมใช

พ่ึงพาเงินกูแตเพียงอยางเดียว แตตองมีองคประกอบที่เปนทุนการศึกษาหรือเงินใหเปลารวมอยูดวย  

อน่ึงปจจุบัน กยศ. มีการปรับเงื่อนไขสําหรับผูกูยืมใหม โดยขยายเพดานรายไดครอบครัวผูที่

มีสิทธิ์กู ซึ่งเดิมกําหนดไว 1.5 แสนบาทตอป เปน 2 แสนบาทตอป เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กมีสิทธิ์กูยืม

รัฐลงทุนใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมากราวกับวาคนกลุมน้ีมีความสามารถแตกําเนิดสูงที่สุด 
(ที่จริงไดรับการลงทุนในตอนเด็กมากกวาผูอ่ืน) ควรเปล่ียนรูปแบบการลงทุนภาครัฐเพ่ือความเสมอภาคและ

ประสิทธิภาพ

การลงทุนดานทรัพยากรมนุษยของภาครัฐตอหัว ปงบประมาณ 2549
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Data source: Thailand’s Government Budget for FY2006; Education Statistics 2548.

รูปแบบการลงทุนที่
กอประโยชนสูงสุดสําหรับ

ผูมีความสามารถแตกําเนิดระดับปกติ



4-18 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

มากขึ้น และลดภาระของผูปกครอง มีผลบังคับใชปการศึกษา 2552 น้ี โดยครอบคลุมผูกูยืมเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา 

ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)  สวน กรอ. ใหกูไดทุกคนไมจํากัดรายได แตตองเรียนสาขาที่ขาด

แคลน สําหรับนิสิตหรือนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  และระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี โดยในป 2551 (สําหรับผูกูยืมรายใหม 

นิสิต นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551) ใหกูยืมเฉพาะสาขาวิชาที่มีความตองการหลักและมีความ

ชัดเจนของการผลิตกําลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยผูสําเร็จการศึกษามีโอกาสการมีงานทําและมี
รายไดอยางยั่งยืน และในป 2552  (สําหรับผูกูยืมรายใหมที่เขาเรียนในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2552) ใหเนนสาขาที่เปนความตองการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน

รวมกับภาคเอกชนเปนลําดับแรก
15
 

การเรียนรูตลอดชีวิต / แหลงการเรียนรู 

การศึกษานอกระบบก็ควรไดรับการพัฒนาและจัดใหมีคุณภาพเพื่อรองรับผูที่ตองการศึกษา

แตไมสามารถเขาศึกษาในระบบได ทั้งผูที่อยูในวัยศึกษา ผูที่อยูในวัยแรงงาน และผูที่ดอยโอกาส การ

เรียนรูตลอดชีวิตยังรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยดวย  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2549) ไดศึกษาเปรียบเทียบนวัตกรรมดาน

การเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือยกระดับการศึกษาของไทย โดยศึกษาขอมูลของ 8 ประเทศ คือ สิงคโปร 

เกาหลี(ใต) อินเดีย อังกฤษ เดนมารก สวิตเซอรแลนด แคนาดา และออสเตรเลีย ไดประเด็นที่

นาสนใจดังน้ี 

ดานนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในประเทศตางๆ มีหลักการที่คลายคลึงกัน บาง

ประเทศไดดําเนินการเปนรูปธรรมชัดเจนแลว แตบางประเทศยังเปนเพียงแนวคิดหรือนโยบาย โดย 

• ประเทศที่กําหนดเปนเปาหมายระดับชาติและโดดเดนมากที่สุด คือสิงคโปรและเกาหลี 

• ประเทศตางๆ ยกเวนสิงคโปรมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ สวนเกาหลีโดดเดน

ในเรื่องเมือง และชุมชนแหงการเรียนรู 

• สําหรบันวัตกรรมอื่นๆ ที่พบ แตยังไมโดดเดนนัก ไดแก การจัดต้ังเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การศึกษาตลอดชีวิต ต้ังศูนยการศึกษาตลอดชีวิตแหงชาติ มีเทศกาลการ

เรียนรู การแนะแนวการศึกษา อาสาสมคัรการเรียนรู ศูนย/ระบบการศึกษาตอเนื่อง 

ศูนย/ระบบการศึกษาผูใหญ การศึกษาทางไกล/ทางไซเบอร มีการถายโอนการเรียนรู

ระหวางระบบ ใชกรอบคุณวุฒิ มาตรการลดภาษี ธนาคารหนวยกิต และมีบัญชีเงินฝาก/ 

สะสมเพ่ือการเรียนรู 

                                             

15
 ขอกําหนดจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) http://www.studentloan.or.th/loan-kys.php และ 

ขอกําหนดจากกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) http://www.studentloan.or.th/loan.php#1 
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• สําหรับประเทศไทยนั้นมีนวัตกรรมสําคัญ นอกเหนือจากการกําหนดเปนเปาหมาย

ระดับชาติแลว ยังมีการศึกษาในระบบเปดและการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ ระบบ

การศึกษาผูใหญ และการศึกษาทางไกล รวมทั้งเริ่มมีมาตรการลดภาษี แตถาเทียบกับ

ประเทศอื่นยังไมโดดเดนนัก 

สวนดานนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของแรงงานใน 8 ประเทศ พบวา 

• ทุกประเทศมีการจัดต้ังสถาบนัเทคนิค/อาชีวศึกษา 

• ประเทศอินเดีย อังกฤษและเดนมารกมีการจัดต้ังหนวยงานฝกอบรมระดับชาติ 

• แคนาดา และออสเตรเลียมกีฎหมายการฝกอบรม 

• อินเดียและอังกฤษมีสถาบันฝกอบรมดานอุตสาหกรรม และอังกฤษโดดเดนในเรื่องการ

เทียบโอนประสบการณไปเปนหนวยกิต 

• สิงคโปรจะโดดเดนในเรื่องกองทุนพัฒนาทักษะ 

• สวนภาพรวมนวัตกรรมอื่นๆ ที่ชวยเสริมการเรียนรูของแรงงานยังไมปรากฏโดดเดนใน

ทุกประเทศนัก ไดแก กฎหมายประกันการจางงาน การประกันการฝกอบรม การเรียนรู

แบบโมดูล การมีกองทุนพัฒนาทักษะ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร/ การฝกอบรมแบบ

สมรรถนะฐาน และมีการใชวิธีการยืดหยุนในการฝกอบรม เปนตน 

• สําหรับประเทศไทย นอกจากจะมีสถาบันเทคนิคเหมือนประเทศอื่นๆ แลว นวัตกรรมที่

ไทยสงเสริมแรงงานในประเทศยังมีการเทียบโอนประสบการณเปนหนวยกิต การ

ฝกอบรมโดยใหสถานประกอบการเปนฐาน และเริ่มมีการดําเนินการในเรื่องมาตรฐาน

อาชีพระดับชาติ การฝกอบรมแบบโมดูล มีหลักสูตรฝกอบรมแบบสมรรถนะฐาน และ 

On the Job Training 

จากการทบทวนเอกสารและประสบการณของตางประเทศมีขอเสนอแนะสองประเด็นคือ 

1. ขอเสนอแนะการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต  

• การรับรูของสังคม ควรสรางความรูความเขาใจเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตใหคนไทยเห็น

ความสําคัญ  

• ความรวมมือทุกภาคี โดยทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกัน ควรมีการจัดต้ัง

เครือขาย และมีองคกรหลักระดับชาติเปนแมขาย สนับสนุนเอกชนใหมีสวนชวยในการ

บริการศึกษาตลอดชีวิต 

• การจัดการศึกษา ควรใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน เปดกวาง เขาถึงไดงาย สามารถ

เทียบโอนความรูได มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีศูนยเก็บ 

วิเคราะห บริการขอมูลสารสนเทศ มีการแนะแนวใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล สงเสริม

การวิจัยและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตทั้งดานความรูและทักษะที่บุคคลตองการ พัฒนา

แหลงการเรียนรูใหทํางานประสานกัน ควรมีการวัดประเมินผล มีการประกันคุณภาพ  

• การใชจายดานการศึกษา ควรปรับระบบการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมทั้งใชมาตรการภาษีในการจูงใจใหศึกษาและจัดบริการ

การศึกษา 



4-20 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

2. ขอเสนอแนะดานการยกระดับการศึกษาใหแรงงานไทย  

• ควรเรงสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแรงงานไทยในรูปแบบศูนยการศึกษาใน

สถานประกอบการ รูปแบบทวิภาคี  

• ควรสงเสริมการดําเนินงานของศูนยบริการนอกโรงเรียนระดับอําเภอโดยปรับหลักสูตร

เน้ือหาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการของผูเรียน  

• ควรตั้งสถาบันการศึกษาทางไกล ศูนยสารสนเทศรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเพื่อยกระดับ

การศึกษาภาคแรงงาน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน e-learning เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรูดวยตัวเองอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานเวลา และเงินทุน 

• สงเสริมใหมี Credit Bank เพ่ือสะสมหนวยกิตและเทียบโอนสูระบบการศึกษาชั้นปริญญา

บัตร รวมทั้งใหรัฐจัดคาใชจายรายหัวใหนักศึกษา เปนตน 

อยางไรก็ดียังมีสถาบันทางสังคม หรือแหลงความรูอื่นๆ ที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาคน 

โดยเฉพาะการพัฒนากําลังคนวัยเด็กและเยาวชนใหเขมแข็งขึ้น มีความรูคูคุณธรรม ซึ่งควรไดรับการ

สนับสนุนและนํามาเชื่อมโยงรวมกับการศึกษาและพัฒนาทักษะในสายหลักคือ วัด และชุมชน  

บทความศึกษาของ สุวรรณี คํามั่น และคณะ (2551) กลาววา “...กระบวนการพัฒนา

กําลังคนวัยเด็กและเยาวชนสวนใหญยังเปนเรื่องการศึกษา แมจะมีความพยายามฟนสถาบันศาสนา

ใหเขามามีสวนรวมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว หรือ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) ใน

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เพ่ือใหเด็กมีกรอบการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน

ของศาสนามากขึ้น แตก็ยังเช่ือมโยงไดไมเขมแข็งเทาที่ควร สวนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มี

สถานประกอบการหลายแหงไดเขามามีสวนรวมพัฒนาดานคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือใหเกิดการ 

บูรณาการระหวางทฤษฎีและปฏิบัติ เนนการปฏิบัติจริงมากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มพูนทักษะความรูที่เปน

การเตรียมความพรอมกอนจะเขาทํางาน แตก็ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร จึงควรสนับสนุนให 

“บวร” มีความเขมแข็งขึ้น และสงเสริมใหผูประกอบการดําเนินการอยางเต็มศักยภาพและจริงจัง 

เพ่ือใหสถาบันทางสังคมเหลาน้ี ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในวงกวางตอไป...” 

คุณภาพทางการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน (Learning for Work and Life) 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากการศึกษาของธนาคารโลก (World Bank 2008) พบวา ยัง

มีนักเรียนไทยจํานวนมากที่ทําคะแนนต่ํากวาเกณฑในวิชาพื้นฐานทางภาษา คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร
16

 

การอาชีวศึกษา ธนาคารโลกอางอิงการศึกษาของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ชี้วาอาชีวศึกษาของไทยจะตองแกไขอยางเรงดวน โดยชี้ใหเห็นปญหาที่ 

คุณภาพและทักษะไมตรงตามความตองการของตลาด (skill mismatch) สังเกตไดจากสัดสวนการมี

งานทําของผูที่จบการศึกษาสายอาชีวะที่ตํ่า (ประมาณรอยละ 13)
17

 ทําใหผูที่เรียนสายนี้ไมเขาสู

                                             

16
 สราวุธ ไพฑูรยพงษ (2551) หนา 9 

17
 World Bank (2008), หนา 48-49 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-21 

ตลาดแรงงานทันที หันมาเรียนตอปริญญาตรีมากขึ้น สงผลตอเนื่องใหตลาดแรงงานขาดแคลน

แรงงานที่มีทักษะมากขึ้น เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ยังมีปญหาในเรื่องการพัฒนาทักษะ

ของผูเรียนใหพรอมสําหรับตลาดแรงงาน เชนน้ีจึงเปนวงจรปญหาตอเนื่องกันไมจบสิ้น 

งานวิจัยดานความไมสอดคลองของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ชี้วาปจจุบันผูที่จบดาน

สังคมศาสตรมีลนตลาด (oversupply) ในขณะที่มีความขาดแคลนผูที่จบดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และวิทยาศาสตรสุขภาพ (health sciences)  (World Bank 2008) ซึ่งมีผลกระทบถึงการหางานยาก

ในตลาดแรงงาน และจบลงที่การทํางานไมตรงกับการศึกษาที่จบ  น่ันคือการศึกษายังไมไดใชปจจัย

ดานการจางงาน (ตลาด) ของไทย เปนตัวชี้นําการผลิตอยางแทจริง การศึกษามิไดสรางโอกาสการ

จางงานให (Employability) นักศึกษาจึงขาดเปาหมายและความกระตือรือรนที่จะศึกษาและฝก

ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง เพราะเมื่อจบไปไมทราบวาจะมีงานทําหรือไม ซึ่งถามีก็ไมทราบวาจะตรง

กับวิชาชีพที่เรียนหรือไม
18

 

ในแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554) ที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทยเพื่อเสนอตอกระทรวงแรงงาน ชี้แนวโนมปญหากําลังคนในเชิงคุณภาพคือ ปญหา

กําลังคนเชิงคุณภาพในระดับพ้ืนฐาน ที่ขาดเจตคติที่ดีในการเขามาทํางานภาคอุตสาหกรรม ขาด

ความรูพ้ืนฐานดานภาษา ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร ขาดความซื่อสัตย อดทน 

และระเบียบวินัย ขาดทักษะในการแกปญหาและทํางานเปนทีม ขาดทักษะในการสื่อสารกับเพื่อน

รวมงาน ขาดทักษะความรูเฉพาะทาง โดยเฉพาะดานชางและวิศวกรรม 

นอกจากนี้ยังมีปญหาชองวาง (GAP) ของความรู/ทักษะภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม

คาดหวังวาแรงงานจะมีความรูและทักษะภาคอุตสาหกรรมอยูในระดับ 3 ถึง 4 คือ สามารถสอนงานเฉพาะ

ดานใหกับผูอื่นไดจนถึงสามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งการเฉพาะดานและเชื่อมโยงกับ

ระบบอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แตตามสภาพเปนจริงแลว แรงงานที่เปนอยูใน

ปจจุบันน้ียังหางจากที่อุตสาหกรรมคาดหวังไวมากในทุกดาน (ดูตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.6)  

ตารางที่ 4.1 ชวงหาง (GAP) ของทักษะที่สําคัญของอุตสาหกรรมโดยรวม 

ทักษะ คาดหวัง สภาพเปนจริง สวนตาง 

ทักษะเชิงคิด 3.89 2.30 1.59 

ความรูคอมพิวเตอร 3.57 2.02 1.55 

ทักษะภาษา 3.38 1.93 1.45 

ทักษะสื่อสัมพันธ 3.74 2.42 1.32 

ที่มา: แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554) (บทสรุปผูบรหิาร), กระทรวงแรงงาน, 2550, หนา 16 

 
 
 
 

                                             

18
 สราวุธ ไพฑูรยพงษ (2551) หนา 11 



4-22 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

รูปที่ 4.6 ชวงหาง (GAP) ของทักษะที่สําคัญของอุตสาหกรรมโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554) (บทสรุปผูบรหิาร), กระทรวงแรงงาน, 2550, หนา 16 

 

การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝมือดังกลาวสวนหน่ึงเปนผลจากภาคการศึกษาของไทยที่

มุงเนนการศึกษาสายสามัญมากกวาสายวิชาชีพทําใหแรงงานขาดทักษะเชิงปฏิบัติ รวมทั้งปญหาการ

พัฒนาฝมือแรงงาน  ที่ในกรอบของกระทรวงแรงงาน มีปญหาขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

วิทยากรที่มีความชํานาญเฉพาะ  รวมถึงความสอดคลองระหวางหลักสูตรการพัฒนาฝมือแรงงานกับ

ความตองการแรงงานของตลาดแรงงาน และปญหาการจัดหางาน ที่พบวาตําแหนงวางงานใน

ตลาดแรงงานไมตรงกับคุณสมบัติของผูใชบริการจากกรมการจัดหางาน 

ผลการศึกษาของ ยงยุทธ แฉลมวงศ และ คณะ (2551) ก็ชี้ใหเห็นถึงปญหาดานคุณภาพ

การศึกษาที่สงผลตอคุณภาพแรงงาน  “...ภาคการศึกษาผลิตนักศึกษาเขาสูภาคอุตสาหกรรมโดยเนน

ปริมาณมากกวาคุณภาพ นักศึกษาที่จบออกมาที่ผลการเรียนที่ดีแตไมมีคุณภาพ แสดงวาเกณฑการ

ประเมินผลการเรียนขาดประสิทธิภาพ และที่ปฏิเสธไมไดในปจจุบัน คือ ภาคอุตสาหกรรมกับภาค

การศึกษายังไมไดรวมมือกันพัฒนาคุณภาพแรงงานเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรม ทําใหอุตสาหกรรมไทยมีจุดออนดานนี้เปนอยางมาก...” 

ดังน้ัน ทั้งการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตองปรับใหมีความเชื่อมโยงกับ

ตลาดแรงงานมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะใหเพียงพอในการทํางานในอนาคต ใน

ดานการสื่อสารและภาษา การเรียนรูดวยตนเอง การกลาแสดงออกทางความคิด รวมทั้งทัศนคติใน

การทํางานที่ดี จิตสํานึกสาธารณะและคุณธรรม (ความรูคูคุณธรรม) นอกจากนี้ ควรมีการแนะแนว

ทักษะและอาชีพใหแกนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งควรดําเนินการเปนมาตรฐานตั้งแตการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ 

ดังกรอบการลงทุนดานการศึกษาในรูปที่ 4.7 “...การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมจะตอง

เตรียมการดานคุณภาพแรงงานใหสามารถรองรับไดอยางสอดคลองกันทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ขององคกรนั้นๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  จึงจะประสบความสําเร็จไดตามที่คาดหวัง...”
19
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 ยงยุทธ แฉลมวงศ และ คณะ (2551), หนา 3 
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ทักษะเชิงคิด 

ความรูคอมพิวเตอร  ทักษะสื่อสัมพันธ 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-23 

รูปที่  4.7  กรอบการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรู 

 
ที่มา: สุวรรณี คํามั่น (2551) 
 

ดังกลาวขางตนที่ภาครัฐมีหนาที่ในการใหบริการสังคมดานการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน

ดวย โดยการนําของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ

ก็ควรมีการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับแรงงานของตน และรวมกับภาครัฐในการแลกเปลี่ยน

องคความรูรวมกัน เพ่ือการฝกพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

อยางไรก็ดีคุณภาพดานการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานจากภาครัฐยังมีปญหาในเชิง

คุณภาพ อันนํามาซึ่งชองวางระหวางอุปสงคและอุปทานฝมือแรงงานดังกลาวขางตน เชน ความ

เหมาะสมของหลักสูตรที่อาจไมตรงกับความตองการของตลาด ความยอมรับในคุณภาพของแรงงานที่

ไดรับการฝกอบรม ระบบติดตามประเมินผลจาการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน คุณภาพและความ

พอเพียงของบุคลากร ครูผูสอน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และสถานที่ รวมถึงงบประมาณ ซึ่งตอง

มีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางรัฐและเอกชน  

“...กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรมีการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยเฉพาะเนื้อหาหลักสูตรและการออกแบบหลักสูตร ควรปรับใหตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการ โดยจัดสัมมนาหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมยกระดับฝมือแรงงาน

รวมกับสถานประกอบการ โดยทําแผนรวมกันเพื่อใหไดหลักสูตรที่ทันสมัยมาฝกใหลูกจางและ

สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เน้ือหาหลักสูตรควรเนนเฉพาะดาน ไดแก หลักสูตรเฉพาะ

ดานชางที่ตรงกับสายงานและทักษะดานคอมพิวเตอรและควรมีการแบงตามระดับความยากงายของ

เน้ือหา ไดแก ระดับสูง ระดับกลาง และระดับขั้นตน โดยในแตละระดับไมควรใชเวลามากเกินไป   

เมื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งไปแลวควรมีการติดตามประเมินผลดวยวาสามารถ

ปฏิบัติไดตามวัตถุประสงคของสถานประกอบการหรือไม และพนักงานไดรับคาจางสูงขึ้นกวาเดิม

หรือไม เพ่ือนําขอบกพรองและปญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแกไขพรอมทั้งพัฒนาใหดีขึ้นตอไป...”
20 

                                             

20
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2550), บทสรุปผูบริหาร 



4-24 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

 “...ภาครัฐโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานอาจสงครูผูสอนเขาไปสังเกตการปฏิบัติงานและเขา

รวมในการฝกอบรมเริ่มตนเพื่อใหครูผูสอนมีความรูและประสบการณในการฝกยกระดับไดตรงกับ

ความตองการมากยิ่งขึ้น หรืออาจทําใหเกิดการผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฏีกับแนวปฏิบัติที่

สถานประกอบการจัดทําอยู โดยการขอคําแนะนําในการฝกอบรมจากสถานประกอบการ และ

พนักงานตลอดจนการเชิญผูเชี่ยวชาญในสถานประกอบการมาเปนวิทยากร หรือแลกเปลี่ยนความรู

กับครูผูสอนของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ควรจัดต้ังหนวยเคลื่อนที่เขาไปในนิคมอุตสาหกรรมที่ขอความ

ชวยเหลือในเรื่องการฝกยกระดับฝมือแรงงาน หรือในเขตพื้นที่ที่เปนแหลงรวมของสถานประกอบการ 

หรือเขาไปในสถานประกอบการในลักษณะการฝกอบรมภายใน (inhouse training) โดยอาจเปนการ

นําเสนอหลักสูตรการฝกอบรมใหเลือกแลวสงทีมครูฝกสอนเดินทางเขาไปฝกอบรมในสถาน

ประกอบการ...”
21

 

อยางไรก็ดี แมการพัฒนาแรงงานจะเปนสิ่งจําเปน แตก็ยังไมเพียงพอสําหรับการเพิ่มคุณภาพ

แรงงาน สราวุธ (2551) ไดสรุปแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแรงงานแบบบูรณาการซึ่งประกอบ 

ดวยปจจัยดังตอไปน้ี
22

  

• การพัฒนาแรงงาน 

o พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา/ขยายมัธยมศึกษา/พัฒนาครู 

o พัฒนาทักษะแรงงาน (ทุกระดับ) ทั้งภาครฐัและเอกชน 

o พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพแรงงาน 

• พัฒนาการจัดการกิจการ และ Human Resource (HR) เพ่ือเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่

มีอยู (HR management, Re-engineering) 

• การสงเสริมการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

• สงเสริมใหเอกชนปรับวิธีการลงทุน (Relocation, Outsourcing, etc.) ที่จะชวย

ประหยัดแรงงาน 

• รัฐเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารแรงงาน โดยมีและใชนโยบายแรงงานอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพแรงงาน 

• ปรับปรงุนโยบายแรงงานและประชากร 

• นโยบายคาจางที่จูงใจการเพิ่มคุณภาพแรงงาน 

• การใชแรงงานตางดาวอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 

• สงเสริม circular migration ของแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การปรับตัวเขากับสังคมเมื่อกลับจากตางประเทศ 
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 สราวุธ (2551), หนา 26 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-25 

ในเรื่องนโยบายของรัฐในการเพิ่มคุณภาพแรงงาน ไดมีการริเริ่มจัดทําระบบมาตรฐานอาชีพ

และมาตรฐานสมรรถนะ (Occupational Standards/Competency Standards) ภายใตกรอบคุณวุฒิ

ความสามารถแหงชาติ (National Competency Qualification Framework (NCQF)) อยางเปน

รูปธรรมขึ้นในสมัยรัฐบาลของนายสมชาย วงศสวัสด์ิ เพ่ือประโยชนในการสรางสมรรถนะใหคนไทย

อยางเปนระบบ และมีมาตรฐานนาเชื่อถือ สามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

(ผูใช) (demand driven) และใชเปนเกณฑในการกําหนดคาจางตามสมรรถนะ (competency base 

salary) จูงใจใหเกิดการเพิ่มคุณภาพแรงงาน และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต (lifelong learning) 
กรอบคุณวุฒิความสามารถแหงชาติ National Competency Qualification Framework 

(NCQF) ประกอบดวย 1) ระบบรับรองความสามารถแหงชาติ (National Competency Recognition 

System: NCRS) 2) ระบบการพัฒนาฝมือแรงงานตามความสามารถ (Competency Based Skill 

Development: CBSD) 3) ระบบมาตรฐานฝมือแรงงานตามความสามารถ (Competency Based 

Skill Standard System: CBSS) 4) ระบบบริหารคาจางตามระดับความสามารถ (Competency 

Based Salary Management System: CBSM) ซึ่งนํามาสูการปฏิบัติเปนรูปธรรมจริงในการกําหนด

คุณวุฒิวิชาชีพ (Vovational Qualifications: VQ) เพ่ือสรางมาตรฐานการวัดความสามารถในวิชาชีพ 

(vocational capability standards) รวมกัน การกําหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพไดอางอิงจากประเทศที่ได

ประสบความสําเร็จในระบบนี้มาแลว คือ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เปนตน และได

กําหนดเปน(ราง)กรอบคุณวุฒิวิชาชีพสําหรับประเทศไทย จําแนกเปน 7 ระดับดังน้ี 

 
ระดับ 7 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือผูชํานาญพิเศษ ผูบริหารระดับสูง ถึงระดับอาวุโส 
ระดับ 6 ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารระดับกลาง
ระดับ 5 ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารระดับตน
ระดับ 4 ผูควบคุมดูแล หรือหัวหนางาน นักเทคนิค

ระดับ 3 ผูชํานาญงาน หรือหัวหนางาน

ระดับ 2 ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง

ระดับ 1 ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพ้ืนฐาน

 
การพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถใชเปนมาตรฐานอาชีพระดับชาติจะทําหนาที่เปน

สะพานเชื่อมโยงระหวางโลกการศึกษากับโลกของการทํางาน เน่ืองจากจะทําใหเกิดกลไกที่สะทอน

ความตองการกําลังแรงงานที่แทจริงของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหภาคการศึกษาสามารถนําไปเปน

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และผลิตกําลังคนไดตรงตามความตองการ ลดการ

สูญเปลาของการจัดการศึกษา ลดการตกงานของผูจบการศึกษา และยิ่งไปกวาน้ันแรงงานจะสามารถ

พัฒนาตนเองและถายโอนประสบการณการทํางานเขาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษาได 

ซึ่งเปนจักรกลสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได ความเชื่อมโยง

ดังกลาวสามารถดูไดจาก (ราง) กรอบคุณวุฒิแหงชาติ (ดูรูปที่ 4.8) ดังน้ี 
 



4-26 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

รูปที่ 4.8   กรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualifications Framework: NQF) 

คุณวุฒิการศึกษา  คุณวุฒิวิชาชีพ 

ปริญญาเอก   
ระดับ 7    ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ผูบริหารระดับสูง  

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ระดับ 6     ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารระดับกลาง 
ปริญญาโท   

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.ตรีดานเทคโนโลยี 2  
ระดับ 5     ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารระดับตน 

ปริญญาตรี ป.ตรีดานเทคโนโลยี 1  

อนุปริญญา 

ปวส. 2  
ระดับ 4     ผูควบคุมดูแล หรือหัวหนางาน นักเทคนิค 

ปวส. 1  

ม.ปลาย ทักษะอาชีพ 

ปวช. 3  
ระดับ 3    ผูชํานาญงาน หรือหัวหนางาน 

ปวช. 2 

ระดับ 2     ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง 
ปวช. 1  

ม.ตน + ทักษะอาชีพ  ระดับ 1 ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพื้นฐาน 

ที่มา: สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, “มาตรฐานอาชีพ/

มาตรฐานสมรรถนะ”, หนา 14 

ท่ีมาของเงินทุน (Sources and Flows of Education Expenditure) 

ทั้งหลายทั้งปวง การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน ใหดี เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพดังกลาว โจทยหลักที่สําคัญอยางยิ่งคือ ที่มาของเงินทุน  

• ดานการศึกษา 

“นอกเหนือไปจากการพูดถึงวา เราจะใชเงินทุนกันอยางไร ที่สําคัญพอๆ กันคือเราจะหา

เงินทุนเหลาน้ีมาจากไหน แนวทางการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนของสังคมที่เสนอไวในพ.ร.บ.

การศึกษาแหงชาติ ป 2542 (แกไข 2545) ยังไมถูกนํามาใชอยางจริงจัง ในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เน่ืองจากผลประโยชนที่ตกกับสังคม มีมากกวาที่บุคคลไดรับ จึงเปนเหตุผลเพียงพอที่สังคม

ควรมีสวนรวมรับภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาผานมาตรการทางภาษีอากร สวนการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาจําเปนตองใหผูเรียนแบกรับภาระบางสวนเพราะผลประโยชนสวนบุคคลมี

มาก แตเน่ืองจากมีคาใชจายในการเรียนสูงและสังคมไดรับประโยชนดวย สังคมควรมีสวนรวมในการ

รับภาระคาใชจายดวยการใชเงินภาษีอากรในระดับที่เหมาะสม แนวทางนี้สอดคลองกับการปฏิรูป

การเงินเพื่ออุดมศึกษาแนวใหม ที่เนนการอุดหนุนผานผูเรียน กระตุนใหเกิดการแขงขันเพ่ือพัฒนา

คุณภาพ และสามารถใหผูเรียนและภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นรวมไปถึงใหโอกาสกับผูเรียนทุกคน 
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โดยรวมเปนแนวทางที่นาสนใจตอการจัดการกับทรัพยากรที่มีคอนขางจํากัดในปจจุบัน เห็นควรตอง

ชวยกันพิจารณา” (ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ์ (2551)) 

อัศวิน อาฮูยา (2550) ก็ไดนําเสนอในเรื่องระบบภาษีไววา เปนระบบแรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูง

ที่สุดอยางหน่ึงในเศรษฐกิจสมัยใหม ควรใชเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยกระตุนการลงทุนทั่วไป และการ

ลงทุนเพื่อสรางคน เชน การเก็บภาษีจากรายไดที่มาจากทักษะของคนโดยไมลดแรงจูงใจใหคนอยาก

พัฒนาทักษะ น่ันคือการทําใหอัตราภาษีเงินไดที่เก็บจากผลตอบแทนจากแรงงานและทักษะควรจะไม

เปนแบบกาวหนาหรือชันมากนัก หรือควรจะแบนราบใหมากที่สุด ภาษีที่เก็บจากทุนก็ควรจะใหอยูใน

เกณฑที่ตํ่าเขาไว แตไปเก็บภาษีการบริโภคมาชดเชยแทน 

ประสบการณตางประเทศ 

การศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ก)  เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ

ระบบงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศตางๆ  ไดสรุประบบ คาใชจาย และแหลง

เงินทุนดานการศึกษาไวดังน้ี 

 “การศึกษาระบบการศึกษาของประเทศตางๆ จํานวน 9 ประเทศ ประกอบดวย ออสเตรเลีย 

แคนาดา สหราชอาณาจักร ฮังการี อิตาลี ญ่ีปุน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร ผูวิจัยจะเลือก

ประเทศตางๆ ที่มีระบบการบริหารและจัดการศึกษา และหลักการแนวคิดของการจัดการศึกษาที่

แตกตางกัน มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน เพ่ือวิเคราะหใหเห็นหลักการ/แนวคิดของการจัด

การศึกษาภายใตบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการปกครองที่แตกตางกัน แตมี

เปาหมายการจัดการศึกษาใหกับพลเมืองของแตละประเทศเหมือนกัน 

จากการศึกษาวิเคราะหระบบการศึกษาของประเทศตางๆ ขางตนพบวา ประเทศในแถบทวีป

ยุโรป ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลีย มีระบบการบริหารการศึกษาแบบกระจายอํานาจไปสู

สถานศึกษาเปนหลัก นอกจากนี้ ประเทศตางๆ ที่มีระบบการจัดการศึกษาแบบรวมศูนยอํานาจไวที่

สวนกลาง ก็มีแนวโนมที่จะกระจายอํานาจไปสูองคกรบริหารสวนทองถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาใหมากขึ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนประเทศในแถบเอเชีย จากการวิเคราะหเปรียบเทียบระบบ

การบริหารการศึกษาของประเทศตางๆ ที่สงผลกระทบตอผูเรียน ดานหลักสูตร คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สรุปไดดังน้ี  (ขอมูลแหลงเงินทุน และคาใชจาย 

สรุปอยูในตารางที่ 4.2 สวนรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศตางๆ ปรากฏใน

ภาคผนวก 2) 

กลุมประเทศที่มีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา ประกอบดวย ประเทศ

ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฮังการี และอิตาลี ซึ่งประเทศเหลาน้ีขอดีของ

การบริหารจัดการศึกษา ดังน้ี 

• มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ พรอม

กับกระจายอํานาจไปสูโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการโรงเรียน องคกรบริหารสวนทองถิ่นรับผิดชอบ

การบริหารจัดการโรงเรียน (แคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฮังการี) สําหรับ

ประเทศอิตาลี เดิมมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย แตต้ังแตป 2500 เปนตนมา

รัฐบาลกลางคอยๆ กระจายอํานาจไปสูองคกรบริหารสวนทองถิ่น และในป 2515 รัฐบาล



4-28 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

กลางไดมอบอํานาจการจัดการศึกษาใหกับองคกรบริหารสวนทองถิ่น โรงเรียนมีอิสระใน

การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานบุคคล ภายใตขอบเขตของหลักสูตรที่รัฐ

กําหนด  

ตารางที่ 4.2 ระบบการศึกษาของตางประเทศ (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)  

 

 

การบริหาร 

โรงเรียนรัฐ 

แหลงเงินทุน 
คาใชจาย 

ที่ผูปกครองจาย

สําหรับ ร.ร.รัฐ 

สัดสวนนักเรียน 

ร.ร.เอกชน 

ประถมและ

มัธยม (รอยละ) 

ร.ร. รัฐ (รอยละ) 
ร.ร. เอกชน (รอย

ละ) 

ออสเตรเลีย กระจายอํานาจ - รัฐบาลมลรัฐ (100) 

- รัฐบาลกลาง (38) 

- รัฐบาลมลรัฐ (18) 

- หาเอง (44) 

หนังสือเรียน, 

อุปกรณ, คาทัศน

ศึกษา 

31 

แคนาดา กระจายอํานาจ 

- รัฐบาลมลรัฐ (50) 

- เทศบาล (32) 

- คณะกรรมการการศึกษา ประจํา

เขต (10) 

 นอยมาก 10 

อังกฤษ กระจายอํานาจ 

- รัฐบาลกลาง (40) 

-  องคกรบริหารสวนทองถิ่น (40) 

-  หาเอง (เฉพาะเงินลงทุน) (10) 

 นอยมาก 6 

ฮังการี กระจายอํานาจ 

- รัฐบาลกลาง 

- เทศบาล 

- ผูปกครอง 

- เทศบาล (50) 

- หาเอง (50) 
หนังสือเรียน 5 

อิตาลี 
รวมศูนย แตกระจาย

อํานาจมากขึ้น 

- รัฐบาลกลาง 

- องคกรบริหารสวนภูมิภาค 
 

หนังสือเรียน  

(ระดับมัธยม) 
10 

ญี่ปุน รวมศูนย 
- รัฐบาลกลาง (40) 

- จังหวัดและเทศบาล (60) 

- รัฐบาลกลาง (เงิน

ลงทุน) (100) 

- รัฐบาลกลาง 

(เงินเดือน ครู) 

(50) 

หนังสือเรียน, 

อุปกรณ, คาทัศน

ศึกษา 

0.7-4.4 (ป.1-

ม.3) 

29.2 (ม.ปลาย) 

เกาหลีใต 
รวมศูนย แตกระจาย 

อํานาจมากขึ้น 

- รัฐบาลกลาง 

- เทศบาล 

- ผูปกครอง 

 
หนังสือเรียน  

(ระดับมัธยม) 
 

สหรัฐอเมริกา กระจายอํานาจ 
- รัฐบาลกลาง (9) 

- มลรัฐและเทศบาล (91) 
- หาเอง (100) นอยมาก 11 

สิงคโปร รวมศูนย 100 รัฐบาลกลาง  หนังสือเรียน  

ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ก), ตารางที่ 2.3, หนา 31 

แหลงขอมลู: International Review of Curriculum and Assessment Frameworks, National Foundation for 

Educational Research, UK, 2004 

 

 

• มีระบบการจัดสรรเงินโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (ออสเตรเลีย) มีสูตรการจัดสรรเงิน

ของแตละมลรัฐตามความแตกตางของผูเรียนและสถานศึกษา (แคนาดา) เพื่อความ

เสมอภาคและเปนธรรม  ใชดัชนีชี้วัดในการจัดสรรเงินตามคุณลักษณะของผูเรียน 

(สหราชอาณาจักร) และจัดสรรเปนเงินกอนตามสูตรการจัดสรรเงินโดยคํานวณตาม

จํานวนหัวนักเรียน (ฮังการี) 
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• มีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานที่เขมแข็ง มีหนวยประเมินผลและ

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษา(ฮังการี) โรงเรียนทุกโรงตองผานเกณฑมาตรฐานที่รัฐ

กําหนด  นอกจากนี้ แตละมลรัฐจะกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ (accountability) ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของการยกระดับผลการเรียนและมาตรฐานการศึกษา (สหรัฐอเมริกา)  

• คณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจในการแตงต้ังผูอํานวยการโรงเรียน ครูใหญ และ

บุคลากรประจําโรงเรียน (แคนาดา)  

• มีการจัดต้ังโรงเรียนรัฐรูปแบบองคการมหาชน เพ่ือใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหาร

จัดการ โดยใหรางวัลตามผลงานและลงโทษโดยการหักเงินหากผลงานไมบรรลุผล 

(แคนาดา) มีการจัดต้ังโรงเรียนวิชาการซึ่งมีภาคธุรกิจเปน sponsor (ลงทุน 20%) รัฐ

ลงทุน 80% (สหราชอาณาจักร) ใหสถาบันศาสนาหรือมูลนิธิ (องคกรอิสระหรือองคกร

เอกชน) สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได ต้ังแตมีการแกไขกฎหมายเมื่อป 2533 

• สําหรับประเทศแคนาดา แหลงรายไดสวนใหญมาจากรัฐบาลมลรัฐ ที่เหลือมาจากการ

เก็บภาษีที่ดินของแตละเขต (มลรัฐ Ontario) บางมลรัฐจัดสรรเปนเงินกอน (block 

Grant) (มลรัฐ Alberta และ British Columbia)  

• ระบบการประเมินผลการเรียนของตางประเทศตามตารางที่ 4.3 แสดงอายุบังคับของ

นักเรียนที่ตองรับการประเมินผลเรียนหรือเมื่อสําเร็จการศึกษา ซึ่งการประเมินผลใน

ตางประเทศสวนใหญเปนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

เปนหลัก
23

 

ตารางที่ 4.3  ระบบการประเมินผลการเรียนของตางประเทศ  

ประเทศ 

ระบบ

ประเมินผล

การเรียน

ระดับชาต ิ

ประเมินผลการเรียนเมื่อแรก

เขา  

(อายุ) 

ประเมินผลการเรียนระหวางปการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน 
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ออสเตรเลีย มี  ไมมี (ยกเวนมลรัฐ Victoria) แลวแตรัฐ แลวแตรัฐ 18+ 

แคนาดา ไมม ี ไมม ี แลวแตรัฐ แลวแตรัฐ 18/19 

อังกฤษ มี 5 7, 8, 9, 10, 11 14 17/18 

ฮังการี มี 6 มี ทุกระดับชั้น มี ทุกระดับชั้น 18+ 

อิตาล ี มี ไมม ี 11 14 18/19 

ญี่ปุน ไมม ี ไมม ี ไมม ี 14+ 18+ 

เกาหลีใต มี ไมม ี
Scholastic Aptitude Test 

(SAT) สําหรับบางชั้น 

SAT สําหรับ

บางชั้น, 15 
18 

สหรัฐอเมริกา ไมม ี แลวแตรัฐ 9, 10, 11 (เร่ิมป 2548) 
12, 13, 14 

(เร่ิมป 2548) 
18 

สิงคโปร มี ไมม ี 10, 12 16/17 18+ 

ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ก), ตารางที่ 2.4, หนา 31 

แหลงขอมูล: International Review of Curriculum and Assessment Frameworks, National Foundation for 

Educational Research, UK, 2004 

                                             

23 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) “รายงานผลการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบระบบงบประมาณเพื่อ

การศึกษาของประเทศไทยกับประเทศตางๆ”, หนา 28-31 



4-30 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

“...การพัฒนาสมรรถนะกําลังคนที่ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมทั้งดาน

คุณภาพและปริมาณ จําเปนตองดําเนินการควบคูกันไป ทั้งกําลังคนกอนเขาสูอุตสาหกรรมที่ตอง

รับผิดชอบโดยภาคการศึกษา และกําลังคนที่เขาสูภาคอุตสาหกรรมแลว ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่องโดยภาคอุตสาหกรรมเอง”
24

  

แมภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชนควรมีหนาที่ในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับ

แรงงานของตน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกิจการของตน และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพแรงงานและ

ผลิตภาพแรงงานของสังคมโดยรวมแลว การฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานยังถือเปนบริการทางสังคม 

(social service) ที่รัฐตองจัดใหกับประชาชน โดยมีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนหนวยงานหลักที่

ใหบริการ  

ภาครัฐยังไดออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

ปรับปรุงมาจาก พ.ร.บ. สงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 โดยเพิ่มบทบาทของนายจางหรือสถาน

ประกอบการใหมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้น และใหมีการจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงาน” เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยใหสถานประกอบการ (ที่มีการจางงานตั้งแต 1 

คนขึ้นไป) สามารถนําคาใชจายดานการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานมาลดหยอนภาษีไดจํานวน 2 

เทาของคาใชจายดังกลาว และยังกําหนดใหสถานประกอบการที่มีการจางแรงงานตั้งแต 100 คนขึ้น

ไปตองมีการจัดฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนแรงงาน หากไมจัดหรือ

จัดไมครบตองจายสมทบเขา “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” ตามที่ พ.ร.บ. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้งใหแรงงานกู

เพ่ือรับการฝกอบรม ใหนายจางกูเพ่ือจัดฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานแรงงาน หรือเปนเงินใหเปลา

แกสถานประกอบการหากจําเปน กองทุนน้ีประกอบดวย 

(1) เงินที่โอนมาจากเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2539 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให 

(3) เงินสมทบที่ผูประกอบกิจการสงเขากองทุนสงจายเปนรายป โดยคํานวณจากคาจางที่

ตองจายใหแกลูกจางที่ไมไดจัดใหมีการฝกหรือฝกไมครบตามสัดสวนที่กําหนด 

(4) เงินและ/หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน 

(5) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 

(6) เงินและ/หรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนนอกจาก (1)-(5) ที่กองทุนไดรับไมวากรณีใด 

ดังน้ัน การใหบริการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานของภาครัฐ จะมาจากเงินงบประมาณเปน

หลัก โดยมีเงินสมทบจากภาคธุรกิจเอกชนบางสวน สวนการจัดการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่จัด

ขึ้นโดยภาคเอกชนในสถานประกอบการ ภาคเอกชนจะรับภาระคาใชจายเอง โดยไดรับสิทธิประโยชน

ทางภาษี และสามารถกูจากภาครัฐไดดังกลาวขางตน 
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 วิรัช อยูชา และ ยงยุทธ แฉลมวงศ (2551), หนา 26 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-31 

ประสบการณตางประเทศ    

สิงคโปร เปนประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศดานอุตสาหกรรม การ

พัฒนากําลังคนและแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ตัวจักรสําคัญหนึ่งของความสําเร็จ ไดแก มาตรการจูงใจ 

(ตางกับไทยที่ใชเปนแบบกึ่งบังคับ) ใหฝกพัฒนาทักษะแรงงานมีทั้งดานนายจางและลูกจางในรูปแบบ

การใหเงินอุดหนุน ดานลูกจาง ใหเงินอุดหนุนเพ่ือรับการฝกอบรม และดานนายจาง ใหเงินอุดหนุนใน

การสงลูกจางเขาฝกอบรม และเงินอุดหนุนเงินเดือนสําหรับจายลูกจางที่ลาเพื่อไปฝกดวย 

สิงคโปรมีหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนากําลังแรงงานชื่อ The Singapore Workforce 

Development Agency (WDA)
25

 ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย (Statutory Board) ภายใตกระทรวง

แรงงาน มีหนาที่สงเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและการทํางานของคนงานและคนหางาน 

เพ่ือปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเปนการสนับสนุนการเติบโตของ

ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมตางๆ โดยบูรณาการการศึกษาตอเน่ืองและการฝกอบรม เนนการสราง

แรงงานที่มีสมรรถนะ ตอบสนองตอความตองการของสาขาอุตสาหกรรมและกลุมอาชีพตางๆ ดวย

การจัดการฝกอบรมยกระดับทักษะแรงงานและจัดทํามาตรฐานทักษะอาชีพ โดยแบงเปน 3 ดานดังน้ี 

1) Singapore Employability Skills System (ESS) เปนการฝกอบรมความสามารถพื้นฐาน

ของผูใชแรงงานใน 10 ทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางขีดความสามารถในการทํางาน เชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ, การแกปญหาและการตัดสินใจ, การสื่อสาร, ความปลอดภัยในการทํางาน, 

การประกอบธุรกิจ การเรียนรูตลอดชีวิต เปนตน  

2) Singapore Workforce Skills Qualification (WSQ) เปนระบบการบูรณาการระหวาง

การศึกษาตอเนื่องและการอบรม มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยการเรียนรูและยกระดับทักษะของกําลัง

แรงงานและโอกาสกาวหนาในอาชีพเพื่อตอบสนองตอความตองการของสาขาอุตสาหกรรมและกลุม

อาชีพตางๆ โดยมีการจัดต้ัง Industrial Skills and Training Council ของแตละอุตสาหกรรม เพ่ือ

พัฒนากําหนดหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานทักษะในระดับชาติ ซึ่งหลักสูตรการอบรม

แบงเปน 7 ระดับ ต้ังแตระดับประกาศนียบัตรถึงระดับ Diploma และมีการจัดต้ังศูนยเพ่ือการศึกษา

ตอเนื่องและฝกอบรม (Continuing Education and Training Centre - CET)  

3) National Skill Recognition System (NSRS) เปนระบบที่ใหการฝกอบรมและรับรอง

ทักษะแหงชาติ ซึ่งเนนสมรรถนะ (Competency) มากกวาความสามารถทางวิชาการ NSRS จะทํา

หนาที่ในการกําหนดมาตรฐานแหงชาติ และฝกอบรมในสาขาตางๆ นอกเหนือจากที่ WSQ 

ดําเนินการอยูตลอดจนจะทํา หนาที่ประเมินสมรรถนะของแรงงาน 

ในเรื่องการใหบริการ WDA ใหบริการทั้งผูวางงาน ผูที่ทํางานอยูที่มีนายจางอุดหนุนคาใชจาย

ในการเขาอบรม และไมมีนายจางอุดหนุน โดยใหการอบรมทั้งเพ่ือวัตถุประสงคในการเพื่อใหไดงาน 

ยกระดับฝมือแรงงาน และยายหรือเปลี่ยนอาชีพ โดยในปลายป 2551ไดออกโครงการฝกพัฒนา

แรงงานที่เรียกวา Skill Program for Upgrading and Resilience (SPUR) เพ่ือรองรับภาวะเศรษฐกิจที่

กําลังถดถอยเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจของโลก โดยการเพิ่มศักยภาพของ Continuing Education and 

Training (CET) Center ใหสามารถมีการอบรมไดมากขึ้น และเพิ่มการอุดหนุนจากภาครัฐจากรอยละ 

                                             

25
 สรุปและรวบรวมขอมูลจากสถานการณแรงงานป 2551, กระทรวงแรงงาน และ www.wda.gov.sg 



4-32 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

80-90 เปนรอยละ 90 เกือบทั้งหมดในการใหการอบรม ทําใหลดคาธรรมเนียมที่ผูเขาอบรมตอง

จายลง เหลือประมาณรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการอบรมทั้งหมด โครงการ SPUR ใหสิทธิ

ประโยชนและความชวยเหลือทั้งฝงนายจางและลูกจาง 

ฝงลูกจาง การอุดหนุนรอยละ 90 ของคาฝกอบรมดังกลาว ทําใหลูกจางสามารถเขาอบรมได

โดยตรงโดยไมตองพ่ึงพิงจากนายจาง และยังมีการใหความชวยเหลือพิเศษสําหรับแรงงานที่ตกงาน

และมีฝมือระดับตํ่า (low-skill) ที่ควรไดรับการยกเวนคาใชจายในการอบรม นอกจากนี้ ยังมีการ

จัดหางาน (job matching) ใหแรงงานดวย 

ฝงนายจาง ภายใตโครงการ SPUR นอกจากการอุดหนุนจากรัฐรอยละ 90 ในการสงลูกจาง

เขารับการอบรม นายจางยังจะไดเงินอุดหนุนสําหรับการจายเงินเดือนใหลูกจางที่ลาไปอบรม 

(absentee payroll subsidy) ดวย โดยรัฐจะเพิ่มขั้นสูงสุด (cap) ของการอุดหนุนจากเดิม และจะให

เปนเวลา 2 ป (เริ่มจาก ธันวาคม 2551) เพ่ือบรรเทาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เชน เพ่ิมจาก $4 ตอ

ชั่วโมง เปน $6 ตอชั่วโมง สําหรับคนอายุนอยกวา 40 ป และเพิ่มจาก $4.5 ตอชั่วโมง เปน $6.8  

ตอชั่วโมง สําหรับคนอายุมากกวา 40 ป และมีระดับฝมือแรงงาน “A” level สวนกรณีอื่นๆ จะเพ่ิม

จาก $4 ตอชั่วโมง เปน $4.5 ตอชั่วโมง
26

  

เกาหลี ในแนวทางใกลเคียงกันกับสิงคโปร มีโครงการฝกพัฒนาฝมือแรงงาน โดยใชวิธีจูงใจ

และใหความตองการของตลาดเปนตัวนํา (demand-oreinted system) แทนที่จะใชวิธีการบังคับเชนที่

เคยทํามาซึ่งพบวาลมเหลวในแงการยอมรับ และไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดที่

เปลี่ยนแปลงไปไดอยางทันการณ  

โครงการฝกพัฒนาฝมือแรงงานของเกาหลีน้ีเรียกวา Job Skill Development Program เปน

โครงการที่ ต้ังขึ้นในป พ.ศ . 2538 ภายใตระบบประกันการจางงาน (Employment Insurance 

System) ที่นายจางจายสมทบ (premiums) ดวย เพ่ือสรางการพัฒนาฝมือแรงงานแบบการเรียนรู

และพัฒนาตลอดชีวิต (lifelong learning and development of job skill) โดยใชหลักการปรับเปลี่ยน

จากการบังคับผานกระบวนการและกฎระเบียบที่เขมงวดและยุงยาก มาเปนการสรางแรงจูงใจโดยการ

อุดหนุนและชวยเหลือเพื่อใหสถานประกอบการจัดการฝกอบรม และแรงงานสามารถไดรับการ

ฝกอบรมตรงกับความตองการได การดําเนินการมีดังน้ี 

• สรางโอกาสในการมีงานทําสําหรับผูวางงาน โดยมีชวยเหลือดาน reemployment training 
• สนับสนุนใหแรงงานเขารับการอบรมตามที่ตองการไดโดยการใหเงินอุดหนุน (training 

subsidy) และมีเงินใหกูยืม 

• สนับสนุนใหนายจางสงแรงงานเขารับการอบรมโดยการใหเงินอุดหนุน หรือจายเงินทดแทน

ใหนายจางสําหรับเงินเดือนของแรงงานที่ลาเพ่ือเขาอบรม (paid training leave) และมีการ

ใหกูยืมเพ่ือการพัฒนาระบบการฝกอบรมดวย 
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• นอกจากการอุดหนุนจากภาครัฐดังกลาว โครงการนี้ยังไดพยายามขยายขอบเขตการ

ฝกอบรมใหครอบคลุมทักษะงานมากขึ้นนอกเหนือจากทักษะดานการผลิตเพียงอยางเดียว 

เชนการบริหารจัดการ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
• รวมทั้งการเปดตลาดดานการฝกพัฒนาฝมือแรงงาน  (training market opened up) เพ่ิมเติม

จากเดิมที่เคยจํากัดอยูแคหนวยงานที่ไมแสวงหากําไร ใหกับผูที่สนใจเขามาจัดการฝกอบรม 

เชน สถานศึกษา ธุรกิจที่แสวงหากําไร และบุคคลทั่วไป เพ่ือใหเกิดการแขนขันในตลาด 

นํามาซึ่งการเพิ่มคุณภาพของการฝกอบรมโดยรวม  
หลังจากมีโครงการที่กลาวมาขางตน จํานวนผูที่เขารับการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงงาน

เพ่ิมขึ้นอยางมากจาก 152,000 คนในป 2537 เปน 1.7 ลานคนในป 2545 และอัตราการเขารวม 

(participation rate) ในกระบวนการฝกพัฒนาทักษะของลูกจางหรือแรงงาน เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.2 

ในป 2538 เปนรอยละ 24.3 ในป 2545  

สวนตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนสถานประกอบการที่ฝกอบรม (workplaces) จํานวนผูที่ไดรับ

การชวยเหลือ (assisted persons) และคาใชจายในการชวยเหลือ (amount of assistance) ภายใต

โครงการ Job Skill Development Program ต้ังแตป 2540-2545 

 

ตารางที่ 4.4   ผลงานภายใตโครงการ Job Skill Development Program ตั้งแตป 2540-2545 

(Unit: Establishments, Persons, Million KRW, %) 

 



4-34 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

บทบาทภาคเอกชนทางการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน 

ภาคเอกชนในที่น้ีหมายรวมตั้งแตครอบครัว ธุรกิจ จนถึงชุมชน ดังไดกลาวบางแลวในหัวขอ

กอนหนา ภาคเอกชนมีบทบาททางดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานตั้งแตตนจนถึงการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

ดานการศึกษา 

ครอบครัวมีบทบาทในแงการรับภาระคาใชจายดานการศึกษา สวนการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลและครอบครัว  ไดมีการออกกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว และจัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษารายหัวให (ในอัตราเดียวกับที่จัดสรรใหการศึกษา

เอกชน) ต้ังแตป 2550 สวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสถานประกอบการ ไดมีกฎกระทรวง

รองรับเชนเดียวกับการศึกษาโดยครอบครัว โดยสถานประกอบการไดรับคาใชจายรายหัวครึ่งหน่ึงของ

ผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับเดียวกัน 

การศึกษาของธนาคารโลก (World Bank 2008) ชี้วาบทบาทของภาคเอกชน (สถาน

ประกอบการ) มีสวนสําคัญอยางเดนชัดในการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (vocational 

upper secondary level) และประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาชั้นสูง (vocational diploma level) ทั้งน้ีสวน
หน่ึงมาจากแนวทางการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและฝกอบรมกับสถาน

ประกอบการ  โดยการจัดใหมีอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี
27

 ซึ่ ง เนนความร วมมือระหว าง

สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการมาตั้งแตป 2538 

การจัดการศึกษาโดยเอกชน (ภาคธุรกิจ) ผลการศึกษาประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานชี้ ใหเห็นวา โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพไมแตกตางจากโรงเรียนของรัฐ นอกจากนี้จากการวิเคราะหประสิทธิผลในการจัด

การศึกษาโดยใชแบบจําลอง พบวาโรงเรียนเอกชนชวยแบงเบาภาระดานงบประมาณการศึกษาของรัฐ
ไดจํานวนมาก (วิทยากร เชียงกูล (2549))  

ภาคเอกชน (ชุมชน สังคม) ยังเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา อาทิ ภาคตางๆ ในสังคมไดใหการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เชน กองทุนเงิน

สลากกินแบงรัฐบาลใหทุนการศึกษาสําหรับเด็กยากจนเด็กดอยโอกาสในป 2547 เชน ทุนการศึกษา

ภายใตโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน ใหเด็กจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาใน/ตางประเทศ เงิน

บริจาคเพื่อการศึกษาของสามองคกรศาสนา พุทธ คริสต และอิสลามป 2545 และการระดมทุนจัดต้ัง 

“กองทุนเงินทุนอุดหนุนสงเสริมการเรียนรูของปวงชนชาวไทย” (วิทยากร เชียงกูล (2549)) 

นอกจากนี้ยังมีการใหทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาโดย

หนวยงานภาคธุรกิจเอกชน เชน ปูนซีเมนตไทย การปโตรเลี่ยมแหงประเทศไทย บ.เอไอเอส บ.ทรู  

ตัวอยางของการรวมมือกันระหวางภาคสวนตางๆ เพ่ือการพัฒนาภาคการศึกษาและเชื่อมโยง

สูตลาดแรงงาน โดยการพัฒนากําลังคนเขาสูตลาดแรงงานอยางตรงจุด คือ “สหกิจศึกษา” และ “การ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” 
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ก) สหกิจศึกษา (Co-operative education) 

“สหกิจศึกษา” เปนความรวมมือจาก 3 ฝายคือ รัฐ สถานศึกษา และผูประกอบการเพื่อ 

ใหเกิดการสรางความยั่งยืนในการสรางคุณภาพบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาใหตรงสาขาที่ประเทศ

ขาดแคลน 

สหกิจศึกษาทวีความสําคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศตางๆ ทั่วโลก ใชสหกิจ

ศึกษาเปนแนวการจัดการศึกษาระดับปริญญากวางขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา สําหรับประเทศ

ไทย สหกิจศึกษาถือเปนวาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่ “เนนผลิตบัณฑิตใหตรงตาม

ความตองการของตลาด เ พ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังน้ันสหกิจศึกษาจึงมี

ความสําคัญมากในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคน ผูจบการศึกษาสามารถทํางานไดทันทีที่เรียนจบ 

ผูประกอบการไมตองมาเสียเวลาฝกซ้ําอีก”
28

 เพ่ือใหมีการดําเนินการพัฒนาสหกิจศึกษาอยางเปน

รูปธรรม ไดมีการจัดต้ังสมาคมสหกิจศึกษาขึ้นต้ังแตเดือนสิงหาคม 2544 และปจจุบันรัฐบาลไดเขา

มาใหการสนับสนุนในสวนของงบประมาณตั้งแตป 2551 โดยวัตถุประสงคของสหกิจศึกษา
29

 คือ 

1) เตรียมความพรอมของนักศึกษา ดานการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และเสริม

ทักษะ และประสบการณใหพรอมที่จะเขาสูระบบการทํางาน (Employability) 

2) เพ่ิมเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาในรูปแบบ

ที่มีคุณคาเหนือกวาการฝกงาน 

3) เปดโอกาสใหสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐไดมีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

4) ใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานและตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

5) เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผานนักศึกษาสห
กิจศึกษาและคณาจารยนิเทศ อันจะนําไปสูความรวมมือที่กวางขวางยิ่งขึ้น 

ประโยชนของสหกิจศึกษาสามารถประมวลไดจากผลการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทยของ

สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ดังตอไปน้ี
30 

1) นักศึกษา 

• ไดประสบการณวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาเอก 
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 ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะนายกสมาคมสหกิจศึกษา กลาว

ปาฐกถาพิเศษหัวขอสหกิจศึกษา: ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปจจุบัน และในอนาคต ในงานวันสหกิจศึกษาไทย คร้ังที่ 1 (จากขาว
ของไทยโพสต 8 มิ.ย. 2552) 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

•  มีผลการเรยีนในสถาบันอุดมศึกษาหลังสหกิจศึกษาดีขึ้น 

•  เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น 

•  เกิดทักษะการสื่อสารรายงานขอมูล 

•  มีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา 

•  เลือกสายงานอาชีพไดถูกตอง 

•  ไดรับคาตอบแทนขณะศึกษา 

•  เปนบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพรอมในการทํางานสูง 

2) สถาบันอุดมศึกษา 

•  เกิดความรวมมือทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีกับสถานประกอบการ 

•  ไดขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

•  สหกิจศึกษาชวยใหสถาบนัอุดมศึกษาไดรับการยอมรบัจากตลาดแรงงาน 

3) สถานประกอบการ 

•  มีนักศึกษาชวยปฏิบัติงานตลอดป 

•  พนักงานประจํามีเวลาที่จะทํางานสําคัญไดมากขึ้น 

•  ใชเปนวิธีคัดเลือกพนักงานไดถูกตองเหมาะสมยิง่ขึ้น 

•  มีโอกาสสรางความรวมมอืทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 

•  เกิดภาพพจนที่ดีดานการสงเสริมการศึกษา 

ในดานผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา จากผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา 
• บัณฑิตสหกจิศึกษาไดงานเร็วกวาและมากกวาบัณฑิตที่ไมไดรวมสหกิจศึกษา 

• ผูประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกวาบณัฑิตที่ไมไดรวมสหกิจศึกษา 

• สถาบันอุดมศึกษาเห็นวา ผูที่ผานสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ้น 
ปจจุบันสหกิจศึกษามีการดําเนินการโดยหนวยงานดังตอไปนี้ 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (สจพ.) (นักศึกษาเขารวมโครงการ

ประมาณปละ 20 คน)  

- คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (นักศึกษาเขารวมโครงการประมาณ

ปละ 10-20 คน)   

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นักศึกษาเขารวมโครงการประมาณปละ 1,000 - 

1,200 คนตอป)  

- โครงการฝกงานเทคโนโลยีสะอาด โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

(มีนักศึกษาเขารวมโครงการประมาณปละ 70 คน)  

- โครงการสนับสนุนโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดย สกว. (มี

โครงการประมาณปละ 150-200 โครงการ) 
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ข) การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) 

 DVT (Dual Vocational Training) คือ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีการรวมมือ 

ระหวางสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ 
งานระบบทวิภาคี เริ่มตนที่วิทยาลัยเทคนิคทาหลวง โดยโครงการความรวมมือและสนับสนุน

จากประเทศเยอรมันในป ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ถึง 1995 (พ.ศ. 2538) หลังจากนั้น ก็ทําการ

ขยายผลไปสูสถานศึกษาตามสถาบันตางๆ ในกรม อาชีวศึกษา  

DVT เปนสวนสําคัญหนึ่งของนโยบายปฏิรูปหลักสูตรอาชีวศึกษา ที่ตองการใหเนนใหผูเรียนมี

การฝกในสถานประกอบการจริงภายใตสภาพแวดลอมการทํางานจริง โดยกําหนดใหในปการศึกษา 
2545 สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) ใหไดอยางนอย 1 สาขาวิชา 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และไดถูกบรรจุใน

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑: ในสวนที่เปนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี อาทิ 

มาตรา ๘ วรรค ๓ การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลง

ระหวาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ 

ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ เพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน

สามารถจัด การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันนั้นตองมุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ 

มาตรา ๕๑ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เปนความรวมมือระหวางสถานศึกษา 

อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ  

ประโยชนของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีตอทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน สถาน

ประกอบการ สถานศึกษา และนักเรียน ดังน้ี
31

 

• สถานศึกษาสามารถรับนักเรียนไดมากขึ้น หลังจากที่นักเรียนระบบทวิภาคีถูกสงเขารับ

การฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

• ผูสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ  

ในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และนิสัยการทํางาน 

                                             

31
 พิมพร  ศะริจันทร (มกราคม 2549), “การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของกรมอาชีวศึกษา” 

http://www.nsdv.go.th/pr/dvt/dvtvec.htm 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

• การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกอใหเกิดการรับรูของครูในสถานศึกษา เพ่ือตอบรับ

กับเทคโนโลยีใหมๆ และความตองการของตลาดแรงงานในขณะเดียวกัน ก็กระตุนให

สถานประกอบการพัฒนาครูฝกประจําสถานประกอบการของตน รวมถึงเครื่องมือ 

อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  

• ผูสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคีจะมีความมั่นใจในตนเองมากกวานักเรียนปกติและมี

ความผูกพันกับสถานประกอบการ 

• สถานประกอบการสามารถลดตนทุนคาใชจายและประหยัดเวลาในการฝกอบรม

พนักงานใหม 

• การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกระตุนใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันและความ

รวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ความพยายามนี้จะนําไปสูการมี
มนุษยสัมพันธและในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา 

ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

ตอเนื่องจากภาคการศึกษาที่มีการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพออกสูตลาดแรงงานแลว ในภาค

ตลาดแรงงานก็ตองมีการพัฒนาทักษะอยางตอเนื่องเพ่ือยกระดับฝมือแรงงานและเตรียมพรอมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน 

 นอกเหนือจากภาครัฐที่มีหนาที่ในการใหบริการ สงเสริม และสนับสนุนการฝกพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงาน ภาคเอกชน โดยเฉพาะสถานประกอบการก็เปนสวนสําคัญ และควรจะมีบทบาทในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานแรงงานอยางตอเนื่อง เน่ืองจากเปนเจาขององคความรูดานธุรกิจ และการ

ผลิตน้ันๆ เอกชนควรทําหนาที่ในการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานของตน เพ่ือผลทางประสิทธิภาพ

และความยั่งยืนในธุรกิจของตน ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากนี้เอกชนยังควรเขา

มามีสวนรวมกับภาครัฐทั้งในแงการถายทอดความรู เทคโนโลยี และการชํานาญเฉพาะดาน และการ

จัดทําหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในดาน

ตางๆอยางทันทวงที 

“...จากการทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับบริษัทของไทยพบวาพนักงานของบริษัทรอยละ 

99 คิดวา การเรียนรูเกิดเฉพาะในชั้นเรียน...ในปจจุบันน้ีทุกคนเปน Talent บุคลากรมีหลายระดับ 

ทักษะการบริหารจัดการถือเปนสิ่งสําคัญ...ภาครัฐตองรวมมือกับเอกชน แตปญหาคือมีเงื่อนไขมาก

...”
32

 

องคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฝมือแรงงานจะมีอยูมากมายหลากหลาย ทั้งที่ดําเนินงานโดย

ภาครัฐและโดยภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ซึ่งรวมถึงหนวยงานในสังกัดคือศูนยพัฒนา

ฝมือแรงงานจังหวัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง

ตางๆ ที่มีภารกิจ และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน สถาบันเพื่อฝกพัฒนา

ทักษะอาชีพโดยเฉพาะของรัฐ (สถาบันเฉพาะทาง) เชน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบัน 

ยานยนต สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบัน

                                             

32
 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ http://www.fihrd.org/learningforum/RoleofPrivate-thai.htm 
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อาหาร สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย เปนตน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กทม. และ สถาบันฝกอบรมขั้นสูงที่จัดฝกอบรมในเชิงบริหารจัดการ เชน สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ซึ่งพ่ึงพางบประมาณแผนดินเปนหลักในการใหบริการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยเทคนิคตางๆ บริษัทเอกชนบางแหงที่ไดรับอนุญาตใหเปนศูนย

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใน 7 สาขาอาชีพ คือชางกอสราง ชางอุตสาหการ ชางเครื่องกล ชาง

ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ชางอุตสาหกรรมศิลป เกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

รวมถึงบริษัทธุรกิจเอกชน (ที่ไมไดเปนศูนยฝกหรือทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน) ที่มีวิสัยทัศนและ

ความพรอมทางการเงินและผูเชี่ยวชาญที่สามารถจะจัดฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับแรงงานของ

ตนอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ  

ยิ่งไปกวาน้ันยังมีหนวยที่เล็กที่สุดในการฝกพัฒนาฝมือแรงงานคือ ชุมชน การรวมกลุม 

ฝกอาชีพ ซึ่งมักจะไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ NGOs 

บทบาททองถิ่นและการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

“โดยขอเท็จจริงความตองการในการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) ในเเตละทองถิ่นน้ัน

มีความเเตกตางกัน  เน่ืองจากสภาพเเวดลอมการผลิตเเละทรัพยากรของเเตละทองถิ่นน้ัน 

ไมเหมือนกัน  ดังน้ัน ระบบการศึกษาที่เหมาะสมควรสะทอนความตองการในเชิงเศรษฐกิจของ

ทองถิ่นดวย  โดยเนนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Management) ดวยเหตุผลดังกลาว 

ภาระในการสนองทุนเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรจะมาจากทองถิ่นเปนหลักเน่ืองจากกอใหเกิด

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเเทจริง”
33 

กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปใหแกคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรงตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2546  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการวิจัยประเมินผลการกระจายอํานาจดังกลาว 

พบวา ในภาพรวมยังมีปญหาอุปสรรคการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา คือ ดาน

บริหารจัดการที่ขาดความพรอม และความรูความเขาใจ การจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร และสถาบันอื่นยังไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน การจัดสรรเงิน

อุดหนุนทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กไมเพียงพอ การจัดสรรงบประมาณสําหรับผูเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน การตรวจสอบติดตามและประเมินคาใชจายงบประมาณ

การจัดการศึกษายังไมมีกฎหมายรองรับ และการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบระดับการศึกษาขาด

มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
34 

                                             

33
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ข), หนา 30 

34
 ขาวการศึกษา http://www.mediathai.net/module/edu/edu_subcat.php?board_id=380 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

อปท. ไดรับงบประมาณในการจัดการศึกษาจากสองสวนคือ งบประมาณจากสวนกลาง และ

งบประมาณของตนเองที่จัดเก็บได จากการศึกษาของ วิทยากร เชียงกูล (2549) พบวางบประมาณ

จากสวนกลางเพื่อ อปท. สําหรับการจัดการศึกษาไมคอยแตกตางจากชวงกอนปฏิรูปการศึกษา 

(ประมาณรอยละ 3) และการจัดสรรงบประมาณของตนเองที่จัดเก็บไดเพ่ือการจัดการศึกษาก็ยังมี

สัดสวนนอย (อยูระหวางรอยละ 5-10) ทั้งน้ีสวนหนึ่งเน่ืองมาจากกรอบในการใชเงินของทองถิ่นที่

กําหนดโดยสวนกลางทําให อปท.ไมสามารถหรือไมมีอิสระในการตัดสินใจใชเงินของทองถิ่นอุดหนุน

ในการจัดบริการสังคมไดเทาที่ควร 

“...องคกรปกครองทองถิ่นบางแหงที่ไดผูบริหารที่มีการศึกษาและหรือมีความตั้งใจในเรื่อง

การพัฒนาการศึกษาและสังคมก็มีความพรอมอยูพอสมควร ในขณะที่บางแหงอาจไมคอยพรอม จึง

อาจตองทยอยทํา ไมตองรอให อปท. พรอมเทากัน ในระยะเปลี่ยนผานหนวยงานเดิมและหนวยงาน

ใหมควรรวมมือกัน โดยใหหนวยงานเดิมเปนพ่ีเลี้ยงหรือเปนผูตรวจสอบดานคุณภาพการจัดการศึกษา 

โดยยึดผลประโยชนผูเรียนเปนที่ต้ังเพ่ือใหการถายโอนการบริหารการศึกษาในบางระดับใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง”
35

 

 “อยางไรก็ตาม  ในทางปฏิบัติเเลว อปท. ยังไมสามารถสนองทุน (Financing) เพ่ือการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไดดวยตนเองในสัดสวนที่มากเพียงพอ เน่ืองจากการพัฒนาระบบการคลังของ อปท. ซึ่งมี

ระดับขั้นการพึ่งพาตนเองไดยังคอนขางตํ่าเเละบางสวนอาจยังขาดความเปนอิสระทางการคลัง ซึ่งเห็น

ไดจากขอมูลการจัดเก็บรายไดของ อปท. ซึ่งจัดเก็บเพียงรอยละ 10 จากรายไดทั้งหมดที่ อปท. ไดรับ 

ดังน้ัน รัฐจําเปนตองดําเนินมาตรการรองรับที่เขมขนใน 4 ดานหลักๆ เพื่อสรางการเปลี่ยนเเปลงเชิง

รูปธรรมใหเกิดขึ้น”
36

 

1) รัฐตองเตรียมความพรอมของทองถิ่นในดานการจัดหารายไดเอง เพ่ือลดความเสี่ยงจาก

การผันเเปรของรายไดจากงบประมาณเเละเงินอุดหนุนจากสวนกลาง  

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเพ่ือใหสามารถรองรับ

การถายโอนความรับผิดชอบในการจัดบริการดานการศึกษาไดโดยเเทจริง เเละโดยเสมอภาคกัน ไม

กอเกิดการเลือกปฏิบัติตามทองถิ่นที่เปนฐานเสียงของผูที่มีอํานาจในการจัดการปกครองสวนทองถิ่น 

ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาดานการเมืองการปกครองตามมาในภายหลัง 

3) หนวยงานสวนกลาง เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย 

ตองมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางเปนขั้นเปนตอน

เเละตองดําเนินการตามเเผนที่วางไวอยางจริงจัง  

4) รัฐตองเสริมสรางความเขาใจเเกประชาชนในดานการถายโอนอํานาจความรับผิดชอบการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากปญหาหลักของการกระจายอํานาจคือ ความไมสมดุลกันของขอมูล 

(asymmetric information) ระหวางรัฐบาลกลาง อปท. เเละประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหนาที่ในการให

                                             

35
 วิทยากร เชียงกูล (2549), หนา 101-102 

36
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ข), หนา 31 
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ขอมูลน้ันควรมาจากทั้งรัฐบาลกลางเเละทองถิ่น  โดยเฉพาะทองถิ่นตองทําหนาที่เปนผูใหขอมูลใน 

เชิงลึกของทองถิ่นตน  

การศึกษาของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2548) ไดยกตัวอยางประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จ และลมเหลวในการกระจายอํานาจการศึกษาสูทองถิ่น ดังน้ี 

ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการกระจายอํานาจการศึกษาสูทองถิ่น คือ 

อังกฤษ: การเพิ่มคุณภาพการศึกษาและฉนวนปองกันการแทรกแซงทางการเมือง โดยมี

หนวยงานสําคัญในการขับเคลื่อนคือ องคการบริหารการศึกษาทองถิ่น ที่มีบทบาทกระตุนใหโรงเรียน

ยกระดับมาตรฐาน ทําหนาที่เปนเสมือนกระบอกเสียงใหกับผูปกครอง และแมวาองคกรนี้จะเปนสวน

ราชการ แตมีลักษณะการดําเนินงานที่สามารถปองกันการแทรกแซงจากภาคการเมืองสูภาค

การศึกษา โดยพบวาในอังกฤษ ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือหนวยงานจะเปนไปแบบเพื่อนรวม

อุดมการณ การบริหารระหวางหนวยงานการศึกษาสวนกลางและระดับทองถิ่น และระหวางสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา จะเปนไปในลักษณะการควบคุม โดยกติกา (Law Enforcement 

Control) เชน ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ฯลฯ ที่ทุกฝายตองเคารพปฏิบัติตามอยางเครงครัด สวน

การบังคับบัญชาโดยการสั่งการ จะใชเฉพาะการบริหารภายในหนวยงานในทองถิ่นเทาน้ัน  

แคนาดา: การพัฒนาผูเรียนใหมีงานทํา แคนาดากระจายอํานาจใหมณฑล/เขตการปกครอง

ดําเนินการเอง โดยผานคณะกรรมการการศึกษาของแตละเขตการปกครอง ซึ่งมีประมาณ 168 คณะ 

ปจจุบันเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาที่มุงกระจายอํานาจบริหารการศึกษาสูทองถิ่น คือเพื่อการ

แกปญหาสภาพการวางงานของแคนาดาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เน่ืองดวยการกระจายอํานาจสู

ทองถิ่น สงผลใหสถานศึกษาในทองถิ่น บริหารจัดการไดคลองตัวและมีความเปนอิสระ สามารถจัด

การศึกษาและฝกอบรมที่มุงใหคนมีงานทําไดมากขึ้น 

สวีเดนและเดนมารค: การเชื่อมโยงสูเศรษฐกิจชุมชน กระจายอํานาจการศึกษาโดยให

ความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่เชื่อมตอกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งอาชีพหลักของชุมชนตางๆ คือ

การเกษตรที่เนนการพึ่งพาตนเองและพัฒนาตามเอกลักษณของชุมชนนั้นๆ โดยใหแตละทองถิ่น

สามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย เชื่อมโยงวิทยาการสมัยใหมกับสมัยเกา และการเรียนรู

รวมกับสถานประกอบการ ชุมชน และภาคเอกชน ทําใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน และเปนการสรางคนปอนเขาสูชุมชน  

ประเทศที่การกระจายอํานาจกอเกิดปญหา เชน 

เยอรมัน: ความแตกตางดานมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มงบจากสวนกลาง มีการกระจาย

อํานาจทางการศึกษาใหกับแตละรัฐเปนผูบริหารและดูแลโรงเรียน แตมีรายงานวาปจจุบันรัฐบาล

กลางตองสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษามากกวารอยละ 70 ของงบประมาณสนับสนุน

การศึกษาทั้งหมด มีการวิเคราะหวา อาจเปนเพราะสภาพการเปนอิสระในการจัดการศึกษาของแตละ

รัฐที่ตางกันออกไป ทําใหประสบปญหาเกี่ยวกับความตางของมาตรฐานทางการศึกษา ปจจุบันรัฐบาล

กลางจึงไดทุมงบประมาณสนับสนุนดานการศึกษาที่มากขึ้นทุกป เพ่ือสรางมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติขึ้นมา 

สเปน: ความสั่นคลอนความมั่นคงและเสถียรภาพการปกครอง แมมีการใหอิสระในการ

ปกครองสวนทองถิ่นอยางมาก แตเน่ืองจากสภาพการเปนแควนอิสระตางๆ ของสเปน จึงกอใหเกิด
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ปญหาการจัดการศึกษาที่อาจจะสงผลใหเกิดความสั่นคลอนความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง

ของรัฐบาลกลางอยางมาก จนในที่สุดรัฐบาลไดพยายามหาวิธีการรวบอํานาจการศึกษากลับมายัง

สวนกลางมากขึ้น เพ่ือใชเปนเครื่องมือทางการศึกษาในการสรางความมั่นคงและเสถียรภาพทางการ

เมือง และการอยูรวมเปนชาติเดียวกัน  

นิวซีแลนด: ความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการศึกษาระหวางชุมชนร่ํารวย-ยากจน มีการ

กระจายอํานาจการศึกษาไปสูสถานศึกษาโดยตรง โดยผานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สิ่งที่เกิดขึ้น

คือ โรงเรียนในชุมชนร่ํารวยหรือปานกลาง ผูปกครองจะสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนอยางดี เพราะมี

ความพรอมทั้งดานการศึกษา ความคิด การเงินและใหความสนใจผลการเรียนของเด็ก รวมถึง

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความพรอม อีกทั้งสภาพปญหาการเรียนมีนอย ในขณะที่โรงเรียนใน

ชุมชนยากจน ผูปกครองมีความจํากัด คณะกรรมการมีศักยภาพนอย ครูจํานวนมากไมอยากไปสอน

ในโรงเรียนกลุมน้ี สิ่งเหลาน้ีสงผลใหผูบริหารสถานศึกษารับภาระหนักมากขึ้น จนตองลาออกถึงรอย

ละ 20 หลังปฏิรูปการศึกษา เกิดความไมทั่วถึงในการไดรับความชวยเหลือดานวิชาการจากรัฐ อีกทั้ง

การที่คณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจเต็มในการบริหารโรงเรียน หากการตัดสินใจอยูบนพรรค

พวกและอิทธิพล จะสงผลใหเกิดความขัดแยงและขาดการยอมรับจากผูเกี่ยวของได  

บราซิล: ความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพและโอกาสการศึกษาและการอพยพสูเมือง บราซิล

กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถิ่นจัดการ ดวยงบประมาณที่รัฐจัดใหบางสวนและใหทองถิ่น

จัดหาเพิ่มเติม แตพบวา ทองถิ่นที่ยากจนจะมีคุณภาพทางการศึกษาต่ํา งบไมเพียงพอ ขาดแคลนครู

และผูบริหาร บางสถานศึกษาตองปดตัวลง ผูเรียนตองเดินทางไกลเพื่อไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

และทําใหครอบครัวไมสงเด็กเขาโรงเรียน และการออกจากโรงเรียนกลางคัน อยางไรก็ตาม รัฐบาลได

พยายามแกปญหาเหลาน้ีบางแลว โดยใหเงินสนับสนุนครอบครัวที่มีฐานะไมดี ที่มีลูกในวัยเรียน ใน

ลักษณะเงินโอนเชนเดียวกับโครงการประชานิยม แตมีเงื่อนไขใหครอบครัวตองประกันวาเด็กจะไปเขา

เรียนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งตองนําเด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัยเรียนในครอบครัวไปรับบริการ

สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน เชนการพาไปฉีดวัคซีน หรือการรับบริการอนามัยแมและเด็ก ตามกําหนดนัด

อยางสม่ําเสมอ เปนตน จึงจะมีสิทธิไดรับการสนับสนุนเงินจากรัฐเปนรายเดือน เปนการใชนโยบาย

เงินโอนแบบมีเงื่อนไข (conditional cash transfer) 

การกระจายอํานาจทางการศึกษาของไทยยังมีประเด็นที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ อาทิ 

ความเหลื่มล้ําที่อาจเกิดขึ้น การควบคุมคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน การมีสวนในการพัฒนา

ผูเรียนใหจบแลวมีงานทํา การมีสวนรวมของประชาชนและภาคประชาสังคมใหมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา  การแทรกแซงของภาคการเมืองทองถิ่น การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน การเกิดการ

โยกยายทรัพยากรไปสูพ้ืนที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพ เปนตน 
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4.3 การสํารวจขอมูลดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน 

ปจจุบันขอมูลดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานมีคุณภาพคอนขางดี มีการจัดเก็บใน

เกือบทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ แตขอมูลที่ยังขาดคือขอมูลการศึกษาของ

ภาคเอกชน และแหลงความรูอื่นๆ เชน วัด ชุมชน รวมทั้งการอุดหนุนการศึกษาจากภาคธุรกิจ สังคม 

และชุมชน 

ตารางที่ 4.5 แสดงขอมูลที่จะนํามาใชเพ่ือการศึกษาการลงทุนทางสังคม ดานการศึกษาและ
ทักษะฝมือแรงงาน  

ตารางที่ 4.5 ขอมูลเพื่อการศึกษาการลงทุนทางสังคม ดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน 
ขอมูล ลักษณะขอมูล แหลงขอมูล การนําไปใช 

คาใชจายดานการศึกษาของครัวเรือน   

• คาเลาเรียน ของครัวเรือน / 

สมาชิกในครัวเรือน 

• คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับ

การศึกษา เชน คาเสื้อผา 

อุปกรณ การเดินทาง ของ

ครัวเรือน / สมาชิกใน

ครัวเรือน 

 

• ป 49-51 

• แยกระดับการศึกษา  
• กอนประถมศึกษา 
• ประถมศึกษา 
• มัธยมตน 

• มัธยมปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) 

• อุดมศึกษา 
• แยกสถานศึกษาของรัฐ / เอกชน 

• การสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน (SES), 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

เพื่อคํานวณ

ตนทุนทางการ

ศึกษาของ

ครัวเรือน / 

สมาชิกใน

ครัวเรือน 

คาใชจายภาครัฐดานการศึกษา   

• รายจายประจํา 

• รายจายลงทุน 

• เงินอุดหนุน 

• เงินใหกูยืม  

 

• ป 49-51 

• แยกระดับการศึกษา  
• กอนประถมศึกษา 
• ประถมศึกษา 
• มัธยมตน 

• มัธยมปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) 

• อุดมศึกษา 
• แยกการศึกษาในระบบ / นอกระบบ 

• แยกสถานศึกษาของรัฐ / เอกชน 

• แยกสวนกลาง /ทองถิ่น 

• กรมบัญชีกลาง 
• กระทรวงศึกษาธิการ 

หนวยงานที่ดูแล

การศึกษาระดับตางๆ 

เชน สพฐ. สช. สอศ. 

สกอ.* สป. กศน. 

• กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น 

• กรมสรรพากร (รายจาย
บริจาคดานการศึกษา) 

 

เพื่อคํานวณ

ตนทุนทางการ

ศึกษาของ

ภาครัฐ 

คาใชจายดานการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชน   

• รายจายประจํา 

• รายจายลงทุน 

 

 

• ป 49-51 

• แยกระดับการศึกษา 
• กอนประถมศึกษา 
• ประถมศึกษา 
• มัธยมตน 

• มัธยมปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) 

• อุดมศึกษา 

• กรมบัญชีกลาง 
• สํานักบริหารงาน

คณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) 

• สํานักงานคณะกรรม 

การการอุดมศึกษา  

(สกอ.) 

เพื่อคํานวณ

ตนทุนทางการ

ศึกษาของ

ภาคเอกชน 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ขอมูล ลักษณะขอมูล แหลงขอมูล การนําไปใช 

ขอมูลเชิงปริมาณดานการศึกษา   

• โครงสรางประชากรใน

วัยศึกษา 

• จํานวนนักเรียน 

• จํานวนครู 

• จํานวนโรงเรียน 

• ป 49-51 

• แยกระดับการศึกษา  
• กอนประถมศึกษา 
• ประถมศึกษา 
• มัธยมตน 

• มัธยมปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) 

• อุดมศึกษา 
• แยกการศึกษาในระบบ / นอกระบบ 

• แยกสถานศึกษาของรัฐ / เอกชน 

• แยกสวนกลาง /ทองถิ่น 

• การสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน (SES), 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

• กระทรวงศึกษาธิการ 
หนวยงานที่ดูแล

การศึกษาระดับตางๆ 

เชน สพฐ. สช. สอศ. 

สกอ.* สป. กศน. 

• กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น 

เพื่อคํานวณ

ตนทุนทางการ

ศึกษา ตอหัว 

ขอมูลแสดงคุณภาพการศึกษา   

• อัตราการเขาเรียน 

• สัดสวนครูตอนักเรียน 

• อัตราการเขาเรียน 

• อัตราการออกกลางคัน 

• อัตราการเลื่อนขั้น 

• อัตราการเรียนจบ / 

อัตราการเรียนตอ 

• สาขาที่จบ / ความ

ตองการบุคลากรดาน

ตางๆ ของประเทศ 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 

(ภาพรวม)  

• ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(คะแนนเฉลี่ย, ความรู

ทักษะ) 

• ผลการประเมินคณุภาพ

สถานศึกษา 

• คาใชจายดานการเรียน

พิเศษ 

• สถิติดานการวิจัยและ

พัฒนา 

• ป 49-51 

• แยกระดับการศึกษา  
• กอนประถมศึกษา 
• ประถมศึกษา 
• มัธยมตน 

• มัธยมปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) 

• อุดมศึกษา 
• แยกการศึกษาในระบบ / นอกระบบ 

• แยกสถานศึกษาของรัฐ / เอกชน 

 

• กระทรวงศึกษาธิการ 
หนวยงานที่ดูแล

การศึกษาระดับตางๆ 

เชน สกศ. สพฐ. สช. สอ

ศ. สกอ.* สป. กศน. 

• กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น 

• สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ 

(สทศ.) 

• สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน)  

(สมศ.) 

เพื่อวิเคราะห

ผลสัมฤทธ์ิดาน

การศึกษา และ

ประมาณการ

การลงทุนดาน

การศึกษา

เพื่อใหบรรลผุล

สัมฤทธ์ิในระดับ

ตางๆ 

 

 

คาใชจายดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน   

• คาใชจายดานการพัฒนา

ฝมือแรงงาน โดยรัฐ 

(สวนกลาง / สวนทองถิ่น) 

• ป 49-51 

• ครอบคลุมผูมีงานทํา และ ผูวางงาน 

 

• กรมบัญชีกลาง 
• สํานักงบประมาณ 

• กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

เพื่อคํานวณ

ตนทุนในการ

พัฒนาฝมือ

แรงงานโดยรัฐ 

• คาใชจายดานการพัฒนา

ฝมือแรงงาน โดยเอกชน 

(สถานประกอบการ / 

แรงงาน) 

• กองสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน กรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน 

• กรมสรรพากร 

เพื่อคํานวณ

ตนทุนในการ

พัฒนาฝมือ

แรงงาน โดย

เอกชน 
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ขอมูล ลักษณะขอมูล แหลงขอมูล การนําไปใช 

ขอมูลเชิงปริมาณดานแรงงาน   

• กําลังแรงงาน ตามระดับ

การศึกษา 

• อุปสงค/อุปทานแรงงานฝมือ 

• จํานวนแรงงานที่ไดรับการ

พัฒนาฝมือแรงงานจาก

ภาครัฐ 

• จํานวนแรงงานที่ไดรับการ

พัฒนาฝมือแรงงานจาก

ภาคเอกชน (สถาน

ประกอบการ) 

• ป 49-51 

• ครอบคลุมผูมีงานทํา และ ผูวางงาน 

 

• การสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากร 

(LFS) 

• กองแผนงานและ
สารสนเทศ กรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน 

 

-เพื่อคํานวณ

ตนทุนในการ

พัฒนาฝมือ

แรงงาน ตอหัว 

-ประเด็นเรื่อง 

mismatch 

ขอมูลเชิงคุณภาพดานแรงงาน   

• อัตราการวางงาน 

• ชองวางระหวางอุปสงค-

อุปทานฝมือแรงงาน 

• การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพ

แรงงาน  

• จํานวนบุคลากรดานการ

ฝกอบรม ตอผูเขารับการ

อบรม 

• การมีงานทําของผูที่ไดรับ

การพัฒนาฝมือแรงงาน (?) 

• การเปลี่ยนแปลงดานรายได

ของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (?) 

• ป 49-51 

• ครอบคลุมผูมีงานทํา และ ผูวางงาน 

• การสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากร 

(LFS) 

• ฐานขอมูลดานแรงงาน 

ของกระทรวงแรงงาน 

• กองสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน กรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน 

 

เพื่อวิเคราะห

ผลสัมฤทธ์ิดาน

การพัฒนาฝมือ

แรงงาน และ

ประมาณการ

การลงทุนดาน

การพัฒนาฝมือ

แรงงานเพื่อให

บรรลุผลสมัฤทธ์ิ

ในระดับตางๆ 

ประเด็นการรวมกลุมฝกอาชีพ (เช่ือมโยงทุนทางสังคม) • สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการ
มหาชน) (พอช.) 

• ลงพื้นที ่

 

-ดูแลอยางไร 

-ใครรับผิดชอบ

คาใชจาย (รัฐ / 

เอกชน) และ 

อยางไร 

-แหลงที่มาของ

เงินทุน 

หมายเหต:ุ *สํานังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.), สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (สป.)  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) 

(?) ไมมีขอมูล 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

4.4 การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานในปจจุบัน 

4.4.1 ภาพรวมนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน 

รัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ปนับต้ังแตป 2531 (ดูรายละเอียดใน

กรอบที่ 4.1) เพ่ือยกระดับการเรียนรูของเด็กและเยาวชนทั่วไป ในขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ ป 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติมป 2545 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 

12 ป โดยไมเก็บคาใชจายตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงสิทธิที่เทาเทียมกันในดานการศึกษาของผูดอยโอกาสดวย 

เชนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่เปนแนวทาง

หลักในการพัฒนาในปจจุบัน เนนการพัฒนาที่มี “คนเปนศูนยกลาง” โดยในดานการศึกษา 

ต้ังเปาหมายเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มี

คุณภาพระดับกลาง (การศึกษาสูงกวาประถมศึกษา) เพ่ิมเปนรอยละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด 

และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 10 คนตอประชากร 10,000 คน  

ในดานการพัฒนาฝมือแรงงาน ภาครัฐไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดตราพระราชบัญญัติ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ .ศ . 2545 เ พ่ือใหการพัฒนาฝมือแรงงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกาลสมัย โดยกําหนดคํานิยามของการพัฒนาฝมือแรงงานวา 

กระบวนการที่ทําใหผูรับการฝกและประชากรวัยทํางานฝมือ มีความรูความสามารถ จรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทํางานอันไดแก การฝกอบรมฝมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน และการอื่นที่เกี่ยวของ ดังน้ัน การพัฒนาฝมือแรงงาน จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวย

สงเสริมความเขมแข็งของปจเจกชนในการดํารงชีพและมีความสามารถที่จะเผชิญความเสี่ยงดาน

เศรษฐกิจ (การวางงาน หรือ การเปลี่ยนงาน หรือเศรษฐกิจตกต่ํา) นอกจากนี้ พ.ร.บ. สงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดเพ่ิมบทบาทของนายจางหรือสถานประกอบการใหมีสวนรวมใน

การพัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้น
37

 ดวยเหตุน้ี องคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฝมือแรงงาน มีอยู

ดวยกันมากมาย ทั้งที่ดําเนินงานโดยภาครัฐและโดยภาคเอกชน อาทิ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 

สังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน โรงเรียนเทคนิคตางๆ และบริษัทเอกชนบางแหงที่ไดรับอนุญาตใหเปน

ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของ 7 สาขาอาชีพ (ชางกอสราง ชางอุตสาหการ ชางเครื่องกล 

ชางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ชางอุตสาหกรรมศิลป เกษตรอุตสาหกรรม และภาค

บริการ)
38

  

                                             

37
 พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปรับปรุงมาจาก พ.ร.บ. สงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 

โดยเพิ่มการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงาน และใหมีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน 

38
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549), “รายงานฉบับสมบูรณ การประเมินความเสี่ยงและความ

เปราะบางทางสังคม: การประเมินการคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันของประเทศไทย”, เสนอตอ กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, หนา 32-33. 
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กรอบที่ 4.1  ขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยการใหการศึกษา 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ฯลฯ” 

- พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ระบุวา “การจัดการ
ศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  ท่ีรัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และมาตรา 17 “ใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
โดยใหเด็กอายุยางเขาปท่ี 7 เขาเรียนพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ี 16 เวนแตสอบไดชั้นปท่ี 9 ของ

การศึกษาภาคบังคับ” และไดมีการออก พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  และจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ขึ้นมาทําหนาที่รับผิดชอบงานดานนี้
ในป 2546 (โดยรวมกรมวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา  กรม
วิชาการ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอตางๆ เขามาเปน สพฐ.) อนึ่ง งานของสพฐ. ยัง
ไมไดรวมอาชีวศึกษา 

- แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะถูกยกเลิกไปจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2549 แตในรัฐธรรมนูญฉบับใหม (พ.ศ. 2550) ก็ไมไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิ
ในการศึกษามากนัก ดังปรากฏในมาตรา 49 วา  

 “มาตรา ๔๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย   

 ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ

สนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรูดวย

ตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ” 

 

4.4.2 สภาวการณดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานในปจจุบัน 

ทั้งน้ีในปจจุบันจากขอมูลที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 

(แผนฯ 10) พบวาคาผลสะสมทางการศึกษา หรือระดับความรูทักษะในระดับสูงสุดของคนไทยทั้ง

ประเทศ โดยวัดจากจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย พบวา อยูในระดับ 8.5 ป ในป 2548 ซึ่งยัง

ไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ (9 ป) และต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเซีย เชนญ่ีปุน เกาหลี 

สิงคโปร
39

  นอกจากนี้หากพิจารณาปการศึกษาเฉลี่ยเฉพาะผูมีงานทํา พบวา อยูที่ระดับ 8.0 ป ในป 

2549 (ดูตารางที่ 4.6) 

 

 

                                             

39 
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของญี่ปุน คือ 12.4 ป (ขอมูลป 2546) สวนเกาหลี คือ 12.0 ป (ขอมูลป 2547) 
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เมื่อพิจารณาภาระคาใชจายของครัวเรือนเพ่ือการศึกษาในหมวดที่จําเปน จะประกอบดวยคา

เลาเรียนมัธยมศึกษาและต่ํากวา (ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

คาหนังสือและอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ คาเดินทางไปเรียน และคาใชจายอื่นๆ (ตารางที่ 4.7) 

ซึ่งสําหรับเด็กที่มาจากครัวเรือนยากจนอาจไมมีขีดความสามารถในการใชจายทัดเทียมกับเด็กอื่น 

ทั้งน้ีหากครอบครัวมีภาระการเลี้ยงดูสูง หรือมีความเปราะบางและเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเชน

กําพรา มีสมาชิกในครอบครัวที่พิการ หรือเจ็บปวยเรื้อรัง เปนตน เด็กเหลาน้ีก็เสี่ยงที่จะขาดโอกาสที่

จะเขาถึงการศึกษาภาคบังคับ หรือไมสามารถเขารับการศึกษาอยางตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาภาค

บังคับได 

 

ตารางที่ 4.7 คาใชจายเฉลี่ยเพื่อการศึกษาของครัวเรอืนตอหัวตอป ป 2549 (บาท) 

รายการ-ภาค  ก
รุ
ง
เท
พ

 

ม
ห
า
น
ค
ร
 

ก
ล
า
ง
 

เห
น
ือ
 

ต
ะ
ว
ัน
อ
อ
ก
 

เฉ
ีย
ง
เห
น
ือ
 

ใต
 

เฉ
ล
ี่ย
 

เด็
ก
ย
า
ก
จ
น

 

คาเลาเรียนมัธยมศึกษาและต่ํากวา 18,647  5,146  3,115  1,136  2,669  3,927  856  

คาเลาเรียนอาชีวศึกษา 28,525  10,071  7,158  5,201  8,172  9,543  3,989  

คาเลาเรียนอุดมศึกษา  34,567  21,558  19,974  14,746  22,289  25,386  8,413  

คาเรียนพิเศษ 2,134  646  698  224  751  669  49  

คาหนังสือและอุปกรณการเรียน 2,999  2,141  1,802  1,619  1,802  1,935  1,456  

คาเครื่องแบบ 1,421  1,473  1,275  1,294  1,477  1,370  1,263  

คาเดินทางไปเรียน 5,548  3,648  1,952  1,474  2,886  2,663  1,405  

อื่นๆ (คาทํารายงาน คาถายเอกสารฯ) 538  528  389  217  394  375  178  

ที่มา: วรัญญา เตียวกุล และคณะ (2550), “บทบาทของการศึกษาภาคบังคับตอการแกปญหาความยากจน: โอกาส

ทางการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส”, การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหา

ความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ, พฤศจิกายน 2550, หนา 20. 

ที่มาของขอมูล: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2549 สํานักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผลโดย

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

 

จากขอมูลโอกาสการศึกษาภาคบังคับของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ป พบวายังมีเด็กขาดโอกาส

ทางการศึกษาอยู โดยในป 2549 มีเด็กที่เขาเรียนจริงทั้งประเทศรอยละ 98.4 น่ันคือมีเด็กที่ขาด

โอกาสทางการศึกษาภาคบังคับทั้งประเทศอยูรอยละ 1.6 (ตารางที่ 4.8) 



4-50 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ตารางที่ 4.8 แนวโนมของโอกาสการศึกษาภาคบังคับของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ป จําแนก

รายภาค ป 2545-2549 (รอยละ) 

สัดสวนการเขาเรียน 

รายป 

ภาค 

2545 2547 2549 

การเขาเรียน

อยางหยาบ 

การเขา

เรียนสุทธิ 

การเขา

เรียนจริง 

การเขาเรียน

อยางหยาบ 

การเขา

เรียนสุทธิ 

การเขา

เรียนจริง 

การเขาเรียน

อยางหยาบ 

การเขา

เรียนสุทธิ 

การเขา

เรียนจริง 

กรุงเทพมหานคร 97.5 86.4 97.1 102.9 86.3 96.8 108.9  83.7  97.7  

กลาง 98.5 84.4 97.8 99.1 84.4 97.9 108.0  82.7  98.0  

เหนือ 99.2 84.2 96.9 98.8 82.4 97.9 108.0  82.8  98.5  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 99.4 82.2 97.4 95.7 81.2 98.3 106.0  81.0  98.8  

ใต 100.3 81.5 96.5 99.7 83.7 97.6 106.3  79.0  98.0  

รวม 99.2 83.2 97.2 98.0 82.8 97.9 107.0 81.6 98.4 

ที่มา: วรัญญา เตียวกุล และคณะ (2550),  “บทบาทของการศึกษาภาคบังคับตอการแกปญหาความยากจน: โอกาส

ทางการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส”, การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหา

ความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ, พฤศจิการยน 2550, หนา 7. 

หมายเหต:ุ ขอมลูป 2549 สอบถามการศึกษาของเด็กอายุ 6 ปขึน้ไปทําใหขาดขอมูลของผูที่อายุนอยกวา 6 ป ที่อาจ

กําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ที่มาของขอมูล: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2547-2549 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

จากขอมูลอัตราการเขาเรียน (ที่ประมวลผลโดยกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) พบวาการขาดโอกาสทางการศึกษา

ในภาพรวมทั้งหมดตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักต้ังแต

ปการศึกษา 2548-2551 คืออยูที่ประมาณรอยละ 17-18 (มีเด็กเขาเรียนทั้งหมดประมาณรอยละ 

82-83) (ตารางที่ 4.9(ก) และ 4.9(ข)) เมื่อพิจารณาเด็กอายุ 6-17 ที่อยูในเกณฑการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่รัฐมีนโยบายจัดใหเรียนฟรี พบวายังมีเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาประมาณรอยละ 7-8 

(มีเด็กเขาเรียนทั้งหมดประมาณรอยละ 92-93) ถึงแมจะมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นในปการศึกษา 

2550-2551 ก็ตาม 
จากขอมูลดังกลาวจะสังเกตเห็นวาอัตราการเขาเรียนลดระดับลงเปนลําดับต้ังแตการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อพนจากการศึกษาภาคบังคับ 

(มัธยมศึกษาตอนตน) การตัดสินใจเลือก และ/หรือจําเปนที่จะหยุดเรียนมีเพ่ิมมากขึ้น คืออัตราการ

เขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงเหลือรอยละ 64-68 ในขณะที่ในระดับปริญญาตรี

ลดลงเหลือเพียงรอยละ 56-62 แสดงใหเห็นถึงปญหาดานการศึกษาดังที่ไดกลาวแลวในขางตน ซึ่ง

ตองไดรับการพิจารณาแกไขปรับปรุงอยางเรงดวน 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-51 

ตารางที่ 4.9(ก) อัตราการเขาเรียนตอระดับกอนประถมศึกษา-ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2548-2549 
ช้ัน/ระดับการศึกษา อายุ  2548   2549  

  นักเรียน ประชากร 

อัตราการ

เขาเรียน นักเรียน ประชากร 

อัตราการ

เขาเรียน 

รวมทั้งส้ิน 3-21 14,264,585 17,435,148 81.82 14,418,254 17,264,876 83.51 

รวมกอนประถมศึกษา 3-5 1,806,282 2,410,120 74.95 1,771,998 2,362,114 75.02 

อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปของ สช.) 3 189,686 785,826 24.14 185,897 782,739 23.75 

อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1 4 805,938 789,345 102.10 779,922 787,981 98.98 

อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2 5 796,644 834,949 95.41 795,002 791,394 100.46 

เด็กเล็ก 5 14,014 834,949 1.68 11,177 791,394 1.41 

รวมการศึกษาภาคบังคับ 6-14 8,604,728 8,502,633 101.20 8,478,553 8,383,416 101.13 

รวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6-17 10,372,274 11,273,241 92.01 10,347,552 11,224,928 92.18 

รวมชวงชั้นที่ 1-2/ประถมศึกษา 6-11 5,843,512 5,609,712 104.17 5,696,472 5,505,594 103.47 

ประถมศึกษาปที ่1 6 896,882 833,434 107.61 885,999 836,465 105.92 

ประถมศึกษาปที ่2 7 963,427 893,506 107.83 870,069 835,039 104.20 

 ประถมศึกษาปที่ 3 8 1,014,974 967,734 104.88 959,533 894,694 107.25 

ประถมศึกษาปที ่4 9 1,005,040 989,145 101.61 1,006,519 969,034 103.87 

 ประถมศึกษาปที่ 5 10 981,979 978,235 100.38 1,000,087 990,676 100.95 

 ประถมศึกษาปที่ 6 11 981,210 947,658 103.54 974,265 979,686 99.45 

รวมชวงชั้นที่ 3-4/มัธยมศึกษา 12-17 4,528,762 5,663,529 79.96 4,651,080 5,719,334 81.32 

ชวงชั้นที่ 3/มัธยมศึกษาตอนตน 12-14 2,761,216 2,892,921 95.45 2,782,081 2,877,822 96.67 

มัธยมศึกษาปที ่1 12 955,304 955,180 100.01 958,021 948,997 100.95 

มัธยมศึกษาปที่ 2 13 936,111 971,310 96.38 928,296 956,467 97.05 

มัธยมศึกษาปที ่3 14 869,801 966,431 90.00 895,764 972,358 92.12 

ชวงชั้นที่ 4/มัธยมศึกษาตอนปลาย 15-17 1,767,546 2,770,608 63.80 1,868,999 2,841,512 65.77 

มัธยมศึกษาปที ่4 15 701,043 955,944 73.34 744,079 967,851 76.88 

มัธยมศึกษาปที่ 5 16 566,721 916,776 61.82 595,454 956,590 62.25 

มัธยมศึกษาปที ่6 17 499,782 897,888 55.66 529,466 917,071 57.73 

รวมปริญญาตรีและต่ํากวา 18-21 2,086,029 3,751,787 55.60 2,298,704 3,677,834 62.50 

อุดมศึกษาปที ่1 18 704,961 896,128 78.67 765,636 897,675 85.29 

อุดมศึกษาปที ่2-4 19-21 1,381,068 2,855,659 48.36 1,533,068 2,780,159 55.14 

หมายเหตุ: ขอมลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551 (รวมทุกหนวยจัดการศึกษา) 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ รวมกับ สายอาชีพ 

2. ตํ่ากวาปริญญาตรี หมายถึง การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือ

เทียบเทา 

ที่มา: ประมวลผลโดย กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

 

 

 



4-52 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ตารางที่ 4.9(ข) อัตราการเขาเรียนตอระดับกอนประถมศึกษา-ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2550-2551 
ช้ัน/ระดับการศึกษา อายุ  2550   2551  

  นักเรียน ประชากร 

อัตราการ

เขาเรียน นักเรียน ประชากร 

อัตราการ

เขาเรียน 

รวมทั้งส้ิน 3-21 14,264,579 17,117,219 83.33 14,115,973 16,989,252 83.09 

รวมกอนประถมศึกษา 3-5 1,758,573 2,383,662 73.78 1,768,477 2,391,976 73.93 

อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปของ สช.) 3 193,678 808,430 23.96 746,776 797,773 93.61 

อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1 4 783,727 785,120 99.82 800,829 808,729 99.02 

อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2 5 770,258 790,112 97.49 209,032 785,474 26.61 

เด็กเล็ก 5 10,910 790,112 1.38 11,840 785,474 1.51 

รวมการศึกษาภาคบังคับ 6-14 8,347,458 8,212,014 101.65 8,164,156 8,045,447 101.48 

รวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6-17 10,293,387 11,109,566 92.65 10,137,997 10,943,717 92.64 

รวมชวงชั้นที่ 1-2/ประถมศึกษา 6-11 5,564,624 5,324,375 104.51 5,370,667 5,123,190 104.83 

ประถมศึกษาปที ่1 6 881,211 793,192 111.10 853,403 790,296 107.99 

ประถมศึกษาปที ่2 7 859,618 838,090 102.57 852,721 793,347 107.48 

 ประถมศึกษาปที่ 3 8 868,370 836,206 103.85 854,060 838,103 101.90 

ประถมศึกษาปที ่4 9 955,419 895,714 106.67 865,447 836,246 103.49 

 ประถมศึกษาปที่ 5 10 1,004,397 969,715 103.58 951,497 895,523 106.25 

 ประถมศึกษาปที่ 6 11 995,609 991,458 100.42 993,539 969,675 102.46 

รวมชวงชั้นที่ 3-4/มัธยมศึกษา 12-17 4,728,763 5,785,191 81.74 4,767,330 5,820,527 81.91 

ชวงชั้นที่ 3/มัธยมศึกษาตอนตน 12-14 2,782,834 2,887,639 96.37 2,793,489 2,922,257 95.59 

มัธยมศึกษาปที ่1 12 959,973 980,718 97.88 978,260 991,602 98.65 

มัธยมศึกษาปที่ 2 13 932,997 949,891 98.22 927,246 980,959 94.52 

มัธยมศึกษาปที ่3 14 889,864 957,030 92.98 887,983 949,696 93.50 

ชวงชั้นที่ 4/มัธยมศึกษาตอนปลาย 15-17 1,945,929 2,897,552 67.16 1,973,841 2,898,270 68.10 

มัธยมศึกษาปที ่4 15 769,305 973,275 79.04 740,996 957,353 77.40 

มัธยมศึกษาปที่ 5 16 624,993 968,101 64.56 647,970 973,154 66.58 

มัธยมศึกษาปที ่6 17 551,631 956,176 57.69 584,875 967,763 60.44 

รวมปริญญาตรีและต่ํากวา 18-21 2,212,619 3,623,991 61.05 2,209,499 3,653,559 60.48 

อุดมศึกษาปที ่1 18 720,729 916,696 78.62 713,062 955,273 74.64 

อุดมศึกษาปที ่2-4 19-21 1,491,890 2,707,295 55.11 1,496,437 2,698,286 55.46 

หมายเหตุ: ขอมลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551 (รวมทุกหนวยจัดการศึกษา) 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ รวมกับ สายอาชีพ 

2. ตํ่ากวาปริญญาตรี หมายถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

3. ความสมบูรณของขอมูลปการศึกษา 2551 ประมาณรอยละ 95 ซึ่งอยูระหวางการตรวจสอบขอมูล 

ที่มา: ประมวลผลโดยกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ดังน้ันในการเสริมสรางโอกาสในการเขารับการศึกษาภาคบังคับและระดับที่สูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องน้ันจําตองพิจารณามาตรการอุดหนุนทางดานอุปสงคตอการศึกษาในลักษณะเงินโอน 

โดยเฉพาะสําหรับเด็กที่ครอบครัวยากจนและมีความเปราะบางดานสังคมที่ทําใหตองละทิ้งการเรียน 

เชนกําพรา มีสมาชิกครอบครัวที่พิการหรือเจ็บปวยเรื้อรังที่เด็กเหลาน้ีตองรับภาระในการดูแลสมาชิก

ในครอบครัวคนอื่น ซึ่งเปนภาวะที่ซ้ําเติมใหเด็กยิ่งเปราะบาง (multiple vulnerabilities) ทั้งน้ีมี
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รายงานการวิจัยที่แสดงวาการมีทุนสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบตางๆ ทําใหเด็กมีกําลังใจในการเขา

รับการศึกษาอยางตอเนื่อง มีเวลาอานหนังสือมากขึ้นแทนที่จะตองใชเวลาหลังเรียนทํางานหารายได

ชวยจุนเจือครอบครัว นอกจากนี้ประสบการณของประเทศที่มีรายไดระดับกลางก็มีการดําเนินงานใน

ลักษณะเงินโอนใหแกครอบครัว/สตรีที่ยากจนโดยมีเงื่อนไขที่ใหครอบครัวปฏิบัติเพ่ือใหเด็กไดรับ

บริการสังคมพื้นฐานที่จําเปนตอพัฒนาการตามวัยของเด็ก เชนตองใหเด็กไปโรงเรียน หรือพาไปฉีด

ภูมิคุมกันโรคตามกําหนด
40

  

ในเรื่องการมีสวนรวมจัดการศึกษาของภาคสวนอื่นๆ ของสังคม
41

 นอกเหนือจากภาครัฐ  

สามารถดูไดจากสัดสวนผู เรียนในสถานศึกษาที่ จัดโดยเอกชนและองคกรอื่นๆ ของสังคม  

เปรียบเทียบกับสัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 

สําหรับสัดสวนจํานวนนักเรียนของสถานศึกษาเอกชนในระดับและประเภทการศึกษาตางๆ 

ต้ังแตป 2538  ถึงป 2548  พบวาระดับอุดมศึกษามีสัดสวนนักศึกษาเอกชนลดลงในระยะ 10 ปที่

ผานมา เชนเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพที่มีสัดสวนผูเรียนลดลงจากป 2538  

จนถึงป 2544 จึงคอยๆ ขยับเพิ่มขึ้น แตก็ยังมีสัดสวนผูเรียนในป 2548 ตํ่ากวาป 2538 อยูน่ันเอง  

ทั้งๆ ที่ภาคเอกชนควรเขามามีสวนรวมจัดการอาชีวศึกษาเปนอยางมาก เน่ืองจากสามารถปรับการ

เรียนการสอนใหตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

ไดดีกวาสถานศึกษาของรัฐ เพราะถาสถานศึกษาเอกชนไมปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ก็จะอยูไมไดเพราะไมมีคนเขามาเรียน 

สําหรับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญมีแนวโนมสัดสวนผูเรียนของสถานศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นในระยะที่

ผานมา แตก็เพ่ิมขึ้นไมมากนัก นอกจากนั้น สัดสวนผูเรียนเอกชนในระดับการศึกษาดังกลาวยังตํ่า

มาก คือ มีสัดสวนไมถึงรอยละ 30 ในระดับกอนประถมศึกษา และมีสัดสวนนอยกวารอยละ 20 ใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญมี

สัดสวนเพียงรอยละ 10 (สกศ. (2551)) 

จากขอมูลดังกลาว แสดงวาในระยะที่ผานมาจนถึงปจจุบัน การมีสวนรวมของภาคเอกชนใน

การจัดการศึกษายังมีนอย แมวารัฐจะมีนโยบายสงเสริมในเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษามา

โดยตลอดก็ตาม 

ในดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ขอมูลจาก

รายงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของสกศ. แสดงวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวน

ใหญรับผิดชอบในการเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยในรูปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยในป 

2547 มีจํานวน 16,841 ศูนย เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง 1,631 

ศูนย ที่รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 7,521 ศูนย จากกรมการศาสนา 4,157 ศูนย จากการ

ประชาสงเคราะห 60 ศูนย และจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3,472 ศูนย โดย

มีจํานวนเด็กรวมกันทั้งสิ้น 723,947 คน (สกศ. (2551)) 

                                             

40
 วรัญญา เตียวกุล และคณะ (2550), หนา 21. 

41
 อางอิงจาก สกศ. (2551), หนา 52-55 



4-54 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด มีจํานวน 145 แหง ในป 2547 ซึ่งจําแนก

เปนเทศบาล 143 แหง เมืองพัทยา 1 แหง และ กทม.1 แหง โดยเปดสอนระดับการศึกษาพื้นฐาน

จํานวน 947 แหง  สวนใหญเปดสอนระดับกอนประถมและประถมศึกษา และเริ่มมีการขยายถึงระดับ

มัธยมศึกษาตามความพรอมของแตละทองถิ่น โดยมีเทศบาลที่เปดสอนระดับ ปวช.1 แหง คือ 

เทศบาลนครนครปฐม สวนระดับอุดมศึกษาน้ัน มีเพียง กทม. เทาน้ันที่เปดสอน ไดแก วิทยาลัย

แพทยศาสตรและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  

สําหรับจํานวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีสัดสวนรอยละ 6.2 ของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด ซึ่งนับวาเปนสัดสวนนอยมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีมากถึง 7,855 แหง ทั่วประเทศ ในป 2548 

สวนการจัดการศึกษาขององคกรอื่นๆ ในสังคม ยิ่งมีนอยมาก เชน สถาบันพุทธศาสนามีการ

จัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียน เชน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มีจํานวน 400 โรง 

สําหรับนักเรียนมีจํานวน 68,946 รูป  จําแนกเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 50,937 รูป และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 18,009 รูป คิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 1 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  

สําหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียน ปจจุบันมีประมาณ 189 ครอบครัวที่จัด

และประสงคที่จะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตมีเพียง 33 ครอบครัวที่จดทะเบียนเปนศูนยการเรียนกับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

ครอบครัว  ในขณะที่สถานประกอบการที่จัดการศึกษาในรูปของศูนยนการเรียนและขออนุญาตจัดต้ัง 

มีจํานวน 7 แหง โดยเปนสถานประกอบการที่เขารวมในโครงการนํารองการจัดการศึกษาของสถาน

ประกอบการที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี บริษัท 

ซี พี เซเวน อีเลฟเวน ซึ่งเขารวมโครงการนี้ ไดยื่นขอตั้งศูนยการเรียนเพิ่มอีก 5 แหง นอกจากนั้น มี

สถานประกอบการที่ขอจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 อีก 1 แหง 

สวนองคกรเอกชนและองคกรชุมชนนั้น ก็มีการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียน แตยังไมมี

กฎกระทรวงมารองรับใหมีสถานภาพที่ถูกตองตามกฎหมาย เน่ืองจากรางกฎกระทรวงวาดวยการจัด

การศึกษาขององคกรดังกลาว ยังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายสําหรับกฎกระทรวงวา

ดวยการจัดการศึกษาขององคกรอื่นๆ ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติที่นอกเหนือจาก

องคกรที่กลาวถึงขางตน คงมีเฉพาะกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียนของ

สถาบันพุทธศาสนาเทาน้ัน ที่ประกาศใชแลว สวนกฎกระทรวงขององคการอื่นๆ ยังอยูในระหวางการ

ดําเนินการรางกฎหมาย (สกศ. (2551)) 

สําหรับสถานการณดานกําลังแรงงาน พบวาการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวา

ระดับประถมศึกษา (จัดเปนแรงงานระดับกลาง) เพ่ิมขึ้นเกือบเทาตัวจากป 2540 คือเพิ่มจากรอยละ 

25 เปนประมาณรอยละ 40 และ 43 ในป 2548 และ 2551 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 4.10) ในขณะ

ที่ความตองการของกําลังแรงงานระดับกลางสวนเพิ่ม ซึ่งคาดประมาณการในชวงแผนฯ 10 (ป 

2550-2554) คิดเปนประมาณรอยละ 29 (ดูตารางที่ 4.11) น้ันหมายถึงความตองการกําลังคน

ระดับกลางรวมเปนประมาณรอยละ 60-70 โดยความตองการแรงงานระดับกลางดังกลาวจะกระจุก

ตัวอยูในภาคธุรกิจและบริการ ดังน้ันจึงจําเปนตองเรงผลิตกําลังคนระดับกลางเพื่อสนองตอบความ

ตองการของตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยดวย 
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ตารางที่ 4.10 กําลังแรงงานแยกตามระดับการศึกษา ป 2540 2548 และ 2551 (พันคน) 

 2540 2548 2551 

ไตรมาส 3 รอยละ ไตรมาส 3 รอยละ ไตรมาส 3 รอยละ 

กําลังแรงงาน 33,340 100.0 36,843 100.0 38,345 100.0 

ตํ่ากวาถึงประถมศึกษา 24,974 74.9 22,291 60.5 21,898 57.1 

มัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป  8,366 25.1 14,552 39.5 16,447 42.9 

ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

ตารางที่ 4.11 การคาดประมาณจํานวนความตองการแรงงานสวนเพิ่มจําแนกตามระดับ

การศึกษาในชวงป 2550-2554 (คนตอป) 

ระดับการศึกษา สวนเพิ่มเพื่อขยายหรือลด สวนเพิ่มเพื่อทดแทน รวมสวนเพิ่ม 

ประถมศึกษาหรอืต่ํากวา 114,345 1,072,558 1,186,903 

มัธยมศึกษาตอนตน 77,211 199,777 276,988 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 56,150 95,046 151,196 

ปวช. 24,291 35,379 59,670 

ปวส. 30,043 37,761 67,804 

ปริญญาตรีขึ้นไป 98,549 72,076 170,625 

รวม 400,589 1,512,597 1,913,186 

รวมกําลังคนระดับกลาง (มัธยม+ปวช.+ปวส.) 187,695 367,963 555,658 

คิดเปนสัดสวน (รอยละ) 46.9 24.3 29.0 

ที่มา: คํานวณจาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550), “รายงานฉบับสมบูรณ แผนแมบทดาน

แรงงาน (พ.ศ. 2550-2554)”, เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

กรุงเทพมหานคร, หนา 7-12.  

 

หากพิจารณาผูทํางานโดยจําแนกตามระดับฝมือแรงงาน พบวาในป 2550 แรงงานไทยสวน

ใหญเปนแรงงานกึ่งฝมือ ประมาณรอยละ 37.51 และรองลงมาเปนแรงงานฝมือ รอยละ 30.32 สวน

แรงงานฝมือระดับสูงมีสัดสวนเพียงรอยละ 8.37 และแรงงานระดับผูเชี่ยวชาญและผูบริหารมีสัดสวน

นอยที่สุด คือรอยละ 5.98 (ดูตารางที่ 4.12) 

ตารางที่ 4.12 จํานวนผูทํางานทั้งหมด ป 2550 จําแนกตามเพศ รวมทุกกิจการ 

เพศ จํานวนแรงงาน (คน) 

 แรงงานไรฝมือ แรงงานกึ่งฝมือ แรงงานฝมือ 

แรงงานฝมือ

ระดับสูง 

ผูเชี่ยวชาญ/

ผูบริหาร 

ชาย 707,466 1,583,584 1,249,448 357,134 315,649 

หญิง 696,611 1,373,242 1,140,336 302,446 156,071 

รวม 1,404,077 2,956,826 2,389,784 659,580 471,720 

 รอยละ 

 แรงงานไรฝมือ แรงงานกึ่งฝมือ แรงงานฝมือ 

แรงงานฝมือ

ระดับสูง 

ผูเชี่ยวชาญ/

ผูบริหาร 

ชาย 16.79 37.59 29.65 8.48 7.49 

หญิง 18.99 37.43 31.08 8.24 4.25 

รวม 17.81 37.51 30.32 8.37 5.98 

ที่มา: ฐานขอมูลแรงงาน กระทรวงแรงงาน, โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลตลาดแรงงานในระดับ

จังหวัด” 
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จากสภาพการณดังกลาวขางตน การพัฒนาสังคมผานการพัฒนาและลงทุนดานการศึกษา

และทักษะฝมือแรงงาน เพ่ือใหบรรลุตามเงื่อนไขและเปาหมายในระดับขั้นตางๆ จึงตองมีการพิจารณา

อยางรอบคอบและรอบดาน บนพื้นฐานของความเปนธรรม ครอบคลุม เทาเทียม มีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ ดวยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

4.4.3 การประเมินคุณภาพทางการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน 

ดานการศึกษา 

การประเมินคุณภาพทางการศึกษาของไทยมีการจัดทําทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนของ

ไทยเอง เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องคกรมหาชน) 

สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) และมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง

ประ เทศโดยหน วยงานระหว า งประ เทศต างๆ  อาทิ  Programme for International Student 

Assessment (PISA) and the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

สถาบัน IMD (Institute of Management Development) World Education Indicators (WEI) ของ

องคการ UNESCO  และ The Global Competitiveness Report ของ World Economic Forum (WEF) 

การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องคกร

มหาชน) โดยประเมินคุณภาพโรงเรียนประถม มัธยม ทั่วประเทศในรอบสอง (2549-2553) พบวา 

ชวง 3 ปแรกที่ประเมิน (2549-2551) มีโรงเรียน 20% ไมผานมาตรฐาน โดยโรงเรียนกวา 4,000 

แหงมีมาตรฐานขั้นตํ่า สวนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทําใหนักเรียนมีความสุขและความดีน้ันลดลง

เหลือแค 50% แตโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทําใหเด็กเปนคนเกงกลับเพิ่มขึ้น 15-20% ชี้ใหเห็น

ปญหาของระบบการศึกษาที่นําพาโรงเรียนใหต่ืนตัวพัฒนาแตความเกงเพ่ือใหผานการประเมินจน

ละเลยความดี ความสุขของเด็กและปญหาจริยธรรมในบานเมือง ความไมสงบเรียบรอยในสังคม
42

 

สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ชี้ความรูพ้ืนฐานดานภาษา 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของเด็กไทยอยูในระดับตํ่าและไมพัฒนาเทาที่ควร โดยประเมินจากผล

การสอบ O-net ที่มีคะแนนในดานดังกลาวต่ําอยางตอเนื่อง (ดูตารางที่ 4.13) 

ตารางที่ 4.13 คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548-2550 

วิชา 2548 2549 2550 
ภาษาไทย 48.62 50.33 50.70 
สังคมศึกษา 42.64 37.94 37.76 
ภาษาอังกฤษ 29.81 32.37 30.93 
คณิตศาสตร 28.46 29.56 32.49 
วิทยาศาสตร 34.01 34.88 34.62 
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) 

 

                                             

42 
คมชัดลึก (2551) “สมศ.ชี้ ร.ร.ปนเด็กดีลดลง 30%”, 10 พฤศจิกายน 2551 

http://www.komchadluek.net/2008/11/10/x_edu_e001_230262.php?news_id=230262 
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 “สถาบัน IMD (Institute of Management Development) ซึ่งจัดอันดับความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 50-60 ประเทศทั่วโลก ไดประเมินคุณภาพแรงงานดานการศึกษาในแง

ความสามารถการแขงขันของไทยกับตางประเทศแลวจัดอันดับใหไทยอยูลําดับกลางจนเกือบที่โหล” 

ดังตารางที่ 4.14 และ 4.15   

ตารางที่ 4.14  ขีดความสามารถในการแขงขันทางการศึกษาของประเทศไทย 2550 

 

ท่ีมา: สราวุธ ไพฑูรยพงษ (2551), รูปที่ 3, หนา 10 (ท่ีมาของขอมูล: (IMD 2008)) 

 

 

ตารางที่ 4.15  ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 2550 

 
ท่ีมา: สราวุธ ไพฑูรยพงษ (2551), รูปที่ 4, หนา 10 (ท่ีมาของขอมูล: (IMD 2008)) 

 

การประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในป 2551-2552 โดย World 

Economic Forum (WEF) ชี้คุณภาพทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาของไทยอยูในระดับกลาง 

(อันดับ 64 จากทั้งหมด 134 ประเทศ) (ตารางที่ 4.16) ในขณะที่การศึกษาในระดับขั้นสูงขึ้น คือ

มัธยมศึกษาอยูในเกณฑที่ตํ่ากวา และความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ยังอยูในเกณฑไมสูง
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นัก (อันดับ 55 จากทั้งหมด 134 ประเทศ) รวมถึงการใหบริการดานวิจัยและการฝกอบรมที่ยังมีอยู

ไมมากนัก (อันดับที่ 51) 

 สวนการประเมินของ Programme for International Student Assessment (PISA) and the 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) ประเมินวาคุณภาพการศึกษา

ของไทยพอรับไดในแงที่นักเรียนมัธยมศึกษาของไทยโดยเฉลี่ยทําคะแนนไดดีกวาประเทศที่ระดับรายได

ใกลเคียงกัน และไทยสามารถใหการศึกษาอยางทั่วถึง มีความเทาเทียมกันทางการศึกษาในระดับ

พอใชไดโดยผลของความแตกตางดานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีนอย 

อยางไรก็ดี ไทยยังมีปญหาคุณภาพการศึกษานักเรียนสวนใหญมีความรูพ้ืนฐานดานภาษา 

ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑพ้ืนฐาน จากรูปที่ 4.10 นักเรียนประมาณ 

รอยละ 52 ทําคะแนนไดตํ่ากวาหรือเทากับระดับ 1 (ระดับสูงสุดคือ 6) ในเรื่องการรูหนังสือ 

(Literacy) และรอยละ 45 ทําคะแนนไดตํ่ากวาหรือเทากับระดับ 1 ในดานคณิตศาสตร ซึ่งในประเทศ

ที่พัฒนา (ญ่ีปุน เกาหลี ฮองกง กลุมประเทศ OECD) แลวสัดสวนนักเรียนที่ทําคะแนนต่ําเชนน้ีจะมี

ประมาณแครอยละ 10-20 

ตารางที่ 4.16  การประเมินขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ: ดานการศึกษา 

4
th
 pillar : Health and primary education   

Indicator Rank/134 

Business impact of malaria 60 

Malaria incidence* 93 

Business impact of tuberculosis 57 

Tuberculosis incidence* 96 

Business impact of HIV/AIDS 97 

HIV prevalence* 108 

Infant mortality* 70 

Life expectancy* 66 

Quality of primary education 64 

Primary enrollment* 61 

Education expenditure* 46 

5
h
 pillar : Higher education and training 

 

Secondary enrollment* 85 

Tertiary enrollment* 44 

Quality of the educational system 53 

Quality of math and science education 55 

Quality of management schools 49 

Internet access in schools  42 

Local availability of research and training services 58 

Extent of staff training 51 

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum (WEF)  
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รูปที่ 4.10 การประเมินคณุภาพการศึกษาของ PISA 2006 

PISA test score results in MathematicsLiteracy  PISA test score results in reading Literacy 

             
ที่มา : World Bank (2008) หนา 49  

 

ตัวชี้วัดดานคุณภาพการศึกษายังสามารถพิจารณาไดจากการรับภาระของครู หรือจํานวน

นักเรียนตอครูหน่ึงคน จํานวนครูในสถานศึกษาหนึ่งๆ และความหนาแนนของนักเรียนในสถานศึกษา 

หรือจํานวนนักเรียนในสถานศึกษาหนึ่งๆ จากการคํานวณ พบวา การศึกษานอกระบบ (กศน.) 

รับภาระในแงครูผูสอนที่โดยเฉลี่ยแลว ครูหน่ึงคนตองรองรับนักเรียนถึงประมาณ 199 คน และ

สถานศึกษานอกระบบหนึ่งที่ตองรองรับนักเรียนถึงประมาณ 1,549 คน (ดูตารางที่ 4.17)  

อน่ึง กศน. มีลักษณะการจัดการศึกษาแตกตางจากในระบบ สัดสวนการรับภาระของครูตอนักเรียน

ดังกลาวจึงไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในระบบ  

สวนการอาชีวศึกษา การรับภาระของครู คือครูหน่ึงคนตอนักเรียน 24 คน และสถานศึกษา

ดานอาชีวศึกษาหนึ่งที่ตองรองรับนักเรียนถึงประมาณ 1,687 คน  

หากเทียบการใหบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ของรัฐ) กับเอกชน พบวาการรับภาระของครู

ใกลเคียงกัน คือในโรงเรียนของรัฐ ครูหน่ึงคนรับภาระนักเรียน 20  คน ในขณะที่โรงเรียนเอกชน ครู

หน่ึงคนรับภาระนักเรียน 19 คน สวนการรองรับนักเรียนของสถานศึกษา พบวาโรงเรียนเอกชนโดย

เปรียบเทียบแลว สามารถรองรับจํานวนนักเรียนไดมากกวาโรงเรียนของรัฐ (นักเรียน 624 คนตอ

หน่ึงสถานศึกษาเอกชน เทียบกับนักเรียน 264 คนตอหน่ึงสถานศึกษารัฐ)  

สวนการอาชีวศึกษา การรับภาระของครู คือครูหน่ึงคนตอนักเรียน 24 คน และสถานศึกษา

ดานอาชีวศึกษาหนึ่งที่ตองรองรับนักเรียนถึงประมาณ 1,687 คน การศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวามี

ความหนาแนนของนักศึกษามากที่สุด คือ 13,626 คนตอสถานศึกษา สวนจํานวนอาจารยก็มีมาก

ตามกันคือ 288 คนตอสถานศึกษา  สอดคลองกับการเปนตลาดวิชาของการศึกษาระดับน้ี โดยการ

รับภาระของอาจารยหน่ึงคนอยูที่ นักศึกษา 47 คน  
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ตารางที่ 4.17 จํานวนสถานศึกษา ครู/อาจารย นักเรียน/นักศึกษา ปการศึกษา 2550 

ประเภทการศึกษา**  สถานศึกษา 
(แหง)   

ครู/

อาจารย 
(คน) 

 
นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา (คน)  

จํานวน

นักเรียนตอ

ครู 1 คน 

จํานวนครู

ตอ1 

สถานศึกษา 

จํานวน

นักเรียนตอ1 

สถานศึกษา 

ภาพรวมระดับประเทศ 39,798   683,877  16,751,650  24 17 421 

การศึกษานอกระบบ 1,344  * 10,450 * 2,081,397 * 199 8 1,549 

การศึกษาเอกชน   3,798 * 126,886 * 2,369,346 * 19 33 624 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 32,288 * 422,618 * 8,513,828 * 20 13 264 

การอาชีวศึกษา 404   27,815   681,460   24 69 1,687 

การอุดมศึกษา 159 * 45,824 * 2,166,592 * 47 288 13,626 

อื่นๆ 1,805   50,284   939,027         
หมายเหต:ุ * ขอมูลป 2549 

**ภาพรวมระดับประเทศ รวมทุกสังกัดทั้งกระทรวงการศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

ศึกษานอกระบบ คือขอมูลในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, การศึกษาเอกชน คือขอมูล

ในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือขอมูลใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การอาชีวศึกษา คือขอมูลในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, การอุดมศึกษา คือขอมูลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

อื่นๆ คือสังกัดสวนราชการอื่นนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มา: ฐานขอมูลสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

ในประเด็นคุณภาพของทักษะฝมือแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานจบใหมซึ่งถือวาเปนแรงงาน

ฝมือระดับตน จากขอมูลกระทรวงแรงงานชี้ใหเห็นวา คุณภาพของแรงงานยังไมสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด โดยพิจารณาไดจากขอมูลการบรรจุงานกับตําแหนงงานวางทุกระดับการศึกษา 

พบวาในภาพรวม ผูสมัครงานมีมากกวาตําแหนงงานวาง (อัตราผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางมีถึง

รอยละ 122) แตกลับมีสัดสวนของผูไดรับการบรรจุงานนอยกวาตําแหนงงานวาง (รอยละ 54.06) 

(ดูตารางที่ 4.18)  แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของคนยังไมสอดคลองกับความตองการของตลาด  

เมื่อพิจารณาผูสมัครงานระดับปริญญาตรี พบวามีอัตราการบรรจุงานเกือบครบตําแหนงงาน

วาง (รอยละ 95.9) แตก็ยังไมชัดเจนวา ผูจบปริญญาตรีน้ันไดทํางานสูง เน่ืองจากมีสัดสวนผูสมัคร

งานมีมากกวาตําแหนงงานถึงเทาตัว (รอยละ 187.4) และมีอัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานเพียง

ครึ่งหน่ึง (รอยละ 51.2) การที่ผูจบปริญญาตรีไดบรรจุงานสูงเมื่อเทียบกับตําแหนงงานวางจึงนาจะ

หมายถึงการบรรจุงานต่ํากวาระดับการศึกษาที่สําเร็จ/การลดวุฒิเพ่ือเขาสูการทํางานต่ําระดับมีมาก 

ตารางที่ 4.18 อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานตอตาํแหนงงานวางและอัตราผูสมัครงานตอ

ตําแหนงงานวาง จําแนกตามระดับการศึกษา ป 2551  

ระดับการศึกษา 
อัตราการการบรรจุงาน

ตอตําแหนงงานวาง 

อัตราการการบรรจุ

งานตอผูสมัครงาน 

อัตราผูสมัครงานตอ

ตําแหนงงานวาง 

ประถมศึกษา และต่ํากวา 59.13 31.75 186.20 

มัธยมศึกษา 61.22 43.37 141.16 

ปวช./ปวส./อนปุริญญา 30.48 54.30 56.14 

ปริญญาตรี 95.94 51.20 187.40 

ปริญญาโท 27.10 13.92 194.82 

ภาพรวม 54.06 44.41 122.00 

ที่มา: สถานการณแรงงงานป 2551, สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน, หนา 19 

ที่มาของขอมูล: ขอมูลดิบจากกรมการจัดหางาน ประมวลผลโดยกลุมงานวิจัยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-61 

 

นอกจากนี้ยังเปนที่นาสนใจและศึกษาเพิ่มเติมวา สถานประกอบการตองการบุคลากรแบบใด 

มีประสบการณเพียงใด ซึ่งในเรื่องน้ีกระทรวงแรงงานไดจัดจางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี ศึกษาวิจัยคุณภาพฝมือแรงงานของแรงงานที่สําเร็จการศึกษาใหม พบวาสถานประกอบการ

คาดหวังหรือตองการคุณภาพฝมือของแรงงานที่จบการศึกษาใหม โดยแบงเปน 3 ระดับคุณภาพฝมือ 

ดังน้ี (ดูตารางที่ 4.19 ประกอบ) 

ในระดับคุณภาพฝมือขั้นตน สถานประกอบการคาดหวังใหแรงงานที่สําเร็จการศึกษาใหมมี

ทักษะ 5 อันดับแรกคือ 1) ทักษะเชิงชางในการใชเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 2) วิเคราะหวินิจฉัย 

ปญหา ตัดสินใจ รูขั้นตอนกระบวนการของงานเปนอยางดี 3) สามารถนําความรูและทักษะมา

ประยุกตใชกับเทคโนโลยีใหมได 4) สามารถตัดสินใจเลือกใชวิธีในการทํางานไดอยางเหมาะสม และ

5) ควรมีความสามารถสื่อสารทางเทคนิค 

ระดับคุณภาพฝมือขั้นกลาง สถานประกอบการคาดหวังหรือตองการทักษะและความสามารถ 

ใน 5 อันดับแรก คือ 1) ทักษะเชิงชางในการใชเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 2) ความสามารถในการ

สั่งงานและคุมงานเบื้องตน 3) สามารถตัดสินใจเลือกใชวิธีการทํางานไดอยางเหมาะสม 4) นํา

ความรู และทักษะมาประยุกต ใชกับเทคโนโลยี ใหม ได  และ  5) สามารถใหคําแนะนําแก

ผูใตบังคับบัญชาได 

ระดับคุณภาพฝมือแรงงานขั้นสูง ที่สถานประกอบการตองการ 5 อันดับแรก คือ 1) 

ความสามารถในการสั่งงานและคุมงานเบื้องตน 2) สามารถตัดสินใจเลือกใชวิธีการทํางานไดอยาง

เหมาะสม 3) สามารถใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาได 4) สามารถวิเคราะห วินิจฉัยปญหาการ

ตัดสินใจ รูขั้นตอนกระบวนการของงานเปนอยางดี และ 5) ควรมีความสามารถสื่อสารทางเทคนิค  

ตารางที่ 4.19  แสดงอันดบัคุณภาพฝมือแรงงานอันพึงประสงคของหัวหนาผูประเมิน จําแนก

ตามประเภททักษะ และประเภทคุณภาพฝมือแรงงาน 

ประเภททักษะที่สถานประกอบการตองการ 
อันดับคุณภาพฝมือที่พึงประสงคจําแนก

ตามประเภทคุณภาพฝมือแรงงาน 

 ขั้นตน ขั้นกลาง ขั้นสูง 

ทักษะเชิงชางในการใชเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ  1 1 6 

สามารถวิเคราะห วินิจฉัยปญหา การตัดสินใจ รูขั้นตอน

กระบวนการของงานเปนอยางดี  2 6 4 

นําความรูและทักษะมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีใหมได 3 4 7 

สามารถตัดสินใจเลือกใชวิธีทํางานไดอยางเหมาะสม 4 3 2 

ความสามารถสือ่สารทางเทคนิค 5 7 5 

ความสามารถในการสั่งงานและคุมงานเบื้องตน  6 2 1 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพทเทคนิค  7 10 9 

สามารถใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาได  8 5 3 

ความรูดานวิศวกรรมยานยนต  16 8 15 

ทักษะการใชคอมพิวเตอร  13 12 8 

หมายเหตุ : จัดอันดับตามคาสัมประสิทธ์ิความผันแปรเพื่อใชจัดอันดับความสําคัญ แสดงเฉพาะ8 อันดับแรกของ 

แตละประเภทคณุภาพฝมือ 

ที่มา: สถานการณแรงงงานป 2551, สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน, หนา 20 

ที่มาของขอมูล : โครงการศึกษาคุณภาพฝมือแรงงานของแรงงานที่สําเร็จการศึกษาใหม 



4-62 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

นอกจากนี้ จากการประเมินผลการลงทุนพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (โดยสถาบันทรัพยากร

มนุษย (2551)) พบวาแรงงานในอุตสาหกรรมตางๆ ของไทยไดรับคาจางและรายไดแตกตางกันมาก 

การกระจุกตัวของการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอาจเพิ่มความเหลื่อมล้ําของคาจางแรงงานและรายได

เพ่ิมขึ้นอีก ผูประกอบการรายอื่นอาจฉกฉวยโอกาสดึงแรงงานที่มีการพัฒนาทักษะแลวไปเปนแรงงาน

ของตนโดยการจายคาจางที่สูงกวาผูประกอบการเดิม โดยที่ไมตองลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานนั้น ทํา

ใหตลาดเกิดการลมเหลวในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนา ดังน้ัน รัฐบาลควรเขาไป

แทรกแซงเพื่อใหตลาดทํางานปกติ โดยการใชเงินของสังคมไปลงทุนในการพัฒนา เพ่ือหาแนวทางการ

จัดการใหสถานประกอบการไดรับประโยชนจากการลงทุนอยางเต็มที่ 

นอกจากนี้การศึกษา ซึ่งใชการสุมตัวอยางจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่จัดอยูในขาย

การใชเทคโนโลยีขั้นกลาง (Medium-technology manufacturing) และสถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง (High-technology manufacturing) โดยสถานประกอบการที่สุมมา

น้ันตองมีแรงงานตั้งแต 100 คนขึ้นไป อยูในขายที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา

ฝมือแรงงาน 2545 พบประเด็นที่นาสนใจคือ 

• การลงทุนพัฒนาฝมือทักษะแรงงานของสถานประกอบการและการอุดหนุนจาก

หนวยงานอื่น ๆ ไมไดทําใหแรงงานมีรายไดเพ่ิมขึ้นแตอยางใด 

• สถานประกอบการใหความสําคัญกับการศึกษาของแรงงานมากกวาการฝกอบรม

ทักษะของแรงงาน โดยการตอบแทนการเพิ่มขึ้นของระดับการศึกษาของแรงงานใน

รูปของคาจางที่เพ่ิมขึ้น 

• สถานประกอบการเลือกที่จะควบคุมคุณภาพใหกับสินคามากกวาที่จะสรางคุณภาพ

สินคาดวยฝมือทักษะแรงงาน เน่ืองจากสามารถควบคุมคุณภาพสินคาใหเปนไป

ตามที่ตองการ กําหนดไดงายกวา และใชตนทุนตํ่ากวา 

• สถานประกอบการจะเปนผูที่ออกคาใชจายในการฝกอบรมแบบเฉพาะ (Specific 

training) ซึ่งตรงกับการฝกอบรมทักษะเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคกรโดยรวม

ของสถานประกอบการ และการฝกอบรมทักษะเฉพาะวิชาชีพ ในขณะที่สถาน

ประกอบการจะไมเปนผูออกคาใชจายในการฝกอบรมทักษะการสนับสนุนการ

ทํางานแบบทั่วไป (general training) เน่ืองจากแรงงานที่มีทักษะแบบนี้สามารถที่จะ

ลาออกไปทํางานที่ใดก็ได สถานประกอบการจึงไมจายคาฝกอบรมทักษะประเภทน้ี 

แตจะทําการจายคาจางตามกลไกตลาดแรงงานที่มีฝมือทักษะในระดับที่ตองการ 

• สถานประกอบการไดใหลําดับความสําคัญของการฝกอบรมแก (1) กลุมชางเทคนิค 

สูงสุด ตามดวย (2) กลุมวิศวกร นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เน่ืองจากสถาน

ประกอบการสวนใหญมีเทคโนโลยีระดับปานกลาง จึงตองอาศัยชางเทคนิคมากกวา 

และลําดับสุดทาย (3) กลุมพนักงานในระดับปฏิบัติการทั่วไปและกลุมผูบริหารและ

จัดการฝาย (แผนก) นอยที่สุด อาจเปนเพราะสถานประกอบการสวนใหญยังไมไดมี

การพัฒนาทางดานการจัดการที่ทันสมัย และไมไดใชนวัตกรรมการบริหารจัดการซึ่ง

องคกรในประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญใชกัน นอกจากนี้ สถานประกอบการบาง

แหงมีความคิดวา การปฏิบัติงานทั่วไปและการบริหารจัดการ เปนสิ่งที่เรียนรูและดู
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ตัวอยางจากที่อื่นได จึงไมมีความจําเปนในการฝกอบรมที่เปนทางการและมี

คาใชจาย 

4.4.4 การลงทุนและการระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงาน 

การระดมเงินทุน (financing) เพ่ือการศึกษาและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเปนสิ่งที่ทุกภาค

สวนตองพิจารณา โดยเฉพาะผูกําหนดนโยบายระดับประเทศ วาจะตองใชเงินทุนในดานนี้เทาใด 

เปรียบเทียบกับความตองการในดานอื่นๆของประเทศ และเงินทุนควรมาจากไหน การศึกษา

เปรียบเทียบกับตางประเทศก็เปนขอมูลหนึ่งที่จะชวยในพิจารณาวาการลงทุนดังกลาว วาประเทศที่มี

ลักษณะและระดับการพัฒนาที่ใกลเคียงกันมีการลงทุนดานนี้อยางไร  

ดานการศึกษา 

ในดานการศึกษา จากขอมูลของ UNESCO ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่เก็บขอมูลและรายงาน

ขอมูลดังกลาว ผานการจัดทําตัวชี้วัดดานการศึกษา “World Education Indicators (WEI)” จากการ

รายงานใน WEI 2007 พบวา ไทยใหความสําคัญกับการศึกษามาก โดยใชเงินรายไดของประเทศเพื่อ

การลงทุนดานนี้ในระดับประมาณรอยละ 6 (รวมภาครัฐและเอกชน) ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว OECD  โดยสวนใหญเปน
การลงทุนจากภาครัฐ (ดูรูปที่ 4.11)  

รูปที่ 4.11 คาใชจายดานการศึกษา (รอยละตอ GDP) 

 
ที่มา: UNESCO 2007 figure 2.1 หนา 37 

 

การใชจายภาครัฐผานการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาอยูในอัตราคอนขางคงที่ตอเนื่อง

ต้ังแตป 2545-2550 คือประมาณรอยละ 4 ตอ GDP (ตารางที่ 4.20) โดยงบประมาณสวนใหญ 

(ประมาณรอยละ 70) อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือระดับกอนประถมจนถึงมัธยมศึกษา (ตาราง

ที่ 4.21 ) รองลงมาคือระดับอุดมศึกษา 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ตารางที่ 4.20 รอยละของงบประมาณรายจายดานการศึกษากับงบประมาณทั้งหมด และรอยละ

ของงบประมาณดานการศึกษากับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ 

2545-2552 (หนวย : ลานบาท) 

ปงบประมาณ งบประมาณ
1/

รายจายดาน

การศึกษา 

งบประมาณ
2/

รายจาย

ทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ
3/

มวลรวม

ภายในประเทศ 

(GDP)

% งบฯ ดาน

การศึกษา ตอ

งบฯ ของ

ประเทศ 

% งบฯ ดาน

การศึกษาตอ 

GDP 

2545 222,989.80 1,023,000 5,450,643 21.80 4.09 

2546 235,444.40 999,900 5,917,369 23.55 3.98 

2547 251,301.00 1,028,000 6,489,476 24.45 3.87 
2548 262,271.80 1,250,000 7,092,893 20.98 3.70 

2549 295,622.80 1,360,000 7,841,297 21.74 3.77 

2550 355,241.10 1,566,200 8,493,311 22.68 4.18 
2551 364,634.20 1,660,000 9,104,959 21.97 4.00 

2552 400,232.20 1,835,000 9,813,800 21.81 4.08 

หมายเหต:ุ 
1/ 2/

 ใชขอมูลจากรายงานงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2543-2552 
3/

   GDP ป 2545-2551 ใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

GDP ป 2552 ใชขอมูลจากรายงานงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ2552 
ที่มา :  วิทยากร เชียงกูล (2550) ตารางที่ 12 หนา 34  (ขอมลูป 2545-2550), ขอมูลจากรายงานงบประมาณ

โดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2551-2552 

ที่มาของขอมูล : ศูนยวิเคราะหสภาวะและแนวโนมการศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสํานักงานเลขธิการสภา

การศึกษา 

ตารางที่ 4.21  งบประมาณดานการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 2548—2550  

รายการ งบประมาณป 2548 งบประมาณป 2549 งบประมาณป 2550 

  วงเงิน (ลาน รอยละ วงเงิน (ลานบาท) รอยละ วงเงิน (ลานบาท) รอยละ 
GDP* 7,092,893.0   7,841,297.00   8,493,311.00   

งบประมาณทั้งประเทศ 1,250,000.0 17.62 1,360,000.00 17.34 1,566,200.00 18.44 

ดานการศึกษา 262,271.80 3.70 295,622.80 3.77 355,241.10 4.18 

-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 : ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธ์ิ (2551) ตารางที่ 1 หนา 5, *GDPใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ที่มาของขอมูล : งบประมาณโดยสังเขป 

นอกเหนือจากขอมูลงบประมาณดังกลาวแลว เพ่ือใหเห็นภาพการเบิกจายงบประมาณเพื่อใช

จริงในดานการศึกษา จึงทําการประมวลขอมูลการเบิกจายงบประมาณจากกรมบัญชีกลางผานระบบ 

GFMIS ขอมูลการเบิกจายงบประมาณตามระบบ GFMIS ไดรับจัดทําต้ังแตป 2548 ซึ่งเปนขอมูลที่ได

จากการ online ระบบเพื่อทําการปอนขอมูลรายการเบิกจายงบประมาณที่เกิดขึ้นทันทีจากทั่วประเทศ

ในลักษณะ real-time ขอมูลจากระบบ GFMIS สามารถจําแนกไดทั้งตามหนวยงาน ประเภท

งบประมาณ สถานะการเบิกจาย ลักษณะงาน แผนงานงบประมาณ และผลผลิต/โครงการ 
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สําหรับการประมวลขอมูลการเบิกจายงบประมาณดานการศึกษา สามารถประมวลไดโดย

การจําแนกการเบิกจายงบประมาณตามลักษณะงาน “ดานการศึกษา” ซึ่งจําแนกตามระดับการศึกษา 

6 ระดับ  รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษา และการศึกษาอื่น ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
ตารางที่ 4.22  การเบิกจายงบประมาณดานการศึกษาทั้งสิ้น (รวมทั้งประเทศ) ตามระบ GFMIS 

  2548 2549 2550 2551 
  ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP)  7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,104,959 

การเบิกจายงบประมาณทั้งประเทศ

รวมทั้งส้ิน 1,136,078   1,270,330   1,472,452   1,532,440   
ดานการศึกษา 241,847 100.00 272,377 100.00 324,579 100.00 337,458 100.00 
การประถมศึกษา 95,580 39.52 99,408 36.50 119,697 36.88 124,178 36.80 
มัธยมศึกษาสายสามัญ 62,379 25.79 76,312 28.02 93,715 28.87 98,368 29.15 
อาชีวศึกษา 11,354 4.69 11,521 4.23 13,990 4.31 15,011 4.45 
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 34,403 14.23 41,531 15.25 46,524 14.33 55,452 16.43 
อุดมศึกษาที่ไมมีปริญญา 1,860 0.77 1,134 0.42 1,136 0.35 1,914 0.57 
การศึกษาไมกําหนดระดับ 3,701 1.53 304 0.11 88 0.03 123 0.04 
การบริการสนับสนุนการศึกษา 30,034 12.42 33,121 12.16 39,745 12.25 33,111 9.81 
การศึกษาอื่น 2,536 1.05 9,045 3.32 9,683 2.98 9,302 2.76 
รอยละตอการเบิกจายงบประมาณ

ทั้งส้ิน 21.29 21.44 22.04 22.02 
รอยละตอ GDP 3.41 3.47 3.82 3.71 

หมายเหตุ: งบประมาณรวมงบทองถิ่น และเขตปกครองพิเศษ (กทม. และพัทยา) 
ที่มา: ขอมูลงบประมาณระบบ GFMIS 

การเบิกจายงบประมาณดานการศึกษาคิดเปนประมาณรอยละ 22 ของการเบิกจาย

งบประมาณทั้งประเทศ โดยในขั้นแรกกอนจะเปนขอมูลดังแสดงในตารางที่ 4.22 เมื่อประมวลผลการ

เบิกจายงบประมาณดังกลาวตามลักษณะงานที่จําแนกตามระดับการศึกษาตางๆ ในภาพรวมที่ปรากฏ

ในระบบ GFMIS แลวจะพบวางบประมาณรายจายสวนใหญ (ประมาณรอยละ 61) อุดหนุนการ

ประถมศึกษา สวนในระดับมัธยมศึกษามีงบประมาณรายจายคิดเปนเพียงรอยละ 4 ซึ่งไมสอดคลอง

กับความเปนจริงและขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ เชนการอุดหนุนคาใชจายรายหัวและจํานวนนักเรียน 

ดังน้ันจึงตองมีการพิจารณาเพื่อจําแนกงบประมาณรายจายดังกลาวใหมโดยพิจารณาลึกถึง

รายละเอียดแผนงานงบประมาณ และผลผลิต/โครงการ 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแผนงานงบประมาณ และผลผลิต/โครงการ ดานการศึกษา 

พบวาแผนงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ซึ่งเปนงบประมาณสวนใหญ) และภาคบังคับไดถูกรวมเขาอยูใน

งบประมาณายจายของระดับกอน-ประถมศึกษา ทําใหงบประมาณรายจายในระดับน้ีสูงกวาความเปน

จริงมาก และงบประมาณรายจายในระดับมัธยมศึกษาต่ํากวาความเปนจริงมาก  

ทังน้ีในการจําแนกงบประมาณรายจายดังกลาวใหถูกตอง เน่ืองจากในขอมูลงบประมาณ

รายจายดานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและการศึกษาภาคบังคับดังกลาว ไมมีรายละเอียดใหสามารถ

จําแนกระหวางระดับการศึกษากอน-ประถมศึกษา (การประถมศึกษา) และมัธยมศึกษาไดโดยตรง 

จึงตองอาศัยการคํานวณโดยใชสัดสวนการอุดหนุนคาใชจายพื้นฐานรายหัวและจํานวนนักเรียน
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ระหวางทั้งสองระดับเปนเกณฑในการจําแนก ซึ่งผลจากการคํานวณดังกลาวจะไดการเบิกจาย

งบประมาณดานการศึกษาทั้งสิ้น ดังตารางที่ 4.22 โดยงบประมาณรายจายดานการศึกษาในระดับ

กอนประถมศึกษาลดลงมาอยางสมเหตุสมผล แตยังคงมากที่สุดโดยเปรียบเทียบคือคิดเปนรอยละ 

39.52 สวนมัธยมศึกษามีสัดสวนรองลงมาคิดเปนรอยละ 25.79 ตามดวยการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยที่คิดเปนรอยละ 14.23 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตจากขอมูลการเบิกจายงบประมาณนี้ คือ งบประมาณดานการศึกษา

น้ีคืองบประมาณรวมทั้งสิ้นที่มีลักษณะงานเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ก) การอุดหนุน

การศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสและพิการ (เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการสังคม) และ ข) งบประมาณ

อุดหนุนที่ใหกับโรงเรียนแพทยที่มีการบริการการแพทยดวย (เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ) ดังน้ันการ

พิจารณางบประมาณดานสวัสดิการสังคม และสุขภาพ จะตองคํานึงในเรื่องน้ีและระวังที่จะไมนับซ้ํากับ

งบประมาณดานการศึกษา  

เมื่อพิจารณารายจายดานการศึกษาระหวางรัฐและครัวเรือนพบวา รัฐอุดหนุนดานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน หรืออุดหนุนการเรียนในระดับกอนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราที่สูง โดยมี

สัดสวนที่อุดหนุนอยูระหวางรอยละ 70 ถึงรอยละ 83 ของคาใชจายเฉลี่ยตอหัวในระดับการศึกษา

ตางๆ สวนผูเรียนมีสวนรวมในการรับภาระออกคาใชจายประมาณรอยละ 16 – 30 (ตารางที่ 4.23) 

แตก็ยังตํ่ากวาการศึกษาขั้นอุดมศึกษา “รัฐอุดหนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยของรัฐในอัตราที่

สูงมาเปนเวลานาน  สัดสวนที่อุดหนุนอยูระหวางรอยละ 70 ถึงรอยละ 95 ของคาใชจาย แสดงวา

ผูเรียนมีสวนรวมในการรับภาระออกคาใชจายเพียงรอยละ 5 – 30 เทาน้ัน (เมธี ครองแกวและคณะ 

2547)”
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ตารางที่ 4.23  ภาพรวมคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานป 2550 จําแนกระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวน

นักเรียน 

งบฯ ไมรวม 

งบลงทุน 

(ลานบาท) 

คาบํารุง

การศึกษา/คา

เลาเรียน  

(ลานบาท) 

คาใชจายเฉลี่ย

ตอหัวของรัฐ 

(บาท/คน) 

รอยละ* 

คาใชจายเฉลี่ย 

ตอหัวที่

ครัวเรือนจาย 

(บาท/คน) 

รอยละ* 
เฉลี่ยรวม 

(บาท/คน) 

กอนประถม 1,438,829 22,947 6,794 15,949 77.2 4,722 22.8 20,670 

ประถม 5,220,455 88,296 17,591 17,034 83.5 3,370 16.5 20,404 

มัธยมตน 3,187,082 51,441 10,528 16,140 83.0 3,303 17.0 19,444 

มัธยมปลาย 2,693,915 33,191 8,776 12,606 79.1 3,333 20.9 15,940 

 - สายสามัญ 1,761,438 23,504 4,785 13,343 83.1 2,717 16.9 16,060 

 - สายอาชีพ 871,477 9,688 3,991 11,117 70.8 4,579 29.2 15,696 

รวม 12,479,281 196,505 43,689 15,746 81.8 3,501 18.2 19,247 

หมายเหตุ : *จากการคํานวณ 

ที่มา : ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธ์ิ (2551) ตารางที่ 2 หนา 6 

ที่มาของขอมูล : คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบงบประมาณคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตารางที่ 18 หนา 25 
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 ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ (2551) หนา 6 
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เมื่อศึกษาแยกตามกลุมวิชา (ตารางที่ 4.24)  คาใชจายตอหัวนักศึกษาอยูระหวาง 74,153 

ถึง 263,224 บาท โดยผูเรียนรับภาระคาใชจายในสัดสวนประมาณรอยละ 23 ในขณะที่รัฐอุดหนุน

ประมาณรอยละ 77 สาขาที่รัฐอุดหนุนสุงสุดโดยเปรียบเทียบคือ เกษตรศาสตร สวนสาขาที่ผูเรียน

รับภาระสูงสุดโดยเปรียบเทียบคือ สังคมศาสตรและศิลปศาสตร   

ตารางที่ 4.24  คาใชจายทางการศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  (หนวย : บาท) 
กลุมสาขา คาใชจายตอหัว ผูเรียนจาย รอยละ* รัฐอุดหนุน รอยละ* 

1. สังคมศาสตรและศิลปศาสตร    74,153 20,021 27.0 54,132 73.0

2. ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม 65,521 15,070 23.0 50,451 77.0

3. วิศวกรรมและวิทยาศาสตร 93,359 22,406 24.0 70,953 76.0

4. เกษตรศาสตร 121,264 19,402 16.0 101,862 84.0

5. สาธารณสุข 179,510 30,517 17.0 148,993 83.0

6. บริการทางการแพทย 263,224 65,806 25.0 197,418 75.0

หมายเหตุ : *จาการคํานวณ 

ที่มา : ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธ์ิ (2551) ตารางที่ 3 หนา 7 

ที่มาของขอมูล : สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2545) รายงานการศึกษาคาใชจายตอหัว   

 

อน่ึง เน่ืองจากในป 2552 รัฐบาลไดออกนโยบายดานการศึกษา โดยมุงหวังใหเด็กไทย

สามารถเรียนไดโดยไมตองเสียคาใชจายเปนเวลา 15 ป ผานการอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม

นอกเหนือจากคาเลาเรียนและอุปกรณการเรียนที่โรงเรียนจัดให (คาใชจายพื้นฐาน) ประกอบดวย  

คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คาอุปกรณการเรียน (สวนที่นักเรียนแตละคนตองจัดหา) และ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีผลใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้เปนเงิน 18,257.97 

ลานบาท โดยรายละเอียดการอุดหนุนรายหัวในแตละระดับการศึกษาในป 2550-2551 กอนเริ่ม

นโยบายเรียนฟรี 15 ป แสดงดังตารางที่ 4.25 และรายละเอียดการอุดหนุนรายหัวในแตละระดับ

การศึกษาในป 2552 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป แสดงดังตารางที่ 4.26 สวนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาภายใตกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) แสดงอยูในตารางที่ 4.27 

ตารางที่ 4.25 อัตราเงินอดุหนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาตอหัวการศึกษาป พ.ศ. 2550-2551 

(หนวย : บาท/คน/ป)           
ระดับ/ประเภท 2550-2551 
 อุดหนุน 

คาใชจายรายหัว 
สถานศึกษาของรัฐ* 

อุดหนุน 

คาใชจายรายหัว 
สถานศึกษาของเอกชน 

 (คาใชจายพื้นฐาน) (คาใชจายพื้นฐาน) (เงินเดือนครู) 

 สพฐ., สาธิต, สอศ. สช. สช. 
ในระบบ       
อนุบาล (อายุ 3 ขวบ) โรงเรียนเอกชน - - - 

กอนประถม (2 ป อายุ 4-5 ขวบ) 1,700 1,700 4,196 

ประถม 1,900 1,900 4,196 

มัธยมตน 3,500 3,500 5,247 

มัธยมปลาย       

 - ประเภทสายสามัญ 3,800 3,800 5,247 

 - ประเภทอาชีวศึกษา       
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ระดับ/ประเภท 2550-2551 
 อุดหนุน 

คาใชจายรายหัว 
สถานศึกษาของรัฐ* 

อุดหนุน 

คาใชจายรายหัว 
สถานศึกษาของเอกชน 

 (คาใชจายพื้นฐาน) (คาใชจายพื้นฐาน) (เงินเดือนครู) 

 สพฐ., สาธิต, สอศ. สช. สช. 
1) ชางอุตสาหกรรม 6,500 6,500 5,247 

2) พาณิชยกรรม 4,900 4,900 5,247 

3) ศิลปกรรม 6,200 6,200 5,247 

4) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร 5,900 5,900 5,247 

5) คหกรรม 5,500 5,500 5,247 

6) ประมง 5,900 5,900 5,247 

7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 4,900 4,900 5,247 

8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 6,500 6,500 5,247 

นอกระบบ (กศน.)       

ประถม 1,100   

มัธยมตน 2,300   

มัธยมปลาย     

 - ประเภทปกติ 2,300   

 -ประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4,240   

สัดสวนอุดหนุนคาใชจายรายหัวภาครัฐ แก
โรงเรียนเอกชน   รอยละ 60 

หมายเหตุ: *รวมสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดวย, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย (สาธิต) สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ที่มา: สรุปจาก 1) ศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล (2552), ขอมูลภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ และ2) ตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล

แนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงิน

อุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552 

ตารางที่ 4.26 อัตราเงินอดุหนุนคาใชจายตอหัวการศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ป  

(หนวย : บาท/คน/ป)    

ระดับ/ประเภท นโยบายเรียนฟรี 15 ป (2552) 
 อุดหนุน 

คาใชจายราย

หัว 
สถานศึกษา

ของรัฐ* 

อุดหนุน 

คาใชจายรายหัว 
สถานศึกษาของเอกชน 

หนังสือเรียน อุปกรณ 

การเรียน 
เครื่องแบบ

นักเรียน 
กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียน 

      (2 ภาค
เรียน) 

(2 ชุดตอป) (2 ภาค
เรียน) 

 (คาใชจาย

พื้นฐาน) 
(คาใชจาย

พื้นฐาน) 
(เงิน 

เดือน

ครู) 

**อุดหนุน

เพิ่ม 10% 

(อุดหนุนเพิ่มเทากันทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน) 

 สพฐ., สาธิต, 
สอศ. 

สช. สช. สช. สพฐ., สช., 
สาธิต, สอศ. 

สพฐ., สช., 
สาธิต, สอศ. 

สพฐ., สช., 
สาธิต, สอศ. 

สพฐ., สช., 
สอศ. 

ในระบบ                 
อนุบาล (อายุ 3 ขวบ) โรงเรียนเอกชน*** - 1,700 4,196 1,086      
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ระดับ/ประเภท นโยบายเรียนฟรี 15 ป (2552) 
 อุดหนุน 

คาใชจายราย

หัว 
สถานศึกษา

ของรัฐ* 

อุดหนุน 

คาใชจายรายหัว 
สถานศึกษาของเอกชน 

หนังสือเรียน อุปกรณ 

การเรียน 
เครื่องแบบ

นักเรียน 
กิจกรรม

พัฒนา

คุณภาพ

ผูเรียน 

      (2 ภาค
เรียน) 

(2 ชุดตอป) (2 ภาค
เรียน) 

 (คาใชจาย

พื้นฐาน) 
(คาใชจาย

พื้นฐาน) 
(เงิน 

เดือน

ครู) 

**อุดหนุน

เพิ่ม 10% 

(อุดหนุนเพิ่มเทากันทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน) 

 สพฐ., สาธิต, 
สอศ. 

สช. สช. สช. สพฐ., สช., 
สาธิต, สอศ. 

สพฐ., สช., 
สาธิต, สอศ. 

สพฐ., สช., 
สาธิต, สอศ. 

สพฐ., สช., 
สอศ. 

กอนประถม (2 ป อายุ 4-5 ขวบ) 1,700 1,700 4,196 1,086 200 200 300 430 

ประถม 1,900 1,900 4,196 1,056 433 390 360 480 

มัธยมตน 3,500 3,500 5,247 1,265 669 420 450 880 

มัธยมปลาย             

 - ประเภทสายสามัญ 3,800 3,800 5,247 1,295 897 460 500 950 

 -ประเภทอาชีวศึกษา        2,000 460 900 950 

1)ชางอุตสาหกรรม 6,500 6,500 5,247 1,949      

2)พาณิชยกรรม 4,900 4,900 5,247 1,588      

3) ศิลปกรรม 6,200 6,200 5,247 1,597      

4) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร 5,900 5,900 5,247 1,689      

5) คหกรรม 5,500 5,500 5,247 1,322      

6) ประมง 5,900 5,900 5,247 1,689      

7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 4,900 4,900 5,247 1,588      

8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 6,500 6,500 5,247 1,949      

นอกระบบ (กศน.)                 

ประถม 1,100    580   280 

มัธยมตน 2,300    720   580 

มัธยมปลาย           

 - ประเภทปกติ 2,300    800   580 

 -ประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 4,240 

   

1,000   

 

1,060 

สัดสวนอุดหนุนคาใชจายรายหัวภาครัฐ 
แกโรงเรียนเอกชน   รอยละ 70         

หมายเหตุ: *รวมสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดวย, **ที่อุดหนุนเพิ่มรอยละ 10 เปนเงินเดือนครู,   
***เดิมไมเคยไดรับการอุดหนุน 

1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย (สาธิต) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

2) คาเลาเรียน โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยไมเก็บเพิ่ม แตขอเก็บคาบํารุงการศึกษาหรือคาบริหาร

เสริมคุณภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจากหลักสูตรกําหนด (เก็บตามที่เคยปฏิบัติมา) 
 
3) คาหนังสือเรียน  

o สําหรับโรงเรียนในระบบสายสามัญ จะใชวิธียืมเรียน คือโรงเรียนจัดระบบใหนักเรียนมีหนังสือ

เรียนและสงตอใหนักเรียนรุนตอไป 

o สําหรับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย มีการจัดตําราเรียนเองจึงขอรับเงินอุดหนุนในสวนนี้เพื่อ

ไปเปนสวนลดใหกับผูปกครอง 



4-70 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

o สําหรับโรงเรียนสายอาชีวศึกษา จัดสรรเงินอุดหนุนใหคนละ 1,000 บาทตอคนตอภาคเรียน 

o สําหรับการศึกษานอกระบบ รอยละ 60 ของนักเรียนใชวิธีการยืมเรียน ซึ่งคิดวาเพียงพอกับ

งบประมาณ  

4) คาอุปกรณการเรียนและชุดนักเรียนใชวิธีจายเงินใหผูปกครองไปจัดหาเอง แลวนําใบเสร็จมาแสดงกับ

ทางโรงเรียน 

5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

o สําหรับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ไมขอรับเงินอุดหนุน 

o สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับเงินอุดหนุนแลวสามารถเก็บ

เพิ่มไดหากไดรับอนุญาต 

o สําหรับการศึกษานอกระบบ จะไมมีการเก็บเพิ่มแตอยางใด 

ที่มา: สรุปจาก 1) ศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล (2552), ขอมูลภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ และ2) ตารางอัตราเงิน
อุดหนุนรายบุคคลแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552 

 

ตารางที่ 4.27  การใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ปงบประมาณ/ 
ปการศึกษา 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูกูยืม  (ราย) เงินกูยืม 
(ลานบาท) 

ณ 31 ตุลาคม 2551 

   
รายเกา 

 
รายใหม 

 
รวม 

 หนี้ตาม

สัญญา 
(ลานบาท) 

หนี้คางชําระ 
(ลานบาท) 

2548 n.a 631,505 236,871 868,376 25,397 n.a n.a 
2549 25,108 484,089 2,617 * 486,706 16,225 27,833.15 973.43 
2550 31,323 457,939 ** 265,214 723,153 ** 25,839 29,867.33 529.61 
2551 24,218 533,173 197,972 731,145 28,012 28,764.40 178.48 

หมายเหตุ : 1) ส้ินสุดเดือนตุลาคม 2551 กองทุนไดโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ป 2550 จํานวน 25,809.60 ลาน

บาท ป 2551 จํานวน 9,966.64 ลานบาท 2) * ปการศึกษา 2549 เปลี่ยนเปนการกูยืม กรอ.  3) 

** ไดรวมผูกู กรอ. ในป 2549 ที่มีคุณสมบัติการกูแบบ กยศ. จํานวน 141,977 คน 

 

งบประมาณดานการวิจัย 

จากขอมูลการเบิกจายงบประมาณตามระบบ GFMIS การจะดูงบประมาณดานการวิจัย ไม

สามารถดูไดจากลักษณะงานโดยตรงดังเชนงบประมาณดานการศึกษาขางตน แตจําเปนตองจําแนก

งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ ที่ตรงกับการวิจัย โดยการวิจัยในที่น้ีสามารถจําแนกไดเปนสอง

ลักษณะคือ การวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา หรืออีกนัยหนึ่งคือการวิจัยที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เปน

การวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด และการวิจัยอื่น จะเปนการวิจัยในหนวยงานหรือสถาบัน

อื่นๆที่ไดรับการอุดหนุนดานงบประมาณจากรัฐบาล ดังแสดงในตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.28  การเบิกจายงบประมาณดานการวิจัย ตามระบบ GFMIS (ลานบาท) 

2548 2549 2550 2551 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,104,959 

การเบิกจายงบประมาณทั้งประเทศรวมทั้งส้ิน 1,136,078 1,270,330 1,472,452 1,532,440 

1.การวิจัยในสถานศึกษา 2,613 2,480 3,156 3,286 

การประถมศึกษา 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาสายสามัญ 0 0 0 0 

ระดับอาชีวศึกษา 0 0 0 0 

ระดับมหาวิทยาลัย 2,613 2,447 3,120 3,235 

การศึกษาอื่น (สภาการศึกษา) 0 33 35 52 

2.การวิจัยอื่นๆ 12,162 7,854 9,228 6,433 

การวิจัยทั้งส้ิน (1.+2.) 14,775 10,334 12,384 9,719 

รอยละตอการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน 1.30 0.81 0.84 0.63 

รอยละตอGDP 0.21 0.13 0.15 0.11 

หมายเหต:ุ งบประมาณนี้รวมงบทองถิ่น และเขตปกครองพิเศษ (กทม. และพทัยา) 

ที่มา: ขอมูลงบประมาณระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

 

จากตาราง การเบิกจายงบประมาณดานการวิจัยทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 1.3 ของการเบิกจาย

งบประมาณทั้งประเทศ ในป 2548 และลดลงมาอยูในระดับประมาณรอยละ 0.6-0.8 ในป 2549-

2551 ซึ่งเมื่อคิดเปนรอยละตอ GDP พบวาอยูในระดับประมาณรอยละ 0.1-0.2 ในป 2548-2551 
ซึ่งยังหางไกลจากกลุมประเทศที่พัฒนาแลว เชน OECD ที่มีสัดสวนดังกลาวอยูประมาณกวารอยละ 2 

และกลุมประเทศ EU ที่มีสัดสวนเทากับประมาณเกือบรอยละ 2 เปนตน (ดูรูปที่ 4.12) 

รูปที่ 4.12  เปรียบเทียบคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาในกลุมประเทศพัฒนาแลว 

 

ท่ีมา: Main Science and Technology Indicators 2008 

 

และเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเซียดวยกัน จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศตางๆประมาณ 50-60 ประเทศ ของ IMD พบวาไทยมีงบดานการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) อยูที่อันดับที่ 50 ตํ่ากวา จีน มาเลเซีย ฮองกง สิงคโปร (ดูตารางที่ 4.29) 



4-72 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ตารางที่ 4.29   งบดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของไทยโดยเปรียบเทียบ 

ประเทศ อันดับ

ไทย  50

สิงคโปร  14

มาเลเซีย 42

ฮองกง 27

ฟลิปปนส 53

จีน 43

อินเดีย 51

ที่มา: IMD 2008 

 

ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

ในเรื่องการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ภาคสวนที่มีบทบาทเกี่ยวของมีทั้งภาครัฐ เอกชน 

(สถานประกอบการ) และครัวเรือน โดยการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานโดยภาครัฐผานการจัดสรร

งบประมาณจะแบงเปนสองสวน คือ การใหบริการฝกอบรมแกแรงงาน ผูประกอบการ หรือประชาชน

ทั่วไป ตามนโยบายตางๆ ของภาครัฐ และการฝกอบรมใหแกเจาพนักงานของรัฐเอง สวนการฝกอบรม

ของภาคเอกชนหรือสถานประกอบกิจการ สวนหนึ่งจะไดรับการอุดหนุนผานมาตรการลดหยอนภาษี

จากภาครัฐสําหรับการจัดการฝกอบรมใหแรงงานของตน และนอกเหนือจากนั้นก็เปนหนาที่ความ

รับผิดชอบดานคาใชจายของสถานประกอบการเองที่จะจัดฝกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือ และ

ศักยภาพของแรงงานตนในดานตางๆ  

งบประมาณจากภาครัฐดานการฝกอบรม หรือฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานของประเทศผาน

หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ จะสามารถรวบรวมไดจากขอมูลของกรมบัญชีกลางผานระบบ GFMIS ซึ่งมี

ความยากลําบากในการดึงขอมูลอยางมาก เน่ืองจากการอบรมนั้นแฝงอยูในเกือบทุกหนวยงานที่

เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ทั้งยังไมมีการจําแนกออกมาอยางชัดเจนในลักษณะงาน ดังน้ัน

จึงตองพิจารณาจากชื่อผลผลิต/โครงการ วาเกี่ยวเน่ืองกับการอบรมหรือไม รวมทั้งการอบรมใน

การศึกษานี้จะใชขอบเขตเฉพาะการอบรมเพื่อการผลิตเทาน้ัน จึงตองพิจารณาอยางถี่ถวนมากขึ้นใน

การดึงขอมูล 

งบประมาณภาครัฐดานการอบรมนี้ไดรวมงบประมาณทั้งสิ้นที่ภาครัฐอุดหนุนแกหนวยงาน

ตางๆที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการอบรม ซึ่งจะหมายรวมถึงสถาบันเพื่อฝกพัฒนาทักษะอาชีพ

โดยเฉพาะของรัฐ (สถาบันเฉพาะทาง) เชน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบันยานยนต 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันอาหาร 

สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย เปนตน รวมถึงองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กทม. และ สถาบันฝกอบรมขั้นสูงที่จัดฝกอบรมในเชิงบริหารจัดการ เชน สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ซึ่งพ่ึงพางบประมาณแผนดินเปนหลักในการใหบริการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เรียบรอยแลว 

ขอมูลการเบิกจายงบประมาณตามระบบ GFMIS ดานการอบรมแสดงในตารางที่ 4.30 ซึ่ง

สามารถจําแนกไดเปนดานตางๆ อางอิงตามผลผลิต/โครงการและกระทรวงที่รับผิดชอบ 5 ดาน คือ

การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร แรงงาน และอื่นๆ  
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ตารางที่ 4.30  การเบิกจายงบประมาณดานการอบรม ตามระบบ GFMIS (ลานบาท) 

2548  2549  2550  2551  

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  7,092,893  7,841,297  8,493,311  9,104,959  

การเบิกจายงบประมาณทั้งประเทศรวมทั้งส้ิน  1,136,078  1,270,330  1,472,452  1,532,440  

อบรมทั้งส้ิน  9,218   8,760   13,018   13,043   

ดานเกษตร 6,890 74.74 4,635 52.91 7,174 55.11 5,671 43.48 

ดานแรงงาน 1,327 14.40 1,702 19.43 1,738 13.35 2,379 18.24 

ดานอุตสาหกรรม 337 3.65 162 1.85 169 1.30 1,084 8.31 

ดานวิทยาศาสตร 40 0.43 1,177 13.44 1,215 9.33 1,288 9.87 

ดานอื่นๆ 625 6.78 1,084 12.37 2,722 20.91 2,621 20.09 

รอยละตอการเบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน 0.81   0.69   0.88   0.85   

รอยละตอGDP 0.13   0.11   0.15   0.14   

หมายเหต:ุ งบประมาณนี้รวมงบทองถิ่น และเขตปกครองพิเศษ (กทม. และพทัยา) 

ที่มา: ขอมูลงบประมาณระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

 

การเบิกจายงบประมาณดานการอบรมคิดเปนรอยละ 0.7-0.8 ของการเบิกจายงบประมาณ

ทั้งประเทศ ในป 2549-2551 และคิดเปนรอยละ 0.1 ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบการอบรมในดาน

ตางๆ พบวาการอบรมดานการเกษตรมีสัดสวนการเบิกจาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือไดรับการอุดหนุน

จากรัฐคิดเปนสัดสวนสูงสุดคือรอยละ 43-75 รองลงมา (นอกเหนือจากดานอื่นๆ) คือดานแรงงาน

เทากับรอยละ 14-19 ในป 2548-2551 สวนการอบรมดานวิทยาศาสตรไดรับความสําคัญเพ่ิมขึ้น

ต้ังแตป 2549 ที่มีสัดสวนการเบิกจายงบประมาณประมาณรอยละ 10-13 ตอการเบิกจายดานการ

อบรมทั้งหมด 

การอบรมดานการเกษตร งบประมาณสวนใหญเปนของกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือใชใน

การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตรกร การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สวนการอบรม

ดานแรงงานจะเปนสวนของการพัฒนาฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนหลัก ซึ่งจําแนก

เปนการใหบริการฝกอบรมกอนเขางาน ยกระดับฝมือแรงงาน เพ่ือยายเปลี่ยนอาชีพหรืออาชีพเสริม 

และการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม ซึ่งทางกรมฯไมสามารถจําแนกเปนระดับฝมือขั้นตางๆ ได  

สวนดานอุตสาหกรรม  งบประมาณสวนใหญเปนของกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนา

อุตสาหกรรม และสงเสริมผูประกอบการ ในขณะที่ดานวิทยาศาสตร เปนงบประมาณของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ

ถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สวนคาใชจายของสถานประกอบการดานการฝกอบรม พบวามีความยากลําบากในการ

รวบรวมขอมูล ทั้งน้ีจากการจัดประชุมสนทนากลุม (focus group)
44

 ผูเชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องขอมูล

จากหนวยงานตางๆ รวมทั้งจากสถานประกอบการ พบวาการจะใหไดมาซึ่งขอมูลในสวนนี้จากสถาน

                                             

44
 การประชุมสนทนากลุม โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนทางสังคม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ

การปรับตัวสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู , 20 กุมภาพันธ 2552, หองพาเลส 2 โรงแรมปรินซพาเลศ มหานาค หลานหลวง 

กรุงเทพฯ 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ประกอบการทั้งหมดเปนการยาก แตขอมูลที่จะสามารถเปนตัวแทนสวนหน่ึงไดคือ การที่สถาน

ประกอบการขอรับรองคาใชจายดานการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน เพ่ือนําไปลดหยอนภาษีไดสองเทา นอกจากนี้ยังมีสวนที่เปนเงินสมทบที่สถาน

ประกอบการที่มีการจางงานตั้งแต 100 คนขึ้นไปตองจายสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ตาม 

พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545) หากไมมีการฝกอบรมใหแรงงานอยางนอย 

รอยละ 50 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด ดังกลาวแลวในหัวขอกอนหนา 

จากขอมูลผลการดําเนินงาน และการใชจายเงินงบประมาณในการพัฒนาฝมือแรงงาน ของ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบวาในป 2551 ใชจายเงินงบประมาณในการนี้ไปเปน

จํานวน 1,407 ลานบาท โดยเปนการฝกยกระดับฝมือแรงงานในสัดสวนสูงที่สุด คือ 821 ลานบาท 

และมีจํานวนผูที่เขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงาน 151,327 คน สวนผูที่ไดรับการฝกพัฒนาฝมือ

แรงงานตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (สถานประกอบการจัดฝกเอง) มี

ทั้งสิ้น 3,883,275 คน (ดูตารางที่ 4.31) และไดมาขอรับรองคาใชจายในการฝกพัฒนาฝมือแรงงาน

กับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือใชในการลดหยอนภาษี และกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดอนุมัติ

คาใชจายในการฝกอบรมทั้งสิ้น 1,431 ลานบาท (ดูตารางที่ 4.32) 

ตารางที่ 4.31 ผลการดําเนินงาน (จํานวนผูเขารับการพัฒนาฝมือแรงงาน) ปงบประมาณ 2547-2551  

กิจกรรม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2547-2551 (คน) 

 

การใช

จายเงิน

งบประมาณ

(ลานบาท)

  2547 2548 2549 2550 2551 2551 

1. การใหบริการฝกเตรียมเขาทํางาน  39,502 14,887 14,847 15,932 16,264 347.09 

2. การฝกยกระดับฝมือแรงงาน และพัฒนาขีด

ความสามารถ 159,629 93,908 116,747 144,364 151,327 821.47 

ฝกยกระดับฝมือ 159,629 78,919 89,507 106,631 106,811   
การบริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการ

แขงขัน   14,989       695.87* 

การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับกลุม

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ     9,792 23,742 30,980 75.39 

การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการแขงขันดาน

การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ     1,688 13,811 13,335 50.21 

การพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรสู

แรงงานระดับฝมือหรือฝมือระดับสูงของ

อุตสาหกรรมเปาหมาย     15,611       
สงเสริม พัฒนาฝมือและศักยภาพกลุมเครือขาย

แรงงานนานาชาติ     149 180 201   
3. การฝกเพื่อเสริมทักษะ และอาชีพเสริมเชิงสังคม 36,220 78,143 76,792 87,475 84,551 239.33 

การฝกเสริมทักษะ 0 72,012 67,559 79,776 75,555   
การใหบริการฝกอาชีพสําหรับเปนผูประกอบการ

อิสระ 34,239 6,131 9,233 7,699 8,996   
การแกไขปญหาเอดส 1,981           
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กิจกรรม ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2547-2551 (คน) 

 

การใช

จายเงิน

งบประมาณ

(ลานบาท)

  2547 2548 2549 2550 2551 2551 

4 สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (พ.ร.บ.) (การ

พัฒนาฝมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ)   289,271 971,267 2,979,578 3,883,275   
5 การใหบริการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 51,079 40,549 46,902 46,654 53,589   
6 พัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน     11,490 13,548 14,085   

รวม 286,430 516,758 1,238,045 3,287,551 4,203,091 1,407.89 

หมายเหตุ: *งบประมาณนี้คือการใชจายงบประมาณของกรมพัฒนาฝมือแรงงานตามผลผลิตที่ 3 แรงงานมีฝมือและ

ศักยภาพรองรับการแขงขันภาคอุตสาหกรรม  

ที่มา: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 

ตารางที่ 4.32 จํานวนแรงงานที่ไดรับการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนา

ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จํานวนหลักสูตรการฝกอบรมที่สถานประกอบกิจการ

ไดรับการรับรอง และจํานวนคาใชจายที่สถานประกอบกิจการใชในการจัด

ฝกอบรมฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด  ผลการดําเนินงาน  

  2548 2549 2550 2551 

จํานวนแรงงานในสถานประกอบกิจการที่

ไดรับการพัฒนาฝมือและ 
คน  

280,799 890,376 2,979,578 3,958,743 

ศักยภาพตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนา แหง 1,059 4,548 7,575 18,371 

รับรองหลักสูตรการฝกอบรมทั้งส้ิน หลักสูตร  - - 91,922 - 

  รุน - - 158,053 - 

อนุมัติคาใชจายในการฝกอบรมทั้งส้ิน บาท - - 1,436,677,387 1,431,416,262 

ที่มา: กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

นอกจากนี้ ในป 2551 (การดําเนินงานของป 2550) สถานประกอบการที่มีการจางงาน

ต้ังแต 100 คนขึ้นไปที่จัดฝกอบรมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด และไมตองจายสมทบ คิดเปน

รอยละ 65.17 ของสถานประกอบการที่อยูในขายบังคับ สวนสถานประกอบการที่ไมจัดฝกอบรมหรือ

จัดฝกอบรมไมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนดและตองจายสมทบ คิดเปนรอยละ 6.41 และเปนที่

นาสังเกตวา สถานประกอบการที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งไมจัดฝกอบรมและไมจายเงินสมทบยังมี

สัดสวนที่สูงกวา คือรอยละ 28.42 (ดูตารางที่ 4.33) แสดงใหเห็นวายังมีภาคเอกชนบางสวนที่ยัง

ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ซึ่งภาครัฐอาจจะตองพิจารณาสงเสริมจูงใจเพิ่มเติม

นอกเหนือจากมาตรการทางภาษี เชน การใหเงินอุดหนุนคาใชจายในการฝกอบรมบางสวน การให

เงินอุดหนุนคาจางแรงงานสําหรับแรงงานที่ขาดงานเพื่อเขารับการอบรม เปนตน ดังเชนประเทศ

เกาหลี สิงคโปร ที่ประสบผลสําเร็จ 

 

 

 



4-76 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ตารางที่ 4.33  สรุปขอมูลการยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

(สท.2) ประจําป พ.ศ. 2549-2551 

ป 

สถานประกอบการที่อยู

ในขายบังคับ  

(ลูกจาง 100 คนขึ้นไป) 

สถานประกอบ

กิจการประเภท 

ที่ 1 

จํานวนผูรับ

การฝกตาม

แบบ สท.2 

สถานประกอบกิจการ 

ประเภทที่ 2 

สถานประกอบกิจการ 

ประเภทที่ 3 

จํานวนเงิน

สมทบที่รับ

ชําระ 

จํานวน ลูกจาง จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ เงินสมทบ จํานวน รอยละ เงินสมทบ  

(แหง) (คน) (แหง) (%) (คน) (แหง) (%) (บาท) (แหง) (%) (บาท) (บาท) 

2549 12,519 6,131,033 8,617 68.83 2,171,106 - - 44,919,181 3,902 31.17 0 44,919,180 

2550 13,985 6,530,021 8,180 58.49 2,597,678 1,090 7.79 24,107,586 4,715 33.71 0 34,107,586 

2551 13,733 6,309,200 8,950 65.17 2,963,620 880 6.41 24,885,057 3,903 28.42 0 24,885,057 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 (ขอมูลกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ภาค และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด) 

1. ประเภทสถานประกอบกิจการ สถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 หมายถึง จัดฝกอบรมครบตามสัดสวนที่กฎหมาย

กําหนด และไมตองจายสมทบ, สถานประกอบกิจการประเภทที่ 2 หมายถึง ไมจัดฝกอบรมหรือจัดฝกอบรมไม

ครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนดและตองจายสมทบ, สถานประกอบกิจการประเภทที่ 3 หมายถึง ไมปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ทั้งไมจัดฝกอบรมและไมจายเงินสมทบ 

2. ขอมูลป 2549, 2550, 2551 หมายถึง การดําเนินงานของป 2548, 2549, 2550 ตามลําดับ 

3. ชองที่ไมมีขอมูลการรายงาน หมายถึง ไมมีการเก็บขอมูลแยกประเภทในปนั้น 

ที่มา: กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 
 

4.5 กรอบการลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานตาม

แนวโนมปกติ 

4.5.1 ระดับการลงทุนดานศึกษาและทักษะฝมือแรงาน 

ตัวเลขแสดงระดับและรูปแบบการลงทุนในปจจุบันประกอบดวยมูลคาการลงทุนดาน

การศึกษา จําแนกตามแหลงที่มาของเงินทุนจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น รายจายภาคครัวเรือน 

(out of pocket) และการบริจาคจากภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งมูลคาการลงทุนดานการวิจัย และการ

พัฒนาฝมือแรงงาน ซึ่งคือการฝกอบรมที่ปรากฎในแผนงานของขอมูลงบประมาณรายจายของรัฐ   

(ดังแสดงในตารางที่ 4.34) จากตารางยังแสดงจํานวนประชากรวัยศึกษา จํานวนนักเรียน/นักศึกษา

ทั้งในระบบ และนอกระบบ ซึ่งคือ “Q” ที่จะใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยในการลงทุนดังกลาว  

โดยไดทําการรวบรวมขอมูลในปงบประมาณ 2548-2551  ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี  

• รายจายสําหรับการศึกษารวมจากทุกภาคสวน ทั้งรัฐบาลกลาง (จากขอมูล GFMIS 

ของกรมบัญชีกลาง) รัฐบาลทองถิ่น (ขอมูลจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น) ครัวเรือน (ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

(SES) สํานักงานสถิติแหงชาติ) และภาคธุรกิจเอกชน (ขอมูลบริจาคเพื่อการศึกษา

จากกรมสรรพากร) ในป 2548 เทากับ 337,692 ลานบาท และเพิ่มเปน 

464,075 ลานบาทในป 2551 โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ตอผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP)  
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• จํานวนผูเรียนในป 2548 แบงเปนผูเรียนในระบบจํานวนทั้งสิ้น 14,464,636 คน 

และเพิ่มเปน 15,212,850 คนในป 2551 สวนผูเรียนนอกระบบมีจํานวนทั้งสิ้น 

5,266,914 คน  และลดลงเหลือ  3,200,751 คนในป  2551(สํ า นักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา) จํานวนนักเรียนนักศึกษาใชขอมูลของสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปนฐาน เพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลประมาณการ

จํานวนผูเรียนของ สกศ. ที่จะไดใชในการประมาณการการลงทุนดานการศึกษาใน

ลําดับตอไป 

• อน่ึง  การประมาณการจํานวนผูเรียนของ สกศ. ดังกลาว เปนการประมาณการตาม

แนวโนมปกติซึ่งไดรวมเอาเปาหมายทางนโยบายการศึกษาที่ไดกําหนดไวแลว และ

ภาครัฐกําลังดําเนินการไป เชนอัตราการเขาเรียนรอยละ 100 (การศึกษาภาค

บังคับ-ขั้นพ้ืนฐาน) สัดสวนสายสามัญตออาชีวศึกษาเปน 50:50 สัดสวนการจัด

การศึกษาของเอกชนเปนรอยละ 30 

• รายจายรวมสําหรับการวิจัย ทั้งภาครัฐ (จากขอมูล GFMIS ของกรมบัญชีกลาง) 

และเอกชน (ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)) ในป 2548 

เทากับ 14,775 ลานบาท และลดลงเหลือเปน 9,693 ลานบาทในป 2551 โดย

คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.16 ตอ GDP  

• รายจายรวมสําหรับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานทั้งภาครัฐ (จากขอมูล GFMIS ของ

กรมบัญชีกลาง) และเอกชน (ขอมูลแสดงรายจายการวิจัย เพ่ือนําหักลดหยอนภาษี 

จากกรมสรรพากร และเงินสมทบ จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน) ในป 2548 เทากับ 

9,668 ลานบาท และเพิ่มเปน 14,521 ลานบาทในป 2551 โดยคิดเปนสัดสวน

รอยละ 0.16 ตอ GDP 

ตารางที่ 4.34  การลงทุนดานการศึกษาและจํานวนผูเรยีน ในปงบประมาณ 2548-2551 

 

 

ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 

ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) (ลานบาท) 7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,104,959 

รายจายดานการศึกษา (ลานบาท) 337,692 370,629 431,993 464,075 

รายจายดานการวิจัย (ลานบาท) 14,775 8,359 9,207 9,693 

รายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน (ลานบาท) 9,668 9,742 14,185 14,521 

รายจายดานการศึกษา : GDP (รอยละ) 4.76 4.73 5.09 5.10 

รายจายดานการวิจัย : GDP (รอยละ) 0.32 0.2 0.22 0.16 

รายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน : GDP (รอยละ) 0.14 0.12 0.17 0.16 

จํานวนประชากร 62,811,354 62,394,210 62,408,492 63,903,571 

จํานวนประชากร อายุ 3-21 ป 17,435,148 17,264,876 17,117,219 16,989,252 

อายุ 3-11 ป 8,019,832 7,867,708 7,708,037 7,515,166 

อายุ 12-17  ป 5,663,529 5,719,334 5,785,191 5,820,527 

อายุ 18-21 ป 3,751,787 3,677,834 3,623,991 3,653,559 

ปการศึกษาเฉลีย่ 8.59 8.68 8.75 8.67 
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ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 

จํานวนนักเรียนในระบบ (Q): คน 14,464,636 14,789,212 14,641,797 15,212,850 

กอนประถมและประถมศึกษา  8,300,126 8,213,195 8,125,130 8,070,290 

มัธยมศึกษาสายสามัญ 3,642,127 3,832,114 3,930,041 4,031,380 

อาชีวศึกษา 698,156 764,042 770,044 833,570 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตรี และต่ํากวา)  1,824,227 1,979,861 1,816,582 2,277,610 

จํานวนนักเรียนนอกระบบ (Q): คน 5,266,914 5,547,048 3,897,292 3,200,751* 

อัตราการเขาเรียน (เฉพาะในระบบ) 75.0 77.2 76.5 82.7 

กอนประถมและประถมศึกษา  95.0 94.9 93.6 97.6 

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 84.0 85.6 85.7 90.9 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตรี และต่ํากวา) 43.2 47.2 43.4 54.7 

% นร.สายสามญั : อาชีวศึกษา  (เฉพาะในระบบ) 59 59 60 58 

แหลงท่ีมาของเงิน 98.8 98.8 98.9 98.7 

รัฐบาลกลาง  71.6 73.5 75.1 72.7 

รัฐบาลทองถิ่น 4.9 5.1 5.0 4.8 

ครัวเรือน  21.5 19.6 18.1 20.6 

เอกชน (บริจาค) 0.8 0.6 0.7 0.6 

รายจายดานการศึกษา (ลานบาท) 337,692 370,629 431,993 464,075 

รายจายรัฐบาลกลาง 241,847 272,377 324,579 337,458 

กอนประถมและประถมศึกษา 95,580 99,408 119,697 124,178 

มัธยมศึกษาสายสามัญ 62,379 76,312 93,715 98,368 

อาชีวศึกษา  11,354 11,521 13,990 15,011 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตรี และต่ํากวา) 36,264 42,665 47,660 57,366 

อื่นๆ (นอกระบบ) 36,271 42,470 49,516 42,535 

รายจายรัฐบาลทองถิ่น 16,675.04 18,865.37 21,588.60 22,459.15 

รายจายครัวเรือน  72,512** 72,512 78,048 95,496 

กอนประถมและประถมศึกษา 28,696 28,696 29,767 41,630 

มัธยมศึกษาสายสามัญ 23,936 23,936 26,066 29,382 

อาชีวศึกษา 5,320 5,320 6,620 6,215 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตรี และต่ํากวา) 14,555 14,555 15,590 18,256 

อื่นๆ (นอกระบบ) 4 4 5 13 

รายจายเอกชน (บริจาคเพื่อการศึกษา) 2,623 2,363 3,202 2,597 

หมายเหต:ุ *ประมาณการจากขอมูลปกอนหนา 
**รายจายดานการศึกษาของครัวเรือนที่แสดงในป 2548 สมมติใหเทากับขอมลูรายจายของครัวเรือนในป 2549  

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 
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4.5.2 ประมาณการระดับการลงทุนดานการศึกษา (Scenario 0) 

ขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมและแสดงไวในหัวขอ 4.5.1 จะถูกนํามาใชเปนฐานในการประมาณ

การระดับการลงทุนดานการศึกษาตามแนวโนมในปจจุบัน หรือ scenario 0 สําหรับระยะ 5, 10, 15 

และ 20 ปขางหนา ไดแก ป 2556, ป 2561, ป 2566 และ ป 2571 โดยมีขั้นตอนในการประมาณ

การ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณรายจายดานการศึกษาตอหัว โดยแบงประเภทรายจายออกเปน 12 

กลุมไดแก      

1.การศึกษาในระบบ  

• จําแนกตามระดับการศึกษา 4 ระดับ คือการประถมศึกษา (รวมกอนประถมศึกษา) 

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

• แตละระดับการศึกษาจําแนกเปนสถานศึกษา 2 ประเภท คือของรัฐและเอกชน 

2.การศึกษานอกระบบ 

• จําแนกเปน 2 ประเภทคือ การศึกษานอกระบบสายสามัญ และการศึกษานอกระบบ

สายอาชีพและการพัฒนาทักษะอื่นๆ (สงเสริมการรูหนังสือ พัฒนาทักษะชีวิต 

พัฒนาสังคม) 

3.การบริการสนับสนุนการศึกษา คือรายจายรัฐบาลกลาง (ขอมูล GFMIS หมวดรายจายดาน

การศึกษา รายการการศึกษาไมกําหนดระดับ และการบริการสนับสนุนการศึกษา) ซึ่งสวนใหญเปน

เรื่องการกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) 

4.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา เปนขอมูลจากรมสรรพากรที่บริษัทตางๆ และครัวเรือน 

(ภาคเอกชน) ไดบริจาคเพื่อสนับสนุนดานการศึกษา โดยรายจายนี้สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

2 เทา 

โดยมีวิธีการคํานวณดังน้ี 

1. รายจายดานการศึกษาตอหัวสําหรับ 9 กลุมดังกลาวขางตน ใชสูตร 

รายจายการศึกษาตอหัว
it
    =   รายจายการศึกษารวม

it
  /  จํานวนผูเรียน

it
 

โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ และ t 

หมายถึง ปงบประมาณ 

โดยรายจายดานการศึกษารวมนี้ ประกอบดวยรายจายจาก 3 แหลง คือ รายจายงบประมาณ

จากรัฐบาลกลาง รายจายงบประมาณจากรัฐบาลทองถิ่น และรายจายของครัวเรือน 

ในการคํานวณรายจายการศึกษาตอหัวดังกลาว ใชขอมูลรายจายภาครัฐบาลกลาง (ตารางที่ 

4.22) รายจายของรัฐบาลทองถิ่น (ตารางที่ ผ7-3 ในภาคผนวก 7) ขอมูลรายจายดานการศึกษา

ของครัวเรือนแสดงดังตารางที่ 4.35 และ 4.36 สวนรายจายรวมดานการศึกษาแสดงดังตารางที่ 

4.37 และ จํานวนนักเรียน/นักศึกษา แสดงดังตารางที่ 4.38 
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ตารางที่ 4.35  คาใชจายดานการศึกษาของครัวเรือน เฉลี่ยตอคนตอป จําแนกตามประเภท

คาใชจาย ระดับการศึกษา และสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน 

บาทตอคนตอป  การศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน การศึกษาในสถานศึกษาของรฐั

คา 

ธรรมเนียม

การศึกษา 

คาเครื่อง 

แบบ 

คาสมุด 

หนังสือ 

อุปกรณ

การศึกษา 

คา

เดินทาง

ไปศึกษา 

คา 

ธรรมเนียม

การศึกษา 

คาเครื่อง 

แบบ 

คาสมุด 

หนังสือ 

อุปกรณ

การศึกษา 

คา

เดินทาง

ไปศึกษา 

2549            

กอนประถมศึกษา 9,107 1,322 1,137 3,470 1,400 627 466 1,658 

ประถมศึกษา 9,663 1,326 1,524 3,856 1,644 808 732 2,102 

มัธยมศึกษาตอนตน 9,189 1,502 1,660 4,450 2,527 1,180 1,162 2,836 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 17,263 1,654 1,933 4,332 3,813 1,261 1,495 3,203 

อาชีวศึกษา 10,237 1,545 1,931 5,129 3,392 1,386 1,579 4,303 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตรี และต่ํากวา) 31,220 1,615 3,233 6,488 10,723 1,380 2,257 5,227 

อื่นๆ* - 1,054 1,025 471 - 300 200 2,100 

เฉลี่ย 12,457 1,416 1,742 4,402 4,272 942 986 2,825 

2550            

กอนประถมศึกษา 10,082 1,333 1,288 3,910 1,735 699 517 2,218 

ประถมศึกษา 9,730 1,363 1,576 4,613 1,972 862 815 2,463 

มัธยมศึกษาตอนตน 8,855 1,527 1,650 4,186 2,803 1,202 1,277 3,081 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 14,127 1,450 2,033 4,473 4,182 1,256 1,482 3,601 

อาชีวศึกษา 11,528 1,441 2,318 5,511 4,524 1,525 1,717 4,755 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตรี และต่ํากวา) 33,602 1,654 3,605 7,857 12,712 1,459 2,483 5,272 

อื่นๆ* 500 555 337 338 1,000 - 2,500 - 

เฉลี่ย 12,517 1,420 1,858 4,860 4,920 994 1,069 3,178 

2551            

กอนประถมศึกษา 9,222 999 895 3,849 1,457 719 522 2,245 

ประถมศึกษา 10,931 1,438 1,696 4,971 2,695 922 899 2,773 

มัธยมศึกษาตอนตน 9,079 1,567 1,839 4,672 2,965 1,250 1,364 3,448 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 20,116 1,735 2,376 7,028 4,392 1,363 1,594 3,825 

อาชีวศึกษา 11,728 1,635 1,991 5,581 4,066 1,469 1,788 4,817 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตรี และต่ํากวา) 33,390 1,683 3,206 7,748 15,604 1,578 2,823 6,459 

อื่นๆ* 924 1,967 1,649 2,916 - - - - 

เฉลี่ย 12,567 1,312 1,574 5,013 5,519 1,018 1,113 3,526 

หมายเหต:ุ *การศึกษาอื่นๆ คือ การศึกษาไมกําหนดระดับ และการศึกษาอื่น  

ที่มา: ประมวลผลจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey, SES) ป 

2549-2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

ตารางที่ 4.36  คาใชจายรวมดานการศึกษาของภาคครัวเรือน (out of pocket) จําแนกตาม

ระดับการศึกษา และสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน 

ลานบาท 2549 2550 2551 

การศึกษาในสถานศึกษา การศึกษาในสถานศึกษา การศึกษาในสถานศึกษา 

เอกชน รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน รัฐ 

การประถมศึกษา*  13,435 15,261 14,275 15,491 22,642 18,987 

มัธยมศึกษาสายสามัญ 5,768 18,168 6,112 19,954 7,695 21,687 

อาชีวศึกษา 2,515 2,805 3,124 3,497 3,084 3,131 

อุดมศึกษา (ปรญิญาตรี และต่ํากวา)  5,798 8,758 6,317 9,274 6,337 11,919 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-81 

ลานบาท 2549 2550 2551 

การศึกษาในสถานศึกษา การศึกษาในสถานศึกษา การศึกษาในสถานศึกษา 

เอกชน รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน รัฐ 

อื่นๆ**  2 2 3 2 13 0 

รวม 27,518 44,994 29,832 48,217 39,771 55,725 

หมายเหต:ุ *การประถมศึกษา คือการศึกษาระดับกอนประถม-ประถมศึกษา 

** การศึกษาอื่นๆ คือ การศึกษาไมกําหนดระดับ และการศึกษาอื่น 

ที่มา: ประมวลผลจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey, SES) ป 

2549-2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

ตารางที่ 4.37  การลงทุนดานการศึกษาของภาครัฐ รวมกับคาใชจายรวมดานการศึกษาของ

เอกชน (ครัวเรือน) จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน  

ลานบาท   2548 2549 2550 2551 

ดานการศึกษา รวมทั้งสิ้น
1
 337,692 370,629 431,993 464,075 

รวมการศึกษาในระบบ 290,218 315,546 367,560 407,986 

สําหรับการศึกษาใน รร.รัฐ 243,445 267,456 316,749 342,810 

สําหรับการศึกษาใน รร.เอกชน 46,772 48,090 50,811 65,177 

การประถมศึกษา*  สําหรับการศึกษาใน รร.รัฐ 108,240 112,109 132,966 138,545 

สําหรับการศึกษาใน รร.เอกชน 22,316 22,479 23,423 33,672 

รวม 130,556 134,587 156,389 172,217 

มัธยมศึกษาสายสามัญ สําหรับการศึกษาใน รร.รัฐ 78,584 92,320 111,991 119,989 

สําหรับการศึกษาใน รร.เอกชน 9,243 9,709 10,338 12,467 

รวม 87,827 102,029 122,329 132,457 

อาชีวศึกษา สําหรับการศึกษาใน รร.รัฐ 11,314 11,281 14,488 14,635 

สําหรับการศึกษาใน รร.เอกชน 5,381 5,593 6,157 6,637 

รวม 16,682 16,854 20,625 21,245 

อุดมศึกษา   สําหรับการศึกษาใน รร.รัฐ 45,307 51,746 57,304 69,641 

(ปริญญาตรี และต่ํากวา) สําหรับการศึกษาใน รร.เอกชน 9,832 10,309 10,893 12,401 

รวม 55,139 62,056 68,196 82,042 

การศึกษานอกระบบ** 4,973 5,876 7,166 7,257 

สําหรับการศึกษาใน รร.รัฐ 4,971 5,875 7,163 7,244 

สําหรับการศึกษาใน รร.เอกชน 2 2 3 13 

บริการสนับสนุนการศึกษา***  39,878 46,843 54,066 46,234 

 บริจาคเพื่อการศึกษา**** 2,623 2,363 3,202 2,597 

หมายเหต:ุ 1รวมการศึกษาในระบบ นอกระบบ บริการสนับสนุนการศึกษา และการบริจาคเพื่อการศึกษา 

* การประถมศึกษา คือการศึกษาระดับกอนประถม-ประถมศึกษา 
** การศึกษานอกระบบ คือ การศึกษาไมกําหนดระดับ และการศึกษาอื่น ใน GFMIS 
***บริการสนับสนุนการศึกษาสวนใหญเปนรายจายการใหกูยืมตามโครงการ กยศ. และกรอ. 
****การบริจาคเพื่อการศึกษาของนิติบุคคล และบคุคลธรรมดา ที่แสดงตอกรมสรรพากรเพื่อการ

ลดหยอนภาษ ี

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

ตารางที่ 4.38  จํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามระดับการศกึษา และประเภทสถานศึกษา

ของรัฐ/เอกชน 

นักเรียน/นักศึกษา (คน) 2548 2549 2550 2551 

การศึกษา (ในระบบ) รวม 14,464,636 14,789,212 14,641,797 15,212,850 

รัฐ 12,007,357 12,210,800 12,035,272 12,113,768 

เอกชน 2,457,279 2,578,412 2,606,525 3,099,082 



4-82 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

นักเรียน/นักศึกษา (คน) 2548 2549 2550 2551 

การประถมศึกษา*  รัฐ 6,818,962 6,704,885 6,599,563 6,230,770 

เอกชน 1,481,164 1,508,310 1,525,567 1,839,520 

รวม 8,300,126 8,213,195 8,125,130 8,070,290 

มัธยมศึกษาสายสามัญ รัฐ 3,251,575 3,389,166 3,455,095 3,494,920 

เอกชน 390,552 442,948 474,946 536,460 

รวม 3,642,127 3,832,114 3,930,041 4,031,380 

อาชีวศึกษา รัฐ 438,442 485,167 495,138 511,645 

เอกชน 259,714 278,875 274,906 321,925 

รวม 698,156 764,042 770,044 833,570 

อุดมศึกษา (ป.ตรีและต่ํากวา) รัฐ 1,498,378 1,631,582 1,485,476 1,876,433 

เอกชน 325,849 348,279 331,106 401,177 

รวม 1,824,227 1,979,861 1,816,582 2,277,610 

การศึกษานอกระบบ รวม 5,266,914 5,547,048 3,897,292 3,200,751 

สายสามัญ 1,703,247 1,975,740 982,347 1,014,174 

สายอาชีพและ

พัฒนาทักษะอื่นๆ 
3,563,667 3,571,308 2,914,945 2,186,577 

หมายเหต:ุ *การประถมศึกษา คือการศึกษาระดับกอนประถม-ประถมศึกษา 
ที่มา: รางแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

จากการคํานวณดังขั้นตอนที่ 1 จะไดรายจายดานการศึกษาตอหัวในป 2548-2551 ดัง

แสดงในตารางที่ 4.39(ก) 

ตารางที่ 4.39(ก) รายจายดานการศึกษาเฉลี่ยตอหัว ป 2548-2551 (บาทตอคนตอป)  

รายการ 

ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551   

รายจายดานการศึกษาเฉลี่ยตอหวั (P)  

การประถมศึกษา 

สถานศึกษารัฐ 15,873 16,720 20,148 22,236 

สถานศึกษาเอกชน  15,066 14,903 15,353 18,305 

มัธยมศึกษา สายสามัญ       
สถานศึกษารัฐ 24,168 27,240 32,413 34,333 

สถานศึกษาเอกชน  23,667 21,920 21,767 23,240 

อาชีวศึกษา       
สถานศึกษารัฐ 25,804 23,252 29,261 28,603 

สถานศึกษาเอกชน  20,720 20,054 22,398 20,615 

อุดมศึกษา       
สถานศึกษารัฐ 30,237 31,715 38,576 37,113 

สถานศึกษาเอกชน* 17,792 16,646 19,077 15,796 

การศึกษานอกระบบ 944 1,059 1,839 2,267 

บริการสนับสนุนการศึกษา**  11,295 12,220 14,412 10,807 

หมายเหต:ุ *มีการปรับขอมูลเพื่อใหสมเหตุสมผล ดังอธิบายในเนื้อหารายงาน 

**บริการสนับสนุนการศึกษาสวนใหญเปนรายจายการใหกูยืมตามโครงการ กยศ. และกรอ. จึงคิดเปนตอ

หัวของนักเรียนนักศึกษารวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-83 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจายดานการศึกษาตอหัว พบวา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน

สถานศึกษาของรัฐมีรายจายตอหัวสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ โดยในป 2551 อยูที่ระดับ 37,113 บาท

ตอคน รองลงมาเปนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญภาครัฐโดยมีรายจายตอหัวเฉลี่ย 34,333 

บาทตอคน อาชีวศึกษา 28,603 บาทตอคน ในขณะที่การศึกษานอกระบบมีรายจายตอหัวเฉลี่ย 

ตํ่าสุด คือ 2,267 บาทตอคน ทั้งน้ีจากการพิจารณาและจําแนกขอมูลงบประมาณจากระบบ GFMIS 

ในระดับการศึกษากอนประถมและมัธยมศึกษาใหมดังที่ไดกลาวแลวในหัวขอกอนหนา (ดูตารางที่ 

4.22) ทําใหไดขอมูลรายจายเฉลี่ยตอหัวในระดับการศึกษาทั้งสองที่สมเหตุสมผล 

อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาขอมูลรายจายและจํานวนผูเรียนประกอบ พบวาโดยเปรียบเทียบ

รายจายดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษาภาคเอกชนต่ํากวาภาครัฐมากซึ่งผิดปกติ 

และยังตํ่ากวาการประถมศึกษา และมัธยมศึกษาดวยซึ่งผิดปกติมาก จึงไดมีการพิจารณาขอมูลอีกครั้ง

พบวา เน่ืองจากขอมูลรายจายดานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

เปนรายจายที่ครัวเรือนจายเทาน้ันไมมีการอุดหนุนจากภาครัฐ และขอมูลรายจายดังกลาวมาจาก

ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey, SES)  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาดูในรายละเอียดพบวาขอมูลจํานวนผูเรียนในระดับอุดมศึกษามีปญหา คือตํ่ากวาความเปน

จริง (ขอมูลผูเรียนจริงของ สกศ. (2552)) มาก ผิดกับระดับการศึกษาอื่นที่ใกลเคียงกับขอมูลจริง ทํา

ใหเมื่อรวมปนรายจายดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมดจากภาคครัวเรือนจะต่ํากวาความเปน

จริงมาก และเมื่อนําขอมูลดังกลาวมาหารดวยจํานวนผูเรียนจริงจาก สกศ. ตามขั้นตอนที่ 1 ดังกลาว

ขางตน ทําใหไดรายจายเฉลี่ยตอหัวที่ตํ่ากวาความเปนจริงมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.39(ก) 

ดังน้ันเพื่อใหขอมูลสมเหตุสมผลสอดคลองกับความเปนจริง จึงปรับขอมูลโดยนําขอมูล

รายจายเฉลี่ยตอหัวระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจากตารางที่ 4.39(ก) ดังกลาวมาเฉลี่ย

กับรายจายเฉลี่ยตอหัวที่คํานวณจากขอมูล SES โดยตรง ก็จะไดรายจายเฉลี่ยตอหัวระดับอุดมศึกษา

ของสถานศึกษาเอกชนที่เพ่ิมขึ้นใกลเคียงกับสถานศึกษารัฐ ดังแสดงในตารางที่ 4.39(ข) 

 

ตารางที่ 4.39(ข) รายจายดานการศึกษาเฉลี่ยตอหัว ป 2548-2551 (บาทตอคนตอป)  

(หลังปรับ)  

รายการ 

ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551   

รายจายดานการศึกษาเฉลี่ยตอหวั (P)  

การประถมศึกษา 

สถานศึกษารัฐ 15,873 16,720 20,148 22,236 

สถานศึกษาเอกชน 15,066 14,903 15,353 18,305 

มัธยมศึกษา สายสามัญ         

สถานศึกษารัฐ 24,168 27,240 32,413 34,333 

สถานศึกษาเอกชน 23,667 21,920 21,767 23,240 

อาชีวศึกษา         

สถานศึกษารัฐ 25,804 23,252 29,261 28,603 

สถานศึกษาเอกชน 20,720 20,054 22,398 20,615 

อุดมศึกษา         

สถานศึกษารัฐ 30,237 31,715 38,576 37,113 

สถานศึกษาเอกชน*  30,174 29,601 32,898 30,911 



4-84 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

รายการ 

ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551   

การศึกษานอกระบบ 944 1,059 1,839 2,267 

บริการสนับสนุนการศึกษา**  11,295 12,220 14,412 10,807 

หมายเหต:ุ *มีการปรับขอมูลเพื่อใหสมเหตุสมผล ดังอธิบายในเนื้อหารายงาน 

**บริการสนับสนุนการศึกษาสวนใหญเปนรายจายการใหกูยืมตามโครงการ กยศ. และกรอ. จึงคิดเปนตอ

หัวของนักเรียนนักศึกษารวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 

อน่ึงรายจายเฉลี่ยตอหัวของการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาสายสามัญ

เล็กนอย สามารถอธิบายไดจากสัดสวนรายจายดานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของทองถิ่น (ที่ไมมี

ขอมูลรายจายตามระดับการศึกษาโดยตรง ตองประเมินจากจํานวนนักเรียนและการอุดหนุนรายหัว) 

และคาใชจายภาคครัวเรือนที่อยูในระดับตํ่ากวาโดยเปรียบเทียบ 

นอกจากนี้รายจายเฉลี่ยตอหัวของการศึกษานอกระบบยังคงตํ่าอยู (เมื่อพิจารณาถึงการ

อุดหนุนคาใชจายรายหัวจากรัฐ) ทั้งน้ีเน่ืองจากขอจํากัดของขอมูลงบประมาณระบบ GFMIS ที่มีรายระ

เอียดไมชัดเจนในสวนนี้ (อาจจะไปรวมอยูในการศึกษาระดับอื่น ซึ่งไมสามารถแยกได) และระบบ

ขอมูลจํานวนผูเรียนที่อาจมีการนับซ้ําทําใหสูงเกินปกติ แตหากคํานึงถึงลักษณะของการศึกษานอก

ระบบที่มีการใชโครงสรางพ้ืนฐาน (เชน อาคารเรียน) รวมกับการศึกษาระดับอื่น รายจายเฉลี่ยตอหัว

ระดับดังกลาว เมื่อมีการบวกเงินอุดหนุนคาใชจายพื้นฐานรายหัวที่รัฐอุดหนุนเพิ่มในป 2552 ก็

สามารถใชในการประมาณการตอได 

และเมื่อพิจารณาการศึกษาระดับตางๆของภาครัฐพบวา ต้ังแตป 2550 รายจายตอหัวมีการ

ปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการอนุมัติปรับอุดหนุนรายหัวเพิ่มจากภาครัฐในปดังกลาว 

 

ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการรายจายเพื่อการศึกษาตอหัวและประมาณการจํานวนผูเรียน 

ในป 2556, ป 2561, ป 2566 และ ป 2571  แยกตามประเภทการศึกษา 12 กลุม โดยมีขอสมมติ

ดังน้ี 

ประเภท สมมติฐาน (S0: แนวโนมปกติ) 
รายจายตอหัว (P)  

ในระบบ ตามชั้นการศึกษา และสถานศึกษา

รัฐ/เอกชน 

1. เพิ่มเติมเงินอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ในป 

2552 (ดูตารางที่ 4.26) 
2. ปรับดวยอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของรายจาย

ตอหัวป 2548-2551 ภายใตสมมติฐานวาแนวโนมนี้จะเกิดซํ้า

ภายใน 7 ป  และหักลบดวยอัตราเงินเฟอที่เกินปกติ* ไปตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 
นอกระบบ 1. เพิ่มเติมเงินอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ในป 

2552 (ดูตารางที่ 4.26) 

2. ปรับดวยอัตราเงินเฟอประมาณการ เทากับรอยละ 2.5  ไปตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

บริการสนับสนนุการศึกษา 1. ในป 2552 ใชคาเฉลี่ยของป 2548-2551 (ภายใตสมมติฐานวา

งบประมาณไมแตกตางจากเดิมมากนัก) 
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ประเภท สมมติฐาน (S0: แนวโนมปกติ) 
 2. ปรับดวยอัตราเงินเฟอประมาณการ เทากับรอยละ 2.5  ไปตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

จํานวนนักเรียน (Q)  

ในระบบ  ( 4 ระดับ และสถานศึกษารัฐ/เอกชน)  

1. ป 2552-2559 ใชขอมูลจากการประมาณการจํานวนผูเรียนของ สกศ. (2552)** 

2. ป 2560-2569 ใชขอมูลจากการประมาณการจํานวนผูเรียนของ สกศ. (2551)***

3. ป 2570-2571 ใชอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) จากการประมาณการ

จํานวนผูเรียน (ในขอ 1) ป 2567-2569 
นอกระบบ  

สายสามัญ ใชขอมูลการประมาณการจํานวนผูเรียนของ สกศ. (2551)*** โดย

ในป 2552-2554 ใชอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) 

ของจํานวนผูเรียนนอกระบบสายสามัญ จากป 2551  ไป 2555 
(เทากับ 7.5% ตอป) (เนื่องจากขอมูลประมาณการสูงเกินปกติ) 

สายอาชีพและพัฒนาทักษะอ่ืนๆ อิงการเปนสัดสวนตอนักเรียนนอกระบบสายสามัญในป 2548-

2551 (คิดเปน 2.16 เทา) ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(เนื่องจากไมมีขอมูลประมาณการของ สกศ.) 

Q สําหรับบริการสนับสนุนการศึกษา ใชจํานวนประมาณการผูเรียนในระบบระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

รายจายเอกชน (บริจาคเพื่อการศึกษา) (V) 1. ในป 2552 ใชคาเฉลี่ยของป 2548-2551  

2.  ปรับดวยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณการ (nominal 

GDP growth) ในแตละป  ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หมายเหตุ: *เน่ืองจากอัตราเงินเฟอป 2548-2551 สูงผิดปกติ การใชแนวโนมมูลคาจากป 2548-2551 จึงควร

ปรับอัตราเงินเฟอที่เกินปกติออก โดยอัตราเงินเฟอที่เกินปกติไดมาจาก คาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอป 

2548-2551  (เทากับรอยละ 4.22) หักดวยเงินเฟอแนวโนมปกติ คือ 2.5 (จาการประมาณการของ

ผูวิจัย) จะไดอัตราเงินเฟอที่เกินปกติ (เทากับรอยละ 1.72)  
**สกศ. (2552), รางแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555-2559),  สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

***สกศ. (2551), การประมาณการจํานวนผูเรียนของประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2555-2569,  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

 

สูตรการคํานวณ รายจายการศึกษาตอหัว (P) คือ  

1.สูตรการคํานวณ รายจายการศึกษาตอหัว (P) สําหรับการศึกษาในระบบคือ  

ประมาณการรายจายการศึกษาตอหัว 
it 
  =  (รายจายการศึกษาตอหัว 

i
ในป 2551 + เงินอุดหนุนรายหัว

ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
 i
 ในป 2552) X อัตราการ

เติบโตสะสม (compound growth) ของรายจายตอหัว 

ป 2548-2551 ภายใตสมมติฐานวาแนวโนมนี้จะเกิดซํ้า

ภายใน 7 ป และหักลบดวยอัตราเงินเฟอที่เกินปกติ* ไป

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หมายเหตุ: *สูตรคือ [(P ป 2551/P ป 2548) 
(1/7)

-1]-1.72 



4-86 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ และ t 

หมายถึง ปงบประมาณ 

2.สูตรการคํานวณ รายจายการศึกษาตอหัว (P) สําหรับการศึกษานอกระบบคือ  

ประมาณการรายจายการศึกษาตอหัว 
it
   =  (รายจายการศึกษาตอหัวi ในป 2551 +  เงินอุดหนุนราย

หัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปi ในป 2552) X อัตราเงิน

เฟอรอยละ 2.5 ตอป 

โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษานอกระบบสายสามัญ สายอาชีพ และพัฒนาทักษะอื่นๆ  

และ t หมายถึง ปงบประมาณ 

3.สูตรการคํานวณ รายจายการศึกษาตอหัว (P) สําหรับการบริการสนับสนุนการศึกษาคือ  

ประมาณการรายจายการศึกษาตอหัว 
it
   =  คาเฉล่ียของรายจายการศึกษาตอหัว 

i
 ป 2548-2551 X 

อัตราเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

โดยที่ i หมายถึงระดับการบริการสนับสนุนการศึกษา และ t หมายถึง ปงบประมาณ 

 

จากการคํานวณตามสูตรขางตนจะไดประมาณการรายจายตอหัวดังแสดงในตารางที่ 4.40 

ตารางที่ 4.40  ประมาณการรายจายดานการศึกษาเฉลี่ยตอหัว (บาทตอคนตอป)   

รายการ 

ปงบประมาณ

2552 2556 2561 2566 2571 

รายจายดานการศึกษาเฉลี่ยตอหัว (P)         
การประถมศึกษา        

สถานศึกษารัฐ 23,778 27,051 31,681 37,104 43,454 

สถานศึกษาเอกชน 20,914 25,817 33,473 43,398 56,267 

มัธยมศึกษา สายสามัญ           

สถานศึกษารัฐ 36,752 42,068 49,772 58,887 69,671 

สถานศึกษาเอกชน 26,924 30,825 36,470 43,149 51,051 

อาชีวศึกษา           

สถานศึกษารัฐ 32,913 35,306 38,543 42,076 45,934 

สถานศึกษาเอกชน 26,597 29,070 32,488 36,308 40,577 

อุดมศึกษา           

สถานศึกษารัฐ 37,576 39,487 42,013 44,701 47,560 

สถานศึกษาเอกชน 31,282 32,811 34,827 36,967 39,239 

การศึกษานอกระบบ 3,293 3,635 4,113 4,654 5,265 

บริการสนับสนนุการศึกษา* 12,479 13,775 15,585 17,633 19,950 

หมายเหตุ: *บริการสนับสนุนการศึกษาสวนใหญเปนรายจายการใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามโครงการ กยศ. และกรอ. 

จึงคิดเปนตอหัวของนักเรียนนักศึกษารวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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สําหรับการคํานวณจํานวนผูเรียนหรือนักเรียน/นักศึกษา แบงเปนสองกรณี คือนักเรียนใน

ระบบและนอกระบบ เน่ืองจากมีลักษณะการศึกษาที่แตกตางกัน เน่ืองจากสํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (สกศ. (2552) และ สกศ. (2551)) ไดประมาณการจํานวนผูเรียนไวแลวเปนอยางดี ที่มี

การศึกษาและคํานวณโดยคํานึงถึงแนวโนมประชากรในอนาคตที่จะมีจํานวนเด็กลดลงและจํานวน

ผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น รวมทั้งนโยบายดานการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ (อัตราการเขาเรียน 

อัตราการเรียนจบ สัดสวนนักเรียนภาครัฐตอเอกชน สัดสวนนักเรียนสายสามัญตอสายอาชีพ จํานวน

ปการศึกษาเฉลี่ย) และขอจํากัดในทางปฏิบัติเรียบรอยแลว การศึกษานี้จึงใชขอมูลของ สกศ. น้ีในการ

ประมาณการรายจายเพ่ือการศึกษาโดยตรง โดยรายละเอียดการคํานวณจํานวนผูเรียนของ สกศ. 

ดังกลาวปรากฎอยูในภาคผนวก 3 

อน่ึง สกศ.ไดประมาณการจํานวนผูเรียนถึงป 2569 ดังน้ันในการประมาณการตอเนื่องจนถึง
ป 2571  จึงใชอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) จากการประมาณการจํานวนผูเรียน 3 ป

กอนหนาคือ ป 2567-2569 

ทั้งน้ีการศึกษานอกระบบจะทวีความสําคัญขึ้นในอนาคตภายใตการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคม

เศรษฐกิจฐานความรู และการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบนี้จึงรวมทั้งการศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิ

การศึกษาและการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะที่สนใจ อยางไรก็ดี เน่ืองจากขอมูลประมาณการ

จํานวนผูเรียนในการศึกษานอกระบบป 2551 ของ สกศ. เปนขอมูลประมาณการ มีแตจํานวนผูเรียน

นอกระบบสายสามัญ ไมมีจํานวนผูเรียนสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ การคํานวณจํานวนผูเรียน

นอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ จึงใชคาเฉลี่ยของสัดสวนผูเรียนนอกระบบสายอาชีพและ

พัฒนาทักษะอื่นในป 2548-2550 ซึ่งเทากับ 2.16 เทา ของจํานวนผูเรียนนอกระบบสายสามัญ 

เปนฐานในการคํานวณในป 2551 จนถึงป 2571 

นอกจากนี้ ขอมูลการประมาณการจํานวนผูเรียนนอกระบบสายสามัญของ สกศ. ในป 

2552-2554 มีคาสูงเกินปกติ (เพ่ิมจาก 1.01 ลานคนในป 2551 เปน 3.74  3.88 และ 4.0 ลาน

คน ในป 2552-2554 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนตัวดึงจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประเทศให

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (ปการศึกษาเฉลี่ย 10 ป ในป 2554) ซึ่งตองอาศัยผูเรียนนอกระบบ

จํานวนมาก (ดูภาคผนวก 3) ในการศึกษานี้ผูวิจัยจึงไดปรับขอมูลในปดังกลาวใหมเพ่ือใหสอดคลอง

และเปนไปตามแนวโนมปกติ โดยใชอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของขอมูลประมาณ

การจํานวนผูเรียนนอกระบบสายสามัญของ สกศ. ในป 2551 และป 2555 ซึ่งเทากับรอยละ 7.5 

สูตรการคํานวณ จํานวนผูเรียน (Q) กรณีนอกระบบสายสามัญป 2552-2554 คือ  

ประมาณการจํานวนผูเรียนit = จํานวนผูเรียนit‐1  x อัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของ 

ขอมูลประมาณการจํานวนผูเรียนนอกระบบสาย 

สามัญของ สกศ. ในป 2551 และป 2555  
(เทากับ 7.5%) 

โดยที่ i หมายถึงการศึกษานอกระบบสายสามัญ และ t หมายถึง ปงบประมาณ 2552-2554 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

สูตรการคํานวณ จํานวนผูเรียน (Q) กรณีนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ คือ  

ประมาณการจํานวนผูเรียนit = จํานวนผูเรียนนอกระบบสายสามัญt x 2.16  

โดยที่ i หมายถึงการศึกษานอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ และ t หมายถึง 

ปงบประมาณ และ 2.16 คือ คาเฉลี่ยของสัดสวนผูเรียนนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นตอ

จํานวนผูเรียนนอกระบบสายสามัญในป 2548-2550  ซึ่งเทากับ 2.16 เทา 

 

สูตรการคํานวณ จํานวนผูเรียน (Q) ในระบบและนอกระบบ ป 2570-2571 คือ  

ประมาณการจํานวนผูเรียนit = จํานวนผูเรียนit‐1 X compound growth ของจํานวนผูเรียนi ป 2567-2569 

โดยที่ i หมายถึงการศึกษาในระบบระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษา

นอกระบบ สายสามัญ และสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ และ t หมายถึง ปงบประมาณ 2570-

2571 

จากการคํานวณตามสูตรขางตนจะไดประมาณการจํานวนผูเรียนดังแสดงในตารางที่ 4.41 

ตารางที่ 4.41 ประมาณการจํานวนผูเรียน (คน)     

รายการ 

ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการจํานวนผูเรียน (Q)       

ในระบบโรงเรียน 15,206,802 15,228,825 14,528,951 13,569,925 12,785,589 

นอกระบบโรงเรียน 3,440,681 4,320,494 4,696,871 4,763,400 6,219,107 

การประถมศึกษา 7,907,460 7,537,680 6,846,060 6,443,230 6,034,398 

สถานศึกษารัฐ  6,043,879 5,499,850 4,792,242 4,510,262 4,224,073 

สถานศึกษาเอกชน 1,863,581 2,037,830 2,053,818 1,932,968 1,810,325 

อัตราการเขาเรียน  97 98 100 100 100 

สัดสวน นร.รัฐ:เอกชน 76 73 70 70 70 

มัธยมศึกษา สายสามัญ 4,111,432 4,065,516 4,019,042 3,517,878 3,305,979 

สถานศึกษารัฐ  3,524,679 3,303,758 2,949,213 2,462,294 2,313,985 

สถานศึกษาเอกชน 586,753 761,758 1,069,828 1,055,584 991,994 

อัตราการเขาเรียน (สามัญและอาชีพ) 98 98 100 100 100 

สัดสวน นร.รัฐ:เอกชน 86 81 73 70 70 

อาชีวศึกษา 890,109 1,244,714 1,333,768 1,207,089 1,131,337 

สถานศึกษารัฐ  536,606 691,901 666,910 603,568 565,690 

สถานศึกษาเอกชน 353,503 552,814 666,858 603,521 565,647 

สัดสวน นร.สายสามัญ:สายอาชีพ  

(เฉพาะม.ปลาย) 57 54 50 50 50 

สัดสวน นร.รัฐ:เอกชน 60 56 50 50 50 

อุดมศึกษา 2,297,801 2,380,915 2,330,082 2,401,727 2,313,876 

สถานศึกษารัฐ  1,890,662 1,948,667 1,891,332 1,935,828 1,849,311 
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รายการ 

ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

สถานศึกษาเอกชน 407,139 432,248 438,750 465,899 464,565 

อัตราการเขาเรียน  55 58 58 61 61 

สัดสวน นร.รัฐ:เอกชน 82 82 81 81 80 

การศึกษานอกระบบ 3,440,681 4,320,494 4,696,871 4,763,400 6,219,107 

มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา*  4,385,623 5,080,558 4,997,665 4,815,969 4,576,619 

หมายเหตุ: *เพื่อใชในการประมาณการรายจายเพื่อการศึกษาในสวนของการบริการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งสวนใหญ
เปนการใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

 ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการรายจายการศึกษาในป 2552, ป 2556, ป 2561, ป 2566 

และ ป 2571 แยกตามประเภทการศึกษา 12 กลุม 

โดยการประมาณการรายจายดานการศึกษานี้แยกเปนสองสวนคือ สวนที่เปนรายจายเพื่อ

การศึกษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการศึกษาโดยตรง ใชวิธีนํารายจายตอหัว คูณ จํานวนผูเรียน (P*Q) อีก

สวนคือรายจายบริจาคที่ภาคเอกชน (ในที่น้ีคือบริษัทตางๆ และครัวเรือน) บริจาคเพื่อการศึกษา จะ

ใชการประมาณการจากรายจายโดยตรง  เน่ืองจากไมสามารถคาดประมาณจํานวนผูเรียนที่ได

ประโยชนจากการบริจาคไดอยางแทจริง 

สูตรคํานวณ จึงเปนดังน้ี 

สูตรการคํานวณ รายจายเพื่อการศึกษา (V) ในระบบ นอกระบบ และบริการสนับสนุน

การศึกษา คือ  

ประมาณการรายจายการศึกษาit =  ประมาณการรายจายการศึกษาตอหัวit    X  ประมาณการจํานวนผูเรียนit 

โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ สาย

สามัญ สายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ และการบริการสนับสนุนการศึกษา และ t หมายถึง 

ปงบประมาณ 

สูตรการคํานวณ รายจายเพ่ือการศึกษา (V) ที่เอกชน (บริษัทและครัวเรือน) บริจาคเพื่อ

การศึกษา คือ  

ประมาณการรายจายบริจาคเพื่อการศึกษาt =  ประมาณการรายจายบริจาคเพื่อการศึกษาt‐1 X  อัตรา 

การเติบโตของเศรษฐกิจประมาณการ (forcasted GDP  

growth) ป 2553-2571 (ประมาณ 6.0%) 

โดยที่ t หมายถึง ปงบประมาณ 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

จากขั้นตอนการคํานวณดังกลาวขางตนจะไดประมาณการรายจายดานการศึกษาดังแสดงใน

ตารางที่ 4.42 ซึ่งไดรวมงบประมาณตามโครงการไทยเขมแข็งรอบที่หน่ึง (ป 2552) (SP1) และรอบ

ที่สอง (ป 2553-2555) (SP2) เรียบรอยแลว ทั้งโครงการเรียนฟรี 15 ป การปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา การอุดหนุนคาใชจายรายหัวเพิ่ม การอุดหนุนนมและอาหารกลางวัน เปนตน โดย

งบประมาณในรอบแรกถูกรวมและกระจายตามระดับการศึกษาตางๆ แลว ผานเงินอุดหนุนดาน

การศึกษาเพิ่มเติมดังไดกลาวแลวขางตน และสมมติใหมีผลตอเน่ืองไปตลอดการประมาณการ สวน

งบประมาณในรอบที่สองไดนําไปรวมในยอดรวมรายจายดานการศึกษาหลังการประมาณการแลว 

ทั้งน้ีภายใตสมมติฐานวางบดังกลาวจบแคป 2555 

ตารางที่ 4.42(ก) ประมาณการรายจายดานการศึกษา (ลานบาท)     

รายการ 

ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการศึกษา 508,095 585,173 650,887 706,691 785,314 

รอยละตอ GDP 5.81 5.38 4.47 3.63 3.01 

แหลงท่ีมาของเงินทุน (รอยละ) 100.00 

รัฐบาลกลาง 73.7 

รัฐบาลทองถิ่น 4.9 

ครัวเรือน 20.9 

เอกชน (บริจาค) 0.6 

รายจายตามระดับการศึกษา/สถานศึกษา 

การประถมศึกษา 182,689 201,389 220,571 251,234 285,415 

- สถานศึกษารัฐ 143,713 148,778 151,824 167,347 183,554 

- สถานศึกษาเอกชน 38,975 52,611 68,746 83,887 101,861 

มัธยมศึกษา สายสามัญ 145,804 163,118 186,519 191,312 212,711 

- สถานศึกษารัฐ 129,941 139,517 147,319 145,522 161,800 

- สถานศึกษาเอกชน 15,863 23,601 39,200 45,790 50,912 

อาชีวศึกษา 27,063 40,498 47,369 47,308 48,936 

- สถานศึกษารัฐ 17,661 24,428 25,704 25,396 25,984 

- สถานศึกษาเอกชน 9,402 16,070 21,665 21,913 22,952 

อุดมศึกษา 83,781 91,130 94,742 103,756 106,183 

- สถานศึกษารัฐ 71,044 76,948 79,461 86,533 87,954 

- สถานศึกษาเอกชน 12,736 14,182 15,280 17,223 18,229 

การศึกษานอกระบบ 11,332 15,706 19,319 22,167 32,744 

การบริการสนับสนุนการศึกษา*  54,730 69,985 77,889 84,921 91,305 

บริจาคเพื่อการศึกษา 2,696 3,347 4,478 5,993 8,020 

หมายเหต:ุ *บริการสนับสนุนการศึกษาสวนใหญเปนรายจายการใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามโครงการ กยศ. และกรอ. 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 

จากผลการประมาณรายจายดานการศึกษาตามแนวโนมปกติ (Scenario 0) ดังกลาวจะเห็น

วาเปนการประมาณการตามแนวโนมปกติซึ่งไดรวมเอาเปาหมายทางนโยบายการศึกษาที่ไดกําหนดไว

แลว และภาครัฐกําลังดําเนินการไปในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
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• เพ่ิมอัตราการเขาเรียนใหครบรอยละ 100 (การศึกษาภาคบังคับ-ขั้นพ้ืนฐาน) 

• เพ่ิมสัดสวนนักเรียนสายอาชีพ (สัดสวนสายสามัญ:อาชีพเปนรอยละ 50:50) 

• เพ่ิมการมีสวนรวมการจัดการศึกษาของเอกชน โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับและขั้น

พ้ืนฐาน (เพ่ิมสัดสวนนักเรียนภาคเอกชนเปนรอยละ 30) 

ผลจากการประมาณการพบวา รายจายตัวเงินของการลงทุนดานการศึกษากรณีแนวโนมปกติ

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป จาก 508,095 ลานบาทในป 2552 เปน 785,314 ลานบาทในป 2571 แต

เมื่อคิดเปนสัดสวนตอ GDP พบวาลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ 5.81 ในป 2552 เปนรอยละ 

3.01 ในป 2571 ซึ่งเปนไปตามการชะลอตัวลงของจํานวนนักเรียนอันเน่ืองมาจากการลดลงของการ

เกิดของเด็ก อยางไรก็ดีเน่ืองจากการศึกษานี้ ขอมูลพ้ืนฐานยังไมครอบคลุมการศึกษาตามอัธยาศัย 

เน่ืองจากขอจํากัดของขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาตลอดชีวิต และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 

จึงตองใหความสําคัญกับการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะ สื่อการสอนทางวิทยุ โทรทัศน 

อินเทอรเน็ต และแหลงเรียนรูตางๆ ซึ่งตองการการลงทุนในสวนนี้เพ่ิมอีกจํานวนหนึ่งในอนาคต  

ดังน้ันจึงไดเพ่ิมการลงทุนในสวนนี้อีก เริ่มต้ังแตป 2555 โดยเพิ่มอยางคอยเปนคอยไปจาก

รอยละ 2.5 จนเปนรอยละ 10 ของรายจายตัวเงินของการลงทุนดานการศึกษากรณีแนวโนมปกติเดิม

ขางตน ในป 2571 ดังแสดงในตารางที่ 4.42(ข) 

ตารางที่ 4.42(ข) ประมาณการรายจายดานการศึกษาหลังปรับเพิม่ (ลานบาท)   

รายการ 

ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการศึกษา 

กรณีแนวโนมปกติเดิม 508,095 585,173 650,887 706,691 785,314 

รอยละ ตอ GDP 5.81 5.38 4.47 3.63 3.01 

ประมาณการรายจายเพิ่มเพื่อการศึกษาตาม

อัธยาศัย (รอยละ 2.5-10) ตั้งแตป 2555 - 14,629 32,544 53,002 78,531 

ประมาณการรายจายดานการศึกษา 

กรณีแนวโนมปกติใหม 508,095 599,802 683,431 759,693 863,846 

รอยละ ตอ GDP 5.81 5.51 4.69 3.90 3.31 

ผลจากการเพิ่มการลงทุนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย รายจายตัวเงินของการลงทุนดาน

การศึกษากรณีแนวโนมปกติใหมจะเพ่ิมขึ้นอีก 78,531 ลานบาท เปน 863,846 ลานบาทในป 

2571 คิดเปนรอยละ 3.31 ตอ GDP ซึ่งสูงขึ้นจากกรณีแนวโนมปกติเดิม แตก็ยังคงลดลงจากปจจุบัน 

(รอยละ 5.10 ตอ GDP ในป 2551) 

ดังน้ันรายจายดานการศึกษาจากกรณีแนวโนมปกติน้ี ยังมีเน้ือที่พอสําหรับการเพิ่มความ

ทั่วถึง เทาเทียม และพอเพียงใหสามารถศึกษาไดตามสิทธิ์ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาดาน

ตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงกับประเทศที่

พัฒนาแลวบนพื้นฐานของความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ดังน้ันการยกะดับการลงทุนดานการศึกษาใน scenario ถัดๆไป จะเปนการประมาณการ

รายจายดานการศึกษาเพื่อรักษา (maintain) เปาหมายทางนโยบายดังกลาวขางตน และยกระดับ
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

เปาหมายดานการศึกษา โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพ และบริหารจัดการ เพ่ือบริการการศึกษาที่ดี

ขึ้น (scenario 1) และดีเทียบเทากับประเทศที่ประสบความสําเร็จ (scenario 2) ซึ่งสมมติฐานการ

ยกระดับการลงทุนดานการศึกษาใน scenario ถัดๆไปจะไดกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอ 4.6 

ตัวอยางสมมติฐานการปรับยกระดับดานการศึกษา อาทิ 

• คงอัตราการเขาเรียนใหครบรอยละ 100 (การศึกษาภาคบังคับ-ขั้นพ้ืนฐาน) 

• คงสัดสวนนักเรียนสายอาชีพ (สัดสวนสายสามัญ:อาชีพเปนรอยละ 50:50) 

• คงการมีสวนรวมการจัดการศึกษาของเอกชน โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับและขั้น

พ้ืนฐาน (เพ่ิมสัดสวนนักเรียนภาคเอกชนเปนรอยละ 30) 

• เพ่ิมบทบาทดานการศึกษาของทองถิ่นและครัวเรือน (เพ่ิมสัดสวนการลงทุนของทองถิ่น

และครัวเรือน) 

• เพ่ิมบทบาทของการศึกษานอกระบบ เพ่ือรองรับการเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 

สังคมผูสูงอายุ และเพิ่มปการศึกษาเฉลี่ยของประเทศ 

• พัฒนาคุณภาพผูเรียน ความรูคูคุณธรรม 

• พัฒนาครู โดยเพิ่มแรงจูงใจ และมีระบบคัดเลือก ประเมินผลและอบรมที่ดี 

• พัฒนาสถานศึกษาใหเทาเทียมกัน 

• สงเริมการศึกษาตามอัธยาศัยอยางตอเนื่อง 

• เพ่ิมสัดสวนดานการวิจัย 

 
4.5.3 ประมาณการระดับการลงทุนดานการวิจัย (Scenario 0) 

การวิจัยถือเปนการตอยอดความรูดานการศึกษา การลงทุนดานการวิจัยจึงสําคัญสําหรับ

ประเทศในการสรางองคความรูทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู

เศรษฐกิจสังคมฐานความรู  

รายจายดานการวิจัยในสวนภาครัฐมีการจัดเก็บโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) ที่จัดเก็บขอมูลการวิจัยภาครัฐบาล ภาคอุดมศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไมคากําไร 

อยางไรก็ดีในการศึกษาน้ีจะใชขอมูลการวิจัยของภาครัฐที่ประมวลจากขอมูลงบประมาณรายจายตาม

ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งหมายรวมถึงรายจายทั้งหมดทั้งรายจายประจํา การลงทุน และ

บุคคลากร ดังไดกลาวแลวในหัวขอกอนหนา (ดูตารางที่ 4.28) เพ่ือความสอดคลองในการศึกษาและ

ประมาณการ  สวนการวิ จัยภาคเอกชนจะใชขอมูลที่มีการจัดเก็บในปจจุบันโดยสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และรวบรวมและ

เผยแพรโดย วช. 

รายจายดานการวิจัยในปจจุบันคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.16 ตอ GDP ในป 2551 (ไมคอย

เปลี่ยนแปลงจาก 2 ปกอนหนา) ในขณะที่สัดสวนการวิจัยของภาคเอกชน ซึ่งเปนขอมูลที่ยังมีปญหา
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การจัดเก็บที่ลาชา มีขอมูลลาสุดถึงป 2550 พบวาเฉลี่ยป 2548-2550 ภาคเอกชนมีบทบาทเพียง

ประมาณรอยละ 34 เทียบกับการลงทุนดานการวิจัยของภาครัฐที่มีสัดสวนถึงรอยละ 66  สวน

บุคลากรดานการวิจัยในป 2550 มีอยู 11.7 คนตอประชากรหมื่นคน ดังแสดงในตารางที่  4.43 

ตารางที่ 4.43  การลงทุนดานการวิจัยในปงบประมาณ 2548-2551 

 

 

ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 

ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) (ลานบาท) 7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,104,959

รายจายดานการวิจัย (ลานบาท) 21,454 15,644 20,376 14,714 

รายจายดานการวิจัย : GDP (รอยละ) 0.30 0.20 0.24 0.16 

ภาครัฐ
1
 14,775 10,334 12,384 9,719 

ภาคเอกชน 6,679* 5,310**  7,992* 4,994** 

สัดสวนรัฐ:เอกชน (รอยละ)  66 (คงที่) 

บุคลากรดานการวิจัย:ประชากร 10,000 คน 10.8 
 

11.7 
 

บุคลากรดานการวิจัย (คน)
2
 67,867 na.  73,498  na.  

ภาคอุดมศึกษา  36,464 na.  36,639  na.  

ภาคอื่นๆ  31,403 na.  36,859  na.  

หมายเหตุ:    
1
ประมวลจากขอมูลงบประมาณรายจายตามระบบ GFMIS  ของกรมบัญชีกลาง (ดูตารางที่ 4.28 

ประกอบ) 
*ขอมูลป 2548 และป 2550 สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาสาสตรเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) **คํานวณโดยอิงสัดสวนป 2548 
2
ขอมลูป 2548 และป 2550 สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย 

 

เน่ืองจากขอจํากัดในดานขอมูลในเรื่องจํานวนบุคลากรดานการวิจัย ที่มีขอมูลถึงแคป 2550 

การประมาณการการลงทุนหรือรายจายดานการวิจัยจึงเปนการประมาณจากมูลคา โดยใชวิธีกําหนด

เปาหมาย (target) ในสองสวน คือ เปาหมายรายจายคิดเปนรอยละตอ GDP และเปาหมายสัดสวน

ระหวางภาครัฐและเอกชน ใน 20 ปขางหนา โดยในกรณีแนวโนมปกติน้ี ไดกําหนดเปาหมายตาม

แนวโนมใหรายจายดานการวิจัยคิดเปนรอยละ 0.75 ตอ GDP ในป 2571 สอดคลองตอเนื่องจาก

เปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ต้ังไวรอยละ 0.5 ในป 2553 โดย GDP ที่ใช

ในการตั้งเปาหมายกรณีการลงทุนดานการวิจัยนี้จะอยูภายใตการเติบโตกรณีฐานที่รอยละ 4.0 (การ

ประมาณการ GDP ไดกลาวไวในบทที่ 7) และตั้งเปาใหภาคเอกชนมีสวนรวมมากขึ้นอยางตอเนื่องจน

มีสัดสวนเปนรอยละ 50 ในป 2571  

การประมาณการรายจายการวิจัยในป 2552, ป 2556,  ป 2561, ป 2566 และ ป 2571 

ตามแนวโนมปกติ แยกตามแหลงที่มาของเงินทุน โดยมีขอสมมติดังกลาวขางตน ดังน้ี 

ประเภท รายจายรวม (V) (S0: แนวโนมปกติ) 

รายจายรวม กําหนดเปนสัดสวนรอยละ 0.75 ตอ GDP ในป 2571 แลวทอนมาเปนรอยละ 
ตอ GDP ตอป ตั้งแตป 2552-2571 (20 ป) 

สัดสวนรายจายการวิจัย 

ภาครัฐ:ภาคเอกชน 

กําหนดเปนรอยละ 50:50 ในป 2571 แลวทอนมาเปนรอยละตอป ตั้งแตป  

2552-2571 (20 ป) 

และมีสูตรคํานวณ ดังน้ี 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ประมาณการรายจายการวิจัยรวมt   =  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจําป (nominal GDP)  ป 

2551 x  ประมาณการรอยละตอ GDP ตอป  (เพื่อใหเทากับรอยละ 0.75 

ตอ GDP ในป 2571) 

โดยที่ t หมายถึง ปงบประมาณ 

ประมาณการรายจายการวิจัยของรัฐt   =  ประมาณการรายจายการวิจัยรวมt     x  ประมาณการสัดสวนของรัฐ

(เพื่อใหลดลงเหลือเทากับรอยละ 50 ในป 2571) 
 

ประมาณการรายจายการวิจัยของเอกชนt   =  ประมาณการรายจายการวิจัยรวมt  ‐  ประมาณการรายจายการวิจัย 

ของรฐัt  

โดยที่ t หมายถึง ปงบประมาณ 

ประมาณการรายจายดานการวิจัยแสดงดังตารางที่ 4.44  

ตารางที่ 4.44  ประมาณรายจายดานการวิจัย (ลานบาท)     

รายการ ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการวิจัย  19,443 36,235 68,735 119,075 195,605 

รอยละตอ GDP 0.22 0.33 0.47 0.61 0.75 

ภาครฐั 12,688 22,481 39,886 64,318 97,803 

ภาคเอกชน 6,756 13,754 28,849 54,758 97,803 

สัดสวนรัฐ:เอกชน (รอยละ) 65 62 58 54 50 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

อน่ึง จากผลการประมาณรายจายการวิจัยตามแนวโนมปกติ (scenario 0) ไดรวม

งบประมาณตามโครงการไทยเขมแข็งระยะที่หน่ึงและสอง (19,489 ลานบาท) ในดานการวิจัยแลว  

การยกระดับการลงทุนในมาตรฐานขั้นสูงขึ้น (scenario 1 และ 2) จะไดกลาวถึงรายละเอียด

ในหัวขอ 4.6 โดยตัวอยางสมมติฐานการปรับยกระดับการวิจัย อาทิ 

• เพ่ิมรายจายดานการวิจัยเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจฐานความรูเปน 1.5 ตอ GDP 
45

 

• เพ่ิมบุคลากรดานการวิจัยอยางตอเนื่อง 

• เพ่ิมการเชื่อมโยง โดยนําองคความรูไปสรางประโยชนในเชิงพาณิชยมากขึ้น 

4.5.4 ประมาณการระดับการลงทุนดานพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน(Scenario 0) 

รายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงานในปจจุบันคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.16 ตอ GDP ในป 

2551 (ใกลเคียงกับ 2 ปกอนหนา) โดยสวนใหญเปนการลงทุนจากภาครัฐเปนหลัก (ประมาณรอย

ละ 90) โดยมีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนหนวยงานหลัก  และการพัฒนาฝมือแรงงานที่ใหบริการ

                                             

45
 ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (อางอิงจาก วช. (2551),  เปดงบวิจัยชาติ ทุมวิศวกรรมสูงสุด 6 พันลาน รัฐเนน

เกษตร วิจัยสังคมนอยสุด, http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9510000007431)   
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สวนใหญเปนการฝกยกระดับฝมือแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถ สวนรายจายจากภาคเอกชน

มาจากสองสวนคือ รายจายในการฝกอบรมของสถานประกอบกิจการ (นํามาขอรับรองกับกรมพัฒนา

ฝมือแรงงานตาม พ.ร.บ. สงเสริมฯ และ/หรือเพื่อใชในการขอลดหยอนภาษี) และเงินสบทบ (สถาน

ประกอบกิจการตองสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานกรณีฝกอบรมไมครบตาม พ.ร.บ. สงเสริมฯ) 

ดังแสดงในตารางที่  4.45 

ตารางที่ 4.45 ระดับการลงทุนดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน และจํานวนผูรับบริการในป 

งบประมาณ  2548-2551 

รายการ 

ปงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 

ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) (ลานบาท) 7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,104,959 

รายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน (ลานบาท) 9,623 9,742 14,185 14,521 

รายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน : GDP (รอยละ) 0.14 0.12 0.17 0.16 

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป (คน) 50,004,280 50,540,868 51,118,740 52,237,433 

กอน-ประถมศึกษา 29,182,810 28,813,062 29,374,473 29,583,210 

มัธยมศึกษาตอนตน 7,523,332 7,670,529 9,058,655 9,442,515 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,627,714 5,019,038 4,697,068 4,942,523 

อาชีวศึกษา 3,816,952 3,860,652 3,566,838 3,592,685 

อุดมศึกษาขึ้นไป 4,853,472 5,177,587 4,421,707 4,676,499 

จํานวนแรงงานที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน (Q): คน 467,737 1,110,252 3,240,897 4,224,970 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 186,938 219,876 261,319 266,227 

การใหบริการฝกเตรียมเขาทํางาน  14,887 14,847 15,932 16,264 

การฝกยกระดับฝมือแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถ 93,908 116,747 144,364 151,327 

การฝกเพื่อเสริมทักษะ และอาชีพเสริมเชิงสังคม 78,143 76,792 87,475 84,551 

พัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาฝมอืแรงงาน              -  11,490 13,548 14,085 

สถานประกอบกจิการ (ตาม พ.ร.บ. สงเสริมฯ) 280,799 890,376 2,979,578 3,958,743 

แหลงท่ีมาของเงิน (รอยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 

รัฐบาลกลาง 95.80 89.92 91.77 89.82 

เอกชน 4.20 10.08 8.23 10.18 

รายจายดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (ลานบาท) 9,623 9,742 14,185 14,521 

รายจายรัฐบาลกลาง 9,218 8,760 13,018 13,043 

รายจายภาคเอกชน* 404 982 1,167 1,478 

คาใชจายในการฝกอบรม (ที่ขอรับรอง) ทั้งส้ิน 404 938 1,143 1,453 

เงินสมทบ na. 45 24 25 

หมายเหตุ:*ภาคเอกชน=อนุมัติคาใชจายในการฝกอบรมทั้งส้ิน (ขอมูลจากกรมสรรพากร เปนรายจายจริงเพื่อใชใน

การหักลดหยอนภาษีไดสองเทา) + เงินสมทบกรณีไมจัดฝกอบรมหรือจัดฝกอบรมไมครบตามสัดสวนที่

กฎหมายกําหนดและตองจายสมทบ (ขอมูลจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน), na. คือไมมีขอมูล 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

เน่ืองจากขอจํากัดในดานขอมูลในเรื่องจํานวนผูรับการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ที่

ไมสามารถครอบคลุมไดครบถวน ขอมูลที่มีเปนผูไดรับการฝกอบรมจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และ

สถานประกอบกิจการที่รายงานตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ตามพ.ร.บ. สงเสริมฯ เทาน้ัน ยังขาดการ

ฝกอบรมของภาคสวนอื่นๆ โดยเฉพาะภาคเกษตร ในการประมาณการการลงทุนหรือรายจายดานการ

พัฒนาฝมือแรงงานจึงอาศัยขอมูลประชากรวัยทํางานแยกตามระดับการศึกษา โดยตั้งสมมติฐานให

ภาครัฐดูแลการใหบริการการพัฒนาฝมือแรงงานแกประชากรวัยทํางานอายุ 15 ปขึ้นไป โดยเฉพาะผู

ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา เปน “Q” ที่จะใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย

ในการลงทุนภาครัฐดานการพัฒนาฝมือแรงงานดังกลาว ดังแสดงในตารางที่ 4.45 

ทั้งน้ีการเลือกใชประชากรวัยทํางานในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา เปน 

“Q” ที่ภาครัฐตองดูแลเปนหลักดังกลาว เน่ืองจากผูจบการศึกษาระดับดังกลาวแลวเขาสูตลาดแรงงาน 

การพัฒนาฝมือแรงงานจะเปนสวนสําคัญในการยกระดับความสามารถและการเลี้ยงชีพ เทียบกับผูที่

จบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ที่จะมีการเรียนตอเพิ่มวุฒิมากกวา 

สวนรายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงานของภาคเอกชนกําหนดใหมีการเติบโตตามการ

เติบโตของประเทศ และการขยายตัวของประชากรวัยทํางานในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน

หรือตํ่ากวา รวมท้ังกําหนดใหจํานวนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแต 100 คนขึ้นไป และมีการ

สงลูกจางเขาฝกอบรม ครบรอยละ 50 ตามกฎหมายกําหนด (เรียกวา สถานประกอบการประเภท 

ที่ 1) เพ่ิมเปนรอยละ 70 (ปจจุบันมีจํานวนประมาณรอยละ 66) ในกรณีแนวโนมปกติน้ี 

การประมาณรายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน จําแนกตามแหลงที่มาของเงินทุน คือ

ภาครัฐและเอกชน ในป 2552, ป 2556,  ป 2561, ป 2566 และ ป 2571 มีขอสมมติดังน้ี 

ประเภท รายจายรวม (V) (S0: แนวโนมปกติ) 

รายจายภาครัฐ  
รายจายการพัฒนาฝมือแรงงานเฉลี่ยตอหัว (P) 

ป 2548-2551 = รายจายการพัฒนาฝมือแรงงานของภาครัฐ (V) / จํานวนประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึน้ไป) 

ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา (Q) 

ประมาณการป 

2552-2571 

ใชอัตราการเติบโตเฉลี่ย (average growth) ของรายจายการพัฒนาฝมือแรงงานเฉลี่ยตอหัว ภาครัฐ 

ป 2548-2551 (เทากับรอยละ 8.80) 

ผูไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน (Q) 

ป 2548-2551 จํานวนประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา 

ประมาณการป 

2552-2571 

ประมาณการประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ

ต่ํากวา (อิงกับการประมาณการจํานวนประชากรจากสศช . จํานวนนักเรียนจากสกศ . และ

สมมติฐานการเขาสูตลาดแรงงาน และอัตราการออกจากตลาดแรงงาน ของประชากรวัยทํางาน 

แยกตามระดับการศึกษา (คํานวณโดยผูวิจัย*)) 

รายจายการพัฒนาฝมือแรงงาน (V) ของภาครัฐ  

ประมาณการป 

2552-2571 

ประมาณการรายจายการพัฒนาฝมือแรงงานเฉลี่ยตอหัว (P) X ประมาณการผูไดรับการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (Q) 
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ประเภท รายจายรวม (V) (S0: แนวโนมปกติ) 

รายจายภาคเอกชน 

ประมาณการรายจายการพัฒนาฝมือแรงงาน (V) ของภาคเอกชน ป 2552-2571 

 ใหสถานประกอบการประเภทที่ 1 เพิ่มเปนรอยละ 70  

(ปจจุบันมีจํานวนประมาณรอยละ 66) 

 คูณอัตราการเติบโต (growth) ของประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา

ประจําป (nominal GDP) ในแตละป (ป 2552-2571) 

 คูณอัตราการเติบโต (growth) ของประมาณการประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) ท่ีจบการ 

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา ในแตละป (ป 2552-2571) 

หมายเหตุ: สศช. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) สกศ. (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา) *รายละเอียดวิธีการคํานวณเสนอในภาคผนวก 6 
 

รายจายการพัฒนาฝมือแรงงานเฉลี่ยตอหัว (P) ภาครัฐ และผูไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน 

ในป 2548-2551 แสดงดังตารางที่ 4.46 และคาประมาณการเพื่อใชในการประมาณการรายจาย

การพัฒนาฝมือแรงงานรวม แสดงดังตารางที่ 4.47 

ตารางที่ 4.46 รายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงานภาครัฐ (ลานบาท)    
ปงบประมาณ 

รายการ 2548 2549 2550 2551 

รายจายการพัฒนาฝมือแรงงาน (V) ภาครัฐ (ลานบาท) 9,218 8,760 13,018 13,043 

ผูไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน (Q) (คน)  36,706,142 36,483,591 38,433,128 39,025,725 

รายจายการพัฒนาฝมือแรงงานเฉลี่ยตอหัว (P) ภาครัฐ (บาทตอคน) 263.38 267.03  369.09  372.10  

ที่มา: จากการคํานวณ 

ตารางที่ 4.47 ประมาณการรายจายการพัฒนาฝมือแรงงานเฉลี่ยตอหัว (P) ของภาครัฐ และผู

ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน   

ประมาณการ 
ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

รายจายการพัฒนาฝมือแรงงานเฉลี่ยตอหัว (P) ของ

ภาครัฐ (บาทตอคน) 
   404.86 567.38 865.15 1,319.21 2,011.55 

ผูไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน (Q) (คน) 
(ประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) ที่จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา) 
39,132,281 39,800,122 40,217,438 40,754,587 41,082,215 

อัตราการเติบโต (growth) (รอยละ) 0.27 0.49 0.16 0.19 0.13 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวภายในประเทศ 

ณ ราคาประจําป (GDP growth) (รอยละ) 

-3.90 6.00 6.00 6.00 6.00 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

จาการคํานวณขางตน จะไดประมาณการรายจายดานการวิจัยแสดงดังตารางที่ 4.48  
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

 

ตารางที่ 4.48 ประมาณรายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน (ลานบาท)    

รายการ 
ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน  17,305 24,281 36,575 55,545 84,419 

รอยละตอ GDP 0.20 0.22 0.25 0.29 0.32 

ภาครฐั 15,843 22,582 34,794 53,764 82,639 

ภาคเอกชน 1,462 1,699 1,780 1,781 1,780 

สัดสวนรัฐ:เอกชน (รอยละ) 90 92 95 93 94 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

ผลการประมาณรายจายการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามแนวโนมปกติ (Scenario 

0) โดยไดรวมงบประมาณตามโครงการไทยเขมแข็งระยะที่หน่ึงและสอง (19,622 ลานบาท) ในการ

พัฒนาฝมือแรงงานแลว พบวารายจายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จาก 17,305 ลานบาทในป 

2552 เปน 84,419 ลานบาทในป 2571 โดยเพิ่มจากรอยละ 0.20 ตอ GDP เปนรอยละ 0.32 ตอ 

GDP ตามลําดับ และภาครัฐยังคงเปนผูรับภาระหลักในการใหการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  

การยกระดับการลงทุนใน scenario ถัดๆ ไป ภาคเอกชนจะเขามามีบทบาทมากขึ้น โดยจะได

กลาวถึงรายละเอียดในหัวขอ 4.6 ตัวอยางสมมติฐานการปรับยกระดับในดานนี้ อาทิ 

• เพ่ิมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการฝกอบรมใหแรงงาน  (เพ่ิมสัดสวนสถาน

ประกอบกิจการประเภทที่ 1 ตาม พ.ร.บ. สงเสริมฯ และลดจํานวนสถานประกอบ

กิจการที่ไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สงเสริมฯ) 

• เพ่ิมบทบาทของทองถิ่นในการใหบริการและสนับสนุนการฝกอบรมพัฒนาแรงงาน 

• มาตรการจูงใจใหมีการฝกอบรม 

• พัฒนาระบบฝกอบรม 

• พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม 

• พัฒนาระบบติดตามผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาทักษะฝมือของแรงงาน เ พ่ือ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสรางการรับรูถึงประโยชนในวงกวาง 
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4.6 กรอบแนวคิดการยกระดับ และประมาณการระดับการลงทุน

ดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน 

กรอบหลักของการลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน คือ ประชาชนไทยทุกคนตอง

เขาถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม และมีคุณภาพ สอดคลอง 

(match) กับความตองการของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 

ดังน้ันการลงทุนทางสังคมจะพิจารณาทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

ประกอบดวย ผูรับบริการ (ผูเรียน/ผูรับการฝกอบรม) ผูใหบริการ (บุคลากรทางการศึกษา/

ฝกอบรม) สถานศึกษา/ฝกอบรม ระบบการศึกษาและฝกอบรมพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการและ

กระจายอํานาจ  รวมทั้งแหลงความรูอื่นๆ เชน วัด ชุมชน  และการเชื่อมโยงทุนทางสังคมผานกลุมฝก
อาชีพ 

การพิจารณาเชิงปริมาณประกอบดวยการพิจารณาวาการลงทุนทางสังคมใครจะเปนผู

รับภาระบาง (ใครจาย) ในสัดสวนเทาไหร (จายเทาไหร) และมีกระบวนการในการจายหรือรับภาระ

ดังกลาวอยางไร (จายอยางไร) โดยผูรับภาระจะประกอบดวยหลายฝายทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ครัวเรือน สวนการกําหนดสัดสวนและกระบวนการในการจายหรือรับภาระนั้นจะตองมีการศึกษาและ

พัฒนาอยางถี่ถวน โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลคาใชจายในการลงทุนดานสังคมดังกลาวในปจจุบัน

วาแตละภาคสวนมีการใชจายลงทุนอยางไร ซึ่งขอมูลคาใชจายลงทุนทางสังคมดังกลาวไดรวบรวมไว

เพ่ือเปนฐานในการวิเคราะหภาวะการณในปจจุบัน ดังปรากฎอยูในหวขอกอนหนา 

สวนการพิจารณาเชิงคุณภาพ จะเปนการพิจารณาคุณภาพของการบริหารจัดการการลงทุน

ทางสังคม ในประเด็นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความครอบคลุมกลุมเปาหมาย และความเพียงพอ 

เพ่ือยกระดับการลงทุนดังกลาวใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัด จากการศึกษาแนวคิดและประสบการณในการจัดสรรและบริหารจัดการคาใชจายการลงทุน

ดังกลาวของแตละภาคสวน  รวมทั้งขอมูลจากการระดมความคิดผูเชี่ยวชาญ (สรุปประเด็นจากการ

ระดมความคิดผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน แสดงอยูในภาคผนวก 9 และ 

ภาคผนวก 10 ตามลําดับ) สามารถสังเคราะหเปนการกําหนดกรอบแนวคิดในการยกระดับการ

ลงทุนในระดับตางๆ ในลําดับตอไป สําหรับประเด็นเชิงคุณภาพของการลงทุนดานการศึกษา และ

ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน สามารถสรุปไดดังแสดงในตารางที่ 4.49 

 

ตารางที่ 4.49 ประเด็นเชงิคุณภาพของการลงทุนดานการศึกษา และดานการพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงาน 

ประเด็นคุณภาพ ขอมูล / indicators 

ประเด็นคุณภาพทางการศึกษา  

• เนนการเขาถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะอยางทั่วถึง

และเทาเทียม 

• โอกาสทางการศึกษา (สามารถเขาเรียนไดจริง) 

• สามารถเรียนไดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(12+3) 

 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 

• อัตราการเขาเรียน 



4-100 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ประเด็นคุณภาพ ขอมูล / indicators 

• ไดเรียนฟรีจริง 12/15 ป 

• โอกาสในการศึกษาตอในขั้นสูงกวาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ

อุดมศึกษา) 

• อัตราการเรียนจบ / อัตราการเรียนตอ 

 

• พรอมการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนา

ทักษะ (ผานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ)ใหสอดคลอง 

(match) กับความตองการของประเทศ เพื่อพรอมเขา

สูตลาดแรงงาน และเปนกําลังคนที่มีคุณภาพของ

ประเทศ  

• ผูเรียน  

• ครู (บุคลากรทางการศึกษา)  

• สถานศึกษาและพัฒนาทักษะ 

• ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ(การบริหาร

จัดการและกระจายอํานาจ)  

• แหลงความรู อ่ืนๆ เชน วัด ชุมชน และการ

เชื่อมโยงทุนทางสังคม 

• การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ย รายวิชา 

(กระทรวงศึกษา) , ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร คอมฯ (คะแนน o-net )) 

• ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (โดย สมศ.) 

• สัดสวนครู : นักเรียน 

• ความรูและทักษะท่ีสอดคลองกับงาน / ตลาด / ความ

ตองการของประเทศ (วิเคราะหแกไขปญหา ทํางาน

เปนกลุม (กระทรวงแรงงาน)) 

• สาขาที่จบ / ความตองการบุคลากรดานตางๆ ของ

ประเทศ เชนสังคมศาสตรลนตลาด ผูจบปริญญาตรี 

มากกวาอาชีวศึกษา 

• สัดสวนม.ปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) : สายสามัญ 

• อัตราการมีงานทําของผูจบการศึกษา (อาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษา) 

• สัดสวนกําลังคน(ผูจบการศึกษา) ดานวิทยาศาสตร:

สังคมศาสตร  

• ประเมินผลการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

• สัดสวนนักเรียนภาครัฐ  :  เอกชน (การมีสวนรวม

ระหวางรัฐและเอกชน) 

• บทบาทวัด ชุมชน ครอบครัว 

• สื่อการศึกษา แหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย  

• การทําวิจัยและพัฒนา  

ประเด็นคุณภาพทางการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  

• เนนการเขาถึงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

3.1 มีชองทางในการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงานครอบคลุมทุกวัตถุประสงค 

• กอนเขาทํางาน (แรงงานใหม ใหไดมีอาชีพ) 

• ระหวางทํางาน (ยกระดับฝมือแรงงาน เพิ่ม

รายได เพิ่มผลิตภาพแรงงาน) 

• เพื่อยาย / เปลี่ยนอาชีพ / มีอาชีพเสริม 

(ฝกเสริมทักษะ เพิ่มรายได) (แรงงาน ผู

วางงานและผูสูงอายุ) 

3.2 มีชองทางในการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงานครอบคลุมทุกระดับทักษะฝมือแรงงาน  

 

 

 

• อัตราการวางงาน 

• ชองวางระหวางอุปสงค-อุปทานฝมือแรงงาน อัตราการ

บรรจุงานตอตําแหนงงานวาง / อัตราการสมัครงานตอ

ตําแหนงงานวาง / อัตราผูสมัครงานตอตําแหนงงาน

วาง 

• การมีงานทําของผูท่ีไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน  

• การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูท่ีไดรับการพัฒนา



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-101 

ประเด็นคุณภาพ ขอมูล / indicators 

• ระดับตน 

• ระดับกลาง 

• ระดับสูง 

ฝมือแรงงาน  

• การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน 

 

• พัฒนาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ

พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

• บุคลากรดานการฝกอบรม 

• หนวยงานดานการฝกอบรม (รัฐ / เอกชน) 

• ความครอบคลุม  (ขอ 3) 

• ความรวมมือระหวางรัฐ / เอกชน 

• ระบบการฝกอบรม 

• เนนคุณภาพ ควบคูกับปริมาณ 

• มีระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จาก

การฝกอบรม (การมีงานทํา การ

เปลี่ยนแปลงรายได) 

 

 

 

 

• ใช indicator รวมกับขอ 1 

 

• การพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม  

 

• การรวมกลุมฝกอาชีพ เชื่อมโยงทุนทางสังคม 

• จํานวนกลุมฝกอาชีพที่ไดรับการยอมรับวาประสบ

ผลสําเร็จ ตอจํานวนกลุมฝกอาชีพที่มีอยู  

• ผลสัมฤทธิ์ในการสรางรายได  

 

4.6.1 กรอบแนวคิดการยกระดับการลงทุนดานการศึกษา 

ดังขอมูลที่ปรากฏในหัวขอกอนหนา การศึกษาในปจจุบันยังคงประสบปญหาเรื่องคุณภาพที่

ยังมีไมครอบคลุม ทั่วถึงและเทาเทียม โดยสามารถดูไดจากโอกาสทางการศึกษา ที่เมื่อถึงวัยเรียนตอง

สามารถเขาเรียนไดจริงตามเกณฑอายุที่ควรจะเปน และเมื่อเขาเรียนแลวก็ไมสามารถเรียนไดจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ (9 ป) ตลอดจนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (12 ป) ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ รัฐ

กําหนดใหสามารถเรียนไดโดยไมตองเสียคาใชจาย หรือใหเรียนฟรีน่ันเอง ซึ่งในความเปนจริง

ผูปกครองยังคงตองรับภาระคาใชจายอื่นๆ ทั้งที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บนอกเหนือจากคาเลาเรียน และ

คาใชจายเกี่ยวเน่ืองกับการเรียน เชน อุปกรณการเรียน ชุดนักเรียน คาเดินทางเปนตน (ดูตารางที่ 

4.35) ซึ่งเปนขอจํากัดหนึ่งที่ทําใหเด็กบางสวนไมสามารถเขาเรียนได และตองออกกลางคัน 

นอกจากนี้ ยั งมี เ รื่ อง โอกาสในการศึกษาตอในขั้ นที่ สู งกว าการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอุดมศึกษา) ที่ยังมีปญหาในเชิงคุณภาพที่ยังคงไมทั่วถึงและไมเทา

เทียม ถึงแมจะมีระบบการใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ซึ่งอาจจะตองมีการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องเงินให

เปลา หรือทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีการกําหนดกลุมที่ตองการชวยเหลืออยางชัดเจน มีระบบ

ตรวจสอบที่ไดมาตรฐาน เปนตน 

เมื่อประมวลขอมูลตางๆ ดังที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอกอนหนาน้ี (หัวขอ 4.4.2 สภาวการณ

ดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานในปจจุบัน และหัวขอ 4.4.3  การประเมินคุณภาพทาง

การศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน) ขอมูลที่จะชี้ใหเห็นปญหาเชิงคุณภาพในเรื่องความทั่วถึงและเทา



4-102 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

เทียมนี้สามารถพิจารณาไดจาก จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย ซึ่งแสดงคุณภาพในภาพรวมของประเทศ 

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15-59) พบวา อยูในระดับ 8.7 ป ในป 2549  

นอกจากนี้ยังมีอัตราการเขาเรียน ซึ่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐมีนโยบายจัดใหเรียนฟรี พบวา

ยังมีเด็กเขาเรียนจริงทั้งหมดประมาณรอยละ 92-93 (มีเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาประมาณรอย

ละ 7-8) เมื่อมีระดับการศึกษาสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันจะเพิ่มขึ้น โดยการศึกษาระดับประถม 

มัธยมตน และมัธยมปลายมีอัตราการออกกลางคันรอยละ 0.69  2.11 และ2.21 ตามลําดับ ในป 

2548 และในป 2550 อัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึกษา สายสามัญคิดเปนรอยละ 50 ในขณะที่

สายอาชีพอยูที่รอยละ 38 สวนอัตราการเรียนตอในระดับอุดมศึกษาสายสามัญ (ป.ตรี) ก็มีอัตราสูง

กวามากคือ เทากับรอยละ 77 ในขณะที่สายอาชีพ (เรียนตอ ปวส. และ ปวท.) เทากับรอยละ 39 

ประเด็นเชิงคุณภาพดานการศึกษายังสามารถพิจารณาไดจากคุณภาพของผูเรียน ที่ยังมี

ทักษะความรูความสามารถ ไมสอดคลอง (match) กับความตองการของประเทศทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนปญหาสืบเน่ืองและเกี่ยวโยงหลายฝาย ทั้งจากคุณภาพครู (บุคลากร

ทางการศึกษา) คุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาทักษะ คุณภาพของระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ 

การบริหารจัดการและกระจายอํานาจ รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ (เอกชน ชุมชน) 

ที่ยังอยูในระดับตํ่า คุณภาพของแหลงความรูอื่นๆ เชน วัด ชุมชน และการเชื่อมโยงทุนทางสังคม การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงตองอาศัยการพัฒนาและรวมมือกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

จากขอมูลที่ไดประมวลไวในหัวขอกอนหนา พบวาการประเมินขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศในป 2551-2552 โดย World Economic Forum (WEF) ชี้คุณภาพทางการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาของไทยอยูในระดับกลาง (อันดับ 64 จากทั้งหมด 134 ประเทศ) ในขณะที่การศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาอยูในเกณฑที่ตํ่ากวา และความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ยังอยูในเกณฑ

ไมสูงนัก (อันดับ 55 จากทั้งหมด 134 ประเทศ) รวมถึงการใหบริการดานวิจัยและการฝกอบรมที่ยัง

มีอยูไมมากนัก (อันดับที่ 51) 

ขอมูลที่แสดงใหเห็นภาวะคุณภาพทางการศึกษาไทยยังรวมถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2545 – 2550 ที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยรายวิชา 

โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พบวามีแนวโนมลดลง (คะแนนเฉลี่ยไมเกิน

รอยละ 35 ในป 2550) 

คุณภาพของผูจบการศึกษาในเรื่องความรูและทักษะที่สอดคลองกับงาน / ตลาด / ความ

ตองการของประเทศ พบวาแรงงานที่เปนอยูในปจจุบันน้ียังหางจากที่อุตสาหกรรมคาดหวังไวมากใน

ทุกดาน ทั้งทักษะเชิงคิด คอมพิวเตอร และภาษา  นอกจากนี้สาขาที่จบเปรียบเทียบกับความตองการ
บุคลากรดานตางๆ ของประเทศ ยังมีความไมสมดุลโดยสัดสวนของนักเรียนสายสามัญ และนักเรียน

สายอาชีพ ปจจุบันอยูที่ 55:45 

จากการระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญในการศึกษาน้ี (ดูภาคผนวก 9) ตางเห็นพองกันวาใน

เรื่องคุณภาพการศึกษา “grand problem” คือตองเนนเรื่องคน นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและคุณธรรม การศึกษาตองทําใหคนรูจักคิดเปน คิดในสิ่งที่ดี 

รับผิดชอบตอสังคม รูจักเรียนรูและศึกษาตลอดชีวิต (คนไทยอานหนังสือกันนอยมาก) ซึ่งจะเกิดได

เมื่อคนตองรูสึกวาความรูหมดไปได และตองมีชองเปดใหสําหรับการเรียนรูและศึกษาตลอดชีวิต 
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ระบบการศึกษาในโรงเรียนบงชี้ปญหาดังกลาว โดยการประเมินของ สมศ.พบวา ชวง 3 ป

แรกที่ประเมิน (2549-2551) พบวามีโรงเรียน 20% ไมผานมาตรฐาน โดยโรงเรียนกวา 4,000 

แหง มีมาตรฐานขั้นตํ่า สวนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทําใหนักเรียนมีความสุขและความดีน้ัน

ลดลงเหลือแค 50% แตโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทําใหเด็กเปนคนเกงกลับเพิ่มขึ้น 15-20% 

ในเรื่องสัดสวนครู : นักเรียนที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวาในปจจุบัน 

(ป 2550) การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสัดสวนครู : นักเรียน อยูที่ 1: 20 อยางไรก็ดีดังที่ไดกลาวแลวใน

สวนของการทบทวนวรรณกรรม (หัวขอ 4.2) ในเรื่องจํานวนนักเรียนตอครู ที่จะมีผลตอคุณภาพ

การศึกษา ยังไมเปนที่แนชัดวา หองเรียนที่เล็กลง หรือจํานวนนักเรียนตอครูที่นอยลงจะหมายถึง

คุณภาพการศึกษาที่ ดีขึ้น ประสบการณจากตางประเทศในประเทศที่พัฒนาแลวและประสบ

ความสําเร็จดานการศึกษา เชน เกาหลีใตมีจํานวนนักเรียนตอครู 30:1 ในขณะที่ OECD มี 17:1 
รวมทั้งจากการระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา  ก็มีความเห็นวาสัดสวนไมจําเปน อยูที่

คุณภาพครูมากกวา รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี และคุณภาพของเด็กที่จะเรียนรู โดย

ยกตัวอยางที่พบ การมีสัดสวนครูตอนักเรียนมาก (1:50 ในเมือง) นักเรียนกลับมีผลการเรียนดี 

(เน่ืองจากโรงเรียนในเมืองที่มีเด็กเกงๆเขามาเรียนเปนจํานวนมากในที่ที่เดียวกัน ทําใหประสิทธิผล

ของโรงเรียนนั้นออกมาดี) ในขณะที่สัดสวนครูตอนักเรียนนอย (1:20 ในชนบท) ผลการเรียนกลับ

แย เด็กไมมีคุณภาพ 

การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆในสังคม (all for education) ดังที่ไดกลาวแลวในหัวขอกอน

หนาวาการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษายังมีสัดสวนนอย (ไมถึงรอยละ 30) 

โดยเฉพาะการศึกษาระดับกอนประถม‐ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญ การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเปนการศึกษาระดับกอน

ประถม‐ประถมศึกษา สวนระดับมัธยมศึกษาก็เริ่มขยายตัวแตก็ยังมีสัดสวนนอยมาก สวนการจัด

การศึกษาขององคกรอื่นๆในสังคมยิ่งมีนอยมาก ทั้งวัด ชุมชน และครอบครัว 

เพ่ือใหประเทศสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกไดกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรก็มีสวนสําคัญ งานวิจัยดานความไมสอดคลองของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ชี้วา

ปจจุบันผูที่จบดานสังคมศาสตรมีลนตลาด (oversupply) ในขณะที่มีความขาดแคลนผูที่จบดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ (health sciences)  (World Bank 2008) ซึ่งมี

ผลกระทบถึงการหางานยากในตลาดแรงงาน และจบลงที่การทํางานไมตรงกับการศึกษาที่จบ จาก

ขอมูลป 2549 ของผูที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาตางๆ พบวาผูจบสาขาวิทยาศาสตรตอ

สาขาสังคมศาสตร มีสัดสวนประมาณรอยละ 30:70  และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 32:68 ในป 2550 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

อยางไรก็ดีจากการประชุมระดมสมอง ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาไดยกประเด็นที่สําคัญ

เพ่ิมเติมคือ เราอาจตองการคนที่คิดเปนวิทยาศาสตร มีเหตุมีผล มากกวาจํานวนคนที่จบดาน

วิทยาศาสตร การกําหนดกําลังคนดานวิทยาศาสตร อาจตองเจาะจงใหมากขึ้นวาสาขาไหนซึ่งตอง

อาศัยการศึกษาและการกําหนดโครงสรางกําลังคนที่ประเทศตองการอยางละเอียดและชัดเจน 

นอกจากนี้กําลังคนควรแสดงถึงความสมดุลดานวิชาการ ไมมุงไปเพียงดานใดดานหนึ่ง เพราะ

กําลังคนที่มีคุณภาพดานสังคมศาสตรบางสาขาก็จําเปนเพ่ือจรรโลงและพัฒนาองคความรูในประเทศ 

เชนศาสนา ประวัติศาสตร เปนตน 



4-104 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

นอกเหนือจากดานการศึกษา ขอมูลการทําวิจัยและพัฒนาของประเทศ ที่แสดงถึงการสะสม

และพัฒนาองคความรู  ชี้วางานวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานอยูในภาครัฐและมหาวิทยาลัยเปน

สวนใหญ ยังขาดความเชื่อมโยงและการมีสวนรวมของภาคเอกชน โดยมีสัดสวนคาใชจายดานการวิจัย

และพัฒนาของภาครัฐและมหาวิทยาลัยเทียบกับภาคเอกชนเทากับ 64 : 36 (ดัชนีวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2549) 

จากขอมูลประเด็นคุณภาพดานการศึกษาขางตน นํามาสูการกําหนดกรอบการยกระดับการ

ลงทุนดานการศึกษา ในมาตรฐานขั้นสูงขึ้น (scenario 1 และ 2) คือ “ผูที่จบการศึกษาจะตองมี

คุณภาพ” ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคลอง (match) กับ

ความตองการของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการ

ขยายการศึกษาและพัฒนาทักษะ การยกระดับและพัฒนามาตรฐานครูและสถานศึกษาใหเทาเทียม

กันทั้งประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู

ดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยความรวมมือกันของทุกภาคสวน ดังแสดงในตารางที่ 4.50  

ทั้งน้ีคณะผูวิจัยไดสรุปความเชื่อมโยงของการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิดจาก

ผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือนําไปสูประเด็นปญหาและการกําหนด

กรอบแนวคิดมาตรฐานขั้นตางๆ สําหรับการยกระดับการลงทุนดานการศึกษา ซึ่งไดนําเสนอไวในรูป

ที่ 4.13 และตารางที่ 4.58 ตอนทายบท ไวดูประกอบในรายละเอียดดวย 

ตารางที่ 4.50 กรอบการยกระดับการลงทุนทางสังคมดานการศึกษา 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคมดานการศึกษา 

ความทั่วถึงและ

เทาเทียม 

การสรางโอกาสใหผูท่ีอยูในวัยเรียนและผูท่ีอายุเกินวัยเรียนแตตองการเรียนใหสามารถเรียนไดจริงจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ป) คือจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/อาชีพ) หรือเทียบเทา 

เพิ่มคุณภาพ

การศึกษาผาน

การพัฒนาทุก

ภาคสวนที่

เกี่ยวของ 

“ผูท่ีจบการศึกษาจะตองมีคุณภาพ” ท้ังดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) 

สอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงจะมาจากการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพ ในการขยายการศึกษา การยกระดับและพัฒนามาตรฐานครูและสถานศึกษาใหเทาเทียม

กันทั้งประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู

ดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยความรวมมือกันของทุกภาคสวน 

  มาตรฐานขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐานขั้นสูง 
Scenario 2 

จํานวนป

การศึกษาเฉลี่ย 
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 10 ป  

(แผนฯ 10) (ตอเนื่องจากแนวโนมปกติ) 
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 12 ป 

(ตอเนื่องจากแนวโนมปกติ) 

 สงเสริมนอกระบบ เนนสายสามัญ รองรับเศรษฐกิจ

สังคมฐานความรู 

S1 เพิ่ม Q นอกระบบ สายสามัญ 

 

สงเสริมนอกระบบ เนนสายสามัญ+อาชีพ และ

ทักษะอ่ืนๆ รองรับการเรียนรูตลอดชีวิตและ 

เศรษฐกิจสังคมฐานความรู 

S2 เพิ่ม Q นอกระบบ สายอาชีพและทักษะอื่นๆ 

อัตราการเขา

เรียน 

คงอัตราการเขาเรียนที่100%

(กศ.ภาคบังคับ-กศ.ขั้นพื้นฐาน) 

(คงที่ตอเนื่องจากกรณีแนวโนมปกติ (scenario 0)) 
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 สนับสนุนคาใชจายเพิ่มโอกาสการศึกษานักเรียนยากจน (นอกเหนือจากคาเลาเรียน หนังสือ เครื่องแบบ 

และอุปกรณการเรียน) (กศ. ขั้นพื้นฐานทั้งในระบบ+นอกระบบ) 

• เพิ่ม P  ตอหัว (3,526 บาทตอป (จากขอมูล SES ป 2551 ดูตารางที่ 4.35) X growth ตามเงิน

เฟอ (รอยละ 2.5 ตอป)) 

• Q นร.ยากจน (ในระบบ+นอกระบบ) (คิดเปนรอยละ 11 ของ Q นร.ขั้นพื้นฐาน)  (สัดสวนจาก

ขอมูล สกศ. (2552)) 

• คิดเปนรายจายภาครัฐ (V) ประมาณ 12,000 ลานบาท  

 เพิ่มคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเพยีงพอจัดการศึกษาอยางมีคณภาพ  

(ท้ังรร.รัฐบาลและรร.เอกชน) 

• เพิ่ม P  ตอหัว (คาธรรมเนียมการศึกษา จากขอมูล SES ป 2551 (ดูตารางที่ 4.35) แตละระดับ

การศึกษา คูณดวย growth ตามเงินเฟอ (รอยละ 2.5 ตอป)) 

‐ กอน‐ประถมศึกษา  2,076 บาทตอคนตอป 

‐ มัธยมศึกษา (สายสามัญ) 3,679 บาทตอคนตอป 

‐ อาชีวศึกษา 4,066 บาทตอคนตอป 

‐ การศึกษานอกระบบ 1,053 บาทตอคนตอป 

 ครอบคลุมเด็กไรสัญชาติใหไดเรียน 

(อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมเด็กไทย) 

• S1 เพิ่ม Q เด็กไรสัญชาติ เปนสัดสวนตอ 

จํานวน นร.พื้นฐาน เทากับรอยละ 0.36 

(สัดสวนจากขอมูล สกศ. (2552)) 

• คิดเปนรายจายภาครัฐ (V) ประมาณ 

2,000 ลานบาท 

ครอบคลุมเด็กไรสัญชาติใหไดเรียน 

(อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมเด็กไทย) 

• S2 เพิ่ม Q เด็กไรสัญชาติ เปน 2 เทา  

ของ S1 เทากับรอยละ 0.73 

• คิดเปนรายจายภาครัฐ (V) ประมาณ 

4,000 ลานบาท 

 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น (ระดับอุดมศึกษา) 

เพิ่มทุน+เงินใหเปลา ชวยคนจน นอกเหนือจากเงินกู (กยศ. กรอ.) 
(ระดมทุนโดยมหาลัย/บริจาค: เพิ่มการมีสวนรวมของสังคม) 

 1 แสนบาทตอคนตอป (คาเฉล่ียการใหกูของ กรอ.) 

• ป 2553-61 ให 35% ของจํานวนรายที่กู 

กรอ. เทากับ 3,150 ราย 

• ป 2562-71 ให 50% ของจํานวนรายที่กู 

กรอ. เทากับ 4,500 ราย 

• คิดเปนรายจายภาคเอกชน 450 ลานบาท 

1 แสนบาทตอคนตอป (คาเฉล่ียการใหกูของ กรอ.) 

• ป 2553-61 ให 50% ของจํานวนรายที่กู 

กรอ. เทากับ 4,500 ราย 

• ป 2562-71 ให 80% ของจํานวนรายที่กู 

กรอ. เทากับ 7,200 ราย 

• คิดเปนรายจายภาคเอกชน 720 ลานบาท 

คุณภาพ

การศึกษา 

คงสัดสวนสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ตอสายสามัญที่ 50:50 

(คงที่ตอเนื่องจากกรณีแนวโนมปกติ (scenario 0)) 

 กําลังคน (ผูจบการศึกษา) ดานวิทยาศาสตร:สังคมศาสตร มีความสมดุลขึ้น 

รัฐจูงใจโดยการใหทุน 93,359 บาทตอหัว  

(ดูตารางที่ 4.24  คาใชจายทางการศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา) 



4-106 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

 สัดสวนเปน 30:70 

• รัฐตองจายเพิ่มประมาณ 150,000 ลานบาท 

• เอกชนแบงรับภาระ โดยบริจาค (ใหทุน)เพื่อ

การศึกษา ประมาณ 4,500 ลานบาท (คิด

เปนรอยละ 3) 

สัดสวนเปน 35:65 

• รัฐตองจายเพิ่มประมาณ 350,000 ลานบาท 

• เอกชนแบงรับภาระ โดยบริจาค (ใหทุน)เพื่อ

การศึกษา ประมาณ 21,000 ลานบาท (คิด

เปนรอยละ 6) 

 การมีสวนรวมทางการศึกษา  
 (all for education) 

• คงสัดสวนนักเรียนภาครัฐ : เอกชน  (การมีสวนรวมระหวางรัฐและเอกชน) (คงที่ตอเนื่องจาก
กรณีแนวโนมปกติ (scenario 0)) 

-สายสามัญ (70:30)  

-สายอาชีพ (50:50) 

 เพิ่มบทบาททองถิ่น (การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถิ่น) 

เพิ่มสัดสวนรายจายการลงทุนดานการศึกษาของทองถิ่นในป 71 ใหเปน 2 เทาของสัดสวนในป 51 

(เพิ่มสัดสวนจากรอยละ 4.9 เปนรอยละ 9.8)  

• S1 เพิ่มจากประมาณ 22,700 ลานบาท ในป 2551 เปน 98,000 ในป 2571 

• S2 เพิ่ม เปน 120,000 ลานบาท ในป 2571 

 พิจารณาการเงินอุดมศึกษา ผูเรียน (ครัวเรือน) รับภาระมากขึ้น  

(รัฐสรางแรงจูงใจและอุดหนุนอยางเหมาะสม มีทุนการศึกษา และการใหกูยืมเพื่อการศึกษารองรับ) 

• เดิมรัฐอุดหนุนคิดเปนประมาณรอยละ 77 

• ลดการอุดหนุนจากรัฐ รัฐนําเงินสวนนี้ไปปรับปรุงคุณภาพ เทคโนโลยีการศึกษา และแหลงเรียนรู

ทางการศึกษาเพิ่มได 

คุณภาพนักเรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
‐ เพิ่มคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน วิทย คณิต ภาษาไทย-อังกฤษ 
‐ พัฒนาการรูจักคิด วิจัย วิเคราะห หลักเหตุผล และสรางสรรค 
‐ สรางนิสัยรักการอาน เรียนรูตลอดชีวิต 
- สงเสริมความรูคูคุณธรรม จิตสาธารณะ 

 Q : ครอบคลุมรอยละ 70 ของนักเรียน เฉพาะ

นักเรียนในระบบ 

V : เพิ่มรายจายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทย

เขมแข็ง sp2   

• set up 5 ป (2556-61) คิดเปน

ประมาณ 2,800 ลานบาทตอป 

• แลวลดเหลือ 50% เพื่อ maintain (ป 

2562-71) คิดเปนประมาณ 1,300 

ลานบาทตอป 

Q : ครอบคลุมรอยละ 100 ของนักเรียน รวม

นักเรียนในระบบและนอกระบบ 

V : เพิ่มรายจายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทย

เขมแข็ง sp2   

• set up 5 ป (2556-61) คิดเปน

ประมาณ 5,600 ลานบาทตอป 

• แลวลดเหลือ 50% เพื่อ maintain (ป 

2562-71) คิดเปนประมาณ 2,600 

ลานบาทตอป 

คุณภาพครู เพิ่มคุณภาพครู ใหเทาเทียมทั้งประเทศ 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-107 

อบรมพัฒนาครูท้ังระบบ 

V : เพิ่มรายจายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทยเขมแข็ง sp2 

• set up 5 ป (2556-61) คิดเปนประมาณ 7,500 ลานบาทตอป 

• แลวลดเหลือ 50% เพื่อ maintain (ป 2562-71) คิดเปนประมาณ 3,700 ลานบาทตอป 

 คืนครูใหโรงเรียน สนับสนุนคนที่ใช 

ดวยการบริหารจัดการเงินพิเศษ วิทยฐานะ (บริหารจัดการ) 

เพิ่มเกณฑพิจารณา กําหนดใหครูจะมีสิทธิ์ทําวิทยฐานะเพิ่มได นักเรียนในความดูแลตองผานเกณฑประเมิน

คุณภาพกอน (วัดผลครูจากคุณภาพการเรียนรูท่ีเพิ่มขึ้นของเด็ก เด็กตองไดคุณภาพกอน) 

 จูงใจคนที่ใชดวยเงินเดือนตั้งตน และโอกาสกาวหนา 

 S1 เพิ่ม V ภาครัฐ สนับสนุนการศึกษา (15,000 

บ. คูณ 12 เดือน ตอ 1 คน ใหได 20,000 คน 

(อยางนอย รร. ละ 1 คน จํานวน 20,000 รร.  

ภายใน 20 ป)  

คิดเปนเงิน 3,600 ลานบาท 

S2 เพิ่ม V ภาครัฐ สนับสนุนการศึกษา (15,000 

บ. คูณ 12 เดือน ตอ 1 คน ใหได 41,000 คน 

(อยางนอย รร. ละ 1 คน ครบ 41,000 รร.) 

(พื้นฐาน+ทองถิ่น) ภายใน 20 ป)  

คิดเปนเงิน 7,380 ลานบาท 

คุณภาพ

สถานศึกษา 

เพิ่มคุณภาพสถานศึกษา ใหเทาเทียมทั้งประเทศ 

เพิ่มอุดหนุนโรงเรียนดอยคุณภาพ (สวนใหญเปน รร.เล็ก) เพื่อเพิ่มคุณภาพใหเทียบเทาทัดเทียม  
และคงระดับ (maintain) อุดหนุนโรงเรียนที่ไดคุณภาพเพื่อใหมีการพัฒนาตอเนื่อง (บริหารจัดการ) 

 Q : ครอบคลุมรอยละ 50 ของโรงเรียนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (ขอมูลจากการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบแรก (สกศ. 2552)) 

V : เพิ่มรายจายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทย

เขมแข็ง sp2 

• set up 5 ป (2556-61) คิดเปน

ประมาณ 2,300 ลานบาทตอป 

• แลวลดเหลือ 50% เพื่อ maintain (ป 

2562-71) คิดเปนประมาณ 1,100 

ลานบาทตอป 

Q : ครอบคลุมรอยละ 65 ของโรงเรียนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 

V : เพิ่มรายจายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทย

เขมแข็ง sp2 

• set up 5 ป (2556-61) คิดเปน

ประมาณ 3,000 ลานบาทตอป 

• แลวลดเหลือ 50% เพื่อ maintain (ป 

2562-71) คิดเปนประมาณ 1,500 

ลานบาทตอป 

การศึกษาตาม

อัธยาศัย 

ยกระดับการศึกษาตามอัธยาศัยอยางจริงจังตอเนื่อง  
เพื่อรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยทุกภาคสวนรวมลงทุน  

• ลงทุนเพิ่ม (ตั้งแตป 2554) รอยละ 2.5-10 ของการลงทุนที่ใชในกรอบการยกระดับการลงทุน

ดานการศึกษาขางตน (ตอเนื่องจากกรณีแนวโนมปกติ) 

• คิดเปนรายจายเพิ่มขึ้นอีก 101,000 ลานบาท ในกรณี S1 และ 124,000 ลานบาทในกรณี S2 

การวิจัย ยกระดับการวิจัยของประเทศ 

 • S1 การลงทุนดานการวิจัยรวม คิดเปน

รอยละ 1 ตอ GDP 

• เพิ่มสัดสวนการวิจัยของภาคเอกชนตอ

ภาครัฐ เปนรอยละ 55 

• S2 การลงทุนดานการวิจัยรวม คิดเปน

รอยละ 1.5 ตอ GDP 

• เพิ่มสัดสวนการวิจัยของภาคเอกชนตอ

ภาครัฐ เปนรอยละ 60 



4-108 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

จากกรอบการยกระดับการลงทุนดานการศึกษาดังกลาวขางตน จะเห็นวาสวนใหญเปนการ

เพ่ิมงบประมาณ และรายจายเพื่อเพ่ิมความครอบคลุม เทาเทียม และพอเพียง พรอมทั้งเพ่ิมคุณภาพ

ภาคการศึกษา อยางไรก็ตามการบริหารจัดการที่ดีก็สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดโดยไมตอง

มีการเพิ่มงบประมาณรายจาย อาทิ 

- การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือใหมีการพัฒนาที่

ตอเนื่อง และรับผิดชอบตอสังคม 

- การบริหารจัดการการเรียนการสอน นอกเหนือจากดานวิชาการ ใหเด็กมีพัฒนาการ

รูจักคิด วิจัย วิเคราะห ยึดหลักเหตุผล และสรางสรรค สรางนิสัยรักการอาน เรียนรู

ตลอดชีวิต สงเสริมความรูคูคุณธรรม และจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม 

- การคืนครู ให โรงเรียน ผานการบริหารจัดการเงินพิเศษวิทยฐานะครูใหมี

ประสิทธิภาพสะทอนการวัดผลครูจากคุณภาพการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นของเด็ก โดยเด็ก

ตองไดคุณภาพกอน 

- บริหารจัดการขอมูลดานการศึกษาในสองประเด็นคือ ประเด็นแรก ความสอดคลอง

ของขอมูลในแตละแหลงที่มีการจัดเก็บ เชนจํานวนนักเรียน ควรจัดการใหมีความ

สอดคลองและเปนมาตรฐานเดียวกัน และประเด็นที่สอง การนําขอมูลดาน

การศึกษาที่มีอยูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมาใชใหเกิดประโยชนเชิงประจักษสูงสุด 

โดยรายละเอียดแนวคิดกรอบการยกระดับการลงทุนทางสังคมดานการศึกษา ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.50 เปนดังน้ี 

• ในเรื่องการเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย การศึกษานอกระบบมีสวนสําคัญ เพ่ือ

รองรับการเรียนรูตลอดชีวิต และเศรษฐกิจสังคมฐานความรู การกําหนดกรอบการ

ยกระดับการลงทุนดานการศึกษาในดานนี้ คือสงเสริมนอกระบบทั้งสายสามัญ และ

ทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มจํานวนผูเรียนนอกระบบไดอิงการประมาณการของ สกศ. 

(2551) ในป 2552-54 ที่เพ่ิมขึ้นอยางมาก โดยปรับใหคอยมีการเพิ่มขึ้นเทากับ

ทุกๆป เปนเวลา 14 ป  ทําใหมีการเพิ่มขึ้นปละประมาณ 578,111 คน  

• สนับสนุนคาใชจายเพิ่มโอกาสการศึกษานักเรียนยากจน (นอกเหนือจากคาเลาเรียน 

หนังสือ เครื่องแบบ และอุปกรณการเรียน) (การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบ+นอก

ระบบ)  เปนการอุดหนุนเพ่ิมใหกับนักเรียนยากจน เพ่ือสรางโอกาสใหสามารถเขา

เรียนไดจริง อยางมีคุณภาพ เชนเปนคาเสียโอกาสในการที่ไมสามารถทํางานชวย

ครอบครัวไดเน่ืองจากตองมาเรียน คาเดินทางกรณีจําเปน และสื่อเรียนรูเพ่ิมเติม 
เปนตน ในกรอบการอุดหนุนเพ่ิมเติมน้ี กําหนด 3,526 บาทตอคนตอป อางอิงจาก

ขอมูล SES ป 2551 (ดูตารางที่ 4.35) ซึ่งเปนคาเดินทางไปศึกษาเฉลี่ย โดยใช

เปนตัวแทน (proxy) ระหวางการเปลี่ยนผานไปสูมาตรฐานทางการศึกษาที่สูงขึ้น 

ทั้งในดานการสรางมาตรฐานระหวางโรงเรียนในชนบทและเมืองใหใกลเคียงกัน การ

ยุบและควบรวมโรงเรียน โครงการจักรยานยืมเรียน  เปนตน ภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง 2555 ดานการศึกษา รวมทั้งการพัฒนานําเทคโนโลยีทางการศึกษา
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มาใชประโยชนอยางทั่วถึงมากขึ้น เชนสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และ

อินเทอรเน็ต 

• เพ่ิมคาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเพียงพอจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เน่ืองจากปจจุบันสิ่งที่เปนปญหาสําหรับสถานศึกษา

มากที่สุดคือเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวที่ไมเพียงพอกับคาใชจายในการจัดการศึกษาแต

ละระดับ ทําใหตองเรียกเก็บจากผูปกครองเพิ่มเติม อันเปนปญหาตอเน่ืองมาโดย

ตลอด และเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ การเพิ่ม

คาใชจายรายหัวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรเพิ่มใหทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน

เอกชน หลักการเพิ่มคาใชจายรายหัวในที่น้ีใชขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย

ตอหัวตอป จากขอมูล SES ป 2551 (ดูตารางที่ 4.35) ในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานตางๆ และการศึกษานอกระบบ ของสถานศึกษาของรัฐ เปนตัวแทน (proxy) 

การดําเนินการนี้ 

• การครอบคลุมเด็กไรสัญชาติใหไดเรียน(อุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทาเทียม

เด็กไทย) จากขอมูลของ สกศ. (2552) พบวาปจจุบัน สพฐ. ไดจัดการศึกษาใหเด็ก

ไรสัญชาติแลว โดยในป 2550 จํานวนนักเรียนที่เปนเด็กไรสัญชาติ คิดเปนสัดสวน

ตอ จํานวน นร.พ้ืนฐาน เทากับรอยละ 0.36 ดังน้ันจึงต้ังสมมติฐานใหในมาตรฐาน

ขั้นกลาง (S1) การจัดการศึกษาดังกลาวอยูในระดับเดิมตอเนื่องจากปจจุบัน สวน

ในมาตรฐานขั้นสูง (S2) ต้ังสมมติฐานใหสามารถครอบคลุม (ตามตัวมาเรียน) ได

มากขึ้นเปน 2 เทาจากปจจุบัน ซึ่งจะชวยลดปญหาทางสังคมไดอีกทางหนึ่ง โดย

งบประมาณที่ใชเพ่ือการนี้คือการสนับสนุนคาใชจายรายหัว ในกรณี S1 และ S2 

รายจายภาครัฐคิดเปน 2,000 ลานบาท และ 4,000 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งยังอยู
ในวิสัยที่รัฐจะใชจายได 

• การบริจาคเพื่อการศึกษา (สวนหนึ่งของ Corporate  Social Responsibility, CSR) 

โดยปกติที่ไดกําหนดใหมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นแลว เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น 

(ระดับอุดมศึกษา) ควรเพิ่มการใหทุน+เงินใหเปลา ชวยคนจน นอกเหนือจากเงินกู 

(กยศ. กรอ.) การมีสวนรวมของสังคมโดยเฉพาะภาคเอกชนมีสวนจําเปน เน่ืองจาก

จะไดรับประโยชนโดยตรงจากการไดกําลังคนที่มีคุณภาพ ซึ่งในสวนนี้กําหนดใหเปน

การระดมทุนโดยมหาลัย/บริจาค โดยใช คาเฉลี่ยการใหกูของ กรอ. คือ 1 แสนบาท

ตอคนตอป และกําหนดใหในป 2571 สามารถใหทุนได 50% ของจํานวนรายที่กู 

กรอ. เทากับ 4,500 รายคิดเปนรายจายภาคเอกชน 450 ลานบาท ในกรณี S1 

และสามารถใหทุนได 80% ของจํานวนรายที่กู กรอ. เทากับ 4,500 รายคิดเปน

รายจายภาคเอกชน 720 ลานบาท ในกรณี S2 

• ทองถิ่นควรเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการการ

ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่และสังคมทองถิ่น การเพิ่ม

บทบาททองถิ่น (การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถิ่น) ตามกรอบนี้ ได

กําหนดใหสัดสวนรายจายการลงทุนดานการศึกษาของทองถิ่นในป 71 เพ่ิมเปน 2 



4-110 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

เทาของสัดสวนในป 51(เพ่ิมสัดสวนจากรอยละ 4.9 เปนรอยละ 9.8) ทําใหทองถิ่น

มีรายจายดานการศึกษาเพิ่มจากประมาณ 22,700 ลานบาท ในป 2551 เปน 

98,000 ในป 2571  ในกรณีมาตรฐานขั้นกลาง และเพิ่มเปน 120,000 ลานบาท 

ในกรณีมาตรฐานขั้นสูง 

• การเงินอุดมศึกษาควรมีการพิจารณาใหผูเรียน (ครัวเรือน) รับภาระมากขึ้น (โดย

รัฐสรางแรงจูงใจและอุดหนุนอยางเหมาะสม มีทุนการศึกษา และการใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษารองรับ) พรอมๆ กับการมีสวนรวมมากขึ้นของสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจ

เอกชน ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาในระดับน้ีใหอัตราผลตอบแทนแกผูเรียนสูงมาก 

และใหประโยชนตอภาคธุรกิจและสังคมโดยรวมดวยจากการมีกําลังคนที่มีคุณภาพ

และผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีในปจจุบันรัฐอุดหนุนระดับอุดมศึกษาคิดเปน

ประมาณรอยละ 77 ดังน้ันในกรอบการยกระดับการศึกษานี้ จึงกําหนดใหลดการ

อุดหนุนจากรัฐลง และรัฐนําเงินสวนที่ลดลงนี้ไปปรับปรุงคุณภาพ เทคโนโลยี

การศึกษา และแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอด

ชีวิต และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 

• คุณภาพครูมีผลใกลชิด และเปนสวนสําคัญหลักตอคุณภาพผูเรียน การยกระดับ

คุณภาพครูเปนสิ่งจําเปนเรงดวน อยางไรก็ดีการดําเนินการในเรื่องน้ีเปนสิ่ง

ละเอียดออนเพราะจะสงผลกระทบกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการ

ทํางาน การจัดจาง และระบบเงินเดือนที่มีมาชานาน ฝงลึกยากตอการเปลี่ยนแปลง 

แตก็ควรลองพยายามทํา ริเริ่มปรับเปลี่ยน และรวมกันแกปญหาระหวางทางอยาง

เปนขั้นตอนไปทีละเรื่อง ดังน้ันในสวนนี้จึงไดเสนอกรอบการยกระดับคุณภาพครู

ประกอบดวยสองสวน ดังน้ี 

o เพ่ิมคุณภาพครูทั้งระบบ (ไมใชครูเขาใหม):  คืนครูใหโรงเรียน สนับสนุน

คนที่ใชดวยการบริหารจัดการเงินพิเศษ วิทยฐานะ โดยเพิ่มเกณฑพิจารณา 

กําหนดใหครูที่จะมีสิทธิ์ทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะได นักเรียนในความ

ดูแลตองผานเกณฑประเมินคุณภาพกอน (วัดผลครูจากคุณภาพการเรียนรู

ที่เพ่ิมขึ้นของเด็ก เด็กตองไดคุณภาพกอน) เน่ืองจากปจจุบันพบวาการ

ประเมินผลงานเพื่อเพ่ิมวิทยฐานะผานเอกสารวิชาการเพียงอยางเดียว ไม

สะทอนถึงพัฒนาการการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นของผูเรียน และอาจมีการจางทํา

ได นอกจากนี้ยังเกิดกรณีที่ครูใชเวลาสวนใหญไปในการทําเอกสารผลงาน

เพ่ือเพิ่มวิทยฐานะ แทนที่จะสอนหนังสือดวย ดังน้ันการเพิ่มขอกําหนด

ดังกลาวจะชวยลดปญหาในสวนนี้ เปนการคืนครูใหโรงเรียนและนักเรียน 

และสงเสริมสนับสนุนครูที่ใชจริงๆ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการการเบิกจายงบประมาณสําหรับเงินพิเศษวิทยฐานะดวย  

o จูงใจคนที่ใชมาเปนครู (ครูเขาใหม): จูงใจคนที่ใชดวยเงินเดือนตั้งตน และ

โอกาสกาวหนา โดยในหลายประเทศที่พัฒนาแลวจะมีระบบการคัดเลือกครู

ที่เขมขน และใชวิธีใหเงินเดือนครูต้ังตนที่สูง แตจะเพ่ิมขึ้นอยางชาๆ และมี

ระบบการฝกอบรมพรอมโอกาสในการกาวหนา อยางไรก็ดีในกรณีของไทย
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ระบบเงินเดือนขาราชการครูอยูในระบบราชการ การใหเงินเดือนสูงกวา

ขาราชการอื่นจะผลักดันไดยากมาก แตก็เปนสิ่งที่ควรริเริ่มและพยายาม 

ดังน้ันในกรอบการยกระดับการลงทุนดานการศึกษานี้ ในกรณีมาตรฐาน

ขั้นกลาง กําหนดใหมีการจูงใจคนที่ใชมาเปนครูดวยเงินเดือนตั้งตนเฉลี่ย 

15,000 บาทตอเดือน ใหได 20,000 คน (อยางนอยโรงเรียนละ 1 คน 

สําหรับประมาณกึ่งหน่ึง (2,000 โรง) ของโรงเรียนทั้งประเทศ ภายใน 20 

ป (คิดเปนปละ 1 พันคน)) เปนรายจายภาครัฐประมาณ 3,600 ลานบาท 

ในขณะที่มาตรฐานขั้นสูง กําหนดใหสามารถมีครูที่ใชจํานวน 41,000 คน 

(คืออยางนอยโรงเรียนละ 1 คน ครบ 41,000 โรงเรียน ภายใน 20 ป 

(คิดเปนปละ 2 พันกวาคน)) คิดเปนรายจายภาครัฐประมาณ 7,380 ลาน

บาท 

• สถานศึกษาก็เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ตองมีการเพิ่มคุณภาพอยางตอเนื่อง และ

เทาเทียมกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะสถานศึกษาดอยคุณภาพที่สวนใหญเปน

สถานศึกษาขนาดเล็ก และอยูในชนบท จากขอมูลการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษารอบแรกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) (สกศ. 2552)  พบวา สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ไมได

มาตรฐานของ สมศ. คิดเปนรอยละ 65 ในจํานวนนี้เกือบทั้งหมดเปนสถานศึกษา

ของรัฐขนาดเล็กในชนบท  ดังน้ันในกรอบการยกระดับการลงทุนน้ีจึงไดกําหนดให

เพ่ิมเงินอุดหนุนโรงเรียนดอยคุณภาพ เพ่ือเพิ่มคุณภาพใหเทียบเทาทัดเทียม และคง

ระดับ (maintain) การอุดหนุนโรงเรียนที่ไดคุณภาพเพ่ือใหมีการพัฒนาตอเน่ือง 

โดยในกรณีมาตรฐานขั้นกลางกําหนดใหอุดหนุนครอบคลุมรอยละ 50 ของโรงเรียน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพิ่มขึ้นจนสามารถครอบคลุมสถานศึกษาที่ไมได

มาตรฐานทั้งหมด ในกรณีมาตรฐานขั้นสูง คิดเปนรอยละ 65 ของโรงเรียน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางไรก็ดี สืบเนื่องจากแนวนโยบายการลงทุนดานการศึกษา

ที่จะยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมสามารถพัฒนาคุณภาพไดตามกําหนด (คุณภาพ

ในที่น้ีควรยึดบริบทชุมชนและทองถิ่นดวย เน่ืองจากเปนเรื่องที่ออนไหวมาก ควร

เปนคุณภาพที่พอใจของทุกฝายทั้งรัฐ ทองถิ่น สถานศึกษา ผูเรียน และผูปกครอง) 

งบประมาณสวนที่เหลือจากการอุดหนุนสถานศึกษาขนาดเล็กก็สามารถมาชดเชย

เพ่ิมใหโรงเรียนที่มีคุณภาพใหสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องไดดีขึ้น จัดเปนการ

บริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

• การศึกษาตามอัธยาศัยจะทวีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ เพ่ือรองรับการเรียนรู

ตลอดชีวิต และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และจากแนวโนมจํานวนนักเรียนที่ลดลง 

รวมท้ังการเขามารวมของภาคสวนตางๆ ทําใหภาระทางงบประมาณดานการศึกษา

สามารถเพิ่มเติมในสวนนี้ไดอีกในอนาคต ดังน้ันกรอบการยกระดับการลงทุนดาน

การศึกษานี้จึงกําหนดใหมีการเพิ่มการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรูที่เกี่ยวของเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ 

ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และชั้นทางเศรษฐกิจ สามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทา



4-112 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

เทียม และสามารถตอบสนองความตองการของแตละปจเจกบุคคลได ทั้งเพ่ือ

การศึกษาเพิ่มทักษะเพื่อดํารงชีพ มีอาชีพ เสริมอาชีพ หรือเปลี่ยนอาชีพ (เปนการ

เสริมระบบการฝกอบรมอีกทางหน่ึง) รวมท้ังการศึกษาเพิ่มพูนความรูทักษะที่สนใจ

เพ่ือประดับปญญา โดยมีสื่อการเรียนรูตางๆรองรับ ทั้งวิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต 

และแหลงเรียนรูตางๆ หองสมุด วัด รวมถึงสังคม ชุมชน และสภาพแวดลอม โดย

การลงทุนในที่น้ีจะเพ่ิมอยางคอยเปนคอยไปจากรอยละ 2.5 ต้ังแตป 2554 จน

เทากับรอยละ 10 ในป 2571 ของรายจายลงทุนดานการศึกษารวมทั้งหมดตาม

กรอบการยกระดับขางตนกอนเพ่ิมในสวนนี้  ซึ่งคิดเปนรายจายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 

101,000 ลานบาท ในมาตรฐานขั้นกลาง และ 124,000 ลานบาทในมาตรฐาน

ขั้นสูง ตามลําดับ  

• การยกระดับการวิจัยของประเทศจะเขามามีสวนสําคัญและจะสําคัญมากขึ้นใน

อนาคต ภายใตภาวะการแขงขันและการภิวัฒนทางเศรษฐกิจและสังคม การวิจัยเปน

การตอยอดความรูพ้ืนฐานสูการสรางองคความรูใหม และนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

การทําวิจัยภาคเอกชนตองเขามามีสวนรวมมากขึ้น ทั้งการลงทุน และการถายทอด

ความรู ในกรอบ 

จากกรอบการยกระดับการลงทุนดานการศึกษาดังกลาวขางตน ผลการประมาณการรายจาย

ดานการศึกษาในกรณีมาตรฐานขั้นกลาง (scenario1) และมาตรฐานขั้นสูง (scenario2) แสดงอยูใน
ตารางที่ 4.51-4.52  สวนประมาณการรายจายดานการวิจัย แสดงอยูในตารางที่ 4.53-4.54 

ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.51 ประมาณการรายจายดานการศึกษา ตามมาตรฐานขั้นกลาง (S1) (ลานบาท) 

รายการ (ภายใต S1) 
ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการศึกษา 529,995 751,108 925,070 1,008,713 1,117,544 

รอยละตอ GDP 6.06 6.90 6.35 5.18 4.28 

แหลงท่ีมาของเงินทุน (รอยละ)* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

รัฐบาลกลาง 73.3 72.0 70.5 69.0 67.6 

รัฐบาลทองถิ่น 5.1 6.1 7.4 8.6 9.8 

ครัวเรือน 20.9 20.9 20.9 21.1 21.2 

เอกชน (บริจาค) 0.6 1.0 1.3 1.4 1.4 

รายจายตามระดับการศึกษา/สถานศึกษา          

การประถมศึกษา 182,689 218,240 237,887 269,673 304,953 

- สถานศึกษารัฐ 143,713 161,074 163,946 180,255 197,231 

- สถานศึกษาเอกชน 38,975 57,167 73,941 89,419 107,723 

มัธยมศึกษา สายสามัญ 145,804 179,223 204,531 209,150 231,678 

- สถานศึกษารัฐ 129,941 152,604 160,537 158,008 175,076 

- สถานศึกษาเอกชน 15,863 26,619 43,995 51,143 56,603 

อาชีวศึกษา 27,063 45,949 53,977 54,074 56,111 

- สถานศึกษารัฐ 17,661 27,458 29,008 28,779 29,572 

- สถานศึกษาเอกชน 9,402 18,491 24,969 25,295 26,539 

อุดมศึกษา 83,781 91,130 94,742 103,756 106,183 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-113 

รายการ (ภายใต S1) 
ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

- สถานศึกษารัฐ 71,044 76,948 79,461 86,533 87,954 

- สถานศึกษาเอกชน 12,736 14,182 15,280 17,223 18,229 

การศึกษานอกระบบ 11,332 22,764 27,786 31,844 42,960 

การบริการสนับสนุนการศึกษา**  75,934 168,215 250,245 256,121 258,585 

บริจาคเพื่อการศึกษา 3,392 7,268 11,851 13,718 15,479 

การศึกษาตามอัธยาศัย - 18,320 44,051 70,375 101,595 

หมายเหตุ: *การกําหนดการกระจายสัดสวนการรับภาระรายจายดานการศึกษาในการยกระดับการลงทุนดาน
การศึกษาตามมาตรฐานขั้นตางๆ ไดเสนอไวในบทที่ 7 

**บริการสนับสนุนการศึกษาสวนใหญเปนรายจายการใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามโครงการ กยศ. และกรอ. 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

ตารางที่ 4.52 ประมาณการรายจายดานการศึกษา ตามมาตรฐานขั้นสูง (S2) (ลานบาท) 

รายการ (ภายใต S2) 
ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการศึกษา 552,250 874,139 1,166,332 1,261,654 1,366,569 

รอยละตอ GDP 6.31 8.03 8.01 6.47 5.24 

แหลงท่ีมาของเงินทุน (รอยละ)*  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

รัฐบาลกลาง 72.9 70.4 68.2 66.8 65.7 

รัฐบาลทองถิ่น 5.1 6.1 7.4 8.6 9.8 

ครัวเรือน 20.9 21.0 21.1 21.3 21.4 

เอกชน (บริจาค) 1.1 2.4 3.4 3.3 3.1 

รายจายตามระดับการศึกษา/สถานศึกษา          

การประถมศึกษา 182,689 218,240 237,887 269,673 304,953 

- สถานศึกษารัฐ 143,713 161,074 163,946 180,255 197,231 

- สถานศึกษาเอกชน 38,975 57,167 73,941 89,419 107,723 

มัธยมศึกษา สายสามัญ 145,804 179,223 204,531 209,150 231,678 

- สถานศึกษารัฐ 129,941 152,604 160,537 158,008 175,076 

- สถานศึกษาเอกชน 15,863 26,619 43,995 51,143 56,603 

อาชีวศึกษา 27,063 45,949 53,977 54,074 56,111 

- สถานศึกษารัฐ 17,661 27,458 29,008 28,779 29,572 

- สถานศึกษาเอกชน 9,402 18,491 24,969 25,295 26,539 

อุดมศึกษา 83,781 91,130 94,742 103,756 106,183 

- สถานศึกษารัฐ 71,044 76,948 79,461 86,533 87,954 

- สถานศึกษาเอกชน 12,736 14,182 15,280 17,223 18,229 

การศึกษานอกระบบ  11,332 23,364 28,466 32,612 42,960 

การบริการสนับสนุนการศึกษา**  95,507 273,616 452,007 462,344 457,694 

บริจาคเพื่อการศึกษา 6,074 21,297 39,183 42,021 42,756 

การศึกษาตามอัธยาศัย - 21,320 55,540 88,022 124,234 

หมายเหตุ: *การกําหนดการกระจายสัดสวนการรับภาระรายจายดานการศึกษาในการยกระดับการลงทุนดาน
การศึกษาตามมาตรฐานขั้นตางๆ ไดเสนอไวในบทที่ 7 

**บริการสนับสนุนการศึกษาสวนใหญเปนรายจายการใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามโครงการ กยศ. และกรอ. 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 



4-114 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

จากการประมาณการรายจายดานการศึกษาและการยกระดับการลงทุนดานการศึกษาใน

มาตรฐานขั้นกลางและขั้นสูงดังกลาวขางตน จะเห็นวาการลงทุนดานการศึกษาแมจะมีระดับเพิ่มขึ้นใน

ระยะเวลา 20 ป แตเมื่อคิดเปนสัดสวนตอ GDP จะมีระดับเพิ่มขึ้นกวาในปจจุบันเล็กนอย (รายจาย

ดานการศึกษาคิดเปนรอยละ 5.10 ในป 2551 รอยละ 4.28 และ 5.24 ในป 2571 ในกรณี

มาตรฐานขั้นกลาง และขั้นสูง ตามลําดับ) ทั้งน้ีเน่ืองจากอัตราการเกิดที่มีแนวโนมลดลง ทําใหจํานวน

นักเรียนในอนาคตลดลง อยางไรก็ดีการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต จะเขามามีสวน

สําคัญ ซึ่งในการประมาณการ ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น ประชาชนทุก

คนสามารถเขาถึงได และสนองความตองการที่แตกตางในแตละปจเจกบุคคลได ผานสื่อการเรียนรู

ทางวิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต และแหลงเรียนรูตางๆ หองสมุด วัด รวมทั้งสังคม ชุมชน และ

สภาพแวดลอม ซึ่งตองการการลงทุนในสวนนี้เพ่ิมขึ้นในอนาคต ผานการจัดการภาระทางงบประมาณ

ของภาครัฐ ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทที่ 7 ตอไป 

นอกจากนี้การลงทุนดานการวิจัยพัฒนาที่จะเขามาชวยเสริมดานการศึกษาในแงการตอยอด

ความรูและสรางองคความรูใหมๆ รองรับการแขงขันและการภิวัฒนทางเศรษฐกิจ (ดังแสดงในตาราง

ที่ 4.53 และ 4.54) ซึ่งหากรวมทั้งสองสวนนี้ ระดับการลงทุนจะเพิ่มขึ้นจากปจจุบันเล็กนอยในกรณี

มาตรฐานขั้นกลาง และจะสูงกวาปจจุบันในกรณีมาตรฐานขั้นสูง (รายจายดานการศึกษารวมกับดาน

การวิจัย คิดเปนรอยละ 5.28 และรอยละ 6.74 ในป 2571 ในกรณีมาตรฐานขั้นกลาง และ

มาตรฐานขั้นสูง ตามลําดับ) 

ตารางที่ 4.53  ประมาณรายจายดานการวิจัย ตามมาตรฐานขั้นกลาง (S1)  (ลานบาท)  
รายการ (ภายใต S1) ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการวิจัย  20,539 43,036 86,939 155,617 260,807 

รอยละตอ GDP 0.23 0.40 0.60 0.80 1.00 

ภาครัฐ 13,352 26,163 48,276 78,220 117,363 

ภาคเอกชน 7,188 16,873 38,663 77,397 143,444 

สัดสวนรัฐ:เอกชน (รอยละ) 65 61 56 50 45 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

ตารางที่ 4.54  ประมาณรายจายดานการวิจัย ตามมาตรฐานขั้นสูง (S2)  (ลานบาท)  
รายการ (ภายใต S2) ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการวิจัย  22,731 56,640 123,348 228,701 391,210 

รอยละตอ GDP 0.26 0.52 0.85 1.17 1.50 

ภาครัฐ 14,720 33,725 65,409 106,379 156,484 

ภาคเอกชน 8,012 22,915 57,938 122,322 234,726 

สัดสวนรัฐ:เอกชน (รอยละ) 65 60 53 47 40 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-115 

จากการประมาณการรายจายดานการวิจัยที่มีอัตราสวนตอ GDP ที่เพ่ิมขึ้น (รายจายดานการ

วิจัยในป 2571 คิดเปนรอยละ 1.0 ตอ GDP ในกรณีมาตรฐานขั้นกลาง และเพิ่มเปนรอยละ 1.5 ตอ 

GDP  ในกรณีมาตรฐานขั้นสูง) และภาคเอกชนที่เขามามีบทบาทมากขึ้นอยางตอเนื่องน้ัน การลงทุน

ดานการวิจัยดังกลาวตองมีความสมดุลทั้งทางดานสัมคมศาสตรและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่ตองมี

การพัฒนาควบคูสอดรับกันไป และมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของไทย สิ่งสําคัญ

ยิ่งไปกวาน้ัน คือการเชื่อมโยงนําองคความรูไปสรางประโยชนเชิงประจักษทางสังคม และเชิงพาณิชย

มากขึ้น เน่ืองจากในปจจุบันการเชื่อมโยงดังกลาวยังนอยมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิจัยที่ยังกระจุกตัวอยู

ในภาครัฐ ดังน้ันในการยกระดับการวิจัยที่ภาคเอกชนจะเขามามีบทบาทหลักน้ัน จะมีบทบาททั้ง

ทางดานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยโดยรวม และการเขามาดําเนินการวิจัยเองตามสาขาที่

เชี่ยวชาญ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ทั้งภาคธุรกิจ ชุมชนและทองถิ่นสําหรับภูมิปญญา

ทองถิ่น รวมทั้งการถายทอดองคความรูและนวัตกรรม (transfer and diffusion) ผานการฝกอบรม ซึ่ง

จะสงผลเชื่อมโยงกอใหเกิดการเรียนรูและสรางบุคคลากรดานการวิจัยอยางตอเนื่อง สวนภาครัฐควร

ปรับเปลี่ยนหนาที่มาเปนผูสนับสนุนและอุดหนุนหนวยเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจํากัด (เชน

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และชุมชน) และบมเพาะบุคคลากรดานการวิจัยตั้งแตใน

สถานศึกษา รวมทั้งประสานงานรวมกับภาคเอกชนในการกําหนดทิศทางการวิจัยที่เหมาะสมกับ

ประเทศตอไป 

4.6.2 กรอบแนวคิดการยกระดับการลงทุนดานพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

เชนเดียวกับในเรื่องการศึกษา ประเด็นคุณภาพของการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานจะมีสอง

ประเด็นหลัก คือเรื่องความทั่วถึงและเทาเทียม และเรื่องคุณภาพของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ใน

ประเด็นแรก การฝกพัฒนาฝมือแรงงานตามวัตถุประสงคตางๆ ตองมีคุณภาพ เพ่ือใหไดแรงงานที่

สอดคลองกับความตองการของตลาด คือ การฝกพัฒนากอนเขาทํางาน เปนการพัฒนาทักษะฝมือ

สําหรับแรงงานใหมที่เพ่ิงจบจากระบบการศึกษาที่ยังมีทักษะฝมือขั้นตน เพ่ือใหมีทักษะพอที่จะไดงาน

หรือมีอาชีพ  

สวนผูที่มีงานทําแลวก็ควรไดรับการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในระหวางทํางานเพื่อ

ยกระดับฝมือแรงงานจากระดับตนเปนระดับกลาง และระดับสูง ตามลําดับ เพ่ือใหพรอมสําหรับการ

แขงขันและสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปจจุบัน ทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น มี

ความกาวหนา และเพิ่มผลิตภาพแรงงานของทั้งสถานประกอบการและประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาเพื่อยาย/เปลี่ยนอาชีพ และมีอาชีพเสริม เปนการฝกพัฒนา

ทักษะเสริมจากเดิมทั้งผูที่มีงานทํา ผูวางงาน และผูที่เปนแรงงานสูงอายุ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่อาจเกิดขึ้น เชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยตองออกจากงานเดิม ก็จะสามารถเขาสูอาชีพอื่น หรือมี

อาชีพเสริมได สวนในแรงงานสูงอายุก็ควรจะไดรับการฝกพัฒนาทักษะเพ่ือใหเรียนรูทันกับการ

เปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหสามารถเลี้ยงชีพไดตอไป 

คุณภาพของการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานสามารถดูไดจากอัตราการบรรจุงานตอตําแหนง

งานวาง/อัตราการสมัครงานตอตําแหนงงานวาง / อัตราผูสมัครงานตอตําแหนงงานวาง การมีงานทํา

ของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้ยังสามารถแสดงถึงคุณภาพของภาค



4-116 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

สวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งของบุคลากรดานการฝกอบรม หนวยงานดานการฝกอบรมของรัฐ และความ

รวมมือกับภาคเอกชน ระบบการฝกอบรมที่ควรเนนคุณภาพควบคูกับปริมาณ การมีระบบติดตามและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม (การมีงานทํา การเปลี่ยนแปลงรายได) ดวย 

จากขอมูลภาวะปจจุบันและคุณภาพดานการพัฒนาฝมือแรงงานในปจจุบันดังไดกลาวแลวใน

หัวขอกอนหนา (หัวขอที่ 4.4.2 และ 4.4.3)  พบวาภาคเอกชนยังใหความสําคัญกับการพัฒนาฝมือ
แรงงานไมสูงเทาที่ควร โดยในป 2551 (การดําเนินงานของป 2550) สถานประกอบการที่มีการจาง

งานตั้งแต 100 คนขึ้นไปที่จัดฝกอบรมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด (สถานประกอบการ

ประเภทที่ 1) และไมตองจายสมทบ คิดเปนรอยละ 65.17 ของสถานประกอบการที่อยูในขายบังคับ  

ชองวางระหวางอุปสงค-อุปทานฝมือแรงงานก็ยังมีอยูมาก โดยการบรรจุงานกับตําแหนงงาน

วางทุกระดับการศึกษา พบวามีสัดสวนของผูไดรับการบรรจุงานนอยกวาตําแหนงงานวางรอยละ 

54.06  ขณะที่ผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางมีถึงรอยละ 122 แตไดรับการคัดเลือกเขาบรรจุเพียง

รอยละ 54.06 แสดงใหเห็นวายังมีตําแหนงงานวางอยูอีกรอยละ 45.94 ที่ยังไมมีการบรรจุงาน  

นอกจากนี้ยังพบวายังมีการจางงานต่ําระดับอยูในสัดสวนสูง คือผูสมัครระดับปริญญาตรีที่มี

อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางถึงรอยละ 95.94 ซึ่งไมไดหมายความวา ผูจบปริญญาตรีได

ทํางานสูง (เกือบรอยละ 100) เพราะผูสมัครงานมีมากกวาตําแหนงงานถึงเทาตัว (รอยละ 187.4) 

แตอัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานมีเพียงครึ่งหน่ึง (รอยละ 51.2) ที่ไดรับการบรรจุ ดังน้ันการที่ผู

จบปริญญาตรีไดบรรจุงานสูงเมื่อเทียบกับตําแหนงงานวาง จึงนาจะหมายถึงการบรรจุงานต่ํากวา

ระดับการศึกษาที่สําเร็จหรือการลดวุฒิเพ่ือเขาสูการทํางานต่ําระดับมีมาก 

ตัวเลขผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2547 (จาก 0.3 ลานบาท

ตอคนตอป ในป 2546 เปน 2 ลานบาทตอคนตอป) หลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงมาอยูที่ประมาณ 

1.8 ลานบาทตอคนตอป ในป 2550 เชนเดียวกับภาคบริการมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มจาก 0.07 ลาน

บาทตอคนตอป ในป 2546 เปนประมาณ 0.4 ลานบาทตอคนตอปต้ังแตป 2547-2550ในขณะที่

ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรอยูในระดับ 0.03 ลานบาทตอคนตอปคงที่ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเพื่อการยกระดับคุณภาพดานการพัฒนาฝมือแรงงานที่ไดจากการ

ประชุมระดมความคิดผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาฝมือแรงงาน (ดูภาคผนวก 10) ดังน้ี 

• การฝกบุคลากรดานการฝกอบรม (train the trainer) ก็ตองไดรับการพัฒนาควบคู

ไปกับการฝกอบรมแรงงาน เพ่ือใหการถายทอดความรูมีคุณภาพและครบถวนใน

สาขาตางๆ  

• ความตองการของภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทําให

การพัฒนาฝมือแรงงานหรือการผลิตคนจากสถานศึกษาไมทันตอความตองการ 

เอกชนบางรายจึงไมรอและลงมือดึงคนจากระบบมาพัฒนาเอง เชนบริษัทปูนซีเมนต
ไทย ที่เขามาฝกพัฒนาแรงงานเอง โดยใช model school รวมกับอาชีวศึกษา 47 

ภาคที่มีโรงงานของบริษัทต้ังอยู โดย 1)นํานักศึกษาเรียนในพื้นที่โรงปูนจริง ฝกทํา

จริง และ 2)ฝกครูผูสอนไปดวย เพ่ือใหไปสอนลูกศิษยเพ่ิมเติมไดจริง ผลคือลดเวลา

ที่นักศึกษาจะเปนแรงงานที่ทํางานกับปูนซิเมนตไดจริงจาก 1 ป เปน 3-6 เดือน



บทที่ 4: การลงทุนดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน  4-117 

โรงเรียนปญญาภิวัฒน ของบริษัท CP คัดเลือกคนเพ่ือเขามาเรียน พอจบการศึกษาก็

รับเขาทํางานในบริษัท  และ Toyota Academy ที่รับนักศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม

มาฝกเพ่ือเขาทํางาน 

• การฝกพัฒนาแรงงานดานอุตสาหกรรม โรงงานใหญๆมีความตองการ (need) แตก็

มีทรัพยากร (เงิน) เพียงพอที่จะดําเนินการเองได แตภาคเกษตร รวมทั้ง SMEs 
และแรงงานนอกระบบ ขาดอํานาจตอรอง รัฐตองเขามาชวยในการฝกแรงงาน 

โดยเฉพาะการยกระดับฝมือแรงงาน 

• อปท./อบต. มีทรัพยากรมาก ใกลชิดและรับรูถึงความตองการของทองถิ่น นาจะหัน

มาทําเรื่องการฝกพัฒนาฝมือแรงงานดวย โดยภาครัฐตองสนับสนุนทรัพยากรและ

พิจารณาปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบให อปท./อบต. มีบทบาทหนาที่ในการจัดบริการ

ในเรื่องน้ีดวย 

• ระบบการฝกอบรมควรเนนคุณภาพควบคูกับปริมาณ และพัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม (การมีงานทํา การเปลี่ยนแปลงรายได) ดวย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการฝกอบรมแรงงาน และสรางการรับรูถึง

ประโยชนจากการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในวงกวาง  ผูอยูในกําลังแรงงานจํานวน
ไมนอยไมตระหนักและไมเห็นความสําคัญของการฝกอบรม โดยเฉพาะผูไมมีรายได

ประจํา ไดแกแรงงานนอกระบบประเภทตางๆ ซึ่งมีจํานวนมากกวาแรงงานในระบบ 

• เรงออกกฎหมายหรือขอกําหนดดานคุณวุฒิวิชาชีพ ผูกกับระบบคาจาง เพ่ือใหได

แรงงานที่มีคุณภาพ และเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนา (ตัวอยางในประเทศสิงคโปร 

มาเลเซีย เวียดนาม แมคนจะเปนชางก็ตองสอบมีใบประกาศชาง เปนตน) 

• การสรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จะตองมีการสงเสริมการรวมกลุม

อาชีพ การสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน  โดยการพัฒนาแรงงานในภาค

เกษตร ในชวง 5-10 ปควรพัฒนาทักษะแรงงานใหสามารถใชเครื่องจักรทาง

การเกษตรทดแทนแรงงานคนได เน่ืองจากภาคเกษตรมีแรงงานประมาณ 16 ลาน

คน จะอยูในภาคเกษตรอุตสาหกรรม (ในระบบ) เพียง 3 ลานคน อยูนอกระบบถึง 

13 ลานคนหรือ 60% ของแรงงานนอกระบบ สวนใหญเปนแรงงานในครัวเรือน ซึ่ง

มีแนวโนมเปนผูสูงอายุมากขึ้น (เกือบครึ่งหน่ึงมีอายุเกิน 50 ป) การพัฒนาทักษะ

แรงงานใหสามารถใชเครื่องจักรทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนได เปนสิ่งจําเปน

เรงดวนในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรทั้งในปจจุบันและอนาคต 

• และการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกร จะตองไมลืมเรื่องการสงเสริมการถายทอดภูมิ

ปญญาชาวบาน โดยการอนุรักษ ถายทอดภูมิปญญาชาวบาน การสรางศูนยการ

เรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เชนเทคโนโลยีชุมชน เปนตน 
 

อน่ึง การรวมกลุมอาชีพก็เปนอีกภาคสวนหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาฝมือแรงงานในแง

การเชื่อมโยงทุนทางสังคม ความเขมแข็งของชุมชน ภูมิปญญาชาวบาน ขอมูลแสดงคุณภาพการ

ดําเนินงานของกลุมดังกลาว อาจดูไดจากจํานวนกลุมฝกอาชีพที่ไดรับการยอมรับวาประสบผลสําเร็จ 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ตอจํานวนกลุมฝกอาชีพที่มีอยู หรือผลสัมฤทธิ์ในการสรางรายไดของกลุม อยางไรก็ดีขณะนี้ขอมูลที่มี

คือจํานวนองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพป 2552 โดยองคกรที่เกี่ยวเน่ืองทางดานนี้นาจะ

มีอยูสองกลุม คือกลุมธุรกิจชุมชน/อาชีพ และกลุมวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น โดยกลุมธุรกิจ

ชุมชน/อาชีพ มีจํานวน 23,628 องคกร มีจํานวนสมาชิก 2,608,454 คน และมีจํานวนเงินออม 

778 ลานบาท สวนกลุมวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น มีจํานวน 1,634 องคกร มีจํานวนสมาชิก 

218,765 คน และจํานวนเงินออม 173 ลานบาท (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน)
46

 

จากขอมูลและประเด็นคุณภาพดานทักษะฝมือแรงงานดังที่ไดกลาวแลวขางตน นํามาซึ่งการ

กําหนดกรอบแนวคิดในการยกระดับการลงทุนเพื่อใหบรรลุถึงมาตรฐานขั้นสูงขึ้น (scenario 1 และ 

2) ที่ดีกวาแนวโนมปกติ คือ “แรงงานจะตองสามารถเลี้ยงชีพไดอยางมีคุณภาพ” โดยแรงงานในวัย

ทํางานจะตองมีคุณภาพทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคลอง 

(match) กับความตองการของประเทศ สวนแรงงานสูงอายุจะตองมีทักษะพอที่จะเลี้ยงชีพได ซึ่งจะมา

จากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการขยายการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การยกระดับและพัฒนา

มาตรฐานผูฝกอบรมและสถานฝกอบรมใหครอบคลุมความตองการของแรงงานและตลาดแรงงาน 

และสงเสริมการจัดการฝกอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การเรียนรูพัฒนาทักษะฝมือดวยตนเอง 

และการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยความรวมมือกันของทุกภาคสวน ดังแสดงในตารางที่ 4.55  

ทั้งน้ีคณะผูวิจัยไดสรุปความเชื่อมโยงของการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิดจาก

ผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือนําไปสูประเด็นปญหาและการกําหนด

กรอบแนวคิดมาตรฐานขั้นตางๆ สําหรับการยกระดับการลงทุนดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

โดยไดนําเสนอไวในรูปที่ 4.14 และตารางที่ 4.59  ตอนทายบท ประกอบเปนรายละเอียดดวย 

 

ตารางที่ 4.55 กรอบการยกระดับการลงทุนทางสังคมดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคมดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 

ความทั่วถึงและ

เทาเทียม 

สรางโอกาสใหผูวางงานไดรับการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ ใหผูมีงานทําอยูแลวสามารถไดรับการฝกยกระดับ

ฝมือแรงงาน และสรางโอกาสการไดรับการฝกพัฒนาทักษะเพื่อยาย/เปลี่ยนอาชีพ มีอาชีพเสริม 

เพิ่มคุณภาพการ

พัฒนาฝมือ

แรงงานผานการ

พัฒนาทุกภาค

สวนที่เกี่ยวของ 

“แรงงานจะตองสามารถเลี้ยงชีพไดอยางมีคุณภาพ” ดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติ+

บุคลิกภาพ) สอดคลอง กับความตองการของประเทศ  (จากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ+ ความรวมมือกัน

ของทุกภาคสวน เพื่อขยายการฝกอบรม พัฒนามาตรฐานครูฝก/สถานฝกอบรมใหเทาเทียมกัน สงเสริม

ฝกอบรมเอกชน พัฒนาทักษะดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต)  

  มาตรฐานขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐานขั้นสูง 

Scenario 2 

การมีสวนรวมของ

เอกชน 
เพิ่มสถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 เปน 

75% 

เพิ่มสถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 เปน  
85% 

                                             

46 จาก website ส่ือชุมชนแหงชาติ http://www.siamlocalnews.com/cwpnews/view.php?newsid=3591 
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ประชากรวัย

แรงงานไดรับการ

ฝกอบรม 

เอกชนฝกเพิ่ม 

ครอบคลุมประชากรวัยแรงงาน 

‐ การศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ ม.ตน (สมมติวาเดิมครอบคลุมรอยละ 50) 
‐ การศึกษาสูงกวา ม.ตน (สมมติวาเดิมครอบคลุมรอยละ 30) 

• จบการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ ม.ตน เพิ่มเปน

รอยละ 70  
• จบการศึกษาสูงกวา ม.ตน เพิ่มเปนรอยละ 50  

• คิดเปนรายจายประมาณ 5,600 ลานบาท 

• จบการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ ม.ตน เพิ่มเปน 

รอยละ 100 

• จบการศึกษาสูงกวา ม.ตน เพิ่มเปนรอยละ 70 
• คิดเปนรายจายประมาณ 8,000 ลานบาท 

 รัฐดูแลเพ่ิม 

ครอบคลุมแรงงานตางดาว (จดทะเบียน) (สมมติวาเดิมครอบคลมุรอยละ 15) 

 ครอบคลุมแรงงานตางดาว (จดทะเบียน) เพิ่มเปน

รอยละ 30 

- คิดเปนจํานวนประมาณ 6 แสนคน 

- คิดเปนรายจายประมาณ 1,200 ลานบาท 

ครอบคลุมแรงงานตางดาว (จดทะเบียน) เพิ่มเปน

รอยละ 50 

- คิดเปนจํานวนประมาณ 1 ลานคน 

- คิดเปนรายจายประมาณ 2,000 ลานบาท 

มาตรการจูงใจใหมี

การฝกอบรม 

รัฐอุดหนุน 

เนนอุดหนุน SMEs และแรงงานนอกระบบ 
(จํานวนแรงงานคิดเปนประมาณ 42.3 ลานคน) 

• ฝงลูกจาง ใหเงินอุดหนุนเพื่อรับการฝกอบรม(คิดเปนประมาณ 85,000 ลานบาท) 

• ฝงนายจาง ใหเงินอุดหนุนในการสงลูกจางเขาฝกอบรม และเงินอุดหนุนเงินเดือนสําหรับจาย

ลูกจางที่ลาเพื่อไปฝกดวย (คิดเปนประมาณ 171,000 ลานบาท (ใชคาจางขั้นต่ํา 169.5 บาทตอวัน 

คูณจํานวนวันที่ฝกอบรม สมมติเปน 24 วัน)) 

 S1 สามารถครอบคลุมแรงงาน 

ประมาณ 16.9 ลานคน (รอยละ 40)  

S2 สามารถครอบคลุมแรงงาน 

ท้ังหมด 42.3 ลานคน (รอยละ 100) 

 มาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบที่ยืดหยุนไมบังคับ) (การบริหารจัดการ) 

  
ระบบการประกันการจางงาน ท่ีผูสมทบกองทุนจะไดรับ

การฝกอบรมเมื่อตกงาน reemployment training 

  - อิง job skill development program (JSDP) ใน

ระบบ employment insurance system (EIS) ของ

ประเทศเกาหลีใต ท่ีใหนายจางเปนผูจายสมทบ
47

 

- การจายสมทบคิดเปนรอยละ 1 ของเงินเดือน และ

ไมเกิน 15,000 บาท (อิงการจายสมทบ

ประกันสังคมของไทย ท่ีสมทบรวมรอยละ 5 ของ

เงินเดือน แตครอบคลุมประมาณ 7 เรื่อง
48

) 

คิดเปนรายจายภาคเอกชนประมาณ 68,000 ลานบาท 

                                             

47
 Kwan, Chau Pak (2000), “Unemployment-Related Benefit Systems in South Korea”, Research and 

Library Services Division Legislative Council Secretariat, Hongkong, June 2000. 
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 รายละเอียดประกันสังคมอยูในบทที่ 6 
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ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

คุณภาพการฝกอบรม 

ระบบ ระบบใหการฝกอบรมและรับรองทักษะแหงชาติ ซ่ึงเนนสมรรถนะ (Competency) มากกวาความสามารถทาง

วิชาการ (การบริหารจัดการ) 

 ฝกอบรมใหครอบคลุมทักษะงานมากขึ้นนอกเหนือจากทักษะดานการผลิตเพียงอยางเดียว เชนการบริหาร

จัดการ นวัตกรรมและการใชประโยชนเชิงพาณิชย และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(เอกชนรวมรับภาระเปนสวนใหญ รัฐเนนดูแล SMEs) (เปนรายจายประมาณ 3,300 ลานบาท) 

บุคลากรดานการ

ฝกอบรม 

พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม ท้ังจํานวนและคุณภาพ 

(ตนทุนตอคนประมาณ 67,800 บาทตอคน (คํานวณจากขอมูลกรมพัฒนาฝมือแรงงาน)) 

 
เพื่อใหมีสัดสวนตอผูรับการฝกเปน 1:150 

(เปนรายจายภาครัฐประมาณ 18,000 ลานบาท) 

เพื่อใหมีสัดสวนตอผูรับการฝกเปน 1:100 

(เปนรายจายภาครัฐประมาณ 27,000 ลานบาท) 

สถานฝกอบรม สนับสนุนใหเอกชนเปนผู facilitate สถานอบรม ไมใชภาครัฐเทานั้น (การบริหารจัดการ) 

การวัดผลสัมฤทธิ์

จากการไดรับการ

ฝกอบรม 

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการไดรับการฝกอบรม  

ท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ (การบริหารจัดการ) 

เพิ่มบทบาท

ทองถิ่น 

ให อปท.มีภารกิจหนาที่ และมีสวนรวมในการจัดฝกอบรมแรงงาน  
(เพิ่มสัดสวนทองถิ่นและการบริหารจัดการ) 

• พัฒนาทักษะแรงงานใหสามารถใชเครื่องจักรทางการเกษตร 

• สรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จะตองมีการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ 

การสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน 

• ตั้งศูนยการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น (ใหเอกชน/ชุมชนรวมลงทุน‐บริหารจัดการ) 

 
นํารอง รัฐรับภาระทั้งหมด 

(เปนรายจายภาครัฐประมาณ 20 ลานบาท) 

ครอบคลุมทั้งประเทศ รัฐ/เอกชนรวมลงทุน (50:50)

(เปนรายจายรวมประมาณ 70 ลานบาท) 

จากกรอบการยกระดับการลงทุนดานการพัฒนาฝมือแรงงานดังกลาวขางตน สวนใหญเปน

การเพิ่มงบประมาณจากภาครัฐ และการลงทุนจากภาคเอกชน เพ่ือใหระบบการฝกอบรมมีความทั่วถึง

และเทาเทียม และมีคุณภาพในดานตางๆ สวนการบริหารจัดการก็ยังตองเพ่ิมในบางสวน ซึ่งจะชวย

ยกระดับคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยไมตองเพ่ิมเม็ดเงินงบประมาณรายจาย อาทิ 

- การบริหารจัดการการบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ป 

2545 อยางเขมงวด เพ่ือใหลูกจางในสถานประกอบการไดมีการฝกอบรม  

- การบริหารจัดการแนวนโยบายมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบที่ยืดหยุนไม

บังคับ) ใหเปนรูปธรรมและสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

- การบริหารจัดการระบบการฝกอบรมและรับรองทักษะแหงชาติ ใหเนนสมรรถนะ 

(Competency) มากกวาความสามารถทางวิชาการ  

- บริหารจัดการระบบการฝกอบรมโดยสนับสนุนใหเอกชนเปนผู facilitate สถาน

อบรมมากขึ้น ไมใชภาครัฐเทาน้ัน  
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- บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการไดรับการฝกอบรมที่มีอยูแลว 

ใหมีความชัดเจน ใหไดขอมูลครบถวน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือประโยชนตอ

การกําหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบการฝกอบรมตอไป 

- บริหารจัดการขอกําหนดภารกิจหนาที่ของ อปท. ใหมีภารกิจหนาที่ และสวนรวมใน

การจัดฝกอบรมแรงงานที่สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนที่และชุมชน เ พ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือทองถิ่น 

จากกรอบการยกระดับการลงทุนดังกลาวขางตน นําสูประมาณการรายจายดานการพัฒนา

ทักษะฝมือแรงงานในกรณีมาตรฐานขั้นกลาง (scenario1) และมาตรฐานขั้นสูง (scenario2)  ดัง

แสดงอยูในตารางที่ 4.56-4.57 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.56 ประมาณรายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน ตามมาตรฐานขั้นกลาง (S1)  

(ลานบาท)    

รายการ (ภายใต S1)  
ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน  107,280 124,305 146,157 176,261 222,093 

รอยละตอ GDP 1.22 1.14 1.00 0.90 0.85 

ภาครัฐ 101,264 115,009 136,585 167,806 213,610 

ภาคเอกชน 6,016 9,296 9,571 8,455 8,483 

สัดสวนรัฐ:เอกชน (รอยละ) 94 93 93 95 96 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

ตารางที่ 4.57 ประมาณรายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน ตามมาตรฐานขั้นสูง (S2)   

(ลานบาท)    

รายการ (ภายใต S2) 
ปงบประมาณ 

2552 2556 2561 2566 2571 

ประมาณการรายจายดานการพัฒนาฝมือแรงงาน  263,573 294,354 337,202 392,697 468,921 

รอยละตอ GDP 3.01 2.70 2.32 2.01 1.80 

ภาครัฐ 198,355 219,863 255,008 304,998 375,490 

ภาคเอกชน 65,218 74,491 82,194 87,698 93,431 

สัดสวนรัฐ:เอกชน (รอยละ) 75 75 76 78 80 

ที่มา: จากการคํานวณ 

จากการประมาณการรายจาย และการยกระดับการลงทุนดานการพัฒนาฝมือแรงงานใน

มาตรฐานขั้นกลางและขั้นสูง รายจายการพัฒนาฝมือแรงงานตามมาตรฐานขั้นกลาง คิดเปน 

222,093 ลานบาท หรือรอยละ 0.85 ตอ GDP ในป 2571 ในขณะที่มาตรฐานขั้นสูงจะคิดเปน 

468,921 ลานบาท หรือรอยละ 1.80 ตอ GDP และมีขอสังเกตสองประการในมาตรฐานขั้นกลาง

และสูงน้ี คือ ประการแรก รายจายรวมการพัฒนาฝมือแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนโดยเฉพาะในชวง 

5-10 ปแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากสมมติฐานที่รัฐเนนอุดหนุนการฝกพัฒนาฝมือแรงงานแก SMEs และ



4-122 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

แรงงานนอกระบบ โดยใหเงินอุดหนุนทั้งฝงลูกจางเพ่ือเขารับการฝกอบรม และฝงนายจางในการสง

ลูกจางเขาฝกอบรมและอุดหนุนเงินเดือนสําหรับจายลูกจางที่ลาเพื่อไปฝกอบรมดวย อางอิงจาก

ประสบการณประเทศสิงคโปร ตามโครงการ Skill Program for Upgrading and Resilience (SPUR) 

 ประการที่สอง จะเห็นวาภาครัฐรับภาระ (รอยละ 80) นอยลงกวามาตรฐานขั้นกลาง (รอย

ละ 96) และกรณีแนวโนมปกติ (รอยละ 94) อยางชัดเจน ดวยเหตุที่ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน

เม็ดเงินลงทุนดานนี้มากขึ้น หลักๆ คือสมมติฐานการมีระบบการประกันการจางงาน ที่ผูสมทบ

กองทุนจะไดรับการฝกอบรมเมื่อตกงาน (reemployment training) ที่อางอิงจากโครงการ Job Skill 

Development Program (JSDP) ในระบบ Employment Insurance System (EIS) ของประเทศเกาหลี

ใต ที่ใหนายจาง (เอกชน) เปนผูจายสมทบทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนในการจัดการฝกอบรม 

โดยเฉพาะดานการเกษตร การสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ การสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน 

ตลอดจนการจัดต้ังศูนยการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนการสงเสริมบริบทชุมชนอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ดีภาครัฐก็ยังมีบทบาทในการอุดหนุนเพื่อจูงใจใหบริษัทมีการพัฒนาฝมือแรงงาน

มากขึ้น โดยเนนอุดหนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และแรงงานนอกระบบ (คิดเปน

กวารอยละ 60 ของแรงงานรวม) ซึ่งมีทรัพยากรจํากัด เพ่ือใหสามารถมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยาง

เหมาะสม รองรับการเปลี่ยนแปลงและการภิวัฒนของระบบเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน สามารถเผชิญ

ความทาทายในเรื่องการไหลเขาของคนและแรงงานจากลุมภาคีอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล 

การพัฒนาฝมือแรงงานที่ตอเนื่องจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การทําวิจัยที่เขมขนขึ้น จะเปน

การวางรากฐานแนวทางใหทรัพยากรมนุษยรุนลูกหลานมีคุณภาพ พรอมทดแทนกําลังที่หายไปของ

กลุมผูสูงอายุ และสามารถแขงขันกับคลื่นแรงงานที่ไหลเขามาอยางเสรีได เฉกเชนประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จในดานนี้ เชนประเทศสิงคโปร และเกาหลีใต  
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นวรรณกรรม 

ดมความคิดจากผูเชี่ยว

อแนะจากคณะกรรมก

ภาพความเชื่อมโยง

 

วชาญ 

ารตรวจรับ 

 

งการทบทวนประเ

1. การศึกษา

และเทาเ

• เพิ่มโอกาส
• สามารถเรยี
• ไดเรียนฟรี
• เพิ่มโอกาสใ

พื้นฐาน: อุ
ประกาศนยี

2. คุณภาพก

(match) กับ

(ทั้งดานเศรษ

สวนที่เกี่ยวข

• พัฒนาผูเรียน
• พัฒนาสถาน
บริหารจัดกา

• พัฒนาแหลง
ทางสังคม 

เด็นและการกําหน

าและพัฒนาทักษะยังมี

ทียม 

ทางการศึกษา (สามา

ยนไดจนจบการศึกษา

จริง 12/15 ป 

ในการศึกษาตอในขั้น

อดุมศกึษา (สายสามญั

ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 

การศึกษาและพัฒนาทั

ความตองการกําลังคน

ษฐกิจและสังคม) และ

อง (เอกชน ชุมชน) ยั

น / ครู อาจารย และบ

นศึกษา / ระบบการศึก

รและกระจายอํานาจ)

ความรูอื่น (วัด ชุมชน

นดมาตรฐานขั้นตาง

มีปญหาดานความทั่วถึ

ารถเขาเรียนไดจริง) 

ขั้นพื้นฐาน (12+3) 

นสูงกวาการศึกษาขั้น

ญ/อาชีพ) (ปริญญา / 

กัษะยังไมสอดคลอง 

นที่มีคุณภาพของประเ

ะการมีสวนรวมของภา

ยงัอยูในระดับต่ํา 

บุคลากรทางการศึกษา

กษาและพัฒนาทักษะ(

)  

น) และการเชื่อมโยงทนุ

งๆ ของการลงทนุ

ึง

 

เทศ 
ค

า  

(การ

น

นทางสังคม: ดานก

•จํานวนปก
•อัตราการเข
•ครบคลุมเด

มาตรฐานขั้น

•จํานวนปก
•อัตราการเข
•ครบคลุมเด

มาตรฐานขั้น

สรางโอกาสใหผู

สามารถเรียนไ

มัธยมศึ

•คะแนนเฉ ี
•เพิ่มคุณภา
•พัฒนาครู
•เพิ่มสัดสว
•สัดสวนกาํ
•สงเสริมกา
•สงเสริมกา
•สงเสริมกา

มาตรฐานขั้น

•มาตรฐาน

มาตรฐานขั้น

“ผูที่จบการศึกษา

บุคลิกภาพ) สอด

(จากการลงทุน

การศึกษา พัฒน

เอกชน การศึ

การศึกษา  

ารศึกษาเฉลี่ย 10 ป (แผน
ขาเรียนจริง 100 % (กศ.
ด็กไรสัญชาติตอเนื่องจาก

นกลาง (scenario 1)

ารศึกษาเฉลี่ย 12 ป
ขาเรียนจริง 100 % (กศ.
ด็กไรสัญชาติเพิ่มเปนสอง

นสูง (scenario 2)

ผูที่อยูในวัยเรียนและผูที่อา

ไดจริงจนจบการศึกษาขั้นพ

ศึกษาตอนปลาย (สายสามั

ลี่ย/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี
าพสถานศึกษา

นนร.สายอาชีพ:สายสามั
าลังคนดานวิทยาศาสตร:ส
รจัดการศึกษาของเอกชน
รศกึษาตามอัธยาศัย
ารวิจัยและพัฒนา 

นกลาง (scenario 1) (X1

นที่ดีขึ้นกวา scenario 1

นสูง (scenario 2) (>X1)

จะตองมีคุณภาพ” ดานคว

คลองกับความตองการขอ

นที่มีประสิทธิภาพ+ ความ

นามาตรฐานครู/สถานศึก

ศึกษาทางเลือก การเรียนรู

นฯ 10)
ภาคบังคับ-ขั้นพื้นฐาน)
กแนวโนมปกติ

ภาคบังคับ-ขั้นพื้นฐาน)
งเทาของมาตรฐานขั้นกลา

ายุเกินวัยเรียนแตตองการ

พื้นฐาน (12 ป) คือจนจบ

มัญ/อาชีพ) หรือเทียบเทา

ยน

มัญ เปน 50:50 
สังคมศาสตร มีความสมด
น:รัฐ เปน 30:70

1)

)

วามรู ทักษะ และคุณลักษ

งประเทศ (ทั้งดานเศรษฐ
มรวมมือกันของทุกภาคสวน

กษาใหเทาเทียมกัน สงเสริ

รูดวยตนเอง การเรียนรูตล

 
าง

เรียนให

บระดับ

า 

 

ดุล

ณะ (ทัศนคติ+

ฐกิจและสังคม)

น เพื่อขยาย

ริมการศึกษา

ลอดชีวิต) 
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นวรรณกรรม 

ดมความคิดจากผูเชี่ยว

อแนะจากคณะกรรมกา

ภาพความเชื่อมโยง

ชาญ 

ารตรวจรับ 

 

งการทบทวนประเ

3. เนนการเ

เทาเทีย

3.1 มีชองทา

ครอบคลุม

• กอนเขาทํ
• ระหวางทาํ

ภาพแรงงา

• เพื่อยาย /

รายได) (

3.2 มีชองทา

ครอบคลุม

• ระดับตน
• ระดับกลา
• ระดับสูง คื

4. พัฒนาท

ทักษะฝ

• บุคลาก

• หนวยง

• ความค

• ความร

• ระบบก

• เนนคณุ

• มีระบบ

(การมี

เด็นและการกําหน

เขาถึงการพัฒนาทักษ

ม 

างในการฝกอบรมพัฒน

มทุกวัตถุประสงค 

างาน (แรงงานใหม ให

างาน (ยกระดับฝมือแ

าน) 

/ เปลี่ยนอาชีพ / มีอา

แรงงาน ผูวางงานและ

างในการฝกอบรมพัฒน

มทุกระดับทักษะฝมือแ

คือแรงงานไรฝมือ/แร
ง คือแรงงานกึ่งฝมือ-

คือแรงงานฝมือระดับสู

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวขอ

ฝมือแรงงาน 

กรดานการฝกอบรม 

งานดานการฝกอบรม 

ครอบคลุม  (ขอ 3) 

รวมมือระหวางรัฐ / เอ

การฝกอบรม 

ณภาพ ควบคูกับปริมา

บติดตามและประเมิ

งานทํา การเปลี่ยนแป

นดมาตรฐานขั้นตาง

ะฝมือแรงงานอยางทัว่

นาทักษะฝมือแรงงาน

หไดมีอาชีพ) 

แรงงาน เพิ่มรายได เพิ่

ชีพเสริม (ฝกเสริมทกั

ะผูสูงอายุ) 

นาทักษะฝมือแรงงาน

แรงงาน  
รงงานใหม 

-มีฝมือ และ 

สูง รวมถึงผูเชี่ยวชาญ/

ง เพื่อเพิ่มคุณภาพ

 (รัฐ / เอกชน) 

อกชน 

ณ 

นผลสัมฤทธิ์จากการ

ปลงรายได) 

งๆ ของการลงทนุ

วถึงและ

พิม่ผลิต

กษะ เพิ่ม

/ผูบริหาร 

การพัฒนา

รฝกอบรม 

นทางสังคม: ดานก

• สถาน
• ประช
การฝ

• ครอบ

มาตรฐาน

• สถาน

• มาตร

มาตรฐาน

สรางโอกาสให

อยูแลวสามาร

การไดรับก

•  การมี
• ∆ราย

• สงเส ิ

• เพิ่มบ
• พัฒน

มาตรฐา

• มาตร

มาตรฐา

“แรงงานจะตอ

คุณลักษณะ (ท

ประเทศ (จาก
เพื่อขยายการฝ

สงเสริมฝกอบ

การพัฒนาทักษะฝม

นประกอบการประเภทที่ 
ชากรวัยแรงงาน (ผูมีงานท
กอบรม
บคลุมแรงงานตางดาว (จ

นขั้นกลาง (scenario 1) 

นประกอบการประเภทที่ 

รฐานดีกวา scenario 1

นขั้นสูง (scenario 2) (>

หผูที่วางงานไดรับการฝกพั

รถไดรับการฝกยกระดับฝมื

การฝกพัฒนาทักษะเพื่อยาย

มีงานทําของผูที่ไดรับการ
ยไดและผลิตภาพแรงงาน

ริมบทบาทเอกชน (เนนอุ

บทบาททองถิน่ สงเสริมบ
นาบุคลากรดานการฝกอบ

นขั้นกลาง (scenario 1) 

รฐานที่ดีขึ้นกวา scenar

นขั้นสูง (scenario 2) (>

องสามารถเลี้ยงชีพไดอยา

ทัศนคติ+บุคลิกภาพ) สอ

กการลงทุนที่มีประสิทธิภา

ฝกอบรม พัฒนามาตรฐาน

รมเอกชน พัฒนาทักษะดว

มือแรงงาน 

1 เพิ่มเปน 75%
ทํา และผูวางงาน) ไดรับ

จดทะเบียน)

 (X1)

1 เพิ่มเปน 85%

>X1)

ัฒนาทักษะอาชีพ ใหผูที่มีงา

มือแรงงาน รวมทั้งสรางโอก

ย/เปลี่ยนอาชีพ มีอาชีพเสริ

รพัฒนาฝมือแรงงาน
นของผูที่ไดรับการฝกอบ

อุดหนุน SMEs / รง.นอกร

บริบทชุมชน
บรม

 (=X1)

rio 1

>X1)

งมีคุณภาพ” ดานความรู 

ดคลอง (match) กับความ

พ+ ความรวมมือกันของทุ

นครูฝก/สถานฝกอบรมให

วยตนเอง การเรียนรูตลอ

 

านทํา

าสใน

ริม 

 

รม

ระบบ)

ทักษะ และ

มตองการของ

ทุกภาคสวน 

หเทาเทียมกัน 

ดชีวิต)  



 

ตารางที่ 4.58  ความเชื่อมโยงการทบทวนประเด็นและการกําหนดมาตรฐานขั้นตางๆ ของการลงทุนทางสังคม: ดานการศึกษา  

ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

การศึกษา    

1. การศึกษาและพัฒนาทักษะยังมีปญหาดานความทั่วถึงและเทาเทียม 

• โอกาสทางการศึกษา (สามารถเขาเรียนไดจริง) 

• สามารถเรียนไดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12+3) 

• ไดเรียนฟรีจริง 12/15 ป 

• โอกาสในการศึกษาตอในขั้ นสู งกว าการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอุดมศึกษา) 

 

- จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 

- อัตราการเขาเรียน 

- อัตราการออกกลางคัน 

- อัตราการเรียนตอ 

- สัดสวนการอุดหนุนดานการศึกษาของภาครัฐ 

การสรางโอกาสใหผูที่อยูในวัยเรียน

และผูที่อายุเกินวัยเรียนแตตองการ

เรียนใหสามารถเรียนไดจริงจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ป) คือจน

จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สาย

สามัญ/อาชีพ) หรือเทียบเทา 

• การศึกษาภาคบังคับ-ขั้นพื้นฐาน  (9-12 ป)-แมรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ป พ.ศ. 2540, 2550) จะระบุวาทุกคนยอมมีสิทธิไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป อยางเสมอกันและมีคุณภาพ โดยรัฐ

ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และใหมีการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ป นั้น ในความเปนจริงยังมีปญหาที่ทําใหนโยบายเรียนฟรี 12 

ปนั้นไมฟรีจริง เด็กไมสามารถเขาเรียนไดจริงแมในระดับการศึกษาภาค

บังคับ และไมสามารถเรียนไดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก 

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย: จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคน

ไทย พบวา อยูในระดับ 8.5 ป ในป 2548 ซึ่งยังไมถึง

ระดับการศึกษาภาคบังคับ (9 ป) และต่ํากวาประเทศ

เพื่อนบานในแถบเอเซีย เชน  ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร 

นอกจากนี้หากพิจารณาปการศึกษาเฉลี่ยเฉพาะผูมีงานทํา 

พบวา อยูที่ระดับ 8.0 ป ในป 2549 

จํานวนป

การศึกษาเฉลี่ย 

10 ป  

(แผนฯ 10) 

(ตอเนื่องจาก

แนวโนมปกติ) 

 

จํานวนป

การศึกษาเฉลี่ย 

12 ป 

 
(ตอเนื่องจาก

แนวโนมปกติ) 

 

o พบวาการจัดสรรงบประมาณที่ไมเพียงพอที่จะจัดการศึกษา “ฟรี” 

ไดจริง  ทําใหสถานศึกษาตองระดม เงินจากผูปกครองเปนสวนใหญ 

จนบางกรณีอาจมีจํานวนเงินมากกวาคาบํารุงหรือคาเลาเรียนที่เคย

ตองจายกอนหนามีนโยบายเรียนฟรี 

o ยังมีคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากคาเทอม คือ คาหนังสือและ

อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ คาเดินทางไปเรียน และคาใชจาย

อื่นๆ ซึ่งสําหรับครอบครัวที่มีภาระสูง เด็กยากจนและดอยโอกาสจะ

ไมสามารถรับภาระได จนอาจจะขาดโอกาสที่จะเขาถึงการศึกษา

• อัตราการเขาเรียน: -การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐมี
นโยบายจัดใหเรียนฟรี พบวายังมีเด็กเขาเรียนจริง

ทั้งหมดประมาณรอยละ 92-93 (มีเด็กที่ขาด

โอกาสทางการศึกษาประมาณรอยละ 7-8)  

                          -ในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต

ระดับกอนประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา มีเด็ก

เขาเรียนจริงทั้งหมดประมาณรอยละ 82-83 

 

 

 

 

คงอัตราการเขาเรียนที่100% 
(กศ.ภาคบังคับ-กศ.ขั้นพื้นฐาน) 
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

ภาคบังคับ หรือไมสามารถศึกษาอยางตอเนื่องจนจบการศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานได 

o รัฐจึงควรชวยเหลือและสรางแรงจูงใจโดยใหทุนการศึกษาตาม

ความสามารถ (merit-based) แกนักเรียนที่ดอยโอกาส ซึ่งจะ

เปนการชวยเหลือทั้งทางดานการเงิน การสรางแรงจูงใจกระตุน

ใหอยากเรียน และมีความภูมิใจในตนเอง ทุนนี้ควรใหนักเรียน

เลือกสถานศึกษาเองได (ไมรวมโรงเรียนนานาชาติ) และ

ครอบคลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับการศึกษา  เชน เพิ่มการ

สนับสนุนคาเดินทางใหกับนักเรียนยากจน  และจายทดแทน

คาแรงที่เสียไปสวนหนึ่งหากอยูในตลาดแรงงาน (สําหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

• โอกาสในการศึกษาตอในขั้นสูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (>12 ป) 
(อุดมศึกษา (ปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)) จัดเปน
สิ่งจําเปน เพื่อยกระดับทุนมนุษยและเพิ่มศักยภาพของทรพัยากรมนุษย 

o คนมีแรงจูงใจเรียนตอสายสามัญมากกวาอาชีพ เพราะโอกาสเขา

เรียนในระดับสูงที่เปดกวางมากขึ้น และการอุดหนุนของรัฐที่คงอยู

ในระดับที่สูง ทําใหการเลือกเรียนสายสามัญและเรียนตอจนจบ

ปริญญา เปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา 

o รัฐควรลดการอุดหนุน และใหผูเรียนแบกรับภาระมากขึ้นใน

การศึกษาระดับนี้ เพราะการศึกษาในระดับนี้ใหอัตราผลตอบแทน

แกผูเรียนสูงมาก และหากเชื่อวาใหประโยชนตอสังคมดวย รัฐควร

สรางแรงจูงใจและอุดหนุนอยางเหมาะสมใหมีการเรียนตอใน

ระดับสูงมากขึ้น โดยอาจใชกลไก กยศ. กับ กรอ. เปนเครื่องมือใน

การบริหารจัดการ ทั้งนี้ เปนผลดีตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

คาจางและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 

• อัตราการออกกลางคัน:  พบวาเมื่อมีระดับการศึกษา

สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันจะเพิ่มขึ้น โดยการศึกษา

ระดับประถม มัธยมตน และมัธยมปลายมีอัตราการ

ออกกลางคันร อยละ  0 .69  2 .11 และ  2 .21 

ตามลําดับ ในป 2548 

 
 
 
 

 

• ในป 2550 อัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึกษา สาย

สามัญคิดเปนรอยละ 50 ในขณะที่สายอาชีพอยูที่รอย

ละ 38 สวนอัตราการเรียนตอระดับอุดมศึกษาสาย

สามัญ (ป.ตรี) มีอัตราสูงกวามากคือ เทากับรอยละ 

77 ขณะที่สายอาชีพ (ปวส.,ปวท.) เทากับรอยละ 39 

 
• รัฐอุดหนุนดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอัตราที่สูง 

(รอยละ 70‐ 83 ของคาใชจายเฉลี่ยตอหัวในระดับ

การศึกษาตางๆ) สวนผูเรียนรับภาระประมาณรอยละ 

16 – 30 (ตารางที่ 4.21) แตก็ยังต่ํากวาการศึกษา

ขั้นอุดมศึกษา  “รัฐ อุดหนุนการดํา เนินการของ

มหาวิทยาลัยของรัฐในอัตราที่สูงมาเปนเวลานาน  

สัดสวนที่อุดหนุนอยูระหวางรอยละ 70 ถึงรอยละ 95 

 

 

 

ครอบคลุมเด็กไรสัญชาติใหไดเรียน 
(อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียม

เด็กไทย) 
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

o รัฐสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ํา โดยใชนโยบายตั้งราคาที่

แตกตางกันสําหรับคนรวยและคนจน หรืออีกนัยหนึ่งเปนนโยบายที่

ไมใชพึ่งพาเงินกูแตเพียงอยางเดียว แตตองมีองคประกอบที่เปน

ทุนการศึกษาหรือเงินใหเปลารวมอยูดวย 

 

ของคาใชจาย แสดงวาผูเรียนมีสวนรวมในการรับภาระ

ออกคาใชจายเพียงรอยละ 5 – 30” 

2. คุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาทักษะยังไมสอดคลอง (match) กับความ

ตองการของตลาดแรงงาน และความตองการกําลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ 

และการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ (เอกชน ชุมชน) ยังอยูในระดับต่ํา 

• ผูเรียน  

• ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

• สถานศึกษาและพัฒนาทักษะ 

• ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ (การบริหารจัดการและกระจายอํานาจ)  

• แหลงความรูอื่นๆ เชน วัด ชุมชน และการเชื่อมโยงทุนทางสังคม 

• การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ย รายวิชา 

(กระทรวงศึกษา), ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร คอมฯ (คะแนน o-net )) 

• ความรูและทักษะที่สอดคลองกับงาน / ตลาด / ความ

ตองการของประเทศ (วิเคราะหแกไขปญหา ทํางาน

เปนกลุม (กระทรวงแรงงาน)) 

• สาขาที่จบ / ความตองการบุคลากรดานตางๆ ของ

ประเทศ เชนสังคมศาสตรลนตลาด ผูจบปริญญาตรี 

มากกวาอาชีวศึกษา 

• สัดสวนครู ตอ นักเรียน 

• บทบาทวัด ชุมชน ครอบครัว 

• สื่อการศึกษา แหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 

• การทําวิจัยและพัฒนา  

“ผูที่จบการศึกษาจะตองมีคุณภาพ” 

ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ 

(ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคลอง 

(match) กับความตองการของ

ประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

ในการขยายการศึกษา การยกระดับและ

พัฒนามาตรฐานครูและสถานศึกษาให

เทาเทียมกันทั้งประเทศ และสงเสริมการ

จัดการศึกษาของเอกชน การศึกษา

ทางเลือกของประชาชน การเรยีนรูดวย

ตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ดวย

ความรวมมือกันของทุกภาคสวน 

ผูเรียน  
• ปจจุบันผูที่จบดานสังคมศาสตรมีลนตลาด (oversupply) ในขณะที่มี

ความขาดแคลนผูที่จบดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

สุขภาพ (health sciences) ซึ่งมีผลกระทบถงึการหางานยากใน

 

• ผูจบสาขาวิทยาศาสตรตอสาขาสังคมศาสตร มีสัดสวน

ประมาณรอยละ 30:70  และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 

32:68 ในป 2550 (สํานักงานคณะกรรมการการ

 

 

กําลังคน (ผูจบการศึกษา) ดาน

วิทยาศาสตร:สังคมศาสตร มีความ
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

ตลาดแรงงาน และจบลงที่การทํางานไมตรงกับการศึกษาทีจ่บ 

• อาชีวศึกษาของไทยตองแกไขอยางเรงดวน โดยชี้ใหเห็นปญหาที่คุณภาพ

และทักษะไมตรงตามความตองการของตลาด (skill mismatch) 

• การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ยังมีปญหาในเรื่องการพัฒนาทักษะของ

ผูเรียนใหพรอมสําหรับตลาดแรงงาน 

• ปญหากําลังคนเชิงคุณภาพในระดับพื้นฐาน ที่ขาดเจตคติที่ดีในการเขา

มาทํางานภาคอุตสาหกรรม ขาดความรูพื้นฐานดานภาษา ดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร ขาดความซื่อสัตย อดทน 

และระเบียบวินัย ขาดทักษะในการแกปญหาและทํางานเปนทีม ขาด

ทักษะในการสือ่สารกับเพื่อนรวมงาน ขาดทักษะความรูเฉพาะทาง 

โดยเฉพาะดานชางและวิศวกรรม 

ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
• การวิจัยในหลายประเทศพบวา คุณภาพครูมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ

คุณภาพการศึกษา หัวใจของการใชจายเพื่อเพิ่มคุณภาพของการศึกษา

นั้นตองเนนเพิ่มคุณภาพครูเปนลําดับแรกดวย 

• ประเทศที่ประสบความสาํเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

พัฒนาคุณภาพของครู เชนประเทศสิงคโปร และฟนแลนด โดยมี

หลักการพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพครูที่คลายคลึงกันคือ 

- การไดคน “ที่ใช” มาเปนครู [1) จะตองมีระบบการคัดเลือกที่เขมขน

และมีมาตรฐานชัดเจนเพื่อเขาสูและผานการฝกอบรมการเปนครู 

(Teacher training)  และ 2) มีการสรางแรงจูงใจในอาชีพครูดวยการ

ใหเงินเดือนตั้งตนที่สูง (Good starting compensation) ถึงแมอัตรา

การปรับขึ้นของเงินเดือนจะไมสูงหรือเร็วเทากับอาชีพอื่น (เปน

หลักการจัดการดานการเงินเพื่อใหอยูในงบประมาณ) พรอมมีโอกาส

อุดมศึกษา) 

• สัดสวนของนักเรียนสายสามัญ และนักเรียนสายอาชีพ 

ปจจุบันอยูที่ 55:45 

• ในป 2550 ผูจบปริญญาตรีรอยละ 37 ตกงาน ซึ่ง

สวนใหญ (รอยละ 90) จบสาขาสังคมศาสตร 

• ในป 2550 แรงงานไทยสวนใหญเปนแรงงานกึ่งฝมือ 

ประมาณรอยละ 37.51 สวนแรงงานฝมือระดับสูงมี

สัดส วน เพียงร อยละ  8 .37 และแรงงานระดับ

ผูเชี่ยวชาญและผูบริหารมีสัดสวนนอยที่สุด คือรอยละ 

5.98 (ดูตารางที่ 4.11) 

• แรงงานที่เปนอยูในปจจุบันนี้ยังหางจากที่อุตสาหกรรม

คาดหวังไวมากในทุกดาน (ดังตารางที่ 4.1) ทั้งทักษะ

เชิงคิด คอมพิวเตอร และภาษา 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2545 – 2550 ที่วัดจาก

คะแนนเฉลี่ยรายวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พบวามีแนวโนมลดลง 

(คะแนนเฉลี่ยไมเกินรอยละ 35 ในป 2550) 

• ความรู พื้ น ฐ านด านภาษา  ค ณิตศาสตร  และ

วิทยาศาสตร ของเด็กไทยอยูในระดับต่ําและไมพัฒนา

เทาที่ควร ดูจากผลการสอบ O-net ที่มีคะแนนในดาน

ดังกลาวต่ําอยางตอเนื่อง อยูที่ประมาณรอยละ 31-

38 ในป 2550 (ดูตารางที่ 4.12) 

• การประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของ

สมดุลขึ้น (เพิ่มเปน 30:70 ใน 

scenario1 และเปน 35:65 ใน 

scenario2) 

 

 

สัดสวนสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ซึ่งเปน

ที่ตองการในตลาดแรงงานเปน 50:50 
 
 

เพิ่มอัตราการมีงานทําของผูสําเร็จ

การศึกษา (อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) 

 

 

 

ยกระดับคะแนนเฉลี่ย/ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
(ทั้งวิชาการ และการรูจักคิด วิจัย 

วิเคราะห หลักเหตุผล และสรางสรรค) 
 
 

 

สงเสริมความรูคูคุณธรรม 
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

ในการพัฒนาเพื่อความกาวหนาดวย] 
‐ มีการพัฒนาครูใหเปนผูประสิทธิ์ประศาสตรที่มปีระสิทธิภาพ 
‐ ทําใหแนใจวาระบบเอื้ออํานวยใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการ

เรียนการสอนที่ดีที่สุด 
• จํานวนนักเรียนตอครู หองเรียนที่เล็กลง หรือจํานวนนักเรียนตอครูที่

นอยลง ยังไมเปนที่แนชัดวาจะหมายถึงคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ดังนั้น

การเนนที่คุณภาพครูแทนจํานวน โดยการสรรหาทีเ่ขมขน ทําใหรูสึกถึง

ความสําคัญและมีเกียรติในอาชีพ พรอมใหแรงจูงใจทางดาน

คาตอบแทนที่ดี มีการพัฒนาและวัดผลอยางตอเนื่อง ถือเปนการลงทุน

และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาและพัฒนาทักษะ 

• การมีระบบการวัดผล วัดผลการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่เปน

มาตรฐาน โดยอิงกับคุณภาพนักเรียน และมีการเผยแพรตอสาธารณชน

จะเปนแรงจูงใจใหมีการปรบัปรุงในสถานศึกษาอยูเสมอ และจะทําให

มองเห็นปญหาชัดเจนขึ้น  

– ประเทศที่ประสบความสาํเรจ็ดานการศึกษา มีระบบตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่เขมแข็ง มีหนวยประเมินผลและทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษา(ฮงัการี) ทุกโรงเรียนตองผานเกณฑ

มาตรฐานที่รัฐกําหนด  นอกจากนี้ แตละมลรัฐจะกําหนดขอบเขต

ความรับผิดชอบ (accountability) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการยกระดับ

ผลการเรียนและมาตรฐานการศึกษา (สหรัฐอเมริกา) 

• การเพิ่มการแขงขันระหวางโรงเรียนจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได 

ใหสถานศึกษาบริหารทรัพยากรและครูของตนเองได รวมทั้งจัดสรร

เงินเดือนไดเอง โดยใหรับผิดชอบ (accountable) ตอทองถิ่น 

ประเทศในป  2551-2552 โดย  World Economic 

Forum (WEF) ชี้ คุณภาพทางการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาของไทยอยูในระดับกลาง (อันดับ 64 

จากทั้ งหมด  134 ประเทศ) (ดูตารางที่  4.15) 

ในขณะที่การศึกษาในระดับขั้นสูงขึ้น คือมัธยมศึกษา

อยูในเกณฑที่ต่ํากวา และความรูดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร ยังอยูในเกณฑไมสูงนัก (อันดับ 55 จาก

ทั้งหมด 134 ประเทศ) รวมถึงการใหบริการดานวิจัย

และการฝกอบรมที่ยังมีอยูไมมากนัก (อันดับที่ 51) 

 
 
 

 

• การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องคกรมหาชน) 

พบวา ชวง 3 ปแรกที่ประเมิน (2549-2551) มี

โรงเรียน 20% ไมผานมาตรฐาน  (โรงเรียนกวา 

4,000 แหง มีมาตรฐานขั้นต่ํา) สวนโรงเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จทําใหนักเรียนมีความสุขและความดีนั้น

ลดลงเหลือแค 50% แตโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ

ทําใหเด็กเปนคนเกงกลับเพิ่มขึ้น 15-20% ชี้ใหเห็น

ปญหาของระบบการศึกษาที่นําพาโรงเรียนใหตื่นตัว

พัฒนาแตความเกงเพื่อใหผานการประเมินจนละเลย

ความดี ความสุขของเด็กและปญหาจริยธรรมใน

 

 

เพิ่มคุณภาพครูใหเทาเทียมกันทั้ง

ประเทศ (จูงใจดวยเงินเดือน การ

คัดเลือก/ประเมินผล และระบบการ

อบรมและพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกระดับผลการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา 

 

 

เพิ่มคุณภาพสถานศึกษาใหเทาเทียมกัน

ทั้งประเทศ (ผลการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาของ สมศ.) 

4
-
1
2
9



 

ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

– ในบางประเทศ (อังกฤษ นิวซีแลนด) รัฐบาลสามารถเขามามีบทบาท

ในสถานศึกษาที่มีการจัดการที่ไมผานเกณฑได โดยการปรับเปลี่ยน

ผูบริหารของสถานศึกษา และบางก็มีระบบการระดมทุน (funding) 

สําหรบัสถานศึกษาที่ขาดแคลนเพื่อใหมีการพัฒนาที่ทัดเทียมกัน หรือ

รัฐเพิ่มเงินอุดหนุนพิเศษสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนา

คุณภาพ  
– เชน มีระบบการจัดสรรเงินโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (ออสเตรเลีย) มี

สูตรการจัดสรรเงินของแตละมลรัฐตามความแตกตางของผูเรียนและ

สถานศึกษา (แคนาดา) เพื่อความเสมอภาคและเปนธรรม  ใชดัชนีชี้

วัดในการจัดสรรเงินตามคุณลักษณะของผูเรียน (สหราชอาณาจักร) 

และจัดสรรเปนเงินกอนตามสูตรการจัดสรรเงินโดยคํานวณตาม

จํานวนหัวนักเรียน (ฮังการี) 

• ประเทศที่ประสบความสาํเรจ็ดานการศึกษา ผูปกครองและประชาชนใน

พื้นที่มีสิทธิและมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน (ออสเตรเลีย 

ญี่ปุน เกาหลีใต) 

 

ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ(บริหารจัดการและกระจายอํานาจ)  

• อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสายสามัญตองปรบัใหมีความเชื่อมโยงกับ

ตลาดแรงงานมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะให

เพียงพอในการทํางานในอนาคต ในดานการสื่อสารและภาษา การ

เรียนรูดวยตนเอง การกลาแสดงออกทางความคิด รวมทั้งทัศนคติใน

การทํางานที่ดี จิตสํานึกสาธารณะและคุณธรรม (ความรูคูคุณธรรม) 

และควรมีการแนะแนวทักษะและอาชีพใหแกนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งควร

ทําเปนมาตรฐานตั้งแตการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะตองอาศัย

บานเมือง ความไมสงบเรียบรอยในสังคม 

 
 
 
 

• การทําวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

– งานวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานอยูในภาครัฐ
และมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญโดยมีสัดสวน

คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและ

มหาวิทยาลัยเทียบกับภาคเอกชนเทากับ 64 : 36 

(ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 

2549) 
– การใชประโยชนจากงานวิจัยและพัฒนายังต่ํา 
– มีโครงการความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา

ระหวางสถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชนอยูบาง 
 

• การมีสวนรวมจัดการศึกษาของภาคเอกชน และ อปท. 

– สําหรับสัดสวนจํานวนนักเรียนของสถานศึกษา
เอกชนในระดับและประเภทการศึกษาตางๆ ตั้งแตป 

2538  ถึงป 2548  พบวาระดับอุดมศึกษามี

สัดสวนนักศึกษาเอกชนลดลงในระยะ 10 ปที่ผาน

มา  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพิ่มบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 

 

 

เพิ่มการมีสวนรวมทางการศึกษา  
(all for education) 

‐สัดสวนนักเรียนภาครัฐ : เอกชน  

(การมีสวนรวมระหวางรัฐและเอกชน)  

-สายสามัญ (70:30)  

-สายอาชีพ (50:50) 

 ‐การจัดการศึกษาของทองถิ่น วัด 
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

ความรวมมือทกุภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ 

• ตัวอยางของการรวมมือกันระหวางภาคสวนตางๆ เพื่อการพัฒนาภาค

การศึกษาและเชื่อมโยงสูตลาดแรงงาน โดยการพัฒนากําลังคนเขาสู

ตลาดแรงงานอยางตรงจุด คือ สหกิจศึกษา และการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 

- สหกิจศึกษา เปนความรวมมอืจาก 3 ฝายคือ รัฐ สถานศึกษา และ

ผูประกอบการ เพื่อใหเกิดการสรางความยั่งยืนในการสรางคุณภาพ

บัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาใหตรงสาขาทีป่ระเทศขาดแคลน 

- DVT (Dual Vocational Training) คือ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี โดยมีการรวมมือ ระหวางสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา กับ

สถานประกอบการ 

• การกระจายอํานาจสูทองถิ่น: ความตองการในการพัฒนาทุนมนุษย 
(Human Capital) ในเเตละทองถิ่นมีความเเตกตางกัน  เนื่องจากความ

แตกตางของสภาพเเวดลอมการผลิตเเละทรัพยากร  ดังนั้น ระบบ

การศึกษาทีเ่หมาะสมควรสะทอนความตองการในเชิงเศรษฐกิจของ

ทองถิ่นดวยโดยเนนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area - Based 

Management) ควรมีหลักสูตรเสริมทีส่อดคลองกับชุมชนและพื้นฐาน

นักเรียน ภาระในการสนองทุนเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรจะมาจาก

ทองถิ่นเปนหลกัเนื่องจากกอใหเกิดประสิทธภิาพ (Efficiency) ในการใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางเเทจริง 

• การเรียนรูตลอดชีวิต: การศึกษานอกระบบก็ควรไดรับการพัฒนาและ
จัดใหมีคุณภาพเพื่อรองรับผูที่ตองการศึกษาแตไมสามารถเขาศึกษาใน

ระบบได ทั้งผูที่อยูในวัยศึกษา ผูที่อยูในวัยแรงงาน และผูที่ดอยโอกาส 

(การเรียนรูตลอดชีวิตยังรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยดวย) โดยสราง

– สําหรับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  

ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญมีแนวโนมสัดสวน

ผูเรียนของสถานศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นในระยะที่ผาน

มา  แตก็เพิ่มขึ้นไมมากนัก คือ มีสัดสวนไมถึงรอย

ละ 30  ในระดบักอนประถมศึกษา และมีสัดสวน

นอยกวารอยละ 20 ในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนตน  ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายสามัญมีสัดสวนเพียงรอยละ 10 (สก

ศ. (2551)) 
– องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญรับผิดชอบใน

การเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยในรูปของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยในป 2547  มีจํานวน 

16,841  ศูนย  โดยมีจํานวนเด็กรวมกันทั้งสิ้น  

723,947  คน (สกศ. (2551)) 
 

• การมีสวนรวมจัดการศึกษาของภาคสวนอื่นๆ ของ

สังคม (ยังมีสัดสวนนอยมาก) (สกศ. (2551)) 

– สําหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียน  

ปจจุบันมปีระมาณ 189 ครอบครัวที่จัดและประสงค

ที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แตมีเพียง 33 

ครอบครัวที่จดทะเบียนเปนศูนยการเรียนกับ

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   

ชุมชน และครอบครัว

 

 

 

สงเสริมและสรางนิสัยการศึกษาตาม

อัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

การรับรูของสังคม สรางความรูความเขาใจเรือ่งการศึกษาตลอดชีวิตให

คนไทยเห็นความสาํคัญ ควรกําหนดใหสามารถเทียบโอนความรูได ใน
รูป Credit Bank เพื่อสะสมหนวยกิตและเทียบโอนสูระบบการศึกษาชั้น

ปริญญาบัตร 

• สงเสริมการศึกษานอกระบบควบคูกับการกระจายอํานาจ เพื่อยกระดับ

การศึกษาภาคแรงงาน เชน สงเสริมการดําเนินงานของศูนยบริการ

การศึกษาอาชวี (vocational education) นอกโรงเรียนระดับอําเภอโดย

ปรับหลักสูตรเนื้อหาใหสอดคลองกับ 

• ควรมีสถาบันการศึกษาทางไกล ศูนยสารสนเทศรวบรวมขอมูลพื้นฐาน

เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และการยกระดับการศึกษาภาคแรงงาน โดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน e-learning เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวย

ตัวเองอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานเวลา และเงินทุน 

• สําหรบัประเทศไทยนั้นมีนวัตกรรมสําคัญ นอกเหนือจากการกําหนด

เปนเปาหมายระดับชาติแลว ยังมีการศึกษาในระบบเปดและการ

บริหารงานแบบกระจายอํานาจ ระบบการศึกษาผูใหญ และการศึกษา

ทางไกล รวมทั้งเริ่มมีมาตรการลดภาษ ีแตถาเทียบกับประเทศอื่นยังไม

โดดเดนนัก 

แหลงความรูอื่นๆ เชน วัด ชุมชน และการเชื่อมโยงทุนทางสังคม 
• ไดมีการออกกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

ครอบครัว และจัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษารายหัวให (ในอัตรา

เดียวกับที่จัดสรรใหการศึกษาเอกชน) ตั้งแตป 2550  
• ไดมีการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ (มีกฎกระทรวงรองรับ

เชนเดียวกับการศึกษาโดยครอบครัว) และไดรับคาใชจายรายหัว

ครึ่งหนึ่งของผูเรียนในสถานศึกษาในระดับเดียวกัน 

– ในขณะที่สถานประกอบการที่จัดการศึกษาในรูปของ

ศูนยการเรียนและขออนุญาตจัดตั้ง มีจํานวน 7 แหง 
– สถาบันพุทธศาสนามีการจัดการศึกษาในรูปแบบ

ของโรงเรียน เชน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญ มีนักเรียนคิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 1  

ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 

Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 
Scenario 2 

• การจัดการศึกษาโดยเอกชน (ภาคธรุกิจ) ผลการศึกษาประสิทธิผลใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้ใหเห็นวา การจัดการศึกษาโดยเอกชน 

(โรงเรียนเอกชน) สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพไมแตกตางจากโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชน
ชวยแบงเบาภาระดานงบประมาณการศึกษาของรัฐไดจํานวนมาก  

• บทบาทของภาคเอกชน (สถานประกอบการ) มีสวนสําคัญอยางเดนชัด

ในการศึกษาสายอาชีพ ในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาและฝกอบรมกับสถานประกอบการ (อาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา)  
• แมจะมีความพยายามฟนสถาบันศาสนาใหเขามามีสวนรวมกับ

สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว หรือ “บวร”(บาน วัด 

โรงเรียน) ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เพื่อใหเด็กมีกรอบ

การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนามากขึ้น แตก็ยัง

เชื่อมโยงไดไมเขมแข็งเทาที่ควร 
 

 

 

  

4
-
1
3
3



 

ตารางที่ 4.59 ความเชื่อมโยงการทบทวนประเด็นและการกําหนดมาตรฐานขั้นตางๆ ของการลงทุนทางสังคม: ดานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 
Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 

Scenario 2 

พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน    

3. เนนการเขาถึงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

3.1 มีชองทางในการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานครอบคลุม

ทุกวัตถุประสงค 

• กอนเขาทํางาน (แรงงานใหม ใหไดมีอาชีพ) 

• ระหวางทํางาน (ยกระดับฝมือแรงงาน เพิ่มรายได เพิ่มผลิต

ภาพแรงงาน) 

• เพื่อยาย / เปลี่ยนอาชีพ / มีอาชีพเสริม (ฝกเสริมทักษะ 

เพิ่มรายได) (แรงงาน ผูวางงานและผูสูงอายุ) 

3.2 มีชองทางในการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานครอบคลุม

ทุกระดับทักษะฝมือแรงงาน  
• ระดับตน คือแรงงานไรฝมือ / แรงงานใหม 

• ระดับกลาง คือแรงงานกึ่งฝมือ-มีฝมือ และ 

• ระดับสูง คือแรงงานฝมือระดับสูง รวมถงึผูเชี่ยวชาญ/

ผูบริหาร 

 

 

 

• ชองวางระหวางอุปสงค-อุปทานฝมือแรงงาน 

อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง / อัตรา

การสมัครงานตอตําแหนงงานวาง / อัตราผูสมัคร

งานตอตําแหนงงานวาง 

• การมีงานทําของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน  

• การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผู ที่ไดรับการ

พัฒนาฝมือแรงงาน  

• การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน  

การสรางโอกาสใหผูที่วางงานไดรับการฝก

พัฒนาทักษะอาชีพ ใหผูที่มีงานทําอยูแลว

สามารถไดรับการฝกยกระดับฝมือแรงงาน 

รวมทั้งสรางโอกาสในการไดรับการฝก

พัฒนาทักษะเพื่อยาย/เปลี่ยนอาชีพ มี

อาชีพเสริม 

 

• แมภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชนควรมีหนาที่ในการพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงานใหกับแรงงานของตน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในกิจการของ

ตน และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพแรงงานและผลิตภาพแรงงานของ

สังคมโดยรวมแลว การฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานยังถือเปนบริการ

ทางสังคม (social service) ที่รัฐตองจัดใหกับประชาชน โดยมีกรม

พัฒนาฝมือแรงงานเปนหนวยงานหลักที่ใหบริการ  

 

• ในป 2551 (การดําเนินงานของป 2550) สถาน

ประกอบการที่มีการจางงานตั้งแต 100 คนขึ้นไปที่จัด

ฝกอบรมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด (สถาน

ประกอบการประเภทที่ 1) และไมตองจายสมทบ  

คิดเปนรอยละ 65.17 ของสถานประกอบการที่อยูใน

ขายบังคับ 

สถานประกอบ

กิจการประเภทที่ 1 

เพิ่มเปน 75% 
 

สถานประกอบ

กิจการประเภทที่ 1 

เพิ่มเปน 85% 
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 
Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 

Scenario 2 

• ภาครัฐไดออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

พ.ศ. 2545 ปรับปรุงมาจาก พ.ร.บ. สงเสรมิการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 

โดยเพิ่มบทบาทของนายจางหรือสถานประกอบการใหมสีวนรวมในการ

พัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้น และใหมีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงาน” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยใหสถาน

ประกอบการ (ที่มีการจางงานตั้งแต 1 คนขึ้นไป) สามารถนาํคาใชจาย

ดานการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานมาลดหยอนภาษีไดจํานวน 2 เทา

ของคาใชจายดังกลาว และยังกําหนดใหสถานประกอบการที่มีการจาง

แรงงานตั้งแต 100 คนขึ้นไปตองมีการจัดฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน

อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนแรงงาน หากไมจัดหรือจัดไมครบตอง

จายสมทบเขา “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” ตามที่ พ.ร.บ. กําหนด โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมนุเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริม

การพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้งใหแรงงานกูเพื่อรับการฝกอบรม ให

นายจางกูเพื่อจัดฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานแรงงาน หรือเปนเงินให

เปลาแกสถานประกอบการหากจําเปน 

• ประเทศที่ประสบความสาํเรจ็ดานการฝกอบรมแรงงาน (สิงคโปร 

เกาหลีใต)  
– มาตรการจูงใจ (ตางกับไทยที่ใชเปนแบบกึ่งบังคับ) ใหฝกพัฒนา

ทักษะแรงงานมีทั้งดานนายจางและลูกจางในรูปแบบการใหเงิน

อุดหนุน ดานลูกจาง ใหเงนิอุดหนุนเพื่อรับการฝกอบรม และดาน

นายจาง ใหเงินอุดหนุนในการสงลูกจางเขาฝกอบรม และเงิน

อุดหนุนเงินเดือนสําหรับจายลูกจางที่ลาเพื่อไปฝกดวยนโยบาย

คาจางที่จูงใจการเพิ่มคุณภาพแรงงาน 

– จัดทํามาตรฐานทักษะอาชีพ และนโยบายคาจางที่จูงใจการเพิ่ม
คุณภาพแรงงาน 

• การบรรจุงานกับตําแหนงงานวางทุกระดับการศึกษา 

พบวามีสัดสวนของผู ไดรับการบรรจุงานนอยกวา

ตําแหนงงานวาง (รอยละ 54.06) (ดูตารางที่ 4.17) 

ขณะที่ผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางมีถึงรอยละ 

122.0 แตไดรับการคัดเลือกเขาบรรจุเพียงรอยละ 

54.06 แสดงใหเห็นวายังมีตําแหนงงานวางอยูอีกรอย

ละ 45.94 ที่ยังไมมีการบรรจุงาน  

• เมื่อพิจารณาผูสมัครระดับปริญญาตรีที่มีอัตราการ

บรรจุงานตอตําแหนงงานวางถึงรอยละ 95.94 ไมได

หมายความวา ผูจบปริญญาตรีไดทํางานสูง (เกือบรอย

ละ 100) เนื่องจากผูสมัครงานมีมากกวาตําแหนงงาน

ถึงเทาตัว (รอยละ 187.4) แตอัตราการบรรจุงานตอ

ผูสมัครงานมีเพียงครึ่งหนึ่ง(รอยละ 51.2) ที่ไดรับการ

บรรจุ ดังนั้นการที่ผูจบปริญญาตรีไดบรรจุงานสูงเมื่อ

เทียบกับตําแหนงงานวาง จึงนาจะหมายถึงการบรรจุ

งานต่ํากวาระดับการศึกษาที่สําเร็จหรือการลดวุฒิเพื่อ

เขาสูการทํางานต่ําระดับมีมาก 

• การมีงานทํา และการเปลี่ยนแปลงรายไดของผูที่ไดรับ

การพัฒนาฝมือแรงงาน  (ไมมีขอมูล) 

• การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน  

ตัวเลขผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยาง

มากในป 2547 (จาก 0.3 ลานบาทตอคนตอป เปน 

2 ลานบาทตอคนตอป)  หลังจากนั้นก็มีแนวโนมลดลง

ประชากรวัยแรงงาน (ผูมีงานทํา และผู

วางงาน) ไดรับการฝกอบรม 

• (Scenario 1 ผูอยูในกําลังแรงงานที่

มีการศึกษาระดับต่ํากวาหรือเทากับ

มัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการ

ฝกอบรมครบ 100%) 

• (Scenario 2 ผูอยูในกําลังแรงงาน

ที่มีการศึกษาระดับสูงกวา

มัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการ

ฝกอบรมเปน 70%) 

 

 
 

ครอบคลุมแรงงานตางดาว (ที่จดทะเบียน) 

ใหไดรับการฝกอบรม 

• (Scenario 1 ครอบคลุมได 30%) 

• (Scenario 2 ครอบคลุมได 50%) 

 
 
 
 

การมีงานทําของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือ

แรงงาน  
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 
Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 

Scenario 2 

– ระบบการบูรณาการระหวางการศึกษาตอเนื่องและการอบรม มี

วัตถุประสงคเพื่อชวยการเรียนรูและยกระดับทักษะของกําลังแรงงาน

และโอกาสกาวหนาในอาชีพเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

สาขาอุตสาหกรรมและกลุมอาชีพตางๆ 

– ระบบที่ใหการฝกอบรมและรับรองทักษะแหงชาติ ซึ่งเนนสมรรถนะ 

(Competency) มากกวาความสามารถทางวิชาการ 

– ระบบการประกันการจางงาน ที่ผูสมทบกองทุนจะไดรับการ

ฝกอบรมเมื่อตกงาน reemployment training 

– ฝกอบรมใหครอบคลุมทักษะงานมากขึ้นนอกเหนือจากทักษะดาน

การผลิตเพียงอยางเดียว เชนการบริหารจดัการ และการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

– สนับสนุนใหเอกชนเปนผู facilitate สถานอบรม ไมใชภาครัฐเทานั้น 

มาอยูที่ประมาณ 1.8 ลานบาทตอคนตอป  

 

การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับ

การพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน  
 
 
 
 

4. พัฒนาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มคุณภาพการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

• บุคลากรดานการฝกอบรม 

• หนวยงานดานการฝกอบรม (รัฐ / เอกชน) 

• ความครอบคลุม  (ขอ 3) 

• ความรวมมือระหวางรัฐ / เอกชน 

• ระบบการฝกอบรม 

• เนนคุณภาพ ควบคูกับปริมาณ 

• มีระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม (การมีงานทํา 

การเปลี่ยนแปลงรายได) 

 

 

 

 

• ใช indicator รวมกับขอ 3 

 

 

• จํานวนบุคลากรดานการฝกอบรม ตอ ผูเขารับ

การอบรม ดานตางๆ  

 

“แรงงานจะตองสามารถเลี้ยงชีพไดอยางมี

คุณภาพ” 

‐ แรงงานในวัยทํางานจะตองมีคุณภาพ

ทั้ ง ด า น ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ( ทั ศ น ค ติ แ ล ะ

บุคลิกภาพ) สอดคลอง (match) กับ

ความตองการของประเทศ 
‐ แรงงานสูงอายุจะตองมีทักษะพอที่จะ

เลี้ยงชีพได  
ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

ในการขยายการฝกพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงาน การยกระดบัและพัฒนามาตรฐาน

4
-
1
3
6



 

ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 
Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 

Scenario 2 

ผูฝกอบรมและสถานฝกอบรมใหครอบคลุม

ความตองการของแรงงานและ

ตลาดแรงงาน และสงเสริมการจัดการ

ฝกอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การ

เรียนรูพัฒนาทักษะฝมือดวยตนเอง และ

การเรียนรูตลอดชีวิต ดวยความรวมมือกัน

ของทุกภาคสวน 

หนวยงานดานการฝกอบรมและความรวมมือระหวางกัน (รัฐ / เอกชน) 
• หนวยงานที่รับผิดชอบชัดเจนคือ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ที่ใหบริการ

ฝกอบรมสําหรบัแรงงานทั่วไป สวนหนวยงานราชการอื่นๆ เชน

กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการจัดตั้งสถาบันเครือขายตางๆ 8 สถาบัน 

คือ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบนัยานยนต สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิง่ทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สถาบันอาหาร สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบนัเหล็กและเหล็กกลาแหง

ประเทศไทย เพื่อใหการฝกทักษะอาชีพเฉพาะทาง และยังมีหนวยงานที่

ใหบริการฝกอบรมทักษะวิชาชีพชั้นสูงและการบริหารจัดการเชน  

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ ที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร 

• การฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานจากภาครัฐยังมีปญหาในเชิงคุณภาพ 

อันนํามาซึ่งชองวางระหวางอุปสงคและอุปทานฝมือแรงงานดังกลาว

ขางตน เชน ความเหมาะสมของหลักสูตรทีอ่าจไมตรงกับความตองการ

ของตลาด ความยอมรับในคณุภาพของแรงงานที่ไดรับการฝกอบรม 

ระบบตดิตามประเมินผลจาการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน คุณภาพ

และความพอเพียงของบุคลากร ครูผูสอน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ 

และสถานที่ รวมถึงงบประมาณ ซึ่งตองมีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ใช indicator รวมกับขอ 3 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การมีงานทําของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือ

แรงงาน  

 

 

การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับ

การพัฒนาฝมือแรงงาน  
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 
Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 

Scenario 2 

ซึ่งกันและกันระหวางรัฐและเอกชน 

• เกาหลีใต เปดตลาดดานการฝกพัฒนาฝมือแรงงาน  (training market 

opened up) เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยจํากัดอยูแคหนวยงานที่ไมแสวงหา

กําไร ใหกับผูที่สนใจเขามาจัดการฝกอบรม เชน สถานศึกษา ธุรกิจที่

แสวงหากําไร และบุคคลทั่วไป เพื่อใหเกิดการแขนขันในตลาด นํามาซึ่ง

การเพิ่มคุณภาพของการฝกอบรมโดยรวม 

• อปท./อบต. มีทรัพยากรมาก ใกลชิดและรับรูถึงความตองการของ

ทองถิ่น นาจะหันมาทําเรื่องการฝกพัฒนาฝมือแรงงานดวย โดยภาครัฐ

ตองสนับสนุนทรัพยากรและพิจารณาปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบให 

อปท./อบต. มีบทบาทหนาทีใ่นการจัดบริการในเรื่องนี้ดวย 

• การฝกพัฒนาแรงงานดานอุตสาหกรรม โรงงานใหญๆมีความตองการ 

(need) แตก็มีทรัพยากร (เงนิ) เพียงพอที่จะดําเนินการเองได แตภาค

เกษตร รวมทั้ง SMEs และแรงงานนอกระบบ ขาดอํานาจตอรอง รัฐตอง

เขามาชวยในการฝกแรงงาน โดยเฉพาะการยกระดับฝมือแรงงาน 

• ความตองการของภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงเรว็ตามการเปลีย่นแปลงของ

ตลาด ทําใหการพัฒนาฝมือแรงงานหรือการผลิตคนจากสถานศึกษาไม

ทันตอความตองการ เอกชนบางรายจึงไมรอและลงมือดึงคนจากระบบ

มาพัฒนาเอง เชนบริษัทปูนซีเมนตไทย ที่เขามาฝกพัฒนาแรงงานเอง 

โดยใช model school รวมกับอาชีวศึกษา 47 ภาคที่มีโรงงานของบริษัท

ตั้งอยู โดย 1)นํานักศึกษาเรยีนในพื้นที่โรงปูนจริง ฝกทําจริง และ 2)ฝก

ครูผูสอนไปดวย เพื่อใหไปสอนลูกศิษยเพิ่มเติมไดจริง ผลคือลดเวลาที่

นักศึกษาจะเปนแรงงานที่ทํางานกับปูนซิเมนตไดจริงจาก 1 ป เปน 3-

6 เดือน โรงเรียนปญญาภิวัฒน ของบริษัท CP  คัดเลือกคนเพื่อเขามา

เรียน พอจบการศึกษาก็รบัเขาทํางานในบริษัท และ Toyota Academy  

ที่รับนักศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมมาฝกเพื่อเขาทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน 

 

 

เพิ่มบทบาทของทองถิ่น 

 

 

สงเสริมบทบาทเอกชน 

• อํานวยความสะดวกและจูง

ใจธุรกิจขนาดใหญ 

• เนนอุดหนุน SMEs และ

แรงงานนอกระบบ 
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 
Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 

Scenario 2 

 

ระบบการฝกอบรม 

• เนื้อหาหลักสูตรควรเนนเฉพาะดาน ไดแก หลักสูตรเฉพาะดานชางที่

ตรงกับสายงานและทักษะดานคอมพิวเตอรและควรมีการแบงตามระดับ

ความยากงายของเนื้อหาไดแก ระดับสูง ระดับกลาง และระดับขั้นตน 

โดยในแตละระดับไมควรใชเวลามากเกินไป เมื่อผูเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งไปแลวควรมีการติดตามประเมินผลดวยวา

สามารถปฏิบตัิไดตามวัตถุประสงคของสถานประกอบการหรือไม และ

พนักงานไดรับคาจางสูงขึ้นกวาเดิมหรือไม เพื่อนําขอบกพรองและ

ปญหาที่เกิดขึน้มาปรับปรุงแกไขพรอมทั้งพัฒนาใหดีขึ้นตอไป 

• มีการพัฒนาระบบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะใหสามารถ

นํามาใชไดจริง ที่ชวยในการกําหนดนโยบายคาจางที่จูงใจการเพิ่ม

คุณภาพแรงงาน โดยอิงกับระบบมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 

– อยางไรก็ตามตองระวังประเด็นดาบสองคม ควรเปนระบบที่ยืดหยุน 

ไมบังคับนายจางวาตองจายสูงแน ๆ ถาผลงานหรือผลิตภาพไมตรง

ตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
• แตยังไมมีระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม (การมี

งานทํา การเปลี่ยนแปลงรายได) ที่เปนรูปธรรมชัดเจน จึงควรเรง

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิจ์ากการฝกอบรม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการพัฒนาระบบการฝกอบรมแรงงาน 

• ควรสรางการรบัรูถึงประโยชนที่ไดจากการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใน

วงกวาง ผูอยูในกําลังแรงงานจํานวนไมนอย ไมตระหนักและไมเห็น

ความสําคัญของการฝกอบรม โดยเฉพาะผูไมมีรายไดประจํา ไดแก

แรงงานนอกระบบประเภทตางๆ ซึ่งมีจํานวนมากกวาแรงงานในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

มีมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

สรางการรับรู และตระหนักถึงความสําคัญ

ของการฝกอบรม โดยเฉพาะผูไมมีรายได

ประจํา ไดแกแรงงานนอกระบบประเภท

ตางๆ (ซึ่งมีจํานวนมากกวาแรงงานใน

ระบบ) 

 

 

สรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพของ

เกษตรกร สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ การ
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ประเด็นที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด และ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับ 

ขอมูลที่ชี้ใหเห็นประเด็น / indicators

Scenario 0 
มาตรฐาน 

ขั้นกลาง 
Scenario 1 

มาตรฐาน 

ขั้นสูง 

Scenario 2 

• ควรสรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จะตองมีการสงเสรมิ

การรวมกลุมอาชีพ การสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน โดยการ

พัฒนาแรงงานในภาคเกษตร ในชวง 5-10 ปควรพัฒนาทักษะแรงงาน

ใหสามารถใชเครื่องจักรทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนได 

บุคลากรดานการฝกอบรม 
• ยังคงขาดแคลนทั้งปริมาณ (รับภาระตอผูรับการฝกอบรมจํานวนมาก) 

และคุณภาพ (ความรู/เชี่ยวชาญเฉพาะดาน‐เชิงปฏิบัติ) 

• มาตรฐานของบุคลากรดานการฝกอบรมและการวัดผลสัมฤทธิ์ในการ

อบรมยังไมชัดเจน 

• ปจจุบันรัฐไดใหความสําคัญ เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม

มากขึ้น (train the trainers) 

การสงเสริมการเรียนรูของแรงงาน 

• สงเสริมใหแรงงานสามารถเทียบโอนประสบการณเปนหนวยกิต การ

ฝกอบรมโดยใหสถานประกอบการเปนฐาน และเริ่มมีการดําเนินการใน

เรื่องมาตรฐานอาชีพระดับชาติ การฝกอบรมแบบโมดูล มีหลักสูตร

ฝกอบรมแบบสมรรถนะฐาน และ On the Job Training 

• ขอเสนอแนะ: 1)ควรเรงสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแรงงาน

ไทยในรูปแบบศูนยการศึกษาในสถานประกอบการ รูปแบบทวิภาคี 2)

ควรตั้งสถาบันการศึกษาทางไกล ศูนยสารสนเทศรวบรวมขอมูลพื้นฐาน

เพื่อยกระดับการศึกษาภาคแรงงาน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

e-learning เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวยตัวเองอยางมปีระสิทธิภาพทั้ง

ดานเวลา และเงินทุน 3)สงเสริมใหม ีCredit Bank เพื่อสะสมหนวยกิต

และเทียบโอนสูระบบการศึกษาชั้นปริญญาบัตร รวมทั้งใหรัฐจัด

คาใชจายรายหัวใหนักศึกษา เปนตน 

 
 
 
 
 
 

• การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน (train 

the trainers) คิดเปนสัดสวนตอจํานวนผูเขารับการ

พัฒนาฝมือแรงงานทั้งหมดไมถึงรอละ 1 ซึ่งถือวายัง

นอยมาก 

 

สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

พัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม 
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/��)&�(� !.2. 2550 �$.�7���$ �5� ( �)��555�������8��%�� /�����	'5	�	�%��! �'.$�)��- 

	3���	4��	��8�	9���:
3��	5;�5�<5�9���  f*#)��)��.����$9/��� ��!�`!��5�		� "�-)
$.��������3�!
�5�� ��.�)������ ��! �:�)�����	/��klm�k9���!  �'+*)5��������(�'5�		� �$./�� 
���	'5	���	4�&�&� )��5���������
	��5	��'/��&�&� 

�$
"�#'����55�������� ��!����+,7�/��������#��55 (�������:���
/��/���)�)��"�� 
(Gottret and chieber, 2006) $�)��- 

1. ��55�������� ��!/��)&�(� (National Health Services) f*#)	��5	�����&���"�-)����"2 
/���$.��5�)�����5����,�����5���������� 

2. ��55��������)	 (Social Security Fund)f*#)������55"�#\9.������(�,�(.�)�7���)�)���"5
4���(��"�#�7���$ "�-)��-�����,�"5�)��� .���)"��$.'
�&����� 

3. ��55�������� ��!&�&� (Community-bases Health Insurance) ������55�������� ��!
��0�] ,�$����$
&�&� 

4. ��55�������� ��!���&��$
��	�4, (Private Health Insurance) ������55"�#\9.������(�
��	�4,f�-��������� ��!,��5��3�"���&� 

"�-)��#��55�	'�/(�(��)���4���
�����
$/���������,�$��� /(��'�(+�����)	;�$�
'��� 	�� 
���������	'����#
)4���%�"�#5�		�(.�)�\&�V��5��'�����,05�6'
 �$���,��
�)��	�����3�!
�5����) 
/���:�)�����'�	'�
��,�"�#�����(��,������,05�6'
 

�7����5����"2�"
 ��55�������� ��!"�#4&.�
9�����
��55����#�f.������
9� �7����5��55
�������� ��!��	��� (Public health insurance)  �$.'
��� 3 ��55����]  �$
/(�����55�����
���&�����:���
/����55���	��)�!�#��� ��!"�#/(�(��)��� ����'	�� 

• ��55�'��$�������3�!
�5�� .���&��� f*#),�4�.	'�	�.	��)/�� .���&���  .���&���
57���V /��	��5	��' .���&���  �$
/���)"�#� �)�)���,��)5����%��
,��
���5�� 
()5���))  �7����5��55���,��
\�(�5/"�����/55���,��
(���(��"�#�+��5��������
�
��05 (fee-for-service) /(���������(��"�#�7���$ "7�4�.
��(�����	'5	�	��4&.,��
 

• ��55��������)	 �����5$.'
��)"����������)	/����)"���)��"$/"� ������55"�#
��)��.�4�.	'�	�.	��)/�����&���'�
"7�)��"�#�
9�4���	�2�3���,"�)��� (formal sector)  
/���)"�#� �)�)����%���)"����������)	�,��������
���05�)���"5 3 u6�
  �$./�� 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-4 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

���5�� ��
,.�)/���9�,.�) u6�
���"��] ���  4���(���.�
�� 5 /(���������(�� �)\9.��)��
�$. 15,000 5�"(���$���  ��'���)"���)��"$/"��)���"5�,����
,.�)  ���55���
,��
\�(�5/"�/55���,��
(����' (capitation) /����
��,��� (fee-for-service) (�
��(�� DRG  ���,����������)	,�$9/�$.��������3�!
�5��/�.' 
�)4�.��"8�����
&�;
	��5	����%�"�!!���! (�
 	��$5�(� /�����&$�&
��
�$.$.'
 

• ������������ ��!+.'���.�"�#4�.���	�.	��)�� ��!/�����&���"�#���
9�4��	��� ��
������
�� ��!"�-)��)��55 .�)(.�  /���)"�#� �)�)���,����
,��
���5�� 5�����,�$����$

�7����)�������������� ��!/��)&�(�  ����/55���,��
(����' (capitation) ��'��5���
,��
��
��,��� (fee-for-service) (���(�� DRG  �$
4��x 2552 ���,��
4���(�� 
2,202 5�"(����'  f*#)"7�4�.����+	'5	�(.�"���$. (��
��(�: ��(����-�4&���(��"�#	�."�� 
(cost recovery) /(��������(����) *-��
9���5 �$	'�����+ �))5����%4�/(����x) 

���"�#�������&�����:���
(��)������
+*)������,��(�' �)&�&�-�4�/(�����55������
�� ��!$.'
 ����"�#�
9���
4(.�'��$�������3�!
�5�� .���&���,���������"�#�����"�)�2�3���,/��
��)	$��'��������#�]  /��������,�
(�' �)���&���4���55�������� ��!�0���"���"�
���  �$

��$��'� �)\9."�#���"8�y4���55�'��$�������3�!
�5�� .���&�����������	�$�����.�
�� 7.7  �)
���&���"�-)����"2  4� %�"�#��)"�������������� ��!+.'���.�	��5	�����&����.�
�� 73.4  �)
���&���"�-)����"2 (���&. ��)��	 2552)  /��\9."�#���"8�y�
9�4���55��������)	f*#)��������'�

/�))�� f*#)�$
"�#'��/�.',������������&���"�#��� ��!/ 0)/�)/���	'����#
)(������,05�6'
(#7��'��
�$0�/��\9.�9)��
� ���$��'��.�
�� 14.59  �)���&���"�-)����"2   �7����5����������� ��!�$

��	���&��0�5"5�"5.�)/(��������3%���55"�#������5��55�������'��,�������55�������� ��!
���� �)��)	�"
  \9."�#��������� ��!��'�5�		���!�
)�.�
�� 2  �)���&���"�-)�$ ('���,�; % 
����) 2548)   

���,����- /(�����55
�)���$�5�����$����(����'"�#/(�(��)��� ����'	�� 4��x 2551 \9."�#�
9�
��
4(.�'��$�������3�!
�5�� .���&���
�)�$.��5�����$����(����'�9)+*) 11,012 5�"(��	�(���x   \9."�#
�
9���
4(.��55��������)	�$.��5�)����$����4����#�)�� ��!�`��#
 2,749 5�"(��	�(���x (��%��,05�6'
 
	��$5�(� "�!!���! /��(�
)  4� %�"�#\9."�#�
9�4���55������������ ��!+.'���.� �$.��5�)����$����
(����'�`��#
 2,049 5�"(��	�(���x2 

                                            

2  .�9��$.�,�����	7��'% $�)��- 1. ��
,��
(����'\9."�#�
9���
4(.�'��$�������3�!
�5�� .���&���	7��'%,�� .�9�
��
,��
���5���7����5������3�!
�5��\9."�#4&.�'��$���� .���&��� f*#)�x 2551 ���
,��
"�-)��-� 55,082 �.��5�" ( .�9� GFMIS)  
,7��'�\9."�#�
9�4�	'�	�.	��)��
4(.�'��$�������3�!
�5�� .���&���4��x 2551 �,7��'�"�-)��-� 5,001,858 	� (�7����)��
������������ ��!/��)&�(�)    2. ��
,��
(����' �)\9."�#�
9���
4(.��55��������)	 	7��'%,��	������
&�;"$/"�"�#�7����)��
��������)	,��
�7����5 4 ��%��$./�� ��%��,05�6'
 	��$5�(� "�!!���! /��(�
 4��x 2551 ,7��'� 25,548 �.��5�" 
(�7����)����������)	) ���$.'
,7��'�\9."�#�
9�4���55��������)	f*#)�"�-)��-� 9,293,600 	� (�7����)����������)	) /��  
3. ��
,��
(����' �)\9."�#�
9���
4(.������������ ��!+.'���.� 	7��'%,����
,��
���5��"�#,��
�7����5�	�)���//\�)��"�#\9."�#�
9�
4���55������������ ��!+.'���.��$.��5 "�-)"�#,��
(�)��
�)��)"�������������� ��!+.'���.� ,7��'� 76,598.8 �.��5�"  
/��"�#,��
��
�)���'
)����#�] 4����"�')��8��%�� ���,7��'� 19,516 �.��5�" ( .�9� GFMIS) ���$.'
,7��'�\9.���"8�y4�
������������ ��!+.'���.� 46,913,722 	� (�7����)�������������� ��!/��)&�(�) 
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��	����� 5.1 	3���	3�6�������	3����=��> (�6@�:�=�6A�A 2545) 
����$0� ������������ ��!+.'���.� ��������)	 �'��$���� .���&��� 
���3%� �'��$���� �)���  

(State welfare) 
��������	5�)	�5 
(Social insurance) 

�'��$�������,.�))�� 
(Fringe benefit) 

5�		�4�	'�
	�.	��) 

\9.�
9�����'��$����
 .���&���/����������)	 

�9�,.�)��	���&� 
/��\9."�#��	�4,����
\9.������(� 

 .���&��� !���)�� 
���'������,/��	��5	��' 

	��5	�����&���* 73.41% 14.59% 7.70% 
/���)�)�� )5����% �9�,.�)/��
,.�)/��� )5����% 
'�8�,��
	��5����� ���,��
/(�\�)�� ���,��
/(�\�)�� (�����%5����� 
��'���',��
 - ��'������!$�� ��%�4&. �!.���&� 
����$0��YV�� ���	7��'%)5���,��
 

��
��' 
	��5	���`!�� 
&�')���,.�))�� 

	��4&.,��
�!�# *-� 
�
��)�'$��0' 

��
��(�: *��� .�9����&��� 64.427 �.��	�  �)�7����)���������� ��!/��)&�(� �$�����)��	 �x 2552 (�.�

�� 1.2  �)���&������"8�y��#�] /��
�)�,7��'���"8�'��) ��
+*)	�"�#��������������� ��!4$] % �$���
��)��	 2552 ,7��'� 273,960 	� 	�$�����.�
�� 0.43  �)���&��� /���5�		�"�#��!��9,�;�+������ 
1,479,790 	� ����	�$�����.�
�� 2.3  �)���&���) 

"�#�: �'5�'�$
\9.'�,�
 
 

5.2 ;		9�		<��������� 

���"5"'�'��%���4�5"��- ,�4&.'�8�"5"'�'��%���/
�(�����$0�"�#����+�7����9�
���(�5�,"
;���'�,�
4��	�)�����-  �$

*$(���:���
 �)��555�������8��%�� /55+.'���.� 	��
(.�)���4�.���&�&�"��	�����+� .�+*)5�������8��%�� "�#,7������
��)�"���"�
��� �$
�������+,�$
4�.�5������$.�
��)	��5	��"�#'+*)/������8�� ����,�$���"�#������"8���! ����+	'5	�
	��4&.,��
�$. /������+	'5	�	�%��!4�.�$.�(���� 

���������	
�������������	���������������� 

/.'����55�������� ��! �)�"
,�����+	��5	�����&����$.����5+.'���.�/�.'�0(� 
(����%�.�
�� 96  �)���&������������ ��! % ���
�
� 2551)  /(�$.'
 .�,7���$ �)
)5����%/������ .�+*)5����� "7�4�.���$	7�+�'�����&�&��"
�$.��5	'�	�.	��),����55������
�� ��!���.�
�!�
)4$ �$
!�,��%�4� 3 /)�� �$./�� ���� .�+*)/��4&.��"8�y 	'�	��5	��$.����"8�
����
&�;/��	'�	��5	������	�����3�!
�5�� 

��	����E��:
3��	FG��4�84H ��
+*) ���� .�+*)5������� ��!"�#5�		����"8�y/������4&.��"8�y
����������� ��!��-�    



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-6 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

Penchasky and Thomas3 (1981) �$.����'+*)���� .�+*)5������� ��!'�������5$.'

	'���!��8; 5 ������ �$./��  

1. ����"��!
���"�)�� ��! (availability) ��
+*) 	'���!��8;���'��)����%/�������"
 �)5�����"�#��
9���5����%\9.�6'
/��	'�(.�)��� �)\9.�6'
 

2. 	'���$'�4������55����� (accomodation) ��
+*) 	'���!��8;���'��)'�8����
4�.5����� �)\9.4�.5�������5	'���$'�/��	'�!�4, �)\9.�6'
"�#,�4&.5�����$.'
'�8�$�)����' 

3. 	'�����+4����� .�+*)5������� ��! (accessibility) ��
+*) 	'���!��8;���'��)"�#(�-)
 �)\9.4�.5�������5"�#�
9� �)\9.�6'
 

4. 	'�����+4����f�-�5������� ��! (affordability) ��
+*) 	'���!��8;���'��),7��'�
�)��"�#(.�),��
�7����55������� ��!��5	'�����+4����,��
 �)\9.�6'
 

5. ���
���5�$. (acceptability) ��
+*) 	'���!��8;���'��)"�2�	(� 	'�	�$�'�) /��
'�1�8�� �)\9.�6'
��5���3%����4�.5�����"�#�����
9� �)\9.4�.5����� 

4� %�"�# Andersen4 (1983) �$.�������3%����'�$���� .�+*)5������� ��!�'. 2 ���3%� 
�$./�� 1.���'�$���� .�+*)5������� ��!(�2��
��! (Potential access) f*#)�������'�$���� .�+*)����"�#
,�� .���55������� ��! �&�� ��
�$. �)	��5	��' ������������ ��! f*#)��".��	'�����+4����
� .�+*) "�2�	(�(��5������� ��! /������"��!
���"�)�� ��!  /�� 2.���'�$���� .�+*)5������� ��!
"�#���$ *-�,��) (realized access) f*#)�������'�$���� .�+*),�����4&.5������� ��! �)���&�&� �&�� 
��(�����4&.5����� (utilization rates) 

�
��)���0(� ���(�	'����� .�+*)"�#���$ *-�,��)5�)	��-)
�)�	'�	���	��� �&�� ��(�����4&.
5�����
�)������+5���$.'����$�5���4&.5������� ��!��-��9)����(#7��'��"�#	'�,����� "�-)��-(.�)
����
5�"�
5��5��$�5���4&.5������� ��!"�# �,7������ f*#)'�$�$.
��  )��2*�3����
&�-�,*)'�$���� .�+*)
5������� ��!�$
4&.(�'&�-'�$���� .�+*)(�2��
��! ����2*�3�	'�
���7�5��4����� .�+*)5�����
�� ��!/"� �&�� 2*�3�,7��'����&���"�#��� .���55������� ��!��#��,05�6'
4���5 1 �x  

�7����5����"2�"
 )��2*�3�$.������ .�+*)5������� ��!/�����4&.��"8�y �)!�8�
�"8;5 
(2550) !5'�� 	��"
4&.5�����"�)���/!"
;��#��,05�6'
�.�
�� 73.9  ����"�#���$��'����4&.��"8�y(#7�
"�#��$	��	�"�#�
9�4���	�����/����	(�'������ �̀
)����� /��	�"�#�
9�4�	��'�����"�#��
�$.(#7�/��
	��� .�)(#7� ��".��'�����&���������-��,����5�YV������ .�+*)5�����$.���� ��!"�#,7����� ������	
�7�	�V���,����$,�� .�,7���$$.������)�� (��
�$.(����'(#7�) /�� .�,7���$$.����
��! �&�� ����
"��!
���"�)���/!"
;���!�
)!� (��$��'����&���(����)!
�5���9))  \9."�#�
9�4���55�������� ��!

                                            
3
 Penchansky R. and Tomas J.W. (1981) �The concept of access: definition and relationship to consumer 

satisfaction�  
4
 Andersen, R.M.,et al. (1983) �Exploring Dimensions of Access to Medical Care� 

5
 !�8�
�"8; 2��(�
���";. (2550) ���2*�3�	'�	��5	�� �)����������� ��! �)�"
. 
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���� (�	�)��� 30 5�"  ��)"����������)	 /���'��$�������3�!
�5�� .���&���/��!���)��
���'������,) ���$��'����4&.5�����"�)���/!"
;�!�# *-� 

\9."�#�
9�4���55�������� ��!����"�-) 3 ��55  ���$��'����4&.��"8�y��#�4&.5�����"�)���/!"
;
�`��#
�.�
�� 73   ���&���4�� (���)�"!� /��\9.���
�$.�9)���$��'����4&.��"8�y��#�� .���55�����"�)
���/!"
;(#7�"�#��$ �$
4�.��(�\�"�#��4&.��"8�y'�����#�),����������,05�6'
��0��.�
  

5;�<5	��5
�<����4�84�	3IAGJ ��
+*) 	'�	��5	�� �)����7���$�����" �)
5������� ��!4�&�$��"8�����
&�; �)��55�����������"(��)]  f*#)������/(��������"�/�'	�$4�
����7���$&�$��"8�����
&�;"�#/(�(��)��� �&�� �������� ��!5�)��55�������7���$�����" �)
5������� ��!"�#&�$�,� /(���5��!�
)�)�#��� 4�����$.��55������� ��!�"����-�  /��5�)��55��,�7���$
���������" �)5�����"�#���
9�4�&�$��"8�����
&�; ����(.�  "7�4�.
��(���������
5�"�
5&�$��"8�
����
&�; �)��55�������� ��!(��)]  

�&�
6 (2541) �$.�'5�'��������7���$&�$5������� ��!"�#,7����� �-�!�-���� 5 ������� 
�$./�� 1. ����	'������	  2. ����	'��!�
)!� �)5������� ��!  3. ����	'�,7����� �-�!�-����  
4. �����(���� �-�(#7� /�� 5. ������������)	 !5'�� ���4&.��������������-� .�$�/�� .����
/(�(��)
��� /(�������"2�������4&.�������4$���������*#)"�#�������5���!�2�3���,/��	����
4���)	
 �)(�  �$
��(�����7���$&�$5������� ��!,7����� �-�!�-����$.'
����"�3������)\�4�.���$
�����"8���!4����4&."��!
���/��	'������	4�5�)���3%� ��������7���$&�$5������� ��!
,7�����!�-����"�#/(�(��)����� ��,��)\�4�.���$7��������$�)����' �$�����"8���!/��	'�����8�� 
/������'������"2�"
	'�
*$����	'������	4�����7���$&�$5������� ��!,7����� �-�!�-���� ��#�
	�� ���&���"��	�	'��$.� .�+*)5������� ��! �-�!�-�����
��)�����	��� �����"5������� ��!
,7����� �-�!�-���� �$./�� 

• ����:�)�����	 

• ������3���	 

• 5������� ��!�7����5\9.�6'
��	���-���)/��	�&�� 

• 5������� ��!4��+��!
�5���7����5	�!����/��\9.�6'
"�),�( 

• 5������� ��!�7����5	�,�"�������" 

• 5������� ��!/�/���$0� ����/�����)	��$ 

• 5������� ��!"�#�	��4&.,��
�9) (catastrophic illness) "�������" 

�������
5�"�
5 ��$ �)&�$��"8�����
&�;(.�)����
5�"�
59�	��"�#����(�'�)�� �)5������� ��!
4�&�$��"8�����
&�;�������-� ������,����
5�"�
59�	��"�#����(�'�)�� �)5������� ��!"�#���
9�4�&�$��"8�
����
&�;�0�$.  �$
9�	��"�#����(�'�)�� �)5������� ��!$�)����'	7��'%,�� ��(��������$��	"�#�
9�/���
9�
4�	'�	�.	��) �)&�$��"8�����
&�; �)5�		�"�#���"8�4���55�������� ��! 	9%��	� �)5�����
�� ��!��-�] 
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 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-8 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

/(����2*�3�9�	��"�# ����(�'�)�� �)5������� ��!4�/(���&�$��"8�����
&�;"7��$.
��  
���2*�3�	'�	��5	��$.����"8�����
&�; �)!�8�
�"8; (2550) ,*)�����!�
)�������
5�"�
5�)�#��� 
���4&.��"8�/�������" �)5������� ��!4�&�$��"8�����
&�; �)��55�������� ��!(��)] f*#)!5'�� 
��55�������� ��!"�#4�.�����4����������+��!
�5����"�#��$ 	�� ��)"���)��"$/"� /��
!����&5�VV�(�	�.	��)\9.����5��
,���+ ��)�)��$./�� ��55�'��$�������3�!
�5�� .���&���/��
!���)�����'������, ��)"����������)	 /���	�)��� 30 5�"���3�"����	 (��7�$�5  5������� ��!
4�&�$��"8�����
&�;"�#��55�������� ��!"����554�.	'�	��5	���������� �$./�� 5������� ��!4�
/\��\9.�6'
��� \9.�6'
4� "��(��� /��	��$5�(�  �7����55������� ��!"�#�	��4&.,��
�9) 
(catastrophic illness) ��!�
)�'��$�������3�!
�5�� .���&���/��!���)�����'������,�!�
)��55
�$�
'�"����-�"�#	��5	��5������� ��!"�#�	��4&.,��
�9) "�������"  ��'���)"����������)	/��
�	�)��� 30 5�" ,�	��5	��5������� ��!"�#�	��4&.,��
�9)�!�
)5�)�����"�"����-�  �7����5!�5.
	�.	��)\9.����5��
,���+ /����)"���)��"$/"�,��������7���$�����" �)5������� ��! /(�
�7���$��(��	��5������9)��$/���!$��	�����3�!
�5���'�"����-� 

��	����� 5.2 �4�84�	3IAGJ����	3�6�������=��> 

��"8�����
&�; �	�)��� 30 5�" 
�'��$�������3�!
�5��

 .���&��� 
��������)	 

	�����3�!
�5����%��,05�6'

"�#���$,�����"7�)�� 

�+��!
�5��"�#��5�4�5�(� 

• 	�������/��	�����)���V  

• ���,�$��)(���!�#�������3�
���'��)���'
5�����  

• 	��
�/���'&��%h;(�5�V&�

�����/��)&�(� 

�+��!
�5��"��/��) 

• �5��	�����3�!
�5���$.
"�-)�$ 

(��)"���)��"$/"�) 

�+��!
�5��"��/��) 

• ������ 35,000 5�" 

• 5�$�,05���/�)������50,000 5�" 

(�'������ 85,000 5�") 

• 5�$�,05���/�)/�����-���)�5���!�#
�$.��� �'������ 200,000 5�" 

�)��"$/"� 

��%��,05�6'
"�#���$,�� 

���"7�)�� 

• ��� • ��%�(.�)!�����3�(�' 4�.
 .���&���\9.��-��$.��5
�)���$����(0 

• ��%�"�!!���!����!���� 
,�������(�4�.���,��
��&���  .���&���\9.��-�,�
�$.��557���V!��23 

• �$.��5�)��"$/"��.�
�� 60  �)
	��,.�)��
�$��� 

• ��%��
�$)������ 3 '�� 4�.������

�$����� 12,000 5�" 

• ��%��9V���
�'�
'� 4�.������ 10 �x 

• ��%�"�!!���! 4�.������ 15 �x 

• ��%�(�
�����9V��
 4�.�����'�� 
8 �x /��	��"7�2! 100  �)	��,.�)
 �-�(#7� 

	�����3�!
�5�� 

��%��,05�6'
"�#���$. 
���$,�����"7�)�� 

�+��!
�5��"�#��5�4�5�(� 

• 	������� /��	���.�)���V  

• ���,�$��)(���!�#�������3�
���'��)���'
5�����  

• 	��
�/���'&��%h;(�5�V&�

�����/��)&�(�  

�+��!
�5����#� 

(�`!����%��,05�6'
 �̀�� �̀��x

�������� 2 	��-)) 

�+��!
�5�� �)��� 

���������	
��� 
• 	�����3�!
�5�� �5���$.

(�,7��'�"�#,��
,��) 
���������	
�� 
• 	�����3�!
�5�� �5���$.

(�,7��'�"�#,��
,��) 

• 	���.�)/��	������� 
(1) �(�
)���V ������'��

(��)"����������)	) 

�+��!
�5��"�#�)"��5�
��'. 

• �����
	��4&.,��
4$] 

�+��!
�5����#� 

1. ��%��,05�6'
 �̀��`�� 

���������	
��� (����������� 2 
�����) 
• 	�����3�!
�5��(�"�#,��
,��)��

���� 300 5�"/	��-) 



5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-9 

��"8�����
&�; �	�)��� 30 5�" 
�'��$�������3�!
�5��

 .���&��� 
��������)	 

• �&���$�
'��5��%�� .���5���
���3�!
�5�� % 

�+��!
�5��"�#��5�4�5�(� 

�� 200 5�"  

(2) �(�
)!��23 ������'���� 

600 5�"������ 13 '�� 

�+��!
�5�����&� 

���������	
��� 
• ������+�5���$./\��

\9.�6'
4� (�`!����%�
����5��5�(���(���5�(���

,7��������)$�'�) 

• 	���'�
'��"�
�����%; 
�'"�-)	��f��/f(�"�#
�7���$ 

• 	���.�)/��	�������(�"�#
�7���$ 

• 	�����3�!
�5�� �5���$.
	�*#)��*#) �),7��'�"�#,��

,��) /(�������3,000 5�" 

4���
��'�� 30 '�� 


�4�5�V&�
�����/��)&�(� 

• �5���$.(�,7��'�"�#,��

,��) 


����5�V&�
�����/��)&�(� 

• �5���$.�`!����%�,7�����
(�	7�'���, �̀
 �)
	%�������"�)
���/!"
; �)
�+��!
�5�� 

• 	��(�','��	����;"�)
�.�)���5�(���� ������ 200 5�"/

	��-) 

• 	����(+���,��/!"
;������ 200 

5�"/	��-)  

���������	
�� (����������� 2 �����) 
• 	�����3�!
�5��(�"�#,��
,��) ��

����'���� 1,500 5�" 

• ��%�\��(�$4�V������� 2 &�#'�) ��

���� 8,000 5�" 

• ��%�\��(�$4�V����� 2 &�#'�) ��

���� 14,000 5�" 

• 	���.�) 	������� ������'���� 
700 5�" 

• ��%�"�#(.�)���3�4��.�) ICU ��

����'���� 2,000 5�" 

• ��%����(�',���3�$.'
�	��#�) CT 

SCAN ���� MRI ,��
������ 4,000 

5�" (�������%h; "�#�7���$ 

2. ��%�����5��5�(���(� 

• �+��!
�5�� �)���,��
	��
���3�!
�5���"��"�#,��
,��) 
��
4� 72 &�#'�) ��,7���$,7��'�

	��-) 

• �+��!
�5�����&�,��
(�
������%h;�$�
'��5��%�`��� �̀�
��
4� 72 &�#'�) ��,7���$,7��'�

	��-)  
3. 	��!����4�����	��#��
.�

\9.�6'
 

• 	���+!
�5����������!
�5�� 

,��
4�.������ 500 5�"/	��-) 

• !������5,.�) ������'�5�		� ��
���� 300 5�"/	��-) 

•  .�� (,�)�'�$ ,��
�!�#(�
��
�"�) �����(��� 90 �(�)	; 

��
��(�: (.�),��
�)���"5�
��)

�.�
 3 �$���4� 15 �$�������� .���5
5����� 

�)��"$/"� 

��%��,05�6'
"�#���$. 
• ��� • ��� • �)��"$/"���� �$��
�$. �.�
�� 

50  �)	��,.�) ������ 90 '�� /��



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-10 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

��"8�����
&�; �	�)��� 30 5�" 
�'��$�������3�!
�5��

 .���&��� 
��������)	 

���$,�����"7�)�� 4���*#)�x���"�������� 180 '�� /(�

�7����5��	���-���) ��,�$.��5���� 

180 '�� /(������� 365 '�� 

	�����3�!
�5�� 

��%�"�!!���! 
• ��� • ��� (��)"����������)	) 

• �5��	�����3�!
�5���������$���
�� 2,000 5�" 

�)��"$/"� 

��%�"�!!���! 
• ��� • ��� • �)��"$/"��.�
�� 50  �)	��,.�)

(��$&�'�( 
	�����3�!
�5�� 

��%�������3��$
 

/!"
;\9.�&�#
'&�V 

�`!��"�) /�� 
	��4&.,��
�9) 

�+��!
�5��"�#��5��'.4�5�(� 

• ������3�!
�5��"�#�
	��4&.,��
�9) �'"�-)�'�
'�
�"�
/�������%; (�
�)�#��� ���,��
"�#
	%��������7���$ 

�+��!
�5�� �)��� 

• �&���$�
'��5��%��,05�6'

������$.���$,�����"7�)�� 

• �7����557�5�$"$/"��( 4�
�5��4���(�����,��
 

2,000 5�" ���������)

(�'��
�)�+��!
�5��
���&� ������ 1,500 5�" 

�+��!
�5��"�#�)"��5�
��'. 

• ���k������$�`!����%��('�

�`�
5!����������-���)��
���$".�
 

• �����9�+��
�( 

• �	�57�5�$/����)�� 

• \��(�$��'4, 

• ���3����$����$��'4, 

• \��(�$��) 

• \��(�$����#
����,�(� /��� ���
���) 

��%�"7���� • �&���$�
'��5��%��,05�6'
���
���$.���$,�����"7�)�� 

• �&���$�
'��5��%��,05�6'

������$.���$,�����"7�)�� 

• &�
 ������ 500 5�" 

• �V�) ������ 1,000 5�" 

	�����3�!
�5�� 

��%�	��$5�(� 
�+��!
�5��"�#��5��'.4� 

5�(� 

• �����
	��4&.,��
�7����5���
(�',/�����$9/��!�#�
��)������ ��!�V�)(�-)	���; 

• ,��
��' 30 5�"�7����5

5�����	��$5�(� �$

����+4&.��"8��'��������� 

2 	��-)��5(�-)/(�4&.��"8�4�

�	�)��� 

�+��!
�5�� �)��� 

• �&���$�
'��5��%��,05�6'

������$.���$,�����"7�)�� 

�+��!
�5��"�#�)"��5�
��'. 

• �����
	��4&.,��
4$] 
��'.� 

5�����!��23"�#��4&�5�����
���/!"
; ��%�	��$5�(� 

�+��!
�5����#� 

• �5��	��	��$5�(�	���$.4���(��
���,��
 6,000 5�" 

��
��(�: (.�),��
�)���"5

�
��)�.�
 7 4� 15 �$�������� .�

��55����� ���"8�� .���55������$.
������ 2 	��-) /���'��������� 4 
	��-) �7����5\9.������(�"�-)���
/�����
� 

�)��"$/"� 

��%�	��$5�(� 
• ��� • ��� • �)��"$/"���%�	��$5�(� ���

,��
4���(���.�
�� 50  �)	��,.�)

�`��#
������
��'�� 90 '�� 

��%�(�',���)��
 

���,7��x 
• ��� �+��!
�5�� �)��� 

• ��
������� 35 �x5��59�%; 

������ 450 5�" 

• ��
����� 35 �x5��59�%;��

���� 910 5�"  

• ��� 
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��"8�����
&�; �	�)��� 30 5�" 
�'��$�������3�!
�5��

 .���&��� 
��������)	 

• ��
��(�: �5���$.�`!��(�'
 .���&��� .���&���
57���V /���9�,.�)���,7� 

��%�"��(��� �+��!
�5��"�#��5�4�5�(� 

• ,��
��' 30 5�"�7����5+��

kY� ��$kY� 9$����9� "7�kY�
������!���(�� ���3�
�!�)�����" kY��-7�� /��
4���!$���"�
4��$0����
/�'�)�!$����'� 

• �����
	��4&.,��
4$] �7����5
(�',�� ��! &��)��� �	���5
��� ���)kY� 4�.k�9����(; 
�7����5�$0� \9.�9)��
�/��
\9.�6'
`�
��)��5���'%2��3�/
�7�	� 

�+��!
�5�� �)��� 

• �5���$.(�,7��'�"�#,��

,��) �7����5+��kY� ��$kY� 

 9$����9� ���3�	��)���
kY� ���2��
��� ��%�
	'�!����/(��7����$ �&�� 

���/�'�)�!$����'� /��
5�����"��(���"�#����
	'��,05�6'
 

�+��!
�5��"�#�7���$ 

• �����
	��4&.,��
4$] �7����5+��
kY� ��$kY� 9$����9� /��4��kY�
�"�
5�)��'�&��$+�$�$.����	��
��� �+��!
�5����#� 

• �5���$.������	��-)�� 200 5�"/	��-) 

������ 400 5�"/�x �7����5���

+��kY� ��$kY�/����� 9$����9� 

5�����"�#
��'.� • ��	,�("�#(.�)��5�'.���3�����
\9.�6'
4������'�� 15 '�� 

• 57�5�$ klm�k9\9.(�$
�/�����
��!(�$ 

• ��	"�#(.�)���3�(�'4�/\��
\9.�6'
4������'�� 180 '�� 


��'.���%����'�/"��f.�� 

• ������3�\9.�6'
�('�
��
�
��$".�
$.'
����.�)�( /��
���k������$$.'
�	��#�)�(
�"�
 

• �!�#�	'��'
)�������3�"�#

�)�
9�4����'��)"$��) 

• ���(�',"�#�����'��	'�
,7����� 

• ���3���'��5�(�
�� 

• \��(�$����#
��'�
'�/��
��,���"�#���#
' .�) 

• ���\��"�
 

• 
�(.���'�����$�;
��'.���%�
�:�)������/!���&�-�,��/��9�
�9�4�	���; 

• 	��,.�)!
�5��!��23 

• 	��8�����
!��23/��
	��5�������#�"7���)
�$�
'��5���3%��)��(�5
/"�!��23 

• �!�#�	'��'
)� 

• ���`�$'�	f���:�)�����	 

• ���(�',�u:���'�)��	 

• ���3���'��5�(�
�� 

• ���(�',���(�-)	���;/��
���57���)	���; 

• ��	,�( 
��'.� ��%�� �̀
5!��� 

��
��'�����3������� 15 '�� 

• ��	�������(��
,�����4&.���
��! 

• ��	"�#(.�)���3�(�'4�/\��\9.�6'

4� ����180 '��4� 1 �x 

• ���57�5�$"$/"��(��%��('�

���-���) 

• �!�#�	'��'
)� 

• ������3�"�#
�)�
9�4����'��)"$��) 

• ���(�',"�#�����'��	'�,7����� 

• ���3���'��5�(�
�����(�',
���-��
�#��!�#�\��(�$����#
��'�
'� 

• \��(�$����#
��'�
'� 

• �������#
��!2 

• ���\��"�
 

• ���5��������'��)���3�(�'/55
!��klm� 

• "��(�����#�] ��������,��
+��kY� ��$kY� /�� 9$����9� 

• /'��(� 

"�#�: 1. �������\
/!�� �)�7����)����������)	 ��5�V&����) /���7����)�������������� ��!/��)&�(�,  
2. !�8�
�"8; (2550) 

 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-12 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

5;�<5	��5
�<��	35=�	6����A���
 ��
+*) ��$�5 �)����
&�;,��������55������
�� ��!"�#����+&�'
�$����"�)����)�� �)5�		� (out of pocket) �)�$.  ����	��4&.,��
"�#5�		�
����+����
�$�$.,�������������� ��!   

���2*�3��$
4&.'�8�����
5�"�
5��$��'���
,��
$.��������3�!
�5��(����
�$./����
,��
 �)
	��'�����,������7��',��'��2�3���,/����)	 �)	��'����� ���'��)�x 2542-2547 !5'�� ��$��'�
��
,��
$.��������3�!
�5��(����
�$. �)	��'������$�),���.�
�� 2.14-2.17 4����'��)�x 
2542-2544 ������.�
�� 1.84 4��x 2545 f*#)�����x/��"�#��	�)��� 30 5�" �����$�)����%�.�

�� 0.32  �)��
�$.	��'����� /��4��x 2547 ��$��'���-�$�)������.�
�� 1.78  �)��
�$. �)	��'�����   
��$��'���
,��
$.��������3�!
�5��(����
,��
 �)	��'������$�),���.�
�� 2.66-2.67 4����'��)
�x 2542-2543 ������.�
�� 2.32 4��x 2545 (�$�)����%�.�
�� 0.32  �)��
,��
	��'�����) 
/��4��x 2547 ��$��'���-�$�)������.�
�� 2.13  �)��
,��
 �)	��'�����  ��#�	7��'%	��4&.,��
"�#
	��'���������
�$�$.,���	�)��� 30 5�" ��
4(. .��(�'�� +.�����	�)�����-	��'�����,�	)��$��'�
��
,��
$.��������3�!
�5��(����
�$.������
,��
�'.�"���$� 	��'�����,�����+����
�$	��4&.,��
�$. 
8,178-9,432 �.��5�" ((���)"�# 5.3) f*#)����
�$�)��"�#4��.�	�
)��5)5����%"�#���5��,�$����!�#4�.

���"�')��8��%�� 4��x)5����% 2545   ('���,�; % ����)/��	%�7, 2547)  

 

��	����� 5.3 ��	5L�;95=�FG�M=�A���5	6;�	7��	3NA6�O��M����	<�I5	���	 30 ��� 
�.	7��'%�$
��(�'����$��'�	��4&.,��
$.��������3�!
�5��(����
�$. �)	��'������	��	)"�# 

��
�$.�`��#
 �)	��'����� �x 2545 (5�"/�x) (1) 164,832 

	��4&.,��
"�#����
�$�$.(��	��'����� (5�"/�x) (2) = (1) x .0032 527.46 

,7��'�	��'����� �x 2545 (�.��	��'�����) (3) 17.8827 

�'	��4&.,��
"�#	��'���������
�$�$. (�.��5�"/�x) (4) = (2) x (3)  9,432 

 .	7��'%�$
��(�'����$��'�	��4&.,��
$.��������3�!
�5��(����
,��
 �)	��'������	��	)"�# 

��
,��
�`��#
 �)	��'����� �x 2545 (5�"/�x) (5) 130,668 

	��4&.,��
"�#����
�$�$.(��	��'����� (5�"/�x) (6) = (5) x .0035 457.34 

�'	��4&.,��
"�#	��'���������
�$�$. (�.��5�"/�x) (7) = (6) x (3)  8,178 

"�#�: '���,�; % ����)/��	%�, 2547 (���5���),��(���)"�# 2 ��.� 30) 
 

\����2*�3� �)!�8�
�"8; (2550) ����'�������������� ��!"7�4�.���&�&�����+�$����
	��4&.,��
$.��������3�!
�5���)�$.�.�
�� 50-80  /���	�)��� 30 5�"������55�������� ��!"�#
�$����	��4&.,��
$.��������3�!
�5���)�$.��"�#��$  (/.'���	�)��� 30 5�",�������55������
�� ��!"�#��$����	�����3�!
�5��4���$�5"�#(#7�"�#��$)  ��)\�4�.\9."�#�
9�4��	�)��� 30 5�"�	��

                                            
7
 '���,�; % ����)/��	%� (2547) \����"5 �)�	�)��������������� ��!+.'���.�/���	�)��� 30 5�"� "�#�

(��	��4&.,��
$.���� ��! �)���&�&�. 
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����)"��$.���� ��! 5-13 

���3�!
�5���'(#7��'��\9."�#�
9�4���55��������)	 1.8 �"�� /��(#7��'��\9."�#�
9�4���55�'��$����
���3�!
�5�� .���&���/��!���)�����'������,+*) 4.2 �"��   

������	�����	�����	��	����������������  

����$0����#�)	'�
�#)
��"�)���	��) �)��55�������� ��!��������$0�"�#��$.��5	'��7�	�V
4��7�$�5(.�] /������+��+�
)�����4�/'$')$.���� ��! �$
�`!����5(�-)/(�����4&.��
5�

������������ ��!+.'���.� (�	�)��� 30 5�") �!���/.'����55�������� ��!,�����+	��5	��
$.�����&���/����"8�����
&�;4���$�5�9) "7�4�.���&�&�����+� .�+*)5������� ��!�$.�� *-� /��
&�'
�$����	��4&.,��
 �)	��'������$.  /(������55�������� ��!���	'��#�	)����������+����
����������4�.��5���&�&��$.4����	( ��55�������� ��!$�)����'�0���	'�
�#)
�� 

	'�
�#)
�� �)��55�������� ��!����+!�,��%��$.,�� 2 ����$0� �$./�� 1.	'��#�	)
"�)����)�� �)��55�������� ��! /�� 2.	'�������"8���! �)��55�������� ��!  4�����$0�
/�� ���2*�3�	'��#�	)"�)����)�� �)��55�������� ��!�������2*�3�/���)"�#� �)�)�� /��
����"�)����)�� �)��55�������� ��!(��)] ��'����2*�3������"8���! �)��55�������� ��! 
����+"7��$. �$
���'��	����;(.�"�������"8���! (cost-effectiveness analysis) f*#) �������
����
5�"�
5'����55�������� ��!4$�(.�"�����4�.5������������� ��!(#7�"�#��$ 

��55�������� ��!"�#��YV��"�)����)����"�#��$	���������� ��!+.'���.� (�	�)��� 30 
5�")  ���#�),���	�)��� 30 5�"(.�)!*#)!�)5����%��
,��
���,7��x �)���5�� ���,����-
�)���
����7���$������%h;���,�$���)5����%�
��)&�$�,� "7�4�.�	�)��� 30 5�"����5�YV����� �$

/	��)5����%��$
(��$  '���,�;/��	%�8 (2547) �$.	7��'%��(�����,��
��
��'"�#�����
�7����5�	�)��� 30 5�"���3�"����	4��x 2545 �'."�# 1,202.4 5�"(��	�(���x /(�)5����%�x2545 
"�#���"�')��8��%�� �$.��5,�$����7����5�	�)��� 30 5�"���3�"����	�"�-)��-��!�
) 47,988 �.��
5�" ��#����)5���)/��)5�)���$�����'����� �)5�),�)�'�$��� ����)5����%"�#,�$���4��	�)���
(�,7��'����&���\9.+��5�(�"�)����% 45,000 �.��5�" f*#)��#��"�
5��5��(�����,��
��
��'"�#
	7��'%�$. ,�����+��)��5���&����$.�!�
) 37.4 �.��	��"����-� "�-)"�#���"�')��8��%�� �	

	�$���%;,7��'����&���"�#�$���5��"8�y�'.����% 46.6-50.3 �.��	�   ���,����-�������9���55
����)�����	��) �)5�������8��%��  �$
������#
����'�8����,�$���)5����%��4���# �))5

���"�')��8��%�� �4&.'�8����,��
��
��' (capitation) f*#)$�'/���!���!�29(2546) ����''���YV��
"�#���$ *-�	�� �+��!
�5��4�!�-�"�#"�#����&�����,��$.��5�)��,�$����� f*#)�$
�������/�.'���,�&��
�7�4�.5�	����/��"��!
�����8��%�� ��#�] (�� /(�4�"�)���5�(�\���-
�)�����$ *-�4���
���-� ,��

                                            
8
 '���,�; (�-)�,��V��+�
� /��	%� (2547) �)5����%4����$7�������
5��������� ��!+.'���.�f 1,202 5�"(��

	�(���x�,������, '�����'�&������8��%��  �x"�# 10 `5�5"�# 3 �����	-���
�
� 2544. 
9
 $�' )	���
/���!���!�2 ��(
;�)'� (2546)  "��55�������� ��!," 4� ��55��������)	/��	�%��!&�'�( �)

�"
 ��!��".�����!�1���2�3���,/����)	. 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-14 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�������#
�'�8����,�$���)5����%��-��)"7�4�.����%'����)!
�5��&�&�����5��4���#,����
��5
��"8��!�# *-�  %�"�#��)!
�5�� ��$4�V���+*)��*#)4���"�#	�$'��,����
��5��"8�����5'� 

�7����5��55�'��$�������3�!
�5�� .���&���/��!���)�����'������,/.'��,��	'��#�	)
"�)����)�� /(��0!5'�������5��,��
	�����3�!
�5��,��)�����'��)5����%"�#(�-)�'.��� /���/�'��.
�!�#�9) *-��
��)�'$��0'/�� �$���	'5	� f*#)����\��,���������,��
�)�� �)�	�)���"�#������55
,��
/55��
��,��� (Fee-for-service) /�� �$���(�',��5"�#��$�� ���,����-
�)��YV����� �$
 .�9�!�-�������#
'��5,7��'�\9.���"8�y4��	�)��� ('���,�;/��	%�, 2547)  ,����� .�9� �)
��5�V&����) !5'�� 	��4&.,��
�`��#
(��	� �)��55�'��$�������3�!
�5�� .���&���4��x)5����% 
2550 �9)+*) 6,771 5�" �9)�'����55������������ ��! 3.5 �"�� (��55������������ ��!+.'���.�
���(�����,��
��
��' 1,899 5�"4��x 2550) ,*)��,����'�$.'�� .���&���/��\9.��2�
��"8�yf*#)�
,7��'�����%�.�
�� 10  �)���&���"�-)�$ �$.��5���,�$���"��!
���$.��������3�!
�5��,��
����9)�'�����&���������#�] f*#)������������%;"�#(��),����55�������� ��!4�����"2"�#!�1��/�.'  
���4�.��"8����3�!
�5��/55��,7���$"7�4�.��55�'��$�������3�!
�5�� .���&������
����	'�

���#
)"�)���	��) (�7������
5�
���	��) �7����)���2�3���,���	��)10 2551)   ���� �
�'���11 
(2550) �$.����'�8����	'5	�	��4&.,��
\9.�6'
��� �$
����!�#���(�',��5��
4� �)�+��!
�5��
/�����(�',��5,����5�V&����) /��	'���)	;��"�)'�&����"�#�������),�$"7�5�V&�
�����4�� 
/���7���$ .�5�)&�-"�)���/!"
;/����	��7����5���5�����"�)���/!"
;"�#���	��9)  �7������
5�

���	��) �7����)���2�3���,���	��) (2551) ����4�.�7���55�'��$�������3�!
�5�� .���&���� .��9�
(��$����������� ��! f*#),�"7�&�'
,7���$����"�)���	��)/������+,�$�(��
)5����%�7����5
��
,��
$.����-�$.�
��)!��!�
) (�$
��(.�)��2�
����5��,��
,���)��	)	��)) ���"�)�����	�� ���
!�,��%��!�#�)���$���4�./�� .���&����!�#�4�. .���&�������+,�$��5��������3�!
�5��4�./��(���)
/��	��5	��'�$.(�	'�,7����� /(�"�)�������-�������$.	��� .�)(#7����#�),�� .�,7���$$.��)5����% 

��55��������)	 f*#)�����5$.'
��)"����������)	/����)"���)��"$/"� ������55
�������� ��!"�#��YV��"�)����)���.�
"�#��$ ���#�),���/���)�)��,���)���"5 ��)"���)��"$/"�
,�$��05�)���"5,����
,.�)u6�
�$�
' ��'���)"����������)	,�$��05�)���"5,�� 3 u6�
 	�� 
��
,.�) �9�,.�)/�����5��  /�����"�#��55��������)	����5�����)��/55��)"�� "7�4�.����+�7�
�)����)"������\�����
&�;�$.(�����
  $�)��-� ��55��������)	,*)�/���)�)���!�#�(�,��
$���5�-
/��\�(�5/"�,������)"��  ��)\�4�.��55��������)	������55�������� ��!"�#� ��$
��)"��4�V� "7�4�.�	'��#�	)"�)����)��	��� .�)�9)  ���,����-\9.���"8�y4���55��������)	��'�4�V�
����	�������''�
"7�)�� ,*)
�)��,,��	'�,7�����4����4&.5�����$.��������3�!
�5���������  
/(�����7����)����������)	
�4�.�������
.�
�)��,����)"���� ��!��
�)��)"��&����!"�#,����#�
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 �7������
5�
���	��) �7����)���2�3���,���	��) (2551) �	�)���'�,�
���2*�3�\����"5 �)��
,��
�!�#�

�'��$����	�����3�!
�5�� �) .���&���/�9�,.�)/��!���)�� �)���(������"�)���	��). 
11
 ���� �
�'��� /��	%� (2550) � .�����/�'"�)���5����/��,�$���	��4&.,��
�7����5�����.�)����������

�� ��!+.'���.�/���'��$�������3�!
�5�� .���&��� �9�,.�)/��!���)�� �)���� 
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���,��
\�����
&�;"$/"�4��x 2557 ��,��)\����"5(��	'��#�	)"�)����)�� �)��)"��������
�� ��! �)��55��������)	4����	( (!�8�
�"8; 2550) 

��	����� 5.4 �	��:N
=����<������4:
35;�<<6�5������	��4���	3���	3�6������ 
 

�	�)��� 30 5�" 
��������)	 �'��$�������3�!
�5��

 .���&���/��!���)��
���'������, 

��)"����������)	 
(�,05�6'
) 

��)"���)��"$/"� 

/���)"�#�
 �)�)�� 

• )5����%��
,��

���5�� (��)"��
����'�
�5�(�������
�� ��!) 

• �)���"5,�� 3 u6�
 
(��
,.�) �9�,.�)/�����) 

• $���5�-
/��\�(�5/"�
,������)"�� 

• �)���"5,��
��
,.�) 

• $���5�-
 

• )5����%��
,��

���5�� ()5���)) 

	'��#�	)
"�)����)�� 

• /���)�)�����#�	) 
�)��
�����7���$����%h;
/����(���"5&�$�,� 

• )5����%���!�
)!� 

• �+��!
�5��4�V�
 �$"�� 

• /���)�)���#�	) 

•  ��$��)"��4�V� 
����+,��
\�����
&�;
�$.��� 3-7 �x �$
��(.�)
��05�)���"5�!�# 

• /���)�)���#�	) 

•  ��$��)"��4�V� 
����+,��

\�����
&�;�$.��� 
10  �x �$
��(.�)
��05�)���"5�!�# 

• /���)�)���#�	) 

• /(��	��4&.,��
�9)/��
�/�'��.�!�# *-�
�
��)�'$��0' 

"�#�: !�8�
�"8; 2��(�
���";. (2550) ���2*�3�	'�	��5	�� �)����������� ��! �)�"
 

 

���,����-
�)�)��2*�3�4�����$0�"�)����)�����	��)�!�#�����)"��$.���� ��!������
 

��"� �7����)��!�1����
5�
�� ��!���'��)����"212 (2551)  �$.2*�3�/��,�$"7�/\�����)"��$.��
�� ��!4�/\�!�1���2�3���,/����)	/��)&�(�  �!�#�"5"'����$7�����)��$.�������)������ ��!
/���:�)�����	 ���(�',	�$���)\9.�6'
��
�/�� ������3�!
�5�� /�����klm�k9���+��! �)��55
5������� ��!��	���f*#)���#
' .�)������	/���Y,,�
���#
)"�)�� ��! 10 ���$�5/�� �)����"2�"
 �!�#�
,�$"7� .�����4����3%����5/��/\�����)"��$.���� ��! (health sector investment)  4�
/\�!�1���2�3���,/����)	/��)&�(�`5�5"�# 10 (!.2. 2550-2554) �'"�-)����%���	'�
(.�)���)5����%��
�������) (health sector medium term expenditure framework-MTEF)  �$

����
5�"�
5	'�(.�)���)5����%��52��
��!)5����%�� ��! �)��� �'"�-)����%���\��$."�)
�2�3���,,��������5����#
�/�'"�)����)"��$.���� ��! f*#)��)��.��(����	'5	��:�)�����	/��
��)������ ��!"�#������"8���!�9)(� .�����/�� �) DCP2 /��"7�4�.����,05�6'
�'"�-)��� �$)��
 �)���&�&��$�)4�`��"�2�;(��)]  

\����2*�3��5�-�)(.�!5'��/�'��.��
,��
$.���� ��! �)����"2�"
�!�# *-�4�&�')���'��)�x 
2538-2540 /���$�)4��x 2541  ���),��"�#����"2����5��'�'���("�)�2�3���,4��x 2540  /(�
4��x 2543-2548 ��
,��
�� ��!���5�/�'��.�!�# *-� /����#�	7��'%��$��'���
,��
$.���� ��!
"�-)�$(��\��(��%h;'��'��
4�����"2 (Gross Domestic Product, GDP) % ��	��x�Y,,�5�� !5'��4�
�x 2537 ��
,��
$.���� ��!	�$�����.�
�� 3.5  �) GDP /���/�'��.�!�# *-��$
(��$,�+*)�.�
�� 4 
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 �7����)��!�1����
5�
�� ��!���'��)����"2 (2551) �	�)���2*�3�'�,�
/\�����)"��$.���� ��!4�

/\�!�1���2�3���,/����)	/��)&�(� `5�5"�# 10 (!.2.2550-2554)   



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-16 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

4��x 2540  f*#)�����x"�#����"2����5��'�'���("�)�2�3���, ���),����-���$��'���
,��
�� ��!(�� GDP �
/�'��.�$�)�����7�$�5,�������!�
)�.�
�� 3.3 4��x  2544 /���!�# *-������.�
�� 3.86 4��x 2546 
/��	��� .�)	)"�#����%�.�
�� 3.5  4�&�')�x 2547-2548  

/55/\���
,��
�� ��!(���
��,��� 4�&�')�x 2537-2548 !5'������% 3 4� 4  �)
��
,��
�� ��!������
,��
5�������'�5�		�  ��
,��
$.�������)������ ��!/���:�)�����	�����%
�.�
�� 5�12 f*#)������$��'�"�#	��� .�)�.�
  ���,����-�
�)�	��5�����,�$�������.�
�� 4 4�&�')�x 
2537�2539 /���!�# *-�	��� .�)������5�"��(�'�����.�
�� 7�8 (�-)/(��x 2540 ����(.��  ��
,��

"�#�7�	�V�����������*#)	�� ����)"��$.��	����%h;/����#)�����.�) �$
4�&�')������'�'���("�)
�2�3���, ����"2�"
�$.�)"��$.���� ��!�.�
�� 14�18  �)��
,��
�� ��!"�-)�$  /����$��'�
$�)����'�$�)�
��)�����)�x 2541 ������!�
)�.�
�� 5�6 4��x 2542�2545  /�������.�
�� 4 4�
�x 2548 

4��x 2548 	��4&.,��
$.�����3�!
�5���7����5������	"�#�7�	�V �)����"2�"
 12 ���$�5
/��,��"�-)��-� 113 ������	 �	��4&.,��
 61,936 �.��5�" 	�$�����.�
�� 32  �)	�����3�!
�5��
"�-)�$ �$
����	��4&.,��
"�#�9)��$�$./�� ��5�(���(�,��,� (road traffic accident) �9�	�� 19,074 �.��
5�"	�$�����.�
�� 9.8  �)	��4&.,��
4�������3�!
�5��"�-)�$ ��)�)������5��'���.�
�� 5.8 
/�����$�5"�#���$./�� ��
,��
�7����5 HIV/AIDS �.�
�� 5.3  ��#�,7�/������	�����3�!
�5����%�
\9.�6'
���/��\9.�6'
4� !5'�� ��%�\9.�6'
��� 	��4&.,��
�7����5��	�5��'�� (diabetes mellitus) �9)
"�#��$ 	�$����	��4&.,��
 10,062.29 �.��5�" (�.�
�� 9.6) ��)�)�	�� HIV/AIDS ����,7��'��)�� 
9,101 �.��5�" (�.�
�� 8.7)  	�����3�!
�5����%�\9.�6'
4� !5'�� 	��4&.,��
�7����5��5�(���(�,��,� 
�9)"�#��$�����)�� 14,688 �.��5�" (�.�
�� 16.5) ��)�)�	����	��.����-���'4, �$����$ (ischemic 
heart disease) ����,7��'��)�� 3,225 �.��5�" (�.�
�� 3.6) 

 .�	.�!5"�#�7�	�V�����������*#)	�� ��
,��
�!�#�������3�!
�5����%�\9.�6'
���/��\9.�6'
4�f*#)
	�$�����.�
�� 81  �)��
,��
$.���� ��!"�-)�$ �$.+9�4&.,��
�7����5 12 ������	"�#����$�5	'��7�	�V+*)
�.�
�� 32 ��
	'�'�� ��
,��
�!�#� 12 ������	$�)����'�����.�
�� 25.9  �) ��
,��
�� ��!�' 
(Total Health Expenditure (THE) = 0.81*0.32 = 0.259) �����"����5 238,358 �.��5�" * 0.259 
= 61,735 �.��5�" ����	��4&.,��
�!�#�������3�!
�5��"�-)��-� /����#�!�,��%���
,��
�!�#������)����
�� ��!/���:�)�����	f*#)��!�
)�.�
�� 5  �)��
,��
$.���� ��!"�-)�$4��x 2548 ��#�'��	����;4�
��
�����
$!5'�� ������
,��
 �!�#� clinical preventive services �&�� 5�����'�	f���:�)�����	4��$0�(#7�
�'�� 5 �x )������
/�/���$0� �&�����u��	���;�V�)(�-)	���;  

��
,��
�!�#�����:�)��������$�Y,,�
���#
)��$�5���9� (primary prevention of risk exposure) 
�&�� ����%�)	;�:�)�������955����#��
4��4��$0�/��'�
���� ��� *-���3����!���(�!�#��:�)�������95
��
4��4�'�
���� ����%�)	;�:�)�����5�(���
,��,� �$
�`!��4�&�')�"2���(��)] f*#)�$.\��.�
�)"���x
��-� ��
,��
�������- ��&�$�,���� 
��'.���,���f*#)���5�����$
�7����)����)"�����5���������.�)
������ ��! (���.) f*#)���,�������	�� 	'5	����5����	
��95/��/�������; ����%�)	;�:�)���
��5�(���(�,��,��.�
�� 34   �����)������ ��!4����&����`!�������.�
�� 17 ���,�$���	'��9.
$.����)������ ��!�.�
�� 16  /��������5����4�.&�&����'���'�.�
�� 16 
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��	�	3�<4��	��Q���AR
4����M�� 12 ��	3I	5 ���2*�3��$.	7��'%(.�"�� �)���
�9V���
 2 /55 	�� ������
&�'�(����'�
���	'� (premature death) /�� ��� �$)�� (absenteeism) �$

���$.	7��'%(.�"�� �)��� �$�����"8���!4� %�"7�)�����#�),�� .�,7���$ �) .�9� "�-)��-�������%
���%;����9V���
���#�),�����
&�'�(����'�
���	'�4&./�'	�$ �)"����3
; (human capital approach) f*#)
	�$4�.�"����5��
�$.(��$&�'�(���"7�)�� (life-time earning) �$
�������	9%��� �),7��'�\9.���
&�'�(
,�� 12 ������	��5	��/�)�`��#
(��$��
� �
����&�'�(�
9� (f*#)�"����5��
� �
 % ��
�"�#���
&�'�( �5$.'
 
life expectancy at age of death f*#)�"����5 ,7��'��x&�'�("�#�9V���
 year of life loss) 	��/�)��-+9����5�$
	���)���.�
�� 3 (���x (discount rate 3%) f*#)������(��"�#4&.���"�#'���!�#����54�.����	���)���Y,,�5�� 

\����2*�3�!5'�� 4� 12 ������	��-  HIV/AIDS �����9V���
\��(��!���#�),�����(�
����
'�
���	'��9)��$+*)�.�
�� 38  �)����9V���
"�-)�$  ��)�)��$./�� traffic accidents �.�
�� 27  "�-)��-
���#�),��"�-)��)������	��- "7�4�.	��"
4�'�
/�))�����
&�'�(��"�#��$�$
�`!��4�&�')������
� 30-
34 �x4� HIV/AIDS /�� 15-29 �x4����� traffic injuries 

��#�	7��'%����9V���
\��(��!,����� �$)����#��6'
/55\9.�6'
��� �) 12 ������	 !5'��
������	"�#"7�4�.���$����9V���
,����� �$)��/55\9.�6'
�����"�#��$�����$�5/�� �$./�� 
��	�5��'�� ��5�(���(�,��,� /�� HIV/AIDS (��7�$�5  4� %��$�
'��� ����9V���
\��(��!,�����
 �$)����#��6'
/55\9.�6'
4�$.'
 12 ������	 	�$�����)��"�-)��-� 470 �.��5�"  ��������9V���

���#�),������6'
 �)�!2&�
���'���!2�V�)  �$
������	"�#"7�4�.�����9V���
��"�#��$�����$�5
/�� �$./�� ��5�(���(�,��,��.�
�� 55   HIV/AIDS �.�
�� 14 /����	���$����$��)�.�
�� 7  

��#��'����9V���
\��(��!,��"�-)���(�
����'�
���	'� /����� �$)��,������6'
/55
\9.�6'
���/��\9.�6'
4�"�#���$ *-�4��x 2548 !5'��  "�-) 12 ������	"7�4�.���$	'��9V���
�9)+*) 
71,440 �.��5�" ����	�$�����.�
�� 1  �) GDP �x 2548   �$
����9V���
\��(��!"�#���$ *-�"�-)�$
��������9V���
,�����(�
����'�
���	'���"�#��$+*)�.�
�� 94.6 ��'�����9V���
,������6'
����
��$��'��!�
)�.�
�� 5 (����6'
/55\9.�6'
����.�
�� 4.8 /������6'
/55\9.�6'
4��.�
�� 0.7) "�-)��-
���#�),�����(�
����'�
���	'������������������9V���
\��(��! �)\9.(�
(�-)/(��x 2548 ,����"�#)
��-���
� �
 �)\9.(�
 ����9V���
"�-)�$���$ *-�4��!2&�
��+*)�.�
�� 80.9 ���#�),�� �!2&�
(�

���'���!2�V�)  �$
�`!�����
&�'�(4�'�
 prime adult /��	��/�) �)�!2&�
�9)�'�� (29,009 5�"(��
	�(���x) �"�
5��5 20,291 5�"(��	�(���x4��!2�V�) 

��	5����	9J��	
������������	3A3���
�� �$
����%�����
,��
/(��������"
��,��� !5'��)5$7���������!�# *-������7�$�5,�� 291,345 �.��5�"4��x 2550  �/�'��."�#,�
�!�# *-����� 435,891 �.��5�"4��x 2554  �&���$�
'��5)5�)"���!�# *-�,�� 14,128 �.��5�"4��x 
2550 ���� 18,554 �.��5�"4��x 2554  ��#�����
5�"�
5�������%�����
,��
�� ��!�$
�'��5
\��(��%h;'��'���&�&�(� (THE as % GDP) !5'����
,��
�� ��!�$
�'	�$�����.�
�� 3.62  �) 
GDP 4��x 2550 �!�# *-�(��7�$�5,������.�
�� 3.99  �) GDP 4��x 2554   

��#�!�,��%�(���
��,����� ��! !5'����
,��
\9.�6'
������$��'��.�
�� 46.4  �)
��
,��
�� ��!�$
�'4��x 2550 /���$�)��0��.�
�����.�
�� 45.8 4��x 2554  ��)�)�����
��
,��
�� ��! �)\9.�6'
4��.�
�� 35.7 4��x 2550  /���!�# *-������.�
�� 39.6 4��x 2554 ��$��'�
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5-18 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

��
,��
�� ��!�!�#������)���� �:�)���/��klm�k9���!���$��'��!�
)�.�
�� 7.4 4��x 2550 /���$�)
�����.�
�� 5.6 4��x 2554 

"�-)��-���(.�)�	'�&�$�,�4����'�)/\�����)"��$.���� ��!�$
(.�)4�.������5�����)��
)5����%�
��)�!�
)!�4��	�)��������������� ��!+.'���.� (.�),�$�������9���55�'��$����
���3�!
�5�� .���&���4�.����4&."��!
����
��)������"8���!���'��"�#�����
9� (.�)��5�"�2"�)���
�)"�� (reorienting direction) $.���� ��!�!�#������)������ ��!/������:�)�����	�
��)�����9�8��
/��&�$�,�  �$
�`!��(��������	/���Y,,�
���#
)"�#�����YV���7�	�V�7�$�5(.�]  �)����"2 �$
�`!��
�
��)
�#) HIV/AIDS, traffic injuries /����	��(�$(�����-���)"�#����+�:�)����$. 

���,����- 
�)�)��2*�3� �)�7������
5�
���	��) �7����)���2�3���,���	��) (2551) ���#�)
���2*�3�\����"5 �)��
,��
�!�#��'��$����	�����3�!
�5�� �) .���&���/�9�,.�) /��!���)�� �)
���(������"�)���	��)  f*#)!
�
�2*�3�/��'��	����;/�'"�)�������9���55�'��$�������3�!
�5�� 
�!�#�,7���$��(����� 
�
(�' �)��
,��
�'��$�������3�!
�5�� �) .���&���/�9�,.�)4�.�
9�4� �5� ("�#
����� ����+	'5	�/������%���������
,��
��')��.��$.�
��)/��
7� �$
�����4�.���$����
"�)���	��)"�#��	�$	�$ 

\����2*�3�����+�����$.$�)��- 

1. ��55�'��$�������3�!
�5�� .���&���������55�������� ��!�$�
'"�#\������� �)��55
(��$ ������/5�)/
����'��)\9.f�-�/��\9. �
5������� ��! "7�4�.�����55(�',��5"�#�
�����"8���! 

2. �������4�.4&.��55��(�����,��
��
��'/��4&.'�8�5�����)���$
�)	;���*#)����� ��-�,��
 .�$.�
	�� �������,7���$��"8�4����������+��!
�5�� �)\9.������(� ���,����-���
�7���$4�.��(�����,��
��
��'/(�(��)������'��)��55�'��$���� .���&�����5��)"��
������������ ��!+.'���.��0��,���$�YV��(��  /(�+.��7���$4�.���(��4��.�	�
)��� �0
,�"7�4�.��)!
�5�� �$�)��57���) (�����$����� '.��55) 

3. ���4�.5��3�"���&���5"7��������� ��!4�./�� .���&���,�"7�4�.�������+,7���$����
"�)���	��)�$. /(����\�������	'����#
)4�.5��3�"�������� ��!���&��0(.�)!�,��%�
$.'
'��5��3�"����+/5���5����	'����#
)�$.���.�
�!�
)4$ 

4. "�)�������#� 	�� ���!�,��%��!�#�)���$���4�./�� .���&����!�#�4�. .���&�������+,�$��
5��������3�!
�5��4�./��(���)/��	��5	��'�$.(�	'�,7����� /(�"�)�������-�	'�
�������$.	��� .�)�.�
���#�),�� .�,7���$$.��)5����% 

'��
!� !�&���� /��	%� (2548)13  �$.2*�3�'��	����;/������/�'"�)�������9�����)�� 
���	��) �)�	�)��������������� ��!+.'���.� (Universal Health Care Coverage: UC)  �$
���
����%�����
,��
�� ��!��
�
�' �)����"2�"
 (�x 2547-2563) $.'
/55,7���) 4 /55 �$./�� 

                                            
13
 '��
!� !�&���� /��	%� (2548) ���	��)��
�
�' �)�	�)��������������� ��!/��)&�(�: ����%���

��
,��
/��/���)��
��5 
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/55,7���)$.�����&���/��/�))�� (demographic model) /55,7���)$.���2�3���, (economic 
model) /55,7���)$.��	��4&.,��
$.���� ��! (health expenditure model) /��/55,7���)$.��
)5����% �)���5�� (government model) !�.�"�-)��.�) scenario 3 ��%� �$./�� (1) ��%��!�#
��
��5 �)�	�)��� ��
4(.�(����������5�!�#��3��� ��! ��3�5����# ���� /���5�
�;  (2) ��%��$
��
,��
 �$
����7���$4�.,7��'�\9.���"8�y (decedents) �$�) ��
4(.�(������� 
�
	'�	�.	��)
 �)��������)	��
�)	9����/��5�(�  /�� (3) ��%�	'5�' scenario "�# 1 /�� 2 � .�$.'
��� 

\����2*�3� !5'�� ��
,��
�� ��!,��!�# *-������.�
�� 3.64 /�� 3.88  �) GDP 4��x 
2553 /�� 2563 (��7�$�5 \����'��	����;�7����5/(��� scenario �����$.$�)��- 

Scenario 1  ����!�#)5����%"�#/������$
������5�!�#�`!����3� earmarked sin tax /��
����)����'���*#)4�./��)�������.�)������������ ��!+.'���.� "7�4�.�	�)��� UC �	'�(.�)����)��
��$����,��)5����%���,7��x �)���5���$�)�� �$
������!�
) 18,223 �.��5�" 4��x 2553  

Scenario 2  ����7���$4�.,7��'�\9.���"8�y�$�) �$
 
�
	'�	�.	��) �)��55��������)	
"7�4�.��
,��
 �)�	�)��� UC �$�) 9,210 �.��5�"4��x 2548  

Scenario 3  �����$��
,��
 !�.���5����!�#��
��5"�#/������ .��4��	�)��� "7�4�.
�	�)��� UC ����5���	'�(.�)����)����$����,��)5����%���,7��x��
 

&9&�
  2�&7��� (2547)14 �$.����/�'"�)���5�����	'����#
)"�)����)�� �7����5���5�����
����)�� �)���'
)��$.���� ��! �$
�'�(+�����)	;�!�#��$	'����#
)"�)����)��4���%�"�#�	��4&.,��
(��
��	�9) ������)!
�5��,�(.�)����(�,��
 ��%���)(��4�,7��'�"�#�9) /���!�#��$(.�"��4����4�.5����� 
4����2*�3���-�$."7����'��	����;���'
5�����"�#"7����5�����,�$���"��!
����`!����	 (disease 
management) /�������2*�3��`!����	 colorectal cancer  �$
2*�3�/55,7���)"�)����)���!�#�
����%������5�����	'����#
) ��%�(�'�
��)�7����5!�-�"�#"�#����&���"�#������	���0)��(�����
���,��
/55���,��
��
��'   �-�(��4����	7��'%/5�)���� 2  �-�(�� 	�� 1.  ���������������(��
	��4&.,��
��5������	"�#!�-�"�#��5\�$&�5  2. ����%��� �5� (�����5\�$&�5"�)����)��  

,��\����2*�3� ����+�7�����
��(;"�)���5�����	'����#
)"�)����)��4���55������
�� ��!�$. 3 /�'"�)$�)��- 

• ��
�"8;/55(�$���4,5�� 
�
)��$.����- (growth) �$
�,�,�(����)��5���'
\9.f�-� �!�#� �
�!�#��
��5 �$
�!�#��
��'���&��� 

• ��
�"8;�������'�8�������������� (contracting) 	�����"7� .�(��)���#�)��(��	��5�����
��5��)!
�5�� �!�#��$	��4&.,��
5�)��'��) 

• ��
�"8;+�
"�! �$
"7��������`!��$.���'.��55��3�"���������&� �!�#��`��#
	'����#
)"�)
����)�� 
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  2�&7��� (2547) &�$���5�����	'����#
)"�)����)��4���55�������� ��! (2547)   



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-20 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�7����5���2*�3������"8���! �)��55�������� ��! f*#)�����������
5�"�
5'����55������
�� ��!4$�(.�"�����4�.5������������� ��!(#7�"�#��$ 
�)��!5���2*�3�"�#����
5�"�
5(.�"�� �)��55
�������� ��!"����55  ��!�
)���2*�3���554$��55��*#) �&��)��2*�3� �)��V&�� �!�#��'��%/��

	%� (2548)15  �$.2*�3�����
5�"�
5(.�"��(�����'
 �)���4�.5�����\9.�6'
����/�����)�	�)���
������������ ��!+.'���.�  �$
4&. .�9�
.�����) �)��)!
�5�����"��
f*#)������)!
�5��&�&� 
/5�)���� 2 &�') 	�� 6 �$����������#�	�)��������������� ��!+.'���.� /�� 6 �$������),���
�	�)��������������� ��!+.'���.� 

\����2*�3�!5'�����),����	�)��������������� ��!+.'���.�(.�"���' �)��)!
�5��
�!�# *-�,�� 12 �.��5�" ���� 17 �.��5�" 	�$������(������!�# *-��.�
�� 38.39 �$
(.�"��(�����'

5�����\9.�6'
����!�# *-�,�� 82.02 5�"(��	��-) ���� 143.75 5�"(��	��-) /��(.�"��(�����'
\9.�6'
4�
�!�# *-�,�� 2,106.23 ���� 2,288.28 5�"(����
  

� ��������������� 

���"�#5�		����"8�y����������������� ��!��554$��55��*#) 
�)������+�����	��#�)
��
���$.
'�� ��#�5�		��������-��,05�6'
����(.�)�����55�����$.���� ��! 5�		��������-�,��$.��55�����"�#�
	�%��!������ f*#)��55�������� ��!"�#$�	'���5������	�%��! �)5�������#��\9.�4&.��"8�y  

	�%��! �)5������� ��!��
+*) 	�%��! �)5�����"�)���/!"
; �$./�� �����"8�\�4����
���3� (effectiveness)  /��	'����$��
 �)\9.�6'
 (patient safety)  /��5�����"�#�����#
' .�)��5
"�)���/!"
; �$./�� ���(�5���) �)\9.4�.5����� (responsiveness)  

���#�),��5������� ��!�������	.�	�%8�� ���#
' .�)�$
(�)��5&�'�(/��	'������
9� $�)��-�
5�		�	'����"8��$.��55�����"�#�	�%��!(���"8�	'�������3
;  ����"2�"
������5�
5(��)] "�#
���#
' .�)��5���������	�%��! �)5������� ��! "�-)�����5�
5$.��'�&�&�! �����5�
5 �)
�+��!
�5�� �����5�
5$.���.�)���5�(���� /�������5�
5"�#���#
'��5�����/��
� $�)��- 

$.�� �� ���5�
5 
���5�����"�)'�&�&�! !����&5�VV�(���������5'�&�&�!�'&��� !.2. 2537 

!����&5�VV�(�'�&�&�!"��(��� !.2. 2537 
!����&5�VV�(�'�&�&�!����&��� !.2. 2537 
!����&5�VV�(�'�&�&�!���!
�5��/��\$�)	���;  

/�.� ���5���)	��-)"�# 2 !.2. 2540 
!����&5�VV�(�	'5	���������5��	2���� !.2. 2542 

�+��!
�5�� !����&5�VV�(��+��!
�5�� !.2. 2541 

�.�)���5�(����"�)���/!"
; !����&5�VV�(��(����\��(��%h;��(������ !.2. 2511   
���#�) �7���$�(����\��(��%h;��(������ �.�)���5�(����"�)
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 ��V&�� �!�#��'��%/��	%� (2548) �������
5�"�
5(.�"��(�����'
 �)���4�.5�����\9.�6'
����/�����)�	�)���

�� ��! 



5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-21 

���/!"
;- .��7���$$.��	'����$��
 
�����/��
� !����&5�VV�(������ !.2. 2522 

!����&5�VV�(�
� !.2. 2510 

���,�������5�
5/�.' ����"2�"

�)��������	'5	�	�%��! �)�+��!
�5�� �$./�� 
�����5��)�(���� ISO (���'	�%��!5�����"�)���/!"
;) /����55�����5��)	�%��!
��)!
�5�� (Hospital Accreditation: HA) f*#)	��5	��	�%��!"�)���/!"
;/��	�%��!5�����"�#'��  

4��x 2547 !5'����)!
�5�� �)���"�#� .���'�	�)�����5��)	�%��!��)!
�5�� (HA) �
��$��'����\������������ HA ���'����)!
�5�����&�"�#� .���'�	�)���  ,*)��,�����$.'��
��)!
�5�� �)�������!�1��	�%��!���'����)!
�5�����&� f*#)���'���5�������$.'��\9.4&.��"8�y
�'��$���� .���&���/��!���)�����'������, /���	�)��� 30 5�" (f*#)4&.5�������)!
�5�� �)�������
����) ,��$.��55�����,����)!
�5��"�#�	�%��! ��'���55��������)	f*#)4&.��)!
�5�����&�����
���� 	'�(.�)����\���$��4�.��)!
�5���������-� .���'�	�)�����5��)	�%��!�� *-� (!�8�
�"8; 
2550) 

�
��)���0(� /.'����55�������� ��!(��)] ,�����+	�$������+��!
�5��"�#�	�%��!
�!�#�4�.5�������5���&�&�4���55�������� ��! �)(�  /(�
�)���$.�!�
)!�"�#,���5�������$.'��\9."�#�
9�
4���55������$�)����',��$.��55�����"�#�	�%��!����� �!�������"�#"��5����
9�/�.''��!�(�������
4�.5����� �)\9.4�.5����� (���'���, �̀
��	 ���,��

� ���\��(�$ ����(.�) ,��$.��5��"8�!�,��'�8����,��

\�(�5/"� �)��55�������� ��! �$
��55�������� ��!"�#�'�8����,��
\�(�5/"�/55��

��,��� (fee-for-service) ��,9)4,4�.�+��!
�5��4�.5��������3�!
�5��$��'����55�������� ��!
��#�]  ��'���55�������� ��!"�#�'�8����,��
\�(�5/"�/55��
��' (capitation) ����)\�4�.
�+��!
�5���/�'��.�$����%/��	�%��! �)5������)  $�)��-� ��55�������� ��!�������-,*)��
�$ .�$.�
 �)���,��
\�(�5/"�/55���,��
��
��' �$
���4&.'�8�,��
\�(�5/"�/55��#���'$.'
 
�&�� ���,��
/55��
��,��� ���,�$����)��,��
	��(�����'���, �̀
��	��' (Diagnosis Related 
Group: DRG) ��������,�$��55��5���#�)�.�)���
��!�#�	'5	�	�%��!  

��	����� 5.5 �	��;48���	M=�AR
���:�:
3�
O���	5;�5�<5�9������	3���	3�6������ 
 �'��$����

���3�!
�5��
 .���&���/��

!���)�����'������, 

��������)	 

�	�)��� 30 5�" ��)"����������)	 
(�,05�6'
) 

��)"���)��"$/"� 

'�8����,��

\�(�5/"� 

,��
/55��
��,��� 
(Fee- for-service) �
����7���$��(���7����5
5�)��,��� 

/55���,��
��
��' 
(capitation) ��������
��'��5���,��
/55��

��,��� (Fee- for-
service) (���(�� 
DRG 

,��
/55��
��,��� 
(Fee- for-service) 
/55��!$�� 

/55���,��
��
��' 
(capitation) ��%�\9.�6'

��� ��'��5���,��

/55��
��,��� 
(Fee- for-service) 
(���(�� DRG ��%�
\9.�6'
4� 

/�'��.!�(����
 �)\9.4�.5����� 

4�.5������� /(���$.
��5������	�%��! 

�$����%/��	�%��!
 �)5����� 

4�.5�����,�+*)�!$��
"�#�7���$ /(���$.
��5������	�%��! 

�$����%/��	�%��!
 �)5����� 

�������	'5	� ��� ��55��5���#�)�.�)���
� ��� ��55��5���#�)�.�)���
� 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-22 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

	�%��! ��55������	�%��!
��)!
�5�� 

"�#�: !�8�
�"8; 2��(�
���";. (2550) ���2*�3�	'�	��5	�� �)����������� ��! �)�"
 

\����2*�3� �),�����%;/��	%�16 (2545) !5'�� 	�%��!5������� ��!���	'�/(�(��)
������'��)\9.�6'
"�#4&.��"8��'��$�������3�!
�5�� .���&���/��!���)�����'������, f*#)�'�8����,��

\�(�5/"�/55��
��,��� /��\9.�6'
"�#4&.��"8��������� ��!\9.���
�$.�.�
 (���.) f*#)�'�8����,��

\�(�5/"�/55��
��'  �
��)���0(� )��2��3�\����"5 �)'�8����,��
\�(�5/"�(��	�%��! �)
5�����4�����"2�"

�)��
9��.�
 ���!�
)!�"�#,������$.'��4���!�'/�.'\9.�6'
"�#4&.��"8���55(��)] ,�
�$.��55�����"�#�	�%��!/(�(��)��������� 

���,����-
�)�)��2*�3���#�] ��"� )��2*�3� �)!)3;!���"8�y ,)��$��  /��	%� (2547)17   
2*�3�/������%���,7��'�\9.�6'
4���
4(.��55������������ ��!+.'���.��x)5����% 2548 
�$
4&. .�9�,����
)�� ���� �) �  �)�x)5����% 2545-2547 /��4&.����+$+�
�
��))��
4�
���'��	����;  /��4��������%\��' �)�-7�������!�"8;(�����'���, �̀
��	��',�4&. .�9�,7��'�
\9.�6'
4��x)5����% 2548 ,���������% .�)(.� 	9%$.'
	���-7 �������!�"8;�`��#
 �)
�+��!
�5����-�] 

\����2*�3�!5'�� ����%���,7��'�\9.�6'
4��x)5����% 2548 �"����5 5.06 �.��	��-) 
�$
�	���'�-7�������!�"8;(�����'���, �̀
��	��'�"����5 4.64 �.�����'
 ���,����-!5'��  .�9�,��
��
)�� ���� �) � "�#4&.4��������%,7��'�\9.�6'
4���YV�����#�)	'�	�5+.'� �) .�9��$
�`!��
 .�9�4��x)5����% 2547 "�#������)��
)���!�
) 5 �$��� f*#)������5 .�9�4�.	�5�x,*)(.�)	7��*)+*)
�������#
�/��) �),7��'�\9.�6'
(��$9��� 

�����!�"�����	���������� 

��55�������� ��!���,��,�&�'
�$����"�)����)�� �)5�		�/�.'  ����������� ��!
�)
����+�����	��#�)��4�"�#&�'
4����#�)������,�
��
�$.������.�)	'������	"�)����)�� �)
���&�&�$.'
 f*#))��2*�3���'�4�V���4�.	'��7�	�V��5����$0�$.��	'������	"�)����)��   

	'������	"�)����)������+/5�)����$.���� 2 �(� 	��	'������	(�/�'(�-) 
(vertical equity) /��	'������	(�/�'��� (horizontal equity)  �������	'������	(�
/�'(�-) 	�� �(.�)���5�(��
��)/(�(��)����7����5\9."�#�	'�,7�����/(�(��)���� ��'������������	'�
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 ,�����%;/��	%� (2545) 2*�3�����
5�"�
5���4�.
� ACEI /�� Beta-blockers ��5\9.�6'
��	��'4, �$����$�
��)

���/�) /����	��'4,�.���'  /�����4�.
� Inhaled corticosteroids (ICS) ��5\9.�6'
��	��5��$"�#���������/�) ���'��)\9.�6'
"�#
4&.��"8��������� ��!(��)] 4���)!
�5��29�
; 4 /��) 

17
 !)3;!���"8�y ,)��$��  /��	%� (2547) ���,��
�)���+��!
�5����
4(.��55������������ ��!+.'���.�: ���

����#
�/��)"�#�7�	�V4��x)5����% 2548 
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�����	(�/�'��� 	�� �(.�)���5�(�4�.�"������7����5\9."�#�	'�,7������"������ (�"��/���&�
18 
2540) 

����"�#"��5����$
"�#'��'�� ����"�)�2�3���,�\����"5(��	'�/(�(��)$.���� ��!���'��)
	�,���5	��'
  /(����),�����
5�
������������ ��!+.'���.�"�#"7�4�."��	����"8�y�$.��55�����$.��
�� ��!�
��)"�#'+*) �0���$	7�+�(��'�� 	�,�-	��'
��#��,05�6'
������� .�+*)5������� ��!
/(�(��)��������� /��4	��$.��5����
&�;,�������$����)5����%��8��%�� ���'����� f*#)����
����$0����#
'��5	'�����8�� �)���� .�+*)5�����$.���� ��!�"
 �93�( ���	�)��
 /��	%� 

(2550)19 �$.2*�3�����
5�"�
5���'��)����/�����)���$7�������
5�
������������ ��!+.'���.� 
/��4&.�"	��	 Benefit Incidence Analysis 4����'��	����;����
5�"�
5���'��)�x)5����% 2544 
(���������������) /�� 2546 (���)�����������)  �$
4&. .�9�"�#�7�	�V�&��  .�9�,������7��',
����
/���'��$����	��'����� �)�7����)���+�(�/��)&�(�  .�9�(.�"��(�����'
���4�.5������� ��! �)
�+��!
�5����	���  .�9�	��4&.,��
$.���� ��!"�#���&�&�(.�)��',��
4����� .���55������� ��! 
/����
�$.(����'���&��� �)	��'�����"�#���5/�.'$.'
 OECD-modified Equivalence Scales ����(.� 
"�-)��-4����2*�3��$.,7�/�����&�����������(��+���"�)�2�3���,������� 5 ��$�5 (�-)/(� 
��,�
"�#��$ 
��,� ������) ����$� /��$�"�#��$  

\����2*�3� �����$.$�)��- 

1. \9.���"8�y4������������� ��!+.'���.���'�4�V��������&���"�#�
9�4�����
��,�+*)
��,�
"�#��$ 

2. ��#�,7�/�����3%����4&.5���������\9.�6'
���/��\9.�6'
4�!5'�� ���4&.5�����\9.�6'
���
 �)�+�������
 ��)!
�5��&�&� 	��������&� /����)!
�5�����&� ���(���!�# *-�,�������
������������ ��!+.'���.� �$
����"�#�����
��,�/��
��,�"�#��$����4&.5�����\9.�6'
��� �)
�+��!
�5�����&��!�#�� *-� ��'����4&.5�����\9.�6'
4���-�!5'�� ����4&.5�����\9.�6'
4��!�# *-�
��0��.�
 �$
����"�#�����$�/��$�"�#��$ ����4&.5�����\9.�6'
4� �)��)!
�5��&�&��� 

3. ���	7��'%��(.�"��(�����'
 �)���4�.5�����\9.�6'
���/��\9.�6'
4� �$
���'��	����;
(.�"��/55��$!5'�� \9.���"8�y4���55�'��$�������3�!
�5�� .���&��� �	���`��#
(.�"��(�����'
4����
4�.5�����\9.�6'
���/��\9.�6'
4� % �+�������
 ��)!
�5��&�&� /����)!
�5��29�
;/"�#'���9)�'��
\9.���"8�y4���55��������)	/�����&�&�������#�] 4�"�-)����/�����)���������������� ��!+.'�
��.� 

4. 4���'� �)����$.��5����
&�;,��"��!
����� ��!��	��� !5'�� ���),�������������
�� ��!+.'���.� 9�	��"��!
���"�#���&����"
�$.��5����
&�;,�������-��!�#�� *-� �$
����"�#�����

��,�"�#��$�$.��5����
&�;,��"��!
����� ��!��"�#��$ ��'�����"�#�����������)�$.��5����
&�;
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 �"�� !�������
 /���&�
 �� ����������� (2540) ���2*�3��9�/55���,�$���)5����%�!�#�����������

��)	: �$�( �Y,,�5�� /�����	(. 
19
 �93�( ���	�)��
 /��	%� (2550)  ���'��)	�,���5	��'
 4	�,��$.��5����
&�;,�������.�)����������

�� ��!+.'���.�   



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-24 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

,��"��!
����� ��!�.�
"�#��$ /�$)4�.��0�'����
5�
������������ ��!+.'���.�&�'
�$&��)'��)	'�
������8��"�)��)	  

\����2*�3�4�	��-)��-/�$)4�.��0�'�� ��55�� ��! �)����"2�"
����3%� Pro-poor "�-)����
/�����)�����.�)������������ ��!+.'���.� �$
�������&���"�#�����
��,�,��$.��5����
&�;,��
"��!
�����	����!�#�� *-� 

�&���$�
'��5)�� �)�7����)��!�1����
5�
�� ��!���'��)����"2 (2548)20  ����'�� ���
��$����5�����\9.�6'
���/��\9.�6'
4� �$
)5����%��	��� �$.4�.����
&�;�
��)��(��������
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�$.�9) �����$������	��� ��������$&�')'��)	'�������8�� �)������,�
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�$
(�) 5������� ��!"�#��$�5�7���� (District Health System: DHS) ����,�$
�"82��(�; �)���
���,�
	'�����8�����9����&���������
�$.(#7� ���#�),��� .�+*)�+��!
�5��/��4&.5������$.��$'�
�'��  

���,����-
�)�)��2*�3� �) '���,�; (�-)�,��V��+�
� /��	%� (2549)21  �$."7����2*�3�
'��	����;4�����$0� �)���,��
��'4�������3�!
�5�������)�� 30 5�"(��	��-) f*#)\9."�#�$.��55�(�"�)
�����"� ". (UCE: Universal Health Care Coverage Exempt) �$.��5���
��'.����,��
��' /��\9.�$.��5
5�(�"�)�����"��� ". (UCP: UC Pay) ,�(.�),��
"��	��-)"�#� .���5������3� �$
"7����'��	����;����
 �)���� UCP /�� UCE ,�� .�9�����7��',����
/���'��$���� �)	��'����� !.2. 2546  �)
�7����)���+�(�/��)&�(�  .�9�(.�"�����4�.5����� �)�+��!
�5��"�#	7��'%,����� .�9����5�
� 
0110 �) 5 �x)5����% 2546  /�� .�9�����%�����
�$.,�����,��
��'(����!"�#�����
9�4�
�Y,,�5�� (\9.��55�����,��
��' 30 5�"(��	��-)4����4&.5�����) 

\����2*�3�!5'��  

1. ���/5�)����\9.���"8��������� UCE /�� UCP ���$./5�)(��2�3����"�#�����  

2. ���4&.5����� �)\9.���"8�y���� UCP ,7��'� 26.8 �.��	� �������3�(�'/55\9.�6'
4��9)�'��
/55\9.�6'
���4�"��������
�$. /������,�"�#��$����4&.��"8���"�#��$ f*#)���4&.5�����$�)����'���,�
���$,��	'�(.�)���$.���� ��!���'�����4&.5������
��)k�6�kl�
 

3. ,���������%���,7��'��)��,�����,��
��'!5'�� ����,�"�#��$/������,�����\9.,��
��'
��"�#��$ �.�
�� 40 /���.�
�� 25  �),7��'��)��,��
��'"�-)�$(��7�$�5 ���#�),�����(�����4&.
5�����/�����4&.��"8�"�#�9)�'��������#�] f*#)�$
�������/�.'������+
���5	'��������	$�)����'
�$. 

"�-)��- 	%�\9.'�,�
�$.����"�)����� �)���,��
��'f*#)�������$. 2 /�'"�)�$./�� 
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 ��!�/��	%� (2548) �	'�����8�� �)���4&.5������� ��!� �+�����%;�� ��!����"2�"
 �x"�#1 `5�5"�# 6 

!�2,���
� 2548. 
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 '���,�; (�-)�,��V��+�
� /��	%� (2549)  &�$'�,�
����)�����	��)��55�� ��!�"
: (��"�# 3 ���,��
��'4���55

������������ ��!+.'���.�: 5"'��	����;�&�)��
5�
 



5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-25 

1. ����!�#,7��'��)�����,��
��' �!�#��$	'�k�6�kl�
 �)���4&.5�����/����.�)��
�$.4�.��5
�+��!
�5���!�# *-� 

2. ����$����)$���,��
��' �&�� ���
��������,��
��'"�#��$�5�+�������
/�����,��
��'
��%�\9.�6'
4� �!�#�����������5�������4&.5������+��!
�5����$�5���9�/���!�#���4�.����������	
"�)����)��(��\9.�6'
"�#
��,��������
�$.�.�
 ����(.� 

'���,�; (�-)�,��V��+�
� /��	%� (2548)22   �$."7�����7��',	'�	�$��0�\9.5�������$�5�9) �)
���"�')��8��%�� (����
5�
�� ��! �������9���55�� ��!�"
 ���#
'��5	'�����8��$.�����
	��)�� ��!/��$.���+����� ��! �$
4&.���5�
5'�8�'�,�
�&�)!��%�� /��4&./55��5+������	��#�)��
4�����7��', 

\�����7��',����+����/5�)���� 3 ����$0��7�	�V $�)��- 

1. 5;�<�L�56Q ��	�6<S�84HR
���IA��A :
3����������5���G !5'����
5�

�� ��! 3 �7�$�5/��"�#\9.5�������$�5�9)4�.	'��7�	�V �$./�� 	'��!�
)!� �)����)��/�����	��)4�
��55�� ��! 	�%��! �)5������� ��! /������ .�+*)5������� ��!�$.�
��)"�#'+*) ���,����-\9.5�����
��'�4�V��	'���0�'��5"5�" �)��	���&�4����4�.5������� ��!�	'��7�	�V /��	'��!�#5"5�"
 �)��	���&�4����4�.5�����"��$.�� �$
�`!�����/!"
;"�)����� 

2. 5;�<��T8		<�����	5
6�������:
3	�AM=�A������������5	6;�	7�  \9.5�������'�
4�V���0�'��������5����	��4&.,��
�7����5�	�)���5�(�"�) 30 5�" ���3�"����	�.�
������ /�����,��

	��5�����$.���� ��!	'�������(�	'�����+4����,��
 �)\9.��55����� �7����5'�8�����!�#
)5����%$.���� ��!\9.5�������'�4�V���0�$.'
4����,�$��05��3��`!��,��
��95/�������!�#��4&.4�
���$9/��� ��!  

3. 5;�<��T8		<����	4��	������:
3�E�3���������  \9.5�������'�4�V���0�'��	�"��
".�)+�#�	'�"�#,�����+� .�+*)5�������8��%�� �$.�"���"�
���/�����&�&�	'��$.4&.5������� ��!"�#
�"���"�
��'����%�\9.�6'
�������\9.�6'
4� ���,����-	'�	7��*)+*)�����"8���! �)��555������� ��!
	'5	9������$.'
 

/.'����55�������� ��! �)�"

�)������+"7���.�"�#���,�
������
,��
$.���� ��! �)
���&�&��$.$���� ,*)��)\�4�.�$
�'/�.'
�)�	'������	4�������,�
��
,��
$.���� ��! �)
	��'�����"�#���$�5��
�$.(��)����
9� ����
�)�	'��������	4�/�'(�-)4���) �)���,��
�)��	��
���3�!
�5��  �
��)���0(� ��55�������� ��!(��)] �$
�`!���	�)��� 30 5�" ���'�&�'
�$
������
,��
�� ��! �)����\9.
����."�#��$,�/"5,��$�� (��V&�� % ����)/��'���,�; % ����), 

255023) 
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 '���,�; (�-)�,��V��+�
� /��	%� (2548)  	'�����8��4���55�� ��!�"
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 ��V&�� % ����)/��	%� (2550) \����"5 �)�	�)��������������� ��!+.'���.�"�#�(��	��4&.,��
$.���� ��!

 �)���&�&�/������$	'�
��,�. 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-26 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�������������	������: ����	�$�%&��??  

����)�����.�)/�����3��� ��!��������)"��&��$��*#) "7�4�.(.�)!�,��%�	'�	�.	��4����
�)"��$.���� ��!  /�������7���$��
5�
"�#��$	�.�)���$.'
  �&�� ����)"����)������ ��! (�'"�-)
	'��9. "�2�	(� /��/55/\����$7�����&�'�() 4�.��5�$0�/���
�'&� �/�'��."�#,���������)"��"�#
	�.	��"�)�2�3���,4���
�
�' �$
"�#'��/�.' 	�.	���'�����"��4&.,��
����5���
�$&�'�(4�&�')".�
 �)
&�'�( ("�#���,��,�����&�')"�#4�.\�����
&�;"�)�2�3���,	��� .�)�.�
/�.' 
�)����&�')"�#�	��4&.,��
�9)���
$.'
)  

/.���"�#)����)"����)������ ��!4�.��5���&���'�
���)	��0��,���'�&�'
�:�)�����4�.	�
�������-��4�.� .��9�&�')��$".�
 �)&�'�(��0'������ (f*#),�&�'
f�-��'��"�#,�(.�)���3�(�'$.'
	��4&.,��
�9)
�����������
�x  �\�&�'
4����
�$��
����"7�)�� �)	��������-4�.�����7���)4�"�)�2�3���,/��
!�1������"2�$.��� *-�)   

4�"7���)�$�
'��� ����)"��4�$.��	'����$��
(��)] (�&�� 
��!���� +����"�) 	'�
���$��
 �)����� ������3����!/'$�.�) �0�.'�/�.'/(��\�"7�4�.����+�$��5�(���(�/�����
�,05�6'
 /��&�'

�$��
����"7�)���$.4�"7���)�$�
'���  f*#)+.�4&./�'	�$��-�	7��'%(.�"��/��
\�(�5/"� �)�(����(��)] �0��,&�'
4����,�$�7�$�5	'��7�	�V �)����)"��4���#)�������-�$. 
$�)��-� '���,�; % ����) (2551) ,*)����'�� �����)������ ��!��,,���&�'
�$	��4&.,��
$.�����
���3�!
�5��4���
�
�' 

4� %�"�#)��2*�3� �)�7����)��!�1����
5�
�� ��!���'��)����"224 (2551)  � .�����
(���������%���%;��
,��
�� ��! �x 2552-2554 '��(.�)�����!�#��
,��
�!�#������)������ ��!
/������:�)�����	 �!�#��$�YV���� ��!,�� 12 ������	"�#�7�	�V �)����"2�"
 f*#)����5"�-)�$����
��	���-���)��(�$(��"�#����+�:�)����$. �
��)���0(� ������	�����$�5/��
�)���� HIV/AIDS, traffic 
injuries �5��'�� "�#�\����"5"�)�2�3���,"�-) 3 $.���$./�� ��
,��
�!�#�������3�!
�5�� economic 
loss ,�����(�
����'�
���	'�  /������9V���
���#�),�� absenteeism ,������,05�6'
  

���/�.� �YV���$
����!�#�)��� .���4���55�� ��! ����'�8������*#) /(��
��)���0(� 
�)�
�Y,,�
��#�] �����"�#�\�(��	'��7���0,4����$7�����)���!�#��$�Y,,�
���#
)(��������$������	$�)����' 
(primary, secondary, /�� tertiary prevention) �!�#������)������ ��!/������:�)�����	�
��)�
�����"8���! �Y,,�
(��)] �$./�� (�) 5�	����"�#�	'��9. 	'�&7���V 4�)��$.�������)������ ��!
/������:�)�����	�����Y,,�
"�#�7�	�V��  ( ) 	'��9.���#�)�(����"�#�(.�"�������"8�\�$�"�#��$ (cost 
effective interventions) "�-)�(����4���55�� ��! /�������55�� ��! �&�� �(����"�)����
 
�(����"�)��)	 �(����"�)��3� /�������$����"�#�������55��5" �)����"2�"
  /�� (	) 
����	��#����'"�)��)	 social mobilization �!�#�4�.��)	 	��'����� /���Y,�,�5�		� �	'�(������ 
/�����5����#
�'�+�&�'�( !�(����"�)�!2 ������ /���������7���)��
 "�#�7����9��� ��!$� �)(���)  
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 �7����)��!�1����
5�
�� ��!���'��)����"2 (2551) �	�)���2*�3�'�,�
/\�����)"��$.���� ��!4�

/\�!�1���2�3���,/����)	/��)&�(� `5�5"�# 10 (!.2.2550-2554)   



5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-27 

���"(��)�*+����,&��������������-�	.�
/�0 10 

�!�#�4�."�2"�)�����.�)��55�� ��!!��!�
)4���)	"�#�
9��
0������� ��'��� /\�!�1���� ��!
/��)&�(� `5�5"�# 10 �7���$
�"82��(�;����4����!�1��$�)��- 

A��8����	J��� 1: �����.�)�����!/��8�����5��4����,�$�����55�� ��! 

����9���55)�� �	�)��.�)���5�����,�$��� ����/�����5'����$.����
5�
�� ��!4�.���$
	'����������!/��8�����5�� �	'�
�(�8�� ����)4�(�',��5�$. �$
4���
���-���.�����:�)
������"�,��(	��;���&�#� /����.������.�)'�1�8���)	;��"�#$�������������:�)8�����5��4���
�

�' 

A��8����	J��� 2: �����.�)'�1�8���� ��!/��'�+�&�'�("�#�	'��� 4���)	/��)�� ��'� 

���)��$)���� ��!�&�)����!�#���.�)����������	'����$��
�
��)!��!�
)4�&�'�(���,7�'�� "�-)
$.������� 
� \��(��%h;�� ��! ��������5��&�! /����#)/'$�.� �'"�-)��)����5"5�" �)
	��5	��' &�&�/����	���&���)	4������.�)'�1�8�����$9/����3��� ��!"�#$�/����.�)���	;
��)	"�#�	'��� 4�"����$�5 

A��8����	J��� 3: �����.�)��555������� ��!/�����/!"
;"�#\9.��55���������4, \9.4�.5������
	'���  

��.����!�1����555������� ��!"�#4��4,(��	'�"�� ;
��/��	'��7�5��4,"�-)4���'� �)
\9.��55�����/��\9.4�.5����� �$
��.�)��55���,�$���"�#����8�� �	'���0�����0�4,��� /���	'�
��	�9�4,/��!*)!�4,4������"8���!/��	�%��!���5�������'�����
4(.��
5�
�����.�)
������������ ��!+.'���.� 

A��8����	J��� 4: �����.�)��55�9�	�.����!�#��$\����"5,����	/����
	��	��� ��! 

��.�)	'�� ./ 0)4�./����55����u:���'�)	'5	��:�)�����	  ���	'5	��Y,,�
���#
)/��
\����"5$.���� ��! �)�������#
�/��)(��)] �'"�-)�(��
	'�!�.��!�#���)��5��
!�5�(�/��	'�
���/�)"�#/!����5�$"�#'�� 

A��8����	J��� 5: �����.�)"�)������� ��!"�#�������
\�\����9��YVV��"
/������ 

��.����!�1��2��
��!�!�#����!*#)(���)�$.4�$.���� ��!$.'
�����)��������!� ���/!"
;
/\��"
 ���/!"
;!�-�5.�� /�����/!"
;"�)����� �'"�-)!�1��'�"
�2��(�;/���"	����
�"�)���
/!"
;"�#�	'����$��
  

A��8����	J��� 6: �����.�)��55�� ��!���	'��9.$.'
���,�$���	'��9. 

��.�)��55���,�$���"�#��.����4&.	'��9.����������(�$���4, $.'
�����.�)'�1�8�����'�,�

/�����,�$���	'��9.4�"����$�5�)	;��$.���� ��! 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-28 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

����������������.�)&�	�����( 

��55�������� ��!4�(��)����"2����
��5525  ����+/5�)(��������3%� �)��55
�������$. 2 ���� �$./�� ��55����������"�# *-��
9���5���,.�))�� (employment based)  /����55
����������"�# *-���5������&��� (population bases)  �$
��55�������� ��!�7����5 .���&�����,�
+9��'�
9�4���55�������� ��! �)���&�&�"�#'��  �7����5����������"�# *-��
9���5���,.�))��,��
�9�/55���$7�������� 3 �9�/55 �$./�� 1./55��)"��"�#���,���)���$��� �)�9�,.�) ��
,.�) /��\9.
�����5��&�!����� �$
�����,�"55�)��'� ����"2"�#4&.��55��-�$./�� �
���� V�#��6� ������4(. 
�(.�'�� /������f�
  2./55�)�����7����55�		� (medical saving) ����"2"�#4&.��55��-�$./�� ��)	���;  
/�� 3./55�������� ��!���&� ����"2"�#4&.��55��-	�� �����������   

�7����5��55����������"�# *-���5������&�����,���9�/55�$�
' 	�� ������)"������������
�� ��!+.'���.� �$
�������\9.���5����)5����% 4� %��$�
'����0���$�����4�.���&�&����"8�y"�#,�
f�-����������&����� �!�#�	'�	��5	��4�5�����5�)$.��"�#��55������$.,�$4�. ����"2"�#4&.��55��-
�$./�� ��)��3 ����(����
 /����'f�/��$;  ���	��)�� ��! �)"�-) 3 ����"25�����,�$����$
��� /���)
�)���,����3�"�#'�� 

����"2"�#4&.��55����������"�# *-��
9���5���,.�))����,����55�������� ��!���'�� 1 
��55 ���$7��������/�����,�$���/(�����55�0,�/(�(��)���4�/(�������"2 �&�� ����"2�
�����
��55������ 2 ��55 ������55	9� ��� �$
��55����������	����)"������,05�6'
 (sickness fund) 
f*#)������55�������� ��!��	5�)	�5/��\9�(�$��5���,.�))�� /(�
��'.�4�.��5���&���5�)����  
�$
�`!��\9.���
�$.�9) ����+������$.'��,�� .��9���55��������,�f�-���������	���&� �$
��������"�#
,�f�-����������&�/�.',�������+������ .���55�����$. "�-)��-�!�#���������:�)�����4�.��55����(.�)
��5	'����#
),�����"�#\9.&�-���������	���&�4�&�')"�#(�
�)��	��
�,05�6'
����&�')'�
"7�)�� /�.'
����#
���9���55 sickness fund ��#��6'
�������
��� *-� 

�(.�'��4&.��55�������� ��!/��)&�(� (National Health Insurance Program: NHI) f*#)��55
�������� ��! �)�(.�'��+��'������5	'��7���0,�
��)�9) f�#)�$.��5	'���4,,����������"2�
2*�3�$9)��  ��(��/��4���'� �)���	�$�5�-
������ (premium) ��-�  ,�	�$������%���  �$
4���%�"�#
	��'������\9.� .���5�������� ��!/��)&�(���������
��-� ,�����+�5��,��
�$.�!�
)/	�����
�"����-� 
�$
���	�$�5�-
������,� *-��
9���5��
��5  f*#)�5�-
��������
�$���,��
9����'��) 20-120 $������;�����  
�)�����5����,�����5��/����
,.�)��-�,��������
  �$
4� %���-�5�-
�������$.	�$������(����'��.�

�� 4.55  �)��
��5���,7��$���  /������,��
/55��',��
 (co-payment)  �$
,��������� .���5���
���3� �)	�� .��� ���� .�!�����3� �)	�� .4� /��(�'
�"�#�45��#)
�  /��
�)�$.���V�(4�.5�		�"�#

��,��� "���\���2*� /��&��\��!�-����)�$��$.��5���
��'.������',��
��-$.'
  ��55������
�� ��!/��)&�(� �)�(.�'��� .�$�	�� ����	��5	��������3�!
�5��"�#�'.�) '�) ����,��
�5�-
������

                                            
25
 ,���(; 2����(�5���;/��'�&&; ��3"��!
; (2542) ����������� ��!��	���&�: ����5���%; �)(��)����"2. 

    ���'	�8; ��(�'�,�(��2���� (2543) �������9���55�������� ��!: ����5���%;,�� 10 ����"2. 
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"�#(#7�/�����������',��
  ������"�#,�����+�������55�����,�����'
)��4$�0�$.  ��,7���$	'�+�#4�
���� .���5������3� �����
�'�������  �����������4�.5����� (���/)�	��"��	��"���"�
���) 

V�#��6�/��������4(.���55������"�#	�.�
	�*)��� 	��������55"�#��"8����� .���'�"�-)��'�"�#����
���,.�))��/����'�"�# *-��
9���5	'�������&�� �)&�&� ���,����- ������
�)�������������'���*#)"�#
�������&�'
������$
���5�� 

��)	���;4&.��
5�
������������ ��!�� ��!+.'���.��$
\��� 3 ��)"��"�#����3%�/(�(��)
��� 	�� 1.medisave �����)�����7����55�		�/��	��5	��'"�#���,���)���$���/555�)	�5�$
\�����55
���,.�))��  2.medishield ������55������"�#����4���%�"�#��55/�����!�
)!� /�����&�&����"8�y
�����"�#,�� .���'�	�)���  /�� 3.medifund ������55�7����5	�
��,�/��\9."�#������+� .��9� 2 ��55
/���$. +�������'��$������)	/��,��
,���)����3� 

��55�������� ��! �)V�#��6�/����)	���;����3%�!��23��������*#)	�� ������55"�#\9�(�$��5
��55���������������'��$������)	$.����#�] $.'
 �&�� ����"2��)	���; medisave ������'�"�#(��

�$,����)"���7���)���-
)&�! (central provident fund)  f*# ) ����������7����5���4&.,��
"�#
��������,���� ��! 

����"2����f�
����������
��55�
9���'��� �$./�� 1.Employees Provident Fund (EPF) 
�����������	5�)	�5 ��'�"5�$
��
,.�) 2.Social Security Organization (SOCSO) ����
��������)	��	5�)	�5�7����5�9�,.�)����/�))��"�#���
�$.(#7� 3. �������� ��!���&� 4. �7����5\9."�#��
��������� ��! ����+4&.5�����"�#���,�$4�.�$
�����
	��5����� 

�7����5����������� f*#)��������"2"�#�	��4&.,��
�� ��!�9)"�#��$4���� ��55�� ��! �)
�������������4&.��"8�(�����
 /(� *-��
9���5��55�������� ��!��������  ��55�������� ��!
������55"�#���&���4�����"24&.������������&�f*#)��������
�9�/55�� \9.���
�$.,���)���$���
��4&.������/55����"�#\9�(�$��5���,.�))��   ��55"�#,�$�$
���,�4�.������������ ��!/��5�		�5�)
����4���)	 �$
\����	�)������� 2 �$./�� 1.medicare �7����5\9.���
�(�-)/(� 65 �x *-��� ��5����\9.�6'

��	�(5�)�����" /�� 2.medicaid �7����5\9."�#���
�$.�.�
 /���$0�4�	��5	��'"�#�\9.��	��)�$�
'f*#)
� .���%h;"�#�7���$  (��
�����
$��55�������� ��!/(�������"2/�$)�'.4���	\�'� 4) 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-30 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

��	����� 5.6 	3���	3�6������F�=���	3��� 

����"2 /���)�)�� 
�������&�&�/\9.f�-�

������ 
����\9.�6'
  
((���"8�) 

,7��'���55
������ 

'�8�,��
	��5�����
���9� 

��55����������"�# *-���5���,.�))�� 
�
���� �9�,.�)-

��
,.�)-���-
��&����&�!
����� 

�9�,.�) 8.5-16.5% 
 �)�)���$��� ((��)���
(���$�5�)���$���) 
'��))��/��3�
%: k��
�5�-
���������&�+.�� 

OP k��  
IP ��',��
(�
,7��'�'����� 
��',��
5�)
��
���  

�k�� (�5��	��) 

2 �$./�� ������
�� ��!(�
����
 /��
�������� ��!
��	���&� 
	��5	�� 89% 
���&�&�4� 
sickness funds 

Fee-schedule 
(� point 
system 

V�#��6� �9�,.�)-
��
,.�)-���-
��&����&�!
����� 

�9�,.�),��
�5�-
������
(�&�')��
�$. (��(��
 *-���5��)"��) ��&�!
�����,��
�5�-
������
������3� 

��',��
 20% 3 �$./�� 
governemnt-
managed 
Society-
managed /�� 
NIH 	��5	��
���&����
��)�� 
1 4� 3 

Fee-schedule 

������4(. �9�,.�)-
��
,.�)-���-
��&����&�!
����� 

�9�,.�)  .���&��� 3-
4%  �)�)���$��� 
��&�!�����	�$,��
��
�$. "��!
;���/��
 ��$	��5	��' 

OP ��',��
 30-
35%    
IP ��',��
 20%  

���',��
 
prescibing fees 

3 Employee's 
health isur 
society, NIH Corp 
/�� Medical aid 

Fee-schedule 

�(.�'�� �9�,.�)/��&�!
����� ��
,.�)-
���-��3�5����# 
���.� ���� 

�5�-
���������,��
�)���$��� �9�,.�),��
 
30-40%  �)��(�� 
��
,.�)/������"5 
��&�!�����,��
 100% 
\9.���
�$.��
�$.�.�
 
"���\���2*�3�k�� 

OP ,��
(��	��-)
����% 3-5 
US$    
IP ��',��
 10-
30% ��!$��/�x 

1+ ���� Fee-for-Service 

����f�
 �9�,.�)-
��
,.�)-���-
5�		� 

,��
�5�-
����������
�"5� .���)"�� 

5��������&�: 
,��
	��5�����  
5������$
���: 
���9�k�� ,��

	���)"��5�
� \9.�
��
�$.�.�
k�� 

2+ n:EPF, 
SOCSO, 
medifund 

Fee-for-Service 
/!"
;4�	�����
���: �)���$��� 

��)	���; �9�,.�)-
��
,.�)-��� 

\9.���
�$.,��
 69-8% 
 �)�)���$��� (�!�-�/
�!$��)  \9.���
�$.
�.�
k�� 

OP ,��
 100% 
( �)���,��
(��
	��-) ���&�(��
��
���)   IP ��'
,��
 

3 �$./�� 
Medisave, 
Medishield /�� 
Medifund 

Fee-for-Service 



5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-31 

����"2 /���)�)�� 
�������&�&�/\9.f�-�

������ 
����\9.�6'
  
((���"8�) 

,7��'���55
������ 

'�8�,��
	��5�����
���9� 

����������� �9�,.�)-
��
,.�)-���-
5�		� 

,��
�5�-
������ \9.�
��
�$.�.�
k�� 

�������
/55  
���',��
 *-���5
������ Medicaid 
��',��
 

2+ n: Medicare, 
Medicaid ������
���&����
/55 

�������
/55: 
FFS /55����� 
/�� Fee-
schedule, 
capitation 

��55����������"�# *-���5������&��� 
��)��3 ���  

(��3�"�#'��) 
79% 

��3� + �5�-
������
���&� (+.��) 

OP, IP: k��  
�: 
��',��
 (
��'.�
	�5�)����) 

1+ ����  11% 
 �)���&����
���������&� 

/!"
;: capitation  

�: cost-plus, 
dispensing fee 
�:�)���: FFs  
���&�: FFS 

����(����
 ���  
(��3�"�#'��)  

��3� + �5�-
������
���&� (+.��) 

GP ��',��
 15% 
+ ��'�����+*)
�!$��   
OP �!.��',��
 
25%,  
"��(�����'
,��
 15%   
IP k�� 
���',��

(����
���+*)
�!$��/�x 

1 + ���� /!"
;: 85% 
schedule fee  

�: ,��
��'�(��)
,����',��
 

��'f�/��$; ���  
(��3�"�#'��)  

��3� + �5�-
������
���&� (+.��) 

GP (���
�$.   
OP �!.k��   
IP ,��
+*)�!$��/
�x 
���',��
(��
��
���+*)
�!$��/�x 

1+ ����  37% 
 �)���&����
���������&� 

Fee-for-Service 

"�#�: ,���(; 2����(�5���;/��'�&&; ��3"��!
; (2542) ����������� ��!��	���&�: ����5���%; �)(��)����"2. 
/�����'	�8; ��(�'�,�(��2���� (2543) �������9���55�������� ��!: ����5���%;,�� 10 ����"2.���5���)
�$
\9.'�,�
 

 

 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-32 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

5.3 �L�	;M���<�
��������� 

(���)"�# 5.7 /�$) .�9�"�#,��7��4&.�!�#����2*�3�����)"��"�)��)	$.���� ��!  

��	����� 5.7 ���<�
��7����	�������	
�������6�5<��������� 
���<�
 :N
=����<�
 ��	L�O�FG� 

5=�FG�M=�A���������   
	��4&.,��
$.���� ��! �)	��'�����/
��&��4�	��'����� 

• ����7��',��'��2�3���,/��
��)	 �)	��'����� (SES) 
�7����)���+�(�/��)&�(� 

• ����7��',�!�#�(�$(���'�
�2�3���,/����)	 �)
	��'����� �$
4&.(�'�
��)f-7� 
(panel) (�x 2548-2550)  
�7����)���+�(�/��)&�(� 

• ����7��',����
/���'��$���� 
(HWS) 

	7��'%	��4&.,��
$.���� ��!
 �)	��'�����/��&��4�
	��'����� (out of pocket) 

�������� ��!��55��3�"���&�  • �������������
 �!�#�	7��'%��
,��
$.��
�� ��! �)��	���&� 

����5��,��
�'��$���� .���&���/
���'������, 

• ��5�V&����) 	7��'%��
,��
$.���� ��!
 �)��	��� 

����5��,��
��)"�������������� ��! • �7����)�������������� ��!
/��)&�(� 

	7��'%��
,��
$.���� ��!
 �)��	��� 

,7��'��)������
&�;"$/"� ��)"��
��������)	 ��%��,05�6'
 

• �7����)����������)	 	7��'%��
,��
��������)	
��%��,05�6'
 

,7��'��)������
&�;"$/"� ��)"��
��������)	 ��%�	��$5�(� 

• �7����)����������)	 	7��'%��
,��
��������)	
��%�	��$5�(� 

,7��'��)������
&�;"$/"���)"���)��
"$/"�  

• �7����)����������)	 	7��'%��
,��
 �)��)"��
�)��"$/"� 

��������;6��4��	(�=�5)   
��(�����,��
��
��'��)"��
��������)	 (��%��,05�6'
) 

• �7����)����������)	 	7��'%����)"��$.���� ��! 

��(�����,��
��
��'��)"��
��������)	 (��%�	��$5�(�) 

• �7����)����������)	 	7��'%����)"��$.���� ��! 

��(�����,��
��
��'������������ ��!
+.'���.� 

• �7����)�������������� ��!
/��)&�(� 

	7��'%����)"��$.���� ��! 

��(���)���"5��)"����������)	 
(��%��,05�6'
/��	��$5�(�) /��
��)"���)��"$/"� ((����
) 

• �7����)����������)	 
 

	7��'%����)"��$.���� ��!
 �)��)"����������)	 
(��%��,05�6'
/��	��$5�(�) 
/����)"���)��"$/"� 
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���<�
 :N
=����<�
 ��	L�O�FG� 
:N
=����<������4��   
�)���"5 �)��)"����������)	/��
��)"���)��"$/"� 4���'� �)
\9.������(� ��
,.�) /�����5�� 

• �7����)����������)	 

• �7����)5����% 

	7��'%��
,��
$.���� ��!
/
�(�/���)"�#� 

)5����%$.����8��%��  • �7����)5����% 

• ���"�')��8��%��  

	7��'%��
,��
$.���� ��!
/
�(�/���)"�#� 

�)��&�'
�����,��(��)����"2$.���� ��! 
 

• ���"�')��8��%��  

• �)	;�������
��� 

	7��'%��
,��
$.���� ��!"�#
�$.��5,��(��)����"2 

ML�;R��<��4�84H/R��FG��	3IAGJ   
�	�)��.�)���&���  
 

• ���	�$����%���&��� �)
����"2�"
 NESDB 

	7��'%����)"��$.���� ��! 

������	/���Y,,�
���#
) 
 

• �7����)��!�1����
5�

�� ��!���'��)����"2 

	7��'%����)"��$.���� ��! 

��(�����4&.5�����\9.�6'
4� 
��(�����4&.5�����\9.�6'
��� 

• �7����)�������������� ��!
+.'���.� 

	7��'%����)"��$.���� ��! 

,7��'����4&.5����� �)\9.������(� �)
��)"����������)	 (��%��,05�6'
/��
	��$5�(�) /����)"���)��"$/"� 

• �7����)����������)	 
 

	7��'%����)"��$.���� ��! 

���<�
�L�N	6���	;4�5	�3NJ�G4�5�9���   

• ��$��'�5�		���"�)���/!"
;(��
���&��� 

• ,7��'��+��!
�5��/�(�
) 

• Cost effectiveness 

• 	�%��! �)5����� 

• 	'�����8�� 

• ���"�')��8��%��  
 

�!�#�'��	����;\����"8�y /��
����%�������)"��$.��
�� ��!�!�#�4�.5����\����"8�y
4� scenarios (��)] 

"�#�: �'5�'�$
\9.'�,�
 

 

5.4 ��	
������������F�YMM��6 

�������3�������������� 

���4�.5�����$.���� ��! �)���5������'�(�	'������"�#
�'��� ($9���5"�#  5.1) 
!�1����������$	�����"�#���5��/�����"�')��8��%�� �$.(�$���4,"7��	�)�������55�"���3�"����	 
(30-Baht Universal Health Care Policy) f*#)�'�(+�����)	;������������ 	�� ������"�#��*#) ���
	��5	�����&�&��"
"��	��$
�`!���
��)
�#)\9."�#��������������� ��!  ������"�#��) ������3�
�(�����$�
' ����������55�9�/55\��$./��	�%��!"�#	��5	��	�4��$
!�-����"�#'���$.'




 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-34 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�(�����$�
'��� /��������"�#�� ������55"�#�	'�
�#)
��"�-)4���'� �)�+�5�� ����)�� /��	'�

�#)
��"�)������)  f*#)�	�)���$�)����'�$.����#
� �-�(��/���9�/55���,��
�)���$
��)\����"5(�����
,�$���"��!
��� ����'	�������������#
����,�$���,��"�)$.�����"���������,�$���"�)$.������)	;
/���������#
�\9.��'��VV�����,���+��!
�5���������'
���3�!
�5��!�-����(primary care unit) 
$�)��-���,����'�$.'����55��������8��%��  �)����"24��Y,,�5���$.�	'�	��5	���
��)�'.�) '�) 
�$
�����5$.'
 �	�)����'��$���� .���&��� (Civil Servant Medical Benefits Scheme: CSMBS)  
�	�)�����������)	/����)"��&$�&
/�))�� (Social Security Scheme & Workers Compensation 
Fund: SSS/WCF) �	�)����������� ��!+.'���.� (Universal Coverage Scheme: UC)  

 

�	����� 5.1 M��I5	���	���5	�3NJR��<�	�AO����A��=��	�	���N
6��	3�6������E�;N�� 

� �.�. 2517 ���8���9V/��)��&��%�,����"
 !.2. 2517 (f*#)���)���)��(����%; 14 (���	 2516) ����
���8���9V`5�5/��"�#5�VV�(��'.'�� ����!*)4�.������3�/��\9.
����.�$
��	�$9�	��� (�(�� 92) 

� �.�. 2518 ���5�� .�.'. 	*��"8�y ����& �����2�)�	����;���&�&�\9.���
�$.�.�
$.�����
���3�!
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���#
'��5������3�!
�5�� !.2. 2524 /�����5�(��)�	����;������
	��5	��'4�.5�(����
� 3 �x /����
�7���$&�#��+��!
�5���'.4�5�(� ����+4&.5������$."��/��) �7���$��
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\9�����5�	�)�����)"������
/�/���$0� 
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�7���
�$.�(�-)����
��)"������'�
�4�(7�5� 
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5�7������
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5�(� 2 /��) 	�� �+�������
/����)!
�5��"�#�
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 �)���&� �!�#�&$�&
	�����3�!
�5��/��4���%����
&�'�( 

� �.�. 2536 ������#4�.������5����$.������)����5�	�)���5�(��� ��!�$
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�"54�.�+��!
�5�� 500 
5�"(��5�(� (�!�#,��"�#	��'�����(.�),��
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�&�#��	�)����)�	����;���&�&�\9.���
�$.�.�
$.��������3�!
�5��(���.) ����
�	�)����'��$�������&�&�$.��������3�!
�5�� (���.) 
��������5�
5� !.2. 2527 /�������24&.
���5�
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] ����#
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&�;���#�) 
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�5���`!��"�) 47 
,�)�'�$ (75 ,�)�'�$) ��)!
�5��"�#'�� ��)��$���"�')��8��%��  70 
 ��)!
�5��	��
/����)!
�5�����,7����'
�5 59 
 ��)!
�5����)��$�7����)��(7��',/��)&�(� 1 
�7����  ��)!
�5��&�&� (�.	.50) 730 
(796 �7���� 81 ��#)�7����) ��)!
�5���� � 1 
 29�
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��	����� 5.9 �E��	4��	��������5���G �^ 2549 
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� 2.��)��������5��	2���� �����5����

5������� ��! 

 

��#�'��	����;������,�
 �)�+��!
�5�����&����'��)���)�"!� /���9���	  �$
!�,��%�
��$��'� �)�+��!
�5��"�#����(�
)��5\9.�6'
�'.	.�)	�� (	�����) /����$��'� �)�+��!
�5��"�#��(�
)
��5\9.�6'
�'.	.�)	��  !5'���+��!
�5����'�4�V� (�.�
�� 78  �)�+��!
�5��"�#����(�
)��5\9.�6'
�'.
	.�)	�� /���.�
�� 70  �)�+��!
�5��"�#��(�
)��5\9.�6'
�'.	.�)	��) �
9�4��9���	 (�9�"�# 5.2 /���9�"�# 
5.3)  

/(����!�,��%�,7�/��,7��'���)!
�5�����&�(� ��$ �)��)!
�5�� (,7��'��(�
)) 
!5'�� ��)!
�5��"�#� ��$���� 200 �(�
)��'�4�V��
9�4����)�"!� (�9�"�# 5.4) 

 

	����� 5.2 �6��=;����E��A���
���O<=<����A�	6�R���_;AO;�5���57 (5
44�)�^ 2540-2549 

 
"�#�: ��)��������5��	2���� �����5����5������� ��! 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

�������

�	
����



 

	����� 5.3 �6��=;����E��A���
���<����A�	6�R���_;AO;�5���57 �^ 

"�#�: ��)��������5��	2���� �����5����5������� ��!
 
 
 

	����� 5.4 �6��=;ML�;I	��A���


"�#�: ��)��������5��	2���� �����5����5������� ��!

�$���	����������� 

�7���)	�$.���� ��!�����Y,,�
"�#�	'��7�	�V�
��)
�#)(����555������� ��! /�������Y,,�
����
"�#��".��	'��!�
)!�/��	�%��! �)��555������� ��!  /��/.'��,�����\��(5�	����$.���� ��!
�����
��)(�����#�) /(��0
�)��YV�����#�)	'� �$/	��5�	���� �YV��������,�
5�	����4
!�-�"�# 	�%��! �)5�	���� /��	'��9V���
5�	����

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2540 2541 2542 2543

0%

20%

40%

60%

80%

100%

��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	 

�A���
���<����A�	6�R���_;AO;�5���57 �^ 2540-2549 

��)��������5��	2���� �����5����5������� ��! 

�A���
���GML�:���<ML�;���A�:
3��<4��5 �^ 2549

��)��������5��	2���� �����5����5������� ��! 

�7���)	�$.���� ��!�����Y,,�
"�#�	'��7�	�V�
��)
�#)(����555������� ��! /�������Y,,�
����
"�#��".��	'��!�
)!�/��	�%��! �)��555������� ��!  /��/.'��,�����\��(5�	����$.���� ��!
�����
��)(�����#�) /(��0
�)��YV�����#�)	'� �$/	��5�	���� �YV��������,�
5�	����4
!�-�"�# 	�%��! �)5�	���� /��	'��9V���
5�	���� 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

1-10 ����	

11-30 ����	

31-50 ����	

51-100 ����	

101-200 

> 200 ����	

�	�)���'�,�
����)"��$.����)	  

 

2549 

 

�7���)	�$.���� ��!�����Y,,�
"�#�	'��7�	�V�
��)
�#)(����555������� ��! /�������Y,,�
����
"�#��".��	'��!�
)!�/��	�%��! �)��555������� ��!  /��/.'��,�����\��(5�	����$.���� ��!
�����
��)(�����#�) /(��0
�)��YV�����#�)	'� �$/	��5�	���� �YV��������,�
5�	����4���$�5

�������

�	
����

����	

����	

����	

����	

200 ����	

����	



5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-39 

��#�!�,��%��7���)	�$.���� ��!�$
4&.��(����'����&���(���7���)	�$.���� ��! !5'���
/�'��.$� *-���0��.�
  �$
��(����'����&���(��/!"
;�$�),�� 3,569 	�4��x 2545 ���� 3,182 
	�4��x 2548 ((���)"�# 5.10) 

��	����� 5.10 �6�	��=;�	3G��	�=��L�
6�5��������� �^ 2545-2548 
 /!"
; "��(/!"
; ����&�� !
�5��'�&�&�! !
�5���"	��	 

2545 3,569  8,252  9,948  739  2,233  
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 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-40 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

	����� 5.6 �6�	��=;�	3G��	�=��L�
6�5��������� ML�:���<��<4��5 �^ 2545-2548 

 
"�#�:  ��
)������7��',"��!
����� ��! �7������
5�
/��
�"82��(�; 
 ��
)��5�	����$.��"��(��8��%��  ������
 

���4&������������ 

��
,��
$.���� ��! �)�"
�/�'��.�!�# *-��
��)�'$��0'  �$
�9�	���!�# *-�,�� 282 
!���.��5�"4��x 2540 �!�#���� 434.9 !���.��5�"4��x 2548  �����!�# *-�4���(���`��#
�.�
�� 
5.56 (���x ((���)"�# 5.11)  "�-)��-�'���.�
�� 60  �)��
,��
$.���� ��!��'�4�V��������� �)
��	���&�/��!5'�����$��'��!�#�9) *-����#�
]  4� %�"�#�����5����$.����
,��
����%�.�
�� 33-
37  �)��
,��
$.���� ��! /���/�'��.�$�) "�#�������+*)�.�
�� 1 �����)��&�'
�����,��
(��)����"2 ((���)"�# 5.12) 

��#�!�,��%���
,��
(����'!5'�� ��
,��
$.���� ��!�/�'��.�!�# *-�,��  4,664 5�"(��	�
4��x 2540 �!�#���� 6,994 5�"(��	�4��x 2548 (current price)  ���	�$�����.�
�� �)\��(��%h;
'��'4�����"2 ���� GDP !5'����
,��
$.���� ��!4��x 2540 	�$�����.�
�� 5.96  �) GDP /��
4��x 2548 ��
,��
$.���� ��! 	�$�����.�
�� 6.14  �) GDP ((���)"�# 5.12) 

��#�����
5�"�
5��
,��
$.���� ��! �)�"
��5����"2��#�] 4����&�
!5'�� ��
,��
$.���� ��!
(����' �)�"
�
9�4���$�5"�#���9)�����  /(���#��"�
5�����.�
��(�� GDP ���5!5'���	��"�#�9)��"�#��$ 
/�����
�)��5����$.����
,��
$.���� ��!(���'����	���&��
9��� ((���)"�# 5.13) 
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5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-41 

��	����� 5.11 	�AM=�A��������� �^ 2540-2548 (�6
�����) 

�x 
��	��� ��	���&� 

�)��&�'
�����
(��)����"2 

�'��
,��
�!�#��� ��!
"�-)�$ 

2540 106,607 175,298 96 282,001 
2541 99,329 176,679 82 276,090 
2542 95,667 188,527 41 284,235 
2543 98,760 200,925 72 299,757 
2544 105,710 215,342 187 321,239 
2545 113,806 219,620 372 333,798 
2546 125,956 243,585 665 370,206 
2547 125,719 265,537 1,573 392,829 
2548 143,775 290,408 791 434,974 

"�#�: �����8��%�� �"
 2548-2550  
��
��(�: 4&.'�8��������%	��4&.,��
$.���� ��! �$
,7�/��	��4&.,��
$.���� ��!���� 3 ���� �$./�� 1. ��	��� 

��
+*)��
,��
 �)���"�')��8��%��  ��)"��"$/"�/�))�� ��������)	 �'��$���� .���&���/���'������, 
/�����"�')��#�]  2.��
,��
��	���&� ��
+*) ��
,��
�������� ��!��55��3�"���&� /����
,��
 �)
	��'�����/����
,.�)  /�� 3. �)��&�'
�����,��(��)����"2 

 
 

��	����� 5.12 �6��=;	�AM=�A���������:
3	�AM=�A�=�N6; �^ 2540-2548 

�x ��	��� ��	���&� 
�)��&�'
�����
(��)����"2 

��
,��
(����' 
(5�") 

�.�
�� �)
��
,��
�� ��!

(�� GDP 

2540 37.8 62.2 0.03 4,663.8 5.96 

2541 36.0 64.0 0.03 4,514.5 5.97 

2542 33.7 66.3 0.01 4,615.9 6.13 

2543 32.9 67.0 0.02 4,852.8 6.09 

2544 32.9 67.0 0.06 5,173.4 6.26 

2545 34.1 65.8 0.11 5,336.1 6.12 

2546 34.0 65.8 0.18 5,881.9 6.24 

2547 32.0 67.6 0.40 6,282.6 6.05 

2548 33.1 66.8 0.18 6,993.6 6.14 
"�#�: �����8��%�� �"
 2548-2550 
 
 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-42 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

��	����� 5.13 	�AM=�A�����������	�A����A��	3����=��> F���G�A �^ 2546 

����"2 	��4&.,��
(����' (USD) %  �) GDP 
��$��'���
,��
 
���:���&�&� 

����$���f�
 113 3.1 35.9:64.1 

k��������; 174 3.2 43.7:56.3 

2����)�� 121 3.5 45.0:55.0 

����f�
 374 3.8 58.2:41.8 

�"
 (2547) 145 6.1 32.0:67.6 

��)	���; 1,156 4.5 36.1:63.9 

������4(. 1,074 5.6 49.4:50.6 

"�#�: The World Health Report, 2006 
 

/���)"�#� �)��
,��
$.���� ��! �)��	���/���)4�V�"�#��$ 	��,��)5����%/\��$�� �$

,�$���4�./�����"�')��8��%��   f*#)�������'
)��"�#���.�"�#�$
(�)4����$9/�4����#�)�� ��! �)
���&�  ��)�)� �$./�� �'��$���� .���&��� /����55��������)	 ((���)"�# 5.14)  �'$��
,��

$.���� ��!"�#�$.��5	'��7�	�V��"�#��$ 	��)����)!
�5�� �$
�$.��5)5����%�.�
�� 60 4��x 
2543-2544 4� %�"�#)��5������+�������
 f*#)��)��.�)��5�������)������ ��!/���:�)�����	
�$.��5)5����%�!�
)�.�
�� 23  /(���#���	�)��������������� ��!+.'���.� "7�4�.�������5���)
'�8����,�$����)5����%4�� �\�4�.)5����%4���'� �)��)!
�5���$�) /(����!�#4���'� �)
��)"�������������� ��!+.'���.� ()����8��%�� ��#�]) f*#)�')5����% �)�+�������
/��)��
��)������ ��!�$.$.'
 ((���)"�# 5.15) 

 

��	����� 5.14 �6��=;	�AM=�A��������5	6] �^ 2543-2548 

 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 

���"�')��8��%��  21.02 19.16 21.25 20.03 19.78 19.75 

���"�')��#�] 2.07 25.22 2.06 2.32 1.80 1.40 

�'��$���� .���&��� 5.69 5.97 6.13 6.13 5.04 6.66 

���'������, 0.54 0.94 0.92 1.07 1.04 0.86 

��)"��"$/"� 0.42 0.40 0.37 0.40 0.38 0.35 

��������)	 3.21 4.22 3.36 4.08 3.96 4.04 
"�#�: �����8��%�� �"
 2548-2550 
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����)"��$.���� ��! 5-43 

��	����� 5.15 �6��=;���	3<�9�����8�	9��� ML�:���<N<;� �^ 2543-2550 

 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

)����)!
�5�� 60.2 60.0 48.8 49.3 49. 2 45.8 48.7 39.0 

)��\9.�6'
��� (��.)* 23.8 23.0 Na. Na. Na. Na. Na. Na. 

)��5�������8��%��  3.9 4.3 7.0 3.7 2.3 1.2 0.8 1.0 

)��'�,�
��8��%��  1.4 1.1 2.8 2.7 3.8 4.3 4.3 4.4 

)����8��%�� ��#�] 10.7 11.6 41.4 44.3 44.7 48.7 46.2 55.6 
"�#�: �����8��%�� �"
 2548-2550 
��
��(�: (�-)/(��x 2545 )5�+�������
���'�
9���5)����8��%�� ��#�] 
 

/���)4�V� �)��
,��
$.���� ��! �)��	���&�	��	��'����� ���#�),��
�)����&�&�,7��'�
��*#)"�#
�)	),��
�)����)�!�#�������3�!
�5�� �$
�`!��
�)�	����,7��'���"�#��
f�-�
������)������
��5������3�!
�5��4��+��5�����"�#������+4&.��"8��$. �&�� 	����� ������)!
�5�����&�  "7�4�.
��$��'���
,��
$.���� ��! �)���&�
�)	)�
9�4���$�5�9)�
��)(�����#�) /.'������,����	�)���
������������ ��!+.'���.�/�.'�0(� �$
���$��'���
,��
���'���.�
�� 60  ((���)"�# 5.16) 

��	����� 5.16 �6��=;	�AM=�A��������5���G �^ 2543-2548 

 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 

	��'�����/����
,.�) 64.60 64.42 62.88 62.79 64.39 63.57 

�������� ��!���&� 2.43 2.61 2.92 3.01 3.20 3.19 
"�#�: �����8��%�� �"
 2548-2550 
 
 

������������������	5�� 

���4�.	'�	�.	��) �)��55�������� ��!�$
"�#'��/5�)�$.���� 2 /55 ����'	�� 

1. 4�.	'�	�.	��)/55�'��$�������3�!
�5�� �$
"�#��,7�����(.�)��	�����,��
�5�-
������
�����)���"54$] �!�#�4�.�$.��5	'�	�.	��)������"8�����
&�; 5�		�,��$.��5	'�	�.	��)/����"8�
����
&�;(���"8� �)(�"��"� ��55�������� ��!"�#� �)�#��� /55��-  �$./��  ��55�'��$����
���3�!
�5�� .���&���/��!���)�����'������, 

2. 4�.	'�	�.	��)/55�������� ��!��	5�)	�5 5�		�,�+9�5�)	�54�.,��
�5�-
�����������)��
�"5 /����#�,��
�5�-
�����������)���"5	�5(��)�#���  �)��55����������� ��!��-�] /�.',*),�
�$.��5��"8�����
&�;,����55�������� ��!��-� ��55�������� ��! �)�"
"�#��)�#��� ���4�.	'�
	�.	��)/55��-  �$./��  ��55��������)	 "�-)��)"���)��"$/"�/����)"����������)	 /��
!����&5�VV�(�	�.	��)\9.����5��
,���+ 

��'��	�)��� 30 5�"���3�������55�������� ��!"�#��)�#��� ���4�.	'�	�.	��)\����
���'��) 2 /55 ����'	�� 5�		�"��	�"�#���$.��5����������� ��!,���'��$�������3�!
�5��



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-44 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

 .���&���/��!���)�����'������, ��)"����������)	 /����)"���)��"$/"� ���"8�y"�#,��$.��5	'�
	�.	��),���	�)��� 30 5�"���3�(�"�#!����&5�VV�(������������� ��!/��)&�(� !.2. 2545 ��5� 
�$
��(.�),��
�5�-
�����������)���"54$] �!�
)/(�(.�),��
	��8�����
��#�4&.5�����	��-)�� 30 5�" 
(
��������,��
	��8�����
 30 5�"(�-)/(�'��"�# 31 (���	 2549) �$
,��$.��5��"8�y ��#��$.
�)"��5�
��!�#� ���5	'�	�.	��),���	�)��� 30 5�"/�.'�"����-�  	'�	�.	��) �)�	�)��� 30 
5�"���3�,���-���$�)��#�5�		���-��$.��5	'�	�.	��),����55�������� ��!��#�  

��55�'��$�������3�!
�5��/��!���)�����'������,/5�)������� 2 ��55
��
 �$./�� 1. ��55
�'��$�������3�!
�5�� .���&���  4�.	'�	�.	��) .���&��� �9�,.�)���,7�/�� .���&���57���V 
�'+*)5�		�4�	��5	��' �$./�� 	9���� 5�(�	�"�# 1-3 "�#
�)��5������(���'� /��5�$���$�  ��55
�'��$�������3�!
�5�� .���&���������55�������� ��!�$�
'"�#4�.	'�	�.	��)5�		�(�-)/(�&�')�'��
"�#"7�)����,�+*)��3�
%��
�  �$
	'�	�.	��),���-���$�)��#� .���&��� �9�,.�)���,7� /�� .���&���
57���V��-���-���$���!���"7�)��$�)����'�������
&�'�(�) ���,���)\�4�.5�		�4�	��5	��'��-���$	'�
	�.	��)�)$.'
�&���$�
'���  /�� 2. ��55�'��$�������3�!
�5��!���)�����'������, 4�.	'�	�.	��)
!���)�����'������, /��5�		�4�	��5	��' �$./�� 	9���� 5�(�	�"�# 1-3 �����(����  �
��)���0(�
����'������,5�)/��)4�.	'�	�.	��)�����'���(����"�#�7���$�$
4�.	'�	�.	��)+*)5�$���$� �)
!���)�����'������,$.'
 	'�	�.	��) �)��55�'��$�������3�!
�5��!���)�����'������,,���-���$�)
��#�!���)�����'������,��-���-���$���!���"7�)��$�)����'�������
&�'�(�) ���,���)\�4�.5�		�4�
	��5	��'��-���$	'�	�.	��)�)$.'
�&���$�
'��� 

��55��������)	f*#)�����5$.'
��)"����������)	 /����)"���)��"$/"�����&���
������:���
���� 	�� �9�,.�)���&������	��3(� (
��'.��9�,.�)4���,���5�)�����")  �
��)���0
(� "�-) 2 ��)"������3%����4�.	'�	�.	��)/(�(��)��� ��#�	�� 	'�	�.	��) �)��)"���)��
"$/"���-�\9�(�$��5(�'��
,.�)  ���5�		�� .�"7�)�������9�,.�) �)��
,.�)��-�] ,��$.��5	'�
	�.	��)"��"� /(����5�		���-���-���$	'������9�,.�) �)��
,.�)$�)����',���-���$	'�	�.	��)"��"�
�&���$�
'���  ��'�	'�	�.	��) �)��)"����������)	��-�,�/(�(��)��� (�)"�#5�		�,��$.��5	'�
	�.	��)4���������\9.������(� (��&�� �)��)"����������)	) �$
\9.������(�,��$.��5	'�
	�.	��),����)"����������)	��#�����,��
�)���"5	�5(��)�#���  �&�� 	'�	�.	��)��%�
�,05�6'
"�#���$.���$,�����"7�)��/����%�"�!!���! \9.������(�,�(.�),��
�)���"5� .���)"��
��������)	���.�
�'�� 3 �$���4���
��'�� 15 �$�������4&.��"8� ������%�	��$5�(� \9.������(�
,�(.�),��
�)���"5� .���)"����������)	���.�
�'�� 7 �$�����
4���
��'�� 15 �$�������4&.��"8� 
�$
\9.������(� �)��)"����������)	/5�)������� 3 �����"  ��#�	�� \9.������(���	5�)	�5(�
�(�� 33  \9.������(���	��	�4,(��(�� 39  /��\9.������(���	��	�4,(��(�� 40  
\9.������(���	5�)	�5(��(�� 33 	�� \9."�#��+����!���"7�)�������9�,.�)f*#)+9�5�)	�54�.����
\9.������(�(�����
 \9.������(������"��-,���-���$	'�����\9.������(���#����
&�'�(������-���$
���!	'������9�,.�)  �
��)���0(� /.5�		�,���-���$	'������9�,.�) (��-���$	'�����\9.������(�
(��(�� 33) /(�5�		���-�
�),��$.��5	'�	�.	��),����)"����������)	(������� 6 �$��� (����
��%�"�!!���!,��$.��5	'�	�.	��)��,����
&�'�() 
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���,����-��
4�&�')�'�� 6 �$������),����-���$	'������9�,.�)$�)����' 5�		�����+��	�
����\9.������(���	��	�4,(��(�� 39 �$.  �!�#�4�.�$.��5	'�	�.	��),����)"����������)	
�&���$�  �$
	'�����\9.������(�(��(�� 39 ��-,���-���$�)��#����
&�'�(�)��������)�)���"5
(�$(����� 3 �$�������4���
��'�� 12 �$���,��
�)���"5��	�5 9 �$������� ������,��	'�����
\9.������(���) ���),����-���$	'�����\9.������(�(��(�� 39 /�.'5�		�,��$.��5	'�	�.	��)
(������� 6 �$����&���$�
'��5\9.������(��(�� 33  ��'�5�		�"�#���	
����\9.������(�(��(�� 33 
/���(�� 39  ����+��	�����\9.������(���	��	�4,(��(�� 40  �)��)"����������)	�$.
�
��)���0(�\9.������(������"��-,����$.��5	'�	�.	��)��%��,05�6'
"�#���$.���$,�����"7�)�� ,�
�$.��5	'�	�.	��)�!�
)��%�	��$5�(� "�!!���! /��(�
�"����-� 

���6 �����$����������	3�	���+���������������
+&	7�)� 

�7����)�������������� ��!/��)&�(� ���� ���&. �����)	;���������
4(.���"�')��8��%�� 
"�#����5�����4��9�/55	%��������$.+9�,�$(�-) *-�(�!����&5�VV�(������������� ��!/��)&�(� 
!.2. 2545 �!�#�"7���.�"�#�������'
)��"�#��5\�$&�5�����.�)������������ ��!+.'���.� ��
4(.
	%������������������� ��!/��)&�(�  ���,����-��
4(. !�5. $�)����'
�)�$.����,�$(�-)��)"��
������������ ��!/��)&�(�  �$
�'�(+�����)	;�!�#���.�)������������ ��!+.'���.�/���$��
,��

�$
�' �)����"2/�����&�&�4����$9/����3��� ��! (��$,���.�)�����4����� .�+*)5�����
��8��%�� "�#�$.�(�����
��)"�#'+*)/���"���"�
���   

4����$7������	�)��������������� ��!+.'���.�  ���&. "7���.�"�#����
5�����\9.f�-�������
�� ��!,���+��!
�5���������'
5�������8��%�� 4�./�����&�&�\9.���"8�4������������� ��!
/��)&�(� �$
4&.�)��,����)"�������������� ��!/��)&�(� �7����5/���)"�#� �)�)����)"����-� +*)/.'��
��)"��� ,��/���)��
�$.+*) 8 /��)  (� !�5.������������ ��!/��)&�(� !.2.2545  /(�4�"�)
���5�(���5/(����#�	�)��� (�x)5����% 2545) ,�+*)�Y,,�5�� (�x)5����% 2551) ��)"���"�#�
 �)��
�$.,��)5����%���,7��x�!�
)/���)�$�
'  

$.����
��5 �)��)"��� ���&. ,�����\9.�7���$')�)����$����"�#,� ���5,��)5����%�$
,�
"7��������%���	��4&.,��
��
��'/��,7��'����&���\9.���"8� (���&��� UC) (��$,�	7��'%
	��4&.,��
�7����5�	�)���� 4�/(����x  �!�#� ��)����$����,��)5����%/\��$��  �7����5��)"��
������������ ��!/��)&�(� (���'
��5)5����%)  "�-)��- (�-)/(��x 2550 �$.����4�.��"8�����
&�;���#�) 

����3���	��$�;/�����&�&� f*#)�7����)5����%,�,�$���	��4&.,��
4���'� �)	��
�(��)���,��
	��4&.,��
��
��'4�./����)"���  $�)��-� ��
,��
�)����$����,��)5����%,*)�����5$.'
 2 ��'� �$./�� 
��
,��
,��	��4&.,��
��
��' /����
,��
�7����5��	"�#�	��4&.,��
4�������3�!
�5���9) �$./��	��
�(.��
�'����7����5\9.�6'
��	��$�;/�� �7����5\9.�6'
��	�('�
���-���) 

4���'���
,��
 �)��)"���  ���&. ,�����\9.�7���$��(�����,��
�)��/���+��!
�5�� f*#)
����
5�����\9.��5"7��������� ��! �)���&�&�\9.���"8�4������������� ��!/��)&�(� �$
4���'� �)
��
,��
 ���&. ,�/5�)���� 13 ��)"��
��
 ((���)"�# 5.17)  f*#),���0��$.'�������!�#	��4&.,��
(��)] 
(��7�$�5(���
��5,��	��4&.,��
��
��'"�# ���&. �$.��5�!�# *-�4�/(����x  /(��
��)���0$� .�9�"�#�����
4�(���)"�# 5.17 ��-  ���� .�9�4���!�' �)����"2"�#�7���$�$
 ���&. f*#)4�"�)���5�(� ���&. ,�
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5-46 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

,��
�)��	��4&.,��
4���!�' �)/(���,�)�'�$��"�#,�)�'�$/��4�.,�)�'�$����\9.�7���$��%h;4����,�$���
�����) $�)��-� .�9�	��4&.,��
�7����5 13 ��)"��
��
 �)/(���,�)�'�$,��	'�/(�(��)�� ���,����- 
���&. 
�)�$.�������5���)'�8�����5��,��
	�����3�!
�5���
��)(�����#�) �$
�������#
�/��)"�#�7�	�V
�$./�� ������5���)���,��
�)��/����)!
�5��4��x)5����% 2551  4���'� �)���5�����\9.�6'
4� 
��*#) ���&. �$.��5�)����$�������,��
��
��',�����5��(�,7��'����&���\9.���"8�4�����������
�� ��!/��)&�(� /(�4����5�����,�$����)����)"��$�)����' ���&. ���,��
��
��'/����)!
�5�� 
(�7����5������3�!
�5��) �`!��4���'� �)���5�����\9.�6'
4�/��\9.�6'
���,�+*)�x)5����% 
2550 �"����-�  /��(�-)/(��x)5����% 2551 ���&. ���,��
��
��'/����)!
�5���`!��4���'� �)
5�����\9.�6'
��� �7����5���5�����\9.�6'
4�,�,��
�$
4&.��55'���, �̀
��	�' (Diagnosis Related 
Group: DRG) ������%h;4����	7��'%���,��
4�./���+��5�����  

��55'���, �̀
��	�' (DRG) ������55"�#4&.4�����"2�����������/������(����
"�#,7�/��
������3������������] (����4&."��!
���4�������3�  ���,�$����/55 DRG ��- +9�!�1�� *-�	��-)
/���$
 The Health Care Financing Administration (HCFA)  ����"�#4��Y,,�5�����
�'�� The Centers for 
Medicare and Medicaid Services (CMS) �!�#�4&. 4�����7���$,7��'��)��"�#  CMS ,�,��
4�./��
��)!
�5���7����5������3�\9."�#�
9�4���55������ medicare  �)����"2�����������  

��	����� 5.17 I5	��	�����	�	4N�	�����N
6��	3�6������:N=�G��4  
�^���	3<�9 2546-2551 (��	M6��		��5=�FG�M=�A	�AN6;) 

�����"5����� 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
1. 5�����\9.�6'
��� (OP)  574 488 533 585 646 646 
2. 5�����\9.�6'
4� (IP)  303 418 435 460 514 845 
3. 5�������)�����:�)��� (PP)  175 206 210 225 248 253 
4. 5�������5�(���(��,05�6'
 �̀�� �̀� (AE)  25 20 25 52 51 45 
5. 5�����"�#�	��4&.,��
�9) (HC)  32 66 100 190 210 101 
6. 5��������/!"
;̀ ��� �̀� (EMS)  6 10 6 6 10 12 
7. 5�����klm�k9���+��! 	�!����  4 - 4 4 4 4 
8. )5�)"���!�#����"$/"�  83.4 85 77 129 143 144 
9. )5,�$���4�.!�-�"�#"�����$��   10 7 7 30 30 
10. �)��&�'
������5�-�)(.�   5 0.2 0.5 0.5 )5	)����� 

11. �)��&�'
������5�-�)(.�\9.4�.5�����     0.4 0.4 
12. 	�%��!5�����     20 20 
13. &$�&

�������05	��8�����
 30 5�"     24 1* 
�' (5�"/���&���) 1,202 1,309 1,396 1,659 1,900 2,100 

��
��(�: * �����)���5"5	��5��������/!"
;/\��"
/"�)����� 
"�#�:  �7����)�������������� ��!/��)&�(� 
 

�7����5������%h;4�������5�(� ���&. ,��7���$	���-7�������!�"8;�(���� �)/(������
���3� �&�� ���\��(�$��.(�#)��-7�������!�"8; 0.7 ����(.�  /�������7���$	��4&.,��
�(����(��
�-7�������!�"8; �&�� 8,000 5�" (�� 1 �-7�������!�"8; ����(.�  /����#��������3�!
�5�� �)\9.�
��"8�4������������� ��!/��)&�(�  ��)!
�5��,���05�'5�' .�9� �)������3�/������	���-7�����
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��!�"8;�' �)������3�"�-)�$4�/(����$����7���)(�� ���&. �!�#� ���5�)��	�����3�!
�5�� /(�
���#�),��,7��'��)��"�# ���&. �$.��5,�������$����/��,�$����'.�7����5������3�\9.�6'
4��,7���$  
$�)��-�4�"�)���5�(� ���&. ,��7��)��)5����%"�#,�$����7����5\9.�6'
4�"�-)�$��� 12 ����
)5����%������3�\9.�6'
4��7����5/(����$��� ,����-��7�	���-7�������!�"8;�'4�/(����$����7����5
������3�\9.���"8�4������������� ��!/��)&�(� �)"����)!
�5��4�/(����$������� �!�#�	7��'%��
	��4&.,��
�7����5������3�(���-7�������!�"8;4��$�����-�] f*#)��,,����"����5	��4&.,��
�(����(��
�-7�������!�"8;�0�$.  

,����-�,*)	7��'%�)��	�����3�\9.�6'
4� �)/(�����)!
�5�� �!�#�,�$����)��4�./����)!
�5��4�
�$�����-�] (���� f*#)���,�$����)��	�����3�\9.�6'
4�$.'
'�8���- "7�4�. ���&. ����+,7���$��
,��
�7����5
\9.�6'
4�4�.�
9�4�')�)��)5����%�$. /����#�\�'���5'�8����,�$���)5����%�7����5��)"��
��
��#�] 
��� 12 ��)"��"�# ���&. ���,��
��
4�')�)��)5����%"�#�$.��5���,�$��� "7�4�. ���&. ���	'�
���#
)4����5�����,�$����	�)���� /������+���3�����"�)����)�� �)�	�)��������������� ��!
/��)&�(�4�.���
��5�"����5��
,��
�$."���x  /(��
��)���0$� ����	'����#
)4����5�����,�$����	�)���� 
���$.�$�� /(�+9������
�)\9.4�.5�����������)!
�5��"�#,�(.�)5�����,�$���4�.�$.5�����"�#$�/���
	�%��!/��\9.���"8�4������������� ��!/��)&�(� ��
4�)5����%"�#�$.��5,�$��� 

�7����5���,�$���)5����% �)��)"��� 4��Y,,�5�� ����+�����$.$�)��-  

(1) ��"8�����
&�;"�#'�� 5������$
4&.��55 Budget Ceiling �$
4&.)5����%,��	��4&.,��

��
��' 

(2) ��	��$�; �7����)5����%,�$���)5����%4�.(��)������#(�-)/(��x 255026  

(3) �('�
���-���) �7����)5����%,�$���)5����%(��)��� ���#(�-)/(��x 255127  

4���'� �)�+��!
�5��"�#����	9���VV�4�.5������� ��!����+/5�)���� 3 ���� �$./�� ���'

	9���VV� �)5�������$�5���9�  (Contracting Unit for Primary care, CUP) �������'
5�����"�#
���&�&������ *-�"��5�
������+��!
�5�����,7�(�' �!�#�� .���5������3�!
�5������\9.�6'
��� �$

��,,�$5������$
�+��!
�5�����'
�$�
' ����,�$�����	��� ��
���'
5�����
��
��'���4�.5������0�$. 
f*#)���'
	9���VV���$�5���9���,����	����� ��)!
�5��&�&� ������)!
�5��29�
;�0�$.  

�7����5���� .���55����� \9.���"8�,�� .���55������$.�`!���+��!
�5��"�#����	9���VV���$�5
���9�"�#�$.����� *-�"��5�
��'.�"����-�  
��'.�/(�4���%� �̀�� �̀� (�x�� 2 	��-)) �����$.��5�����)(��,��
�+��!
�5����$�5���9�� �!�#���5������3�"�#�+��!
�5����#� 

��
5�
�����.�)������������ ��!+.'���.�  �$. 
�
��������� .�+*)5������� ��! �)
���&�&�"�#�$.	��5	���
��)"�#'+*)�� *-�,���.�
�� 69 4��x 2539  �����.�
�� 96.3 4��x 2551 
(���
�
�) �$
�	��4&.,��
���3�!
�5��(�������	"�#�7�	�V$�)/�$)4�(���)"�# 5.18 "7�4�.���&�&�

                                            

26
 /(����#�),��4��x 2550���$.����(�-))5����%�'. ,*)4&.'�8� �,�
$)5����%,��	��4&.,��
��
��' 

27
 /(�4��x 2551 4�.4&.'�8��,�
$)5����%,��	��4&.,��
��
��'��!��)���� 
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5-48 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

������������� ��!  /������+� .���5������3�(���"8�����
&�;  �$
��(.�)'�(���)'�'��,�+9�
�����8������3��!�������)��,��
	�����3�!
�5��  �	�)��.�)!�-���� �)��555������� ��!"�#!�1��
��
��)(�����#�)�����)	;�����5�7�	�V"�#"7�4�.���$7�������
5�
�����.�)������������ ��!+.'���.���-
�������$.  "�#�7�	�V�������#
�/��)��55����)�����	��)��8��%�� "�# ���$ *-�!�.���5��
5�

������������ ��!+.'���.�  �$."7�4�.���,�$���)5����%���/!"
;/�������8��%�� �������
��)�
	'�����8�� (�,7��'����&���"�#/(������'
5�����(.�)��5\�$&�5 ���,����-���
5�

������������ ��!+.'���.�
�)�$."7�4�.���$���!�1��29�
;�� ��!&�&� /�����'
5��������9���#�] "�#
"7�)���� ��!�&�)���/��4�.5�����4��.5.�����$.'
 

��	����� 5.18 5=�	6����A���
��<��	3I	5����L�56Q���O�A �^ 2548  
 ,7��'��)��(�.��5�") ��$��'� (�.�
��) 
������	 	�� .��� 	�� .4� 	�� .��� 	�� .4� �' 
��	(�$�&�-���&��'�/��$�; 9,100.9  1,216.8  8.69  1.37  5.32  
��5�(���(�,�����,��,� 4,385.5  14,688.3  4.19  16.50  9.84  
��	���$����$��) 1,453.1  3,090.3  1.39  3.47  2.34  
����,05�6'
"�#���$,������/�����(�$���� 139.1  179.0  0.13  0.20  0.16  
���0)(�5 274.2  610.3  0.26  0.69  0.46  
��	��$��$��-����-���) 938.0  1,518.9  0.90  1.71  1.27  
��	��'4, �$����$ 2,186.6  3,225.1  2.09  3.62  2.79  
��	�5��'�� 10,062.3  1,224.0  9.60  1.37  5.82  
(�5/ 0) 401.6  467.9  0.38  0.53  0.45  
��'�f*�2�.� 195.2  30.8  0.19  0.03  0.12  
��	 .����#� 2,274.2  781.4  2.17  0.88  1.58  
(.����,� 1,039.5  2,451.4  0.99  2.75  1.80  
��#�] (101 ������	) 72,333.7  59,539.1  69.03  66.88  68.04  
�' 113 ������	 104,783.9  89,023.4  100.00  100.00  100.0  

"�#�: �7����)��!�1����
5�
�� ��!���'��)����"2 ���)��
)�� ��	�)���2*�3�'�,�
/\�����)"��$.���� ��!4�
/\�!�1���2�3���,/����)	/��)&�(� `5�5"�# 10 (!.2. 2550-2554) 

 

���6 �����$����������	3�	�����������	� 

�7����)����������)	�������'
)����&��� ���(�-) *-���#�'��"�# 3 ���
�
� 2533 (�
!����&5�VV�(���������)	 !.2. 2533  ������,����	�� ���5�������)"����������)	 /����)"��
�)��"$/"� �$
���.�"�#/��	'���5\�$&�5"�#���#
' .�)��55������� ��! $�)��- 

• 4�.	'�	�.	��)/������������/���9�,.�)/\9.������(�"�#����5���(��
 �,05�6'
 "�!!�
��! ����(�����4&����#�),�����"7�)�� �'"�-)���	��$5�(� �)�	����;5�(� &����! 
/��'��))��(�����
��������)	 

• 4�.	'�	�.	��)/������������/���9�,.�)"�#����5���(��
 �,05�6'
 "�!!���! ����(�
������#�),�����"7�)��(�����
�)��"$/"� 
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• $7��������klm�k9���+��!4����"7�)��4�./���9�,.�)/\9.������(�"�#�9V���
�'�
'� 4�.
����+���5� .�"7�)����������+�����5��&�!�$.(�	'������ 

• $7�����������#
'��5���4�.5�����"�)���/!"
;/���9�,.�)/\9.������(�(��	�)���
��������)	 

�	�)�����������)	�������5(�'���#
'��5���4�.5�����"�)���/!"
;	��� .�)�� 
�(�'�&�� 
4��x 2535 �	�)�����������)	���#�7����)4�,�)�'�$��"5����$
4�.\9.������(�������+��!
�5����) 
���),����-��0 
�
��
�),�)�'�$��#�] ,�����+$7���������$."�#'����"24��x 2540 f*#)���),�����$4�.
\9.������(�����+������+��!
�5����)�$. !5'��\9.������(�������+��!
�5�����&�+*)�.�
�� 
60  ������$4�.�+��!
�5�����&�� .���'�	�)���/"�"�#,�!*#)/(��+��!
�5�� �)��� "7�4�.
�7����)����������)	����+"7���VV���5�+��!
�5��,7��'���!�"�#\9.������(�����+�$��"�)
��4&.5������$."�#'+*)/����$'� ��(�\��7�	�V"�#"7�4�.�+��!
�5�����&�� .����'�	�)���
��������)	�����!����$.��5	��(�5/"�	�.��5���$7�������� "�-)��-���#�),��\9.������(���'�4�V�����'�

������',*)���(������,05�6'
(#7� �����5��5\9.������(����������9�,.�)4�8����,���&�f*#)	��� .�)
� .)'$���#�)������
�$ "7�4�.\9.������(����(�����4&.��"8�y	��� .�)(#7�  �
��)���0(� ���"�#�	�)���
��������)	4�.��"8�y4����������+��!
�5����)\�4�.���$�YV�� adverse selection ����'	��\9.�6'
����
�������-���),7��'���,������4&.��)!
�5��"�#������)���
�/!"
; "7�4�.��)!
�5��������-���
/��)
����5�YV�� �$"�� �7����5�YV��	'���!*)!�4,(��5������� ��!"�#�$.��5��,����\��,���������
,��
�)��4�.��5�+��!
�5��$.'
'�8����,��
/55���,��
��
��' (capitation) "7�4�.�+��!
�5�� �$
/�),9)4,4�������3���	"�#�	��4&.,��
�9) f*#)�	�)�����������)	�$.!
�
����5�������,��
�)���$

\�\���'�8������#�] �&�� ���,��
/55��
��,��� (fee-for-service) (���(��"�#�7���$ /��,�$���
�)��,��
	��(�����'���, �̀
��	��' (Diagnosis Related Groups: DRG) �7����5	'��,05�6'
"�#(.�)4&.
\9.�&�#
'&�V�`!�� ����	'��,05�6'
"�#�	��4&.,��
4�������3�!
�5���9) ����(.� 

��	����� 5.19 5=�	6����A���
:
3ML�;5	6@���	FG��4�84�	3�6�6�5< �̂ 2546-2548 

 
2546 2547 2548 

,7��'�5�		�4�	'�	�.	��) (	�) 1/ 7,518,189 8,006,057 8,411,683 

,7��'�	��-)���4&.��"8� (	��-)) 21,722,650 23,208,820 22,651,754 

   ��%��,05�6'
"�#���$,�����"7�)�� 210,673 215,534 214,235 

    - (�
 787 861 1,444 

    - "�!!���! 17 23 19 

    - �9V���
�'�
'�5�)��'� 3,821 3,775 3,425 

    - �
�$)������ 3 '�� 52,364 52,893 53,641 

    - �
�$)�������� 3 '�� 153,684 157,982 155,706 

   ��%��,05�6'
"�#���$.���$,�����"7�)�� 21,281,822 22,735,582 22,181,161 

   ��%�"�!!���! 3,314 2,856 4,398 

   ��%�	��$5�(� 226,841 254,848 251,960 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-50 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

 
2546 2547 2548 

\9.�6'
��� 2/ 21,113,499 22,543,351 21,999,115 

\9.�6'
4� 3/ 609,151 665,469 652,639 

	�����3�!
�5��"�-)�$ (�.��5�") 12,383.41 13,611.71 16,857.26 

   ��%��,05�6'
,�����"7�)�� 579.8 632.4 718.68 

   ��%��,05�6'
"�#���$.���$,�����"7�)�� 10,882.14 11,604.22 14,182.93 

    - )5���,��
 (5�"/	�) -1,100 -1,100 -1,250 

   ��%�"�!!���! 14.11 13.6 16.09 

   ��%�	��$5�(� 907.36 1,361.49 1,939.57 

\9.�6'
��� 4/ 6,192.09 6,609.14 8,048.06 

\9.�6'
4� 5/ 6,191.32 7,002.57 8,809.21 

	�����3�!
�5��(��	��-)���4&.��"8� (5�"/	��-)) 570.07 586.49 744.19 

   ��%��,05�6'
,�����"7�)�� 2,752.13 2,934.11 3,354.63 

   ��%��,05�6'
"�#���$.���$,�����"7�)�� 511.34 510.4 639.41 

   ��%�"�!!���! 4,256.69 4,762.14 3,658.76 

   ��%�	��$5�(� 4,000.00 5,342.36 7,697.91 

   \9.�6'
��� 293.28 293.17 365.84 

   \9.�6'
4� 10,163.84 10,522.75 13,497.82 

	�����3�!
�5�� (5�"/	�/�x) 1,647.13 1,700.18 2,004.03 

   \9.�6'
��� 823.62 825.52 956.77 

   \9.�6'
4� 823.51 874.66 1,047.26 
��
��(�: 1/  .�9� % �$������
�
�    
 2/ ,7��'�	��-)���4&.��"8�\9.�6'
��� 	7��'%,�� .��(� �$./�� 1) ,7��'����4&.��"8���%�"�!!���!"�-)�$

�������4&.��"8�4�/\��\9.�6'
���  2) ,7��'����4&.��"8���%��,05�6'
,�����"7�)�� /����%��,05�6'
"�#���$.
���$,�����"7�)���.�
�� 98.2 ����,7��'�	��-)���4&.��"8�4�/\��\9.�6'
��� 

 3/ ,7��'�	��-)���4&.��"8�\9.�6'
4� 	7��'%,�� .��(� �$./�� 1) ,7��'����4&.��"8���%�	��$5�(�"�-)�$����
���4&.��"8�4�/\��\9.�6'
4�  2) ,7��'����4&.��"8���%��,05�6'
,�����"7�)�� /����%��,05�6'
"�#���$.���$,��
���"7�)���.�
�� 1.8 ����,7��'�	��-)���4&.��"8�4�/\��\9.�6'
4� 

 4/ 	�����3�!
�5��/\��\9.�6'
��� 	7��'%,�� .��(� �$./�� 1) 	�����3�!
�5����%�"�!!���!"�-)�$
����	�����3�!
�5��4�/\��\9.�6'
��� 2) 	�����3�!
�5����%��,05�6'
,�����"7�)�� /����%��,05�6'
"�#
���$.���$,�����"7�)���.�
�� 53.9 ����	�����3�!
�5��4�/\��\9.�6'
��� 

 5/	�����3�!
�5��/\��\9.�6'
��� 	7��'%,�� .��(� �$./�� 1) 	�����3�!
�5����%�	��$5�(�"�-)�$
����	�����3�!
�5��4�/\��\9.�6'
4� 2) 	�����3�!
�5����%��,05�6'
,�����"7�)�� /����%��,05�6'
"�#���$.
���$,�����"7�)���.�
�� 46.1 ����	�����3�!
�5��4�/\��\9.�6'
4� 

"�#�: �7����)����������)	    
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����)"��$.���� ��! 5-51 

�$����	����	������������������	����������� (���.)  

���. �������'
)�� �)���"�#�4&���'���&��� �������'������, ,�$(�-) *-�(�!����&5�VV�(�
��)"�����5���������.�)������ ��! !.2. 2544  ��
4(.����7���5$9/� �)��
�����(�� ���
�$.
,����3����!���(
��95/������4���(���.�
�� 2 (���x  "7���.�"�# ,�$�����
 ���(�.� ���5���� 
������	'���'���!�#�4�.	��"
�����#��,��������	�)�����.�)������ ��!�$
��,7���$���5'�8���� 
/��
��$����$��5/�'"�) ���5�(����4��] "�#����	'�	�$��.�)���	;����+�7����9���� 
�
	����
/��
�����.�)!�(������.�)������ ��!/�����&�&��$.�
��)������"8���!/���'.�) '�) ��5�����)	;��
$.���� ��!�9�/554��"�#��$	�.�)��5(� �)��&&��� ��!��� $.��������5���������.�)������ ��! 
(World Health Assembly Resolution 12.8 : Health Promotion and Health Life-Style) ����'�$.'�� 
���."7���.�"�#�����������	��#	��
�YV���� ��! �)&�(�4�.5�)���$\���0' 5�!�-����	'�	�$4��"�#4�.
	'��7�	�V��5�����.�)������ ��!���'��������3�!
�5�� 

!��8��,�����.�)������ ��! �) ���. ��".���$
 3 +.�
	7��7�	�V 	�� ���)����� �!�1��� 
/�� ����5����� /��'�(+�����)	;(�!����&5�VV�(���)"�����5���������.�)������ ��! !.2. 
2544 f*#)�$./�� 

• ��)�!�#�� ��'�4�.��5���&�&��"
"��'�
 (���
5�
�� ��!/��)&�(� 

• ��)�$���5����	����/��
��95 

• ��)�$�Y,,�
���#
)��#� ����$./�� ���/����#)��#�"�#"7���
�� ��! 

• !�1�� �$	'�����+4������.�)������ ��! �)&�&������)	;��(��)] 

• 4�.����2*�3�'�,�
����!�1��"�)'�&����4������.�)������ ��! 

• 4�.�����%�)	;��.�)	'�(������/��	'��&�#����#
'��5�����.�)������ ��!/�����&�&� 

/\�)����
4(./\�����!.2. 2552-2554  �)��)"�� ���. �����5$.'
 

1. /\�	'5	����5����	
��95  

2. /\�	'5	����5����	/�������;  

3. /\����5��������:�)�����5�(���(�"�)+��/����5�(���(�  

4. /\�	'5	��Y,,�
���#
)"�)�� ��!  

5. /\���.�)������ ��'�4�!�-�"�#/��&�&�  

6. /\�59�%������
5�
�� ��!/��)&�(� (���)�"
/ 0)/�))  

7. /\�������
��9.�9��� ��'�  

8. /\���.�)������ ��'�4��)	;��  

9. /\���)�����������7���)��
/�������!�#��� ��!  

10. /\���#�������(��$�!�#���)	  

11. /\����5�����	�)������$��5"�#'��/���'�(���  



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-52 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

12. /\����5���������.�)������ ��!��555������� ��!  

13. /\�!�1����55/���������5�����!�#������.�)������ ��! 

(���)"�# 5.20 /�$)����5��,��
)5����% �) ���. (�-)/(��x 2545  f*#)4��x 2550 ����
�5��,��
)5����%4�������5����"���	�)���4����3%�(��)] �����)��"�-)��-� 2,035 �.��5�" ����
������5�����	�)���(�����#�),7��'� 970 �	�)��� /���	�)���4�� 1,065 �	�)��� 

��	����� 5.20 ��	��4�M=�A���	3<�9 ���. (��
�5< 2548-�6A�A 2551) 
�x)5����% ,7��'��)�� (�.��5�") �	�)���(�����#�)  �	�)���4�� 

2545 120 11 109 
2546 684 124 560 
2547 1,825 453 1,372 
2548 2,300 1,155 1,145 
2549 2,233 784 1,449 
2550 2,035 970 1,065 

"�#�: ��
)�����,7��x �7����)����)"�����5���������.�)������ ��! 
 

�������������-���"�;.�����+��������������� 

4��x 2551 ����&���"�-)��-� 62.55 �.��	�  ����\9.���"8�y4���55�������� ��! 62.02 �.��
	� ����	�$�����.�
�� 99.16  �)���&��� ((���)"�# 5.21)  ��,����'�$.'����55�������� ��!
����+	��5	�����&����$.����5+.'���.�  ���&�����'�4�V� (�.�
�� 75) �$.��5���	�.	��),��
�	�)����������� ��!+.'���.������	�)��� 30 5�"  ��)�)������	�)�����������)	 (�.�
�� 
22.6) ��55�'��$�������3�!
�5�� .���&���/��!���)�����'������, (�.�
�� 8.2) /����55������
�� ��!��#�]   

��	����� 5.21 5;�<5	��5
�<��	<��4�84HF	3��N
6��	3�6������ �^���	3<�9 2547-2550 
���'
: �.��	� 

�����" 2547 2548 2549 2550 2551 
�������� ��!+.'���.� 47.10 47.34 47.54 46.67 46.95 
��������)	 8.34 8.74 9.20 9.58 9.84 
 .���&���/���'������,
 .���&���������) 

4.27 4.15 4.06 5.13 5.00 

"���\���2*� ���$.,7�/�� 0.12 0.12 0.13 0.13 
	�9���&� ���$.,7�/�� 0.10 0.11 0.11 0.11 
��"8�'��) 2.83 2.36 1.36 0.78 0.52 
�'���&���"�-)�$ 62.54 62.81 62.39 62.41 62.55 
	'�	��5	�� 59.71 60.45 61.04 61.63 62.02 
�.�
�� �)���&���          95.47         96.25        97.82      98.75  99.16 
5�		���!��9,�;�+��� - - 0.45 0.90 1.16 
"�#�: ��
)�����,7��x �7����)�������������� ��!/��)&�(� 
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��	����� 5.22 ��	FG��	4��	���R��<��4�84HFN
6��	3�6������E�;N�� 

 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 

\9.�6'
���  
(�.����
) 

111.95 112.49 111.64 114.77 119.29 128.73 

\9.�6'
4�  
(�.����
) 

4.30 4.16 4.34 4.73 4.88 4.95 

��(�������55�����(�����&������)�x (	��-)/	�/�x) 

     \9.�6'
���  2.45 2.41 2.37 2.42 2.55 2.75 

     \9.�6'
4�  0.094 0.089 0.092 0.100 0.105 0.11 

�-7�������!��8;�`��#
 na 0.87 0.89 0.91 0.95 0.99 
"�#�: ��
)�����,7��x �7����)�������������� ��!/��)&�(� 
 

��	����� 5.23 ��	FG��	4��	���R��<��4�84HF�	3�6�6�5< 

 
2546 2547 2548 2549 2550 

ML�;��	FG��	4��	���R���	3�6� (	�A) 

��%��,05�6'
 21,331,082  21,128,674  22,252,649  21,292,916  26,322,634  

��%�"�!!���! 504  713  760  552  683  

��%�(�
 18,362  17,433  17,450  17,662  17,691  

��%�	��$5�(� 226,841  254,848  251,310  102,792  282,199  

�6�	���	FG��	4��	�����	:��AJ (5	6@�/5/�̂) 
   \9.�6'
��� 2.54 2.58 2.37 2.51 2.59 

    ���5�� 2.41 2.5 2.17 2.38 2.48 

    ���&� 2.63 2.63 2.51 2.61 2.67 

\9.�6'
4� 0.046 0.047 0.049 0.052 0.051 

    ���5�� 0.043 0.045 0.048 0.051 0.051 

    ���&� 0.049 0.048 0.05 0.053 0.052 
"�#�: �7����)����������)	 
 

����,��������4&��	������ )������ GFMIS  

 .�9�����5��,��
,��)"�#�$.,����5�V&����) ((���)"�# 5.24) ��YV��4����4&./�����(�	'�
 .�9��
9�!��	'�  �$
�����$0�"�#(.�)!�,��%� $�)��- 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-54 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

• ��
,��
�!�#����'�,�
��8��%��  	'�,�	�$�'������
,��
$.���� ��!�����
9�4����#�)
���2*�3�/���5� 

• ��
,��
 �)���"�')/�))�� "�#,��
�"54�.��5�7����)����������)	 �����)���"5
\9.������(�(��(�� 33 �7����5����
&�;"$/"� 7 ��%� �$./�� �,05�6'
 	��$5�(� 
"�!!���! ���
&�'�( &����! �)�	����;5�(� /��'��))��  f*#)(.�)����/5�)��
,��
4���'�
��-�7����5������
,��
$.���� ��! 
 

��	����� 5.24 ���<�
��	��4�M=�A���	3<�9��<	3�� GFMIS: ��������� 
�	3�	;�/�	< 
6��93�� 2548 2549 2550 2551 
	;< 

 
136,406.4 153,984.7 213,743.0 229,631.1 

�	3�	;���8�	9��� 
 

48,784.9 52,908.8 59,582.1 63,657.9 

�7����)�������������� ��! )����)!
�5��"�#'�� 625.0 644.9 811.0 807.7 

��).���$���"�')��8��%��  )����)!
�5��"�#'�� 27,092.4 36,099.5 41,636.2 43,952.9 

)����)!
�5���`!����	 144.2 37.0 34.5 16.2 

 
)��5�������8��%��  9,127.1 5.7 15.3 44.5 

)��'�,�
��8��%��  5,598.3 5,533.1 96.4 

 
)����8��%�� ��#� 607.2 521.8 596.1 6,422.4 

��).	%������������/��
� )����8��%�� ��#� 
   

557.1 

�+�5��'�,�
��55��8��%��  )����)!
�5��"�#'�� 41.8 

 
)��'�,�
��8��%��  

   
121.5 

)����8��%�� ��#� 88.7 79.0 99.4 20.2 

�+�5�����/!"
; �̀�� �̀�/��)&�(� )����8��%�� ��#� 
   

8.0 

������
 )����)!
�5���`!����	 0.5 

 
)��5�������8��%��  4.3 

 
18.2 51.2 

)��'�,�
��8��%��  1,308.5 1,276.6 1,403.0 1,449.5 

���� ��!,�( )����)!
�5��"�#'�� 172.6 
   

 
)����)!
�5���`!����	 839.9 1,047.2 0.0 

 

 
)��5�������8��%��  

  
378.0 390.8 

 
)��'�,�
��8��%��  637.4 468.1 1,370.2 1,415.1 

)����8��%�� ��#� 167.6 127.4 121.9 94.3 

�����5����5������� ��! )����)!
�5��"�#'�� 
   

0.3 

)����)!
�5���`!����	 0.1 

 
)��5�������8��%��  419.5 339.3 368.9 383.7 

)��'�,�
��8��%��  0.3 

 
)����8��%�� ��#� 157.4 234.9 243.4 288.6 

��'�"
�2��(�;���/!"
; )����)!
�5���`!����	 0.3 

 
)��5�������8��%��  

   
0.5 

 
)��'�,�
��8��%��  769.4 748.0 697.5 635.3 

)����8��%�� ��#� 23.9 50.9 31.3 219.2 
��!�1�����/!"
;/\��"
/��
���/!"
;"�)����� )��'�,�
��8��%��  100.3 92.3 110.3 136.0 

)����8��%�� ��#� 9.0 5.7 10.2 

��	'5	���	 )����)!
�5���`!����	 2,646.2 2,548.5 2,712.7 2,916.1 

)����8��%�� ��#� 937.4 
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�	3�	;�/�	< 
6��93�� 2548 2549 2550 2551 

�����/!"
; )����)!
�5��"�#'�� 278.1 368.6 308.9 328.2 

 
)����)!
�5���`!����	 

   
0.1 

)��5�������8��%��  20.2 

 
)��'�,�
��8��%��  1,358.9 1,304.1 2,506.2 3,227.1 

)����8��%�� ��#� 1,278.9 1,307.8 580.3 1.5 
�	3�	;��7�> 

 
87,621.5 101,076.0 154,160.9 165,973.1 

���"�')/�))�� �)��"$/"� 4.9 108.3 116.1 121.6 

 
�����������)	��#� 14,305.8 14,839.3 21,032.7 21,476.7 

���"�')����� )����)!
�5��"�#'�� 2,993.6 2,642.4 2,852.4 2,988.7 

)����)!
�5���`!����	 1.4 

 
)����)!
�5����#� 16.4 16.9 22.0 23.2 

)��5�������8��%��  17.5 6.0 6.6 231.5 

 
)����8��%�� ��#� 

   
0.0 

���"�')��$�"
 )����)!
�5��"�#'�� 129.0 135.3 

 
)��5�������8��%��  60.5 

 
4.6 13.9 

)����8��%�� ��#� 7.4 

���"�')
�(�8�� )��5�������8��%��  297.1 369.9 572.0 489.7 

���"�')'�"
�2��(�;� )��'�,�
��8��%��  0.1 

 
)����8��%�� ��#� 

   
0.1 

���"�')2*�3�8���� )����)!
�5��"�#'�� 4,596.9 5,281.8 6,085.4 5,358.3 

)����)!
�5���`!����	 1.7 

 
)����)!
�5����#� 140.0 20.4 31.7 22.7 

)��5�������8��%��  1.4 

 
)��'�,�
��8��%��  3.5 336.8 811.9 843.8 

)����8��%�� ��#� 0.3 

���'������, )����8��%�� ��#� 
    �����&�$�"
 )����)!
�5��"�#'�� 1,805.0 

��'� �&.��.�.��
�� )����)!
�5��"�#'�� 462.8 572.4 606.2 688.5 

)����)!
�5���`!����	 2.9 

�7������
�����(�� )����8��%�� ��#� 1.0 

�"./)".����'�
� )����8��%�� ��#� 35,806.6 39,686.8 75,165.9 76,678.8 

�".!.��)	/	.��3
; )��'�,�
��8��%��  0.2 

)5���) CSMBS 28,913.0 37,195.0 46,724.4 55,081.7 

"�#�: ��5�V&����) 
 
 

����,��������4&��	������ ��	��A������	����  

 .�9�����5��,��
,��) �)���5��".�)+�#��$.��5	'�����	����; .�9�,����'�!�1����555�V&�
".�)+�#� ����)���������	��)��'�".�)+�#�  �$
�$.��5����	����; .�9���
,��
"�# ���$ *-�4�
�x)5����% 2552 ,�+*) % '��"�# 31 �����	 2552 ,7�/��(������"�)	;����	��)��'�
".�)+�#�/��/\�)�� �,7��'��)	;����	��)��'�".�)+�#�"�#�$.�5��,��
/����
)�� .�9�,7��'� 2,442 
/��) ����	�$�����.�
�� 30.9  �)�)	;����	��)��'�".�)+�#�"�-)�$   



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-56 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

���#�),�� .�9�����5��,��
 �)�)	;����	��)��'�".�)+�#�"�#�$.��5,������)���������	��)
��'�".�)+�#� 
�)�	'����59�%; �) .�9�4� 2 ����$0� ����'	�� 

1. (�'�� "�#�$.���� .�9�����5��,��
 �)�)	;����	��)��'�".�)+�#��7����5��
��'�� 10 �$��� 

�)	) �$����5��,��
��� 2 �$��� (�x)5����% 2552 ��-���$���
�
� 2552)  

2. (�'�� "�#�$.���� .�9�����5��,��
 �)�)	;����	��)��'�".�)+�#��!�
)�.�
�� 30.9  �)
�)	;����	��)��'�".�)+�#�"�-)�$   

,*)(.�)�������5/(�) .�9��!�#�4�.�$.(�'�� ����%�����
,��
 �)�)	;����	��)��'�".�)+�#�
"�-)�$ �7����5�x)5����% 2552  �$
�$.��������"�
55�VV�(��(�
�)2; ���#,������!�# ��$ .�9�
,�� 10 �$���4�.���� 12 �$��� /�����5$.'
��$��'��)	;����	��)��'�".�)+�#�"�#��
)������5��,��
     

�
��)���0(�  .�9���
,��
 �)���5��".�)+�#�"�#(.�)���4&.4��������%����7����5���2*�3�
4�	��-)��-	'����� .�9���
,��
 �)�)	;����	��)��'�".�)+�#�4��x)5����% 2548-2551  �!�#�4�.
 .�9���
,��
 �)���5��".�)+�#�����+4&.����
&�;4����'��	����;��'��5 .�9�,��/���)��#�] �$.  
\9.'�,�
,*)�$."7��������%�����
,��
 �)���5��".�)+�#�,7�/��(�/\�)��4��x 2548-2551 �$

�(�'����
,��
 �)���5��".�)+�#�4��x)5����% 2548-2551  �"����5��
,��
"�#���5�����)��$����
4�.��5�)	;����	��)��'�".�)+�#� �$
4&. .�9�,�� GFMIS  ,����-�,*)���,�
)5����%"�#��'����)
��$����4�.$�)����'(�/\�)�� �)�)	;����	��)��'�".�)+�#� �$
4&.��$��'���
,��
(�/\�)�� �)
�)	;����	��)��'�".�)+�#�4��x)5����% 2552 �������4����	7��'%  (��
�����
$���	7��'%
/�$)�'.4���	\�'� 7)  \����	7��'%4���'� �)/\�)��$.����8��%�� /�$)�'.4�(���)"�# 5.25 

��	����� 5.25 	�AM=�A�����8�	9��������5J�	��5	���=;����E4� �^���	3<�9 2548-2552 

:R�� 
�̂���	3<�9 (
�����) 

2548 2549 2550 2551 
   )5�)����$���� 1,116  1,263  1,445  1,504  
   )55�	���� 1,475  1,669  1,909  1,986  
   )5�)"�� 180  204  234  243  
   )5���) 0.004  0.004  0.005  0.005  
   )5$7�������� 1,738  1,966  2,250  2,341  
   )5��
,��
��#� 1  1  1  1  
	;<�6@��4@ 4,510.14 5,102.56 5,839.12 6,074.58 
"�#�: 	7��'%�$
\9.'�,�
 

 

5.5 �	3<�9��		3�6���	
��������������<:;I�<���4 

5.5.1 ���������	������������� 

��$�5/���9�/55����)"��$.���� ��! �����5$.'
9�	������)"�� /��,7��'�\9.���"8�y4�
��55����������(��)] ,7�/��(������"��55������������ ��!�$./�� �'��$���� .���&���/



5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-57 

���'������,  �������� ��!+.'���.�  ��������)	 (�)���"5/����
&�;"$/"�)  ��)"���)��"$/"�
(�)���"5/����
&�;"$/"�)  ��
,��
��		��'����� (out of pocket)  /�� non uc f*#)�����5$.'

��
,��
�!�#����'�,�
 �:�)���/���u:���'�)  �$
�$."7�����'5�' .�9�4��x)5����% 2548-2551  
f*#)����+�����$.$�)��- ((���)"�# 5.26) 

• ��
,��
$.���� ��!�9�	��"�-)��-� 200,500 �.��5�"4��x 2548 /���!�#���� 293,959 
�.��5�" 4��x 2551  

• ��
,��
���5���7����5������3�!
�5��\9."�#4&.�'��$���� .���&���4��x)5����% 2548 
�"����5 28,913 �.��5�" /���!�# *-�����5�"��(�'���� 55,082 �.��5�"4��x)5����% 
2551 ( .�9� GFMIS)  ,7��'�\9."�#�
9�4�	'�	�.	��)��
4(.�'��$�������3�!
�5��
 .���&���4��x 2548 �,7��'�"�-)��-� 4,150,924 	� /���!�#���� 5,001,858 	�4��x 
2551 (�7����)�������������� ��!/��)&�(�)     

• ,7��'��)���"5 "�#�7����)����������)	,�$��05,��\9.������(� �7����5 4 ��%��$./�� 
��%��,05�6'
 	��$5�(� "�!!���! /��(�
 4��x 2548 �9�	�� 30,057 �.��5�" (,��

	������
&�;"$/"� 19,064 �.��5�")  /��4��x 2551 �!�#���� 37,802 �.��5�" 
(,��
	������
&�;"$/"� 25,548 �.��5�") (�7����)����������)	)  �$
�,7��'�\9."�#
�
9�4���55��������)	"�-)��-� 8,467,410 	�4��x 2548  /���!�#���� 9,293,600 	�
4��x 2551 (�7����)����������)	)  

• ��
,��
���5��"�#,��
�7����5�	�)���//\�)��"�#\9.�
9�4���55������������ ��!+.'���.�
�$.��54��x)5����% 2551  �,7��'�"�-)��-� 102,792 �.��5�"  f*#)�����5$.'
��'�"�#
���5��,��
(�)��
�)��)"�������������� ��!+.'���.� 76,598.8 �.��5�"  /��"�#,��
��

�)���'
)����#�] 4����"�')��8��%�� ��� 26,193 �.��5�" ( .�9� GFMIS)   ��'�
,7��'�\9.���"8�y4������������� ��!+.'���.�4��x 2551 �,7��'� 46,913,722 	� 
(�7����)�������������� ��!/��)&�(�) 

 

��	����� 5.26 	3�6���	
������������:
3ML�;R��<��4�84H F�^���	3<�9 2548-2551 

	�A��	 
�̂���	3<�9 

2548 2549 2550 2551 

	�AM=�A������ (
�����) : �	3IAGJ��:� 200,500  228,610  283,442  293,959  

�6�	���4�<	�AM=�A������ (%): �	3IAGJ��:�   14.00 23.99 3.72 

	�AM=�A�������=� GDP (	��A
3): �	3IAGJ 2.83 2.92 3.34 3.23 

	�AM=�A��������<N
6��	3�6 (
�����) 
         .���&���/���'������, 28,913.0 37,195.0 46,724.4 55,081.7 

    �������� ��!+.'���.� 68,107.6 82,670.0 92,177.7 102,791.8 

    �)���"5: ��)"����������)	1 30,057 32,938 35,336 37,802 

    �)���"5: ��)"���)��"$/"� 2,519 2,878 2,987 2,997 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-58 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

	�A��	 
�̂���	3<�9 

2548 2549 2550 2551 

    ����
&�;"$/"�: ��)"����������)	1 19,064 22,155 23,642 25,548 

    ����
&�;"$/"�:��)"���)��"$/"� 1,638 1,684 1,735 1,688 

    ��
,��
	��'����� (out of pocket) 57,797.5 69,630.3 65,471.1 64,854.4 

    Non UC 24,979.6 15,275.5 53,692.1 43,994.7 

ML�;�	3G��	 65,098,808  65,574,239  66,041,266  66,481,687  

ML�;R��<��4�84H (Q): 	�A 59,961,735  60,464,385  60,987,339  61,209,180  

     .���&���/���'������, 4,150,924  4,061,220  5,132,556  5,001,858  

    �������� ��!+.'���.� 47,343,401  47,542,982  46,672,613  46,913,722  

    ��������)	 8,467,410  8,860,183  9,182,170  9,293,600  

    ��)"���)��"$/"� 7,720,747  7,992,025  8,178,180  8,135,606  

�6�	��N<�M=�A�=�N6;         

   �������� ��!+.'���.� 1,396  1,659  1,900  2,100  

   ��������)	 1,250  1,250  1,284  1,306  

�6�	���	FG��	4��	         

   �������� ��!+.'���.�: \9.�6'
��� 2.370 2.420 2.550 2.750 

   �������� ��!+.'���.�: \9.�6'
4� 0.092 0.100 0.105 0.110 

   ��������)	: \9.�6'
��� 2.370 2.510 2.590 2.680 

   ��������)	: \9.�6'
4� 0.049 0.052 0.051 0.053 

:N
=����<������4 100.00  100.00  100.00  100.00  

���5�����) 60.85  59.50  67.66  68.43  

���5��".�)+�#� 2.08  2.08  1.93  1.94  

���&� 5.79  5.61  4.85  4.93  

	��'����� 31.28  32.82  25.56  24.70  

	�AM=�A��������� (
�����) 
    	�AM=�A	6]��
�
�� 131,973 146,174 204,493 214,593 

   ������������ ��!+.'���.� 63,079.6 80,825.7 89,061.7 99,252.6 

   �'��$���� .���&��� 28,913 37,195 46,724 55,082 

   ��������)	1 ( .�9���������)	) 9,968 10,926 11,782 12,603 

   ��)"���)��"$/"� 5 108 116 122 
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	�A��	 
�̂���	3<�9 

2548 2549 2550 2551 

   )��5��������3�!
�5�� 7,967 8,517 9,268 9,975 

   )��'�,�
��8��%��  4,078 4,311 7,014 7,926 

   )���u:���'�)/���:�)��� 5,028 1,844 3,116 3,539 

   57�5�$���3�/��klm�k9\9.(�$
���!(�$ 909 870 1,010 845 

   ����:�)���/��/�.� �YV����$�; 1,157 17 22 23 
   ���&�&��$.��5���5����������55 
   ������������ ��! 10,868 1,561 36,378 25,226 

	�AM=�A	6]��
����E4� 4,510.14 5,102.56 5,839.12 6,074.58 

   )5�)����$���� 1,116  1,263  1,445  1,504  

   )55�	���� 1,475  1,669  1,909  1,986  

   )5�)"�� 180  204  234  243  

   )5���) 0.004  0.004  0.005  0.005  

   )5$7�������� 1,738  1,966  2,250  2,341  

   )5��
,��
��#� 1  1  1  1  

	�AM=�A5	6;�	7� 67,842  80,637  77,248  77,453  

   ��
,��
�� ��!2 57,798  69,630  65,471  64,854  

   �)���"5��������)	1 10,044  11,006  11,777  12,599  

	�AM=�A���G 12,558  13,776  14,648  15,474  

   �)���"5��������)	1 10,044  11,006  11,777  12,599  

   �)���"5��)"���)��"$/"� 2,514  2,770  2,871  2,875  

5=��	3IAGJ��:�         

   ����
&�;"$/"���������)	 19,064  22,155  23,642  25,548  

   ����
&�;"$/"���)"���)��"$/"� 1,638  1,684  1,735  1,688  
��
��(�:  1. �)���"5/������
&�;"$/"� �)��55��������)	���'�"�#���#
' .�)���#�)�� ��! 4 ��%� �$./�� 

�,05�6'
-	��$-"�!!���!-(�
  f*#)���$��'��.�
�� 55  �)�)���"5"�-)�$4���'� �)���  /���
��$��'��.�
�� 30  �)�)���"54���'� �)��
,.�)/���9�,.�) 

 2. ��
,��
$.���� ��! �)	��'�����"�#/�$)4��x 2548 ���� .�9���
,��
 �)	��'�����4��x 2547  
"�#�: �'5�'�$
\9.'�,�
 
 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-60 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

5.5.2 ����� ������������	������������� (Scenario 0) 

 .�9�"�-)�$"�#�'5�'/��/�$)�'.4���' .� 5.5.1 ,�+9��7��4&.�������4��������%���
��$�5����)"��$.���� ��!(�/�'��.4��Y,,�5�� ���� scenario 0  �7����5��
� 5, 10, 15 /�� 20 
�x .�)��.� �$./�� �x 2556,  �x 2561, �x 2566 /�� �x 2571  �$
� �-�(��4��������%��� $�)��- 

�6@����� 1 	7��'%��
,��
�!�#��� ��!(����'  �$
/5�)�����"��
,��
������� 6 ����
�$./�� 

• �'��$���� .���&���/���'������,      

• �������� ��!+.'���.�     

• ��������)	  

• ��)"���)��"$/"�  

• ��
,��
	��'����� (out of pocket) 

• ��
,��
 non UC 

�$
�'�8����	7��'%$�)��- 

1. ��
,��
�� ��!(����'�7����5���������� 3 �����" �$./�� �'��$���� .���&���/���'������, 
�������� ��!+.'���.� /����������)	 4&.�9(� 

��
,��
�� ��!(����'it    =   ��
,��
�� ��!it  /  ,7��'�\9.���"8�yit 

�$
"�# i ��
+*)�����"������������ ��! 3 ��55 /�� t ��
+*) �x)5����% 

 

2. ��
,��
�� ��!(����'"�#	��'�����,��
 ���� out of pocket /����
,��
�� ��!(����'�!�#����
'�,�
/��)����#�]  4&.�9(� 

��
,��
�� ��!(����'jt    =   ��
,��
�� ��!jt  /  ,7��'����&���t 

�$
"�# j ��
+*)��
,��
�� ��!"�#	��'�����,��
 /����
,��
 Non UC 

 

��#�!�,��%�����
5�"�
5��
,��
$.���� ��!(����' �)\9."�#�
9���55������"�-) 3 ��55 !5'�� \9.
"�#�
9���
4(.�'��$�������3�!
�5�� .���&������
,��
(����'�9)"�#��$  �$
4��x 2551 \9."�#�
9���
4(.
�'��$�������3�!
�5�� .���&������
,��
(����'�9)+*) 11,012 5�"(��	�   ��)�)�����\9."�#�
9�
��
4(.��55��������)	�$
���
,��
�� ��!(����'�`��#
 2,749 5�"(��	� (��%�����
&�;"$/"�)  
4� %�"�#\9."�#�
9�4���55������������ ��!+.'���.����
,��
(����'�`��#
 2,191 5�"(��	� 
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��	����� 5.27 	�AM=�A����������=�N6; F�^���	3<�9 2548-2551 

	�A��	 
�̂���	3<�9 

2548 2549 2550 2551 

	�AM=�A�������=�N6; (P): ���         

     .���&���/���'������, 6,965  9,159  9,104  11,012  

    �������� ��!+.'���.� 1,439  1,739  1,975  2,191  

    ��������)	 2,251  2,500  2,575  2,749  

    ��)"���)��"$/"� 212  211  212  208  

    ��
,��
	��'����� (out of pocket) 888 1,062  991  976 

    non UC 384  233 813 662 
"�#�: 	7��'%�$
\9.'�,�
 
 

�6@����� 2 ����%�����
,��
�� ��!(����' 4��x 2556,  �x 2561, �x 2566 /�� �x 
2571   /
�(������"��
,��
 6 ���� �&���$�
'��5 �-�(��"�# 1  /(�4��������%�����
,��

�� ��!(����' ,�(.�)� .��(�4����	7��'% �$
�(����"�#4&.4��������%�����
,��
/(���
�����"����+�����$.$�)��- 

�	3��� 	�AM=�A�=�N6; (P) 
�'��$���� .���&���/���'������, 4&. exponential growth (���x 
�������� ��!+.'���.�     �!�#�.�
�� 5.7 (���x /�����5�!�#�.�
�� 30  �)

��$��'�	�&��(�����&���
28
 

��������)	  4&. exponential growth (���x 
��)"���)��"$/"�  4&. exponential growth (���x 
��
,��
	��'�����   (out of pocket) 4&. exponential growth (���x 
��
,��
�7����5���'�,�
 /�� non UC  �!�#�.�
�� 2 (���x  
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 4&. .���(�(����2*�3� �) �!.+�'� "�#�$.����%��� aggregate rate of cost increase  �)��55 UC �'.
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4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�7����5��55�������� ��!+.'���.� ���,��,�4&.��(������!�#(���x"�#�7���$�'."�#�.�
�� 5.7 
/�.'  
�)���5$.'
��(���!�#��$��'�	�&��$.'
 �!�������"2�"
�7���)� .��9���)		�&�� /�����"�#�
��$��'�	�&����] ,�\�(������!�# *-� �)��
,��
(����'  (���)"�#  5.28 /�$)	��4&.,��

���3�!
�5��,7�/��(�&�')��
� f*#)!5'��\9."�#��
���] ,��	��4&.,��
�'��	���`��#
����% 1.3 �"�� 

��	����� 5.28 5=�FG�M=�A�;6��4��	���	�G��	�=�N6;��<G=;���A� 

 
	�$�����"�� �)	���`��#
 	��4&.,��
(�&�')��
� (5�"/��
) 

��
� 2546 2547 2548 2549 2546 2547 2548 2549 

<3 0.40 0.40 0.38 0.38 6,191 6,729 7,524 8,262 

3-10 0.35 0.35 0.33 0.33 5,495 5,901 6,512 7,239 

11-20 0.56 0.58 0.55 0.53 8,671 9,905 10,702 11,597 

21-40 0.63 0.61 0.60 0.58 9,746 10,370 11,838 12,723 

41-50 0.94 0.91 0.93 0.89 14,688 15,459 18,167 19,456 

51-60 1.17 1.14 1.14 1.14 18,256 19,473 22,438 25,005 

> 60 1.29 1.27 1.27 1.27 20,016 21,687 24,812 27,916 

�' 1.00 1.00 1.00 1.00 15,565 17,028 19,601 21,960 

 

�9(����	7��'%��
,��
(����' �)��55�������� ��!+.'���.� ����$�)��-  

����%�����
,��
�� ��!(����'t = ��
,��
�� ��!�x 2551 X  5.7%  X 1.3  �)��$��'�	�&��(�����&���t 

��	����� 5.29 �	3<�9��		�AM=�A����������=�N6; (P) 

	�A��	 
�̂���	3<�9 

2556 2561 2566 2571 

     .���&���/���'������, 16,129 23,624 34,601 50,679 

    �������� ��!+.'���.� 3,078 4,985 7,916 12,416 

    ��������)	 3,535 4,547 5,847 7,520 

    ��)"���)��"$/"� 183 162 143 126 

    ��
,��
	��'����� (out of pocket) 1,049 1,128 1,214 1,305 

    non UC 731 807 891 983 
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�	3��� ML�;R��<��4�84H (Q) 
�'��$���� .���&���/���'������, �7���$4�.	)"�#�"����5�x 2552 ���#�),���7����)��

	%������� .���&���!������ (�!.) ���
5�
��
�!�#,7��'� .���&��� ���,����-�9�,.�)��	���"�#��5
4�� ,���5����!���)�� .���&���f*#)� .����
9�4���55
��������)	 

�������� ��!+.'���.�     ����%������&��� �) NESDB � (\9."�#�
9�4���55
�'��$���� .���&��� + \9."�#�
9�4���55��������)	) 

��������)	  ����%���,7��'�\9.������(� 
��)"���)��"$/"�  �.�
�� 85  �)����%���,7��'�\9.������(� 
��
,��
	��'�����   (out of pocket) ����%������&��� �) NESDB 
non UC ����%������&��� �) NESDB 

����%���,7��'�\9.���"8�y +.�������%���
,��
	��'�����/�� non UC  ,�4&.(�'�� ����%
������&��� (�7����	%�������!�1������2�3���,/����)	/��)&�(�)  

����%���,7��'�\9.������(�/��\9.��5\�����
&�;"$/"� �)��)"����������)	,�	7��'%
�$
4&.��(�����������(�f*#)+9��7���$(���$�5���2*�3� (��
�����
$/�$)�'.4���	\�'� 6) 

����%���,7��'�\9.���"8�y4��������� ��!+.'���.� 	7��'%,�� 

����%���,7��'�\9.���"8�y4� UCt  =  ����%������&���t � ��"8�y�'��$���� .���&���t � ��"8�y��������)	t 

 

��	����� 5.30 �	3<�9��	ML�;R��<��4�84H (Q) 

	�A��	 
�̂���	3<�9 

2556 2561 2566 2571 

    ���&��� 68,251,391 69,678,624 70,439,953 70,636,426 

     .���&���/���'������, 5,001,858 5,001,858 5,001,858 5,001,858 

    �������� ��!+.'���.� 49,789,864 49,593,301 48,783,846 47,720,830 

    ��������)	 10,839,150 12,473,291 14,086,678 15,402,116 

    ��)"���)��"$/"� 9,213,277 10,602,297 11,973,677 13,091,798 
"�#�: 	7��'%�$
\9.'�,�
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5-64 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

��	����� 5.31 �	3<�9��		�AM=�A���������  

	�A��	 
�̂���	3<�9 

2556 2561 2566 2571 

��
,��
�� ��! (�.��5�")  395,409 558,642 791,556 1,125,114 

��(���!�#��
,��
�� ��! (%) -0.88 7.17 7.26 7.30 

��
,��
�� ��!(�� GDP (�.�
��) 3.63 3.84 4.06 4.31 

��
,��
�� ��!/
������"         

     .���&���/���'������, 80,676 118,163 173,070 253,489 

    �������� ��!+.'���.� 153,249 247,217 386,183 592,492 

    ��������)	 38,321 56,713 82,370 115,825 

    ��)"���)��"$/"� 1,688 1,715 1,709 1,650 

    ��
,��
	��'����� (out of pocket) 71,608 78,626 85,487 92,199 

    non UC  49,867 56,208 62,736 69,459 
"�#�: 	7��'%�$
\9.'�,�
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68 �x �V�) 75 �x f*#)�9)�'��	���`��#
 �)��� (&�
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��"�#��$ (&�
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5-66 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�����.!�/$���5��5�$'�"
� ��	��5�(�4�� /����	��5�(�f-7� 

������$��	��5�(�4�� ��	��5�(�f-7�"�#��)\����"54�')�'.�)"�����)���
�	��.!�/$�  ��'���	
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\����"5(���� ��!/���2�3���,�
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��)	��5	��"�#'+*)�
��)����8�� "7�4�.���,�$���������"8���! 
	'5	�	��4&.,��
�$. /������+	'5	�	�%��!�$.�(����  ����$0��&�)	�%��!$.���� ��!"�#,�
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'��	����;(������-�������!�,��%�\� �)��555������� ��! �!�#��7����9� .�����/��4�������5���)
(����4����	( 

��	����� 5.32 �	3��j�G4�5�9��������	
������������ 
�	3��j ���<�
/�6;G�@;6� 

���� .�+*)5�����/��	'�	��5	�� 
��:���
:  
�
������������ ��!4�.
	��5	�����&�&�"��	� 

• ��(�����4&.��"8�(����������� (\9.�6'
���/\9.�6'
4�) 

• ��(�����4&.5����� .�� (��#�4&.5�����\9.�6'
4� 

• 	'�	��5	��5�������)�����:�)���/��	�$���)��	 

• 	'�	��5	�����4&.5��������/!"
;��	�/!)   

• 	'�	��5	�����4&.5�����/!"
; �̀�� �̀�   

• ��
��'����	�
4�������3� 
�����"8���!��55�� ��! 
 
 

• ��
,��
�� ��!(����'���&���   

• ��
,��
�� ��!�!�#������)�����:�)���/��5��������9�  

• '������`��#
\9.�6'
4� (�`!��������	)   

• $�&��������	\9.�6'
4�  ��(����������)!5�5��$.'
��	
���-���) (�`!��������	) 

	�%��!5������� ��! 
 

• \9.�6'
���-���)"�#	'5	��$.  

• ��(���6'
(�
$.'
��	� .����$���  

• ��(���6'
(�
$.'
��	��$5'4��$0� 0-5 �x 

• ��(��(�
\9.�6'
4�/����(��(�
4� 30 '�� (�`!��������	)   

• ��(����������)!
�5��f-7�4� 28 '�� (�`!��������	)                                                                                                                               
	'�����8�� �)��55�� ��! 
�����4����� .�+*)/�$.��55������	'�
/(�(��)���(��2�3����������� 
�
��)�� 
	'����"���"�
��� (	'������	) 4�
���� .�+*)/���$.��55��������'��)������
�� ��!/(����9�/55 

• ��(�����4&.5������� ��!���5(�	'�,7����� ���'��)	�
,���5	��'
 (&�-�"�# 1 ��5&�-�"�# 5)   

• ��
,��
	��'�����$.���� ��! (%(����
�$.) ���'��)	�,�
��5	��'
 

��55������.�)�� ��! 
��.�)�7�f��? 

����)"���!�#��:�)������(�
����'�
���
	'� �&�� ��5�(���(� ��	,�����5����	

��95/��/�������; 

• ��(������,05�6'
$.'
��	"�#����+�u:���'�)/��	'5	��$. 

• ��(�����(�
,����5�(���(� 

• ��
,��
���5����	
��95/��/�������; 

,�� .�9��5�-�)(.�/������$0�	�%��!$.���� ��!$�)"�#�$.����'/�.' .�)(.� ����+�7��4&.����
!�-����4�����7���$���5/�'	�$4����
���$�5����)"��$.���� ��! �!�#�4�.5����+*) Scenario "�#
$��'��/�'��.��(� $�)��- 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-68 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

<��	]��6@�
�� 	��  
�
������������ ��!4�.	��5	�����&�&�"��	� �$
�`!��\9.�
��
�$.�.�
	'����"8�y�$.��55�����������3�!
�5��,���+��5�������8��%��  �)����$
�����

	��4&.,��
  ���,����-����)"��$.���� ��!,���.�	'�	��5	��$.����"8�����
&�; ������5���)
	�%��!5����� �����"8���!���,�$���5�����$.���� ��!4�.$� *-��'��/�'��.��(� ���&�&�"��	��
��"8�y�$.��5����:�)���/�� ,�$��	(�$(�����(��
,������
��)������$
�����
	��4&.,��
 /��	'��$
��(���!�# �)����,05�6'
$.'
��	"�#����+�:�)����$. �&�� 	'�$�� �5��'�� ����(.� 

<��	]��6@��� ����)"��$.���� ��!��
4(.�(���� �-��9)�7���$��:���
4�.���&���
����+�$.��55�����$.���� ��!"�#�	�%��!�
��)"�#'+*)/���"���"�
���  /���$.��55�����"�#�$.�(����
/��������"8���! (��$,�	��5	��������	"�#�� *-�$.'
 

"�-)��-	%�\9.'�,�
�$.����	'��&�#��
) �)���"5"'�'��%��� 	'�	�$,��\9.�&�#
'&�V /��
 .�����/��,��	%�������(�',��5 �!�#��7����9�����$0�$.���� ��!/������7���$���5/�'	�$�!�#�

���$�5����)"��$.���� ��! /���$.����,�$��$	'�	�$��0�,��\9.�&�#
'&�V���#
'��5����$0�$.��
�� ��! 5 ����$0� �$./�� 

• ���� .�+*)/��	'�	��5	�� �)5������� ��! 

• 	'�
�#)
��"�)���	��) �)��55�� ��! 

• 	�%��!5������� ��! 

• 	'�����8�� �)��55�� ��! 

• ��55������.�)�� ��! 

\9.� .���'�����"�������$.!9$	�
/������#
�/������	'�	�$��0�����
��)�������
 
(��
�����
$�
9�4���	\�'� 11) ����+�����$.$�)��- 

���� .�+*)/��	'�	��5	�� �)5������� ��! 

 ��	A�	3�6���	
�������6�5< 5;�<54��Nj 
5;�<��TO�O��F���

�k4�6�4 

Scenario1 ���&�&�� .�+*)��"8�y 100% ��0�$.'
 �� 

��(�����4&.��"8�y  x% ��0�$.'
 �.�
 

Scenario2 ������4����������+��5������$. ����0�$.'
 �� 

!�1����55��)(��4�.������"8���! ��0�$.'
 �� 

Scenario3 ���&�&�"��	�����+� .�+*)5�����
�� ��!,7����� �-�!�-����  

��0�$.'
 �� 

���&�&�����+�����4&.��55������
�� ��!(�	'�����+"�)�2�3���, 

��/��4, �� 

����+M�������)�� 

• ��(�����4&.��"8�y���'��  85% 
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• ��(�����4�.5����� �)���'
5����� (	��-)/	�/�x) 

• ��(����'�\9.4&.5�����\9.�6'
��� �)��)!
�5��(�����'
5��������9� 

• �.�
�� �)\9.�6'
��	���-���) (�5��'��/	'�$��) �$.��5���$9/�(�����#�) 

• 	'�!�1��2��
��! �)	�4�".�)+�#� ��.�)�)	;	'��9. /��4&.������	�4�".�)+�#� �!���
,����������	���#�)��3� 

	'�
�#)
��"�)���	��) �)��55�� ��! 

 ��	A�	3�6���	
�������6�5< 5;�<54��Nj 
5;�<��TO�O��
F����k4�6�4 

Scenario1 /�.�YV������	��4&.,��
 �)��55 CSMBS ��0�$.'
 �.�
 

 ����,�$���)5����%"�#�����4���
�
�' ��0�$.'
 �� 

Scenario2 /�.�YV������	��4&.,��
 �)��55 CSMBS ��0�$.'
 �.�
 

 �!�#��
,��
�!�#�����:�)��������$�Y,,�
���#
) ��0�$.'
 �� 

Scenario3 ���,�
�7���,$.���� ��!�9�".�)+�#� ��0�$.'
 �� 

 ��.�)��55�������� ��!&�&� ��0�$.'
 �.�
 

����+M�������)�� 

• (.�)!�,��%�4�.+��)/".���#
'��5����$0����#�) co-payment /�� contribution  �)���������
�� ��! 

• ,�$/ 0)/��,�$�������'��)���4&.��55��3� (tax-based) /�����,��
�"5��)"��������
�� ��! (contributory health insurance schemes) �'"�-)����"2�"
��,,�(.�)	�$'�����
	'�������55�$�
' (single system) ����\�\��� (mixed financing health system) 

• ���'
5��������9�������4����5�����)5����%��$�����7����5���4&.5�����\9.�6'

��� /�������.�)������ ��! 

• 3 ��)"������5�����/
�,����� ,*)������+5��"�2"�)  �)����"2�$.  ����'
��)"��,�&�'
���#�)���,�$���/�������'������	'����#
) (pooling risk)  /(�����"�#,�
�'��)"�� 	'� harmonized ��"8�y �)/(�����55���� �$
(.�)4�.���$	'��9.�*�'�����
	'�/(�(��)������'��) 3 ��55  /��\9.4�.5�������	'�
*$��55�����������(�'/
�
5����� 

• ���,��' 3 ��)"��,���YV�� �!����'��$���� .���&���4&.'�8� fee-for-service 4� %�"�#
��������)	/�� 30 5�" 4&.'�8� capitation "7�4�.��
,��
(����'(��)�����   

• ����"2�������.�
�� 90  �)�+��5��������� �)��	���&�  ���&����.�
�� 97 ��'
,��
�)���"5 (contribution) 
��'.��`!��	�!���� (�.�
�� 3) ��(.�),��
 �$
/(���
��&�!,���',��
/(�(��)��� f*#)������,��"��!
;��� (��4&���
�$.) /(��
��)���0(���#���
4&.5������0
�)	)(.�)��',��
 (co-payment) �.�
�� 30  /(����"8�������$.'��,�4&.'�8����



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-70 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

���3�/\��Y,,�5������/\��5��%  /(� 30 5�" �)��������'��$���� ��4&� ���������
�� ��!����'	����5�
��)�$�
' /(����$.��',��
 

	�%��!5������� ��! 

 ��	A�	3�6���	
�������6�5< 5;�<54��Nj 
5;�<��TO�O��
F����k4�6�4 

Scenario1 ��(�����(�
$.'
��	��'4,/����	���0)�$�) x%  ��0�$.'
 �.�
 

 '������`��#
 �)\9.�6'
4� ��0�$.'
 �.�
 

 ��
��'����	�
�$�) ��0�$.'
 �� 

Scenario2 !�1���	��� ��
5������� ��! ��0�$.'
 �� 

Scenario3 ������.�)	'�� ./ 0) �)��555��������9�  ��0�$.'
 �� 

����+M�������)�� 

• ��,,�(.�)!�,��%�����!�#	�%��!5�������5�����`!�� �&�� ����	�!����: ��,(.�)
!�1��	�%��!���4�.5��������'�����/,������%;�"����-�  ����\9.�9)��
�: ���,�$�����5
	��4&.,��
4���%�&�')".�
 �)&�'�( (end of life)  �����$0�: ���!�1�� IQ /�� EQ  �)
�$0��"
4����	(  ����/�))�������55 /������/�))��(��)$.�' 

• 	'�!*)!�4, �)\9.4&.5����� 

• ���� .���5������3�f-7� ����(�����#�) (readmit)  �)\9.�6'
���-���) (�5��'�� 	'�$�� ��5
��$) 

• ���'
5��������9�\��� RCA (������	�%��!) 

• 8�����5�� (governance) �������#�)"�#��	��
�4	�/(� ���	
+9�(�',��5/�������� 
	'�����$9/� /��� negative feedback ��5��)!
�5��"�#"7���$� /��� positive feedback 
(4�.��)'��) ��5���'
5�����"�#$9/��� ��!����"7�4�.	����6'
�$. 

• ����)5�)"��$.���� ��! 98% 4� sp2 +.�4����	(,�� sp3 	'��)"��4����#�)&�&�
� ./ 0)/��5��������9� 100% "7��+�������
4�.$�] 4&.�"	����
�"�#"����
 ����
�)"��4�	� � institution of family physician care  �����+�5��,�����+5���$.'��,�
\��(/!"
;����!
�5����#	� 

• ��	���&������55��)(��/������.�����:�)��� �!���(.�)���4�.�	��6'
,��$.���3� 
/�����$�7���  

• ,�$���� �)��55�� ��!��$�5���9�  (primary care) ,��
9� 4�� (���) �!����9.
��)!
�5�����$. 	'�!�1����55�� ��!��$�5���9� (primary care) 4�� (���)4�.
� ./ 0)  	'�,��)� NGOs "�#"7�)���&�)��� /(����	
�$.��5	'�&�'
�����,����� 

• +.�"7�4�.��55�� ��!��$�5���9� (primary care) � ./ 0),�&�'
�$��(�����(�
 �)	�
,� 
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• 	'������)"���!�#����!*#)(���) ������5���� ��������&�)���,��3; �)�����)�����9�
�YVV�".�)+�#� 4�.����/ �) �� �!�#�4�.��	��$�) �&�� ��%��!&���)��( 4&.���3���	�$. /(�
���	�/!)�'����������� 

	'�����8�� �)��55�� ��! 

 ��	A�	3�6���	
�������6�5< 5;�<54��Nj 
5;�<��TO�O��
F����k4�6�4 

Scenario1 �!�#��(�����4&.5������� ��! �)	��'�����"�#
��,� ��/��4, �� 

 �$��$��'���
,��
$.���� ��! �)	��'�����"�#
��,� ��0�$.'
 �� 

Scenario2 �!�#������$.��55�����"�#�"���"�
������'��)��55
�������� ��!  

��0�$.'
 �.�
 

 ��.�)	'�����8��/���$������	4����� .�+*)5����� ��0�$.'
 �� 

Scenario3 	'��"���"�
������'��)��55�������� ��! ��0�$.'
 �.�
 

����+M�������)�� 

• 	'�����8��4�$.��	�%��!/��'�8�������3�!
�5�� �)\9.4�.5�������5\9.������(�4�
��55�� ��!���,������YV��"�#(.�)/�.� �
��)���)$�'� 

• \9.���
�$.�9)������',��
	�����3�!
�5�� 

• \9."�#$9/��� ��!�$.��5�)������� ��!$� 

• ����"2�"
�
9�4���������"2"�#���
�$.(����'���&���4���$�5���) (lower middle 
income country)  ���
,��
$.���� ��!����%�.�
�� 6  �) GDP �.�
�� 50  �)
��
,��
$.���� ��!������
,��
"�#���&�&�,��
��) (out of pocket)  "7��
��)��4�.����
���4&.,��
�!�#��� ��! �)���&�&��$�) 

• 4�����"2/	��$� 4&.��55�������� ��!+.'���.�"�-)����"2 "��	��$.��55�����$.��
�� ��!"�#�"���"�
��� ���	'�����#��-7� /������.���4�.��+��5��������3�!
�5��
���&�"�#/�')���7��� 

• \�����7��',4��x 2006 !5'������ .�+*)5�����
�)�	'�/(�(��)��� /.,����"8�y
��������/(��0�������	"�#"7�4�.� .���+*) �&�� 	��4&.,��
4�����$��"�) ��3�  +.�,�4�.	�
,�����	�$.�
������$.��5	'��"���"�
(.�)4�./(.(�� ������	"�#�7�	�V	���)��  "�#
����"2/	��$�4�.�)��	��/"0�f�#/��\9.���55�����$.'
 

• ��	5�)��	�0��YV��$.�����
���5 �)��)	 �&�� '�%��	 "�#\9.�6'
� .���+*)��55 DOT 
(Direct observation therapy �������$9/�4�.\9.�6'
������
�(����.�) ��#�/�.�YV���$
���
��4�.
�"�#5.�� �0����5�YV��������+��)��"7��$. /��+9���)	��)���
, 

• ����8����,���&���������5�
54�����7���5$9/�/��������	'5	���	����4�.5�����  
�
��)���0(� ���#�),�������������"2���� 5������� ��!�0	'����� /(�5�)����"2�0����0�
$.'
 �!���5������� ��! ����������	.�"�#'�� +.�,�	'5	� 1.(.�)(�5	7�+��$.'��



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-72 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

���5�����
5�
�
��)����5���	.�5������� ��!  2.+.�,�	'5	���	� !�5.�+��5�����
4�.��"8�y	�� .����\9.(�$���4,��)'��,����3������� �+��!
�5��/	�&�-/,)���#
'��5	��4&.,��

4�������3�  $�)��-���	���(.�)�,�$
�����
5�
"�#&�$�,�4����	'5	���	�  ���(�-)��	�
�$.�
��)����"7�4�.�+��!
�5�����&�����+$9$���$.���'�� (/!"
;"�#'�����&�
�)���$��� 90,000-100,000 4� %�"�#����)���$��� 10,000-20,000 5�"  /!"
;�`!��
"�)���&��)���$��� 2-3 /�� 4� %�"�#����)���$��� 4-5 ��#�5�") 

��55������.�)�� ��! 

 ��	A�	3�6���	
�������6�5< 5;�<54��Nj 
5;�<��TO�O��
F����k4�6�4 

Scenario1 !�1����55 .�9�������"2$.���� ��! ��0�$.'
 �� 

 ���&�&���
� 15 �x *-����$.��5���(�',	�$���)	'�
���#
) 100% 

��0�$.'
 �� 

Scenario2 ��(���6'
$.'
��	"�#����+�u:���'�) 	'5	��:�)����$.
�$�) x% 

��0�$.'
 �� 

Scenario3 ".�)+�#�/&�&��	'�!�.�4����,�$�����55�u:���'�)
/��	'5	��:�)�����	 

��0�$.'
 �� 

����+M�������)�� 

• Health literacy /�������.�)	'�� ./ 0)4���$�55�		����#
'��5�� ��! 

• ���!�1�����#�)��#��!�#��� ��! �&�� ��
����"�"�2�;�!�#��� ��! 

• 	'��&�#��
) �)��55 .�9�������"2 �)\9.��55����� 

• ���	'��!�#)5��)����/���:�)�����	 1-2%  �) GDP  

• 	'���.� health literacy 4�.���$	'�� ./ 0)��'�5�		� (.�)2*�3�4�.&�$�,�'��(.�)�)"��
�"���� ,*),�"7�4�.���&�&��"
�	'��9. �'�+����$7�����&�'�("�#"7�4�.��� ��!$�  

• 	'������)"��4�.���$ health literacy �&�� ���4�. .�9� ��'���$.���� ��!\�����#�
��8��%� f*#)��#�"�#���"8�!���"�#��$	�� �"�"�2�;  	'������7���$����%h;4�
�+����"�"�2�;(.�)���
������#
'��5�� ��!������$��'�����
  

• ���#�)�� ��!�������#�)	'��&�#���5	'�����'�"
�2��(�; (.�)!
�
�����#
�	'��&�#� 
����#
�!�(���� 

• ��55���4�.	'��9.$.���� ��!	'��
9�4���55��)���
� ���2*�3�"�#�&�
)4��!5'���$0�
'�
����"�#���,����)���
�����(�-)	���;�9) ���,����-��������55"�#,���#������5����
/�))�������55/���������#
) 

• ����)"��4�)������
��)���
��������#�)"�#$� /(�	'�����#
��	�)��.�)/�� ���5���))��
����
��)���
�4�� ��.�4�.	'��9.���#�)����:�)���/��$9/� 
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• ����"2�"
��.����#�)������3��������� 	'���.�"�#!�-����5����� ����5��������9� 
��.����#�)���$9/��� ��!(���) (self care) ������55�� ��!&�&� "7�4�.���'
5�����
���9��	'�� ./ 0) 

f*#)\9.'�,�
�$.�7�����$0�"�#�$.��5��- �'��5����$0�"�#�$.,�����"5"'�'��%��� 	'���0�\9.�&�#
'&�V
/�� .�����/��,��	%�������(�',��5�����$	'�	�$��0��!�,��%���'��� /�$)4�(���)"�# 
5.33 /�����5���)���� .������!�#�
���$�5����)"��"�)��)	$.���� ��! �����'.4��9�"�# 5.7 /��
(���)"�# 5.34 

��	����� 5.33 ��	����	�G7��<IA��	3��j���������:
3�	��:;54�F��	A�	3�6���	
���
����6�5<: ��������� 

��	����E��:
35;�<5	��5
�<����	4��	������ 

/.'����55�������� ��! �)�"
,�����+	��5	�����&����$.����5+.'���.�  /(�$.'
 .�,7���$ �))5����%/��
���� .�+*)5����� "7�4�.���$	7�+�'�����&�&��"
�$.��5	'�	�.	��),����55�������� ��!���.�
�!�
)4$ �$

!�,��%�4� 3 /)�� �$./�� ���� .�+*)/�����4&.��"8�y  	'�	��5	��$.����"8�����
&�;  	'�	��5	������ 
	�����3�!
�5�� 

 .�9��Y,,�5�� 

• ���&�&�� .�+*)��"8�y: ����%�.�
�� 96  �)���&������������ ��! % ���
�
� 2551 

• ��(�����4&.��"8�y: ��$��'����4&.��"8�y �)"����55�������`��#
�.�
�� 73   

• �������� ��!"7�4�.���&�&�����+�$����	��4&.,��
$.��������3�!
�5���)�$.�.�
�� 50-80  /���	�)��� 30 
5�"������55�������� ��!"�#�$����	��4&.,��
$.��������3�!
�5���)�$.��"�#��$   

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

���&�&�� .�+*)��"8�y 100% ���&�&��"
"��	��
�'��$����$.���� ��!4�
��554$��55��*#) 

  √   

��(�����4&.��"8�y�7����5\9."�#�6'
"�#
���
�$.�.�
  100% 

�7����5\9.���
�$.�.�
	'��
��(�����4&.��"8�y 100% 

  √   

������4����������+��5�����
�$. 

��55 �)�(.�'��	��5	��
������3�!
�5��"�#
�'.�) '�) ����,��
�5�-

������"�#(#7�/�����������'
,��
  ������4�����������5
5�����,�����'
)��4$�0�$.  
��,7���$	'�+�#4����� .���5
������3�  �����
�'�������  
�����������4�.5����� (���
/)�	��"��	��"���"�
���) 

+.�4�.������+��5������$. 
,��\�(��(.�"����55�9) 

×   



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-74 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

�+���5�����(���"8�y��$	�.�)
��5�9��7���� 

    √   

!�1����55��)(��4�.�
�����"8���! 

�����)(��������'���*#) �)
���(�$���4, �)/!"
;"�#,���)
(�'\9.�6'
��
�)��)!
�5����#� 
f*#)��'�4�V�,����������)(�'
\9.�6'
��
�)��)!
�5����$�5
"�#�9) *-� �!�#���5������3�"�#
����� 	'�/(�(��) �)
���(�$���4,��)(��\9.�6'
 
��,,�����,��	'����/�)
 �)��	 2��
��! �)
��)!
�5�� /����,,��$.��5
\�5�)��'�,���)�#���  �)
������������ ��! 

  √   

���&�&�"��	�����+� .�+*)
5������� ��!,7����� �-�!�-����  

�����"5������� ��!
!�-�����$./�� ����:�)�����	 
������3���	 5������� ��!
�7����5\9.�6'
��	���-���)/��
	�&�� 5������� ��!4�
�+��!
�5���7����5	�
!����/��\9.�6'
"�),�(  
5������� ��!�7����5	�,� 
"�������" 5������� ��!/�
/���$0� ����/�����)	��$ 
/��5������� ��!"�#�
	��4&.,��
�9)"�������" 

  √   

���&�&�����+�����4&.��55
�������� ��!(�	'�����+
"�)�2�3���, 

�!�#������!4��������� /��
��,"7�4�.��55����/ �) ��
4����4�.5����� 

��,��YV�� financial 
 �)��)"��"�#�9V���
 
contribution ,��\9.�
��
�$.�9) 

×   

��(�����4&.��"8�y���'��  85%     × �����$."�-) good 
/�� bad 
outcome 

��(�����4�.5����� �)���'

5����� (	��-)/	�/�x) 

    × �����$."�-) good 
/�� bad 
outcome 

��(����'�\9.4&.5�����\9.�6'
���
 �)��)!
�5��(�����'
5�����
���9� 

���!/'$�.�(�)	'�����
,��) 

  × �����$."�-) good 
/�� bad 
outcome 



5""�# 5 
����)"��$.���� ��! 5-75 

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

	'�!�1��2��
��! �)	�4�
".�)+�#� ��.�)�)	;	'��9. /��4&.
������	�4�".�)+�#� �!���,�
���������	���#�)��3� 

��.�)����!��)�7���,&�&�  
�$
�`!���!2�V�) (inter 
conference) 4��������
������	�&�&� ���#�),��
\9.�V�)�	'���5\�$&�5�9)
�'�� � .�4,����$0��� ��!
���'�� 

  √ �7���$5"5�"
������	�
�� ��!/��(.�)
	7��*)+*)���#�)
�"	����
�"�#
����� (inter 
conference) 

��(�����4�.5����� �)���'

5����� (	��-)/	�/�x) 

    × �����$."�-) good 
outcome /�� 
bad outcome 

��(����'�\9.4&.5�����\9.�6'
���
 �)��)!
�5��(�����'
5�����
���9� 

���!/'$�.�(�)	'�����
,��) 

  × �����$."�-) good 
outcome /�� 
bad outcome 

�.�
�� �)\9.�6'
��	���-���) 
(�5��'��/	'�$��) �$.��5���
$9/�(�����#�) 

    × �� .�9�
��
(.�)!�1�����
��05 .�9�4�.
�� *-� 

5;�<A6��A7�����	5
6����	3�������� 

/.'����55�������� ��!,�"7�4�.���&�&�����+� .�+*)5������� ��!�$.�� *-� /��&�'
�$����	��4&.,��
 �)
	��'������$.  /(������55�������� ��!���	'��#�	)����������+��������������4�.��5���&�&��$.4����	( ��55
�������� ��!$�)����'�0���	'�
�#)
�� 	'�
�#)
������+!�,��%��$.,�� 2 ����$0� �$./�� 	'��#�	)"�)����)�� �)
��55�������� ��!  /��	'�������"8���! �)��55�������� ��! 

 .�9��Y,,�5�� 

• ��
,��
�� ��!(����'���&���: 4��x 2548 ��
,��
�� ��!(����'�"����5 6,994 5�"  	�$�����.�
�� 6.14  �) GDP 

• 	��4&.,��
�`��#
(�����'
�-7�������!��8;  (RW): ��".��+*)���	�$	��4&.,��
 �)��)!
�5��f*#)��!��8;��5(.�"�� ���
4�.5����� /�����	�$��	� �)/(�����)!
�5�� f*#)!5'��\9.�6'
��"8� .���&����	��4&.,��
(��	��-) �)������
��)!
�5�� 17,714 5�" ��)�)�	��\9.�6'
��������)	 12,487 5�" /�� UC 7,050 5�" 

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

/�.�YV������	��4&.,��
 �)
��55 CSMBS 

�$	��4&.,��
"�#��,7�����   √   

����,�$���)5����%"�#
�����4���
�
�' (more 
specific) 

    √ ��
+*)���
�7���$��(��
���,��
 �) 
UC 

�!�#��
,��
�!�#�����:�)���
�����$�Y,,�
���#
) 

��������:�)��������$�Y,,�

���#
)/�.' ,�&�'
�$	��4&.,��
4�
��
�
�' �� ��!���&�&�
�$
�'$� *-� 

  √   



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-76 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

���,�
�7���,$.���� ��!�9�
".�)+�#� 

�!�#���"7�)����'��� (�)	'�
(.�)���".�)+�#� /5�)�5�����
���5�����) 

  √   

	'� harmonized ��"8�y �)/(�
����55 

����'��)"��,�&�'
���#�)���
,�$���/����'������	'����#
) 
(pooling risk)  /(�����"�#,��'
��)"�� 	'� harmonized ��"8�y
 �)/(�����55���� �$
(.�)4�.
���$	'��9.�*�'�����	'�
/(�(��)������'��) 3 ��55  
/��\9.4�.5�������	'�
*$��55
�����(�'/
�5����� ���
����+ harmonized ��"8�y'�8�4�
�����$����"�)����)��/��\9.4�.
5�����,�&�'
�$���"7�)��"�#
f-7�f.�����'��)���'
)��(��)] 
/���$�����, �) health 
interventors "�# �$�����"8���! 

  √   

��55�������� ��!	'�����
��55�$�
' (single system) 
����\�\��� (mixed 
financing health system) 

/�.�YV��	'������#� �)��55 
financing  �)/(�����55 

���,��' 3 ��)"��,��
�YV�� �!����'��$����
 .���&���4&.'�8� fee-for-
service 4� %�"�#
��������)	/�� 30 
5�" 4&.'�8� capitation "7�
4�.��
,��
(����'(��)���
��   

× +.� harmonized 
��"8�y/�.' �0���
	'�/(�(��)
���'��)��55 

	'�� co-payment /�� 
contribution  �)���������
�� ��! 

������: 90%  �)�+��5�����
���� �)��	���&�  ���&��� 
97% ��',��
�)���"5 
(contribution) 
��'.��`!��	�
!���� (�.�
�� 3) ��(.�),��
 
�$
/(�����&�!,���',��

/(�(��)��� f*#)������,��
"��!
;��� (��4&���
�$.) /(�
�
��)���0(���#���4&.5������0

�)	)(.�)��',��
 (co-
payment) �.�
�� 30  /(����"8�
������$.'��,�4&.'�8�������3�/\�
�Y,,�5������/\��5��%  /(� 30 
5�" �)��������'��$���� ��4&� 
����������� ��!����'	����5
�
��)�$�
' /(����$.��',��
 

"7��$.��#����55 
targeting 	�,�"�#$�
!�/�.'�"����-� 

×   
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5�9����	4��	������ 

���"�#5�		����"8�y����������������� ��!��554$��55��*#) 
�)������+�����	��#�)
��
���$.'�� ��#�5�		��������-�
�,05�6'
����(.�)�����55�����$.���� ��! 5�		��������-� 
,��$.��55�����"�#�	�%��!������ f*#)��55�������� ��!"�#$�	'���5������	�%��! �)5�������#��\9.�4&.��"8�y 	�%��!
 �)5������� ��!��
+*) �����"8�\�4�������3�  
	'����$��
 �)\9.�6'
  /��5�����"�#�����#
' .�)��5"�)���/!"
; �$./�� ���(�5���) �)\9.4�.5����� 

• ��(�����(�
: 4��x 2549 ��(�����(�
$.'
��	��'4, �"����5 28.4 (�����&���/��	� /����(�����(�
$.'

��	���0)�"����5 83.1 (�����&���/��	� 

• '������`��#
 �)\9.�6'
4�: ��".�������"8���! �)������3��$.4���$�5��*#) �!������\9.�6'
�	'����/�) �)��	
�"����� ����������0��
+*)	��4&.,��
"�#�!�# *-� f*#)��
+*)�����"8���!4�������3�(#7� ,�� .�9�!5'��'������`��#

 �)\9.�6'
��"8� .���&����9)"�#��$ (6.5 '��) ��)�)�	��\9.�6'
5�(�"�) (4.4 '��) /��\9.�6'
��������)	 (3.7 '��) 

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

��(�����(�
$.'

��	��'4,/����	���0)
�$�) x%  

��(���6'
(�
 ����\�,�����

�Y,,�
 �$./�� 	'����/�) �)��	 
��
�\9.�6'
 2��
��! �)
��)!
�5�� �'"�-)	�%��! �)
������3� $�)��-�,*)	'�,�
!�,��%��Y,,�
��#�] "�#��,,��\�
$.'
 �$
�`!���Y,,�
$.����	 
��
� /��2��
��! �)
�+��!
�5�� /��'��	����;����
��	"�#���������
&�'�(!��	'� 
�'"�-)������	"�#���� .�+*)5�����
/��	�%��!5��������,��\�(��
������
&�'�( �)\9.�6'
 

���'��	����;��(���6'
(�
�
 .�,7���$5�)������ ���#�),��
4�5�)��	\9.�6'
��,,���
���
&�'�(4���)!
�5�� ��"��&�� 
��	���0) /����	��$�; f*#)
\9.�6'
��'���*#)��,,����
&�'�("�#
5.�� /�����(�$���4,$�)����'�0
��,,�/(�(��)������'��)\9.�6'

/(������� �&�����'��)��)"�� 
"7�4�.���(�	'���(���6'
(�

4��&�)	�%��!5�������,,�
	��$�	��#���$. 

√   

���� .���5������3�f-7� 
����(�����#�) (Readmit) 
 �)\9.�6'
���-���) 
(�5��'�� 	'�$�� ��5
��$) 

��(�������5\9.�6'
4�f-7�����
�	��#�)��".��	�%��! �)���
���3� �������,7�����
\9.�6'

4�&�')�'��"�#����� /���
\�������3�"�#$� �0,�"7�4�.�����
�����5\9.�6'
4�f-7���.�
�) 

��(�������5\9.�6'
f-7���'���*#)
 *-��
9���5��	"�#\9.�6'
����$.'
 
��	���-���)5�)��	,7�����(.�)
�����)!
�5��5��
	��-) "7�4�.
������������3�f-7���
4�
�'��"�#�7���$	��� .�)�9) 

√   

'������`��#
 �)\9.�6'
4�
�$�) 

'������`��#
 �)\9.�6'
 ����\�
�,�����3%���	 �)\9.�6'
/��
���(�$���4, �)/!"
;4����
,7�����
\9.�6'
 ������
��)!
�5�����,���������$
�����"8���! �)���5����� 
���#�),��,��(.�"��4����
4�.5�����"�#�!�# *-�  

  √   



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-78 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

!�1���	��� ��
5�����
�� ��! (4�.	��5	��
!�-�"�#���)��� /���!�#
	�%��!5�����
�+��!
�5��) 

,�$���� �)��55�� ��!��$�5
���9� ,��
9�4�� (���) �!���
�9.��)!
�5�����$. 	'�!�1��
��55�� ��!��$�5���9�4�� (
���)4�.� ./ 0)  	'�,��)� 
NGOs "�#"7�)���&�)��� /(����	

�$.��5	'�&�'
�����,����� 

  √   

������.�)	'�� ./ 0)
 �)��555��������9� 
(primary care) 

+.�"7�4�.��55�� ��!��$�5��
�9�  � ./ 0),�&�'
�$��(�����
(�
 �)	�,� 

  √   

  ���'
5��������9�\������
������	�%��! 

     

  +.�4����	(,�� sp3 	'��)"��
4����#�)&�&�� ./ 0)/��5�����
���9� 100% "7��+�������

4�.$�] 4&.�"	����
�"�#"����
 �
����)"��4�	� � institution of 
family physician care   ����
�+�5��,�����+5���$.'��,�
\��(/!"
;����!
�5����#	� 

  √   

	'�!*)!�4, �)
\9.4&.5����� 

��".��+*)	�%��!5�����  (.�)4&.����7��',	'�	�$��0� × 	'�����
!�,��%����#�)
��-4����	(  

�7���$(�'&�-'�$��55
�� ��! /������7���$
��55����7���5/�����
������"�#uY)(�'�
9�4�
��55�� ��!  

   √ +.����55
 .�9�"�#$��0
����+"7��$. 

	'��&�#��
) �)��55
 .�9�������"2 �)
\9.��55����� 

	'���)����/�����5����4�.
�+��!
�5������+4�.5�����
�
��)�	�%��! �&�� ���!�1��
��55�	��� ��
4�.	'�&�'
�����
"�)'�&���� ��554�.	7���*�3�
���'��)��)!
�5�� ��55��)(��
\9.�6'
"�#������"8���! 
��55��#���� .�9����#
'��5\9.�6'
 
���!�1��2��
��!/��u ��5�
/!"
;/��5�	������#�] ��55
�u:���'�)��'�/"��f.��,�����
���3� /����554�.	'�
&�'
�����\9.�6'
��#����$�YV��
,��5����� ����(.� 

  √   
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����)"��$.���� ��! 5-79 

5;�<��T8		<���	3�������� 

	'�����8�� �)��55�� ��! �$./�� 	'�����8�� �)���4&.5����� 	'�����8�� �)���4�.5����� 	'�����
8�� �)��55�������� ��! /��	'�����8�� �)������
,��
�� ��! 

 .�9��Y,,�5�� 

• ��(�����4&.5������� ��!���'��)	��'�����,���5�'
: 	'�/(�(��) �)��������4&.5����� ��,��)\�(��	�%��! �)
5�����"�#�$.��5  4��x 2549 ����
��,������4&.5������+�������
�9)"�#��$ (�.�
�� 35) �����'
4&.5�������)!
�5��
���&���"�#��$ (�.�
�� 56) 

• ��$��'���
,��
$.���� ��!���'��)	��'�����,���5�'
: 4��x 2547 	�"�#���
�$.(#7����$��'���
,��
$.���� ��!�.�
�� 
2.2  �)��
�$. 4� %�"�#	�"�#���
�$.�9)���$��'���
,��
$.���� ��!�.�
�� 1.1  �)��
�$. 

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

�$��$��'���
,��
$.��
�� ��! �)	��'�����,� 

����"2�"
�
9�4���������"2
"�#���
�$.(����'���&���4�
��$�5���) (lower middle 
income country)  ���
,��

$.���� ��!����%�.�
�� 6 
 �) GDP �.�
�� 50  �)
��
,��
$.���� ��!������
,��

"�#���&�&�,��
��) (out of 
pocket)  "7��
��)��4�.����
���4&.,��
�!�#��� ��! �)
���&�&��$�) 

"7��$.��#����55 targeting 
	�,�"�#$�!�/�.'�"����-� 

√  

��.�)	'�����8��/���$
������	4����� .�+*)5����� 

\�����7��',4��x 2006 !5'��
���� .�+*)5�����
�)�	'�
/(�(��)��� /.,����"8�y
��������/(��0�������	"�#"7�
4�.� .���+*) �&�� 	��4&.,��
4�
����$��"�) ��3�  +.�,�4�.	�
,�����	�$.�
������$.��5
	'��"���"�
(.�)4�./(.(�� 
������	"�#�7�	�V	���)��  "�#
����"2/	��$�4�.�)��	��/"0�f�#
/��\9.���55�����$.'
 

"7��$.��#����55 targeting 
	�,�"�#$�!�/�.'�"����-� 

√  

  ��	5�)��	�0��YV��$.�����

���5 �)��)	 �&�� '�%��	 "�#
\9.�6'
� .���+*)��55 DOT 
(Direct observation therapy 
�������$9/�4�.\9.�6'
������
�
(����.�) ��#�/�.�YV���$
���
��4�.
�"�#5.�� �0����5�YV��
������+��)��"7��$. /��+9�
��)	��)���
, 

     



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-80 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

�!�#������$.��55�����"�#�"��
�"�
������'��)��55������
�� ��!  

4�����"2/	��$� 4&.��55
�������� ��!+.'���.�"�-)
����"2 "��	��$.��55�����
$.���� ��!"�#�"���"�
��� ���
	'�����#��-7� /������.�
��4�.��+��5�����
���3�!
�5�����&�"�#/�')��
�7�������	'� 

  √  

�!�#	'��"���"�
���
���'��)��55�������� ��! 

!�1����55������"2 �!�#�
�7���5����$0�	'��"���"�

$.���� ��! (inter con) 

  √  

	'�����8��4�$.��
	�%��!/��'�8����
���3�!
�5�� �)\9.4�.5�����
4���55�� ��!	'��$.��5���
/�.� �
��)���)$�'� 

����8����,���&������
���5�
54�����7���5$9/�/����
����	'5	���	����4�.5����� 
���(�-)��	��$.�
��)����"7�4�.
�+��!
�5�����&�����+
$9$���$.���'�� (/!"
;
"�#'�����&��)���$��� 
90,000-100,000 4� %�"�#
����)���$��� 10,000-20,000 
5�"  /!"
;�`!��"�)���&�
�)���$��� 2-3 /�� 4� %�"�#
����)���$��� 4-5 ��#�5�") 

���#�),�������������"2
���� 5������� ��!�0	'�
���� /(�5�)����"2�0��
��0�$.'
 �!���5�����
�� ��! ����������	.�
"�#'�� +.�,�	'5	� 1.(.�)
(�5	7�+��$.'�����5���
��
5�
�
��)����5���	.�
5������� ��!  2.+.�,�
	'5	���	� !�5.�+��
5�����4�.��"8�y	�� .����\9.
(�$���4,��)'��,����3�
������ �+��!
�5��/	�
&�-/,)���#
'��5	��4&.,��
4�
������3�  $�)��-���	���
(.�)�,�$
�����
5�
"�#
&�$�,�4����	'5	���	� 

×  

\9.���
�$.�9)������',��
	��
���3�!
�5�� 

Co-pay ��#� target �$.$�,��)] \9."�#���
�$.�9)�����4&.
5������+��!
�5��
���&� 

×  

\9."�#$9/��� ��!�$.��5�)�����
�� ��!$� 

    √  

��.�)8�����5��4����
,�$�����55�� ��! ����9�
��55)�� �	�)��.�)���
5�����,�$��� ����/��
���5'����$.����
5�

�� ��!4�.���$	'�����
�����!/��8�����5�� 

8�����5�� (governance) 
�������#�)"�#��	��
�4	�/(� ��
�	
+9�(�',��5/�������� 
	'�����$9/� /��� negative 
feedback ��5��)!
�5��"�#"7�
��$� /��� positive feedback 
(4�.��)'��) ��5���'
5�����"�#
$9/��� ��!������)����4�.	�
��	��
�6'
�$. 

  √  
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	3����	4<�	��������� 

�����.�)��55�9�	�.����!�#��$\����"5,����	/����
	��	��� ��! ��.�)	'�� ./ 0)4�./����55����u:���'�)
	'5	��:�)�����	  ���	'5	��Y,,�
���#
)/��\����"5$.���� ��! �)�������#
�/��)(��) ] �'"�-)�(��
	'�!�.�
�!�#���)��5��
!�5�(�/��	'����/�)"�#/!����5�$"�#'�� 

4��x 2547 ��(���6'
$.'
��	"�#����+�u:���'�) 	'5	��:�)����$.:  

• ��(��	'�&�� �)��		'�$������(�9)4�&�
�"����5�.�
�� 23.3 4��V�)�.�
�� 20.9    

• ��(��	'�&�� �)��	� ��4�����$�9)4�&�
�"����5�.�
�� 13.7 4��V�)�.�
�� 17.1    

• ��(��	'�&�� �)��	�5��'��4�&�
�"����5�.�
�� 6.4 4��V�)�.�
�� 7.3    

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

!�1����55 .�9�������"2
$.���� ��! 

�"
��.����3��������� 	'�
��.�"�#!�-����5���������
5��������9� �$
�`!�����
$9/��� ��!(���) (self care) 
��55�� ��!&�&� "7�4�.
���'
5��������9��	'�
� ./ 0) 

  √ up �:�)��� 
down ���3� 

	'������)"��4�.���$ health 
literacy  

	'������)"��4�.���$ health 
literacy ���$	'�� ./ 0)��'�
5�		� (.�)2*�3�4�.&�$�,�'��
(.�)�)"���"���� ,*),�"7�4�.
���&�&��"
�	'��9. � '�+�
���$7�����&�'�( "�#"7�4�.�
�� ��!$�  ���4�. .�9�
 ��'���$.���� ��!\�����#�
��8��%� f*#)��#�"�#���"8�!�
��"�#��$	�� �"�"�2�;  	'��
����7���$����%h;'��(.�)�
��
������#
'��5�� ��!����
��$��'�����
  

  √   

  ���#�)�� ��!�������#�)	'��&�#�
��5	'�����'�"
�2��(�; (.�)
!
�
�����#
�	'��&�#� 
����#
�!�(����  ��55���
4�.	'��9.$.���� ��!	'��
9�
4���55��)���
� ���2*�3�"�#
�&�
)4��!5'���$0�'�
����"�#���
,����)���
�����(�-)	���;�9) 
���,����-��������55"�#,�
��#������5����/�))�����
��55/���������#
) 

����)"��4�)������

��)���
��������#�)"�#$� /(�
	'�����#
��	�)��.�)/��
���5���))������

��)���
�4�� ��.�4�.
	'��9.���#�)����:�)���/��
$9/� 

 

  



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-82 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9.
  

�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

  ������	"�#	'��:�)���/��
	'5	� �$./�� ����:�)���/��
	'5	����(�$�&�-� HIV/AIDS  
����:�)���/��	'5	�
��5�(���(�,��,� ���	'5	�
���5����	/�������;/��

��95 ����$��'��-7���������
/����	�.'� �$
��)�������
��5���"��\��\��. /���
��,���$.�����)��
"�#
����� ���	'��!�#)5
��)����/���:�)�����	 1-2% 
 �) GDP 

  

 

  

���&�&���
� 15 �x *-���
�$.��5���(�',	�$���)	'�
���#
) 100% 

    √ up �:�)��� 
down ���3� 

��(���6'
$.'
��	"�#����+
�u:���'�) 	'5	��:�)����$.
�$�) x% 

�9�/55����:�)�������+"7�
�$.�$
!*)!��"	����
�
��
4�� �&�����`�$'�	f�� 
/��������5!�(���� 

  √ up �:�)��� 
down ���3� 

".�)+�#�/&�&��	'�!�.�4�
���,�$�����55�u:���'�)/��
	'5	��:�)�����	 

�����.�)��55�9�	�.����!�#�
�$\����"5,����	/����

	��	��� ��! ��.�)	'�
� ./ 0)4�./����55����u:�
��'�)	'5	��:�)�����	  ���
	'5	��Y,,�
���#
)/��
\����"5$.���� ��! �)���
����#
�/��)(��)] �'"�-)
�(��
	'�!�.��!�#���)��5
��
!�5�(�/��	'����/�)"�#/!��
��5�$"�#'�� 

  √ up �:�)��� 
down ���3� 

��)�����9��YVV�".�)+�#� 	'������)"���!�#����
!*#)(���) ������5���� 
��������&�)���,��3; �)���
��)�����9��YVV�".�)+�#� 4�.�
���/ �) �� �!�#�4�.��	��$�) 
�&����%��!&���)��( 4&.���3�
��	�$. /(���	�/!) 

  √   
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�	3��j 5;�<�Nj�6��� 5;�<�Nj:A�� �
7�� N<�A�N�� 

  �����.�)"�)������� ��!"�#
�������
\�\����9�
�YVV��"
/������ ��.����
!�1��2��
��!�!�#����
!*#)(���)�$.4�$.���� ��!$.'

�����)��������!� 
���/!"
;/\��"
 ���/!"
;
!�-�5.�� /�����/!"
;
"�)����� �'"�-)!�1��
'�"
�2��(�;/���"	����
�
"�)���/!"
;"�#�	'�
���$��
    

 !�.�] ��5���
'�,�
�����"8�\�
 �)/!"
;
"�)����� /\�
�"
 ��� 

�!�#�(�,��������(�',��5        
�����5�$ �)� .�'�$��
!��8�;
4�� (.�)�����)"�����#�)
'�	f�� ������
� 

    × ������'���*#)
 �)/\���5�� 
epidemic 
disease 

!�,��%����#�)������3���	
���-���)4�\9.�9)��
� ��$��'���	
���-���) 

    × "7�(�-)/(�4� S0 

������	/���Y,,�
���#
) !5'��	��"
�6'
/��(�
,��
��	��(�$(�����-���)/��
!�(����$.���� ��!�!�#��
 *-�  ���,����-�)	;������

���/���"
4&.���#�)��-����

�"82��(�; ���#�),�����$9/�
�Y,,�
���#
)$��'�����/�.�YV��
 �-���$".�
 

  √ ��+�'��7���)
"7� (����-
�)��
� .�9� 

/�))��(��)$.�'     × �
9�4�
)5����%��(�
�
9�/�.' /(�(.�)
��'�)/�'��."�# 
Q �!�# *-� 

 

 



 

	����� 5.7 :R���5;�<�G7��<IA���	���;�	3��j���������:
3
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5-84 

1.  ��	����E��:
35;�<
5	��5
�<����	4��	������ 

• ���� .�+*)/�����4&.��"8�y 
• 	'�	��5	��$.����"8�

����
&�; 
• 	'�	��5	������	��

���3�!
�5�� 

2.  5;�<A6��A7�����	5
6����
	3�������� 

• 	'��#�	)"�)����)�� �)��55
�������� ��! 

• 	'�������"8���! �)��55
�������� ��! 

 

• ���&�&�� .�+*)��"8�y 100%
• ��(�����4&.��"8�y�7����5\9.�
  ��
�$.�.�
 100%

• �+���5�����(���"8�y��$	�.�)
  ��5�9��7����

• !�1����55��)(��4�.�
  �����"8���!

• ���&�&�"��	�����+� .�+*)
  5������� ��!,7����� �-�!�-����
• !�1��2��
��! �)	�4�".�)+�#�
  ��.�)�)	;	'��9. /��4&.
  ������	�4�".�)+�#�

<��	]��6@�
��:
3�6@���
(scenario 1+2)

• /�.�YV������	��4&.,��
 �)
  ��55 CSMBS

• ����,�$���)5����%"�#
  �����4���
�
�'
• �!�#��
,��
�!�#�����:�)���  
  �����$�Y,,�
���#
)

• 	'� harmonized ������
   ��	
�������

<��	]��6@�
��:
3�6@���
(scenario 1+2)

• � co-payment /�� contribution
   �)����������� ��!
• ���,�
�7���,$.���� ��!�9�
  ".�)+�#�

<��	]��6@���(scenario 

οοοο ���;;		9�		<              

��	���;�	3��j���������:
3�	��:;54�F��	A�	3�6���	
�������6�5<

5;�<A6��A7�����	5
6����

	'��#�	)"�)����)�� �)��55

	'�������"8���! �)��55

3. 5�9����	4��	������ 
• �����"8�\�4�������3� 
• 	'����$��
 �)\9.�6'
 
• 5�����"�#�����#
' .�)��5"�)���

/!"
; �$./�� ���(�5���) �) 
\9.4�.5����� 

4.  5;�<��T8		<���	3��
������ 

• 	'�����8�� �)���4&.5�����
• 	'�����8�� �)���4�.5�����
• 	'�����8�� �)��55������

�� ��! 
• 	'�����8�� �)������
,��


 

/�.�YV������	��4&.,��
 �)

����,�$���)5����%"�#

�!�#��
,��
�!�#�����:�)���  

������

<��	]��6@�
��:
3�6@���

contribution

 �)����������� ��!
���,�
�7���,$.���� ��!�9�

(scenario 2)

 

• ��(������$�) �)������	
   /���Y,,�
���#
)

• �$,7��'�'������`��#
 �)
  \9.�6'
4�

• �$��(������ .���5������3�f-7�
   �)\9.�6'
���-���)

<��	]��6@�
��:
3�6@���
(scenario 1+2)

• !�1���	��� ��
5������� ��!
• ������.�)	'�� ./ 0) �)
  ��555��������9�
• �7���$(�'&�-'�$��55�� ��!
  /����55����7���5/��
  ������\�

<��	]��6@���(scenario 2)

• �$��$��'���
,��
$.���� ��!
    �)	��'�����
��,�

• ��.�)	'�����8��/���$
   ������	4����� .�+*)5�����

• �!�#������$.��55�����"�#
   �"���"�
������'��)��55
   �������� ��!

<��	]��6@�
��:
3�6@���
(scenario 1+2)

• ��.�)8�����5��4����
   ,�$�����55�� ��!

• ��������
�������������	������
   ��������

<��	]��6@���(scenario

              ο 5;�<54��NjM��R���G��A;G�Q           ο ������:3M��593�		<��	�	;M	6�

����6�5<: ��������� 

5;�<��T8		<���	3��

	'�����8�� �)���4&.5����� 
	'�����8�� �)���4�.5����� 
	'�����8�� �)��55������

	'�����8�� �)������
,��
 

5. 	3����	4<�	��������� 
• ��.�)������ ��! 
• �$�Y,,�
���#
)"�#�\�(���� ��! 

 

• !�1����55 .�9�������"2
  $.���� ��!

• ���&�&���
� 15 �x *-����$.��5
  ���(�',	�$���)	'����#
)

• ��(���6'
$.'
��	"�#����+�u:�
  ��'�) 	'5	��:�)����$.�$�)

<��	]��6@�
��:
3�6@���
(scenario 1+2)

•  !���"��	���#$��"�� health 

   literacy

• ".�)+�#�/&�&��	'�!�.�4�
  ���,�$�����55�u:���'�)/��
  	'5	��:�)�����	
• ��)�����9��YVV�".�)+�#�

<��	]��6@���(scenario 2)

 

�$��$��'���
,��
$.���� ��!

��.�)	'�����8��/���$
������	4����� .�+*)5�����
�!�#������$.��55�����"�#
�"���"�
������'��)��55

<��	]��6@�
��:
3�6@���

��.�)8�����5��4����

��������
�������������	������

(scenario 2)

������:3M��593�		<��	�	;M	6� 
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• ��	����E��:
35;�<5	��5
�<����	4��	������ 4��(���� �-����) (S1) /��
�(���� �-��9) (S2) �$.�����'.$�)��-  4�.���&�&�����+� .�+*)��"8�y�$.�.�
�� 100  
��(�����4&.��"8�y�7����5\9.���
�$.�.�
�.�
�� 100  �+���5�����(���"8�y��$	�.�)��5
�9��7����  !�1����55��)(��4�.������"8���!  !�1��2��
��! �)	�4�".�)+�#�  ��.�)
�)	;	'��9./��4&.������	�4�".�)+�#� (�$
�`!��\9.�V�))  /�����&�&�"��	�����+
� .�+*)5������� ��!,7����� �-�!�-���� �$./�� ����:�)�����	 ������3���	 5������� ��!
�7����5\9.�6'
��	���-���)/��	�&�� 5������� ��!4��+��!
�5���7����5	�!����/��
\9.�6'
"�),�(  5������� ��!�7����5	�,�"�������" 5������� ��!/�/���$0� ����/��
���)	��$ /��5������� ��!"�#�	��4&.,��
�9)"�������" �
��)���0(� ���4�.5�����"�#
	��5	��������	"�#�	��4&.,��
�9) (.�)!�,��%�	'5	9�����5	'��!�
)!� �))5����%
$.'
  �$
���,�$�7�$�5	'��7�	�V �)������	"�#�	��4&.,��
�9) /���!�#	'�	��5��
�`!��������	"�#��7�$�5	'��7�	�V���� /�� 
�
���9�������	��#�] 4���
�(��] ��  "�-)��-
4�.������(�\����2*�3� �)	%����������!�1��&�$��"8�����
&�;/����555�����
��
4(.��55������������ ��!/��)&�(� ���&. 

• 5;�<A6��A7�����	5
6����	3�������� /�'	�$4����
���$�5����)"��,���.����
5�����,�$����!�#��!�#�����"8���! �)��55 f*#),��7����9�	'��#�	)"�)����)��4���
�

�'  �(���� �-����) (S1) /���(���� �-��9) (S2) �$.�����'.$�)��-  /�.�YV������
	��4&.,��
 �)��55 CSMBS  ����,�$���)5����%"�#�����4���
�
�'  �!�#��
,��

�!�#�����:�)��������$�Y,,�
���#
)  /������ harmonized ���'��)��55(��)] 4����#�)��"8�y
/��'�8������$����"�)����)��4�.��5\9.4�.5�����  ���,����-4��(���� �-��9) (S2) 
�)
����4�.� co-payment /�� contribution  �)����������� ��!  /������,�
�7���,$.��
�� ��!�9�".�)+�#�  

• 5�9����	4��	������ 4��(���� �-����) (S1)  /���(���� �-��9) (S2)  �$.�����'.
$�)��-  ��(������$�) �)������	/���Y,,�
���#
) (�$
�`!����	��(�$(��/����	"�#���$,��
!�(����"�)�� ��! �&�� �5��'�� ��'4,���$����$ ���$����$��) +�)���$��-����-���) 
��'�f*�2�.� ����,05�6'
"�#���$,������ ���0)  �7����5�Y,,�
���#
) �$./�� ���5����	����
/��
��95 ���5����	�����"�#�/�:)/��� ���9) ���5����	\��/��\��."�#���!�
)!� /��
��� �$�������7���)��
"�#����� 	'�$������(�9) ��$�5	������(����4�����$�9) 
��5�(���(�,��,� /����'��-7���������������	�.'�)   �$,7��'�'������`��#
 �)\9.�6'
4�  
/���$��(������ .���5������3�f-7� �)\9.�6'
���-���) ���,����-4��(���� �-��9)
�)����4�.
����!�1���	��� ��
5������� ��!  !�1����55 .�9�������"2$.���� ��!  ������.�)
	'�� ./ 0) �)��555��������9�  /��4�.�����7���$(�'&�-'�$��55�� ��!/����55
����7���5/��������\� 

• 5;�<��T8		<���	3�������� 4��(���� �-����) (S1) /���(���� �-��9) (S2) 
�$.�����'.$�)��- 4�.�$��$��'���
,��
$.���� ��! �)	��'�����,�  ��.�)	'�����8��/��
�$������	4����� .�+*)5�����  /���!�#������$.��55�����"�#�"���"�
������'��)��55



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-86 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9. 

�������� ��!  ���,����-4��(���� �-��9) (S2) 
�)����4�.������.�)8�����5��4�
���,�$�����55�� ��! /��4�.��)'��\9."�#$9/��� ��! �$
�$.��5�)������� ��!$� 

• 	3����	4<�	��������� 4��(���� �-����) (S1) /���(���� �-��9) (S2) �$.�����'.
$�)��- 4�.����!�1����55 .�9�������"2$.���� ��!  ���&�&���
� 15 �x *-����$.��5
���(�',	�$���)	'����#
) /���7���$4�.��(���6'
$.'
��	"�#����+�u:���'�)/��	'5	�
�:�)����$.�$�)   ���,����-4��(���� �-��9) (S2) 
�)����4�.�����)"��4�.���$ health 
literacy ".�)+�#�/&�&��	'�!�.�4����,�$�����55�u:���'�)/��	'5	��:�)�����	  
/��������)�����9��YVV�".�)+�#� 

���
���$�5����)"��$.���� ��!$�)����' ��)\�(���0$�)��"�#,�4&.4�����)"��$.���� ��! �)
����"2 \���,7��'�\9.���"8�y (Q) /��	��4&.,��
(����' (P)  5�)�(������)\�4�.��
,��
(����'�!�# *-� 
/(�5�)�(�����0&�'
�$��
,��
(����'�) �&�� �(�������#
'��5���������.�)�� ��!,�&�'
�$��(��
����,05�6'
$.'
��	"�#����+�u:���'�)�$.�$�)  �(����$.��	�%��!5�����f*#)�7���$4�.��(������
��	/���Y,,�
���#
)�$�) ���"7��$.(���:���
�0,�"7�4�.	��4&.,��
$.���� ��!(����'�$�)   �$
����
/�.' ���
���$�5����)"��$.���� ��!"�-) 5 ����$0� ��)\�(��,7��'�\9.���"8�y/��	��4&.,��
$.���� ��!
(����' $�)��- ,7��'�\9.���"8�y�!�# *-�,��/�'��.��(� (S0) f*#)���$��'�\9.���"8�y�.�
�� 95  �$
�7���$4�.
4��(���� �-����) (S1) /���(���� �-��9) (S2) ��$��'�\9.���"8�y�"����5�.�
�� 100  4� %�"�#���
!�1����55�����)(��/���!�#�����"5������� ��!4�.	��5	���� *-�   �!�#��
,��
�!�#�����:�)���
�����$�Y,,�
���#
)  ���� harmonized ��"8�y �)/(�����55/���!�#������$.��55�����"�#�"���"�
���
���'��)��55�������� ��! ,���)\�4�.��
,��
(����'  �)��55�������� ��!+.'���.�/����55
��������)	�!�# *-�,��/�'��.��(�  �$
/�'��.��(� (S0) �7���$4�.��
,��
(����'�!�# *-�(� 
exponential growth 4��$�( (�x 2548-2551)  �7����5��55������������ ��!+.'���.� S0 ���(��
����!�#�.�
�� 5.7 (���x  ��55��������)	 ���(�����!�#�.�
�� 5.2 (���x  4� S1 /�� S2  �)��55
��������)	 �7���$4�.��
,��
(����'�!�# *-��.�
�� 7 (���x  ��'���55������������ ��!+.'���.� 
�7���$4�.��
,��
(�'��'4� S1 /�� S2 �!�# *-��.�
�� 8 /�� 10 (���x(��7�$�5   ���/�.�YV�� �)
��55�'��$���� .���&��� (CSMBS) ,�&�'
"7�4�.��
,��
(����' �)��55 CSMBS �!�#4���(��"�#�$�)
,��/�'��.��(� (S0=7.9%  S1 /�� S2=5%)  ���4�.���&�&����'���',��
/����)�������$9/�
���3��� ��!��)\�4�.��
,��
(����' out of pocket �/�'��.�!�# *-� (S0=1.5%  S1 /�� S2=5%)  
���#�),������"�)�2�3���,$�����+��',��
�$.�� *-�/������$9/��� ��!�� *-�  �7����5�(����
!�1��2��
��! �)	�4�".�)+�#�  ��.�)�)	;	'��9./��4&.������	�4�".�)+�#�!�1����55 .�9�
������"2 ��.�)	'�����8��/���$������	4����� .�+*)5����� /���(�����!�#�(��7����5 S2 
�$./��  !�1���	��� ��
5������� ��!  �7���$(�'&�-'�$��55�� ��!/����55����7���5/��������\� 
��)�����9��YVV�".�)+�#� /������)"���!�#�4�.���$ health literacy  ��)\�4�.��
,��
(����'non uc 
�!�# *-� (S0=2%  S1=5%  S2=10%)  �$
���:���
4�.��
,��
 non uc �!�# *-�����% 2 �"��  
�7����5 S1 /�����$��'��.�
�� 1  �) GDP 4��x 2571 �7����5 S2 ((���)"�# 5.34) 
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��	����� 5.34 �	��:;54�F��	A�	3�6���	
�������6�5<: ��������� 

����$0�,�����"5"'�'��%���  
	'���0�\9.�&�#
'&�V �����"������ 

/�� .�����/��,��	%�������(�',��5 

�(���� �-����) 
Scenario 1 

�(���� �-��9) 
Scenario 2 

��	����E��:
35;�<5	��5
�<����	4��	
������ 

/.'����55�������� ��! �)�"
,�
����+	��5	�����&����$.����5+.'���.�  
/(�$.'
 .�,7���$ �))5����%/������ .�+*)
5����� "7�4�.���$	7�+�'�����&�&��"
�$.��5
	'�	�.	��),����55�������� ��!���.�

�!�
)4$ �$
!�,��%�4� 3 /)�� 

• ���� .�+*)/�����4&.��"8�y 

• 	'�	��5	��$.����"8�����
&�; 

• 	'�	��5	������	�����3�!
�5�� 

 

• ���&�&�� .�+*)��"8�y 100%  

• ��(�����4&.��"8�y�7����5\9.���
�$.�.�
 100%  

• �+���5�����(���"8�y��$	�.�)��5�9��7���� 

• !�1����55��)(��4�.������"8���! 

• ���&�&�"��	�����+� .�+*)5������� ��!,7����� �-�!�-���� 
�$./�� ����:�)�����	 ������3���	 5������� ��!�7����5
\9.�6'
��	���-���)/��	�&�� 5������� ��!4��+��!
�5��
�7����5	�!����/��\9.�6'
"�),�(  5������� ��!�7����5	�,� 
"�������" 5������� ��!/�/���$0� ����/�����)	��$ /��
5������� ��!"�#�	��4&.,��
�9)"�������" 

• !�1��2��
��! �)	�4�".�)+�#�  ��.�)�)	;	'��9. /��4&.
������	�4�".�)+�#� 

(�!�#,7��'�\9.���"8�y: S0=95%  S1=100%  S2=100%  
�!�#�����"5������� ��! ��
,��
(����'�!�#: �������� ��!
+.'���.� S0=5.7%  S1=8%  S2=10%  ��������)	 
S0=5.2%  S1=7%  S2=7%) 

5;�<A6��A7�����	5
6����	3�������� 

/.'����55�������� ��!,�"7�4�.���&�&�
����+� .�+*)5������� ��!�$.�� *-� /��&�'

�$����	��4&.,��
 �)	��'������$.  /(������55
�������� ��!���	'��#�	)����������+
��������������4�.��5���&�&��$.4����	( 
��55�������� ��!$�)����'�0���	'�
�#)
�� 
	'�
�#)
������+!�,��%��$.,�� 2 ����$0� 

• 	'��#�	)"�)����)�� �)��55������
�� ��! 

• 	'�������"8���! �)��55������
�� ��! 

 

• /�.�YV������	��4&.,��
 �)��55 CSMBS (��
,��
(����'�!�#
4���(��"�#�$�): S0 =7.9%  S1=5%  S2=5%) 

• ����,�$���)5����%"�#�����4���
�
�'  

• �!�#��
,��
�!�#�����:�)��������$�Y,,�
���#
) (�!�#��
,��
(��
��' Non Uc ) 

• 	'� harmonized ��"8�y �)/(�����55 

 • � co-payment /�� 
constribution  �)���
�������� ��! 

• ���,�
�7���,$.���� ��!
�9�".�)+�#� 

(��
,��
(����' out of pocket: 
S0=1.5%  S2=5%) 

5�9����	4��	������ 

���"�#5�		����"8�y����������������� ��!

• ��(�����(�
$.'
��	��'4,/����	���0)�$�) x%  

• '������`��#
 �)\9.�6'
4��$�) x% 



 ��
)��`5�5��$".�
 �	�)���'�,�
����)"��$.����)	  
5-88 ��
4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9. 

����$0�,�����"5"'�'��%���  
	'���0�\9.�&�#
'&�V �����"������ 

/�� .�����/��,��	%�������(�',��5 

�(���� �-����) 
Scenario 1 

�(���� �-��9) 
Scenario 2 

��554$��55��*#) 
�)������+�����	��#�)

��
���$.'�� ��#�5�		��������-��,05�6'
����
(.�)�����55�����$.���� ��! 5�		��������-�
,��$.��55�����"�#�	�%��!������ f*#)��55
�������� ��!"�#$�	'���5������	�%��! �)
5�������#��\9.�4&.��"8�y 	�%��! �)5�����
�� ��!��
+*) 

• �����"8�\�4�������3� 

• 	'����$��
 �)\9.�6'
 

• 5�����"�#�����#
' .�)��5"�)���/!"
; �$./�� 
���(�5���) �)\9.4�.5����� 

• ���� .���5������3�f-7� �)\9.�6'
���-���)�$�) x% 

 • !�1���	��� ��
5�����
�� ��! 

• !�1����55 .�9�
������"2$.���� ��! 

• ������.�)	'�� ./ 0) �)
��555��������9�  

• �7���$(�'&�-'�$��55�� ��!
/����55����7���5/��
������\� 

5;�<��T8		<���	3�������� 

• 	'�����8�� �)���4&.5����� 

• 	'�����8�� �)���4�.5����� 

• 	'�����8�� �)��55�������� ��! 

• 	'�����8�� �)������
,��
�� ��! 
 

• �$��$��'���
,��
$.���� ��! �)	��'�����,� 

• ��.�)	'�����8��/���$������	4����� .�+*)5����� 

• �!�#������$.��55�����"�#�"���"�
������'��)��55������
�� ��!  

(��
,��
(����' out of pocket: S0=1.5%  S1=5%  S2=5% 
���#�),��	������"�)�2�3���,$�����+,��
�$.�� *-�) 

 • ��.�)8�����5��4����
,�$�����55�� ��! 

• \9."�#$9/��� ��!�$.��5�)��
����� ��!$� 

	3����	4<�	��������� 

• ��.�)������ ��! 

• �$�Y,,�
���#
)"�#�\�(���� ��! 
 

• !�1����55 .�9�������"2$.���� ��! 

• ���&�&���
� 15 �x *-����$.��5���(�',	�$���)	'����#
) 

• ��(���6'
$.'
��	"�#����+�u:���'�) 	'5	��:�)����$.�$�) 
95%  (��
,��
(����'"����55�$�)) 

(��
,��
(����' non uc �!�#: S0=2%  S1=5%  S2=10%) 
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����	������+��4����� 

�
��)���0(� ���
���$�5����)"��(��(���� �-����) (S1) /���(���� �-��9) (S2) 
���$.���$,������!�#"��!
����$
�`!���0$�)���)���"����-� /(�(.�)"7�	'5	9�����5���5�����,�$���"�#
������"8���! /�����558�����5��4����5�����,�$���  (��$,�������(�.�4�."����	��'�4�
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�!�#��$	'�f-7�f.�� �)����7��',(��)] �) 

��#)"�#	'�,������7����5"�2"�)$.�����!�1����55 .�9� ��'���$.���� ��! 	�� ���59�%����
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�5��/��5�	������8��%�� ���'��)!�-�"�#/���9���	(��)]  
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5�)��'� /�� 4. ��".$7��������"�-)�$ 
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4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9. 
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������9�".�)+�#� 4�.�������52��
��! �)
".�)+�#�  ���3%������,"�#	'�,�+��
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 (2552) f*#)�������5'����"�#���$4�.���&�&����'���'4����/�$)	'�	�$��0�(����
5�

��'��'"�#,��\����"5(��	�4���'�4�V�4���)	 �7����5����$0�$.��������,�
�7���, \9.� .���'
���&���'������4�.
���$�5�+�������
������)!
�5����$�5(7�5�/���7���� �!�#���������$���4&.
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;�!�#�(�4���)!
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�`!���YV��������
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���3�!
�5�� .���&��� f*#) 
�
(�'�
��)�'$��0'/����������"�)���	��) �����(��7�	�V$�)��- 

1. ��55�'��$�������3�!
�5�� .���&����'�8�,��
	�����3�!
�5���$
,��
�)��(�	��5�����
"�#���
���05 (fee for service) f*#)4�"�)���5�(�,����4�.���$�YV�� double moral hazard ����'	�� 4���'�
 �)�+��!
�5�� ,��/�),9)4,4����4�.5�����"�#����	'�,7����� �$
"�#\9.�6'
������+�����8�$.
���#�),���YV�� asymmetric information �7����54���'� �)\9.���"8�y /��\9.��2�
��"8�y�0(.�)���
� 
(�'"�-)'�(���) /��5�����"�)���/!"
;"�#���	�/!)f*#)5�)	��-)�0����	'�,7����� ���#�),���$.��5
	'�	�.	��)$.������)���
��)�(0"�# 

2. ���(�	'�(�!����&��3����'��$.'
�)���'��$�������#
'��5������3�!
�5�� !.2.2523 
"7�4�.��55�'��$�������3�!
�5�� .���&��������-�(��������5��������:�)�����	 /�������)����
�� ��! "�-)] "�#����:�)�����	/����)������ ��!�(.�"��"�#(#7��'��������3���	 

3. ��$��'� �)�������&�����
� 60 �x *-���4���55�'��$�������3�!
�5�� .���&����
,7��'�+*)�'���.�
�� 45 f*#)���&���������-(.�)���	�����3�!
�5��"�#�9)�'��������
���#� 

4. �����,7���$������3�!
�5�� �-�(.�"�#�+��!
�5����$�5���9� "7�4�. .���&�����'�4�V� 
f*#)����\9.��2�
�
9�4�� (&�&� /�����)�����"�#,�� .���5���(�',���3�!
�5��"�#�+��!
�5����$�5
"�(�
�9�/��((�
�9� f*#)�(.�"��4�������3�!
�5���9)�'���+��!
�5����$�5���9� "�-)] "�#��	5�)
��	����+� .���5������3��$."�#�+��!
�5�����9� 

�Y,,�5�����5���$.��(����4����	'5	�	��4&.,��
4���55�'��$�������3�!
�5�� .���&��� 
�$
4&.�"	��	����'���, �̀
��	��' (DRGS) �	7��'%���,��
	�����3�!
�5��4���'� �)	�� .4�  
�
��)���0(� ��55 DRGS ��	��5	��+*)	�����3�!
�5��\9.�6'
��� ���"�-)�+��!
�5���/�'��."�#
,����5������3�!
�5��,��\9.�6'
4�����\9.�6'
��� �!�#��������#
)���	'5	�,����55 DRGS �$

��$��'� �)	�����3�!
�5��\9.�6'
����!�#,���.�
�� 42 4��x)5����% 2544 �����.�
�� 59 4�
�x)5����% 2549 
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�5��  �$
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,��!�(����"�)�� ��! �&�� �5��'�� ��'4,���$����$ ���$����$��) +�)���$��-�
���-���) ��'�f*�2�.� ����,05�6'
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".�)+�#�  "�-)��-���5�����,�$���)5����%(.�)�8�����5�� /������(�$(�������\� 
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�$�Y,,�
���#
) �$./�� ���5����	����/��
��95 ���5����	
�����"�#�/�:)/��� ���9) ���5����	\��/��\��."�#���!�
)!� /����� �$�������7���)
��
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• ��� (��55�$�) 

• � (��554��) 

• ,�$�+��!
�5�� *-�
"��5�
�4�. 1 /��) 

• ������$. 1 /��) • ��� 

���4&.��"8�4�
�+��!
�5�� 

• 4&.��"8��$.�`!��
�+��!
�5�� �)���
�������� 

• 4&.��"8��$.�`!��
�+��!
�5��"�#��5��'.
4�5�(� 

• 4&.��"8��$.�`!��
�+��!
�5��"�# *-�
"��5�
��'. 

• 4&.��"8�4��+�� 
!
�5�� �)���
/�����&�"��/��) 

������
	��4&.,��
��#�
� .���55����� 

• "$��),��
����/�.',*)
�5��	�� (��55�$�) 

• ��(.�)"$��),��
 
(��554��) 

• �����
	��4&.,��
4�
�+��!
�5��"�#��5� 

• �����
	��4&.,��
4$]4�
�+��!
�5��"�#
�)"��5�
� 

• "$��),��
����/�.',*)
�5��	�� ��%�
�+��!
�5����#� 

• "$��),��
���� 

/�.',*)�5��	�� 

• ��(.�),��
 ��%�
�+��!
�5��"7�
��VV���5��)"��
�)��"$/"� 

�����)������ ��! / 

�:�)�����	 
• (�',�� ��!���,7��x 

• ��	��5	������u:�
��'�) /���:�)�����	 

• (�',	�$���)��	 

• �:�)�����	 

• ��� • ��� 
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5.7 �	3<�9��		3�6���	
�����AF����	A�	3�6���	
������������ 

�������$7��������(�/�'"�)
���$�5����)"��$.���� ��!(��(���� �-����) (S1) 
/���(���� �-��9) (S2) (�"�#�����'.��-�  ,���)\�4�.�0$�)���)"��$.���� ��!4���
� 5, 10, 15 
/�� 20 �x  �!�# *-�,��/�'��.��(� (S0) f*#)�9�	���"����5 395.41,  558.64,  791.56  /�� 
1,125.11 !���.��5�"  4��x 2556, 2561, 2566 /�� 2571 (��7�$�5 �������$��'�	�$�����.�
�� 
3.63, 3.84, 4.06 /�� 4.31  �)\��(��%h;'��'4�����"2 (GDP) 4��x 2556, 2561, 2566 
/�� 2571 (��7�$�5 (4&. GDP ��%���� f*#)�(�'����(������(�5�( �)�2�3���,�
9�"�#�.�
�� 4 (���x)   
�$
����)"��$.���� ��!(��(���� �-����) (S1) ,�"7�4�.�)���)"��$.���� ��!�9�	���"����5 
430.96,  641.99,  942.89 /��  1,363.74 !���.��5�"  4��x 2556, 2561, 2566 /�� 2571 
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(��7�$�5 �������$��'�	�$�����.�
�� 3.96, 4.41, 4.84 /�� 5.23  �) GDP  4��x 2556, 2561, 
2566 /�� 2571 (��7�$�5  �7����5����)"��$.���� ��!(��(���� �-��9) (S2) ,�(.�)4&.�)��
�)"��$.���� ��!�9)+*) 464.26,  731.41,  1,113.16 /�� 1,628.93 !���.��5�"  4��x 2556, 
2561, 2566 /�� 2571 (��7�$�5 �������$��'�	�$�����.�
�� 4.27, 5.02, 5.71 /�� 6.25  �) 
GDP  4��x 2556, 2561, 2566 /�� 2571 (��7�$�5  (�9�"�# 5.8 /��(���)"�# 5.36) 

	����� 5.8 �	3<�9��		�AM=�A�����������AF�� scenario 0, senario 1 :
3 scenario 2 

 
 

��	����� 5.36 �	3<�9��		�AM=�A�����������AF�� scenario 0, senario 1 :
3 scenario 2 

	�A��	 
�̂���	3<�9 

2556 2561 2566 2571 
:;I�<���4 (Senario 0) 

    ��
,��
�� ��! (�.��5�")  395,409 558,642 791,556 1,125,114 
��$��'�(�� GDP (%) 3.63 3.84 4.06 4.31 
<��	]��6@�
�� (Senario 1) 

    ��
,��
�� ��! (�.��5�")  430,964 641,986 942,885 1,363,736 
��$��'�(�� GDP (%) 3.96 4.41 4.84 5.23 
<��	]��6@��� (Senario 2) 

    ��
,��
�� ��! (�.��5�")  464,260 731,405 1,113,161 1,628,925 
��$��'�(�� GDP (%) 4.27 5.02 5.71 6.25 
"�#�: 	7��'%�$
\9.'�,�
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4(.�)�#��� �������#
�/��)"�)��)	�2�3���, /��������5(�'�9���)	-�2�3���,���	'��9. 

��#�����
5�"�
5��5��������"2!�1��/�.' \��������%����)"��(�/�'"�)
���$�5���
�)"��$.���� ��!(��(���� �-��9) (S2) "�#�$.����%����'.
�)	)���$��'�(�� GDP (#7��'������5"��
����"2 
��'.�k��/��$;  ( .�9��x4��x 2547) ((���)"�# 5.37)  

��	����� 5.37 	�AM=�A����������=� GDP F�=���	3��� 
�	3��� 2543 2544 2545 2546 2547 
�$���;� 6.84 7.11 7.30 7.28 7.08 
����!
���� 6.71 6.80 7.05 7.22 7.20 
k��/��$; 4.96 5.09 5.34 5.56 5.71 
V�#��6� 6.18 6.37 6.44 6.52 6.32 
���;�'
; 7.01 7.44 8.27 8.45 8.10 
�'��$� 7.13 7.39 7.74 7.94 7.73 
������ 5.85 6.27 6.59 6.78 6.88 
"�#�: World Health Organization, World Health Report and updates and from the OECD for its member countries 

 

��
,��
�� ��!,7�/��(�������������#�����
���$�5����)"��(��(���� �-����) (S1) 
!5'�� ��55�������� ��!+.'���.����
,��
��"�#��$ ����'	�� ��55�������� ��!+.'���.�,��
��
,��
�!�#,�� 102,792 �.��5�" 4��x 2551 ���� 172,534 �.��5�" 4��x 2556  /���!�#�9)+*) 
659,114 �.��5�" 4��x 2571 /(��0	��5	��,7��'����&�����"�#��$ �$
	��5	�����&����.�

�� 74.1 4��x 2556 /�� 54.9 4��x 2571  ��)�)�������
,��
4���55��������)	 f*#)�!�#,�� 
25,548 �.��5�"4��x 2551 ���� 50,382 �.��5�"4��x 2556 /�� 298,046 4��x 2571  
	��5	�����&��� 19.2 4��x 2556 /�� 40.4 4��x 2571  �7����5�'��$�������3�!
�5��
 .���&���f*#)4��x 2551 �"����5 55,082 �.��5�" �!�#����  63,550 �.��5�" 4��x 2556 /��  
97,595 �.��5�" 4��x 2571  /(��0�/�'��.�$�)�'��/�'��.��(��� f*#)/�'��.��(�,��!�#���� 
80,676 �.��5�" 4��x 2556  /�� 253,489 �.��5�" 4��x 2571   4� %�"�#��
,��
 non UC f*#)
�'����)"��$.�������)�����:�)��� /�����'�,�
�!�# *-�,�� 43,995 �.��5�"4��x 2551 ���� 
57,644 �.��5�" 4��x 2556  /�� 124,026 �.��5�" 4��x 2571   

�7����5��
,��
�� ��!,7�/��(�������������#�����
���$�5����)"��(��(���� �-��9) 
(S2) ��55�������� ��!+.'���.�
�)	)������55������"�#���
,��
��"�#��$ ����'	�� ��55������
�� ��!+.'���.�,����
,��
�!�#���� 179,815 �.��5�" 4��x 2556  /���!�#���� 579,147 �.��
5�" 4��x 2571 	��5	�����&����.�
�� 70.8 4��x 2556 /�� 36.3 4��x 2571  ��)�)�����
��
,��
4���55��������)	 f*#)�!�#���� 59,166 �.��5�"4��x 2556 /�� 435,271 4��x 2571  
	��5	�����&��� 22.6 4��x 2556 /�� 59.0 4��x 2571 (���'����55�������� ��!+.'���.�)  
�7����5�'��$�������3�!
�5�� .���&���������#
�/��),�� S1  4� %�"�#��
,��
 non UC �!�#���� 
72,740 �.��5�" 4��x 2556 /��  314,471 �.��5�" 4��x 2571 �!��������)"��4����!�1��
�	��� ��
�� ��! !�1����55������"2 /�������)"��$.�� health literacy �
��)������55 f*#)4��x 
2571 ��
,��
 non uc 	�$�����.�
�� 1  �) GDP ((���)"�# 5.38) 
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��	����� 5.38 �	3<�9��		�AM=�A�����������AF����	A�	3�6���	
��� 

	�A��	 
�̂���	3<�9 

2556 2561 2566 2571 

<��	]��6@�
�� (Senario 1) 
    ��
,��
�� ��! (�.��5�")  430,964 641,986 942,885 1,363,736 

��(���!�#��
,��
�� ��! (%) 0.89 8.18 7.87 7.51 

��
,��
�� ��!/
������"         

     .���&���/���'������, 63,550 73,319 84,590 97,595 

    �������� ��!+.'���.� 172,534 284,235 442,108 659,114 

    ��������)	 50,382 96,518 174,253 298,046 

    ��)"���)��"$/"� 1,892 2,121 2,241 2,243 

    ��
,��
	��'����� (out of pocket) 84,962 110,685 142,785 182,712 

    Non UC  57,644 75,109 96,907 124,026 

<��	]��6@��� (Senario 2) 
    ��
,��
�� ��! (�.��5�")  464,260 731,405 1,113,161 1,628,925 

��(���!�#��
,��
�� ��! (%) 2.67 9.23 8.45 7.51 

��
,��
�� ��!/
������" 

     .���&���/���'������, 63,550 73,319 84,590 97,595 

    �������� ��!+.'���.� 179,815 294,040 435,353 579,147 

    ��������)	 59,166 126,209 243,147 435,271 

    ��)"���)��"$/"� 2,108 2,498 2,672 2,657 

    ��
,��
	��'����� (out of pocket) 86,881 115,740 152,679 199,785 

    Non UC  72,740 119,598 194,719 314,471 
"�#�: 	7��'%�$
\9.'�,�
 
 

 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-1 

บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 

สวัสดิการสังคมเริ่มตนขึ้นเมื่อประเทศอังกฤษไดออกกฎหมายคนจน (Poor Law Act) ในป 

ค.ศ. 1601 เพ่ือแกปญหาความยากจนอยางเปนระบบ และไดปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั้งในป ค.ศ. 

1911 อังกฤษไดยกเลิกกฎหมายนี้และเปลี่ยนไปใชระบบประกันสังคมแทน อยางไรก็ดีประเทศ

เยอรมันโดย Bismarck ถือไดวาเปนประเทศแรกที่มีการประกันสังคมอยางเต็มรูปแบบโดยผาน

โครงการความมั่นคงทางสังคม (Social Security Scheme) ภายใตกฎหมายวาดวยนโยบายสวัสดิการ

สังคมแหงสหพันธรัฐเยอรมัน (Social Policy Laws of the Federal Republic) ซึ่งครอบคลุมถึง

การศึกษา การสงเสริมการมีงานทํา การคุมครองแรงงานและสุขภาพอนามัย และการประกันสังคม 

สําหรับประเทศไทยนั้นการจัดสวัสดิการสังคมเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 5 ในรูปแบบการบริการ

สังคม (ดานการศึกษาและดานสาธารณสุข) และการสงเคราะหสังคม (ต้ังองคกรสังคมสงเคราะหชื่อ

สภาอุณาโลมแดง พ.ศ. 2436) ตอมาในป 2533 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม 

อันเปนการสรางระบบโครงการประกันสังคม และปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อใหสามารถครอบคลุมมากขึ้น

ทั้งในดานจํานวนประชากรและประเภทของสวัสดิการ นอกจากนี้รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติที่

เกี่ยวของกับระบบสวัสดิการความคุมครองทางสังคมโดยเนนไปยังกลุมบุคคลที่มีความเปราะบาง 

ยากไร และดอยโอกาส 14 ฉบับ เชน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ

การเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เปนตน  

6.1 ขอบเขตการศึกษาการลงทุนดานสวัสดิการสังคม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดนิยาม “สวัสดิการสังคม” วา

หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม เกี่ยวกับการปองกัน  การแกไขปญหา  การพัฒนาและการ

สงเสริมความมั่นคงทางสังคม ตอบสนองความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  มีคุณภาพชีวิต  และ

พ่ึงตนเองไดทั่วถึง เหมาะสม เปนธรรม ตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู

อาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไป โดย

คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ

สังคมทุกระดับ จากนิยามดังกลาวสามารถแบงสวัสดิการสังคมออกไดเปน 3 กลุมคือการ

ประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคมหรือการสงเคราะหสังคม และการบริการสังคม 

สําหรับในโครงการนี้ ดานการศึกษา และสุขภาพอนามัยซึ่งจัดอยูในกลุมการบริการสังคมได

แยกไปศึกษาในบทที่ 4 และ 5 ตามลําดับ ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษา

สวัสดิการสังคมในบทนี้โดยครอบคลุมใน 2 รูปแบบ คือ (1) การประกันสังคม (Social 

insurance) ซ่ึงการศึกษาจะเนนในเรื่องการขยายความครอบคลุมไปสูผูใชแรงงานทั้งหมดอัน
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ประกอบดวยแรงงานในระบบ (Formal sector) และแรงงานนอกระบบ (Informal sector) โดย

ครอบคลุมสวัสดิการ 3 กรณีคือ การสงเคราะหบุตร การวางงาน และชราภาพเปนหลัก สวน

ดานสุขภาพ (กรณีเจ็บปวยและคลอดบุตร) ไดแยกไปศึกษาตางหากในบทที่ 5 เรื่องการลงทุนดาน

สุขภาพ และ (2) การชวยเหลือทางสังคม (Social assistance) อันเปนการจัดสวัสดิการสังคม

ใหแกกลุมเปาหมายเฉพาะ และกลุมผูดอยโอกาส
1

  อยางไรก็ดีคณะผูวิจัยคงไมสามารถศึกษากลุม

ผูดอยโอกาสไดครบทุกกลุม ทุกประเด็น จึงไดเลือกศึกษาในบางกลุมโดยพิจารณาจากความสําคัญ 

และ/หรือความครบถวนชัดเจนของขอมูลผูดอยโอกาสในกลุมนั้นๆ ซ่ึงไดแก กลุมผูสูงอายุ 

เน่ืองจากประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเนนไปที่

กลุมผูสูงอายุที่ยากจนและ/หรือไมสามารถชวยตัวเองได กลุมผูพิการและเด็กดอยโอกาส ซึ่งเปน

กลุมที่ไมสามารถพึ่งตนเองและตองการความชวยเหลือจากสังคมเปนอยางมาก ทั้งน้ีคณะผูวิจัยจะให

ความสําคัญเปนพิเศษแกผูที่ดอยโอกาสมากที่สุดในแตละกลุม โดยเฉพาะกลุมคนยากจนในแตละกลุม 

(poorest of the poor) ซึ่งจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2550 พบวา

ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็กกําพรา เด็กอายุตํ่ากวา 15 ปที่ยากจนมีจํานวนทั้งสิ้น 964,425   209,419  

630,614 และ 1,906,490 คนตามลําดับ  (ตารางที่ 6.1) ทั้งน้ีสําหรับแตละกลุมเปาหมายที่ศึกษา

น้ัน คณะผูวิจัยไดศึกษาใน 2 ประเด็นคือดานปริมาณ (จํานวนเงินลงทุนและแหลงที่มาของเงินทุน) 

รวมทั้งในดานคุณภาพของการใหสวัสดิการสังคม 

ตารางที่ 6.1 จํานวนผูที่ดอยโอกาส (คน) 

 กลุมที่ยากจน สัดสวน (รอยละ) จํานวนทั้งหมด 

ผูสูงอาย ุ 964,425 11.68 8,256,371 

ผูพิการ 209,419 13.67 1,532,107 

เด็กกําพรา (ไมไดอยูกับพอและแม) 630,614 11.29 5,585,038 

เด็กอายุตํ่ากวา 15 ป 1,906,490 11.83 16,121,609 

ที่มา: คํานวณจากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2550, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ทั้งน้ี สําหรับกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ ที่ไมไดแยกออกมาศึกษาก็มีความสําคัญเชนกัน (เชน 

กลุมคนเรรอน กลุมผูปวยโรคเอดส กลุมผูไรสัญชาติ) โดยเฉพาะกลุมผูประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งมี

ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในเรื่องนํ้า

ทวมรุนแรงและบอยขึ้นมาก แตเน่ืองจากขอจํากัดดานขอมูล คณะผูวิจัยจึงไมไดรวมไวในการศึกษา

ครั้งน้ี อยางไรก็ดี นอกเหนือจากการศึกษาใน 4 กลุมเปาหมายหลักคือ การประกันสังคม ผูสูงอายุ ผู

พิการ และเด็กดอยโอกาสแลว งานวิจัยนี้ยังไดกลาวถึงเรื่องที่อยูอาศัยซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของมนุษย 

โดยศึกษาเฉพาะที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยที่ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(โครงการบานมั่นคง) และการเคหะแหงชาติ (โดยเฉพาะโครงการบานเอื้ออาทร) ดวย  

                                             

1
 สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ ไดใหคํานิยาม “กลุมผูดอยโอกาส” วาหมายถึง ผูประสบปญหาความเดือดรอน และไดรับผลกระทบในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผูที่ขาดโอกาสที่

จะเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจน ผูประสบปญหาที่ยังไมมีองคกรหลักรับผิดชอบ อันจะสงผลใหไมสามารถดํารงชีวิต

ไดเทาเทียมกับผูอื่น 



บทที่ 6 
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6.2 ทบทวนวรรณกรรมดานสวัสดิการสังคม 

การทบทวนวรรณกรรมในดานสวัสดิการสังคมจะแบงออกเปนดานปริมาณและคุณภาพ โดย
แยกตามกลุมเปาหมายที่ไดกลาวไวในขอบเขตการศึกษา ซึ่งสามารถนําไปสูการวิเคราะห กําหนด

กรอบแนวคิดการยกระดับ และขอเสนอแนะในการลงทุนดานสวัสดิการสังคม ดังตอไปน้ี 

ทบทวนวรรณกรรมดานปริมาณ 

ระดับการลงทุนทางสังคมดานสวัสดิการสังคม 

ระดับการลงทุนดานสวัสดิการสังคมเปนการวัดวาประเทศนั้นๆ ใหความสําคัญตอสวัสดิการ

ของประชาชนมากนอยเพียงใดนั้น ซึ่งมักจะดูจากคาใชจายของรัฐในดานสวัสดิการสังคม จาก

การศึกษาของปราณี ทินกร (2550) ในเรื่อง “นโยบายการคลังเพ่ือสังคมและสุขภาวะ มาตรการเพื่อ

คนยากจนและดอยโอกาส” ไดวัดจากงบประมาณรายจายของรัฐที่จัดสรรเพื่อการคุมครองทางสังคม 

(social protection) ที่ประเทศไทยรายงานใหแกกองทุนการเงินระหวางประเทศ  (IMF) ซึ่ ง

ประกอบดวย 

• การเจ็บปวย และทุพลภาพ (sickness and disability) 

• ชราภาพ (old age) 

• ผูรอดชีวิตจากอุบัติภัย (survivor) 

• ครอบครัวและเด็ก (family and children) 

• การวางงาน (unemployment) 

• ที่อยูอาศัย (housing) 

• การถูกกีดกันจากสังคม (social exclusion) 

• การวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองทางสังคม (R&D on social protection) 

• การคุมครองทางสังคมอื่นๆ (social protection, not elsewhere classified) 

ทั้งน้ี พบวาแมงบประมาณรายจายของรัฐดานการคุมครองทางสังคมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอด 

แตเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจายรวมหรือผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) แลวจะมีสัดสวนเพียงประมาณ

รอยละ 3.2-5.8 ของงบประมาณรวมและไมถึงรอยละ 1 ของ GDP ในชวงกอนปงบประมาณ 2544 

อยางไรก็ดีสัดสวนดังกลาวไดเพ่ิมขึ้นกวา 2 เทาหลังจากที่รัฐไดเพ่ิมงบประมาณดานการคุมครองทาง

สังคมต้ังแตป 2544 เปนตนมา (ตารางที่ 6.2) 

ตารางที่ 6.2 งบประมาณรายจายดานการคุมครองทางสังคมของประเทศไทยจําแนกตามภาค

เศรษฐกิจ (ปงบประมาณ 2538-2546) 

(หนวย: พันลานบาท) 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
งบดานการคุมครองทางสังคม 23.2 28.7 33.7 35.2 37.2 51.6 117.9 90.3 109.2 
งบประมาณรวม 660.7 758.0 957.7 1,051.7 1,160.2 884.4 1,013.0 1,329.2 1,041.4 
สัดสวนตองบประมาณรวม (%)  3.5 3.8 3.5 3.3 3.2 5.8 11.6 6.8 10.5 
สัดสวนตอ GDP (%) 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 2.3 1.7 1.8 
ที่มา: ปราณี ทินกร (2550) 
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นอกจากนี้ ปราณี (2550) ยังไดนําสัดสวนดังกลาวในป 2543 ไปเปรียบเทียบกับประเทศ

อื่นๆ พบวา เมื่อเทียบกับกลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนาหรือรายไดตอหัวที่ใกลเคียงกับไทยแลว 

สัดสวนงบประมาณดานการคุมครองทางสังคมตอ GDP ของไทยมีระดับตํ่า โดยประเทศมาเลเซีย ตุรกี 

และเม็กซิโก อยูในระดับรอยละ 1.42 2.68 และ 3.21 ของ GDP ตามลําดับ และหากเทียบกับสวีเดน

ซึ่งมีสวัสดิการสังคมที่ดีจะมีสัดสวนสูงถึง 14.57 ของ GDP ซึ่งสูงกวาประเทศไทยถึง 14 เทา 

วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2550) ไดศึกษาถึงระดับการเปนรัฐสวัสดิการ ในรายงานเรื่อง “คน

ไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการ?” โดยดูจากคาใชจายสาธารณะดานสังคมตามนิยามขององคกร

ความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งไดกําหนดรัฐสวัสดิการจากคาใชจายดานสังคมซึ่ง

เปนคาใชจายที่รัฐหรือองคการเอกชนจายใหแกครัวเรือนหรือบุคคลในยามที่ตกอยูในเหตุการณที่

กระทบความเปนอยูของครอบครัวหรือบุคคล โดย OECD ไดแบงประเภทคาใชจายสาธารณะดาน

สังคมเปน 9 ประเภท คือ คาใชจายเพื่อการชราภาพ คาใชจายแกผูเปนหมายและบุตร คาใชจาย

ประโยชนทดแทนผูทุพพลภาพ คาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาล คาใชจายสําหรับครอบครัว คาใชจาย

เพ่ือกระตุนตลาดแรงงาน คาใชจายเพื่อผูวางงาน คาใชจายเพื่อที่อยูอาศัย และคาใชจายอื่นๆ 

ประเทศไทยมีการใหสวัสดิการสังคมหลากหลายรายการเชนเดียวกับประเทศในกลุม OECD 

เพียงแตวาความครอบคลุมของสวัสดิการนั้นมักจะไมเปนแบบถวนหนา ในป 2549 คาใชจายเพื่อ

สวัสดิการสังคมทั้งหมดของประเทศไทยเทากับ 180,038 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.3 ของ 

GDP โดยสวัสดิการที่ประเทศไทยใหความสําคัญต่ําคือ สวัสดิการดานตลาดแรงงาน (19.9 ลานบาท) 

ดานที่อยูอาศัย (61.65 ลานบาท) และสวัสดิการสําหรับผูทุพพลภาพและผูสูญเสียแรงงานหลักของ

ครอบครัว (494.59 และ 949.52 ลานบาท) 

หากนํามาเปรียบเทียบกับประเทศในกลุม OECD  แลว (ตารางที่ 6.3) พบวาประเทศไทยมี

สัดสวนคาใชจายดานสังคมต่ํากวาทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศเม็กซิโกซึ่งมีระดับการพัฒนาและ

รายไดใกลเคียงกับประเทศไทยมากที่สุด และเปนประเทศที่มีสัดสวนของคาใชจายดานชราภาพ 

ทุพพลภาพ รักษาพยาบาลและดานตลาดแรงงานต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาสมาชิก OECD ดวยกันก็

มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 6.8 ของ GDP หรือสูงกวาเกือบ 3 เทา  ทั้งน้ีจากตารางที่ 6.3 พบวาแตละ

ประเทศใหความสําคัญกับสวัสดิการตางๆ แตกตางกันไป โดยประเทศออสเตรียใหความสําคัญกับ

สวัสดิการดานชราภาพสูงที่สุด และเบลเยี่ยมใหความสําคัญกับสวัสดิการเพื่อผูวางงานมากที่สุด  

Christine Weigand and Margaret Grosh (2008) จากธนาคารโลกไดทําการศึกษา “Levels 

and Patterns of Safety Net Spending in Developing and Transition Countries” เรื่องคาใชจายดาน

โครงขายการคุมครองทางสังคม (Social safety net) และเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของกลุมประเทศกําลังพัฒนา 87 ประเทศในชวงป 

1996-2006 โดยคาใชจายนี้จะเปนคาใชจายของภาครัฐเปนหลักซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐบาลของแตละ

ประเทศใหความสําคัญแกโครงขายการคุมครองทางสังคมมากนอยเพียงใด ผลการศึกษาพบวากลุม

ประเทศกําลังพัฒนามีคาเฉลี่ยของคาใชจายดานโครงขายการคุมครองทางสังคมเทากับรอยละ 1.9 

ของ GDP   โดยประมาณครึ่งหน่ึงของกลุมมีคาใชจายดานนี้ตกอยูในชวงรอยละ 1-2 ของ GDP (รูปที่ 

6.1) ทั้งน้ีหากแบงเปนภูมิภาคแลวพบวา กลุมประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมีคาใชจาย

ดานโครงขายการคุมครองทางสังคม (social safety net) ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศโดย
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เฉลี่ยสูงที่สุดเทากับรอยละ 2.2 รองลงมาคือกลุมประเทศยุโรปและเอเชียกลาง (รอยละ 1.7) และ

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและคาริเบียน (รอยละ 1.3)  

นอกจากนี้ธนาคารโลกไดศึกษาขอมูลคาใชจายดานโครงขายการคุมครองทางสังคมตอ GDP 

ของ International Monetary Fund ที่แสดงไวใน Government Finance Statistics พบวากลุมประเทศ
อุตสาหกรรมมีคาอยูประมาณรอยละ 2-4 ของ GDP  ซึ่งสูงกวากลุมประเทศกําลังพัฒนาประมาณ 1 

เทา (รอยละ 1-2 ของ GDP) และมีความแตกตางกันในแตละภูมิภาคโดยกลุมประเทศเอเชียใตและ

แอฟริกาจะมีคาใชจายนี้ตอ GDP ตํ่ากวากลุมประเทศในลาตินอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง 

ตารางที่ 6.3 สัดสวนรายจายดานสังคมเทียบกับ GDP ของประเทศสมาชิก OECD ป 2003 

ประเทศ ชราภาพ 
หมาย/

บุตร ทุพพลภาพ 
รักษา-

พยาบาล ครอบครัว 
ตลาด-

แรงงาน วางงาน ที่อยูอาศัย อื่นๆ รวม 

ออสเตรเลีย 3.9 0.23 2.45 6.2 3.34 0.38 0.72 0.32 0.35 17.89 

ออสเตรีย 12.79 0.39 2.6 5.08 3.08 0.62 1.01 0.09 0.39 26.05 

เบลเยียม 7.16 2.14 2.29 7.2 2.69 1.21 3.34 n.a. 0.46 26.49 

แคนาดา 3.98 0.43 0.99 6.8 1.09 0.37 0.78 0.52 2.31 17.27 

สาธารณรฐัเชก 7.76 0.2 2.94 6.78 1.91 0.17 0.73 0.11 0.54 21.14 

เดนมารก 7.17 0.01 4.25 5.56 3.95 1.62 3.33 0.69 1.02 27.6 

ฟนแลนด 5.77 0.63 3.52 5.68 2.97 0.91 2.13 0.3 0.55 22.46 

ฝรั่งเศส 10.46 1.8 1.75 7.6 3.02 1.07 1.85 0.85 0.34 28.74 

เยอรมัน 11.28 0.43 1.98 7.98 1.94 1.12 1.8 0.23 0.49 27.25 

กรีซ 11.54 0.84 1.02 5.05 1.26 0.2 0.42 0.58 0.38 21.29 

ฮงการ ี 7.53 1.13 2.97 6.03 3.52 0.37 0.51 0.48 0.13 22.67 

ไอซแลนด 4.13 0.04 2.83 7.2 3.18 0.1 0.48 0.2 0.54 18.7 

ไอรแลนด 2.86 0.81 1.54 5.58 2.53 0.68 0.97 0.5 0.46 15.93 

อิตาล ี 11.39 2.47 1.77 6.17 1.24 0.67 0.44 0.02 0.03 24.2 

ญี่ปุน 8.04 1.26 0.67 6.09 0.74 0.3 0.45 n.a. 0.19 17.74 

เกาหล ี 1.19 0.22 0.5 2.91 0.12 0.16 0.14 n.a. 0.45 5.69 

ลักแซมเบอรก 4.49 2 3.63 6.19 4.09 0.26 0.93 0.13 0.53 22.25 

เม็กซิโก 0.96 0.29 0.07 2.8 1.05 0.03 n.a. 1.12 0.52 6.84 

เนเธอรแลนด 5.41 0.35 3.88 5.84 1.65 1.06 1.59 0.35 0.55 20.68 

นิวซีแลนด 4.39 0.1 2.87 6.28 2.26 0.44 0.77 0.76 0.15 18.02 

นอรเว 7.04 0.32 5.38 6.49 3.45 0.8 0.75 0.2 0.64 25.07 

โปแลนด 11.39 1.04 3.42 4.52 1.5 0.19 0.84 0 0.04 22.94 

โปรตุเกส 8.85 1.62 2.57 6.69 1.58 0.71 1.14 0 0.34 23.5 

สโลวาเกีย 6.37 0.17 2.19 5.23 1.91 0.28 0.32 0.07 0.77 17.31 

สเปน 7.86 0.57 2.36 5.22 1.04 0.68 2.25 0.16 0.18 20.32 

สวีเดน 10.11 0.69 6 7.13 3.54 1.28 1.25 0.59 0.7 31.29 

สวิสเซอรแลนด 6.78 0.37 3.28 6.04 1.45 0.72 1.03 0.15 0.7 20.52 

สหราชอาณาจกัร 5.89 0.23 2.47 6.68 2.94 0.51 0.26 1.43 0.24 20.65 

สหรัฐอเมริกา 5.46 0.82 1.25 6.75 0.7 0.14 0.54 n.a. 0.55 16.21 

รวม OECD  6.9 0.77 2.45 5.94 2.12 0.59 1.1 0.33 0.5 20.7 

ที่มา: วรวรรณ (2550) 
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6-6 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

การศึกษายังไดพบวาระดับการใชจายดานโครงขายการคุมครองทางสังคมมีความสัมพันธใน

เชิงบวกกับรายไดตอหัว (Per capita income) และขนาดของรัฐบาล (Government size) แตมี

ความสัมพันธในเชิงลบกับการขาดดุลการคลัง (Fiscal deficit) และอัตราเงินเฟอ (Inflation) สําหรับ

สัดสวนความยากจน (Incidence of poverty) และความไมเทาเทียมกัน (Inequality)  น้ันจะมี

ความสัมพันธที่ไมแนนอน กลาวคือสัดสวนความยากจนโดยเทียบระหวางชนชั้นกลาง (50th 

percentile) กับคนจน (10th percentile) แลวจะมีความสัมพันธในเชิงบวกกับระดับการใชจายดาน

โครงขายการคุมครองทางสังคม แตจะเปนเชิงลบหากเปนการเทียบระหวางชนชั้นกลาง (50th 

percentile) กับคนรวย (90th percentile) 

รูปที่ 6.1 คาใชจายดานโครงขายการคุมครองทางสังคมตอผลิตภณัฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) 

 
 

อยางไรก็ดี คงยังไมสามารถสรุปไดวาระดับการลงทุนดานสวัสดิการทางสังคมที่สูงดังเชนใน

ประเทศที่พัฒนาแลวจะดีกวาระดับการใหสวัสดิการสังคมที่ตํ่ากวาโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา 

เพราะการไดมาซึ่งสวัสดิการสังคมท่ีสูงน้ัน ประเทศจะตองหาเงินมาเพื่อเปนคาใชจายในดานนี้ ซึ่ง

แหลงรายไดหลักที่รัฐหาไดก็มาจากภาษีอากร ศิริพร ยอดกมลศาสตร (2550) กลาวไววาสวีเดนซึ่งมี

ระดับสวัสดิการสังคมที่สูงที่สุดในโลกเปนประเทศที่มีการเก็บภาษีและเงินที่จัดเก็บเฉพาะทางสังคมท่ี

สูงมาก คือประมาณรอยละ 90 ของรายไดของประชาชน (รอยละ 33.8 และ 47.5 ตามลําดับ) 

วรวรรณ (2550) ไดเสนอวาในกรณีที่ประชาชนไทยตองการเขาสูรัฐสวัสดิการตามแบบ

ประเทศสมาชิก OECD คาใชจายเพื่อรัฐสวัสดิการจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก เมื่อใหสัดสวนของคาใชจายดาน

สังคมตอ GDP เปนไปตามแบบประเทศสมาชิก OECD โดยมีสามกรณีคือ กรณีตํ่าสุดของ OECD 

ประเทศไทยจะตองใชเงินประมาณ 4 แสนลานบาทเพื่อรัฐสวัสดิการ กรณีใชสัดสวนตามประเทศ

เม็กซิโกซึ่งมีรายไดตอหัวใกลเคียงกับไทยจะตองใชเงินประมาณ 5 แสนลานบาท และกรณีใชสัดสวน

ตามคาเฉลี่ยของ OECD จะตองใชเงิน 1.6 ลานลานบาท 
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การตัดสินใจเลือกระดับสวัสดิการทางสังคมสําหรับคนไทย เชน คนจนใหอยูไดตาม

มาตรฐานการดํารงชีวิตขั้นตํ่าและควรชวยเหลือดวยการสงเคราะห หรือ ตองการหลักประกันสังคม

แบบถวนหนาและการสงเคราะหแกผูที่ควรไดรับทุกคนนั้น จะตองตระหนักถึงทั้งดานคาใชจายและ

ดานรายไดดวย ถาคนไทยเลือกที่จะเปนแบบ OECD ก็จําเปนที่จะตองหารายไดมาสนับสนุนคาใชจาย

ที่จะเพิ่มขึ้นดวย โดยรายไดจากภาษีจะตองสูงขึ้นซึ่งอาจทําไดดวยการเพิ่มอัตราภาษีและ/หรือจัดเก็บ

ภาษีใหมีประสิทธืภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการเก็บภาษีจากผูที่ไมเคยเสียภาษี และผูที่จะแบกรับ

คาใชจายนั้นก็คือประชาชนนั่นเองหรือคาใชจายบางประเภทของรัฐจะตองลดลง ซึ่งทางเลือกเหลาน้ี

คนไทยตองการจะแบกรับเพ่ือแลกกับรัฐสวัสดิการหรือไม 

ทบทวนวรรณกรรมดานคุณภาพ 

ภาพรวมสวัสดิการสังคม 

สวัสดิการสังคมโดยภาครัฐ 

วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2549) ไดศึกษาไวในรายงาน “การประเมินความเสี่ยง

และความเปราะบางทางสังคม: การประเมินการคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันของ

ประเทศไทย” วาภาพรวมของระบบการคุมครองทางสังคมของประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน

หลักการประกัน (การประกันสังคมและการประกันสุขภาพ) การคุมครองแรงงาน การสงเคราะห และ

บริการทางสังคมอ่ืนๆ ซึ่งเปนการใหความคุมครองในลักษณะทั้งกอนที่จะเผชิญกับความเสี่ยง (Ex-

ante) และหลังจากที่เผชิญกับความเสี่ยงแลว (Ex-post) โดยหนวยงานที่ทําหนาที่ในการใหการ

คุมครองทางสังคมในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ 

1. องคการที่ใหความคุมครองกอนที่จะเผชิญกับความเสี่ยง  ซึ่งจะชวยคุมครองบุคคลใหมี

ความเขมแข็งและสามารถเผชิญกับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยความเสี่ยง

ดานการประกอบอาชีพจะดําเนินการผานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  สวนดานการสราง

ภูมิคุมกันใหกับสังคมในสวนยอยจะผานกรมการพัฒนาชุมชน 

2. องคการที่ใหความคุมครองเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้นแลว จะใหความคุมครองในกรณีที่ความ

เสี่ยงเกิดขึ้นแลว คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีภารกิจในการ

ใหความชวยเหลือแกประชาชนในดานความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหโครงการชวยเหลือของรัฐจากการประเมินจํานวนผูไดรับประโยชน

พบวา โครงการที่สามารถเขาถึงคนจนไดแก โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง โครงการอาหารกลางวันฟรี/อาหารเสริม และโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

สวนโครงการที่ไมสามารถเขาถึงคนยากจนได ไดแก สิทธิประกันสังคม โครงการธนาคารประชาชน 

และโครงการทุนการศึกษาของรัฐ อยางไรก็ตาม ยังมีโครงการที่ใหความชวยเหลือไมเพียงพอ ไดแก 

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และโครงการทุนการศึกษาของรัฐ  

นอกเหนือจากการใหความชวยเหลือโดยตรงจากรัฐแลว ยังมีองคกรดานการพัฒนาชุมชน 

อันเปนการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกประชาชนและชุมชน ใหมีความเขมแข็ง  สามารถใหความ

คุมครองและสวัสดิการแกคนในทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก และผูที่ยากจน โดย
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6-8 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

องคกรหลักที่ใหความชวยเหลือดานการพัฒนาชุมชนคือ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน และสํานัก

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ทั้งน้ีกลุมผูไดรับผลประโยชนประกอบดวย กลุมเด็กและเยาวชน กลุมสตรี กลุมอาชีพ  กลุม

อาสาพัฒนาชนบท  กลุมหมูบานเพื่อแกไขปญหาความยากจน  กลุมผูผลิตสินคา OTOP และ กลุม

ผูนําชุมชน ซึ่งทําใหกลุมที่ไดรับผลประโยชนมีความเขมแข็งสามารถชวยเหลือตัวเองได รวมทั้งการ

เสริมสรางใหสามารถพัฒนาการใหสวัสดิการชุมชนในทองถิ่นได โดยในป 2552 กรมการพัฒนา

ชุมชนไดมีเปาหมายขยายผลใหมีการจัดต้ังสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพิ่มอีก 75 แหง ใน 75 

จังหวัด จากความสําเร็จที่กรมฯ ไดรวมกับกลุมออมทรัพย 12 แหงจัดต้ังสถาบันการจัดการเงินทุน

ชุมชน เพ่ือใหเปนศูนยกลางการบริหารจัดการทุนชุมชนใหเปนระบบ และแกไขปญหาเงินทุนของ

ชุมชน ทั้งน้ีสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนจะไดรับการบริการสินเชื่อธุรกิจของสถาบันฯ 

ตลอดจนสวัสดิการตางๆ จากสถาบันฯ 

ผลการวิจัยของวรวรรณ (2549) ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวารัฐยังคงตองสงเสริม

องคการที่ชวยเพิ่มภูมิคุมกันใหแกประชาชนและชุมชนใหสามารถเผชิญความเสี่ยงไดเขมแข็งขึ้น (เชน 

องคการดานพัฒนาฝมือแรงงาน และพัฒนาชุมชน) ใหมีตอไป แตควรปรับยุทธศาสตรในการเพิ่ม

ศักยภาพใหแกประชาชนและชุมชน และขยายกลุมเปาหมายที่จะไดรับการอบรมพัฒนาฝมือไปยัง

แรงงานไรฝมือและประชาชนยากจนซึ่งเปนผู เปราะบางแทนที่จะมุงไปที่เยาวชนผูไมประสบ

ความสําเร็จจากระบบโรงเรียน ทั้งน้ีองคการที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

และชุมชนควรมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นเชน สถาบันการเงิน เน่ืองจากผูเปราะบางที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพมักจะขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินและอาจทําใหไมมีโอกาสในการนํา

ศักยภาพที่ไดไปสรางเสริมใหเกิดรายได  

สวนองคการที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนควรมีการ

ประสานงานกับหนวยงานอื่นเชน สถาบันการเงิน เน่ืองจากผูเปราะบางที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

มักจะขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินและอาจทําใหไมมีโอกาสในการนําศักยภาพที่ไดไปสรางเสริม

ใหเกิดรายได เชนเดียวกันกับดิเรก ปทมสิริวัฒน (2550) ที่เสนอไวในงานวิจัย “ขอเสนอภาพรวม

นโยบายการคลังเพ่ือสังคมและสุขภาวะ และมาตรการสําหรับผูสูงอายุ” ที่สงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมในภูมิภาคและทองถิ่น โดยใหมีการพัฒนาเชิงสถาบันของกองทุนสัจจะออมทรัพยและสวัสดิการ

ภาคประชาชน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางดานวิชาการ การทําบัญชี รวมทั้งไดเสนอใหแยกสวน

ระหวางกองทุนบํานาญและสวัสดิการอื่นๆ เพ่ือใหทราบสถานะการเงินของแตละกองทุนและสามารถ

แกปญหาไดทัน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของภาครัฐที่จะปรับปรุงบทบาทของราชการจากหนวยปฎิบัติ

เปนหนวยสงเสริมสนันสนุน โดยผานองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เชน การกระจายอํานาจให

อบต. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ และผานกองทุนสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม (ชินชัย ชี้เจริญ, 2550) นอกจากนี้ยังไดเสนอใหภาครัฐสนับสนุนใหภาคธุรกิจ

เอกชนเขามามีสวนรวมในการรับผดิชอบทางสังคม (corporate social responsibility) มากขึ้น   

ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2551) ไดสนับสนุนสวัสดิการชุมชนโดยกลาวไวในรายงานเรื่อง 

“วรรณกรรมปริทรรศนและการสังเคราะหความรู เรื่องสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย” วาภาครัฐ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการในระดับชุมชนทองถิ่นซึ่งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธของคนในชุมชนที่

มีวัฒนธรรมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน สวัสดิการชุมชนจึงเปนการเสริมสวัสดิการของรัฐซึ่งทําให



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-9 

ประชาชนโดยเฉพาะผูที่ดอยโอกาสและกลุมที่สวัสดิการภาครัฐไปไมถึงสามารถเขาถึงสวัสดิการได

ระดับหนึ่งอันจะชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ทั้งน้ีกองทุนเพ่ือสวัสดิการชุมชนสามารถมีผลในหลายดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ดานวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานสุขภาพ และกองทุนฯ อาจเกิดจากสาเหตุตางๆ กันไดตาม

สถานการณ/พ้ืนที่ เชน การสะสมสวนเกินจากการผลิตสินคาและบริการ การออมและใหสินเชื่อของ

สมาชิกกองทุนฯ การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก โดยกองทุนสวนใหญเกิดขึ้นมาจากการออม

และใหสินเชื่อของสมาชิกในกองทุนฯ และนําผลตอบแทนมาจัดสรรเปนสวัสดิการใหแกสมาชิก/ชุมชน  

ผูวิจัยไดเสนอวาสวัสดิการของแตละชุมชนควรจะประกอบดวย (1) การสรางหลักประกัน

หรือบริการทางการเงิน อันนําไปสูการเขาถึงสวัสดิการที่รัฐหรือตลาดจัดให (2) การผลิตสวัสดิการ

เองโดยชุมชนเพื่อชุมชน อันเปนการใชภูมิปญญา แรงงานและทรัพยากรของชุมชน และ (3) การ

สรางเครือขายชุมชนเพื่อผลักดันใหรัฐและตลาดจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน ทั้งน้ีสวัสดิการในรูปแบบแรกนั้นนาจะมีอยูอยางพอเพียงแลว แตในรูปแบบที่ 2 

และ 3 น้ันยังมีอยูนอยมาก ดังน้ันหากรัฐตองการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนก็ควรจะใหความสําคัญแก

กลุมน้ีเปนพิเศษ โดยความชวยเหลือควรจะอยูในรูปของการจัดการความรูมากกวาในรูปของเงินทุน

เพราะมีหลายกรณีที่การใหเงินทุนทําใหชาวบานมีการใชจายและหนี้สินเพ่ิมขึ้น รวมทั้งทําใหสมาชิก

ไมเห็นความสําคัญของการออม เกิดการพึ่งพิงมากกวาการพึ่งตนเอง ตลอดจนไมเห็นคาของสวัสดิการ

ที่ไดรับ  รวมทั้งขอจํากัดของรัฐในดานงบประมาณ เน่ืองจากการถายโอนงบประมาณที่รัฐสามารถทํา

ไดเพียงรอยละ 25 ของรายไดรัฐบาลซึ่งตํ่ากวาเปาหมายที่รอยละ 35 รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ

ใหแกอบต. ตามขนาดประชากรและพื้นที่ ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดสวัสดิการสังคมใน

พ้ืนที่ที่ยากจน/กันดารได และสงผลตอทําใหอบต. ตองหารายไดเพ่ิมเติมเองซึ่ง อบต. หลายแหงยังมี

ศักยภาพในการหารายไดไมมากนัก 

มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสังคม 

ภาครัฐไดออกมาตรการตางๆ ทั้งในดานการเงินและการคลังเพ่ือสงเสริม/สนับสนุนในดาน

สังคมดังตอไปน้ี 

มาตรการดานการคลัง 

นโยบายภาษีเพ่ือสงเสริมระบบการออมระยะยาว เชน การขยายวงเงินหักคาลดหยอน กบข. 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ RMF และ LTF จากไมเกิน 300,000 บาท เปนไมเกิน 500,000 บาท รวมทั้ง

การขยายวงเงินคาลดหยอนเบี้ยประกันภัยจากไมเกิน 50,000 บาท เปนไมเกิน 100,000 บาท โดย

ทั้งสองมาตรการนี้จะสงเสริมใหประชาชนเพิ่มการออมระยะยาวเพื่อนําไปไวใชในยามแกชรา 

นโยบายภาษีเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยการออกมาตรการยกเวน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดสุทธิ 150,000 บาท มาตรการดังกลาวจะชวยใหประชาชนมี

รายไดสุทธิเพ่ิมขึ้นและสามารถนําไปใชจายเพ่ือสวัสดิการไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีมาตรการเพิ่ม

คาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เปนคาเลี้ยงดูบิดา มารดาของผูเสียภาษีหรือคูสมรส หรือบุตร

ที่เปนคนพิการ จํานวน 30,000 บาท อันเปนการสงเสริมใหประชาชนใหการดูแล/สวัสดิการแก

ผูสูงอายุ และผูพิการ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-10 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

มาตรการดานการเงิน 

ภาครัฐโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารางแผนแมบท

การเงินการคลังเพ่ือสังคม โดยสาระสําคัญของแผนแมบทฯ คือ การกําหนด เสนอแนะแนวทางในการ

สงเสริมและพัฒนาเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางเขมแข็ง ยั่งยืน มีภูมิคุมกันและมีคุณภาพ ทั้งน้ี

แผนดังกลาวจะชวยเสริมสรางสวัสดิการสังคมใหแกสังคมไทย 

โครงการจัดต้ังกองทุนการออมเพื่อชราภาพ ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูใชแรงงาน 

โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบไดออมเงินไวใชจายในวัยที่เกษียณอายุ โดยกองทุนฯ เปนระบบ

กําหนดการจายเงินเขากองทุน (Defined Contribution) และรัฐจายสมทบใหตามสิทธิ สมาชิกจะไดรับ

ผลประโยชนตามบัญชีเงินสะสมรายตัวไปตลอดอายุขัย นอกจากนี้สมาชิกกองทุนฯ ยังจะไดรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุอีก 500 บาทตอเดือนเมื่ออายุครบ 60 ป กองทุนการออมเพื่อชราภาพนั้นนอกจากจะ

เปนการสรางหลักประกันดานรายไดใหเพียงพอตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐานแกผูใชแรงงานในยามชรา

แลว ยังเปนการสงเสริมตลาดเงินตลาดทุนในประเทศอีกทางหนึ่งดวย 

นอกเหนือจากกองทุนการออมเพื่อชราภาพแลว รัฐยังไดสนับสนุนใหกองทุนการออมของ

ชุมชนซึ่งไดมีการจัดต้ังโดยประชาชนในหลายๆ พ้ืนที่อยูแลว เปนกลไกในการจัดสวัสดิการเพื่อการ

ชราภาพใหแกประชาชนในชุมชนนั้นๆ (เพ่ิมเติมจากสวัสดิการดานหลักประกันสุขภาพที่ใหโดย

ชุมชน) โดยสรางเครือขายระดับตําบลและจังหวัด และความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการประกันสังคม 

การขยายความคุมครองไปสูแรงงานนอกระบบ 

สํานักงานประกันสังคมไดศึกษาถึงความเปนไปไดในการขยายความคุมครองไปสูแรงงาน

นอกระบบมานานแลว โดยในป 2545 ในรายงานเรื่อง “การขยายความคุมครองทางสังคมใหกับภาค

ในระบบและภาคนอกระบบ” โดยเนนไปที่กลุมผูที่รับงานไปทําที่บาน คนขับรถรับจาง ผูขายบริการ

ทางเพศ เกษตรกร และแรงงานตางดาว ซึ่งเปนกลุมอาชีพที่มีรายไดไมแนนอน ทั้งน้ีโครงการ

ประกันสังคมที่เสนอสําหรับกลุมน้ีจะเปนแบบบังคับ โดยยกเวนเฉพาะผูที่ยากจน อัตราเงินสมทบแบบ

อัตราเดียว (flat rate) จาก 2 ฝายคือประชาชนและรัฐบาล และผลประโยชนทดแทนจะสัมพันธกับ

การประกันสังคมของกลุมอาชีพนอกระบบและกลุมชุมชน ซึ่งจะมีสมาคมและ/หรือองคกรตางๆ ทํา

หนาที่เปนตัวแทนของโครงการเพื่อใหผูประกันตนไปขึ้นทะเบียน 

ตอมาในป 2547 สํานักงานประกันสังคมไดทําการสํารวจภายใตโครงการ “การสํารวจความ

ตองการการประกันสังคมในประเทศไทยของกลุมประชากรที่มิไดรับความคุมครองการประกันสังคม” 

พบวากลุมประชากรที่ไมไดรับความคุมครองทางสังคมกลุมใหญที่สุดคือผูมีอาชีพเกษตรกรรมและ

ประมง รองลงมาคือผูประกอบอาชีพอิสระ โดยความคุมครองทางสังคมที่ตองการมากที่สุด 3 อันดับ

คือ เจ็บปวย ชราภาพ และวางงาน ทั้งน้ีกลุมดังกลาวมีความเต็มใจเขารวมโครงการประกันสังคมเพียง

รอยละ 28 เน่ืองจากไมมีความสามารถในการจายเงินสมทบ จากผลการสํารวจนําไปสูขอเสนอแนะ

สําหรับกลุมน้ีคือการจัดต้ังโครงการใหมแกผูประกอบอาชีพอิสระ โดยเก็บเงินสมทบแบบอัตราเดียว 

เน่ืองจากความยุงยากในการประเมินรายได มีผลประโยชนทดแทนยามเจ็บปวยและวางงาน แตไม

แนะนําการใหประโยชนทดแทนกรณีบํานาญแบบกําหนดผลประโยชน (defined benefit) 
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ในรายงานเรื่อง “การขยายความคุมครองการประกันสังคมสูเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศ

ไทย” โดยสํานักงานประกันสังคมรวมกับ International Labour Office ในป 2547 ไดระบุลักษณะ

ทั่วไปของกลุมเปาหมายคือ การขาดลักษณะที่เปนทางการและสถานะที่จะไดรับการคุมครองตาม

กฏหมาย การมีรายไดจํากัดและไมสม่ําเสมอ การมีความตองการและลําดับความสําคัญดาน

ประกันสังคมที่แตกตางกัน และการไมมีนายจาง ทั้งน้ีรายงานไดเสนอรูปแบบการประกันสังคม

สําหรับแรงงานนอกระบบดังน้ี 1) การเขารวมโครงการตองเปนแบบบังคับ 2) การบริหารการเงิน

อาจเปนในรูปแบบที่โครงการใชเงินจากภาษีทั้งหมด จากเงินสมทบของผูประกันตน หรือผสมผสาน

กันของเงินภาษีและเงินสมทบ 3) การจัดการทางการเงินตองแยกกันระหวางกองทุนของโครงการ

แรงงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการแยกกองทุนสําหรับผลประโยชนทดแทนในแตละกรณีออก

จากกัน 4) การออกแบบประโยชนทดแทนควรจะใหสมดุลกับเงินสมทบที่จํากัด เชน ไมคุมครองกรณี

วางงานเนื่องจากเปนอาชีพอิสระจึงไมมีการใหออกจากงาน และการตรวจสอบของระบบ เชนกรณี

ประสบอันตรายจากการทํางานเนื่องจากความยุงยากในการพิสูจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลาทํางาน 

และ 5) การบริหารโดยมีกลุมตัวแทนที่ประสานงานระหวางผูประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม 

เพราะจะไมมีนายจางคอยทําหนาที่น้ีแลว 

นฤมล นิราทร (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง “แรงงานนอกระบบและนัยตอรัฐสวัสดิการ” 

โดยพบวาจํานวนแรงงานนอกระบบจากการสํารวจของสํานักงานประกันสังคมในป 2548 มีอยูทั้งสิ้น 

32.7 ลานคน และตอมาในป 2550 สํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจแรงงานนอกระบบ พบวา

สัดสวนแรงงานนอกระบบมีจํานวน 23.3 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 62.7 ของจํานวนผูมีงานทํา 

37.1 ลานคน โดยสวนใหญจะอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 40) ทั้งน้ีจํานวนแรงงานนอก

ระบบที่ตางกันมากนาจะมาจากนิยามแรงงานนอกระบบที่แตกตางกันของหนวยงานทั้งสอง 

แรงงานนอกระบบโดยเฉพาะในกลุมแรงงานภาคเกษตร ผูประกอบอาชีพการคาขนาดเล็ก 

และผูประกอบอาชีพอิสระขนสง มีความเปราะบางและความเสี่ยงสูง ทั้งในดานรายไดและขาด

สวัสดิการที่เปนหลักประกันในความมั่นคงของชีวิต ทั้งน้ีแรงงานนอกระบบสวนใหญไมไดเขาสูระบบ

ประกันสังคมของรัฐ แมวาสํานักงานประกันสังคมจะเปดโอกาสใหตามมาตรา 40 แลวก็ตาม โดยการ

คุมครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบสวนใหญจะมาจากองคกรของแรงงานนอกระบบ (องคกรที่

เกิดจากการรวมตัวของกลุมอาชีพและกลุมการผลิต) และระบบสวัสดิการชุมชน 

ผูวิจัยไดสํารวจแรงงานนอกระบบจํานวน 933 คน ใน 4 ภูมิภาค โดยแบงออกเปน 6 กลุม

คือกลุมแรงงานภาคเกษตร กลุมการผลิต กลุมธุรกิจการคาขนาดเล็ก กลุมบริการขนสง กลุมแรงงาน

รับจาง และกลุมบริการสวนบุคคล สําหรับการคุมครองทางสังคมที่แรงงานกลุมน้ีตองการไดแก การ

รักษาพยาบาล เงินชวยเหลือกรณีสูงอายุ แหลงทุนประกอบอาชีพ โดยเห็นวารัฐควรสนับสนุนในดาน

การเสริมสรางความรู สรางระบบประกันสังคมใหแกแรงงานนอกระบบ ซึ่งแรงงานกวารอยละ 90 

ตองการเขารวมในโครงการประกันสังคม แตติดอยูที่ปญหาในการจายเงินสมทบ ทั้งในดานจํานวน

เงินสมทบและความตอเนื่องในการจายเงินสมทบ 

วัชรียา และวิไลวรรณ (2550) ไดทําศึกษาเรื่อง “นโยบายการคลังเพ่ือสังคมและสุขภาวะ: 

มาตรการเพื่อคนวัยทํางาน” พบเชนเดียวกันวาปญหาหลักอันหนึ่งแรงงานนอกระบบคือการขาด

ระบบประกันสังคมรองรับ โดยมีขอเสนอแนะสําหรับสวัสดิการแรงงานนอกระบบไววา สําหรับแรงงาน

นอกระบบในเมืองน้ัน รัฐควรสนับสนุนใหแรงงานนอกระบบสามารถเขาถึงระบบประกันสังคมได โดย



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-12 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

รัฐควรจายเงินสมทบดวยเพื่อแสดงใหเห็นวารัฐใหความสําคัญแกแรงงานนอกระบบเชนกัน รวมทั้ง

อํานวยความสะดวกใหแกแรงงานนอกระบบ ทั้งในดานการสมัครเขากองทุนประกันสังคม การ

จายเงินสมทบ ตลอดจนการรับสิทธิประโยชน สําหรับแรงงานนอกระบบในชนบทนั้น รัฐควร

สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยพัฒนามาจากกองทุนทางสังคมของชุมชนเอง เชน 

องคกรการเงินชุมชน และเครือขาย ซึ่งรัฐควรมีกฎหมายรองรับความเปนนิติบุคคลขององคกรการเงิน

ชุมชน รวมทั้งใหความรูในดานการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของกองทุน 

การเพิ่มบทบาทของสวัสดิการชุมชนสําหรับแรงงานนอกระบบและทองถิ่น น้ันสอดคลองกับ

งานวิจัยของปทมาวดี (2551) ที่ไดกลาวไววารัฐไดสนับสนุนแนวทางการสรางสวัสดิการสังคมใหแก

คนจนและแรงงานนอกระบบโดยรวมกันทองถิ่นและชุมชน ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวขององคกร

การเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชนหลายพื้นที่ ซึ่งแมจะมีขนาดของกองทุนที่เล็กกวากองทุนของภาครัฐ 

แตก็เปนสวัสดิการที่ตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นน้ันๆ ไดมากกวา เชนเดียวกันกับ 

จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ (2550) ที่เสนอในรายงาน “การตอสูกับความยากจนดวยระบบ

สวัสดิการ” ที่วาระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบควรเปนการจัดสวัสดิการแบบ

พหุลักษณ ซึ่งเปนรูปแบบที่ไมแนนอนขึ้นกับสถานการณพ้ืนที่และปญหาของกลุมเปาหมาย 

อยางไรก็ดี งานศึกษาของวรเวศน สุวรรณระดา (2550) เรื่อง “โครงการการวิเคราะหความ

เปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของการจัดต้ังระบบบํานาญแหงชาติในประเทศไทย” มีความเปนหวงวา

สวัสดิการชุมชนที่จัดสรรเงินเพ่ือจายใหแกผูสูงอายุที่เปนสมาชิกในระบบบํานาญนั้น จะมีเงินทุนไม

เพียงพอจายในระยะยาวได เน่ืองจากในอนาคตโครงสรางประชากรของประเทศไทยจะมีสัดสวน

ผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ทําใหเงินออมไมเพียงพอตอการจายบํานาญแกสมาชิกในรุนหลังๆ ทําใหหลาย

ฝายไดใหความสนใจตอการบริหารจัดการในเรื่องการออมเพื่อชราภาพเพื่อความอยูรอดของกองทุนฯ 

โดยเสนอใหรัฐเขามามีบทบาทมากขึ้น และไดเสนอใหแยกการบริหารเรื่องการออมเพื่อชราภาพและ

ระบบบํานาญออกจากการจัดการกองทุนสวัสดิการตามปกติ 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2551) ไดคํานวณความสามารถในการออมของแรงงานนอกระบบจาก

ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2549 ในรายงานเรื่อง “ความสามารถการ

ออมของครัวเรือนไทยและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ” และ “การกระจายความมั่งค่ังในประเทศ

ไทย การวิจัยเชิงประจักษและนโยบายการคลังชวยคนจน” พบวาแรงงานนอกระบบมีคาเฉลี่ยการออม

เทากับ 222 บาทตอคน หากรัฐตองการขยายหลักประกันทางสังคมแกกลุมน้ี โดยใหมีการออมใน

รูปแบบภาคบังคับหรือสมัครใจผานกลุมสัจจะออมทรัพย และรัฐสมทบในอัตรา 150 บาทตอคนแลว 

รัฐจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นประมาณ 43,200 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 2.5 ของรายจายภาครัฐ 

ความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม 

Worawan Chandoevwit (2006) ไดวิเคราะหความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในสวน

ของกองทุนกรณีชราภาพไวในรายงานเรื่อง “Social Security System in Thailand” วากองทุนในสวน

ชราภาพจะเริ่มจายเงินบํานาญในป 2014 โดยไดรับเงินสมทบรอยละ 4 ของเงินเดือน (ผูประกันตน

และนายจางสมทบฝายละรอยละ 2 ของเงินเดือน) และกองทุนจายบํานาญในอัตรารอยละ 15 ของ

เงินเดือน ทั้งน้ีภายใตสมมติฐานที่วากองทุนสามารถลงทุนและไดรับผลตอบแทนรอยละ 4 ตอปแลว 

กองทุนจะมีเงินสูงสุดในป 2030 และเริ่มลดลงอยางรวดเร็วในป 2035 จนเริ่มขาดทุนหรือลมละลาย
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ในป 2042 อยางไรก็ดีหากอัตราผลตอบแทนเพิ่มเปนรอยละ 6 แลวกองทุนจะสามารถอยูรอดตอไป

ไดอีก 5 ป (ขาดทุนป 2047) แตถาสํานักงานประกันสังคมเพิ่มอัตราเงินบํานาญเปนรอยละ 6 แลว

กองทุนจะมีอายุสั้นลงโดยเริ่มขาดทุนในป 2036 

นอกจากนี้ Kobsak Pootrakool and Anuk Serechetapongse (2007) ก็ไดศึกษาความ

ยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมไวในรายงานเรื่อง “Safeguarding our Nation’s Nest Egg: Necessary 

Reforms to our Social Security System” โดยเปนงานที่ศึกษาถึงมาตรการที่จะทําใหระบบ

ประกันสังคมโดยเฉพาะในกรณีชราภาพสามารถอยูรอดไดภายใตยุคของสังคมผูสูงอายุ สวัสดิการ

กรณีชราภาพเปนการปองกัน/ชวยเหลือปญหาความยากจนของผูสูงอายุ โดยในป 1999 เงิน

ชวยเหลือประเภทนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนถึงรอยละ 40 ของรายไดผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป 

และกวารอยละ 90 ของครัวเรือนผูสูงอายุที่ยากจน 

งานวิจัยเริ่มจากการกลาวถึงภาวะที่โลกกําลังเขาสูสังคมของผูสูงอายุโดยประชากรที่มีอายุ 

60 ปขึ้นไปจะมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 32.4 ภายในป 2050 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประมาณการไววา จํานวนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจาก 5.7 

ลานคนหรือรอยละ 9.4 ของประชากรในป 2000 เปน 9.5 ลานคนหรือรอยละ 13.9 ในป 2020 

คณะผูวิจัยไดกลาวถึงปญหาของระบบประกันสังคมในกรณีชราภาพ 2 ประการคือ (1) ไมมี

การปรับเพดานเงินคาจาง (Wage cap) โดยกําหนดไวที่ 15,000 บาท มากวา 20 ปแลว ซึ่งทําให

เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ (กองทุนฯ) มีคาลดลงเรื่อยๆ หากคํานวณโดยการ

ปรับดัชนี (Indexation)  อยางไรก็ดีสํานักงานประกันสังคมกําลังพิจารณาเพิ่มเพดานจาก 15,000 

บาท เปน 20,000 บาท และ (2) การใหสวัสดิการที่มากกวาเงินสมทบที่ผูประกันตนจายใหกับ

กองทุนฯ ซึ่งจะทําใหเงินกองทุนฯ ลดลงเรื่อยๆ และยิ่งในอนาคตเมื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุ จํานวน

ผูประกันตนจะลดลง ในขณะที่จํานวนผูรับผลประโยชนไมไดลดลง ยิ่งจะทําใหเงินกองทุนลดลงมากขึ้น 

ทั้ง 2 ปญหามีผลใหกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพลดลงจนถึงขั้นลมละลายได โดยผูวิจัยได

ประมาณการไววาภายใตเงื่อนไขปจจุบัน กองทุนฯ จะสามารถจายเงินสวัสดิการไปไดอีกประมาณ 15 

ปหรือจนกระทั่งผูประกันตนอายุ 71 ป และกองทุนจะลมละลายในอีก 40-50 ปขางหนา 

นอกเหนือจากสวัสดิการสังคมกรณีชราภาพอันเปนเงินชวยเหลือจากรัฐแลว ผูสูงอายุยังมี

รายรับอื่นๆ เพ่ือการดํารงชีพหลังเกษียณอายุอันไดแก (1) รายไดจากการทํางานหลังเกษียณ 

สํานักงานสถิติแหงชาติรายงานวารอยละ 48 ของผูสูงอายุยังทํางานตอหลังเกษียณ โดยสวนใหญจะ

เปนกลุมเกษตรกร และเจาของกิจการ (2) เงินออม ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุจะมีเงินออมเดือนละ 

5,800 บาทตอเดือน และ (3) เงินชวยเหลือจากครอบครัว จากรายงานผูสูงอายุ ป 2002 พบวาเงิน

ชวยเหลือจากบุตรมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 72 ของรายรับทั้งหมดของผูสูงอายุ 

ภายใตความกังวลถึงความอยูรอดของกองทุนฯ สํานักงานประกันสังคมไดมีแผนปรับปรุง

สวัสดิการสังคมกรณีชราภาพในรายงานประจําป 2005 โดยเพิ่มอัตราเงินสมทบรอยละ 1.6 ของ

เงินเดือนทุกๆ 10 ป คณะผูวิจัยไดเสนอแผนการปฎิรูปไวเชนกัน คือ การขยายเกณฑอายุเกษียณเปน 

60 ป และ 65 ป การเพิ่มเงินชวยเหลือเปนรอยละ 20 ของเงินเดือนในชวง 15 ปแรก การเพิ่มอัตรา

เงินสมทบอีกรอยละ 5-6 นอกจากนี้ยังเสนอใหปรับฐานเงินเดือนและเงินชวยเหลือตามอัตราเงินเฟอ 

ทั้งน้ีการปรับปรุงอาจทําเปนขอๆ หรือทํารวมกันก็ได การปฎิรูปน้ีนอกจากจะทําใหกองทุนฯ สามารถ

อยูรอดตอไปไดแลว ยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของสวัสดิการทางสังคมใหแกผูสูงอายุอีกดวย 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-14 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ตอมาในป 2551 สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2551) ได

ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาภาระทางการคลังจากการใหสวัสดิการทางสังคมของรัฐบาล ใน

กรณีศึกษาโครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา” โดยเปนการศึกษา

วิเคราะหถึงภาระทางการคลังอันเนื่องมาจากโครงการสวัสดิการทางสังคมทั้งสองโครงการ ไดแก 

โครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ภายใตกรอบความเสี่ยงภาระ

งบประมาณที่ปรับปรุงมาจาก Government Fiscal Risk Matrix ของ Polackova (1998)  

คณะผูวิจัยไดศึกษาถึงความเปนมาและลักษณะการดําเนินงานของโครงการทั้งสอง รวมทั้ง

ทบทวนวรรณกรรมกับการประเมินภาระทางการคลังของระบบประกันสังคมของไทยทั้งในดานสถานะ

ทางการเงิน ความคุมครอง รวมทั้งระบบประกันสังคมในตางประเทศและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย  

จากการศึกษาพบวาภาระทางการคลังของโครงการประกันสังคมประกอบดวย 2 สวนไดแก 

เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของภาครัฐ ซึ่งเปนภาระตองบประมาณที่เกิดขึ้นแนนอน 

โดยแบงเปน 3 กองทุนยอย คือ กองทุนประโยชนทดแทน 4 กรณี (กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพล

ภาพ และเสียชีวิต) กองทุนประโยชนทดแทน 2 กรณี (กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ) และกองทุน

กรณีวางงาน ซึ่งไดแยกบัญชีเงินกองทุนและการบริหารกองทุนที่เปนอิสระตอกัน และเงินอุดหนุนหรือ

เงินทดรองราชการในกรณีที่กองทุนประกันสังคมมีเงินทุนไมเพียงพอในการจายผลประโยชนทดแทน

และคาใชจายในการบริหารงานซึ่งเปนภาระตองบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นหรือภาระเสี่ยง 

คณะผู วิจัยไดทําการประมาณการภาระทางการคลังของโครงการประกันสังคมโดยใช

แบบจําลองในการประมาณการจํานวนประชากรและจํานวนแรงงานขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ผลการศึกษาพบวา รัฐบาลมีภาระทางการคลังที่

แนนอนจากการสมทบเงินเขากองทุนประกันสังคม ในปงบประมาณ 2553 – 2562 อยูระหวางปละ 

26,345 – 42,845 ลานบาท และกองทุนประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพจะเริ่ม

ขาดทุนอยางตอเนื่องต้ังแตป 2575-2585 จนทําใหกองทุนมีเงินไมพอจายผลประโยชนใหกับ

สมาชิกในป 2586 ซึ่งรัฐบาลมีภาระที่จะตองจายเงินงบประมาณจํานวน 66,338 ลานบาท และเพิ่ม

สูงขึ้นตอไปเรื่อยๆ หากรัฐบาลตัดสินใจที่จะแบกรับภาระนี้ตอไปโดยไมปรับปรุงรูปแบบกองทุน 

รัฐบาลจะมีภาระทางการคลังที่แนนอนที่ตองจัดสรรใหกับโครงการสวัสดิการทางสังคมทั้ง

สองโครงการในชวง 10 ปขางหนา (ป 2553 – 62) จํานวน 142,071- 251,607 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 7.4 – 7.8 ของงบประมาณรายจายประจําในแตละป และอาจจะมีภาระการคลังที่

เกิดขึ้นจากการขาดทุนของกองทุน 2 กรณีของโครงการประกันสังคมต้ังแตป 2586 เปนตนไป  

จากการประเมินภาระทางการคลังจากกองทุนประกันสังคม พบวาจะเกิดปญหาทางการคลัง

ในอนาคตหากไมมีการดําเนินการใดๆ ดังน้ัน ภาครัฐจึงจําเปนตองปรับปรุงกองทุนประกันสังคม 

โดยเฉพาะในกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ เพ่ือใหมีความมั่นคงทางการเงิน อันไดแก  

• การเพิ่มอัตราเงินสมทบของกองทุน ซึ่งจะชวยใหกองทุนมีรายรับสูงขึ้น โดยปรับเพิ่ม

อัตราเงินสมทบรวมจาก 3 ฝายถึงรอยละ 24 ทําใหกองทุนประกันสังคมมีความยั่งยนื

ทางการเงินตลอดการประมาณการ แตการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบอาจสงผลใหภาระใน

การดํารงชีพเพิ่มสูงขึ้น จึงจําเปนตองพิจารณาระดับการเพิ่มอัตราเงินสมทบทีเ่หมาะสม 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-15 

• การเพิ่มเพดานเงินเดือนในการคิดอัตราเงินสมทบ ซึ่งจะชวยใหกองทุนสามารถเก็บ

เงินสมทบไดสูงขึ้นและสามารถจายผลประโยชนกรณีชราภาพในอัตราที่สูงขึ้นดวย การ

เพ่ิมเพดานดังกลาว อาจกําหนดใหมีการปรับเพิ่มเปนขั้นบันได หรือกําหนดใหมีการปรับ

เพ่ิมอัตโนมัติตามดัชนีที่เกี่ยวของ เชน อัตราเงินเฟอ 
• การปรับปรุงแนวทางการลงทุนของกองทุนประกันสังคม หากมีการปรับปรุงรูปแบบ

การลงทุนของกองทุนใหลงทุนในสินทรัพยที่มีผลตอบแทนสูงมากขึ้นภายใตการบริหาร

จัดการของมืออาชีพ ก็จะสามารถบรรเทาปญหาดานการเงินของกองทุนในระยะยาวได  
• การประมาณการสถานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในอนาคต เพ่ือใหมี

การทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบกองทุน และประมาณการภาระที่กองทุน

ประกันสังคมจะตองจายใหกับสมาชิกในอนาคต ซึ่งจะชวยใหรัฐบาลสามารถดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกองทุนประกันสังคมใหมีความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวไดทันเวลา 

ผูสูงอาย ุ

สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง “โครงการสรางและ

ขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ” โดยเปนการศึกษาเพื่อ

กําหนดนโยบายและแนวทาง/มาตรการในการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทาง

สังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยนิยามหลักประกันทางดานสังคม

ตาม มาตรา 11 พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งอาจจําแนกกวางๆ ออกเปน หลักประกันดานสุขภาพ 

หลักประกันดานการดูแลความเปนอยู หลักประกันดานที่อยูอาศัย หลักประกันดานการมีงานทํา และ

หลักประกันดานบริการสาธารณะตางๆ ซึ่งถือวาเปนสิทธิตามกฎหมายของผูสูงอายุ 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยไดจัดทําการระดมสมอง (Focus Group) กับกลุมผูสูงอายุใน 3 

จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐมและนครราชสีมา และเสริมดวยการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ

โดยสํารวจตัวอยางดวยแบบสอบถามจํานวน 150 ชุด ในบางพื้นที่เพ่ิมเติม ตัวอยางในการศึกษา

จําแนกออกเปน 2 กลุมใหญคือ กลุมแรก เปนผูสูงอายุที่อยูอาศัยในสถานสงเคราะห และกลุมที่สอง 

เปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือชุมชน โดยจําแนกออกเปนกลุมผูสูงอายุทั่วไปซึ่งอาจมีฐานะ

หรือพอมีพอกินและกลุมผูสูงอายุยากจนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการฯ สําหรับกลุมผูสูงอายุที่

อาศัยอยูกับครอบครัวหรือชุมชนไดแบงศึกษาพื้นที่เมืองและชนบท ซึ่งผลการจัดทําการระดมสมอง

พบวาผูสูงอายุในชนบทเขาถึงบริการสาธารณสุขไดนอยกวาผูสูงอายุในเมือง ผูสูงอายุกวารอยละ 50 

ทั้งในเมืองและชนบทเห็นวาตนเองมีรายไดไมพอเพียงตอการดํารงชีวิต  หลายทานยังตองการทํางาน 

และผูสูงอายุที่ยากจนจะไมคอยมีโอกาสเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

รายงานการศึกษาไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง/มาตรการในการสรางและ

ขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งขอสรุปรูปแบบในการจัด

สวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุเพ่ือเปนการรองรับในดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแบงตาม

หลักประกันขั้นพ้ืนฐาน 4 ดาน คือ การรักษาพยาบาล การดูแล  การอยูอาศัย และการทํางาน ดังน้ี 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-16 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• ดานการใหบริการรักษาพยาบาลแกผูสูงอายุ สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่

ยังชวยเหลือตนเองได โดยจะเนนไปที่เรื่องการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรคเพื่อให

ผูสูงอายุคงสุขภาพที่ดีไวใหนานที่สุด สําหรับกลุมผูสูงอายุที่สุขภาพไมดีและตองการ

ความชวยเหลือในการรักษาพยาบาล จะเนนไปในดานการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย

หรือโรงพยาบาลใกลบานกอนและอาจจะจําเปนตองใชสถานพยาบาลในระดับที่สูงขึ้นไป  

• ดานการดูแลผูสูงอายุ รูปแบบที่ดีที่สุดคือการใหอยูที่บานกับครอบครัวตามความ

ตองการของผูสูงอายุสวนใหญ สวนกลุมผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไรที่พ่ึงก็จําเปนตองอาศัย

สวัสดิการของภาครัฐในรูปแบบของศูนยสงเคราะหคนชรา ฯลฯ 

• ดานการอยูอาศัย รัฐควรสงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวโดยใชมาตรการตางๆ 

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เชน การรณรงคสงเสริมใหประชาชนเห็นคุณคาของการอยู

รวมกับผูสูงอายุ หรือในกรณีที่ไมสะดวกที่จะอยูรวมกับบุตรหลาน รัฐอาจใชวิธีของ

สิงคโปรที่ จูงใจใหผูสูงอายุแยกอยูตามลําพัง โดยมีบุตรดูแลสม่ําเสมอ เสริมดวย

หนวยงานอาสาสมัคร (ชุมชน) เขามาชวยดูแล 

• ดานการทํางาน รัฐควรเสริมสรางโอกาสใหผูสูงอายุทํางานตามความตองการไปจนกวา

จะไมสามารถทําไดแลว โดยผูสูงอายุที่มีทักษะและความรูอยูแลวก็เปนเรื่องของการสราง

โอกาสใหกับผูสูงอายุ สวนผูไมมีทักษะและยังปรารถนาจะทํางานก็ควรจะมีเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของเขาไปใหความรูถึงที่ และไมตองเสียคาใชจาย รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องการ

จัดหาปจจัยการผลิต การบริหารและการตลาด 

ในรายงาน “สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2549” โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูสูงอายุไทย (2550) ไดระบุวา ภายใตสถานการณสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การดูแล

ผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สถาบันครอบครัวมีบทบาทสําคัญ เปนบทบาทของชุมชนและ

นโยบายของรัฐเขามาดูแลและเกี่ยวของกับผูสูงอายุมากขึ้น โดยเครือขายทางสังคมที่เขามามีบทบาท

มากขึ้นคือ ในระดับชุมชน ผานเพ่ือนบาน ผูนําชุมชน วัด กลุมและสมาคมในชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล โดยการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการรวมตัวเปนกลุมองคกรในการ

ดูแลผูสูงอายุมากขึ้น เชน โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน ซึ่งเปนโครงการเชิงรุกที่มุงเนนการ

ประสานการทํางานอยางมีสวนรวมของเครือขายในพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครที่ไดรับการอบรม

ความรูในการดูแลผูสูงอายุ และโครงการวัดสงเสริมสุขภาพ เน่ืองจากวัดเปนศูนยกลางของชุมชน จึง

เปนแหลงพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ 

สําหรับดานการมีงานทําในผูสูงอายุน้ัน ชลัยพร อมรวัฒนา และคณะ (2551) ไดศึกษาใน 

“โครงการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการสงเสริมการมีงานทําในผูสูงอายุ” โดยวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในประเทศไทย พบวา จากอดีตจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2543-2550) 

กลุมอายุ 30-49 ป กลุมอายุ 50-59 ป และกลุมอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้นในทุกป และจากการประมาณการประชากรในอนาคต สังคมไทยกําลังเขา

สูภาวะสังคมผูสูงอายุโดยในป พ.ศ.2573 จะมีประชากรผูสูงอายเุพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 25.12 

คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากรายงานการสํารวจดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 

ฐานขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลการประมาณการประชากรของสํานักงานคณะกรรมการ



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-17 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนี้ยังไดทําการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการ

สัมภาษณ แบบสอบถามจํานวน 2,000 ชุด และการจัดประชุมกลุมใน 12 พ้ืนที่ 

ในสวนของตลาดแรงงานไทยในระดับมหภาคพบวา ในระยะเวลา 9 ป ที่ผานมา (ป พ.ศ. 

2541-2549) ขนาดกําลังแรงงานของไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ตามทิศทางการ

เพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรของประเทศ โดยกรณีแรงงานในระบบนั้น แรงงานทุกกลุมอายุมีการจาง

งานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกป ซึ่งสอดคลองกับการจางงานในระบบในภาพรวม สวนในกรณี

แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมอายุต้ังแต 60 ป ขึ้นไปมีแนวโนมการทํางานลักษณะงานนอกระบบใน

สัดสวนที่สูงขึ้นในแตละป และเมื่อพิจารณาแนวโนมของอัตราการวางงานในแตละกลุมอายุ พบวา 

กําลังแรงงานกลุมอายุ 40-49 ป กลุมอายุ 50-59 ป และ กลุมอายุ ต้ังแต 60 ป ขึ้นไป มีอัตราการ

วางงานเปลี่ยนแปลงลดลงอยางชัดเจนและตอเนื่องในทุกป แสดงใหเห็นวาการจางงานแรงงานกลุมที่

มีอายุมากขึ้นมีการขยายตัวมากขึ้น 

สําหรับแนวโนมตลาดแรงงานในอนาคตนั้น คณะผูวิจัยไดใชแบบจําลอง Growth Trend 

Analysis พบวา ในอนาคตระยะเวลาชวงป พ.ศ.2557-2560 เปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

สัดสวนการจางแรงงาน 2 กลุมที่สําคัญ กลาวคือ แรงงานวัยหนุมสาว (อายุ 15-49 ป) จะมีแนวโนม

ของการลดลงในสัดสวนการจางงานในระดับที่ตํ่ากวาสัดสวนการจางงานเฉลี่ย ขณะที่แรงงานวัยกําลัง

เขาสูวัยสูงอายุ (อายุต้ังแต 50 ปขึ้นไป) จะมีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นในสัดสวนการจางงานที่มากกวา

สัดสวนการจางงานโดยเฉลี่ย การศึกษายังพบวา ในป พ.ศ. 2564 เปนปแรกที่ขนาดประชากรชวง

อายุ 15-59 ป มีจํานวนนอยกวาประมาณการความตองการแรงงานในชวงอายุเดียวกัน ซึ่งสะทอนให

เห็นวาไดเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานขึ้นในตลาดแรงงาน จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการนํา

แรงงานผูสูงอายุเขาสูตลาดแรงงานโดยไมสงผลกระทบตอการจางแรงงานวัยแรงงาน 

คณะผูวิจัยไดเสนอแนวทางการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุไว 12 แนวทางคือ 

1. การจัดทําขอมูลผูสูงอายุ เน่ืองจากขอมูลที่ไดจะเปนสวนสําคัญยิ่งตอการวางแผน

กําหนดนโยบายการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพตอไป โดยควรจําแนก

ขอมูลดังกลาวออกเปน 3 กลุมผูสูงอายุ ไดแก กลุมผูสูงอายุที่มีศักยภาพ กลุมที่พอ

ชวยเหลือตนเองได และกลุมที่ตองการความชวยเหลือ 

2. การทบทวนเกณฑการเกษียณอายุ โดยในชวงแรกอาจกําหนดเปนโครงการขยายเกณฑ

อายุเกษียณตามความสมัครใจ เพ่ือใหหนวยงานที่มีผูสูงอายุทํางานอยูไดมีโอกาสในการ

ปรับตัว และกําหนดระยะเวลาการขยายเกณฑอายุเกษียณเปนชวงเวลาสั้น ๆ และ

สามารถประเมินความเหมาะสมและผลกระทบ 

3. การกําหนดลักษณะประเภทของงานและอัตราคาจางที่เหมาะสม เน่ืองจากผูสูงอายุ

เปนผูที่มีความพรอมในการทํางานนอยกวาแรงงานปกติ ทั้งดานสุขภาพรางกาย และ

ดานการศึกษาและเรียนรู ดังน้ัน ภาครัฐจําเปนตองกําหนดลักษณะประเภทของงานและ

อัตราคาจางที่เหมาะสมสําหรับการจางงานผูสูงอายุ 

4. การเพิ่มโอกาสในการทํางานแกผูสูงอายุ  เพ่ือสรางชองทางในการเขามามีสวนรวมใน

ตลาดแรงงานของผูสูงอายุ โดยการทํางานของผูสูงอายุสวนใหญ เปนการทํางานนอก

ระบบที่มีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งผูสูงอายุมีความพรอมที่แตกตางกันตอการทํางาน 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-18 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

5. การเตรียมความพรอมดานสุขภาพ สภาพแวดลอมในที่ทํางาน และบริการตางๆ 

โดยในดานมาตรการดานสุขภาพ ภาครัฐอาจมีมาตรการสนับสนุนการจัดโครงการ

บริการดานการรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลแกแรงงานผูสูงอายุในหนวยงาน 

สําหรับมาตรการดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน โดยจัดเตรียมสภาพแวดลอมของที่

ทํางานใหมีความปลอดภัยจะทําใหผูสูงอายุสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวน

มาตรการดานการใหบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การบริการดานการคมนาคม การ

สนับสนุนทางการตลาด เปนตน  

6. การจัดตั้งศูนยบริการทางสังคม  เปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปนสังคม

ผูสูงอายุที่มีคุณภาพของไทย อีกทั้ง เปนการสนับสนุนและชวยเหลือใหประชากรผูสูงอายุ

สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งควรมีลักษณะเปนศูนยบริการครบวงจรแบบ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งใหทั้งบริการและความชวยเหลือครอบคลุมทุกดาน 

7. การปรับเปลี่ยนทัศนคติการจางแรงงานผูสูงอายุ เน่ืองจากทัศนคติของนายจางตอ

แรงงานผูสูงอายุเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจจางงานประชากรผูสูงอายุ จึง

ตองหามาตรการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสรางความเขาใจที่ถูกตอง

ใหแกครอบครัวและสังคมตอการสงเสริมการทํางานในผูสูงอายุ 

8. การสรางแรงจูงใจ รูปแบบการสรางแรงจูงใจอาจเปนไปใน 2 ลักษณะ คือ มาตรการ

สรางแรงจูงใจสําหรับผูสูงอายุ ดวยผลประโยชนทางการเงิน (เชนการยกเวนเบี้ย

ประกันสังคมสําหรับแรงงานผูสูงอายุ) และผลประโยชนดานสวัสดิการสําหรับแรงงาน

ผูสูงอายุ (เชน การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย) และ 

มาตรการสรางแรงจูงใจสําหรับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เชน การใหสิทธิ

ลดหยอนภาษีสําหรับสถานประกอบการที่จางแรงงานผูสูงอายุ การลดเบี้ยประกันสังคม

ในสวนที่นายจางจะตองจายสมทบใหแกลูกจางที่เปนแรงงานผูสูงอายุ 

9. การเพิ่มพูนความรูและทักษะ ซึ่งแบงออกไดเปน มาตรการเพิ่มพูนความรูและทักษะ 

การสงเสริมใหมีการจัดหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีพจะชวยใหแรงงานผูสูงอายุมีโอกาส

ฟนฟูและพัฒนาทักษะที่มีอยู ควบคูกับการเรียนรูทักษะใหม ๆ ที่จําเปนตอการทํางานใน

สภาพที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรการใหความชวยเหลือทางการเงินเพ่ือการเพิ่มพูนความรู

และทักษะ อาจกระทําไดโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดต้ังเปนกองทุนในหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

10. การสงเสริมการมีงานทําแบบมีสวนรวม เปนมาตรการที่เปดโอกาสใหชุมชนและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทตอการสนับสนุนการจางงานผูสูงอายุ 

เน่ืองจาก หนวยงานระดับทองถิ่นจะสามารถเขาถึงและรับทราบความตองการของ

ประชากรผูสูงอายุในพื้นที่ไดดี ซึ่งเปนกระบวนการสรางงานใหแกประชากรผูสูงอายุโดย

อาศัยกระบวนการสหกรณ ระบบวิสาหกิจชุมชน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ เปนอีกมาตรการที่สําคัญ แตอาจตองใช

ระยะเวลาในการดําเนินการ โดยภาครัฐจําเปนตองปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การคุมครองแรงงานและสวัสดิการใหแกแรงงานผูสูงอายุเชนเดียวกัน  



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-19 

12. จุดเนนของมาตรการสงเสริมการมีงานทําในผูสูงอายุเฉพาะกลุม ในการดําเนิน

มาตรการสําหรับผูสูงอายุในแตละกลุมควรมีจุดเนน ดังน้ี สําหรับผูสูงอายุกลุมที่มี

ศักยภาพ ควรเนนที่การทบทวนเกณฑเกษียณอายุ การกําหนดประเภทของงานและ

อัตราคาจางที่เหมาะสม สวนผูสูงอายุกลุมที่พอชวยเหลือตนเองได ควรเนนที่การเพิ่ม

โอกาสในการทํางาน และการเตรียมความพรอมดานสุขภาพ สภาพแวดลอมในที่ทํางาน 

และการใหบริการตางๆ และสําหรับผูสูงอายุกลุมที่ตองการความชวยเหลือ ควรเนนที่

การสงเสริมการมีงานทําแบบมีสวนรวมที่ใหใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา

มามีบทบาทตอการสนับสนุนการจางงาน 

อีกหลักประกันหนึ่งที่สําคัญตอผูสูงอายุในการดํารงชีวิตในชวงสูงวัยนอกเหนือจากการมีงาน

ทําก็คือ หลักประกันดานรายไดซึ่งผูสูงอายุจะไดนํามาใชจายใหสามารถมีชีวิตความเปนอยูที่ไมตกต่ํา

ถึงขั้นยากลําบากและยอมชวยใหสุขภาวะทางกายไมถดถอยรวดเร็วเกินไป การศึกษาเรื่อง 

“หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุไทย” ของวรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2551) ไดแสดง

ใหเห็นวาประเทศไทยมีประชากรที่อยูในวัยทํางานอายุ 15 - 59 ป ประมาณ 44 ลานคน โดยเปน

กลุมประชากรที่ยังไมมีหลักประกันดานรายไดในวัยสูงอายุกวา 30 ลานคน งานศึกษานี้ไดวิเคราะห

เชิงลึกถึงระบบบํานาญที่เหมาะสมและความเปนไปไดทางการเงิน การคลัง ทั้งน้ีเพ่ือใหเปาหมาย

สุดทายคือ ใหผูสูงอายุของไทยมีความมั่นคงและมีสุขภาวะทั้งทางกายและทางใจ 

จากการศึกษา พบวา หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุของประเทศไทยสามารถ

แบงเปนสองลักษณะคือ หลักประกันที่มีการจัดการอยางเปนระบบและมีกฎหมายรองรับ เปน

หลักประกันดานรายไดที่ใหแกผูสูงอายุที่เคยเปนกําลังแรงงานในภาคทางการ เชน ระบบบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม รวมถึงระบบการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ปญหาของ

หลักประกันลักษณะนี้ คือ บุคคลแตละกลุมยังคงไดรับผลประโยชนไมเทาเทียมกัน และไมสามารถ

เขาถึงกลุมผูสูงอายุที่ยากจนไดอยางแทจริง หลักประกันที่สองเปนหลักประกันที่มีการจัดการแบบไม

เปนทางการ มีการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน เชน กลุมออมทรัพยที่มีแนวความคิดที่จะจัด

สวัสดิการใหแกสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีขอดีคือ สามารถเขาถึงผูสูงอายุที่ดอยโอกาสในชุมชนนั้นๆ ได 

แตขอเสียของหลักประกันประเภทนี้คือ กลุมออมทรัพยเหลาน้ีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะในชุมชนเขมแข็ง

และมีผูนํากลุมที่มีคุณธรรม 

งานศึกษานี้ไดเสนอแนวทางการบริหารจัดการ โดยจัดต้ังกองทุนบํานาญระดับชาติใหเปน

องคกรใหม เปนนิติบุคคลที่มีระบบและระเบียบการบริหารจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส มี

คณะกรรมการบริหารกองทุนระดับมืออาชีพเพื่อสรางความมั่นใจแกประชาชนทุกคน การเก็บเงินออม

น้ันคงตองขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเน่ืองจากเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึงและ

มีความสามารถติดตามดีกวาสวนกลาง ดวยลักษณะการบริหารจัดการที่ไดเสนอไวน้ีนาจะทําใหการ

บริหารจัดการมีความเปนไปไดสูงกวาและถูกกวาการบริหารจัดการแบบรวมศูนยที่สวนกลาง 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน และคณะ (2549) ไดศึกษาเรื่อง “การออม การจัดสวัสดิการ และการ

เกื้อกูลกันโดยภาคประชาชน” โดยการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 4,984 ครัวเรือน พบวาการออม

เฉลี่ยของครัวเรือนเทากับ 2,897 บาทตอเดือน จากรายไดเฉลี่ย 21,519 บาทตอเดือนหรือเทากับ

อัตราการออมรอยละ 13.5 ซื่งถือวาตํ่าเมื่อคํานึงถึงคาใชจายในอนาคต โดยเฉพาะหลังการเกษียณ

จากการทํางาน อยางไรก็ดีครัวเรือนกวารอยละ 40 ไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย โดยจะสง



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-20 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

คางวดการออมเฉลี่ย 411 บาทตอเดือน นอกจากนี้กลุมออมทรัพยยังมีสวัสดิการตางๆ เพ่ือชวยเหลือ

สมาชิก เชน ทุนสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ เงินชวยเหลือยามเจ็บปวย อันชวยลดภาระคาใชจาย

และเปนเงินไดไวใชในยามชราได ผูวิจัยไดเสนอวาสําหรับหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุน้ัน รัฐควรมี

ระบบบํานาญแหงชาติ ซึ่งมุงไปยังแรงงานในระบบ และสงเสริมใหเกิดการสงเสริมการออมทรัพยและ

การจัดสวัสดิการภาคประชาชน โดยรัฐควรมีแรงจูงใจ (incentive) เชน ขอเสนอจากกลุมสัจจะออม

ทรัพยวันละบาทจังหวัดลําปาง ใหรัฐบาลสมทบในอัตรา 1:1 เชนเดียวกับการที่ภาครัฐสมทบให

ขาราชการหรือประกันสังคม ทั้งน้ีรัฐควรใหทั้ง 2 ระบบเปนการเกื้อกูลกัน (supplementary) ไมใช

เปนการแขงขันกัน แตควรตระหนักถึงผลกระทบตอภาระทางการคลังตอรัฐบาลควบคูกันไปดวย 

ตอมาในป  2550 Direk Patmasiriwat (2007) ไดศึกษาเพิ่มเ ติมในรายงานเรื่อง 

“Broadening the Social Protection in an Aging Thailand” โดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือนป 2547 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งพบวาหากชุมชนจัดต้ังกองทุนในรูป

กลุมออมทรัพยและสวัสดิการขึ้นมาโดยเก็บเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนตั้งแตอายุ 15 

เปนเวลา 45 ป และการลงทุนของกองทุนฯ ไดรับผลตอบแทนรอยละ 3 ตอป  จะทําใหมีรายไดเฉลี่ย

เมื่ออายุ 60 ป เทากับ 172,129 บาทตอคน และหากกองทุนฯ จายสวัสดิการใหแกสมาชิกในอัตรา 

1,300 บาทตอเดือนแลว กองทุนฯ จะลมละลายภายใน 14 ปหรือเทากับเมื่อสมาชิกอายุ 74 ป 

อยางไรก็ดี หากรัฐบาลสนับสนุนกองทุนฯ ในอัตราเดือนละ 120 บาทตอคนแลว กองทุนฯ จะ

สามารถอยูรอดไดเกินกวา 20 ป ทั้งน้ี แมรัฐบาลจะใชงบประมาณถึง 31,392 ลานบาท แตหากคิด

เปนสัดสวนตองบประมาณรวมแลวจะเปนเพียงรอยละ 1.96 เทาน้ัน  

นอกเหนือจากสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุโดยตรงจากภาครัฐแลว ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2550) 

ไดกลาวไวในงานวิจัย “ขอเสนอภาพรวมนโยบายการคลังเพ่ือสังคมและสุขภาวะ และมาตรการสําหรับ

ผูสูงอายุ” วารัฐควรมีมาตรการเพิ่มพลังใหประชาชน (empowerment; entitlement) เปนการเพิ่มขีด

ความสามารถใหแกประชาชน โดยเฉพาะผูที่ยากจนและดอยโอกาส เนนการมีสวนรวมของประชาชน 

เครือขายประชาชน ดังจะเห็นไดจากกลุมออมทรัพยตางๆ ที่เนนถึงความมั่นคงยามแกชราเชน กลุม

ออมทรัพยลดรายจายวันละ 1 บาทจังหวัดสงขลา ซึ่งเริ่มกอต้ังในป 2525 โดยครูชบ ยอดแกวและ

ไดรับคําแนะนําจากกรมพัฒนาชุมชน และมีเครือขาย 66 กลุม และมีสมาชิกทั้งสิ้น จํานวน 43,167 

คน ในป 2549 กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดลําปาง ซึ่งเริ่มกอต้ังในป 2549 โดยมีเปาหมาย

เพ่ือใหเกิดการรวมทุน ชุมชน แลวนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนชุมชนที่พ่ึงตัวเอง ภาครัฐจึงควร

ใหการสนันสนุนแกสวัสดิการชุมชนทองถิ่นใหสามารถดูแลกันเองไดระดับหน่ึง 

ความครอบคลุมและความเพียงพอ 

วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2549) พบวาในป 2545 มีจํานวนผูสูงอายุไดรับการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 2.8 แสนคนจากจํานวนผูสูงอายุทั้งประเทศ 7.2 ลานคน หรือเทากับรอยละ 3.9 

ของผูสูงอายุทั้งหมด และในป 2547 จํานวนผูสูงอายุทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเปน 8.1 ลานคน และมีผู

ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 3.4 แสนคน แมวาสัดสวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้น

เปนรอยละ 4.2 ของผูสูงอายุทั้งประเทศ แตสัดสวนดังกลาวยังถือวาอยูในเกณฑที่ตํ่ามาก และยังคงมี

ผูสูงอายุที่ไมยากจนบางคนไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพนี้ดวยเชนกัน 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-21 

ทั้งน้ีหากรัฐบาลตองการจะชวยเหลือผูสูงอายุในครัวเรือนยากจนทั้งหมดในป 2545 และ 

2547 จํานวน 1.4 ลานคนและ 1.2 ลานคน รัฐบาลจะตองใชเงินงบประมาณเพื่อครอบคลุมผูสูงอายุ

ถึง 5 พันลานบาทและ 4.3 พันลานบาทตามลําดับ (ตารางที่ 6.4) และจะทําใหสัดสวนผูสูงอายุใน

ครัวเรือนยากจนลดลงจากรอยละ 14.9 เหลือรอยละ 9.1 ของผูสูงอายุทั้งหมดในป 2547 โดย

สัดสวนผูสูงอายุในครัวเรือนยากจนและสัดสวนคนยากจนลดลงในทุกภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  

ตารางที่ 6.4  จํานวนผูสูงอายุในครัวเรือนยากจน และงบประมาณทีจํ่าเปนสําหรับเงิน

สงเคราะห ป 2545-2547 

ที่มา: วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2549) 

สําหรับดานหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุแบบถวนหนา วรวรรณ ชาญดวยวิทย 

และคณะ (2551) ไดสรางแบบจําลองทางเลือกของระบบบํานาญแบบถวนหนาไว 3 ทางเลือก ดังน้ี 

ทางเลือกที่ 1 กําหนดบํานาญใหกับผูสูงอายุเปนเดือนละ 600 บาท ซึ่งเปนคาใชจายขั้นตํ่าที่เพียงพอ

ตอคาใชจายดานอาหารตามการคํานวณเสนความยากจน โดยใหประชากรวัย 20-59 ปทุกคนออม

เดือนละ 90 บาท ซึ่งจะมีภาระดานงบประมาณแกรัฐไมเกิน 22,000  ลานบาท สําหรับทางเลือกที่ 

2 น้ันไดเพ่ิมบํานาญสําหรับผูสูงอายุเปนเดือนละ 900 บาท เพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายสําหรับสินคา

ที่ไมใชอาหารดวย เชน ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค โดยใหออมเพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 

150 บาท ซึ่งทางเลือกนี้ภาระดานเงินงบประมาณจะอยูในชวง 23,000–32,000 ลานบาท สวน

ทางเลือกที่ 3 เปนกรณีการชะลอการออมใหชาลง โดยใหเริ่มออมตั้งแตอายุ 25 ปเปนตนไป และให

สิทธิการไดรับบํานาญเหมือนทางเลือกที่ 1 ทั้งน้ีภาระดานเงินงบประมาณจะเหมือนทางเลือกที่ 1 แต

ไดเงินสะสมในกองทุนที่นอยกวา ดังน้ัน การชะลอการออมจึงไมเหมาะสมกับสถานการณที่ประชากร

มีอัตราเกิดลดลงและมีสัดสวนผูสูงอายุมากขึ้น 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาความมั่นคงทางการเงินจากทางเลือกทั้ง 3 คณะผูวิจัยเห็นวา ทางเลือกที่ 1 

และ 2 มีความมั่นคงดานการเงินคอนขางสูง และนาจะสรางความมั่นใจใหแกผูประกันตนไดวา

กองทุนจะยังอยูรอดเมื่อถึงเวลาที่ตนจะไดรับประโยชนจากระบบบํานาญ ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 น้ัน 

กองทุนจะขาดเสถียรภาพทางการเงินในอนาคต โดยมีสาเหตุหลักจากโครงสรางประชากร 

2545 2547

จาํนวนผูสูงอายุในครวั

เรอืนยากจน

งบประมาณ

ทีจ่าํเปน

จํานวนผูสูงอายุในครวั

เรอืนยากจน

งบประมาณ

ทีจํ่าเปน

ภาค กรงุเทพฯ 6,649 23,936,400 3,721 13,395,600

กลาง 177,593 639,334,800 125,694 452,498,400

เหนอื 428,296 1,541,865,600 374,367 1,347,721,200

ต.อ.น. 659,416 2,373,897,600 594,208 2,139,148,800

ใต 114,521 412,275,600 83,914 302,090,400

เขตการปกครอง เทศบาล 192,056 691,401,600 176,198 634,312,800

นอกเทศบาล 1,194,420 4,299,912,000 1,005,705 3,620,538,000

รวมทัง้ประเทศ 1,386,476 4,991,313,600 1,181,903 4,254,850,800



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-22 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ผูพิการ 

สวัสดิการสําหรับผูพิการ 

นรินทร สังขรักษา และคณะ (2549) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง “สวัสดิการที่เหมาะสม

สําหรับคนพิการระดับรุนแรงในประเทศไทย” วาประเทศไทยไดใหความสําคัญแกผูพิการมานานแลว 

โดยในระยะแรกจะเปนไปในรูปการสงเคราะห และพัฒนาตอไปเปนการฟนฟูสมรรถภาพ และการให

การศึกษาแกผูพิการ จนมาถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2545-2549 ที่มุงเนนการ

พัฒนาแบบองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพ่ือใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวน

รวมในสังคมอยางเสมอภาค ทั้งน้ีในปจจุบันจากแนวคิดในการพึ่งตนเองและการมีสวนรวมของ

ประชาชนทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการจากสถานสงเคราะหมาเปนการฟนฟู

โดยอาศัยชุมชน ซึ่งสามารถเขาถึงและสนองความตองการของผูพิการไดดีกวา แตก็จะประสบปญหา

ในดานเงินทุนและผลตอบแทนแกผูดูแลผูพิการ  

งานวิจัยไดระบุวาสวัสดิการหลักๆ ที่ผูพิการพึงไดรับประกอบดวย สุขภาพ การศึกษา อาชีพ

และรายได การบริการสังคม นันทนาการ (การฟนฟูสมรรถภาพ) สิ่งอํานวยความสะดวก และความ

มั่นคงทางสังคม ผูวิจัยไดสํารวจความตองการของผูพิการ 5 ประเภทใน 5 ภาค จํานวน 107 คน ผล

วิเคราะหพบวาเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการระดับรุนแรงมีคาเฉลี่ยประมาณ 3,460 บาทตอเดือน และได

เสนอในรายงานวา สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสําหรับคนพิการระดับรุนแรงควรเปนแบบพหุลักษณมี

รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน โดยเฉพาะการสงเสริมใหเกิดสวัสดิการชุมชน

ในทองถิ่นที่เขมแข็ง ซึ่งสามารถพัฒนาจากฐานองคกรทางการเงิน ฐานการผลิต และฐานกองทุน

หมุนเวียนในชุมชน 

ความครอบคลุมและความเพียงพอ 

งานศึกษาของวรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2549) พบวาในป 2545 มีจํานวนผูไมได

ทํางานเน่ืองจากความเจ็บปวยและพิการทั้งประเทศประมาณ 5.8 แสนคน ในจํานวนนี้เปนผูที่อาศัยใน

ครัวเรือนยากจนถึง 1.7 แสนคน คิดเปนรอยละ 27 ของผูไมไดทํางานเนื่องจากความเจ็บปวยและพิการ

ทั้งหมด โดยสวนใหญจะอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลและอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และ

ในป 2547 จํานวนผูไมไดทํางานเนื่องจากความเจ็บปวยและพิการทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นเปน 6.7 แสนคน  

แตเปนผูที่อาศัยในครัวเรือนยากจนกลับลดลงเหลือ 1.5 แสนคน คิดเปนรอยละ 22 ของผูไมไดทํางาน

เน่ืองจากความเจ็บปวยและพิการทั้งหมด อยางไรก็ตาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงมี

สถานการณความยากจนของคนกลุมน้ีคอนขางรุนแรงอยูเชนเดิม 

รายงานดังกลาวยังไดแสดงถึงผลการดําเนินงานของโครงการป 2543 และ 2544 พบวา

สามารถจายเบี้ยยังชีพใหกับคนพิการทั่วประเทศไดเพียง 15,000 คน และ 20,000 คน ตามลําดับ 

หรืออาจกลาวไดวาสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายไดเพียงประมาณรอยละ 10 เทาน้ัน และได

ประมาณการไววา หากรัฐบาลตองการจะสงเคราะหผูไมไดทํางานเนื่องจากเจ็บปวยและพิการใน

ครัวเรือนยากจนทั้งหมดในป 2545 และ 2547 จํานวน 1.6 แสนคนและ 1.5 แสนคน ในจํานวนที่

เทากับเบี้ยยังชีพคนพิการที่ใหคนละ 500บาทตอเดือนนั้น รัฐบาลจะตองใชเงินงบประมาณเพื่อ

ครอบคลุมกลุมคนพิการเหลาน้ีถึง 940.7 ลานบาทและ 881.2 ลานบาทตามลําดับ (ตารางที่ 6.5) 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-23 

ตารางที่ 6.5 จํานวนผูไมไดทํางานเนื่องจากความเจ็บปวยและพิการในครัวเรือนยากจน  

และงบประมาณที่จําเปนสําหรับเงินสงเคราะห ป 2545-2547 

ที่มา: วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2549) 

เด็กดอยโอกาส 

สวัสดิการสําหรับเด็กดอยโอกาส 

ในรายงาน “แนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาของเด็กดอยโอกาส” กมลินทร พินิจ

ภูวดล  (2541) ได ใหความหมายของ  “เ ด็กดอยโอกาส” (Under Privileged Children หรือ 

Disadvantaged Children) วาหมายถึง กลุมเด็กที่ประสบกับปญหาตางๆ หรือตกอยูในสภาวะ

แวดลอมที่ไมเหมาะสม หรืออยูในสถานภาพที่ดอยกวาเด็กโดยทั่วไปและตองการความชวยเหลือจาก

สังคมเปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกตองกับวัยและบรรลุถึง

ศักยภาพสูงสุด ทั้งน้ีอาจจําแนก เด็กดอยโอกาส ออกเปน 5 กลุมดังตอไปน้ี (1) เด็กถูกละเมิดสิทธิ  

(2) เด็กถูกปลอยปละละเลย (3) เด็กประพฤติตนไมสมควรแกวัย (4) เด็กพิการ และ (5) เด็กที่

ไดรับเชื้อ หรือ ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส  

เด็กดอยโอกาสจะมีสาเหตุหลักมาจากปญหาสภาพเศรษฐกิจอันไดแกความยากจน และ

ปญหาทางครอบครัวโดยเด็กจะไมไดรับความอบอุน ครอบครัวแตกแยกและ/หรือถูกทารุณจากคนใน

ครอบครัว การรวบรวมตัวเลขของเด็กดอยโอกาสจะเปนเรื่องที่ยากเพราะเด็กเหลาน้ีมักจะไมมีที่อยู

เปนหลักแหลง นอกจากนี้เด็กบางกลุมเชน เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กชาวเขา เด็กไรสัญชาติ จะ

ไมอยากเปดเผยตัว ทําใหการเก็บสถิติเด็กดอยโอกาสจึงไมสมบูรณนัก อยางไรก็ดี จากขอมูลในงาน

ศึกษาพบวาเด็กดอยโอกาสทั้ง 5 กลุมสวนใหญจะไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะ

การศึกษาและสาธารณสุขได และหากไดรับการศึกษาก็มักจะไมตอเนื่องซึ่งก็สงผลใหเด็กเหลาน้ัน

กลายเปนเด็กที่มีปญหาได 

ในหลายประเทศไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิทางการศึกษาและการจัดการศึกษา

ของเด็กดอยโอกาส เชน กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาป 1965 (The 

Elementary and Secondary Education Act of 1965) ของสหรัฐอเมริกา ในหมวดที่ 1 กําหนดการ

ใหความชวยเหลือแกเด็กดอยโอกาสใหมีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น (Title I : Helping Disadvantaged 

Children Meet High Standards) กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ค.ศ. 1993 (Education Act 1993) 

2545 2547

จํานวนผู ไม ได ทํางาน

เนื่ องจากความเจ็บป วย

และพิการในครัวเรือน

ยากจน

งบประมาณ

ท่ีจําเปน

จํานวนผู ไม ได ทํางาน

เน่ืองจากความเจ็บปวย

และพิการในครัวเรือน

ยากจน

งบประมาณ

ท่ีจําเปน

ภาค กรุงเทพฯ 1,911 11,465,343 1,264 7,583,643

กลาง 33,671 202,026,631 16,509 99,055,921

เหนือ 51,561 309,363,757 46,784 280,703,338

ต .อ .น . 56,350 338,097,674 68,459 410,751,254

ใต 13,296 79,778,760 13,961 83,765,927

เขตการปกครอง เทศบาล 27,923 167,540,747 26,406 158,438,600

นอกเทศบาล 128,865 773,191,419 120,570 723,421,481

รวมทั้ งประเทศ 156,789 940,732,165 146,977 881,860,082
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ของสหราชอาณาจักรที่กําหนดการจัดการเพื่อตอบสนองเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา 

และในประมวลกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก “Statute of the Child and Adolescent” ของประเทศบราซิลที่

ไดกําหนดหนาที่ของรัฐในการใหการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาคบังคับ โดยไมเสียคาใชจาย แกเด็กและ

เยาวชนที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษาในวัยอันสมควร การใหการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายในระดับ

มัธยมศึกษา การใหการศึกษาพิเศษแกผูพิการและดอยโอกาส 

ผูวิจัยไดใหขอสังเกตวาปญหาการใหบริการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสเกิดจากการขาดแคลน

งบประมาณ และบุคลากร รวมทั้งการขาดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาส จึง

ไมมีการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังจากทั้งภาครัฐและเอกชน ดังน้ันการแกปญหาดาน

การศึกษาของเด็กดอยโอกาสนั้น รัฐตองจัดทํา นโยบายและแผนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอย

โอกาสขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือเอื้อประโยชนแกเด็กดอยโอกาสในแตละกลุมใหไดรับบริการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่เหมาะสมและไดผลดีมากที่สุด มีการประสานงานและสรางเครือขายทั้งในภาครัฐและเอกชน

ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กดอยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนดานงบประมาณ เงิน

อุดหนุน เชน กองทุนการศึกษาของเด็กดอยโอกาส อยางไรก็ดีวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดคือการปองกันมิให

เด็กกลายเปนเด็กดอยโอกาส 

สถาบันพัฒนาสยาม (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการ

อุดหนุนผูเรียนยากจน ดอยโอกาส และผูพิการ” โดยกลาววาภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 และ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 10 ได

แสดงใหเห็นวา ผูยากไร ผูพิการ และผูดอยโอกาสมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไดรับการ

สนับสนุนในดานการศึกษาจากรัฐ คณะผูวิจัยไดเสนอแนวคิดวารัฐควรจะเปลี่ยนรูปแบบการอุดหนุน

จากเดิมที่ผานดานอุปทานหรือสถานศึกษาเปนการใหผานดานอุปสงคหรือตัวผูเรียนใหมากขึ้น  

ทั้งน้ีแนวทางการอุดหนุนการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนดอยโอกาส/ยากจน/พิการจะ

แบงเปน 1) งบประมาณที่จัดสรรใหนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน อันเปนคาใชจายมาตรฐานตอหัว ซึ่ง

ครอบคลุมเงินเดือน/คาตอบแทนบุคลากร/คาใชจายในการดําเนินการในการจัดการศึกษา 2) 

งบประมาณที่จัดสรรใหตามความตองการและความจําเปนของนักเรียน ซึ่งแบงเปน บุคคลที่มีความ

บกพรองทางรางกาย สติปญญา (disabilities and inpairments) บุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองได 

หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส/ยากจน และบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ และ 3) 

งบประมาณที่จัดสรรใหตามความแตกตางของสถานศึกษา ซึ่งในที่น้ีคือสถานที่ต้ังของโรงเรียน โดย

พิจารณาจากความเปนชนบทและหางไกล ทั้งน้ีจําเปนจะตองมีหนวยงานกลางทําหนาที่ศึกษา

วิเคราะหตนทุนคาใชจายมาตรฐานตอหนวย รวมทั้งพิจารณาปจจัย/เงื่อนไขในการกําหนดการจัดสรร

เงินสําหรับงบประมาณกลุมที่ 2 และ 3 

นอกเหนือจากเงินอุดหนุนคาเลาเรียนตอหัวแลว รัฐยังตองใหความชวยเหลืออื่นๆ เพ่ิมเติม

แกผูดอยโอกาส/ยากจน/พิการ ซึ่งจะใหเปนคาใชจายเพื่อการครองชีพและการเรียน โดยเพิ่มบทบาท

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือจัดต้ังกองทุนเงินใหเปลาอื่นๆ เพ่ิมเติม ในการให

สนับสนุนทุนเปลาแกกลุมน้ี สําหรับในทองถิ่นน้ัน รัฐนาจะใหดําเนินการโดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (อปท.) เพราะเปนหนวยงานที่ใกลชิดชุมชนมากที่สุด ทั้งน้ีในดานแหลงเงินทุนอาจเปนการ

ใหทุนรวมกันของรัฐบาลกลางและ อปท. รวมทั้งการสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ

สนับสนุนการศึกษาสําหรับผูเรียนที่ยากจน/ดอยโอกาส/พิการ มากขึ้น 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-25 

ความครอบคลุมและความเพียงพอ 

สําหรับจํานวนเด็กดอยโอกาสนั้น ยังไมมีงานวิจัยไหนที่สํารวจไวไดอยางครบถวน อยางไรก็ดี

กลุมหน่ึงที่นาจะไดรับความสนใจเปนพิเศษคือเด็กและเยาวชนในครัวเรือนที่ยากจน โดยวรวรรณ 

ชาญดวยวิทย และคณะ (2549) ไดประมาณการไววาในป 2545 ประเทศไทยมีจํานวนเด็กและ

เยาวชนที่อยูในครัวเรือนยากจนประมาณ 3.5 ลานคน จากจํานวนเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ

ประมาณ 19.2 ลานคน ใน คิดเปนรอยละ 18.0 โดยสวนใหญอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และตอมาในป สวนในป 2547 สถานการณความยากจนในเด็กและเยาวชนปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 

โดยจํานวนเด็กและเยาวชนในครัวเรือนยากจนทั้งประเทศลดลงเหลือ 2.6 ลานคน จากจํานวนเด็ก

และเยาวชนทั้งประเทศที่ลดลงเหลือ 19.1 ลานคน ทําใหสัดสวนเด็กและเยาวชนในครัวเรือนยากจน

ลดลงเหลือรอยละ 13.6 

วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะยังไดศึกษาโครงการสงเคราะหเด็กในครัวเรือนพบวา 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางใหกับครัวเรือนยากจนสามารถเลี้ยงดูเด็กไดเองตามวัยอันควร

แกอัตภาพ โดยใหเปนเงินคาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปน เชน เงินคาเลี้ยงดูเด็ก ทุนประกอบอาชีพ 

คารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน ฯลฯ ทั้งน้ีผลการดําเนินงานโครงการฯ พบวา

งบประมาณสําหรับการสงเคราะหสวนนี้ เพียง 77.0 และ 48.2 ลานบาทในป 2543-2544 

ตามลําดับ โดยโครงการดังกลาวมิไดกําหนดเปนจํานวนเงินสงเคราะหที่แนนอน ผูวิจัยจึงไดสมมติให

เทากับครัวเรือนละ 1,000 บาทตอป (ประมาณจากเงินสงเคราะหเฉลี่ยในป 2543-2544) ซึ่ง

เทากับวาครอบคลุมได 74,366 และ 48,820 ครัวเรือนในป 2543-44 ตามลําดับ 

อยางไรก็ดี หากรัฐบาลตองการจะใหการสงเคราะหครัวเรือนยากจนที่มีเด็กทั้งหมดในป 

2545 และ 2547 จํานวน 1.6 ลานครัวเรือนและ 1.2 ลานครัวเรือน รัฐบาลจะตองใช เงิน

งบประมาณเพื่อครอบคลุมครัวเรือนเหลาน้ีถึง 1.6 พันลานบาทและ 1.2 พันลานบาทตามลําดับ 

(ตารางที่ 6.6) ซึ่งจะทําใหสัดสวนเด็กในครัวเรือนยากจนลดลงจากรอยละ 14.5 เหลือรอยละ 13.6 

ของเด็กทั้งหมดในป 2547 

ตารางที่ 6.6 จํานวนครัวเรือนยากจนที่มีเด็ก และงบประมาณที่จําเปนสําหรับเงนิสงเคราะห ป 

2545-2547 

ที่มา: วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2549) 

2545 2547

จํานวนครัวเรือนยากจน

ที่มีเด็ก

งบประมาณ

ที่จําเปน

จํานวนครัวเรือนยากจน

ที่มีเด็ก

งบประมาณ

ที่จําเปน

ภาค กรุงเทพฯ 24,641 24,641,000 4,994 4,994,000

กลาง 186,651 186,651,000 117,701 117,701,000

เหนือ 393,965 393,965,000 292,947 292,947,000

ต.อ.น. 873,471 873,471,000 696,189 696,189,000

ใต 123,790 123,790,000 74,010 74,010,000

เขตการปกครอง เทศบาล 213,976 213,976,000 148,284 148,284,000

นอกเทศบาล 1,388,542 1,388,542,000 1,037,557 1,037,557,000

รวมทั้งประเทศ 1,602,518 1,602,518,000 1,185,841 1,185,841,000
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ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

การเปนเจาของที่อยูอาศัยทําใหคนมีสุขภาพดี มีความสุข และมีความพึงพอใจในชีวิตของตน

เพราะการเปนเจาของที่อยูอาศัยนับเปนความสําเร็จตามที่คาดหวังทั้งในมุมมองของบุคคลและสังคม 

ทําใหบุคคลตระหนักในคุณคาของตนเอง สามารถดูแลสุขภาพและทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอ

สภาพแวดลอม นอกจากนี้การเปนเจาของที่อยูอาศัยยังมีผลกระทบในระดับครัวเรือนทั้งในดาน

พัฒนาการของเด็กและการสะสมความมั่งคั่งจากรุนสูรุน กลาวคือ ความเปนเจาของทําใหเกิด

บรรยากาศของความมั่นคงในครัวเรือน ทําใหเด็กไดเรียนรูทักษะการจัดการและความเปนเจาของ ซึ่ง

สงผลดีตอการศกึษาและรายไดในอนาคต 

สําหรับในระดับชุมชนแลว การเปนเจาของที่อยูอาศัยมีสวนทําใหคุณภาพของสังคมโดยรวมดี

ขึ้น เพราะการมีความมั่นคง การมีสวนรวมของคนในสังคม และการที่วัยรุนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

การเปนเจาของที่อยูอาศัยมีสวนทําใหเกิดความมั่นคงในสังคมเพราะเจาของมีการยายเขาออกนอย

กวาผูเชา ผูที่อยูอาศัยเปนเวลานานจะลงทุนในที่อยูอาศัยและทําใหชุมชนนาอยู (Rohe and Stewart, 

1996) และเจาของที่อยูอาศัยมักมีสวนรวมในสังคมเพราะตองการปกปองผลประโยชนทั้งในดาน

ทรัพยสินและความผูกพันตอชุมชน อีกทั้งมีสวนในการโนมนาวพฤติกรรมของคนในชุมชนไปในทางที่

ดี ซึ่งชวยลดปญหาอาชญากรรมในชุมชน 

Rohe and Stegman (1994) กลาววาการเปนเจาของที่อยูอาศัยทําใหบุคคลตระหนักถึง

คุณคาของตนเองได 3 แนวทาง กลาวคือ 1) การรูคุณคาตนเองจากมุมมองของบุคคลอื่น โดยเฉพาะ

การอยูในสังคมท่ีเห็นวาการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองนั้นดีกวาการเชา  2) การรูคุณคาตนเองเมื่อ

เปรยีบเทียบกับบุคคลอื่น เมื่อบุคคลมีแนวคิดวาการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองนั้นทําใหมีคุณคาเหนือ

บุคคลอื่น กรณีน้ีมักจะเกิดในกลุมผูมีรายไดนอยซึ่งสวนใหญจะเปนผูเชา 3) การรูคุณคาตนเองเมื่อ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว เชน การมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เปนตน 

Rohe and Stewart (1996) กลาววาการเปนเจาของที่อยูอาศัยสงผลตอความมั่นคงของ

ชุมชนผานทางทุนมนุษย (human capital) ที่บงบอกดวยอายุ การศึกษา และรายได เจาของที่อยู

อาศัยมักจะเปนครอบครัวที่มีรายไดสูง มีหัวหนาครอบครัวที่สูงวัยหรือมีการศึกษา ครัวเรือนลักษณะน้ี

มักจะอยูกับที่เปนเวลานาน นอกจากนั้นความมั่นคงยังเกิดความใสใจที่จะดูแลที่อยูอาศัยของผูเปน

เจาของเพ่ือใหคงสภาพที่ดีและมักจะเขารวมกลุมในสังคมเพ่ือปกปองทรัพยสินของตน และการไดอยู

อาศัยในสังคมที่มีความมั่นคงนี้จะยิ่งทําใหมีการรวมกลุมเพ่ือการพัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น สวน

การศึกษาของ Galster, Quercia and Cortes (2000) พบวาการมีจํานวนเจาของที่อยูอาศัยอยูใน

ชุมชนนอยมีความสัมพันธกับปญหาสังคมที่เพ่ิมขึ้น 

Bernd Zimmerman (2006) พบวาการพัฒนาแหลงที่อยูอาศัยโดยการเปลี่ยนแหลงเสื่อม

โทรมใหเปนบริเวณที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นน้ัน จําเปนตองใหมีความสมดุลกันระหวางความเปนเมือง

ทั้งทางกายภาพ (Physical city) และทางสังคม (Social city) รวมทั้งระบบความเชื่อ คานิยม และ

โครงสรางทางสังคมของแตละบุคคลในสังคม ทั้งน้ีลักษณะของที่อยูอาศัยจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบ

ของสังคมในขณะนั้นดวย 

ตัวอยางปญหาการพัฒนาที่อยูอาศัยที่เห็นไดชัดเจนนั้น ไดแกกรณีของเมือง Bronx ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความเสื่อมลงของสังคมเมืองในอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ที่ประเทศเปลี่ยนจาก
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สังคมการผลิตไปเปนสังคมอุตสาหกรรมบริการ การพัฒนาแหลงที่อยูอาศัยดังกลาวสงผลให Bronx 

ซึ่งเปน 1 ใน 5 เขตของนครนิวยอรก กลายเปนพ้ืนที่เต็มไปดวยที่อยูอาศัยแบบใหเชาที่มีประชากร

อาศัยอยูอยางหนาแนน  โดยเฉพาะในเขต South Bronx ซึ่งความเปนเมืองไดทําลายวัฒนธรรม ความ

เปนครอบครัว และโครงสรางทางสังคมแบบเดิมๆ ลง  ความเสื่อมโทรมดังกลาวเกิดจากความลาหลัง

ดานการพัฒนาโครงสรางทางสังคมท่ีไมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหมๆ ได รวมท้ังขาด

ความสมดุลระหวางการจัดการดานกายภาพและดานสังคม 

หลังเหตุการณไฟไหม Bronx ไดพยายามฟนฟูเมืองขึ้นใหม  โดยมีการพัฒนาจากลางขึ้นบน 

(Bottom-up) นําวิสัยทัศนและปรัชญาแบบอเมริกันมาประยุกตใช  สวนภาคเอกชนไดรวมกันกอต้ัง 

“Community Development Corporations” หรือ CDCs เพ่ือดําเนินการพัฒนาสิ่งกอสรางและที่อยู

อาศัยในแหลงน้ี ในรูปแบบขององคกรที่ไมแสวงผลกําไร มีรูปแบบการดําเนินงานแตกตางไปจากรัฐ 

คือ สามารถดําเนินการไดสะดวกและรวดเร็วกวา  ทั้งน้ี องคกรไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการ

ทางดานที่อยูอาศัย (เงินจากการเก็บภาษีในทองถิ่น) นอกจากนี้ยังไดสรางกิจกรรมรูปแบบใหมๆ 

ขึ้นมา เชน การดูแลคนในทองถิ่น การใหความสงเคราะหแกผูสูงอายุ การฝกอาชีพ การดูแลทางดาน

สุขภาพอนามัย  รวมทั้งการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเพื่อใหครอบคลุมความตองการขั้นพ้ืนฐาน 4 

ดาน ไดแก สุขภาพ การศึกษา ความปลอดภัย และความเปนอยูใหดีขึ้น 

ในสวนของภาครัฐน้ัน ไดการจัดทําโครงการ New York City Housing Partnership Small 

Homes Program เพ่ือยับยั้งปญหาการยายถิ่นฐานออกของผูที่เคยอาศัยอยูกอนที่จะเกิดไฟไหม ดวย

การสนับสนุนเงินทุนในการสรางที่อยูอาศัยใหม และเปดโอกาสใหผูที่มีรายไดอยูระหวาง 35,000-

72,000 เหรียญสหรัฐฯ ไดมีโอกาสในการเปนเจาของที่ภายในเมืองดวย 

หลังจากการพัฒนาดังกลาว  ทําใหเขต Bronx มีรูปแบบของที่อยูอาศัยเปลี่ยนไป  คือจากเดิม

ที่เปนบานเดี่ยว  ปจจุบันไดกลายมาเปนบานแถว ซึ่งถือไดวาจุดเดนของ Bronx  คือการเปนตลาด

สําหรับแหลงที่อยูอาศัยขนาดเล็กไปโดยปริยาย  และเปนที่นาสังเกตวากวารอยละ 90 ของที่อยูอาศัย

ในบริเวณน้ีไดถูกคนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงซื้อไป และแมวาในปจจุบันน้ีจะไมมีการใหเงิน

สนับสนุนการกอสรางจากภาครัฐแลว  แต Bronx ก็ยังคงเปนบริเวณที่คนจากทองถิ่นอื่นตองการจะ

เขามาซื้อและครอบครองอยูดี  นอกจากราคาของที่อยูอาศัยในแถบนี้จะเพ่ิมขึ้นแลว   หากพิจารณาใน

แงทางสังคมจะพบวา คนเมืองชั้นกลางที่อาศัยอยูในบริเวณน้ี ตางรูสึกมีความมั่นคงมากขึ้น  สังคมใน

รูปแบบเดิมที่มีความสามัคคีและมีสวนรวมทางการเมืองกําลังกลับมาอีกครั้ง ในขณะที่คนที่เปน

เจาของที่อยูอาศัยก็มีรายไดจากการใหเชา และสามารถนํารายไดน้ีไปหักลบกลบลางกับคาใชจายใน

การจํานองของพวกเขาไดอยางพอดี 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาความเปนเจาของในที่อยูอาศัยนี้ไดกอใหเกิดความมั่นคง ความรับผิดชอบ 

และเปนตัวผลักดันใหผูอยูอาศัยมีการพัฒนาที่ดีขึ้น การสรางเมืองและสังคมซ่ึงเปนลักษณะทาง

กายภาพนี้ ไดสงผลไปถึงการสรางรูปแบบวิถีชีวิต โครงสรางทางสังคม และแนวความคิดตางๆ ซึ่งเปน

ลักษณะทางสังคมขึ้นมาใหมอีกดวย 

สําหรับประเทศไทยนั้น การดําเนินการของภาครัฐดานที่อยูอาศัยในชวงที่ผานมานั้นนับวามี

เปาหมายเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยและปานกลางเปนหลัก เพ่ือสนับสนุนการที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเองของผูมีรายไดนอย รวมถึงขาราชการชั้นผูนอยและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน

สินเชื่อการเงินโดยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนสินเชื่อทางการเงิน การ



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-28 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

อุดหนุนตนทุนคาพัฒนาสาธารณูปโภค รวมทั้งการสนับสนุนดานการลดหยอนภาษีในชวงเศรษฐกิจ

ขาลงเพ่ือกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย ในชวงที่ผานมาไดเกิดโครงการที่อยูอาศัยภายใตการดําเนินการ

โดยภาครัฐหลายโครงการ เชน โครงการบานเอื้ออาทร โครงการบานมั่นคงในชุมชนแออัด โครงการ

บานรวมไทยรวมใจเพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยมากในเขตชานเมืองและชนบท เปนตน   

หนวยงานที่รับผิดชอบหลักในเรื่องที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไดแกการเคหะแหงชาติ 

(กคช.) และสถาบันองคกรพัฒนาชุมชน (พอช.) โดย กคช. เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย และเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโครงการบานเอื้ออาทร เพ่ือ

จัดสรรที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย โดยเริ่มโครงการในป พ.ศ. 2546 ในขณะที่ พอช. เปนองคกร

อิสระภายใตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการ

บานมั่นคงในป พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาที่อยูอาศัยใหคนจนในชุมชนแออัด ซึ่ง

สวนใหญเปนผูมีรายไดนอยมาก มีรายไดครอบครัวตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน โดยมีเปาหมาย

โครงการครอบคลุม 1,826 ชุมชน ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาและสรางความมั่งคงในชีวิตแกชาวชุมชน

แออัดถึง 285,000 ครัวเรือน หรือคิดเปนผูรับผลประโยชนโดยตรงถึง 1,425,000 คน 

ในรายงาน “ผลการดําเนินงานโครงการบานมั่นคง พ.ศ. 2546-2551” ของสถาบันองคกร

พัฒนาชุมชน (2551) พบวาโครงการบานมั่นคงกอใหเกิดกระบวนการวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยของ

ผูมีรายไดนอยรวมกันทั้งในระดับชุมชนและหนวยงานของรัฐ ต้ังแตขั้นตอนการสํารวจขอมูลชุมชน

รวมกันทั้งเมือง การวิเคราะหวางแผนเพื่อแกไขปญหา การเจรจาเรื่องที่ดิน แกปญหาไฟไหมไลที่ และ

สนับสนุนการพัฒนาของชุมชน ผลดังกลาวไดสรางความมั่นคงเรื่องที่อยูอาศัยแกคนจนใหมีที่อยูอาศัย

ที่มั่นคง แข็งแรง ราคาถูก และสวนใหญไดอาศัยอยูในที่ดินเดิม  

นอกจากนี้ โครงการดังกลาวยังเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน

ของการทํางาน ต้ังแตการสงเสริมการออม การจัดหาที่ดิน การออกแบบ การสรางบาน การสงเสริม

ดานสวัสดิการชุมชน ใหชุมชนและทองถิ่นไดดูแลกันเอง โดยผลกระทบในดานเศรษฐกิจนั้นจะผาน

การกระตุนการออมของชุมชน ทั้งเพ่ือการพัฒนา การแกปญหาที่อยูอาศัย และการออมเพื่อสวัสดิการ 

รวมทั้งสรางรายไดใหแกคนในชุมชน เน่ืองจากการกอสรางสาธารณูปโภคและการสรางบานสําหรับ

ชุมชนในโครงการโดยสวนใหญจะใชชางชุมชนที่มีอยูในชุมชนแทนผูรับเหมามืออาชีพจากขางนอก 

สวนผลกระทบดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยของชุมชนนั้น บานมั่นคงชวยใหชุมชนมี

สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น เน่ืองจากทุกโครงการจะสนับสนุนในเรื่องการปรับภูมิทัศนชุมชน ระบบบําบัด

นํ้าเสีย ทางระบายน้ํา ศูนยเด็กเล็ก และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และในเรื่องยาเสพติด 

ผลการศึกษา “ดัชนีชี้วัดเพ่ือประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยูอาศัย

สําหรับผูมีรายไดนอย” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) ที่ทําการสํารวจขอมูลใน

ระดับครัวเรือน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ที่มีโครงการเคหะแหงชาติจํานวน 800 

ตัวอยางจาก 8 ชุมชนใน 4 พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยในแตละพื้นที่ไดทําการคัดเลือก

ชุมชน 2 ประเภทคือ ชุมชนที่มีการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือชุมชนเคหะ และชุมชน

เปรียบเทียบ ซึ่งหมายถึงชุมชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับชุมชนเคหะและมีอายุชุมชนที่ใกลเคียงกัน 

แตไมมีการพัฒนาที่อยูอาศัย ความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนสองประเภทจึง

สามารถอนุมานไดวาเปนผลจากการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย โดยแบงการศึกษา

ออกเปนตัวชี้วัดดานสังคมและดานเศรษฐกิจ 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-29 

คณะผูวิจัยพบวาในดานสังคม การมีที่อยูอาศัยของตนเอง และมีสิ่งแวดลอมที่ดีกวา ชวย

ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ผูอาศัยในชุมชนเคหะ/เอื้ออาทร มีความสุขทั้งทางกายและใจเหนือกวา

ชุมชนเปรียบเทียบ มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนคอนขางสูงโดยเฉพาะกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงประเด็นปญหาในครอบครัว เชน การใชความรุนแรงและการทะเลาะ

เบาะแวง ผลที่ไดพบวาไมตางจากชุมชนเปรียบเทียบมากนัก นอกจากนี้ชุมชนยังมีความกังวลตอ

ปญหาพฤติกรรมเยาวชนคอนขางมากเมื่อเทียบกับชุมชนเปรียบเทียบ ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนเพราะวา

ชีวิตความเปนอยูดีขึ้นทําใหมีความคาดหวังตอลูกหลานมากขึ้น  

สําหรับตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจพบวาชุมชนเคหะมีความพึงพอใจตอการจัดสถานที่สําหรับ

ประกอบการคาอยางเปนระเบียบ  การมีโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ  ทางดานความพึงพอใจ

ตอบริการก็พบวาชุมชนมีความพึงพอใจในการบริการทุกๆ ดานของการเคหะ  ไมวาจะเปนลักษณะ

ของที่อยูอาศัย คุณภาพ ราคา และการใหบริการของเจาหนาที่  

6.3 การสํารวจขอมูลดานสวัสดิการสังคม 

คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดานสวัสดิการสังคมทั้งจากการสํารวจจากแหลงตางๆ และการทํา

สนทนากลุมรวมกับผูเชี่ยวชาญดานสวัสดิการสังคม (ภาคผนวก 8) เพ่ือการวิเคราะหการลงทุนทาง

สังคมในดานสวัสดิการสังคมโดยแบงตามรูปแบบดังที่ไดกลาวถึงไวในขอบเขตการศึกษา ซึ่งแสดงไวใน

ตารางที่ 6.7 ดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 6.7 ขอมูลเพื่อการศึกษาการลงทุนทางสังคมดานสวัสดิการสังคม 

ขอมูล แหลงขอมูล การนําไปใช 

การประกันสังคม   

คาใชจายสวัสดิการประกันสังคม   

จํานวนเงินประโยชนทดแทน กรณีชราภาพ กรณี

วางงาน และกรณีสงเคราะหบุตร 

สปส. คํานวณการลงทุนดานประกันสังคมกรณี

ชราภาพ กรณีวางงาน และกรณี

สงเคราะหบุตร 

ตนทุนของสวัสดิการ   

อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในกรณีตางๆ  สปส. คํานวณการลงทุนดานประกันสังคม 

แหลงท่ีมาของเงินทุน   

เงินสมทบของกองทุนประกันสังคมในสวนของ

ผูประกันตน นายจาง และรัฐบาล  

สปส. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุนดาน

ประกันสังคม 

ผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม สปส. คํานวณรายไดเงินกองทุนประกันสังคม 

จํานวนผูไดรับ/ใชสวัสดิการ   

โครงสรางประชากร  สศช. ประมาณการจํานวนผูใชแรงงานเพื่อ

คํานวณการลงทุนดานประกันสังคม 

จํานวนผูประกันตนตามมาตราตางๆ สปส. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินและการลงทุน

ดานประกันสังคม 

จํานวนการใชบริการของผูประกันตน (จํานวนผูรับ

ประโยชนทดแทน) ในแตละกรณี 
สปส. คํานวณการลงทุนดานประกันสังคม 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-30 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ขอมูล แหลงขอมูล การนําไปใช 

แรงงานในระบบ  การสํารวจภาวะการ

ทํางานของประชากร 

สสช. 

คํานวณแหลงท่ีมาของเงินและการลงทุน

ดานประกันสังคม 

แรงงานนอกระบบ  การสํารวจแรงงานนอก

ระบบป 2550 สสช. 

คํานวณแหลงท่ีมาของเงินและการลงทุน

ดานประกันสังคม 

จํานวนผูเกษียณอายุ  สปส., สศช. ประมาณการเพื่อคํานวณการลงทุนดาน

ประกันสังคม 

ผูสูงอายุ   

คาใชจายสวัสดิการผูสูงอายุ   

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีจายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  

สงป., สถ., 

กรมบัญชีกลาง 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีจายเพิ่มเติม  อปท. คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

ศูนยบริการผูสูงอายุ  กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

โครงการ Grouphome/homecare 
กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

เงินชวยเหลือผูสูงอายุประเภทตางๆ 
กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ, สท. พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

สถานสงเคราะหผูสูงอายุในความดูแลของอบจ. สถ. 
คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

ตนทุน (การดูแลผูสูงอายุ)   

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐานของ

ผูสูงอายุ  

กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

แหลงท่ีมาของเงินทุน   

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากสวนกลาง  สงป. สถ. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากทองถิ่น  อปท. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

กองทุนชวยเหลือจากภาครัฐ: กองทุนผูสูงอายุ  พม., สงป. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

จํานวนผูไดรับ/ใชสวัสดิการ   

โครงสรางประชากร  สศช. ประมาณการเพื่อคํานวณการลงทุนดาน

การชวยเหลือผูสูงอายุ 

จํานวนผูสูงอายุ  การสํารวจประชากร

ผูสูงอายุ ป 2550 สสช.

, การจดทะเบียน
ผูสูงอายุ 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

ผูพิการ   

คาใชจายสวัสดิการผูพิการ   

เบี้ยยังชีพผูพิการจายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  

สงป., สถ. 

กรมบัญชีกลาง 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือผู

พิการ 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-31 

ขอมูล แหลงขอมูล การนําไปใช 

เบี้ยยังชีพผูพิการจายเพิ่มเติม  อปท. คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือผู

พิการ 

สถานสงเคราะหคนพิการและศูนยฟนฟูอาชีพ กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือผู

พิการ 

ตนทุน (การดูแลผูพิการ)   

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐานของผูพิการ กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือผู

พิการ 

แหลงท่ีมาของเงินทุน   

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูพิการจากสวนกลาง  สงป. สถ. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูพิการจากทองถิ่น  อปท. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

กองทุนชวยเหลือจากภาครัฐ: กองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

สก. พม., สงป. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

จํานวนผูไดรับ/ใชสวัสดิการ   

จํานวนผูพิการ  การสํารวจความพิการป 

2550 สสช., การจด
ทะเบียนผูพิการ พก. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือผู

พิการ 

เด็กดอยโอกาส   

คาใชจายสวัสดิการเด็กดอยโอกาส   

สถานสงเคราะหเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือเด็ก

ดอยโอกาส 

โครงการครอบครัวอุปถัมภ (Foster home) กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือเด็ก

ดอยโอกาส 

โครงการคาราวานเสริมสรางเดก็ สท. คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือเด็ก

ดอยโอกาส 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและอบต. สถ. คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือเด็ก

ดอยโอกาส 

คาใชจายในเชิงปองกัน  

เงินอุดหนุนการศึกษาเด็กดอยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือเด็ก

ดอยโอกาสในเชิงปองกัน 

ตนทุน (การดูแลเด็กดอยโอกาส)   

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐานของผูพิการ กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พม. 

คํานวณการลงทุนดานการชวยเหลือเด็ก

ดอยโอกาส 

แหลงท่ีมาของเงินทุน   

เงินอุดหนุนจากสวนกลาง  สงป. สถ. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

เงินอุดหนุนจากทองถิ่น  อปท. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

กองทุนชวยเหลือจากภาครัฐ: กองทุนคุมครองเด็ก  สท. พม., สงป. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย   

คาใชจายสวัสดิการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายได

นอย 

  



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-32 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ขอมูล แหลงขอมูล การนําไปใช 

โครงการบานมั่นคง พอช. คํานวณการลงทุนดานที่อยูอาศัยสําหรับ

ผูมีรายไดนอย 

โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย การเคหะแหงชาติ คํานวณการลงทุนดานที่อยูอาศัยสําหรับ

ผูมีรายไดนอย 

แหลงท่ีมาของเงินทุน   

เงินอุดหนุนจากสวนกลาง  สงป. พอช., การเคหะ

แหงชาติ 

คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

อ่ืนๆ   

กองทุน/เงินชวยเหลือจากภาครัฐ: กองทุน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  

พม., สงป. คํานวณแหลงท่ีมาของเงินทุน 

หมายเหต:ุ  สศช. = สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สปส. = สํานักงานประกันสังคม 

สสช. = สํานักงานสถิติแหงชาติ สงป. = สํานักงบประมาณ สท. = สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สก. = สํานักงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

พอช. =  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน พม. = กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สถ. = 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6.4 การลงทุนดานสวัสดิการสังคมในปจจุบัน 

6.4.1 รูปแบบสวัสดิการสังคมในปจจุบัน 

สวัสดิการสังคมน้ันสวนใหญจะเขาใจวาหมายถึงหลักประกันทางสังคมและการสงเคราะห

ชวยเหลือที่รัฐจัดใหแกประชาชน เชนการใหเงินบํานาญ เงินประกันการวางงาน เงินสงเคราะหแกผู

ยากจน/ผูดอยโอกาส  โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 บทบาทคือเปนหลักประกันที่จะชวยปองกัน/

เตรียมตัวใหประชาชนสามารถรับมือกับความเสี่ยงดานสังคมที่จะเกิดขึ้น (Ex ante) เชน การ

ประกันสังคม และเปนการสงเคราะหใหแกประชาชนเมื่อเกิดความเสี่ยงทางสังคมขึ้นแลว (Ex post) 

เชน การคุมครองแรงงาน การประกันสุขภาพ ทั้งน้ีการใหสวัสดิการสังคมยังสามารถแบงออกไดเปน 

2 ประเภทคือการใหสวัสดิการแบบถวนหนา (Universal) กลาวคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ไดรับซึ่งจะ

สรางภาระคาใชจายที่สูงแกภาครัฐ และการใหสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงหรือตามกลุมเปาหมาย 

(Targeting) เชนการใหความชวยเหลือเฉพาะผูมีรายไดนอยซึ่งจะกอภาระแกรัฐนอยกวา 

กลไกการคุมครองทางสังคมของประเทศไทย สามารถแบงออกเปนประเภทหลักๆ ไดดังน้ีคือ 

หลักการประกัน (การประกันสังคมและการประกันสุขภาพ) การคุมครองแรงงาน หลักการสงเคราะห 

และการใหบริการทางสังคมอ่ืนๆ โดยมีองคกรหลักที่ทําหนาที่ในการใหการคุมครองทางสังคมใน

ประเทศไทยประกอบดวยหนวยงาน จากหลายกระทรวง เชน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทํา

หนาที่ดูกองทุนบํานาญขาราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลกองทุนสงเคราะหครูใหญและครู

โรงเรียนเอกชน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดูแลกองทุนประกันสังคม และกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดูแลในดานการประชาสงเคราะห เปนตน (ตารางที่ 6.8) 

สวัสดิการสังคมในประเทศไทยที่กลาวถึงขางตนจะมีทั้งแบบที่ใหความชวยเหลือกอนที่ความ

เสี่ยงดานสังคมที่จะเกิดขึ้น (Ex ante) เชน การประกันสังคม และหลังจากที่ความเสี่ยงทางสังคม



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-33 

เกิดขึ้นแลว (Ex post) เชน หลักการชวยเหลือหรือสงเคราะห เปนตน ทั้งน้ีความคุมครองทางสังคม

ของไทยสวนใหญจะเปนแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเพียงการประกันสุขภาพเทาน้ันที่เปนแบบครบถวน

ทุกคน (ดูตารางที่ 6.9) 

ตารางที่ 6.8 ภาพรวมการใหความคุมครองทางสังคมในประเทศไทย 

ประเภทการคุมครองและกลุม

ที่ไดรับการคุมครอง 

หนวยงานรับผิดชอบ ที่มาของเงินทุน  

(% ของเงินเดือน) 

สิทธิประโยชน ปที่เร่ิม 

1. หลักการประกันสังคม 

กรณีเจ็บปวย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ตาย    

ลูกจางเอกชน สํานักงานประกันสังคม ลูกจาง (1.5%) นายจาง 

(1.5%) และรัฐบาล 

(1.5%) 

การรักษาพยาบาล  เงินประโยชน

ทดแทน 

2533 

ขาราชการ กรมบัญชีกลาง รัฐบาล การรักษาพยาบาล (ใหการ

คุมครองแกคูสมรส บุตร และ

ผูปกครอง) 

2444 

ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนสงเคราะหครูใหญ

และครูโรงเรียนเอกชน 

ครู (3%) เจาของโรงเรียน 

(3%) รัฐบาล (6%) (เปน

อัตราที่รวมเงินทุนเลี้ยงชีพ) 

การรักษาพยาบาล (ใหการ

คุมครองแก คูสมรส บุตร และ

ผูปกครองดวย) 

2518 

กรณีชราภาพ     

ลูกจางเอกชน สํานักงานประกันสังคม ลูกจาง (3%) นายจาง 

(3%) และรัฐบาล (1%) 

(รวมกรณีสงเคราะหบุตร) 

เงินประโยชนทดแทน (15% ของ

คาจางเฉลี่ยจาก 60 เดือนสุดทายที่

นําสงเงินสมทบ) 

2542 

ขาราชการ กรมบัญชีกลาง รัฐบาล บําเหน็จหรือบํานาญ 2444 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ 

ขาราชการ (3%) และ

รัฐบาล (3%) 

บําเหน็จหรือบํานาญ 2539 

ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนสงเคราะหครูใหญ

และครูโรงเรียนเอกชน 

ดูกรณีรักษาพยาบาล เงินทุนเลี้ยงชีพ 2525 

กรณีสงเคราะหบุตร     

ลูกจางเอกชน สํานักงานประกันสังคม ดูกรณีชราภาพ เงินประโยชนทดแทนแก

ผูประกันตนที่มีบุตรอายุ 0-6 ป 

(300 บาทตอบุตรหนึ่งคน คราวละ

ไมเกิน 2 คน) 

2542 

2. การคุมครองแรงงาน 

การชดเชยกรณีตกงาน    

ลูกจางเอกชน กองทุนสงเคราะหลูกจาง นายจาง เงินชดเชย (1-10 เดือน) 2541 

ลูกจางเอกชน กองทุนประกันสังคม ลูกจาง (0.5%) นายจาง 

(0.5%) และรัฐบาล 

(0.25%) 

เงินทดแทนรอยละ 30 ของคาจาง

เปนเวลา 3 เดือนกรณีวางงานโดย

สมัครใจ และรอยละ 50 ของคาจาง

เปนเวลา 6 เดือนกรณีวางงานโดย

ไมสมัครใจ 

2547 

3. การประชาสงเคราะห     

ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รัฐบาล เงินสงเคราะหหรือการชวยเหลืออื่น 2536 

เด็กกําพรา เด็กและเยาวชนใน

ครอบครัวยากจน/ติดเชื้อ HIV 

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

รัฐบาล เงินสงเคราะหหรือการชวยเหลืออื่น 2502 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-34 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ประเภทการคุมครองและกลุม

ที่ไดรับการคุมครอง 

หนวยงานรับผิดชอบ ที่มาของเงินทุน  

(% ของเงินเดือน) 

สิทธิประโยชน ปที่เร่ิม 

สตรีดอยโอกาส กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รัฐบาล การชวยเหลือ การศึกษา การ

ฝกอบรม หรือเงินกูยืม 

2498 

คนไรที่พี่งและขอทาน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รัฐบาล การชวยเหลือ หรือการฝกอบรม 2484 

คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รัฐบาล เงินสงเคราะห การชวยเหลือ การ

ฝกอบรม หรือเงินกูยืม 

2502 

ผูประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รัฐบาล เงินสงเคราะหหรือการชวยเหลืออื่น 2485 

ครอบครัวและชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รัฐบาล เงินสงเคราะหหรือการชวยเหลืออื่น 2511 

ชาวเขา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รัฐบาล เงินสงเคราะหหรือการชวยเหลืออื่น 2505 

ทหารผานศึก องคการสงเคราะหทหาร

ผานศึกแหงประเทศไทย 

รัฐบาล เงินสงเคราะหหรือการชวยเหลืออื่น 2491 

4. การบริการทางสังคมอื่นๆ 

การเคหะ การเคหะแหงชาติ รัฐบาล ปรับปรุงชุมชนแออัด จัดหาที่อยู 

หรือเงินใหกูยืม 

 

การจางงานสาธารณะ หนวยราชการหลายสังกัด รัฐบาล คาจาง หรือการฝกอบรม 

ที่มา: วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2550) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

ตารางที่ 6.9 ความคุมครองทางสังคมโดยแบงตามสิทธิประโยชนที่ไดรับ ในป 2548 

กลุมสถานภาพการทํางาน 

กรณีท่ีใหการคุมครองทางสังคม 

การ

รักษา 

พยาบาล 

ทุพพล

ภาพ 
เสียชีวิต 

คูสมรส

เสียชีวิต 

เงิน

สงเคราะห 

บุตร 

เงินคาการ 

ศึกษาบุตร 

ชรา

ภาพ 

ประกัน

การ

วางงาน 

ลูกจางเอกชนนอกภาค

เกษตร 
        

ครูโรงเรียนเอกชน         

ขาราชการและลูกจาง         

ลูกจางภาครัฐวิสาหกิจ         

ลูกจางภาคการเกษตร         

เจาของกิจการ         

อ่ืนๆ         

ผูท่ีอยูนอกตลาดแรงงาน         

หมายเหต:ุ    หมายถึงมีความคุมครอง  

ที่มา: วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2549) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยไดแบงสวัสดิการสังคมออกเปน 2 รูปแบบคือการประกันสังคม 

(Social insurance) และการชวยเหลือทางสังคม (Social assistance) โดยจะเลือกศึกษาในแตละ

รูปแบบดังตอไปน้ี 
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การประกันสังคม (Social insurance) 

สวัสดิการสังคมในรูปแบบของการประกันสังคมนั้น คณะผูวิจัยไดศึกษาในเรื่องโครงการ

ประกันสังคม ซึ่งไดเริ่มบังคับใชในป พ.ศ. 2533 ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม และไดปรับปรุง

เรื่อยมาจนสามารถดําเนินการไดเต็มรูปแบบ โดยครอบคลุมความคุมครองทั้งในเรื่องการประสบ

อุบัติเหตุ เจ็บปวย ทุพพลภาพ และตาย การคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ และการวางงาน 

(ตารางที่ 6.10) ซึ่งมีสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 

ตารางที่ 6.10  การแบงผลประโยชนของกองทุนประกันสังคม 

เริ่มป 2534 เริ่มป 2542 เริ่มป 2547 

1. กรณีเจ็บปวย (ท่ีไมไดเกิดจากการทํางาน) 5. กรณีชราภาพ 7. กรณีวางงาน 

2. กรณีคลอดบุตร 6. กรณีสงเคราะหบุตร  

3. กรณีทุพพลภาพ   

4. กรณีเสียชีวิต   

ที่มา : สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

สําหรับผูประกันตนในกองทุนประกันสังคมน้ัน แบงออกเปน 2 กลุมคือ 1. ผูประกันตนโดย

บังคับ (ผูประกันตนตามมาตรา 33) ซึ่งไดแกลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบการที่ไดขึ้นทะเบียนไว

กับกองทุนประกันสังคมตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศ โดยไดรับความคุมครอง 7 กรณีคือ 

เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน และ 2. ผูประกันตนโดย

สมัครใจ ประกอบดวย 2 ประเภทคือ ลูกจางที่สิ้นสภาพการจางงานและเคยเปนผูประกันตนตาม

มาตรา 33 รวมทั้งไดสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน ที่ตองการสมัครเปนสมาชิกของ

กองทุนประกันสังคมตอ (ผูประกันตนตามมาตรา 39)  ซึ่งจะไดรับความคุมครอง 6 กรณี ยกเวนการ

วางงาน และแรงงานที่ประกอบวิชาชีพอิสระที่สมัครเปนสมาชิกโครงการประกันสังคม (ผูประกันตน

ตามมาตรา 40)  ซึ่งจะไดรับความคุมครองเพียง 3 กรณีคือ กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย 

อยางไรก็ดี คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการใหขยายสิทธิประโยชนใหกับผูประกันตนมาตรา 40 

หรือประกันภาคสมัครใจ เปน 5 กรณี โดยไดเพ่ิมกรณีขาดรายไดจากการเจ็บปวยและรักษาตัวอยูใน

โรงพยาบาลติดตอกัน 3 วัน จะจายเงินใหครั้งละ 1,000 บาทตอคนตอครั้ง และใน 1 ป สามารถ

ไดรับเงินกรณีขาดรายไดไมเกิน 2,000 บาท และเงินออมชราภาพในรูปแบบเงินบําเหน็จ รวมทั้ง

ยินยอมใหสามารถจายเงินสมทบจากปละ 3,360 บาท เปนเดือนละ 280 บาทได 

ทั้งน้ีการจัดเก็บเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมจะแตกตางกันในแตละผูประกันตนดังน้ี 

1) ผูประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 โดยเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจางและ

ผูประกันตนเทาๆ กัน คือ ฝายละรอยละ 5 ของคาจาง ประกอบดวย เงินสมทบสําหรับ

ประโยชนทดแทน 4 กรณี (เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย) ในอัตราฝายละ

รอยละ 1.5 ของคาจาง เงินสมทบสําหรับประโยชนทดแทน 2 กรณี (สงเคราะหบุตร 

และชราภาพ) ในอัตราฝายละรอยละ 3 ของคาจาง และ เงินสมทบสําหรับประโยชน

ทดแทนกรณีวางงานฝายละรอยละ 0.5 ของคาจาง  สวนรัฐบาลสนับสนุนเงินสมทบให

ในอัตรารอยละ 2.75 แยกเปนรอยละ 1.5 สําหรับประโยชนทดแทน 4 กรณี  รอยละ 1 

สําหรับประโยชนทดแทน 2 กรณี  และรอยละ 0.25 สําหรับประโยชนทดแทนกรณี

วางงาน (กฎหมายกําหนดใหเก็บไดสูงสุดไมเกินรอยละ 5) 
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2) ผูประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยเรียกเก็บเงินสมทบเดือนละ 432 บาท 

จําแนกเปน เงินสมทบสําหรับประโยชนทดแทน 4 กรณี (เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพล

ภาพ และตาย) 144 บาท และเงินสมทบสําหรับประโยชนทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห

บุตร ชราภาพ) เปนเงิน 288 บาท โดยรัฐบาลจายสมทบใหอีกเดือนละ 120 บาท 

3) ผูประกันตนตามมาตรา 40 จายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมปละ 3,360 บาท 

ตารางที่ 6.11 ถึง ตารางที่ 6.14 เปนสถิติเกี่ยวกับโครงการประกันสังคม จํานวนแรงงานใน

และนอกระบบ และสวัสดิการของแรงงานนอกระบบซึ่งผูวิจัยจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการวิเคราะห

จํานวนเงินลงทุนสวัสดิการสังคมในรูปแบบหลักประกันสังคมตอไป 

ตารางที่ 6.11 กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนป 2550 

 กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 381,506 322,911 

จํานวนผูประกันตน (คน) 9,182,170 8,178,180 

เงินกองทุน (ลานบาท) 538,053 20,373 

 4 กรณี (เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย) 

 2 กรณี (สงเคราะหบุตร ชราภาพ) 

 กรณีวางงาน 

89,475 

415,917 

32,391 

 

ที่มา: รายงานประจําป 2550, สํานักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 6.12 จํานวนผูใชบริการสวัสดิการกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนป 2550 

กองทุนประกันสังคม คน กองทุนเงินทดแทน คน 

 เจ็บปวย 

 คลอดบุตร 

 ทุพพลภาพ 

 ตาย 

 สงเคราะหบุตร 

 ชราภาพ 

 วางงาน 

26,935,417 

282,199 

683 

17,691 

1,169,778 

76,248 

56,581 

 ตาย 

 ทุพพลภาพ 

 สูญเสียอวัยวะบางสวน 

 หยุดงานเกิน 3 วัน 

 หยุดงานไมเกิน 3 วัน 

741 

16 

3,259 

50,525 

144,111 

ที่มา: สถิติงานประกันสังคม 2550, สํานักงานประกันสังคม 

ตารางที่ 6.13 จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบป 2550 

ผูมีงานทํา 

ภาค 

ท่ัวประเทศ กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม (พันคน) 37,122.0 3,993.2 9,478.1 6,691.7 11,965.7 4,993.4 

แรงงานในระบบ 13,841.3 2,728.7 4,967.2 1,705.2 2,411.2 2,029.1 

แรงงานนอกระบบ 23,280.7 1,264.5 4,510.8 4,986.5 9,554.5 2,964.3 

สัดสวน (รอยละ)       

แรงงานในระบบ 37.3 68.3 52.4 25.5 20.2 40.6 

แรงงานนอกระบบ 62.7 31.7 47.6 74.5 79.8 59.4 

ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2550 สํานักงานสถิติแหงชาติ 



บทที่ 6 
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ตารางที่ 6.14   จํานวนแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการเบิกจายคารักษาพยาบาล และภาค 

สวัสดิการในการเบิกจาย รวม 
กรุงเทพ 

มหานคร 

ภาค 

กลาง เหนือ 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

ยอดรวม (พันคน) 358.0 3.9 59.9 121.6 124.4 48.1 

1) นายจาง 4.5 - 2.6 0.7 1.2 - 

2) บิดา/มารดา/ญาติ/เพื่อน 3.1 - - 2.3 - 0.8 

3) จายเอง 62.7 3.2 10.8 14.2 21.3 13.1 

4) บัตรประกันสุขภาพถวนหนา 252.7 - 38.4 96.2 91.4 26.7 

5) ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 2.7 - 0.9 0.9 0.6 0.3 

6) สวัสดิการขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 10.3 - 1.9 3.0 4.3 1.1 

7) ประกันสุขภาพกับบริษัทประกนัภัย 16.0 0.7 4.5 3.7 2.4 4.6 

8) อื่น 6.0 - 0.9 0.5 3.3 1.3 

ที่มา : การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2550 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

นอกเหนือจากสวัสดิการจากโครงการประกันสังคมสังคมแลว ยังมีสวัสดิการดานการ

ประกันสังคมที่จัดการกันเองโดยชุมชนในพื้นที่ โดยมีกลุมเปาหมายเพื่อประชาชนในชุมชน ซึ่งมี

ลักษณะสําคัญคือการอาศัยความสัมพันธภายในชุมชน จึงมักอยูในรูปแบบของกลุมสัจจะ/ออมทรัพย 

กลุมการผลิต สหกรณเครดิตยูเน่ียน สวัสดิการชุมชนเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน รวมทั้ง

ยังชวยเสริมและแบงเบาภาระในเรื่องการใหสวัสดิการสังคมของภาครัฐ ทั้งน้ีผลประโยชนที่เกิดจาก

กองทุนสวัสดิการชุมชนโดยตรงคือการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกในชุมชนมากกวา 30 ประเภท เชน 

สวัสดิการดานการศึกษา เด็กเกิดใหม เด็กกําพรา คารักษาพยายาล ผูสูงอายุ ผูพิการ งานประเพณี 

กองทุนทรัพยากร กองทุนที่อยูอาศัย กองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ 

นับต้ังแตป 2548 ถึงปจจุบันมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการระดับตําบลแลวทั้งสิ้น 3,154 

ตําบล โดยกองทุนที่ไดรับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2,990 ตําบลนั้น มีสัดสวนเงินทุนจากสมาชิกรอยละ 73 และอีกรอยละ 27 มาจากการสมทบของ

ภาครัฐ รัฐบาลมีแนวคิดที่จะสงเสริมสวัสดิการชุมชนโดยสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลกลางและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน ในอัตรา 1:1:1 กลาวคือชาวบานใน

ชุมชนจายในอัตราสมาชิก 1บาท/คน/วัน และรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สมทบ

เขามาในกองทุนในสัดสวนเดียวกัน ทั้งน้ีขอมูลจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนพบวาเงินออมของ

กองทุนสวัสดิการชุมชนจนถึงเดือนกันยายน 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 448 ลานบาท (ตารางที่ 6.15) 

ตารางที่ 6.15  ขอมูลกองทุนสวัสดิการ ณ เดือน กันยายน 2552 

ภาค จํานวนกองทุน จํานวนสมาชิก/คน จํานวนเงินออม/บาท 

กรุงเทพและตะวันออก 295 73,045 76,143,958 

กลางบนและตะวันตก 523 141,065 66,179,828 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 955 264,720 103,819,761 

ใต 507 238,011 150,555,434 

เหนือ 579 176,079 51,280,941 

รวมทั้งหมด 2,859 892,920 447,979,922 

ที่มา: ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
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ตัวอยางสวัสดิการชุมชนที่ประสบผลสําเร็จไดแก 

สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา โดยครูชบ ยอดแกว กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2547 

และมีสมาชิกทั้งสิ้น 105 กลุมตําบล/เทศบาล จํานวน 107,617 คน (ก.ค. 2551) เงินกองทุน

คงเหลือทั้งสิ้น 44.3 ลานบาท กลุมจะเก็บเงินสัจจะวันละ 1 บาทและมีสวัสดิการในหลายเรื่องคือ 

เกิด แก เจ็บ ตาย เงินยืมเพ่ือการศึกษา เงินชวยเหลือผูดอยโอกาส สวัสดิการเงินกูและเงินฝาก 

กลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะ โดยนายอัมพร ดวงปาน กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2523 และมี

สมาชิกทั้งสิ้น 11 หมูบาน จํานวน 7,200 คน (ก.พ. 2552) ในป 2551 เงินออมของสมาชิกอยูที่ 

28 ลานบาท และเงินกําไรจากการออมทรัพย ซึ่งเปนดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิกและเงินฝากธนาคาร
อยูที่ประมาณ 28 ลานบาทเชนเดียวกัน ทางกลุมมีสวัสดิการใหแกสมาชิก 16 ประเภท เชน กอง

ทุนฌาปณกิจ กองทุนคารักษาพยาบาล กองทุนสาธารณภัย กองทุนเด็กกําพราและผูสูงอายุ กอง

ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมถึงปริญญาตรี กองทุนการกีฬา และกองทุนสุขภาพ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหราย จังหวัดกาญจนบุรี กอต้ังในป พ.ศ. 2547 โดย

เริ่มจากการที่พอช. ไดสนับสนุนตําบลหนองสาหรายในการจัดทําโครงการฟนฟูชุมชนทองถิ่น มีการ

จัดทําหลักสูตรการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น การจัดกิจกรรมรวมกันทั้งในระดับตําบลและอําเภอ ทํา

ใหเกิดการเชื่อมโยงคนในตําบลมาทํากิจกรรมรวมกัน รวมทั้งทําใหเกิดการบูรณาการองคกรการเงิน

ในตําบลหนองสาหรายตั้งเปนสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินของ

ชาวบาน และขยายไปสูการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในตําบล โดย

การออมสมทบวันละ 1 บาท และมีการนําเอาดอกผลที่เกิดจากการดําเนินงานจากสถาบันการเงิน

ชุมชนมาสมทบกองทุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหรายจะ

ครอบคลุมต้ังแตเกิด (1,000 บาท) การศึกษา (50-200 บาทตอเดือน) แตงงาน (2,000 บาท) 

เจ็บปวย (50-300 บาทตอคืน) ผูพิการ/ดอยโอกาส (100 บาทตอเดือน) ผูสูงอายุ (100-1,200 

บาทตอเดือน) จนถึงกรณีการเสียชีวิต (6,000-20,000 บาท) โดยจํานวนเงินสวัสดิการบางอยางจะ

แตกตางกันตามระยะเวลาการเปนสมาชิก ทั้งน้ีการฟนฟูชุมชนไดใหความสําคัญของการพัฒนาจิตใจ

และคุณธรรมของชาวบาน โดยผูที่ทําความดีไดรับการยอมรับจากเพื่อนบาน จะสามารถกูเงินจาก

สถาบันการเงินชุมชนโดยการ “ใชความดีค้ําประกันเงินกู” และสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

มีการทําความดีสะสมเรียกวา “ธนาคารความดี” เด็กที่ทําความดีที่นําความดีมาฝากที่โรงเรียน 

สถาบันการเงินชุมชนจะมีการมอบชวยการศึกษาเด็กเพ่ือเปนกําลังใจใหทําความดีตอไป   

สหกรณเครดิตยูเน่ียนชุมชนคลองจั่น กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2526 โดยมีการระดมทุนใน 2 

รูปแบบคือ การถือหุนสหกรณ (หุนละ 10 บาท) และการเปดบัญชีออมทรัพย ทั้งน้ีสหกรณเครดิตยู

เ น่ียนชุมชนคลองจั่นมีสวัสดิการในหลายเรื่องเชน สวัสดิการเงินกู กองทุนสมาชิกสูงอายุ  

(จัดขึ้นเพื่อดูแลสมาชิกอาวุโสอายุต้ังแต 56 – 69 ป) สวัสดิการเงินสะสมหุน สวัสดิการกองทุน

สงเคราะห (จัดขึ้นเพ่ือใหความชวยเหลือผูค้ําประกันที่ไมมีหลักทรัพย หรือหลักประกันอื่น และตอง

รับผิดชอบหนี้ที่ไมไดเกิดขึ้นโดยตรง และไมสามารถชําระหนี้ได) 

การชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance) 

สําหรับสวัสดิการสังคมในรูปแบบของการชวยเหลือทางสังคมน้ัน เปนการจัดใหแก

กลุมเปาหมายเฉพาะ และกลุมผูดอยโอกาส ซึ่งประกอบดวยหลายกลุม/ประเภทมาก คณะผูวิจัยจึง
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เลือกศึกษาในกลุมที่เห็นวามีความสําคัญและ/หรือมีความครบถวนชัดเจนของขอมูล อันไดแกกลุม

ผูสูงอายุ กลุมผูพิการและกลุมเด็กดอยโอกาส รวมทั้งเรื่องที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

กลุมผูสูงอายุ 

ปจจุบัน ผูสูงอายุเริ่มมีจํานวนและบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ และในอนาคตที่ เริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุน้ัน จะยิ่งทําใหผูสูงอายุมีความสําคัญและสงผล

กระทบตอประเทศไทยเปนอยางมาก  อยางไรก็ดี ประเทศไทยไดใหความสําคัญแกผูสูงอายุมาตลอด 

อันจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ. 2550 ไดระบุภารกิจที่มีตอผูสูงอายุไว

ในมาตราที่ 40 53 และ 80 นอกจากนี้ภาครัฐยังไดมีนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวเน่ืองกับผูสูงอายุ

เรื่อยมา โดยไดออกเอกสารหลักๆ หลายฉบับไดแก พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 แผน

ผูสูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ปฏิญญาผูสูงอายุไทย และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีหนวยงานหลักของรัฐบาลที่ทํา

หนาที่เกี่ยวกับผูสูงอายุคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งน้ีภายใต พรบ. ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 11 ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุไว

วา ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับความคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตางๆ รวมทั้งสิ้น 13 

ประการ โดยมีหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในรูปแบบของการชวยเหลือทางสังคมดังน้ี 

• การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม  

• การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม  

• การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ  

• การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือแสวงหาประโยชนโดย

มิชอบตามกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง  

• การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถงึ  

• การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม  

• การสงเคราะหในการจัดการศพ  

การใหบริการทางสังคมแกผูสูงอายุตองการใหผูสูงอายุโดยเฉพาะกลุมที่ประสบปญหาความ

ยากไร ถูกทอดทิ้ง หรือไมมีที่อยูอาศัย สามารถมีความเปนอยูที่เหมาะตามอัตภาพ และพัฒนาสภาพ

รางกายและจิตใจใหมั่นคง (รูปที่ 6.2) ซึ่งแบงออกได 2 รูปแบบคือ 1) การอุปการะผูสูงอายุในสถาน

สงเคราะหคนชรา โดยจัดใหการบริการปจจัยสี่ กายภาพบําบัด การบริการกิจกรรมนันทนาการ การ

บริการดานงานอดิเรกและอาชีวบําบัด เพ่ือเปนการหารายได และ 2) ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 

โดยมีบริการตางๆ ไดแก ดานสุขภาพอนามัย กายภาพบําบัด บริการนันทนาการ การสงเสริม

กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทัศนศึกษาเปนตน 

หนวยงานที่ทําหนาที่หลักในการใหบริการทางสังคมแกผูสูงอายุคือกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและสถานสงเคราะหคนชรา/ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุของ

องคการบริหารสวนจังหวัด) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สถานสงเคราะหคนชรา/ศูนยบริการ

ทางสังคมผูสูงอายุ) และสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (เงินชวยเหลือและกองทุนผูสูงอายุ)  



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-40 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

รูปที่ 6.2  การรับการบริการของกลุมคนชรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และวรวรรณและคณะ (2549) 

ตารางที่ 6.16 เปนอัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูสูงอายุในการดูแลของกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ สวนตารางที่ 6.17 และรูปที่ 6.3 เปนสถิติจํานวนและสิทธิประโยชนของ

ผูสูงอายุจากการสํารวจประชากรผูสูงอายุในป 2550 ซึ่งผูวิจัยจะไดนําขอมูลเหลาน้ีไปใชวิเคราะห

จํานวนเงินลงทุนสวัสดิการสังคมในรูปแบบการชวยเหลือทางสังคมแกผูสูงอายุตอไป 

ตารางที่ 6.16   อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูสูงอายุตอคนตอป (บาท) 

 
คาอาหาร 

คาเสื้อผา /  

เครื่องแตงกาย 
คาของใช

สวนตัว 
คาเครื่อง

นอน 
คาเวชภัณฑ 

รวมคาใชจายความ

จําเปนขั้นพื้นฐาน 
กอนป 

2552 
17,520 797 315 194 250 19,076 

ป 2552 21,900 797 315 194 250 23,456 
ที่มา: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ตารางที่ 6.17   โครงสรางอายุของประชากร ป 2537 2545 และ 2550 

โครงสรางอายุประชากร 
ป 2537 ป 2545 ป 2550 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 59,243.7 100 63,393.4 100 65,684.0 100 

วัยเด็ก (0-14 ป) 17,772.0 30.0 15,795.9 24.9 14,712.9 22.4 

วัยแรงงาน (15-59 ป) 37,459.8 63.2 41,628.5 65.7 43,950.2 66.9 

วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 4,011.9 6.8 5,969.0 9.4 7,020.9 10.7 

ที่มา : สรุปการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รูปที่ 6.3  รอยละของประชากรสูงอายุจําแนกตามชวงวัย ป 2550 

ท่ีมา : รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

คนชรา 

ยากไร ถูกทอดทิ้ง ไมมี

ที่อยูอาศัย ไดรับการ

เลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม 

อาหาร กายภาพบําบัด กิจกรรม

สังคม กิจกรรมนันทนาการ 

กิจกรรมเสริมสุขภาพ ทัศนศึกษา 

ปจจัยสี่ กายภาพบําบัด กิจกรรม

นันทนาการ กิจกรรมจริยธรรม 

กิจกรรมอาชีวบําบัด ฌาปนกิจ 

 พึ่งตนเองได 

กลับคืนสูสังคม 

ชุมชน ครอบครัว  

มีความเปนอยูที่

เหมาะสม 

พึ่งตนเองไมได 

58.8%
9.5%

31.7%

ผูสูงอายุ วัยกลาง ผูสูงอายุ วัยปลาย ผูสูงอายุ วัยตน
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อยางไรก็ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช. สิงหาคม 

2551) ไดศึกษาและติดตามภาวะความยากจนโดยวิเคราะหขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือนป 2550 สรุปไดวา ในรอบ 5 ปที่ผานมาจนถึงป 2550 ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้น

ไป) ยากจนไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุรอยละ 38.1 ของผูสูงอายุยากจนทั้งหมด อีก

รอยละ 61.9 ไมไดรับเบี้ยยังชีพ  ในขณะที่ผูสูงอายุที่ไมยากจนไดรับเบี้ยยังชีพ  รอยละ 23.8 ของ

กลุมผูสูงอายุไมยากจนทั้งหมด ทั้งน้ีเมื่อคํานึงวาในแตละปรัฐจะอุดหนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุประมาณ 

1.7 ลานคนในแตละป แตผูสูงอายุที่ยากจนในป 2550 มีจํานวนรวม 1.19 ลานคน ดังน้ันหาก

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนกลุมเปาหมายการดําเนินงานนี้สามารถ

ครอบคลุมผูสูงอายุที่ยากจนไดทุกคน ทั้งยังต้ังขอสังเกตุของความแตกตางในตัวเลขเปาหมายการ

อุดหนุนงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจํานวนผูสูงอายุ

ที่ไดรับเบี้ยยังชีพจากการสํารวจวานาจะมาจากการอุดหนุนเพิ่มเติมหรือโดยการบริหารจัดการแบบ

เฉลี่ยสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังแสดงในตารางที่ 6.18  

ตารางที่ 6.18 จํานวนและรอยละของผูสงูอายุยากจน-ไมยากจน ที่ไดรับ-ไมไดรบัเงิน

สงเคราะหเพือ่การยังชีพผูสูงอายุ ในรอบ 5 ปที่ผานมาจนถึงป 2550   

เงินสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพผูสูงอายุ 

จํานวนของผูสูงอายุ (พันคน) รอยละของผูสูงอายุ (%) 

ไมจน ยากจน รวม ไมจน ยากจน รวม 

ไมไดรับ 5,984  738  6,722  76.2% 61.9% 74.3% 

ไดรับ 1,868  455  2,324  23.8% 38.1% 25.7% 

  - ไดรับ 1 ป 942  204  1,146  12.0% 17.1% 12.7% 

  - ไดรับ 2 ป 414  101  515  5.3% 8.5% 5.7% 

  - ไดรับ 3 ป 195  62  257  2.5% 5.2% 2.8% 

  - ไดรับ 4 ป 65  22  87  0.8% 1.8% 1.0% 

  - ไดรับ 5 ป 253  65  318  3.2% 5.4% 3.5% 

รวม 7,852  1,193  9,045  100.0% 100.0% 100.0% 

ที่มา: ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดย สํานัก

พัฒนาฐานขอมลูและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. ใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สิงหาคม 2551) รายงานการประเมินความยากจนป 2550  

กลุมผูพิการ 

ผูพิการเปนกลุมซึ่งไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางเต็มที่และตองการความชวยเหลือเปน

อยางมาก ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับผูพิการเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับพ.ศ. 2550 ไดระบุภารกิจที่มีตอผูพิการไวในมาตราที่ 54 และ 80 นอกจากนี้

ภาครัฐยังไดมีนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวเน่ืองกับผูพิการอีกหลายฉบับไดแก พระราชบัญญัติสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 

2551 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยหนวยงานหลักของรัฐบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู

พิการคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงสาธารณสุข 
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6-42 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ทั้งน้ีภายใตพรบ. ทั้งสอง และนโยบาย/มาตรการของรัฐไดกําหนดความชวยเหลือใหแกผู

พิการดังน้ี 

• การจัดใหมีการเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้น 

หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยูเดิมไว โดยอาศัยกระบวนการทาง

การแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพ่ือใหคนพิการ

ไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ 

• การจัดสวัสดิการการสงเสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุนใหคนพิการสามารถ

ดํารงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยและเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีสวนรวม

ทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมที่คนพิการสามารถเขาถึง

และใชประโยชนได 

• การจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

• ผูพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ

ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ในดานสาธารณสุข การศึกษา การ

ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การใหบริการที่มีมาตรฐาน การคุมครองแรงงาน มาตรการ

เพ่ือการมีงานทํา 

• ผูพิการจะไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด

ชีวิต 

• การจัดใหมีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะสําหรับผู

พิการ หรือสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมใหแกผูพิการ  

• การจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และกองทุนสงเสริม

และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

• การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม  

การใหบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแกผูพิการโดยเฉพาะกลุมที่ประสบปญหา

ถูกทอดทิ้ง ไมมีที่อยูอาศัย หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไดรับการดูแลที่ไมเหมาะสม (รูปที่ 6.4)

สามารถจําแนกตามรูปแบบของการใหบริการไดดังน้ี 1) การสงเคราะหคนพิการในสถานสงเคราะห

คนพิการ โดยใหบริการดูแลในดานปจจัยสี่ ดานกิจกรรมนันทนาการ การกายภาพบําบัดเพื่อฟนฟู

สมรรถภาพ ตลอดจนกิจกรรมอาชีวบําบัดเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจ ทั้งน้ีผูพิการที่เขารับการบริการใน

สถานสงเคราะหสามารถรับการบริการต้ังแตแรกเกิดจนชราภาพ และ 2) การฝกอาชีพคนพิการ ผู

พิการที่มีสมรรถภาพในการทํางานและตองการที่จะฝกอาชีพเพิ่มเติมสามารถเขารับการฝกอาชีพใน

ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ โดยศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการไดจัดใหมีการฝกวิชาชีพเฉพาะในสาขาตางๆ 

ทั้งน้ีผูพิการที่เขารับการอบรบจะไดรับการบริการปจจัยสี่ การบริการกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการ

จัดหางานที่ตรงกับสายอาชีพดวย 

 

 

 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-43 

รูปที่ 6.4   การรับการบริการของกลุมผูพิการ 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และวรวรรณและคณะ (2549) 

 

หนวยงานที่ทําหนาที่หลักในการใหบริการทางสังคมแกผูพิการคือกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น (เบี้ยยังชีพผูพิการ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สถานสงเคราะหเด็กพิการและคน

พิการ/ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  

(กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) และ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(กองทุน

สงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ) 

ตารางที่ 6.19 เปนอัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานในสถานสงเคราะหผูพิการของกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ สวนตารางที่ 6.20 และ 6.21 เปนสถิติเกี่ยวกับจํานวนผูพิการจากการ

สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2550 และจํานวนเด็กพิการที่เขารับการศึกษาในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งผูวิจัยจะนําขอมูลเหลาน้ีไปใชประกอบการ

วิเคราะหจํานวนเงินลงทุนสวัสดิการสังคมในรูปแบบการชวยเหลือทางสังคมแกผูพิการตอไป 

ตารางที่ 6.19   อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูพิการตอคนตอป (บาท) 

 
คาอาหาร 

คาเสื้อผา /  

เครื่องแตงกาย 
คาของใช

สวนตัว 
คาเครื่อง

นอน 
คา

เวชภัณฑ 
รวมคาใชจายความ

จําเปนขั้นพื้นฐาน 
กอนป 2552       
เด็กออนพิการ       

-  ไปโรงเรียน 24,915 1,530 463 227 600 27,735 

-  ไมไปโรงเรียน 20,075 1,130 463 227 600 22,495 

เด็กพิการ       

- ไปโรงเรียน 22,800 1,542 379 194 200 25,115 

- ไมไปโรงเรียน 17,520 792 379 194 200 19,085 

เด็กพิการ       

- ไมปวยเปนอัมพาต  

 ไมไปโรงเรียน 

17,520 1,262 409 194 200 19,585 

- ไมปวยเปนอัมพาต

 ไปโรงเรียน 

22,800 2,012 409 194 200 25,615 

- ปวยเปนอัมพาต 

 ไมไปโรงเรียน 

17,520 1,262 4,009 227 200 23,218 

คนพิการทั่วไป 17,520 792 379 194 200 19,085 

ปจจัยสี่ พัฒนารางกายและจิตใจ 

กายภาพบําบัด กิจกรรม

นันทนาการ กิจกรรมจริยธรรม 

การศึกษา ฝกวิชาชีพ จัดหางาน 

 

ผูพิการ 
กลับคืนสูสังคม 

ชุมชน ครอบครัว มี

ความเปนอยูที่

เหมาะสม 

ถูกทอดทิ้ง ไมมีทีอ่ยูอาศัย 

ขาดผูอุปการะเลีย้งดู/ไดรับ

การเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม  

ดอยโอกาส 
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6-44 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

 
คาอาหาร 

คาเสื้อผา /  

เครื่องแตงกาย 
คาของใช

สวนตัว 
คาเครื่อง

นอน 
คา

เวชภัณฑ 
รวมคาใชจายความ

จําเปนขั้นพื้นฐาน 
ป 2552       
เด็กออนพิการ       

-  ไปโรงเรียน 29,290 1,530 463 227 600 32,110 

-  ไมไปโรงเรียน 25,550 1,130 463 227 600 27,970 

เด็กพิการ       

- ไปโรงเรียน 26,300 1,542 379 194 200 28,615 

- ไมไปโรงเรียน 21,900 792 379 194 200 23,465 

เด็กพิการ       

- ไมเปนอัมพาต ไม

ไปโรงเรียน 

21,900 1,262 409 194 200 23,965 

- ไมเปนอัมพาต ไป

โรงเรียน 

26,300 2,012 409 194 200 29,115 

- ปวยเปนอัมพาต 

 ไมไปโรงเรียน 

21,900 1,262 4,009 227 200 27,598 

คนพิการทั่วไป 21,900 792 379 194 200 23,465 

ที่มา: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ตารางที่ 6.20   จํานวนนักเรียนศึกษาพิเศษ (พิการ) ปการศึกษา 2545 - 2551 

ประเภทนักเรียน 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

นร.ประจํา 11,198 10,742 11,155 11,606 11,871 12,193 12,388 

นร. ไป-กลับ 1,353 1,504 1,395 1,386 1,415 1,302 1,201 

รวม  12,551 12,246 12,550 12,992 13,286 13,495 13,589 

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ ป 2545-2551 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ศธ. 

ตารางที่ 6.21   จํานวนประชากรที่พิการ จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง และภาค ป 2550 

เพศ/เขตการปกครอง และภาค จํานวนประชากร จํานวนผูพิการ รอยละของผูพิการ 

รวมทั่วราชอาณาจักร (คน) 65,566,359 1,871,860 2.9 

  เพศชาย 32,179,099 864,028 2.7 

  เพศหญิง 33,387,261 1,007,832 3.0 

เขตการปกครอง    

  ในเขตเทศบาล 19,898,496 312,497 1.6 

  นอกเขตเทศบาล 45,667,864 1,559,363 3.4 

ภาค    

  กรุงเทพมหานคร 6,890,722 33,392 0.5 

  กลาง (ไมรวม กทม.) 15,967,812 346,028 2.2 

  เหนือ 11,698,100 518,624 4.4 

  ตะวันออกเฉียงเหนือ 22,062,343 772,931 3.5 

  ใต 8,947,383 200,885 2.3 

หมายเหตุ : รอยละคํานวณจากประชากร เพศ เขตการปกครอง และภาคเดียวกัน 

ที่มา : การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2550, สํานักงานสถิติแหงชาติ 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-45 

กลุมเด็กดอยโอกาส 

ดวยความสําคัญที่วาเด็กเปนอนาคตของชาติ ประเทศไทยไดจัดสวัสดิการสังคมแกเด็กดอย

โอกาสต้ังแตป พ.ศ. 2515 โดยในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ใหมีสวัสดิการแกอายุแรกเกิดถึง 

18 ป ที่ประสบปญหาถูกทอดทิ้ง เรรอน ประพฤติตนไมสมควรแกวัย ถูกกระทําทารุณ ถูกใชแรงงาน 

กําพรา ครอบครัวยากจน และการลงนามเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ในป พ.ศ. 2535 

รวมทั้งการออกพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยหนวยงานหลักของรัฐบาลที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับเด็กดอยโอกาสคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย 

ภายใตพรบ. คุมครองเด็ก ไดกําหนดนโยบาย/มาตรการความชวยเหลือใหแกเด็กไวดังน้ี 

• การจัดต้ังคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 

• เด็กตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูตามสมควรโดยไมตํ่ากวามาตรฐานขั้นตํ่า รวมท้ังไดรับ

การคุมครองสวัสดิภาพไมไหเกิดอันตรายตอรางกายและจิตใจ 

• การสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก (ดอยโอกาส) ใหดํารงชีวิตไดตามสมควร

ไมตํ่ากวามาตรฐานขั้นตํ่า โดยเฉพาะในเรื่องชีวิตความเปนอยู การศึกษาและสาธารณสุข 

• การจัดต้ังกองทุนคุมครองเด็ก 

 กลุมเด็กและเยาวชนเปนกลุมเปาหมายที่ทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญมากที่สุด 

โดยเฉพาะกลุมที่ประสบปญหาครอบครัวยากจน ถูกทอดทิ้ง เรรอน ประพฤติตนไมเหมาะสม ถูก

ทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนถึงปญหาในดานอื่นๆ (รูปที่ 6.5) โดยสามารถ

แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 1) เด็กและเยาวชนอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 6 ป ซึ่งจะไดรับสวัสดิการตางๆ 

ไดแก การดูแลสวัสดิภาพโดยทั่วไป จัดหาปจจัยสี่อยางเหมาะสมตามกลุมอายุของเด็ก การติดตาม

ประวัติ และการจัดทําทะเบียนราษฎรในกรณีของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

เพ่ือดําเนินการดานกฎหมายแทนเด็กและเยาวชน ตลอดจนจัดหาครอบครัวอุปการะ/อุปถัมภ หรือ

ครอบครัวบุญธรรมแกเด็ก และการสงเสริมและพัฒนาเด็ก ไดแกการศึกษาในขั้นพ้ืนฐาน การสราง

ทักษะในการอยูรวมกันในสังคม แกไขปญหาพฤติกรรมเด็ก เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณทางดาน

รางกาย อารมณ และจิตใจ และ 2) เด็กและเยาวชน อายุ 6-18 ป ซึ่งจะไดรับบริการตางๆ เชน การ

ใหบริการดานปจจัย 4 อยางเหมาะสมตามกลุมอายุของเด็กและเยาวชน สงเสริมพัฒนาการทางดาน

รางกายและจิตใจ การคุมครองและพิทักษสิทธิ การใหศึกษาตามหลักสูตร ตลอดจนถึงการฝกอาชีพ

และการอบรมจริยธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมของเด็กและเยาวชนในการกลับคืนสูสังคม 

รูปที่ 6.5   การรับการบริการของกลุมเดก็และเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และวรวรรณและคณะ (2549) 

ปจจัยสี่ พัฒนา

รางกายและจิตใจ 

คุมครองและพิทกัษ

สิทธิ ใหการศึกษา 

กิจกรรม

นันทนาการ 

กิจกรรมจริยธรรม 

จัดหาครอบครัว

อุปการะ/อุถัมภ 

ครอบครัวบุญธรรม 

ผึกอาชีพ 

จัดหางาน 

 

เด็กและ

ยากจน  ถูกทอดทิ้ง   

เรรอน  ประพฤติตน

ไมเหมาะสม  ถูก

ทารุณกรรม  ถูก

แสวงหาผลประโยชน

โดยมิชอบ 

แรกเกิดถึง 6ป 

6 ป ถึง 18 ป 

กลับคืนสูสังคม 

ชุมชน ครอบครัว 

มีความเปนอยูที่

เหมาะสม 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-46 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

หนวยงานที่ทําหนาที่หลักในการใหบริการทางสังคมแกเด็กและเยาวชนคือกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและอบต.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(สถานสงเคราะหเด็ก) และสํานักงานสงเสริมและพิทักษเด็ก (กองทุนคุมครองเด็ก) 

ตารางที่ 6.22 และ 6.23 แสดงอัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานในสถานสงเคราะห

เด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและตนทุนของการใหการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสจําแนกตาม

ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามลําดับ สําหรับในเรื่อง

จํานวนเด็กดอยโอกาสนั้น คณะผูวิจัยยังไมสามารถหาขอมูลที่ครบถวนได ขอมูลที่ไดจึงยังไมสมบูรณ

มากนัก โดยจะเปนเพียงจํานวนเด็กดอยโอกาสที่ไดรับการศึกษา ตารางที่ 6.24 แสดงจํานวนเด็กดอย

โอกาสที่เรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 50 โรงเรียน ทั้งน้ีคณะผูวิจัยอยูระหวางการขอขอมูลจาก

แหลงอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือนํามาใชประกอบการวิเคราะหจํานวนเงินลงทุนสวัสดิการสังคมในรูปแบบ

การชวยเหลือทางสังคมแกเด็กดอยโอกาสตอไป 

ตารางที่ 6.22   อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนตอคนตอป (บาท) 

 

คาอาหาร 

คาเสื้อผา /  

เครื่องแตง

กาย 

คาของใช

สวนตัว 

คา

เครื่อง

นอน 

คา

เวชภัณฑ 

รวมคาใชจาย

ความจําเปน

ขั้นพื้นฐาน 

กอนป 2552       

เด็กและเยาวชน       

เด็กออนแรกเกิด – 3 ป 20,075 910 371 194 450 22,000 

เด็กออนอายุ 4 – 6 ป 17,520 1,160 291 194 450 19,615 

เด็กโต (อายุ 7- 18 ป)       

- ศึกษาภายในสถาน

สงเคราะห 

17,520 1,742 439 194 200 20,095 

-  ศึกษาภายนอกสถาน

สงเคราะห 

22,800 1,742 439 194 200 25,375 

โครงการบานพักเด็กและ

ครอบครัว 

      

- เด็กในอุปการะ  

(แรกเกิด – 6 ป) 

17,520 400 151 194 450 18,715 

-เยาวชนในอุปการะ 

(อายุ 7 – 18 ป) 

17,520 357 106 194 200 18,877 

ป 2552       

เด็กและเยาวชน       

เด็กออนแรกเกิด – 3 ป 25,550 910 371 194 450 27,475 

เด็กออนอายุ 4 – 6 ป 21,900 1,160 291 194 450 23,995 

เด็กโต (อายุ 7- 18 ป)       

- ศึกษาภายในสถาน

สงเคราะห 

21,900 1,742 439 194 200 24,475 

-  ศึกษาภายนอกสถาน

สงเคราะห 

26,300 1,742 439 194 200 28,875 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-47 

 

คาอาหาร 

คาเสื้อผา /  

เครื่องแตง

กาย 

คาของใช

สวนตัว 

คา

เครื่อง

นอน 

คา

เวชภัณฑ 

รวมคาใชจาย

ความจําเปน

ขั้นพื้นฐาน 

โครงการบานพักเด็กและ

ครอบครัว 

      

- เด็กในอุปการะ  

(แรกเกิด – 6 ป) 

21,900 400 151 194 450 23,095 

-เยาวชนในอุปการะ 

(อายุ 7 – 18 ป) 

21,900 357 106 194 200 22,757 

ที่มา: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ตารางที่ 6.23  ตนทุนผลผลิตเด็กดอยโอกาส จําแนกตามระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ขนาด 

ต่ํากวา 90 คน 90 - 250 คน 250 คนขึ้นไป 

กอนประถม 22,274 21,508 19,891 

ประถม (ป.1 - ป.3) 26,320 24,493 21,984 

ประถม (ป.4 - ป.6)  24,716 22,984 20,923 

มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.3)  21,021 19,714 19,427 

มัธยมศึกษา (ม.4 - ม.6) 22,209 21,381 23,220 

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ ป 2545-2551 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ศธ 

ตารางที่ 6.24   จํานวนนักเรียนศึกษาสงเคราะห (เด็กดอยโอกาส) ปการศึกษา 2545 - 2551 
ประเภทนักเรียน 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

นร.ประจํา 35,046 36,077 36,460 37,017 36,531 37,747 37,889 

นร. ไป-กลับ 3,568 3,453 3,271 3,641 3,850 3,849 3,724 

รวม  38,614 39,530 39,731 40,658 40,381 41,596 41,613 

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศ ป 2545-2551 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ศธ. 

ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

รัฐบาลไดมีนโยบายที่จะแกไขปญหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย และสรางความมั่นคงใน

การอยูอาศัยแกคนจนในเมืองที่ยังไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยเฉพาะกลุมผูอยูอาศัยในชุมชน

แออัด ชุมชนบุกรุก และกลุมผูดอยโอกาส ดังน้ัน การเคหะแหงชาติและสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนซึ่ง

เปนหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับ

ดานที่อยูอาศัยโดยตรงจึงเขามารับดําเนินการในเรื่องดังกลาว ภายใตโครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู

อาศัยคนจนในชุมชนแออัด "บานมั่นคง" โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และโครงการพัฒนาที่อยู

อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาส "โครงการบานเอื้ออาทร" โดยการเคหะแหงชาติ ซึ่งทั้ง

สองโครงการไดเริ่มดําเนินการในป 2546 ทั้งน้ีโครงการบานมั่นคงและบานเอ้ืออาทรมีวัตถุประสงค

หลักๆ คือการพัฒนาความมั่นคงในการอยูอาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูมีรายไดนอย/คนจนใน

เมือง ซึ่งเปนการพัฒนาอยางบูรณาการที่เปนรูปธรรมครอบคลุมการพัฒนาทั้งมิติดานกายภาพ สังคม 

เศรษฐกิจ สวัสดิการและความเขมแข็งของชุมชน 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-48 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ความคืบหนาของโครงการบานมั่นคงจนถึงเดือนกรกฎาคม 2552 มีดังน้ี 

ภาพรวม จํานวน 

จํานวนเขต/เมอืงที่มีการดําเนินโครงการ 260 เขต/เมือง  76 จังหวัด 

จํานวนเขต/เมอืงที่มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติ 247 เขต/เมือง 71 จังหวัด 

จํานวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติ 745  โครงการ 

จํานวนชุมชน/จํานวนครอบครัว 1,319 ชุมชน/80,201 ครอบครัว 

สําหรับความคืบหนาของโครงการบานเอื้ออาทรจนถึงเดือนสิงหาคม 2552 น้ันกอสรางแลว

เสร็จ 205 โครงการ จํานวน 201,011 หนวย (ตารางที่ 6.25) 

ตารางที่ 6.25  จํานวนหนวยของโครงการบานเอือ้อาทรที่สรางเสรจ็ 

ป 2547 2548 2549 2550 2551 2552 (สค.) 

หนวยที่สรางเสร็จ 2,005 4,851 40,475 30,907 76,347 46,426 

ที่มา: การเคหะแหงชาติ 

นอกเหนือจากการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมโดยภาครัฐแลว ภาคธุรกิจก็มีสวนรวมใน

การจัดสวัสดิการสังคมใหแกประเทศภายใตนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (Corporate 

Social Responsibility: CSR) ซึ่งนอกจากจะไดชวยเหลือประชาชนแลว ยังเปนการสรางภาพลักษณให

เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และเปนองคกรที่ดีในสายตาประชาชน โดยรายละเอียด

เพ่ิมเติมของการศึกษาเรื่อง CSR จะกลาวถึงในรายงานโครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคมภายใต

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู: ทุนทางสังคม 

ทั้งน้ีขอมูลการลงทุนทางสังคมในสวนการบริจาคจากกรมสรรพากรพบวา ภาคธุรกิจ (บริษัท

หรือหางหุนสวนนิติบุคคล) มีรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะในจํานวนที่สูงพอสมควร โดยการบริจาค

ไดลดลงในป 2550-51 กลาวคือ 4,821 5,228 5,072 และ 4,733 ลานบาทในป 2548-51 

ตามลําดับ ในขณะที่ภาคครัวเรือนก็มีรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะในจํานวนที่ใกลเคียงกับภาค

ธุรกิจและเพิ่มขึ้นตลอดคือ 3,824 4,358 5,350 และ 5,816 ลานบาทในป 2548-51 ตามลําดับ 

นอกเหนือจากความรับผิดชอบทางสังคมของภาคเอกชนและครัวเรือนแลว ยังมีกลุมองคกร

พัฒนาเอกชนหรือ NGO ที่เขามาชวยดูแลใหความชวยเหลือทางสังคมแกกลุมผูดอยโอกาสอันไดแก 

กลุมเครือขายผูสูงอายุ (เชน สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย มูลนิธิพัฒนางานผูสูงอายุ สมาคมแพทย

ผูสูงอายุเพ่ือสุขภาพ) กลุมเครือขายผูพิการ (เชน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 

มูลนิธิสรางสรรคเพ่ือคนพิการ)และ กลุมเครือขายเด็กและเยาวชน (เชน มูลนิธิรักษเด็ก มูลนิธิอาสา

พัฒนาเด็ก มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย) โดยมูลนิธิและกองทุนตางๆ 

เหลาน้ีจะใหการสนับสนุนทั้งในรูปทุนทรัพย (ทุนการศึกษา ทุนในการประกอบอาชีพ) และความ

ชวยเหลือที่ไมใชตัวเงิน (พัฒนาคุณภาพชีวิต/การดํารงชีพ การฝกอบรมใหความรูตางๆ การสราง

โอกาส/สงเสริมการประกอบอาชีพ) 

ทั้งน้ีในงานศึกษา “องคกรสาธารณประโยชนในประเทศไทย” โดยสถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาในป 2546 องคกรสาธารณประโยชนมีการใชจายทั้งสิ้นประมาณ 

15,738 ลานบาท โดยเปนสวนของการบริการสังคมและสังคมสงเคราะหประมาณ 4,010 ลานบาท 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-49 

ในขณะที่มีรายรับรวมประมาณ 24,419 ลานบาทซึ่ง 6,076 ลานบาทเปนของกลุมบริการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 

6.4.2 ระดับของสวัสดิการสังคมในปจจุบัน 

จากการรวบรวมขอมูลคาใชจายเพื่อสวัสดิการในป 2548 ถึง 2551 จากแหลงตางๆ อัน

ไดแก ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น และสํานักงานประกันสังคม (ตารางที่ 6.26) พบวามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปทั้งในสวนของ 

รัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น: อปท. ทั้งน้ีคาใชจายของกรมการปกครองสวนทองถิ่น 

(โดยเฉพาะในดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และผูพิการ) มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือรายจายของ

สํานักงานประกันสังคมใน 3 กรณี อยางไรก็ดีขอมูลที่เสนอยังมีขอจํากัด/สังเกตหลายประการดังน้ี 

• คาใชจายสวัสดิการสังคมในสวนของภาครัฐคอนขางสมบูรณ ในขณะที่คาใชจายของ

ภาคเอกชน ชุมชนและครัวเรือนจายเอง (out of pocket) ไมครบถวนสมบูรณ โดยเปนการ

รวบรวมเฉพาะในสวนที่เปนรายจายประกันสังคม  รายจายเพื่อการกุศลและสาธารณะของ

เอกชนและครัวเรือน 

• สําหรับขอมูลของสวัสดิการชุมชนจะเปนขอมูลที่ไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยขอมูลที่

พบไมใชในรูปของคาใชจายดานสวัสดิการชุมชน แตเปนในดานเงินออมซึ่งเปนแหลงที่มาของ

เงินทุน และเปนการจัดเก็บที่ไมตอเนื่อง 

• ขอมูลคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดมาจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่นเปนขอมูล 10 เดือนแรกของป 2552 และครอบคลุมจํานวน 2,442 แหงจาก

ทั้งหมด 7,901 แหงทั่วประเทศ ทางคณะผูวิจัยไดนํามาเปนฐานในการปรับเปนขอมูลทั้ง

ประเทศในชวงป 2548-51 (ภาคผนวก 7) 

• คาใชจายของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนตางๆ ไมสามารถจําแนกงบประมาณ

ดานบุคคลากรในสวนของสวัสดิการสังคมได เพราะไมทราบวาใชไปเพื่อการประกันสังคมแก

กลุมเปาหมาย (ผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็กดอยโอกาส) ในสัดสวนเทาไร 

• งบประมาณของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจะไมรวมบริการดานสาธารณสุข ซึ่งได

นับรวมไวในบทที่ 5 แลว 

• คาใชจายเบี้ยยังชีพคนชราและเบี้ยยังชีพผูพิการที่นํามาคํานวณเปนสวนที่กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรใหแกอปท. เน่ืองจากขอมูลจาก GFMIS รายงานเปนงบอุดหนุน

รวม ไมไดแยกรายละเอียดตามกลุมเปาหมาย 

• คาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมในสวนของการประกันสังคมจะใชขอมูลการจายผลประโยชน

ทดแทน เน่ืองจากขอมูลคาใชจายดานประกันสังคมจากสํานักงานประกันสังคมที่ไดจาก  

GFMIS เปนเงินสมทบในสวนของรัฐ จึงใชขอมูลของสํานักงานประกันสังคมในการวิเคราะห 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-50 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• การพิจารณาจําแนกงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

สําหรับแตละกลุมเปาหมาย (ผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็กดอยโอกาส) จะทําไดยากมาก เพราะ

งบประมาณของกระทรวงสวนใหญระบุในผลผลิต/โครงการไววา “ประชากรเปาหมายที่ไดรับ

บริการสวัสดิการ” ทําใหไมสามารถแยกไดวาเปนงบเพื่อแตละกลุมเปาหมายในสัดสวนเทาไร 

ตารางที่ 6.26   คาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมของประเทศไทย ป 2548-51 (ลานบาท)    
กระทรวง/กรม ผลผลิต/โครงการ 2548 2549 2550 2551 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงมนุษย รวม 8,161.85 12,367.56 13,805.87 15,738.05 

 สนง.ปลัดกท.การพัฒนา

สังคมและความมัน่คงฯ รวม 913.46 957.22 1,362.62 1,535.19 

 กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ รวม 3,003.12 3,912.69 4,098.96 4,407.49 

 สนง.กิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว รวม 114.10 149.26 235.13 264.34 

 สนง.สงเสริมสวัสดิภาพ 

เด็ก ผูดอยโอกาสฯ รวม 270.42 379.80 470.45 479.68 

 สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน รวม 300.00 300.00 1,993.60 2,030.00 

 สนง.สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ รวม 0.00 0.00 0.00 48.75 

 การเคหะแหงชาติ รวม 3,560.74 6,668.59 5,645.10 6,972.60 

กรมพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน รวม 881.84 948.75 1,026.44 1,195.32 

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวม 80.00 99.90 237.90 426.20 

กองทุนผูสูงอายุ 30.00 30.00 60.00 60.00 

กองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 20.00 30.00 60.00 60.00 

กองทุนคุมครองเด็ก 30.00 30.00 60.00 60.00 

กองทุนสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม n.a. 3.90 57.90 246.20 

สนง.ประกันสังคม การจายผลประโยชนทดแทน 4,301.24  7,562.70  8,759.15  10,142.29  

 
- กรณีสงเคราะหบุตร 2,623.95  5,214.72  5,244.28  5,439.76  

 
- กรณีบําเหน็จชราภาพ 863.78  1,150.44  1,655.39  2,266.16  

 
- กรณีวางงาน 813.51  1,197.54  1,859.47  2,436.37  

กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน รวม 715.46 773.65 804.91 902.20 

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน รวม 2,101.33  6,748.64  11,988.58  12,002.09  

 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,897.50 6,439.14 10,531.60 10,531.60 

 
เบี้ยยังชีพผูพิการ 146.22 231.60 1,379.91 1,379.91 

สถานสงเคราะหคนชรา 57.61 77.90 77.07 90.59 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1
 3,774.06 4,269.79 4,886.14 5,083.18 

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 2,642.78 2,989.92 3,421.52 3,559.49 

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,131.28 1,279.87 1,464.62 1,523.68 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-51 

กระทรวง/กรม ผลผลิต/โครงการ 2548 2549 2550 2551 

ภาคเอกชน รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ 4,820.65 5,227.96 5,072.07 4,733.38 

ภาคครัวเรือน รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ 3,824.23 4,357.78 5,350.22 5,815.61 

รวมทั้งส้ิน 28,660.97 42,350.75 51,931.27 56,038.32 

รอยละของ GDP   0.4 0.5 0.6 0.6 

หมายเหต:ุ 1 
ดูภาคผนวก 7 

ที่มา:  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

สํานักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร 

หากพิจารณาถึงรายละเอียดของรายจายสําหรับผูสูงอายุและผูพิการแลวพบวาคาใชจายเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุและสถานสงเคราะหคนชรา/ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุในการดูแลของอบจ. รวมทั้ง

เบี้ยยังชีพผูพิการมีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยตลอดในชวงป 2548-2552 (ตารางที่ 6.27 ถึง 6.29)  

ตารางที่ 6.27   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุป 2548-2552 

ป จํานวนคนชรา อัตราตอคนตอเดือน จํานวนเงิน (บาท) 

2548 527,083 300          1,897,498,800  

2549 1,073,190 300          6,439,140,000  

2550 1,755,266 500        10,531,596,000  

2551 1,755,266 500        10,531,596,000  

2552 1,828,456 500        10,970,740,000  

ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ตารางที่ 6.28 คาใชจายสถานสงเคราะหคนชรา/ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุในการดูแล

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ป 2549-2552  

ท่ี อบจ. สถานสงเคราะหคนชรา 2549 2550 2551 2552 

1 กาญจนบุรี เฉลิมราชกุมารี 4,907,105  5,496,580  5,880,080  7,522,000  

2 จันทบุรี บานจันทบุรี 2,966,843  6,747,000  3,634,240  5,113,600  

3 ชุมพร บานอูทอง-พนังตัก 6,404,224  5,320,800  6,233,616  6,948,300  

4 เชียงใหม วัยทองนิเวศน 2,885,490  7,813,050  6,030,164  6,518,000  

5 ตรัง บานศรีตรัง 5,157,008  7,677,638  4,793,938  7,701,300  

6 นครปฐม บานนครปฐม 3,568,020  4,817,680  6,695,300  5,235,600  

7 นครปฐม เฉลิมราชกุมารี 3,101,948  4,478,140  4,002,152  3,807,400  

8 นครราชสีมา โพธิ์กลาง 4,461,152  5,149,400  6,094,840  6,223,500  

9 นครราชสีมา วัดมวง 3,966,700  5,874,100  5,384,200  5,314,500  

10 นครสวรรค เขาบอแกว 9,842,104  4,834,259  5,203,950  9,451,300  

11 มหาสารคาม มหาสารคาม 4,179,204  5,212,320  11,974,120  11,367,200  

12 ลพบุรี ลพบุรี 3,829,702  6,812,102  8,543,400  8,445,300  

รวม 55,269,500  70,233,069 74,470,000 83,648,000 

ท่ี อบจ. ศูนยบริการผูสูงอายุ 2549 2550 2551 2552 

1 พิษณุโลก ศรีสุคต 2,340,000  7,670,000  2,600,000  6,940,000  

ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-52 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ตารางที่ 6.29   เบี้ยยังชีพผูพิการป 2548-2552 

ป จํานวนคนพิการ อัตราตอคนตอเดือน จํานวนเงิน (บาท) 

2548              24,370  500                146,220,000  

2549              38,600  500                231,600,000  

2550            229,985  500             1,379,910,000  

2551            229,985  500             1,379,910,000  

2552            255,475  500             1,532,854,000  

ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

เมื่อเปรียบเทียบกันในระดับสากลแลว งบประมาณรายจายของรัฐที่จัดสรรเพื่อการคุมครอง

ทางสังคม (social protection) ที่ประเทศไทยรายงานใหแกกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ตารางที่ 

6.30) แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญแกการคุมครองทางสังคมสูงระดับนึง โดยมีสัดสวน

เฉลี่ยรอยละ 9.6 ของงบประมาณรวม และรอยละ 1.9 ของ GDP ในชวงป 2544-48 ซึ่งเทากับ

คาเฉลี่ยของกลุมประเทศกําลังพัฒนาในการศึกษาของ World Bank โดย Christine Weigand and 

Margaret Grosh 

ตารางที่ 6.30 งบประมาณรายจายดานการคุมครองทางสังคมของประเทศไทยจําแนกตาม

ภาคเศรษฐกิจ (ปงบประมาณ) 

(หนวย: พันลานบาท) 2544 2545 2546 2547 2548 

งบดานการคุมครองทางสังคม 117.9 90.3 109.2 132.5 102.0 

งบประมาณรวม 1,013.0 1,329.2 1,041.4 1,196.8 1,290.7 

GDP 5,133.5 5,450.6 5,917.4 6,489.5 7,092.9 

สัดสวนตองบประมาณรวม 11.6% 6.8% 10.5% 11.1% 7.9% 

สัดสวนตอ GDP 2.3% 1.7% 1.8% 2.0% 1.4% 

ที่มา: Government Finance Statistics yearbook 2003-2006, International Monetary Fund และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

6.5 กรอบการลงทุนดานสวัสดิการสังคมภายใตแนวโนมปกติ 

6.5.1 ระดับการลงทุนดานสวัสดิการสังคม 

ในสวนนี้ คณะผูวิจัยไดแบงระดับและรูปแบบการลงทุนดานสวัสดิการสังคม รวมทั้งจํานวน

ประชากรที่มีสิทธิ์ออกตามกลุมเปาหมาย 5 กลุมไดแกกลุมประกันสังคม กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ 

กลุมเด็กดอยโอกาส และกลุมดอยโอกาสอื่นๆ รวมทั้งการลงทุนในดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายได

นอย โดยไดทําการรวบรวมขอมูลการลงทุนดานสวัสดิการสังคมของภาครัฐบาลกลาง องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคครัวเรือน ในปงบประมาณ 2548-2551  ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

(ตารางที่ 6.31) 

• รายจายดานสวัสดิการสังคมมีมูลคาทั้งสิ้น 28,661 ลานบาทในป 2548 และเพิ่มเปน  

56,038 ลานบาท ในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา  



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-53 

• จากขอมูลพบวากลุมเปาหมายที่มีการลงทุนดานสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุม

ผูสูงอายุคือจาก 2 พันลานในป 2548 เปน 1.07 หมื่นลานในป 2551 และกลุมผูพิการ

คือจาก 278 ลานในป 2548 เปน 1.6 พันลานในป 2551 (เพ่ิมขึ้นกวา 5 เทา) โดย

รายการที่เพ่ิมขึ้นหลักคือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอยางมากของ

จํานวนผูสูงอายุและผูพิการที่ไดรับสิทธิ์ 

• สําหรับการลงทุนดานการประกันสังคมเพ่ิมขึ้นจาก 4.3 พันลานในป 2548 เปน 1 

หมื่นลานในป 2551 (เพ่ิมขึ้นกวา 2 เทา) โดยสวนใหญจะเปนเงินทดแทนกรณีชราภาพ 

การลงทุนของเด็กดอยโอกาสเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.2 พันลานในป 2548 เปน 1.6 

พันลานในป 2551 (เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.3 เทา) สวนการลงทุนดานที่อยูอาศัยสําหรับผู

มีรายไดนอยมีจํานวน 3.7 พันลานในป 2548 และเพิ่มเปน 8.7 พันลานในป 2551 

(เพ่ิมขึ้นประมาณ 2.3 เทา) โดยเปนคาใชจายของการเคหะแหงชาติเปนหลัก 

• จํานวนผูมีสิทธิ์ในดานสวัสดิการสังคมของแตละกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองใน

ทุกกลุม โดยเฉพาะผูสูงอายุและผูพิการ เน่ืองจากรัฐบาลใหความสําคัญเพิ่มขึ้นอยางมาก 

• ในดานแหลงที่มาของเงินทุนน้ัน รัฐบาลกลางมีสัดสวนเพิ่มชึ้นตลอดในชวงป 2548-51 

จากรอยละ 25.4 เปนรอยละ 35.4 สําหรับภาคเอกชนและครัวเรือนจะไปในทิศทาง

ตรงกันขามคือลดลงเปนลําดับ โดยมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือจากประมาณรอยละ 35 

ในป 2548 เปนรอยละ 29-31 ในป 2551 สวนรัฐบาลทองถิ่มจะมีบทบาทในดาน

แหลงเงินทุนนอยที่สุด แตหากรัฐบาลกลางมีการสงรายไดใหแกทองถิ่นไดเพ่ิมขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2549 แลว รัฐบาลทองถิ่นนาจะมีสัดสวนในแหลงที่มา

ของเงินทุนสําหรับสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นอยางมาก 

ตารางที่ 6.31 ระดับการลงทุนดานสวัสดิการสังคม จํานวนผูมีสิทธิ์ และแหลงที่มาของเงิน 

ในป 2548-2551 

 2548 2549 2550 2551 

ระดับการลงทุน (ลานบาท)     

ประกันสังคม 4,301 7,563 8,759 10,142 

• กรณีสงเคราะหบุตร  348 464 577 741 

• กรณีชราภาพ 2,624 5,215 5,244 5,440 

• กรณีวางงาน 864 1,150 1,655 2,266 

ผูสูงอายุ 2,013 6,574 10,696 10,710 

• กองทุนผูสูงอายุ 30 30 60 60 

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     

  คาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐาน

ผูสูงอายุ 28 27 28 28 

• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น     

  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,897 6,439 10,532 10,532 

  สถานสงเคราะหคนชรา 58 78 77 91 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-54 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

 2548 2549 2550 2551 

ผูพิการ 278 380 1,573 1,634 

• กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 20 30 60 60 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 0 0 0 49 

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     

 คาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐานผูพิการ 111 118 133 145 

• กรมสงเสริมการปกครองฯ     

  เบี้ยยังชีพผูพิการ 146 232 1,380 1,380 

เด็กดอยโอกาส 1,215 1,292 1,364 1,589 

• กองทุนคุมครองเด็ก 30 30 60 60 

• กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 882 949 1,026 1,195 

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     

  คาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐานเด็ก

ดอยโอกาส 303 313 277 333 

ท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 3,681 6,789 6,921 8,673 

• บานมั่นคง 120 120 1,276 1,700 

• การเคหะแหงชาติ 3,561 6,669 5,645 6,973 

กลุมดอยโอกาสอื่นๆ 13,349 15,396 17,269 17,475 

• สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 913 957 1,363 1,535 

• สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 114 149 235 264 

• สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ เด็ก 

ผูดอยโอกาสฯ 270 380 470 480 

• สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

     งบที่ไมรวมบานมั่นคง 180 180 718 330 

• กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม n.a. 4 58 246 

• กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 715 774 805 902 

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     

  งบที่ไมรวมคาดูแลกลุมเปาหมาย 2,561 3,454 3,661 3,901 

ภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3,774 4,270 4,886 5,083 

•   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,643 2,990 3,422 3,559 

•   แผนงานสังคมสงเคราะห 1,131 1,280 1,465 1,524 

ภาคเอกชน 4,821 5,228 5,072 4,733 

• รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ 4,821 5,228 5,072 4,733 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-55 

 2548 2549 2550 2551 

ภาคครัวเรือน 3,824 4,358 5,350 5,816 

• รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ 3,824 4,358 5,350 5,816 

รวม 28,661 42,351 51,931 56,038 

จํานวนประชากรผูมีสิทธิ์ (คน)     

ประกันสังคม     

ผูประกันตนรวม 8,467,410 8,860,183 9,182,170 9,293,600 

ผูประกันตนมาตรา 33  8,225,477 8,537,801 8,781,262 8,779,131 

ผูประกันตนมาตรา 39  241,929 322,379 400,905 514,422 

ผูประกันตนมาตรา 40 4 3 3 47 

ผูรับผลประโยชนทดแทน     

กรณีสงเคราะหบุตร 931,992 1,440,973 1,169,778 1,212,359 

กรณีวางงาน 22,294 32,252 48,951 65,980 

ผูสูงอายุ     

สวัสดิการการดูแลผูสูงอายุ 1,454 1,390 1,451 1,470 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 527,083 1,073,190 1,755,266 1,755,266 

ผูพิการ     

สวัสดิการการดูแลผูพิการ 4,899 5,202 5,837 6,391 

เบี้ยยังชีพผูพิการ 24,370 38,600 229,985 229,985 

เด็กดอยโอกาส     

สวัสดิการการดูแลเด็กดอยโอกาส 14,573 15,083 13,343 16,046 

แหลงที่มาของเงิน (รอยละ)     

รัฐบาลกลาง
1
 25.4 31.5 34.9 35.4 

รัฐบาลทองถิ่น 4.8 4.5 4.5 4.4 

เอกชน
2
 35.1 32.0 29.7 29.0 

ครัวเรือน
3
 34.7 32.0 30.9 31.2 

หมายเหตุ: 1. เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 3 กรณี (สงเคราะหบุตร วางงานและชราภาพ) ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 45.5 

ของเงินสมทบทั้งหมดในสวนของรัฐ  และคาใชจายดานสวัสดิการสังคม 

 2. เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 3 กรณี ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 70 ของเงินสมทบในสวนของเอกชน และ

รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ 

 3. เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 3 กรณี ในสวนของเอกชนซึ่งมีสัดสวนรอยละ 70 ของเงินสมทบตามมาตรา 

33 และรอยละ 67 ของเงินสมทบมาตรา 39 และรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ 

ที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย 

6.5.2 ประมาณการระดับการลงทุนดานสวัสดิการสังคม (Scenario 0) 

สําหรับในสวนนี้เปนการวิเคราะหระดับการลงทุนทางสังคมดานสวัสดิการสังคมภายใต

สถานการณปจจุบัน โดยใชมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคมในป 2548-2551(ตารางที่  6.31)  

เปนฐานในการคํานวณ ซึ่งไดแบงการลงทุนตามกลุมเปาหมาย 5 กลุมไดแก กลุมประกันสังคม กลุม

ผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมเด็กดอยโอกาส และกลุมดอยโอกาสอื่นๆ และโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผู

มีรายไดนอย ทั้งน้ีขอมูลที่ใชมีขอสังเกตบางประการที่มีผลตอมูลคาการลงทุนทางสังคมในสวนของ

สวัสดิการสังคมซึ่งไดชี้แจงไวในหัวขอ 6.4.2 แลว 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-56 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

วิธีการคํานวณรายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสิทธิ์ และมูลคาการลงทุนทางสังคมใน

อนาคตภายใตสภาวะปจจุบันของแตละกลุมเปาหมายมีดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณรายจายตอหัวของสวัสดิการตามกลุมเปาหมาย 6 กลุมโดย 

รายจายสวัสดิการสังคมตอหัว
it
    =   รายจายสวัสดิการสังคม

it
  /  จํานวนผูมีสิทธิ

i์t
 

โดยที่ i หมายถึงประเภทสวัสดิการสังคมของแตละกลุมเปาหมาย และ t หมายถึง 

ปงบประมาณ 

กลุมประกันสังคม   

การคํานวณใชมูลคาการลงทุนในป 2548-51 เปนฐานในการหารายจายตอหัวของอัตรา

การสมทบผูประกันตนมาตรา 33 ผลประโยชนกรณีสงเคราะหบุตร และผลประโยชนกรณีวางงาน 

โดยหารดวยจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 จํานวนเด็กอายุ 0-6 ป และจํานวนผูประกันตนรวม

ตามลําดับ ซึ่งจํานวนผูประกันตนไดมาจากสํานักงานประกันสังคม และจํานวนเด็กอายุ 0-6 ป จาก

โครงสรางประชากรของสศช. สวนอัตราการสมทบผูประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใชตัวเลขการ

สมทบที่กําหนดโดยสํานักงานประกันสังคม (ทั้งในสวนของผูประกันตนและรัฐ) 

ตารางที่ 6.32   รายจายตอหัวและจํานวนประชากรทีม่ีสิทธิ์ภายใตสภาวะปกติของประกันสังคม 

 2548 2549 2550 2551 

รายจายตอหัว (บาทตอคน)     

ประกันสังคมสวนของรัฐมาตรา 33 (ตอเดือน) 79 83 86 91 

ประกันสังคมสวนของรัฐมาตรา 39 (ตอเดือน) 120 120 120 120 

กรณีวางงาน (ตอเดือน) 3,041 3,094 3,166 3,077 

กรณีสงเคราะหบุตร (ตอเดือน) 350 350 350 350 

ประกันสังคมสวนของเอกชนมาตรา 33 (ตอเดือน) 100 106 109 117 

ประกันสังคมสวนครัวเรือนมาตรา 33 (ตอเดือน) 100 106 109 117 

ประกันสังคมสวนครัวเรือนมาตรา 39 (ตอเดือน) 432 432 432 432 

ประกันสังคมสวนของครัวเรือนมาตรา 40 (ตอป) 3,360 3,360 3,360 3,360 

จํานวนประชากรที่มีสิทธ์ิ (คน)     

ผูประกันตนมาตรา 33 (ลานคน) 8,225 8,537 8,781 8,779 

ผูประกันตนมาตรา 39 241,929 322,379 400,905 514,422 

ผูรับผลประโยชนทดแทน: กรณีสงเคราะหบุตร 931,992 1,440,973 1,169,778 1,212,359 

ผูรับผลประโยชนทดแทน: กรณีวางงาน 22,294 32,252 48,951 65,980 

จํานวนเด็ก 0-6 ป (ลานคน) 6,721 6,674 6,598 6,477 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

กลุมผูสูงอายุ   

สําหรับรายจายตอหัวของผูสูงอายุประกอบดวย 2 สวนคือคาใชจายตอหัวความจําเปนขั้น

พ้ืนฐานผูสูงอายุของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ตารางที่ 6.16) และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดโดยสํานักงบประมาณและกระทรวงมหาดไทยตามลําดับ 

สวนจํานวนผูสูงอายุที่มีสิทธิ์ไดมาจากหนวยงานที่ใหบริการนั้นๆ 

 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-57 

ตารางที่ 6.33  รายจายตอหัวและจํานวนประชากรที่มสีิทธิ์ภายใตสภาวะปกติของกลุมผูสูงอายุ 

 2548 2549 2550 2551 

รายจายตอหัว (บาทตอคนตอเดือน)     

คาใชจายตอหัวความจําเปนขั้นพื้นฐาน

ผูสูงอายุ 1,590 1,590 1,590 1,590 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 300 500 500 500 

จํานวนประชากรที่มีสิทธิ ์(คน)     

สวัสดิการการดูแลผูสูงอายุ 1,454 1,390 1,451 1,470 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 527,083 1,073,190 1,755,266 1,755,266 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

กลุมผูพิการ   

เชนเดียวกันกับกรณีผูสูงอายุ รายจายตอหัวของผูพิการประกอบดวย 2 สวนคือคาใชจายตอ

หัวความจําเปนขั้นพ้ืนฐานผูพิการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยเปนคาเฉลี่ยของคาใชจายผู

พิการ 8 ประเภท (ตารางที่ 6.19) และเบี้ยยังชีพผูพิการของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง

กําหนดโดยสํานักงบประมาณและกระทรวงมหาดไทยตามลําดับ สวนจํานวนผูพิการที่มีสิทธิ์ไดมาจาก

หนวยงานที่ใหบริการนั้นๆ 

ตารางที่ 6.34  รายจายตอหัวและจํานวนประชากรที่มสีิทธิ์ภายใตสภาวะปกติของกลุมผูพิการ 

 2548 2549 2550 2551 

รายจายตอหัว (บาทตอคนตอเดือน)     

คาใชจายตอหัวความจําเปนขั้นพื้นฐานผูพิการ 1,895 1,895 1,895 1,895 

เบี้ยยังชีพผูพิการ 300 500 500 500 

จํานวนประชากรที่มีสิทธิ ์(คน)     

สวัสดิการการดูแลผูพิการ 4,899 5,202 5,837 6,391 

เบี้ยยังชีพผูพิการ 24,370 38,600 229,985 229,985 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

กลุมเด็กดอยโอกาส   

สําหรับเด็กดอยโอกาส รายจายตอหัวที่นํามาคํานวณคือคาใชจายตอหัวความจําเปนขั้น

พ้ืนฐานเด็กดอยโอกาสของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของคาใชจายเด็กดอย

โอกาส 6 ประเภท (ตารางที่ 6.22) ที่กําหนดโดยสํานักงบประมาณ สวนจํานวนเด็กดอยโอกาสที่มี

สิทธิ์ไดมาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเชนกัน 

ตารางที่ 6.35 รายจายตอหัวและจํานวนประชากรที่มีสิทธิ์ภายใตสภาวะปกติของกลุมเด็กดอย

โอกาส 

 2548 2549 2550 2551 

รายจายตอหัว (บาทตอคนตอเดือน)     

คาใชจายตอหัวความจําเปนขั้นพื้นฐานเด็กดอยโอกาส 1,732 1,732 1,732 1,732 

จํานวนประชากรที่มีสิทธิ ์(คน)     

สวัสดิการการดูแลเด็กดอยโอกาส 14,573 10,223 7,907 7,755 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-58 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ 

สําหรับกลุมโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ น้ัน ผูวิจัย

ไมไดคํานวณคาใชจายตอหัว เน่ืองจากกลุมเปาหมายมีหลากหลายและ/หรือรวมกันอยู (เชน

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ซึ่งดูแลกลุมเปาหมายรวมกันหลายกลุม) จึงไม

สามารถคํานวณหาจํานวนผูที่ไดรับผลประโยชนของแตละกลุมโดยตรงเพื่อคํานวณคาใชจายตอหัวได 

ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการรายจายตอหัวและจํานวนผูมีสิทธิ์ของสวัสดิการสังคมในแตละ

กลุมเปาหมาย ในป 2552- 2571 โดยมีขอสมมติฐานดังน้ี 

กลุมประกันสังคม 

ตารางที่ 6.36   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนภายใตสภาวะปกติของกลุมประกันสังคม 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

ผลประโยชนทดแทน

กองทุนประกันสังคม 

• กรณีสงเคราะหบุตร 
 

• กรณีวางงาน 

 

 

350 บาทตอคนตอเดือน และปรับ

ดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

อัตราเติบโตรอยละ 0.3 ซึ่งคํานวณมา

จากอัตราเติบโตเฉลี่ยของป 2548-

51 และปรับดวยเงินเฟอ 

 

 

รอยละ 18 ของเด็กอายุ 0-6 ป 

(คาเฉลี่ยป 2548-51) 

รอยละ 0.5 ของผูประกันตน 

(คาเฉลี่ยป 2548-51) 

 

ผลประโยชนทดแทน

กองทุนการออมแหงชาต ิ

 

อัตราขั้นตํ่า 

อายุ 40-49 ป เดือนละ 487 บาท 

อายุ 50-59 ป เดือนละ 192 บาท 

และปรับดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

อัตราแนะนํา 

อายุ 40-49 ป เดือนละ 1,118 บาท 

อายุ 50-59 ป เดือนละ 576 บาท 

และปรับดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

จํานวนผูที่มีอายุ 60 ปหลังป 

2554 ซึ่งคํานวณจากโครงสราง

จํานวนประชากรของสศช. 

 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• ประมาณการจํานวนผูประกันตนและผูรับผลประโยชนทดแทนของกองทุน

ประกันสังคมจะคํานวณโดยใชอัตราการประกันตนซึ่งถูกกําหนดตามระดับ

การศึกษา (ภาคผนวก 6) 

• อัตราการจายผลประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคมในกรณีวางงานให

เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.3 ตอป ซึ่งคํานวณมาจากอัตราเติบโตเฉลี่ยในป 2548-50 (รอย

ละ 2.03) แลวปรับดวยอัตราเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอปและหักดวยอัตราเงินเฟอใน

อดีตรอยละ 4.22 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-59 

• อัตราการจายผลประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคมในกรณีสงเคราะหบุตร

ใหเทากับ 350 บาทตอคนตอเดือนตามระเบียบของกองทุนฯ และปรับดวยเงินเฟอ

รอยละ 2.5 ตอป สวนจํานวนผูไดรับผลประโยชนกําหนดใหเปนสัดสวนตอจํานวน

เด็กอายุ 0-6 ป ในอัตราที่เทากับคาเฉล ี่ยของป 2548-51 ที่รอยละ 18 

• การคํานวณมูลคาผลประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพใชตาม

แบบจําลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ดร. วรวรรณคํานวณขึ้นมา 

• สัดสวนของการจายผลประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคมในสวนของภาครัฐ 

เอกชน และครัวเรือนเทากับรอยละ 15 42 และ 43 ของผลประโยชนทดแทนรวม

ทุกกรณี โดยใชสัดสวนเดียวกับอัตราการจายเงินสมทบ 

• กองทุนการออมแหงชาติเริ่มดําเนินการในป 2554 

• อัตราการจายผลประโยชนทดแทนของกองทุนการออมแหงชาติในสวนของ

ผูประกันตนไดทําไว 2 อัตราคืออัตราขั้นตํ่าและอัตราแนะนํา โดยแบงตามชวงอายุ

ดวยเชนกันคือ แบบขั้นตํ่า ชวงอายุ 20 – 29 ป เดือนละ 1,710 บาท ชวงอายุ 30 

– 39 ป เดือนละ 992 บาท ชวงอายุ 40-49 ป เดือนละ 487 บาท และชวงอายุ 

50-59 ป เดือนละ 192 บาท สวนแบบแนะนําน้ัน ชวงอายุ 20 – 29 ป เดือนละ 

3,260 บาท ชวงอายุ 30 – 39 ป เดือนละ 2,042  บาท ชวงอายุ 40-49 ป 

เดือนละ 1,118 บาท และชวงอายุ >50-60 ป เดือนละ 576 บาท แตเน่ืองจาก

กอช. กอต้ังในป 2554 จึงมีเพียงรุนอายุ 40-59 ปเทาน้ันที่ไดรับผลประโยชน

ทดแทน ทั้งน้ีทุกอัตราจะปรับดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

• ประมาณการจํานวนผูรับผลประโยชนทดแทนของกองทุนการออมแหงชาติจะ

คํานวณจากโครงสรางประชากรของสศช. แลวหักดวยอัตราการตายของแตละชวง

อายุในแตละปต้ังแตป 2554-2571 (ภาคผนวก 6) 

• สัดสวนของการจายผลประโยชนทดแทนกองทุนการออมแหงชาติในสวนของภาครัฐ 

และครัวเรือนเทากับรอยละ 43 และ 57 ของผลประโยชนทดแทน โดยใชสัดสวน

เดียวกับอัตราการจายเงินสมทบ 

กลุมผูสูงอายุ 

ตารางที่ 6.37   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนภายใตสภาวะปกติของกลุมผูสูงอายุ 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

 คาใชจายความจําเปนขั้น

พ้ืนฐาน 

1,955 บาทตอคนตอเดือน และปรับ

ดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

เติบโตรอยละ 1.3 ตอป 

 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 500 บาทตอคนตอเดือน และปรับ

เพ่ิม 100 บาททุก 5 ป 

รอยละ 80 ของผูสูงอายุตาม

โครงสรางประชากรของสศช. 

กองทุนผูสูงอายุ งบประมาณเพิ่มตามอัตราการเติบโตเศรษฐกิจประมาณการ 

สถานสงเคราะหคนชรา  อัตราเติบโตรอยละ 17 ของเงินงบประมาณ ซึ่งคํานวณมาจากอัตรา

เติบโตเฉลี่ยของป 2548-51 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-60 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• คาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูสูงอายุที่ไดรับจากกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการเปนคาใชจายของป 2552 ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ (ตารางที่ 

6.15) และปรับดวยอัตราเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

• กําหนดใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเทากับ 500 บาทตอเดือน และเพิ่ม 100 บาททุก 5 ป 

ยกเวนผูสูงอายุที่เขารวมกองทุนการออมแหงชาติจะไดเพียง 500 บาทตอเดือน 

• จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับสิทธิ์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเติบโตรอยละ 1.3 

ตอป ซึ่งเทากับอัตราการเติบโตในป 2551 

• จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพเทากับรอยละ 80 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 

• รายจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุน้ัน กําหนดใหภาคอปท. เขามามีบทบาทมากขึ้น โดยเริ่ม

จากป 2554 ที่ใหอปท. จายรอยละ 10 และเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป จนทําใหในป 

2571 อปท. รับภาระคาใชจายรอยละ 80 ของงบประมาณเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

• งบประมาณของกองทุนผูสูงอายุเทากับในป 2551 ที่ 60 ลานบาทตอปและปรับ

เพ่ิมขึ้นบนพื้นฐานอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่รอยละ 7 ตอป 

เน่ืองจากความสําคัญของผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

• งบประมาณคาใชจายสถานสงเคราะหคนชราของกรมการปกครองสวนทองถิ่น

เติบโตรอยละ 17 ตอป ตามคาเฉลี่ยในป 2548-2551 

กลุมผูพิการ 

ตารางที่ 6.38   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนภายใตสภาวะปกติของกลุมผูพิการ 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

  คาใชจายความจําเปนขั้น

พ้ืนฐาน 

2,253 บาทตอคนตอเดือน และปรับ

ดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

เติบโตรอยละ 9 ตอป 

  เบี้ยยังชีพผูพิการ 500 บาทตอคนตอเดือน และปรับ

เพ่ิม 100 บาททุก 5 ป 

รอยละ 1.2 ของจํานวน

ประชากรทั้งหมด 

กองทุนสงเสรมิและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

งบประมาณเพิ่มตามอัตราการเติบโตเศรษฐกิจประมาณการ 

สํานักสงเสรมิและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

อัตราเติบโตรอยละ 10 ของเงินงบประมาณ  

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• คาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูพิการที่ไดรับจากกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการเปนคาเฉลี่ยของคาใชจายผูพิการ 8 ประเภทที่ไดรับอนุมัติจากสํานัก

งบประมาณในป 2552 (ตารางที่ 6.18) แลวปรับเพ่ิมในอัตราเดิม (รอยละ 18) 

ทุกๆ 10 ป คือป 2561 และ 2571 และปรับดวยอัตราเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

• กําหนดใหเบี้ยยังชีพผูพิการเทากับ 500 บาทตอเดือนและเพิ่ม 100 บาททุก 5 ป 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-61 

• จํานวนผูพิการที่ไดรับสิทธิ์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเติบโตรอยละ 9 ตอป 

ซึ่งเทากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของป 2548-2551 

• ในป 2553 รัฐบาลประกาศใหเบี้ยยังชีพผูพิการทุกคนที่ลงทะเบียนทําใหจํานวนผู

พิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นจาก 255,475 คนในป 2552 เปน 831,097 คน 

หรือเทากับรอยละ 1.2 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และใชอัตราสวนดังกลาวของป 

2553 ไปคํานวณจํานวนผูพิการในป 2554-2571  

• เชนเดียวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กําหนดใหภาคอปท. เขามามีบทบาทในเบี้ยยังชีพผู

พิการมากขึ้น โดยเริ่มจากป 2554 ที่ใหอปท. จายรอยละ 10 และเพิ่มขึ้นรอยละ 4 

ตอป จนทําใหในป 2571 อปท. รับภาระคาใชจายรอยละ 80 ของงบประมาณ 

• งบประมาณของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคงที่ที่ 60 ลานบาท

ตอปและปรับเพ่ิมขึ้นบนพื้นฐานอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่รอยละ 7

ตอป เน่ืองจากรัฐใหความสําคัญแกผูพิการมากขึ้น 

• งบประมาณของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเติบโตรอยละ 

10 ตอป เน่ืองจากรัฐบาลใหความสําคัญแกผูพิการมากขึ้น 

กลุมเด็กดอยโอกาส 

ตารางที่ 6.39   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนภายใตสภาวะปกติของกลุมเด็กดอยโอกาส 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

  คาใชจายความจําเปน

ขั้นพ้ืนฐาน 

2,093 บาทตอคนตอเดือน และปรับ

ดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตอป 

กองทุนคุมครองเด็ก งบประมาณเพิ่มตามอัตราการเติบโตเศรษฐกิจประมาณการ 

กรมพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน 

อัตราเติบโตรอยละ 11 ของเงินงบประมาณ ซึ่งคํานวณมาจากอัตรา

เติบโตเฉลี่ยของป 2548-51 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• คาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของเด็กดอยโอกาสที่ไดรับจากกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการเปนคาเฉลี่ยของคาใชจายเด็กดอยโอกาส 6 ประเภทที่ไดรับอนุมัติ

จากสํานักงบประมาณในป 2552 (ตารางที่ 6.21) และปรับดวยอัตราเงินเฟอรอย

ละ 2 ตอป 

• จํานวนเด็กดอยโอกาสที่ไดรับสิทธิ์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพิ่มขึ้นรอยละ 

4 ตอป ซึ่งเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยในป 2548-2551 

• งบประมาณของกองทุนคุมครองเด็กเทากับในป 2551 ที่ 60 ลานบาทตอปและ

ปรับเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่รอยละ 7 ตอป 

เพราะแมวาจํานวนเด็กจะนอยลงตามอัตราการเกิด แตรัฐบาลก็ไดใหความสําคัญแก

เด็กมากขึ้นเรื่อยๆ 

• งบประมาณของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเติบโตรอยละ 11 ตอป ซึ่ง

เทากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของป 2548-2551 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-62 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

จากการที่กลุมที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไมสามารถคํานวณคาใชจายรายหัวได 

ดังกลาวขางตน การคํานวณรายจายเพื่อการลงทุนในกลุมน้ีจึงประมาณการใหเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณ

ในปกอนหนา ในอัตราการเติบโตตามสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 6.40 

ตารางที่ 6.40 สมมติฐานการคํานวณการลงทุนภายใตสภาวะปกติของโครงการที่อยูอาศัย

สําหรับผูมีรายไดนอย 

เรื่อง งบประมาณ หมายเหตุ 

โครงการบานมั่นคง เติบโตรอยละ 4 ตอป เพ่ิมในสวนของงบไทยเขมแขง็ (SP2) 

การเคหะแหงชาติ เติบโตรอยละ 4 ตอป เพ่ิมในสวนของงบไทยเขมแขง็ (SP2) 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• คาใชจายในโครงการบานมั่นคงเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอปเทากับอัตราการเติบโตของ

เศรษฐกิจประมาณการ (real GDP growth  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7) โดย

ยังคงใหการสนับสนุนโครงการนี้อยางตอเนื่อง แตลดลงจากคาเฉลี่ยของป 2548-

51 เพราะพอช. ไดดําเนินการไปจํานวนหนึ่งแลว ทําใหเหลือชุมชนที่เขาโครงการ

ลดลงเรื่อยๆ และปรับเพิ่มตามงบไทยเขมแข็งจํานวน 3,000 1,000 และ 2,000 

ลานบาทในป 2553-55 ตามลําดับ 

• งบประมาณของการเคหะแหงชาติเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตอปเทากับอัตราการเติบโตของ

เศรษฐกิจประมาณการ (real GDP growth  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 7) ซึ่ง

ลดลงจากคาเฉลี่ยของป 2548-51 เพราะบทบาทของการเคหะแหงชาติในอนาคต

นาจะเปนในรูปของการสนุบสนุน (facilitator) มากกวาสรางเองเหมือนในปจจุบัน  

และปรับเพิ่มตามงบไทยเขมแข็งจํานวน 157 และ 93 ลานบาทในป 2553 และ 

2554 ตามลําดับ 

 

กลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ 

จากการที่กลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ ไมสามารถคํานวณคาใชจายรายหัวได ดังกลาวขางตน การ

คํานวณรายจายเพื่อการลงทุนในกลุมน้ีจึงประมาณการใหเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณในปกอนหนา ใน

อัตราการเติบโตตามสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 6.41 

ตารางที่ 6.41   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนภายใตสภาวะปกติของกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ 

เรื่อง งบประมาณ หมายเหตุ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนษุย 

เติบโตรอยละ 20 ตอป อัตราการเติบโตเฉลี่ยของป 

2548-2551 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

เติบโตรอยละ 34 ตอป อัตราการเติบโตเฉลี่ยของป 

2548-2551 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ เด็ก 

ผูดอยโอกาสฯ 

เติบโตรอยละ 22 ตอป อัตราการเติบโตเฉลี่ยของป 

2548-2551 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-63 

เรื่อง งบประมาณ หมายเหตุ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  

(ไมรวมดานทีอ่ยูอาศัย) 

เติบโตรอยละ 5 ป 2553 

รอยละ 6.5 ป 2554 

และรอยละ 7 ต้ังแตป 

2555 เปนตนไป 

บนพื้นฐานอัตราการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่

รอยละ 7 ตอป 

งบโครงการสนบัสนุนการจัด

สวัสดิการชุมชน (ภายใตงบพอช.) 

 4,528.8 ลานบาท ป 

2553-55 และ 708 

ลานบาทในป 2556 

เปนตนไป และปรับ

ดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 

ตอป 

727.3  1,608.3 และ 

2,193.2 ลานบาท (สมทบ

กองทุนฯ และกอต้ังกองทุนฯ) 

ในป 2553-55 ตามลําดับ 

และป 2556  708 ลานบาท 

เฉพาะการสบทบกองทุนฯ  

กองทุนสงเสรมิการจัดสวัสดิการ

สังคม 

เติบโตรอยละ 5 ป 2553 

รอยละ 6.5 ป 2554 

และรอยละ 7 ต้ังแตป 

2555 เปนตนไป 

บนพื้นฐานอัตราการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่

รอยละ 7 ตอป 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เติบโตรอยละ 8 ตอป อัตราการเติบโตเฉลี่ยของป 

2548-2551 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

(ไมรวมกลุมเปาหมาย 3 กลุม) 

เติบโตรอยละ 16 ตอป อัตราการเติบโตเฉลี่ยของป 

2548-2551 และเพิ่มใน

สวนของงบไทยเขมแขง็

จํานวน 1,500 ลานบาทในป 

2553 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เติบโตรอยละ 11 ตอป อัตราการเติบโตเฉลี่ยของป 

2548-2551 

รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะของ

ภาคเอกชน 

เติบโตรอยละ 5 ป 2553 

รอยละ 6.5 ป 2554 

และรอยละ 7 ต้ังแตป 

2555 เปนตนไป 

บนพื้นฐานอัตราการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่

รอยละ 7 ตอป 

รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะของ

ภาคครัวเรือน 

เติบโตรอยละ 5 ป 2553 

รอยละ 6.5 ป 2554 

และรอยละ 7 ต้ังแตป 

2555 เปนตนไป 

บนพื้นฐานอัตราการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่

รอยละ 7 ตอป 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการรายจายสวัสดิการสังคมในป 2552, 2556, 2561, 2566 

และ ป 2571   แยกตามประเภทกลุมเปาหมาย 5 กลุม โดย 

ประมาณการรายจายสวัสดิการสังคม   =  ประมาณการรายจายตอหัว  X  ประมาณการจํานวนผูมีสิทธิ์ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-64 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

สําหรับการคํานวณของกลุมอื่นๆ น้ัน เน่ืองจากการลงทุนในกลุมน้ีบางรายการไมตรงกับ

กลุมเปาหมายทั้ง 4 กลุม (ประกันสังคม ผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็กดอยโอกาส) โดยตรงหรือบาง

รายการไดรวมกลุมเปาหมายมากกวา 4 กลุมที่ศึกษา คณะผูวิจัยจึงไมสามารถคํานวณรายจายตอหัว

และ/หรือจํานวนผูมีสิทธิ์จากมูลคาการลงทุนที่มีในป 2548-2551 ได ทําใหตองประมาณการการ

ลงทุนในอนาคตโดยใชมูลคาการลงทุนที่มีอยูเปนปฐานแลวจึงปรับคาดวยอัตราการเติบโตจากระดับ

การลงทุนในปกอนหนา สําหรับในสวนของมูลคาของผลประโยชนทดแทนกรณีชราภาพจะใชขอมูล

จากแบบจําลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่พัฒนาโดยดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย 

ทั้งน้ีการลงทุนทางสังคมในดานสวัสดิการสังคมตามแนวโนมปกติในชวง 20 ปขางหนา 

(รวมโครงการไทยเขมแข็งในป 2553-55) จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ (ตารางที่ 6.42) โดยกลุม

ที่มีสัดสวนสูงที่สุดคือกลุมประกันสังคม (กวา 2 แสนลานบาทในป 2571) โดยเฉพาะการจาย

ผลประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ รองลงมาคือการลงทุนในกลุมผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นตามสภาวะของการ

กาวไปสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing society) ซึ่งมีการลงทุน 1.1 แสนลานบาทในป 2571 ความสําคัญ

ของที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไดเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของความเปนชุมชนเมืองทําใหมีความ

ตองการลงทุนในกลุมน้ีเชนกัน โดยในป 2571 มีการลงทุนประมาณ 1.9 หมื่นลานบาท สวนในกลุม

ผูพิการ และเด็กดอยโอกาส ก็เพ่ิมขึ้นอยางมากและมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันในป 2571 ที่ประมาณ 

1.0 – 1.1 หมื่นลาน ผลดังกลาวทําใหการลงทุนรวมในดานสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นประมาณ 7 เทา

ในชวงเวลา 20 ปขางหนา (1.2 แสนลานบาทในป 2552 เปน 7.2 แสนลานในป 2571) 

ตารางที่ 6.42 การลงทุนดานสวัสดิการสังคมภายใตแนวโนมปกติ (หนวย: ลานบาท) 
ป 2556 2561 2566 2571 

ประกันสังคม 15,145 62,029 132,207 225,476 

- กรณีชราภาพ 8,484 54,794 124,551 217,476 

กองทุนการออมแหงชาติ 702 3,193 10,260 17,623 

ผูสูงอายุ 46,194 64,770 87,769 112,906 

ผูพิการ 6,521 7,988 9,634 11,599 

เด็กดอยโอกาส 2,585 4,138 6,661 10,773 

โครงการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย 10,552 12,838 15,619 19,003 

กลุมดอยโอกาสอื่นๆ 37,777 69,703 141,305 323,925 

รวม 119,477 224,659 403,454 721,304 

รอยละของ GDP (กรณีฐาน) 1.1 1.5 2.1 2.8 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

6.6 กรอบแนวคิดการยกระดับการลงทุนดานสวัสดิการสังคม 

ในการวิเคราะหกรอบแนวคิดในการยกระดับการลงทุนดานสวัสดิการสังคมนั้น จะตอง

พิจารณาทั้งในดานเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเปาหมายใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับสวัสดิการ

อยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรม ทั้งน้ีกลุมเปาหมายในการจัดสรรสวัสดิการใหประกอบดวยกลุม

แรงงาน ผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็กดอยโอกาส ตลอดจนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ซึ่งสวัสดิการ



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-65 

สําหรับแตละกลุมเปาหมายนั้น แมอาจจะแตกตางกันไปบางแตก็มีจุดมุงหมายใหกลุมเปาหมาย

สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

ประเด็นในเชิงปริมาณนั้นจะพิจารณาในดานระดับการลงทุนของสวัสดิการสังคมโดยรวม วา

เหมาะสม เพียงพอหรือไม รวมทั้งการวิเคราะหถึงแหลงที่มาของเงินทุนดานสวัสดิการสังคม 

คณะผูวิจัยจะพิจารณาวาควรมาจากภาคสวนไหน (ประชาชน เอกชน และรัฐ) ในสัดสวนเทาไหร โดย

คํานึงถึงวาไมใหภาระคาใชจายตกอยูกับฝายใดฝายหนึ่งมากจนเกินไป  

สวนประเด็นในเชิงคุณภาพนั้น จะพิจารณาถึงความครอบคลุม เพียงพอ และเปนธรรมของ

สวัสดิการในแตละกลุมเปาหมาย รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสวัสดิการสังคมในแตละ

ดาน ทั้งน้ีประเด็นเชิงคุณภาพในดานสวัสดิการสังคมที่ไดสังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรม การ

ระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก 12) การประชุมรวมกับคณะกรรมการตรวจรับและ

คณะทํางานของสศช. มีดังตอไปน้ี 

ดานประกันสังคม 

สําหรับกลุมเปาหมายในดานประกันสังคมน้ันจะเนนไปที่กลุมแรงงานทั้งในระบบและนอก

ระบบ โดยมีประเด็นหลักๆ คือ ความครอบคลุมของโครงการประกันสังคม แมผลการดําเนินการใน

ปจจุบันสามารถครอบคลุมแรงงานในระบบไดมากแลว แตก็ยังมีบางกลุมที่ยังไมไดเขาสูระบบ

ประกันสังคม นอกจากนี้แมวาโครงการประกันสังคมจะเปดใหแรงงานนอกระบบสามารถสมัครเขา

โครงการได (ผูประกันตนมาตรา 40) แตก็มีแรงงานนอกระบบไมถึง 50 รายเขารวมโครงการ ดังน้ัน

เพ่ือความมั่นคงของผูใชแรงงาน โดยเฉพาะในดานรายไดหลังเกษียณแลว โครงการประกันสังคมควร

จะสามารถครอบคลุมแรงงานทั้งหมด ดังเชนตัวอยางในตางประเทศของญี่ปุนและจีนที่มีระบบ

ประกันสังคมใหแกเกษตรกรและแรงงานในชนบท โดยเปนแบบสมัครใจและรัฐชวยจายสมทบ 

อยางไรก็ดี นอกเหนือจากกองทุนประกันสังคมแลว รัฐไดเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีและจึงได

ดําเนินการเสนอโครงการกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ซึ่งเปนกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ

ใหแกประชาชนสัญชาติไทยที่ไมไดรับความคุมครองและมีหลักประกันกรณีชราภาพตามกฎหมายอื่น

หรืออยูในระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ โดยเปนการออมแบบสมัครใจ ดังน้ัน กอช. จึงมีจุดมุงหมาย

ไปที่กลุมผูใชแรงงานนอกระบบเปนหลัก โดยสมาชิกกองทุนจะตองสงเงินสมทบเดือนละ 100 บาท 

โดยรัฐจะสมทบใหตามสัดสวนอายุที่มากขึ้น โดยสมาชิกอายุ 20-30 ป รัฐบาลจะสมทบเงินใหเดือน

ละ 50 บาท สมาชิกที่อายุ 31-50 ป รัฐบาลสมทบเดือนละ 80 บาท และสมาชิกที่อายุ 51-60 ป 

รัฐบาลจะสมทบ 100 บาท และจากการประเมินเบื้องตนแลวหากสมาชิกออมตามอัตราขั้นตํ่าจะทํา

ใหสมาชิกมีรายไดหลังเกษียณเดือนละ 1,710 บาท ทั้งน้ีหากสมาชิกออมเพ่ิมภาคสมัครใจก็จะไดรับ

รายไดหลังเกษียณที่เพ่ิมขึ้นอีก และเมื่อรวมกับเบี้ยคนชราที่รัฐบาลจายใหอีกสวนหนึ่ง นาจะเปน

รายไดที่มากพอทําใหแรงงานนอกระบบดํารงชีวิตไดอยางดีในระดับหนึ่ง ขณะนี้สํานักงานเศรษฐกิจ

การคลังกําลังเสนอรางพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติเขาสูการพิจารณา ซึ่งคาดวาจะเริ่ม

บังคับใชไดในป 2554 ดังน้ันกองทุนประกันสังคมและกอช. จะสามารถชวยสรางหลักประกันทาง

สังคมใหแกผูใชแรงงานไดมากขึ้น 

นอกเหนือจากความครอบคลุมแลว อีกประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาคือความพอเพียงของเงิน

บํานาญที่ผูประกันตนไดรับจากระบบประกันสังคม ซึ่งปจจุบันจะจายอยูที่อัตรารอยละ 20 ของคาจาง



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-66 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

เฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย และใหปรับเพ่ิมขึ้นอีกในอัตรารอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 

12 เดือน สําหรับระยะเวลาที่จายเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน ทั้งน้ีควรจะตองคํานึงถึงวาเมื่อเวลา

เปลี่ยนไปจํานวนเงินบํานาญที่ใหน้ันเพียงพอตอการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานในอนาคตหรือไม 

ประเด็นสุดทายสําหรับดานประกันสังคมคือความมั่นคง/ยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม

โดยเฉพาะในกรณีชราภาพ เน่ืองจากหลายฝายเห็นพองกันวาหากไมมีการปรับเงื่อนไขแลว กองทุนฯ 

จะลมละลายภายใน 30-50 ปขางหนา และยิ่งหากโครงการประกันสังคมขยายความครอบคลุมและ

เพ่ิมจํานวนเงินบํานาญโดยยังคงเงื่อนไขตางๆ เชนเดิมแลวจะยิ่งทําใหอายุของกองทุนฯและโครงการ

ประกันสังคมสั้นลงไปอีกมาก ทั้งน้ีเงื่อนไขหน่ึงที่อาจชวยลดภาระของกองทุนลงไปไดบางก็คือการยืด

อายุการรับเงินบํานาญจากเดิม 55 ปเปน 60-65 ป การเพิ่มอัตราเงินสมทบ หรือการเพิ่มรายได

สูงสุด (cap) ของผูประกันตน (ปจจุบันกําหนดที่ 15,000 บาท) ซึ่งจะชวยใหกองทุนมีรายรับมากขึ้น 

ผูสูงอาย ุ

ประเด็นเรื่องความครอบคลุมของผูสูงอายุน้ัน รัฐบาลไดประกาศใหผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ่น

ไป ไดรับเบี้ยยังชีพทุกคน แตหากมองในแงความเปนธรรมแลว ผูสูงอายุที่มีรายไดนอยควรไดรับเบี้ย

บํานาญที่สูงกวาผูมีรายไดมาก ซึ่งอาจทําไดโดยงดหรือลดเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีรายไดสูงระดับหนึ่ง

และนํามาเพิ่มใหแกผูสูงอายุที่ยากจน หรือสนับสนุนใหผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองได นําเงินที่ไดไป

ชวยเหลือผูสูงอายุที่ดอยกวา/ยากไร ดังเชน ประเทศอังกฤษที่มีโครงการ minimum income 

guarantee ที่เพ่ิมเงินใหแกผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด ประเทศชิลี/

คอสตาริกาที่ใหการสงเคราะหผูสูงอายุที่ยากจน 65 ปขึ้นไป และมีรายไดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด และ

บราซิลที่จายเบี้ยใหผูสูงอายุ 67 ปที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวารอยละ 25 ของรายไดขั้นตํ่า โดย

จายใหเทากับรายไดขั้นตํ่า มาตรการที่รัฐควรทําเพื่อชวยในการจายเบี้ยยังชีพคือการจัดทําระบบ

ฐานขอมูลของผูสูงอายุที่สมบูรณโดยเฉพาะในเรื่องรายไดเพ่ือที่จะไดใหความชวยเหลือไดตรง

กลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ความเพียงพอของเบี้ยยังชีพก็เปนอีกประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา แมวาเบี้ยยังชีพ

จะเปนการใหเพ่ือชวยบรรเทาคาใชจายของผูสูงอายุ แตการใหก็ควรจะอิงกับระดับคาครองชีพขั้น

พ้ืนฐาน เชน เสนความยากจนดานอาหาร (food poverty line) โดยจายเพ่ิมใหเฉพาะผูสูงอายุที่ไมได

รับสิทธิ์กรณีชราภาพ (ไมไดเขาโครงการกองทุนประกันสังคมและกอช.) ซึ่งการที่วัยแรงงานเขาสูใน

ระบบมากขึ้นและแรงงานนอกระบบเขารวมโครงการกอช. มากขึ้นในอนาคตทําใหภาครัฐไมไดมีภาระ

ในการจายเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นอยางมาก (ตามอัตราเบี้ยยังชีพใหมที่เสนอในรายงาน) ในอนาคต ทั้งน้ี

ชุมชน/รัฐบาลทองถิ่นควรเขามามีบทบาทดานการเงินสําหรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมากขึ้น โดยเขามา

รับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับการกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษีที่เพ่ิมขึ้นของอปท. 

อยางไรก็ดี ในสวนสวัสดิการดานบริการทางสังคม เชน ที่พักอาศัยและการดูแลผูสูงอายุน้ัน 

ยังไมครอบคลุมอยางทั่วถึง โดยเฉพาะผูสูงอายุในเขตชนบท จึงควรเพิ่มจํานวนสถานดูแลผูสูงอายุ ซึ่ง

อาจเปนการบริหารรวมกับชุมชนทองถิ่น เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมที่ใหความเคารพและชวยเหลือ

ผูสูงอายุ ใหคนในชุมชนชวยกันดูแลผูสูงอายุ อันเปนการชวยเหลือกันแบบวิถีไทยผานทุนทางสังคม 

ทั้งน้ีอาจทําคลายกับรูปแบบในตางประเทศเชน ญ่ีปุนที่มีโครงการ long-term care insurance ที่

สงเสริมการดูแลผูสูงอายุที่บาน โครงการ public assistance scheme ของสิงคโปรที่สงเสริมให



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-67 

ครอบครัวดูแลผูสูงอายุ ประเทศเกาหลีที่มีโครงการที่ดูแลโดยชุมชน มีอาสาสมัครมาดูแลที่บาน 

รวมทั้งการสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ โดยอาจเปนการชวยเหลือแบบสังคม

สงเคราะหผานการทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เชนการสรางที่พัก/สถานดูแลผูสูงอายุ การจัด

กิจกรรมตางๆ ใหแกผูสูงอายุ หรือในรูปแบบ  longterm care ที่มีการคิดคาบริการโดยเฉพาะผูสูงอายุ

ที่มีฐานะและยินดีจายคาบริการดังเชนของประเทศมาเลเซีย 

นอกจากนี้สวัสดิการผูสูงอายุยังไมคอยมีประสิทธิภาพ/เพียงพอ ซึ่งสังเกตไดจากอัตรา

คาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูสงูอายุ โดยเฉพาะในดานอาหารที่วาแมจะไดรับการปรับเพิ่มใน

ปงบประมาณ 2552 แลวแตก็ไดรับเพียงแควันละ 60 บาทหรือมื้อละ 20 บาท ดานหลักประกันราย

ไดแกผูสูงอายุก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่ผูสูงอายุสามารถนําไปใชจายเพื่อการดํารงชีวิตในวัยชรา ทั้งน้ี

ตัวอยางหลักประกันรายไดในตางประเทศ เชน กองทุน central provident fund ของสิงคโปร กองทุน 

employee provident fund ของมาเลเซีย โครงการ public pension ของเกาหลีใต อีกประเด็นที่จะชวย

สราง/เพ่ิมความสามารถในการหารายไดแกผูสูงอายุ คือการขยายอายุเกษียณหรือใหโอกาส/สราง

งานแกผูสูงอายุ โดยสงเสริมใหสถานประกอบการรับผูสูงอายุเขาทํางาน รวมทั้งอาศัยบทบาททุนทาง

สังคมในทองถิ่น เชน กลุมอาชีพสําหรับผูสูงอายุในชุมชนตางๆ รวมทั้งการสงเสริมการออมเพื่อการ

ชราภาพ ซึ่งรัฐบาลไดอนุมัติมาตรการภาษีโดยใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับดอกผลจาก

เงินหรือผลประโยชนที่สมาชิกไดรับจากกบข. ในกรณีที่พนสมาชิกภาพ และการยกเวนภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชนที่ลูกจางไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในกรณีที่ออกจาก

งาน เพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย 

ผูพิการ 

ในสวนของผูพิการนั้น สําหรับประเด็นความครอบคลุม รัฐมีนโยบายที่จะขยายใหผูพิการที่จด

ทะเบียนทุกคนไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ แตผูพิการอาจประสบปญหาในการไปลงทะเบียนเนื่องจากผู

พิการบางประเภทไมสามารถไปรายงานตัว/จดทะเบียนดวยตนเองได ทําใหอาจตกสํารวจได ดังน้ัน

รัฐจึงควรชวยอํานวยความสะดวกสําหรับการจดทะเบียนใหแกผูพิการ และเชนเดียวกันกับผูสูงอายุรัฐ

ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของผูพิการที่สมบูรณเพ่ือที่จะไดใหความชวยเหลือไดตรงกลุมเปาหมายและ

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุมเด็กออทิสติกหรือเด็กสมาธิสั้นที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งควรไดรับการ

ดูแลมากขึ้นกวาในอดีต 

ในเรื่องความเพียงพอของเบี้ยยังชีพผูพิการและประสิทธิภาพ/เพียงพอของการดูแลผูพิการ 

จะเหมือนกับกรณีผูสูงอายุคือการใหเบี้ยยังชีพก็ควรจะอิงกับระดับคาครองชีพขั้นพ้ืนฐาน เชน เสน

ความยากจนดานอาหาร (food poverty line) ในทํานองเดียวกันกับกรณีผูสูงอายุ ชุมชน/รัฐบาล

ทองถิ่นอาจเขามามีบทบาทในการสนับสนุนทางดานการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะจากอปท. สวนในเรื่อง

การดูแลผูพิการนั้น รัฐควรเพ่ิมจํานวนสถานดูแลผูพิการ โดยอาจเปนการบริหารรวมกับชุมชนทองถิ่น 

ดังเชนโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation: CBR) ซึ่ง

เปนอีกบทบาทหนึ่งของทุนทางสังคมในการชวยเหลือกันในสังคม รวมทั้งสงเสริมการจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันใหแกผูพิการ โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลัก คือ อาคาร สถานที่ 

และบริการสาธารณะ ทั้งในสถานที่ราชการและสาธารณะ  เชน ที่จอดรถ หองนํ้า ทางเทาเพ่ือใหผู

พิการสามารถดํารงชีวิตไดเหมือนคนทั่วไปได โดยภาคเอกชนสามารถเขามามีบทบาทในการสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกเหลาน้ีผานกิจกรรมเพื่อสังคมได เชนการสรางทางสําหรับรถเข็นผูพิการ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-68 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

นอกจากนี้ รัฐควรสงเสริมในดานการหารายได ซึ่งจะชวยใหผูพิการมีรายไดเพ่ิมขึ้นในการ

ดํารงชีวิต โดยผานชองทางดานการศึกษา และการอบรมดานอาชีพ ซึ่งสามารถชวยลดภาระการ

ลงทุนทางสังคมในดานการสงเคราะหไดในอนาคต เชน โครงการดาน CSR ของหนวยงานเอกชน

หลายแหงที่ใหการสนับสนุนดานทุนการศึกษาหรืออบรมดานอาชีพใหแกผูพิการ ทั้งน้ีรัฐบาลไดอนุมัติ

มาตรการภาษีเพ่ือชวยเหลือคนพิการ โดยใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่รับคนพิการเขา

ทํางานสามารถนําคาใชจายในการวาจางหรือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนพิการไปลดภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลได 2 เทาของรายจายที่กําหนด  

รวมทั้งการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกผูพิการ ผานกิจกรรมทางสังคมเพื่อผูพิการตางๆ ที่

เกี่ยวของ เชน งานวันผูพิการแหงชาติ ที่สําคัญอีกอยางหน่ึงคือ ในเรื่องทัศนคติของสังคมที่มีตอผู

พิการ โดยไมอยากใหเปนการดูถูก กีดกัน (discriminate) หรือกระทั่งสงสาร แตควรใหโอกาสผูพิการ

ในฐานะของมนุษยที่มีสิทธิและศักด์ิศรีเทาเทียมกัน ไมใชเพียงการสงเคราะหดานการเงิน 

นอกเหนือจากการใหสวัสดิการแกผูพิการแลว รัฐควรหาทางปองกันมิใหเกิดผูพิการขึ้น ทั้งในกรณี

พิการที่เกิดจากโรคภัยไขเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุ  

เด็กดอยโอกาส 

เน่ืองจากเด็กดอยโอกาสมักจะไมมีที่อยูเปนหลักแหลง การระบุเด็กดอยโอกาสจึงทําไดยาก

มาก ทําใหความครอบคลุมดานการใหสวัสดิการแกกลุมน้ีจึงไมทั่วถึง รัฐควรจัดทําระบบฐานขอมูล

ของเด็กดอยโอกาสที่สมบูรณเพ่ือที่จะไดใหความชวยเหลือไดตรงกลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น  ทั้งน้ีเด็กเปนอนาคตของชาติ รัฐจึงควรใหสวัสดิการแกเด็กดอยโอกาสอยางทั่วถึงโดยเฉพาะใน

เรื่องการเรียน โดยเพิ่มจํานวนสถานดูแลเด็กดอยโอกาส ซึ่งอาจเปนการบริหารรวมกับชุมชนทองถิ่น 

เพราะสังคมไทยเปนสังคมที่เอื้ออาทรโดยเฉพาะกับเด็กๆ หรือการจัดศูนยเลี้ยงดูเด็กในชุมชนโดยมี

อาสาสมัครเขามาดูแล อันเปนอีกบทบาทของหนึ่งทุนทางสังคมเชนเดียวกับกรณีของผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ในเรื่องประสิทธิภาพของการดูแลเด็กดอยโอกาสของรัฐ ซึ่งดูไดจากอัตราคาใชจายความ

จําเปนขั้นพ้ืนฐานของเด็กดอยโอกาสทั่วไป โดยเฉพาะในดานอาหารที่ไมนาจะเพียงพอตอการ

เจริญเติบโตของเด็กเพราะไดรับเพียงแควันละ 60 บาทหรือ 20 บาทตอมื้อ 

อีกประเด็นในดานคุณภาพคือการหาทางปองกันมิใหเกิดเด็กดอยโอกาสขึ้น โดยสรางความ

อบอุนในครอบครัว ใหครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการใหการศึกษาแกกลุมดังกลาว ผาน

โครงการดาน CSR ของหนวยงานเอกชนหลายแหงที่มีการพาเด็กดอยโอกาสออกไปทัศนศึกษาใน

สถานที่ตางๆ การจัดงานวันเด็ก/วันปใหม รวมทั้งการสนับสนุนทั้งในดานทุนการศึกษาแกเด็กดอย

โอกาส เชนเดียวกับในกลุมผูพิการ สังคมควรมีทัศนคติที่ดีตอเด็กดอยโอกาส ไมควรมองวาเปนปญหา

ของสังคมเพราะเปนการตอกย้ําเด็กดอยโอกาส สิ่งที่ผูดอยโอกาสตองการคือใหมีคนรับรู รับฟง มี

ศักด์ิศรี และมีความเสมอภาคในสังคม 

โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

ประเด็นสําหรับเรื่องที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยที่ศึกษาในโครงการนี้จะเนนไปที่

โครงการบานมั่นคงที่ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และการเคหะแหงชาติ (โดยเฉพาะ

โครงการบานเอ้ืออาทร) ซึ่งชวยใหผูมีรายไดนอยโดยเฉพาะในเขตเมืองไดมีที่อยูอาศัยอยางถาวร 

สรางความมั่นคงและความภูมิใจในชีวิตแกกลุมเปาหมายเหลาน้ัน 
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อยางไรก็ดี การใหความชวยเหลือดังกลาว โดยเฉพาะโครงการบานมั่นคงยังไมเพียงพอตอ

ความตองการของผูมีรายไดนอย รัฐจึงควรใหการสนับสนุนโครงการบานมั่นคงอยางตอเน่ือง  

นอกจากนี้เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายดานที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย รัฐควรรวมมือกับ

ภาคเอกชนในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่เขารวมในโครงการทั้งสองทั้งในรูปสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ํา และการบริหารจัดการการจายเงินแบบยืดหยุน ยินยอมใหจายตามความสามารถในการ

หารายได เชน ราย 3 เดือนหรือรอบเงินรายได เพราะผูเขารวมโครงการมักจะมีรายไดที่ไมแนนอน 

จากประเด็นทั้ง 5 ที่กลาวถึงขางตน ซึ่งวิเคราะหจากวรรณกรรมปริทรรศนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  (ภาคผนวก 5) การระดมความคิดจากประชุมสนทนากลุม (Focus Group) ครั้งที่ 2 

(ภาคผนวก 12) รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการตรวจรับ คณะผูวิจัยได

นําเสนอเปนแนวคิดในการปรับปรุงเพ่ือนําไปสูมาตรฐานที่ดีขึ้นโดยแบงเปน 2 ระดับคือ ระดับที่ดีกวา

ระดับปกติหรือระดับมาตรฐานขั้นกลาง (S1) และระดับมาตรฐานขั้นสูง (S2) ดังตอไปน้ี 

• ดานการประกันสังคม ในประเด็นความครอบคลุมผูประกันตนนั้น ควรมีการขยาย

ความครอบคลุมใหผูมีงานทําเขาสูระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นผานกองทุนประกันสังคม

และกองทุนการออมแหงชาติ โดยในระดับ S1 ควรขยายใหครอบคลุมผูมีงานทําในภาค

เกษตรทั้งหมด และขยายใหเปนแบบทั่วถึง (Universal) จนครอบคลุมผูมีงานทําทุกคน 

ในที่สุดภายใตระดับ S2 นอกจากนี้ในระดับ best practice ควรดูแลในเรื่องคุณภาพของ

การใหสวัสดิการ รวมทั้งเพ่ิมเงินบํานาญใหเพียงพอตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน

การบริหารจัดการเพื่อสรางความมั่นคงของแตละกองทุน 
• ดานการชวยเหลือสังคมในสวนผูสูงอายุ ภายใต S1 รัฐควรสงเสริมการจัดทํา

ฐานขอมูลผูสูงอายุอยางเปนระบบ โดยเฉพาะขอมูลเรื่องรายได เ พ่ือจะไดระบุ

กลุมเปาหมายไดถูกตอง/รวดเร็ว นอกจากนี้ควรเพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุให

เพียงพอตอการครองชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยอิงกับเสนความยากจนดานอาหาร ยกเวน

ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการประกันสังคมและกอช. ที่ยังคงไดรับในอัตราปกติที่ 500 บาท

ตอเดือน ซึ่งอาจดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง/อปท./สวัสดิการชุมชน/จากผูสูงอายุที่มี

ฐานะดีและตองการชวยเหลือผูพิการที่ยากจน และการเพิ่มจํานวนสถานดูแลผูสูงอายุ 

โดยอาศัยบทบาทของทุนทางสังคมผานการบริหารรวมกับชุมชนทองถิ่น หรือแบบ long-

term care ของภาคเอกชน สวนในระดับ S2 รัฐควรเพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยอิง

กับเสนความยากจนโดยใหครอบคลุมผูสูงอายุที่ยากจนทุกคน (ใชขอมูลจากฐานขอมูล

ผูสูงอายุเปนตัวกําหนด) ทั้งน้ีผูสูงอายุในโครงการประกันสังคมและกอช. จะไดรับใน

อัตราปกติที่ 500 บาทตอเดือน และสรางหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุในอนาคต

จากเงินออมเพื่อวัยชราในกองทุนชราภาพของภาครัฐ/เอกชน สวัสดิการชุมชน และ

กรมธรรมบํานาญของภาคเอกชน  โดยใชมาตรการทางภาษี รวมทั้ งการเพิ่ม

ความสามารถในการหารายไดใหแกผูสูงอายุ โดยเฉพาะการใหโอกาสในการทํางาน  

การสรางงานใหผูสูงอายุที่ยังสามารถทํางานได เชน การขยายเวลาการเกษียณอายุ
2

 

                                             

2
 คณะรัฐมนตรีไดแกไขกฎก.พ. ใหขาราชการพลเรือนสามัญอายุ 60 ปบริบูรณ ระดับเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และ

ระดับทักษะพิเศษสามารถทํางานตอไปไดอีกครั้งละ 4 ป และ 3 ป แตรวมระยะเวลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน 10 ป 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

6-70 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

งานแบบ part time กลุมอาชีพในชุมชน (ผานทุนทางสังคม)นอกจากนี้รัฐควรสงเสริมใน

ดานการใหความสําคัญกับการดูแล เลี้ยงดู ใหกําลังใจ และใสใจกับผูสูงอายุมากขึ้น 

• ดานการชวยเหลือสังคมในสวนผูพิการ เชนเดียวกันกับกรณีผูสูงอายุ ภายใต S1 รัฐ

ควรสงเสริมการจัดทําฐานขอมูลผูพิการอยางเปนระบบ โดยเฉพาะขอมูลเรื่องรายได การ

เพ่ิมจํานวนเบี้ยยังชีพผูพิการใหเพียงพอตอการครองชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยอิงกับเสนความ

ยากจนดานอาหาร รวมทั้งในเรื่องประสิทธิภาพการใหสวัสดิการแกผูพิการ โดยการเพิ่ม

จํานวนสถานดูแลผูพิการ โดยอาศัยบทบาทของทุนทางสังคมผานการบริหารรวมกับ

ชุมชนทองถิ่น ดังเชนในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (Community 

Based Rehabilitation: CBR) และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน

ใหแกผูพิการใน 3 หมวด ไดแก อาคาร สถานที่ และบริการสาธารณะ ทั้งที่ดําเนินการ

โดยภาครัฐและเอกชน (ผานกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR) สําหรับในระดับ S2  เพ่ิม

จํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยอิงกับเสนความยากจน และ

เพ่ิมความสามารถในการหารายไดเพ่ือเปนหลักประกันรายไดสําหรับผูพิการผานชอง

ทางดานการศึกษา และการอบรมดานอาชีพ เชน การสนับสนุนดานทุนการศึกษาหรือ

อบรมดานอาชีพใหแกผูพิการตามโครงการดาน CSR ของเอกชนหลายแหง ซึ่งจะทําใหผู

พิการมีความสุข/ภูมิใจกับการมีรายได มีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย รวมทั้งการสราง

ทัศนคติของสังคมที่ดีตอผูพิการ โดยเฉพาะในเรื่องการดูถูก กีดกัน (discriminate) 

พรอมกับการหามาตรการเพื่อปองกันความพิการที่มีสาเหตุมาจากโรคภัยและอุบัติเหตุ 

• ดานการชวยเหลือสังคมในสวนเด็กดอยโอกาส เน่ืองจากปญหาหลักสําหรับการวิจัย

ในสวนของกลุมเด็กดอยโอกาสนั้น คือเรื่องขอมูลของกลุมเปาหมายที่ไมครบถวน

สมบูรณ ภายใต S1 คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่เสนอใหจัดทําระบบฐานขอมูลของเด็กดอย

โอกาสใหสมบูรณ เพ่ือใหสวัสดิการสามารถครอบคลุมเด็กดอยโอกาสไดมากที่สุด และ

เพ่ิมจํานวนสถานดูแลเด็กดอยโอกาส โดยอาศัยบทบาทของทุนทางสังคมผานการบริหาร

รวมกับชุมชนทองถิ่น สวนในระดับ S2 จะมุงไปในดานการสรางทัศนคติที่ดีตอเด็กดอย

โอกาส การเอาใจใสในการเลี้ยงดูเด็กดอยโอกาส และการสงเสริมในเชิงปองกัน 

โดยเฉพาะการดูแลครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือไมใหเด็กตองตกอยูในสภาวะของ

เด็กดอยโอกาส ดังเชนโครงการที่ไดเริ่มในงบไทยเขมแข็ง อันไดแก โครงการศูนย 3 วัย

สานใยรักแหงครอบครัว โครงการสานใยรักสานสัมพันธครอบครัว และโครงการ

คาราวานเสริมสรางเด็ก รวมทั้งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ ของเอกชน  

• ดานโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ภายใต S1 รัฐควรสนับสนุนโครงการ

บานมั่นคงอยางตอเนื่องตอไป เพราะความเปนชุมชนเมืองไดขยายออกไปสูเมืองตางๆ 

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทําใหยังคงมีความตองการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในเขตเมืองอยู 

และในระดับ S2 เพ่ือเสริมกับโครงการบานมั่นคงและบานสําหรับผูมีรายไดนอยของการ

เคหะแหงชาติ จึงควรมีการสนับสนุนทางดานการเงิน โดยอาจเปนความรวมมือกับ

ภาคเอกชนหรือผานสถาบันการเงินของรัฐ/พอช. โดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการ

เน่ืองจากผูกูกลุมน้ีจะมีความเสี่ยงสูงจากการที่มีรายไดไมแนนอน จึงควรมีความยืดหยุน

ในการจายเงินโดยยอมใหจายตามความสามารถในการหารายได 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-71 

• กองทุนตางๆ สําหรับแตละกลุมเปาหมาย จากความคิดเห็นผูที่ดูแลกองทุนสงเสริม

การจัดสวัสดิการสังคม พบวาไดกําหนดเปาหมายงบประมาณที่จะทําใหการดําเนินการ

ของกองทุนเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพไว โดยกําหนดไวที่ปละ 3,000 ลาน

บาท ดังน้ัน ภายใต S1 จึงไดเสนอใหกองทุนไดรับงบประมาณตามเปาหมายในปที่ 20 

และในระดับ S2 กองทุนไดรับงบประมาณตามเปาหมายตั้งแตปที่ 10 เปนตนไป 

แนวทางการบริหารจัดการ 

แมแนวคิดการยกระดับการลงทุนดานสวัสดิการสังคมที่กลาวถึงขางตนจะเสนอใหในที่สุด

แลวรัฐควรใหสวัสดิการในลักษณะทั่วถึง (universal) แตก็เปนลักษณะครอบคลุมทั่วถึงอยางมีเงื่อนไข 

(conditional universal หรือ targeting) เชน สวัสดิการผูสูงอายุน้ันควรเนนใหกับผูสูงอายุที่ยากจน

เปนลําดับแรก และ/หรือในกรณีที่เพ่ิมจํานวนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการใหเพียงพอตอการ

ดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานนั้นก็ควรเพิ่มใหเฉพาะผูสูงอายุที่ไมไดรับบํานาญจากโครงการประกันสังคมของ

รัฐ (โครงการประกันสังคม โครงการกอช.) ทั้งน้ีเพ่ือใหงบประมาณที่มีอยูจํากัดน้ันสามารถใชเพ่ือ

ชวยเหลือดานสวัสดิการกับผูที่ลําบากจริงๆ และสามารถชวยเหลือไดอยางเพียงพอกับความตองการ

ดวย นอกจากนี้ยังควรเพิ่มบทบาทของภาคทองถิ่น (อปท. และชุมชน) มากขึ้นอันเปนการสอดคลอง

กับแนวโนมการกระจายอํานาจใหทองถิ่นเพ่ิมขึ้นและยังจะชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลกลางดวย โดย

ในการศึกษานี้ไดเสนอใหอปท. เริ่มเขามารับภาระเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการรอยละ 10 ของ

คาใชจายทั้ง 2 รายการในป 2554 และเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป 

สวนการกําหนดกลุมเปาหมาย (targeting) หรือการจําแนกคนจนออกจากคนไมจนนั้น 

สามารถทําไดโดยดูจากขอมูลดานรายไดที่จัดเก็บไวฐานขอมูลของแตละกลุมเปาหมายที่ไดเสนอให

จัดทําใน S1 หรืออาจใชตัวแปรอื่นๆ เพ่ิมเติมจากตัวแปรรายได เชน โครงสรางครอบครัว กลาวคือมี

ลูกหลานที่หาเลี้ยงไดหรือไม มีภาระอื่นในครอบครัว เชน ตองเลี้ยงหลานดวยหรือไม ประกอบอาชีพ

อะไร อาชีพมั่นคงเพียงไหน เปนตน ซึ่งประเด็นเหลาน้ีสามารถนําไปใชเปนเกณฑในการกําหนด

กลุมเปาหมายการใหสวัสดิการสังคมในอนาคตไดอีกดวย 

นอกจากนี้ การใหสวัสดิการสังคมแกกลุมผูดอยโอกาสตางๆ ไมควรมองแตดานการ

สงเคราะหเพียงอยางเดียว แตควรมองในดานการดูแล/ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสตางๆ โดยให

ทองถิ่นและชุมชนเขามามีบทบาทมากขึ้น และพยายามใหผูดอยโอกาสเหลาน้ันสามารถชวยเหลือ

ตัวเองได เชน กองทุนชราภาพ ซึ่งเมื่อไดรับเงินชวยเหลือแลวตองเขารวมกิจกรรมชมรมดวย รวมทั้ง

การสรางทัศนคติที่ดีตอกลุมผูดอยโอกาส ใหมีคนรับรู รับฟง มีศักด์ิศรี มีความเสมอภาคในสังคม ไม

มองวาเปนภาระ/ปญหาของสังคม และการมองในเชิงการปองกันเพ่ือไมใหกลายเปนผูดอยโอกาสดวย 

โดยเฉพาะในกลุมเด็กดอยโอกาส 

สําหรับแนวทางการบริหารจัดการตางๆ ที่เสนอนั้นนาจะทําไดเลยทันที ยกเวนการจัดทํา

ระบบฐานขอมูลที่อาจตองใชเวลาในการดําเนินการระยะหนึ่ง 

ทั้งน้ีคณะผูวิจัยไดสรุปความเชื่อมโยงประเด็นตางๆ จากการทบทวนวรรณกรรม การระดม

ความคิดจากผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก 12) ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับและคณะทํางาน

ของสศช. เพ่ือนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดมาตรฐานขั้นตางๆ สําหรับการยกระดับการลงทุนดาน

สวัสดิการสังคม ซึ่งไดนําเสนอไวในรูปที่ 6.6 และตารางที่ 6.43 





รู

 

1.  ประ

• ความค
• ความม
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คน

• ความ
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มาตรฐ
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รปูที่ 6.6 แผนภาพ

 

 

 

 

 

 

 

ะกันสังคม 

ครอบคลุม 

มั่นคง/ยั่งยืนของ

นประกันสังคม 

บคลุมผูมีงานทําใน
กษตรทุกคน

ตรฐานขั้นกลาง 

(scenario 1)

บคลุมผูมีงานทําทุก

มมั่นคงของกองทุน

านขั้นสูง (scenario 
2)

ο ทบทวนวรร

พความเชื่อมโยงกา

 

2.  ผูสูงอา

• ฐานขอมู
• ความพอ
• ประสิทธิ
สวัสดิการ

• หลักประ

 

รณกรรม            

• ฐานขอมลู
• เพิ่มเบี้ยยัง
ความยาก

• เพิ่มจํานว

มาตรฐาน

• หลักประกั
• ความสาม
• เพิ่มเบี้ยยัง
ความยาก

มาตรฐาน

ารทบทวนประเดน็

ายุ 

ลผูสูงอายุ 

เพียงของเบี้ยยังชีพ 

ภาพ/เพียงพอของ

รผูสูงอายุ 

กันรายได 

   ο ความคิดเห็น

ลผูสูงอายุ
ังชีพใหเทากับเสน
กจนดานอาหาร
นสถานดูแลผูสูงอายุ

นขั้นกลาง(scenario 1)

กันรายได
มารถในการหารายได
ังชีพใหเทากับเสน
กจน (ผูสูงอายุยากจน)

นขั้นสูง (scenario 2)

นและการกําหนดม

3. ผูพิการ

• ฐานขอมู
• ความพ
• ประสิท
สวัสดิก

• หลักปร

จากผูเชี่ยวชาญ/F

 

•ฐานขอมูล
•เพิ่มเบี้ยยัง
ยากจนดา

•เพิ่มจํานว

•สิ่งอํานวย
ชีวิตประจํ

มาตรฐาน

•หลักประกั
•เพิ่มเบี้ยยัง
ยากจน 

•ความสาม
•สงเสริมใน

มาตรฐาน

มาตรฐานขั้นตางๆ

ร 

มลูผูพิการ 

อเพียงของเบี้ยยังชี

ธภิาพ/เพียงพอขอ

ารผูพิการ 
ระกันรายได 

Focus group         

ลผูพิการ
ังชีพใหเทากับเสนความ
นอาหาร

นสถานดูแลผูพิการ

ความสะดวกในการใช
าวันแกผูพิการ

นขั้นกลาง (scenario 1)

กันรายได
ังชีพใหเทากับเสนความ

มารถในการหารายได
นเชิงปองกัน

นขั้นสูง (scenario 2)

ๆ ของการลงทุนทา

พ 

ง

4. เด็กด

• ฐานขอ
• ประสิท
สวัสดิก

• การสง
 

   ο ขอเสนอแนะ

 

• ฐานข
• เพิ่มจ
ดอยโ

มา

• สงเส
• สราง
ใสใน
โอกา

มาตรฐ

างสังคม: ดานสวสั

ดอยโอกาส 

อมูลเด็กดอยโอกาส 

ทธภิาพ/เพียงพอขอ

การเด็กดอยโอกาส

งเสริมในเชิงปองกนั

จากคณะกรรมการ

ขอมูลเด็กดอยโอกาส
จํานวนสถานดูแลเด็ก
โอกาส

าตรฐานขั้นกลาง

(scenario 1)

สริมในเชิงปองกัน
งทัศนคติที่ดี/การเอาใจ
นการเลี้ยงดูเด็กดอย
าส

ฐานขั้นสูง(scenario 2)

สดิการสังคม 

อง

ส 

น 

รตรวจรับและคณ

 

จ

)

5. ที่อ

• บาน
• การ
 

• เพิ่

• ลด
ให
จา
เรื่อ

มาต

ณะทํางานสศช. 

อยูอาศัยผูมีรายไดน

นมั่นคง 

บริหารจัดการ 

 

พิ่มบทบาทบานมั่นคง

มาตรฐานขั้นกลาง

(scenario 1)

ดความเสี่ยงทางการเ ิ
หแกผูมีรายไดนอย (ก
ายเงินกูแบบยืดหยุนใ
องระยะเวลาจาย)

ตรฐานขั้นสูง(scenari
2)

นอย 

 

เงิน
าร
ใน

o 



 

ตารางที่ 6.43 ความเชื่อมโยงของการทบทวนประเดน็และการกําหนดมาตรฐานขั้นตางๆ ของการลงทุนทางสังคม: ดานสวัสดิการสังคม 

ประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด

ขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจรับและคณะทํางานสศช. 

ขอมูล/indicators/Scenario 0  มาตรฐานขั้นกลาง 

Scenario 1 (S1) 
มาตรฐานขั้นสูง 

Scenario 2 (S2) 

ประกันสังคม    

ความครอบคลุมของโครงการประกันสังคม จํานวนผูประกันตนประเภทตางๆ (การสํารวจ

แรงงานนอกระบบป 2550) 

• แรงงานในระบบเขารวมโครงการ 9 ลานคน

จากแรงงานในระบบทั้งสิ้น 13.8 ลานคน  

• แรงงานนอกระบบเขารวมโครงการเพียง 39 

คนจากแรงงานนอกระบบทั้งสิ้น 23 ลานคน 

ขยายไปสูผูมีงานทําในภาคเกษตร 

(เพิ่มจํานวนผูประกันตนและผูรับ

ผลประโยชนทดแทนผานกองทุน

ประกัน สังคมและกองทุนการ

ออมแหงชาติ) 

ขยายใหครอบคลุมผูมีงานทําทุกคน 

(เพิ่มจํานวนผูประกนัตนและผูรับ

ผลประโยชนทดแทนผานกองทุน

ประกัน สังคมและกองทุนการออม

แหงชาติ) 

ความมั่นคง/ยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม หลายฝายเห็นพองกันวาหากไมปรับเงื่อนไขแลว 

กองทุนฯ จะลมละลายภายใน 30-50 ปขางหนา 

 ความมั่นคงของกองทุน 

ผูสูงอายุ    

ฐานขอมูล การจดทะเบียนผูสูงอายุโดยกระทรวงมหาดไทย จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุอยางเปน

ระบบ โดยเฉพาะรายได เพื่อจะได

ระบุกลุมเปาหมายไดถูกตอง  

 

ความเพียงพอของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รัฐจาย 500 บาทตอคนตอเดือน แตควรอิงกับ

ระดับคาครองชีพขั้นพื้นฐาน  เชน  เสนความ

ยากจนดานอาหาร นอกจากนี้อาจใหแกผูสูงอายุที่

ยากจนในจํานวนที่มากกวา 

เพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอ

ตอการดํารงชีพขั้นพื้นฐาน โดยอิง

กับเสนความยากจนดานอาหาร 

(900 บาทตอเดือนในป 2551 

และปรับเพิ่มรอยละ 8 ตอป) 

เพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอตอ

การดํารงชีพขั้นพื้นฐาน โดยอิงกับ

เสนความยากจน ใหแกผูสูงอายุที่

ยากจน (1,579 บาทตอเดือนในป 

2551 และปรับเพิ่มรอยละ 7 ตอป) 

ประสิทธิภาพ/เพียงพอของสวัสดิการผูสูงอายุ อัตราค าใชจ ายความจํา เปนขั้นพื้นฐานของ

ผูสูงอายุ เชน คาอาหารวันละ 60 บาท  

เพิ่มงบการดูแลผูสูงอายุ โดยอาจ

เปนการบริหารรวมกับชุมชน

ทองถิ่น (เพิ่มงบประมาณ 2 เทา

ของ S0) 
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ประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด

ขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจรับและคณะทํางานสศช. 

ขอมูล/indicators/Scenario 0  มาตรฐานขั้นกลาง 

Scenario 1 (S1) 
มาตรฐานขั้นสูง 

Scenario 2 (S2) 

หลักประกันรายได   เพิ่มโอกาส/ความสามารถในการหา

รายได การสรางงานใหผูสูงอายุที่ยัง

สามารถทํางานได โดยการขยาย

อายุเกษียณ การรวมกลุมอาชีพ 

(ผานงบดานการศึกษาและทักษะ

ฝมือแรงงาน) 

การปฎิบัติตอผูสูงอายุ   การใหความสําคัญกับการดูแล เลี้ยง

ดู ใหกําลังใจ และใสใจกับผูสูงอายุ 

ผูพิการ    

ฐานขอมูล การจดทะเบียนผูพิการโดยสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

จัดทําฐานขอมูลผูพิการอยางเปน

ระบบ โดยเฉพาะขอมูลรายได 

เพื่อระบุกลุมเปาหมายไดถูกตอง  

 

ความเพียงพอของเบี้ยยังชีพผูพิการ รัฐจาย 500 บาทตอคนตอเดือน แตควรอิงกับ

ระดับคาครองชีพขั้นพื้นฐาน เชน เสนความ

ยากจนดานอาหาร (food poverty line) 

เพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอ

ตอการดํารงชีพขั้นพื้นฐาน โดยอิง

กับเสนความยากจนดานอาหาร 

(900 บาทตอเดือนในป 2551 

และปรับเพิ่มรอยละ 8 ตอป) 

เพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอตอ

การดํารงชีพขั้นพื้นฐาน โดยอิงกับ

เสนความยากจน (1,579 บาทตอ

เดือนในป 2551 และปรับเพิ่มรอย

ละ 7 ตอป) 

หลักประกันรายได   เพิ่มความสามารถในการหารายได 

การสรางงาน/อาชีพใหแกผูพิการ 

เชน การฝกอบรมหรือใหโอกาส/หา

งานแกผูพิการ (ผานงบดาน

การศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน) 
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ประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด

ขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจรับและคณะทํางานสศช. 

ขอมูล/indicators/Scenario 0  มาตรฐานขั้นกลาง 

Scenario 1 (S1) 
มาตรฐานขั้นสูง 

Scenario 2 (S2) 

ประสิทธิภาพ/เพียงพอของสวัสดิการผูพิการ อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐานของผูพิการ 

เชน คาอาหารวันละ 60 บาท  

• เพิ่มงบการดูแลผูพิการ โดยอาจ
บริหารรวมกับชุมชนทองถิ่น 

(โครงการ  Community Based 

Rehabilitation: CBR) ( เพิ่ มงบ 

ประมาณ 2 เทาของ S0) 

• จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใชชีวิตประจําวันใหแกผูพิการ ใน

3 หมวด คือ อาคาร สถานที่ 

และบริ ก า รสาธารณะ  ( งบ 

ประมาณปละ 100 ลานบาท) 

การสงเสริมในเชิงปองกันความ

พิการที่มีสาเหตุมาจากโรคภัยและ

อุบัติเหตุ (ผานงบดานสาธารณสุข) 

การปฎิบัติตอผูพิการ   การสรางทัศนคติของสังคมที่ดีตอผู

พิการ โดยเฉพาะการดูถูก กีดกัน  

เด็กดอยโอกาส    

ฐานขอมูล  จัดทําฐานขอมูลเด็กดอยโอกาส

อยางเปนระบบ เพื่อจะไดระบุ

กลุมเปาหมายไดถูกตอง  

 

ประสิทธิภาพ/เพียงพอของสวัสดิการเด็กดอยโอกาส อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐานของเด็ก

ดอยโอกาส เชน คาอาหารวันละ 60 บาท 

เพิ่มงบการดูแลเด็กดอยโอกาส 

(เพิ่มงบประมาณ 2 เทาของ S0) 

การสงเสริมในเชิงปองกัน ดูแลให

ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสงผล

ตอตัวเด็กไมใหเปนเด็กดอยโอกาส 

การปฎิบัติตอเด็กดอยโอกาส   การสรางทัศนคติที่ดีตอเด็กดอย

โอกาส ไมมองวาเปนปญหาสังคม 

การเอาใจใสในการเลี้ยงดู (ปละ 

348 ลานบาท) 
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ประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิด

ขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจรับและคณะทํางานสศช. 

ขอมูล/indicators/Scenario 0  มาตรฐานขั้นกลาง 

Scenario 1 (S1) 
มาตรฐานขั้นสูง 

Scenario 2 (S2) 

ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย    

บานมั่นคง  เพิ่มบทบาท/จํานวนบานมั่นคง 

โดยเพิ่มงบประมาณปละ 2,000 

ลานบาท 

 

การบริหารจัดการ   • ชวยเหลือดานการเงินแกผูมีรายได
นอยผานการเคหะแหงชาติ (ปละ 

125 ลานบาท) 

• ลดความเสี่ยงทางการเงินใหผูมี
รายไดนอยโดยยืดหยุนการชําระ

เงิน 

กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนฯ มีคาใชจาย 246 ลานบาทในป 2551 กองทุนฯ ไดงบประมาณ 3,000 

ลานบาทในปที่ 20 

กองทุนฯ ไดงบประมาณ 3,000 

ลานบาทในปที่ 10 เปนตนไป 
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บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-77 

6.7 ประมาณการระดับการลงทุนภายใตการยกระดับการลงทุนดาน

สวัสดิการสังคม 

จากกรอบแนวคิดในการยกระดับการลงทุนดานสวัสดิการสังคมที่ไดกลาวถึงในหัวขอ 6.6 

แลวน้ัน คณะผูวิจัยไดคํานวณมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดับมาตรฐานขั้นกลาง (S1) 

และระดับมาตรฐานขั้นสูง (S2) ดังตอไปน้ี 

6.7.1 ประมาณการมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดับมาตรฐานขั้น

กลาง (Scenario 1) 

สวัสดิการสังคมในระดับมาตรฐานขั้นกลาง (S1) เปนการปรับปรุงรูปแบบการลงทุนดาน

สวัสดิการสังคมที่พัฒนาใหดีขึ้นกวาระดับปกติ (S0) ทั้งน้ีการคํานวณมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการ

สังคมในระดับ S1 ใชแบบจําลองเดียวกับในหัวขอ 6.5.2 โดยมีการปรับรูปแบบการลงทุนตาม

ประเด็นที่นําเสนอในรปูที่ 6.6 และตารางที่ 6.43 ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ประมาณการรายจายตอหัวและจํานวนผูมีสิทธิ์ของสวัสดิการสังคมในแตละ

กลุมเปาหมาย ในป 2552- 2571 โดยมีขอสมมติฐานดังน้ี 

กลุมประกันสังคม 

ตารางที่ 6.44 สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดบัมาตรฐานขัน้กลางของกลุม

ประกันสังคม 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

ขยายใหครอบคลุมผูมีงาน

ทําในภาคเกษตรทุกคน 

• กรณีสงเคราะหบุตร 
 

• กรณีชราภาพ 

 

 

เทากับกรณี S0 

 

เทากับกรณี S0 

 

 

รอยละ 28 ของเด็กอายุ 0-6 ป 

(คาเฉลี่ยป 2548-51) 

จํานวนผูที่มีอายุ 60 ปสําหรับ

กองทุนประกันสังคมและหลังป 

2554 สําหรับกองทุนการออม

แ ห ง ช า ติ  ซึ่ ง คํ า น ว ณ จ า ก

โครงสรางประชากรของสศช. 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• จํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากอัตราในกรณี S0 รอยละ 

0.75 (ภาคผนวก 6) 

• การคํานวณมูลคาผลประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพใชตาม

แบบจําลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ดร. วรวรรณคํานวณขึ้นมา 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการวิจัยการลงทุนดานสังคม  

6-78 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• อัตราการจายผลประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคมในกรณีสงเคราะหบุตร

ใหเทากับกรณี S0 คือ 350 บาทตอคนตอเดือนตามระเบียบของกองทุนฯ และปรับ

ดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป สวนจํานวนเด็กที่ไดรับผลประโยชนสําหรับผูมีงานทํา

ในภาคเกษตรกําหนดใหเปนสัดสวนตอจํานวนเด็กอายุ 0-6 ป ในอัตราที่เทากับ

คาเฉล ี่ยของป 2548-51 ที่รอยละ 28 

• ผลประโยชนทดแทนกรณีวางงานจะเทากับกรณี S0 เพราะไมไดใหผลประโยชนน้ี

แกเกษตรกรเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรเปนฤดูกาลจึงพิจารณาไดยากในทาง

ปฎิบัติวาอยูในชวงวางงานหรือไม 

• ประมาณการจํานวนผูรับผลประโยชนทดแทนของกองทุนการออมแหงชาติจะ

คํานวณจากโครงสรางประชากรของสศช. โดยปรับตามจํานวนเกษตรกรที่ยายจาก

แรงงานนอกระบบเขามาเปนแรงงานในระบบ แลวหักดวยอัตราการตายของแตละ

ชวงอายุในแตละปต้ังแตป 2554-2571 (ภาคผนวก 6) 

กลุมผูสูงอายุ 

ตารางที่ 6.45   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดับมาตรฐานขั้นกลางของกลุมผูสูงอายุ 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

 เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุให

เพียงพอตอการดํารงชีพขั้น

พ้ืนฐาน 

เสนความยากจนดาน

อาหาร 

รอยละ 80 ของผูสูงอายุตาม

โครงสรางประชากรของสศช. 

เพ่ิมงบดูแลผูสงูอายุของกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

เพ่ิมงบประมาณเปน 2 เทาของกรณี S0  

เพ่ิมจํานวนสถานสงเคราะห

คนชรา  

เพ่ิมงบประมาณเปน 2 เทาของกรณี S0  

จัดทําฐานขอมูลผูสูงอาย ุ หนวยงานจัดทําฐานขอมูลผูสงูอายุอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดานรายได  

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหเทากับเสนความยากจนดานอาหาร และเพิ่มรอยละ 8 ตอ

ปตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยเสนยากจนดานอาหารป 2548-51 ยกเวนผูสูงอายุที่

เขารวมกองทุนการออมแหงชาติจะไดเพียง 500 บาทตอเดือน 

• เพ่ิมงบประมาณคาใชจายสถานดูแลผูสูงอายุของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปน 

2 เทาของกรณี S0 ทําใหสามารถใหบริการแกผูสูงอายุไดดีขึ้นและ/หรือมากขึ้น 

• เพ่ิมงบประมาณคาใชจายสถานสงเคราะหคนชราของกรมการปกครองสวนทองถิ่น

เปน 2 เทาของกรณี S0 ทําใหสามารถใหบริการแกผูสูงอายุไดมากขึ้น 

• จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพื่อจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะดานรายได เพ่ือจะไดระบุกลุมเปาหมายไดถูกตอง โดยกําหนดใหเทากับ

รอยละ 1 ของงบสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ เด็ก ผูดอยโอกาสฯ ในป 2553 และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ตอป 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-79 

กลุมผูพิการ 

ตารางที่ 6.46   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดับมาตรฐานขั้นกลางของกลุมผูพิการ 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

 เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูพิการให

เพียงพอตอการดํารงชีพขั้น

พ้ืนฐาน 

เสนความยากจนดานอาหาร เทากับกรณี S0 

เพ่ิมงบดูแลผูพิการของกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

เพ่ิมงบประมาณเปน 2 เทาของกรณี S0  

จัดทําฐานขอมูลผูพิการ หนวยงานจัดทําฐานขอมูลผูพิการอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดานรายได  

สิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใชชีวิตประจําวันใหแกผูพิการ 

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน 3 หมวด คือ 

อาคาร สถานที่ และบริการสาธารณะ 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูพิการใหเทากับเสนความยากจนดานอาหาร และเพิ่มรอยละ 8 ตอป

ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยเสนยากจนดานอาหารป 2548-51 

• เพ่ิมงบประมาณคาใชจายสถานดูแลผูพิการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปน 

2 เทาของกรณี S0 ทําใหสามารถใหบริการแกผูสูงอายุไดดีขึ้นและ/หรือมากขึ้น 

• จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพื่อจัดทําฐานขอมูลผูพิการอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะดานรายได เพ่ือจะไดระบุกลุมเปาหมายไดถูกตอง โดยกําหนดใหเทากับ 

รอยละ 5 ของงบสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในป 2553 

และเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

• การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันใหแกผูพิการใน 3 หมวด คือ 

อาคาร  สถานที่ และบริการสาธารณะ  โดยคอยๆ  ดําเนินการและกําหนด

งบประมาณไวปละ 100 ลานบาท 

กลุมเด็กดอยโอกาส 

ตารางที่ 6.47   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดับมาตรฐานขั้นกลางกลุมเด็กดอยโอกาส 

เรื่อง งบประมาณ 

เพ่ิมงบดูแลเด็กดอยโอกาสของ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

เพ่ิมงบประมาณเปน 2 เทาของกรณี S0  

จัดทําฐานขอมูลเด็กดอยโอกาส หนวยงานจัดทําฐานขอมูลเด็กดอยโอกาสอยางเปนระบบ  

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• เพ่ิมงบประมาณคาใชจายสถานดูแลเด็กดอยโอกาสของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการเปน 2 เทาของกรณี S0 ทําใหสามารถใหบริการแกเด็กดอยโอกาสไดดีขึ้น

และ/หรือมากขึ้น 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการวิจัยการลงทุนดานสังคม  

6-80 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพื่อจัดทําฐานขอมูลเด็กดอยโอกาสอยางเปน

ระบบ เพ่ือจะไดระบุกลุมเปาหมายไดถูกตอง โดยกําหนดใหเทากับรอยละ 1 ของงบ

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ เด็ก ผูดอยโอกาสฯ ป 2553 และเพิ่มรอยละ 5 ตอป 

โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

ตารางที่ 6.48 สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดบัมาตรฐานขัน้กลางของโครงการที่อยู

อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

เรื่อง งบประมาณ หมายเหตุ 

โครงการบานมั่นคง ปละ 2,000 ลานบาท คาเฉลี่ยงบ SP2 (6,000 ลานบาทป 2553-55) 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• คงคาใชจายในโครงการบานมั่นคงปละ 2,000 ลานบาท โดยอิงกับตามงบไทย

เขมแข็งเฉลี่ยในป 2553-55 ที่ใหแกสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

กลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ 

ตารางที่ 6.49 สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดบัมาตรฐานขัน้กลางของกลุม

ผูดอยโอกาสอืน่ๆ 

เรื่อง งบประมาณ หมายเหตุ 

กองทุนสงเสรมิการ

จัดสวัสดิการสังคม 

เติบโตรอยละ 14 ตอป เทากับ 3,000 ลานบาทซึ่งเปนงบเปาหมายของ

กองทุนฯ ในป 2571 (20 ปขางหนา) 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการรายจายสวัสดิการสังคมในป 2556, 2561, 2566 และ ป 

2571 แยกตามประเภทกลุมเปาหมาย 5  กลุม โดยใชฐานจากมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคม

ตามแนวโนมปกติ (S0) และปรับเพิ่มมูลคาการลงทุนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพสวัสดิการ

สังคมในระดับมาตรฐานขั้นกลาง (S1)   

จากตารางที่ 6.50 พบวาการลงทุนทางสังคมในดานสวัสดิการสังคมในชวง 20 ปขางหนา 

จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับเชนเดียวกับกรณีการลงทุนทางสังคมในดานสวัสดิการสังคมภายใต

แนวโนมปกติ (S0) โดยเพิ่มจาก 5.6 หมื่นลานในป 2551 เปน 1 ลานลานบาทในป 2571 หรือ

เพ่ิมขึ้นประมาณ 19 เทา ซึ่งเปนการเพิ่มจากกรณี S0 ประมาณ 1.48 เทา ทั้งน้ีกลุมเปาหมายที่มี

การลงทุนสูงที่สุดคือกลุมผูสูงอายุคือ 4 แสนลานหรือรอยละ 37 ของการลงทุนรวมในป 2571 อัน

เปนผลมาจากการเพิ่มอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหเทากับเสนความยากจนดานอาหารเพื่อใหเพียงพอ

ตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคลองกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่ทําใหภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะ

ภาครัฐใหความสําคัญกับผูสูงอายุมากขึ้น รองลงมาคือการลงทุนดานประกันสังคมจํานวน 2.4 แสน

ลานหรือรอยละ 22 ของการลงทุนรวมซึ่งเกิดจากผลประโยชนทดแทนกรณีชราภาพเปนรายการหลัก  

เปนที่นาสังเกตวาการลงทุนในกลุมผูพิการมีอัตราการเติบโตที่สูงมากคือประมาณ 30 เทา

จาก 1.6 พันลานบาทในป 2552 เปน 4.8 หมื่นลานในป 2571 ซึ่งเปนผลของการเพิ่มอัตราเบี้ยยัง

ชีพเชนเดียวกับกรณีผูสูงอายุ สวนการลงทุนในกลุมเปาหมายอื่นๆ (กอช. เด็กดอยโอกาส และกลุม

ดอยโอกาสอื่นๆ) แมจะเพ่ิมขึ้น แตก็ไมคอยเปลี่ยนแปลงจากกรณี S0 มากนัก 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-81 

ตารางที่ 6.50   การลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดบัมาตรฐานขัน้กลาง (หนวย: ลานบาท) 
ป 2556 2561 2566 2571 

ประกันสังคม 23,095 70,965 141,971 236,086 

- กรณีชราภาพ 8,484 54,794 124,551 217,476 

กองทุนการออมแหงชาติ 1,075 4,780 14,605 23,201 

ผูสูงอายุ 98,117 156,863 250,566 398,428 

ผูพิการ 14,230 21,452 32,114 47,824 

เด็กดอยโอกาส 3,137 4,899 7,711 12,222 

โครงการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย 12,552 14,838 17,619 21,003 

กลุมดอยโอกาสอื่นๆ 37,878 70,062 142,227 326,024 

รวม 190,082 343,858 606,812 1,064,789 

รอยละของ GDP (กรณีฐาน) 1.7 2.4 3.1 4.1 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

6.7.2 ประมาณการมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดับมาตรฐานขั้น

สูง (Scenario 2) 

สวัสดิการสังคมในระดับมาตรฐานขั้นสูง (S2) เปนการปรับปรุงรูปแบบการลงทุนดาน

สวัสดิการสังคมที่พัฒนาใหดีขึ้นกวาระดับปกติ (S0) และ ระดับมาตรฐานขั้นกลาง (S1) ทั้งน้ีการ

คํานวณมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดับ S2 ใชแบบจําลองเดียวกับในหัวขอ 6.5.2 โดยมี

การปรับรูปแบบการลงทุนตามประเด็นที่นําเสนอในรูปที่ 6.6 และตารางที่ 6.43 ซึ่งมีวิธีการคํานวณ

ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ประมาณการรายจายตอหัวและจํานวนผูมีสิทธิ์ของสวัสดิการสังคมในแตละ

กลุมเปาหมาย ในป 2552- 2571 โดยมีขอสมมติฐานดังน้ี 

กลุมประกันสังคม 

ตารางที่ 6.51  สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดับมาตรฐานขั้นสูงของกลุมประกันสังคม 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

ครอบคลุมผูมีงานทําทุกคน 

• กรณีสงเคราะหบุตร 
 

• กรณีชราภาพ 

 

เทากับกรณี S0 

 

เทากับกรณี S0 

 

รอยละ 72 ของเด็กอายุ 0-6 ป 

(คาเฉลี่ยป 2548-51) 

จํานวนผูที่มีอายุ 60 ปสําหรับ

กองทุนประกันสังคม และหลังป 

2554 สําหรับกองทุนการออม

แ ห ง ช า ติ  ซึ่ ง คํ า น ว ณ จ า ก

โครงสรางประชากรของสศช. 

ความมั่นคงของกองทุนฯ รัฐควรดูแลความมั่นคงกองทุนทั้ง 2  

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการวิจัยการลงทุนดานสังคม  

6-82 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• จํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากอัตราในกรณี S0 รอยละ 

1.5 (ภาคผนวก 6) 

• อัตราการจายผลประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคมในกรณีสงเคราะหบุตร

ใหเทากับกรณี S0 คือ 350 บาทตอคนตอเดือนตามระเบียบของกองทุนฯ และปรับ

ดวยเงินเฟอรอยละ 2.5 ตอป สวนจํานวนเด็กที่ไดรับผลประโยชนสําหรับผูมีงานทํา

ในภาคเกษตรกําหนดใหเปนสัดสวนตอจํานวนเด็กอายุ 0-6 ป ในอัตราที่เทากับ

คาเฉล ี่ยของป 2548-51 ที่รอยละ 72  

• การคํานวณมูลคาผลประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพใชตาม

แบบจําลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ดร. วรวรรณคํานวณขึ้นมา 

• ผลประโยชนทดแทนกรณีวางงานจะเทากับกรณี S0 เพราะไมไดใหผลประโยชนน้ี

แกเกษตรกรและแรงงานนอกระบบอื่นๆ เน่ืองจากการทํางานของกลุมแรงงานนอก

ระบบไมแนนอนจึงพิจารณาไดยากในทางปฎิบัติวาอยูในชวงวางงานหรือไม 

• ประมาณการจํานวนผูรับผลประโยชนทดแทนของกองทุนการออมแหงชาติจะ

คํานวณจากโครงสรางประชากรของสศช. โดยปรับตามจํานวนแรงงานนอกระบบที่

ยายเขามาเปนแรงงานในระบบ แลวหักดวยอัตราการตายของแตละชวงอายุในแตละ

ปต้ังแตป 2554-2571 (ภาคผนวก 6) 

• หลังจากกองทุนทั้ง 2 ดําเนินการไปแลว รัฐตองดูแลเสถียรภาพของกองทุนฯ เพ่ือ

ปองกันการลมละลายอันสงผลเสียตอผูประกันตนและระบบการเงิน 

กลุมผูสูงอายุ 

ตารางที่ 6.52   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดับมาตรฐานขั้นสูงของกลุมผูสูงอายุ 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

 เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหเพียงพอตอ

การดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน 

เสนความยากจน ผูสูงอายุที่ยากจนทุกคน 

เพ่ิมโอกาส/ความสามารถในการหา

รายได  

การสรางงานใหผูสูงอายุที่ยงัสามารถทํางานได โดยการขยาย

อายุเกษียณ การรวมกลุมอาชีพ 

การใหความสาํคัญกับการดูแล เลี้ยง

ดู ใหกําลังใจ และใสใจผูสูงอายุ 

 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหเทากับเสนความยากจน และเพิ่มรอยละ 7 ตอปตามอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยเสนยากจนป 2548-51 และผูสูงอายุที่เขารวมกองทุนการออม

แหงชาติจะเพ่ิมจาก 500 บาท อีกเทากับครึ่งหน่ึงของเสนความยากจนดานอาหาร 

• จํานวนผูสูงอายุที่ยากจนมีสัดสวนรอยละ 11.68 ของผูสูงอายุทั้งหมด (จากขอมูล 

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2550) 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-83 

• เพ่ิมความสามารถในการทํางานใหแกผูสูงอายุโดยผานการศึกษาและ/หรือฝกอบรม 

รวมทั้งสรางโอกาสการทํางานและสรางงาน อันเปนการสรางรายไดในการดํารงชีวิต

ในวัยชรา โดยใหเทากับรอยละ 10 ของงบประมาณกองทุนผูสูงอายุในแตละป 

• นอกเหนือจากความชวยเหลือทางดานการเงินแลว ผูสูงอายุยังตองการการเอาใจใส 

ดูแล รัฐจึงควรสงเสริมใหครอบครัว/ชุมชนมีบทบาทในการดูแล เลี้ยงดู ใหกําลังใจ 

และใสใจกับผูสูงอายุมากขึ้น 

กลุมผูพิการ 

ตารางที่ 6.53   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดับมาตรฐานขั้นสูงของกลุมผูพิการ 

เรื่อง รายจายตอหัว จํานวนประชากรที่มีสทิธิ ์

 เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูพิการใหเพียงพอ

ตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน 

เสนความยากจน เทากับกรณี S0 

เพ่ิมความสามารถในการหา

รายได  

การสรางงาน/อาชีพใหแกผูพิการ เชน การฝกอบรมหรือใหโอกาส/

หางานแกผูพิการ 

การสรางทัศนคติของสังคมทีดี่ 

ตอผูพิการ  

ปกปองศักด์ิศรีใหแกผูพิการ โดยเฉพาะในเรื่องการดูถูก กีดกัน 

(discriminate) 

การสงเสริมในเชิงปองกัน เพ่ือปองกันความพิการทีม่ีสาเหตุมาจากโรคภัยและอุบัติเหตุ 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• เพ่ิมเบี้ยยังชีพผูพิการใหเทากับเสนความยากจน และเพิ่มรอยละ 7 ตอปตามอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยเสนยากจนป 2548-51 

• เพ่ิมความสามารถในการหารายไดใหแกผูพิการโดยอาจผานการศึกษาและ/หรือ

ฝกอบรม รวมทั้งสรางโอกาสการทํางานและสรางอาชีพใหแกผูพิการ อันเปนการ

สรางรายไดในการดํารงชีวิต โดยกําหนดใหเทากับรอยละ 10 ของงบประมาณ

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแตละป 

• นอกจากความชวยเหลือทางดานการเงินแลว ผูพิการตองการการยอมรับจากสังคม 

การมีศักด์ิศรี ไมโดนดูถูก กีดกันจากสังคม รัฐจึงควรสรางทัศนคติที่ดีตอผูพิการ 

• การสงเสริมในเชิงปองกันความพิการที่เกิดจากโรคภัยและอุบัติเหตุ ซึ่งอาจผาน

งบประมาณดานสาธารณสุข 

กลุมเด็กดอยโอกาส 

ตารางที่ 6.54  สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดบัมาตรฐานขัน้สูงของกลุมเด็กดอยโอกาส 

เรื่อง หมายเหตุ 

การสรางทัศนคติที่ดีตอ

เด็กดอยโอกาส  

ไมมองวาเปนปญหาสังคม การเอาใจใสในการเลี้ยงดูเด็กดอยโอกาส 

การสงเสริมในเชิง

ปองกัน  

ดูแลใหครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสงผลตอตัวเด็กไมใหเปนเด็กดอย

โอกาส 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการวิจัยการลงทุนดานสังคม  

6-84 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• เน่ืองจากเด็กดอยโอกาสมักขาดความอบอุนในชีวิต การยอมรับจากสังคม ไมมองวา

เปนปญหาของสังคม รวมทั้งการเอาใจใสเลี้ยงดูเด็กดอยโอกาสที่ดีจะชวยใหเด็ก

เหลาน้ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รัฐจึงควรสรางทัศนคติที่ดีตอเด็กดอยโอกาส 

• การสงเสริมในเชิงปองกันไมใหเด็กกลายเปนเด็กดอยโอกาส เชน การสงเสริมให

ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกําหนดใหเทากับปละ 348 ลานบาท (งบ SP2 

ดานเด็กเฉลี่ยในชวงป 2553-55) ในป 2556 เปนตนไป  

โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

ตารางที่ 6.55 สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดบัมาตรฐานขัน้สูงของโครงการที่อยู

อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

เรื่อง งบประมาณ หมายเหตุ 

ชวยเหลือดานการเงินผูมรีายได

นอยผานการเคหะแหงชาติ 

ปละ 125 ลานบาท คาเฉลี่ยงบไทยเขมแขง็การเคหะแหงชาติ 

(SP2) 250 ลานบาทป 2553-54 

ลดความเสี่ยงทางการเงินใหแก

ผูมีรายไดนอย 

การยืดหยุนการชําระเงิน 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• ใหความชวยเหลือดานการเงินปละ 2,000 ลานบาท โดยอิงกับตามงบไทยเขมแข็ง

เฉลี่ยในป 2553-54 ที่ใหแกการเคหะแหงชาติ 

• ชวยลดความเสี่ยงทางการเงินใหแกผูมีรายไดนอย เน่ืองจากกลุมน้ีมักมีรายไดไม

แนนอน จึงอาจใหความยืดหยุนในการชําระเงิน 

กลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ 

ตารางที่ 6.56   สมมติฐานการคํานวณการลงทุนในระดับมาตรฐานขั้นสูงกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ 

เรื่อง งบประมาณ หมายเหตุ 

กองทุนสงเสรมิการจัด

สวัสดิการสังคม 

เติบโตรอยละ 32 ตอป 3,000 ลานบาทซึ่งเปนงบเปาหมาย

ของกองทุนฯ ในป 2561 เปนตนไป 

(10 ปขางหนา) 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการรายจายสวัสดิการสังคมในป 2556, 2561, 2566 และ ป 

2571แยกตามประเภทกลุมเปาหมาย 5  กลุม โดยใชฐานจากมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคม

ตามแนวโนมปกติ (S0) และปรับเพิ่มมูลคาการลงทุนตามประเด็นการยกระดับคุณภาพสวัสดิการ

สังคมในระดับมาตรฐานขั้นกลาง (S1) และขั้นสูง (S2)   

จากตารางที่ 6.57 พบวาการลงทุนทางสังคมในดานสวัสดิการสังคมในชวง 20 ปขางหนา

เปนไปในทิศทางเดียวกับกรณี S0 และ S1 คือมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ และในอัตราที่สูงกวาทั้ง 2 

กรณี โดยในป 2571 การลงทุนทางสังคมในดานสวัสดิการสังคมภายใตมาตรฐานขั้นสูงมีจํานวน 1.2 

ลานลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 22 เทาจาก 5.6 หมื่นลานบาทป 2551 ซึ่งเปนการเพิ่มจากกรณี S0 และ 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-85 

S1 ประมาณ 1.7 และ1.2 เทาตัวตามลําดับ ทั้งน้ีการลงทุนในกลุมผูสูงอายุยังคงมีสัดสวนสูงที่สุด

เชนเดียวกับกรณี S1 โดยมีจํานวนกวา 5 แสนลานหรือรอยละ 42 ของการลงทุนดานสวัสดิการสังคม

รวมในป 2571 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่ยากจนใหเทากับเสน

ความยากจนและผูสูงอายุที่เขารวมโครงการกอช.  

นอกจากนี้ การลงทุนในกลุมเปาหมายอื่นๆ ก็จะมีทิศทางและขนาดในทํานองเดียวกับกรณี 

S1 กลาวคือในดานประกันสังคมยังคงมีความสําคัญเปนอันดับสองในจํานวน 2.6 แสนลานหรือรอย

ละ 21 ของการลงทุนรวมซึ่งเกิดจากผลจากเงินทดแทนกรณีชราภาพเปนหลัก สวนกลุมผูพิการก็ยังคง

มีอัตราการเติบโตที่สูงมากคือ 40 เทาจาก 1.6 พันลานบาทในป 2552 เปน 6.5 หมื่นลานในป 

2571 ซึ่งเปนผลของการเพิ่มอัตราเบี้ยยังชีพใหเทากับเสนความยากจนแกผูพิการทุกคนที่มา

ลงทะเบียน สําหรับการลงทุนในกลุมเปาหมายอื่นๆ (กอช. เด็กดอยโอกาส และกลุมดอยโอกาสอื่นๆ) 

แมจะเพ่ิมขึ้น แตก็ไมคอยเปลี่ยนแปลงจากกรณี S0 และ S1 มากนัก 

ตารางที่ 6.57   การลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดบัมาตรฐานขัน้สูง (หนวย: ลานบาท) 
ป 2556 2561 2566 2571 

ประกันสังคม 49,242 97,891 169,369 263,630 

- กรณีชราภาพ 8,484 54,794 124,551 217,476 

กองทุนการออมแหงชาติ 2,458 8,743 21,150 25,740 

ผูสูงอายุ 107,113 176,369 299,022 516,625 

ผูพิการ 23,006 32,761 46,309 65,119 

เด็กดอยโอกาส 3,485 5,247 8,059 12,570 

โครงการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย 12,677 14,963 17,744 21,128 

กลุมดอยโอกาสอื่นๆ 38,209 72,256 143,685 326,056 

รวม 236,189 408,231 705,339 1,230,868 

รอยละของ GDP (กรณีฐาน) 2.2 2.8 3.6 4.7 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 

6.7.3 ภาพรวมการประมาณการมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดับ

ตางๆ 

ผลการประมาณการมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดับตางๆ ตามขอเสนอการ

ยกระดับมาตรฐานสวัสดิการสังคม (หัวขอ 6.6) พบวามูลคาการลงทุนมีคาเพิ่มขึ้นทุกระดับมาตรฐาน

ตลอดทุกปในชวงการศึกษา (2552-71) และเพิ่มขึ้นตามระดับมาตรฐานตางๆ เน่ืองจากการให

สวัสดิการที่ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น/ดีขึ้นแกกลุมเปาหมายตางๆ กลาวคือมูลคาการลงทุนดานสวัสดิการ

สังคม 56,038 ลานบาทหรือรอยละ 0.6 ของ GDP ในป 2551 และมีมูลคาการลงทุนรวมในระดับ

แนวโนมปกติ (S0) เทากับ 721,304 ลานบาทหรือรอยละ 2.8 ของ GDP ในป 2571 และ เพ่ิมเปน 

1,064,789 ลานบาทหรือรอยละ 4.1 ของ GDP และ 1,230,868 ลานบาทหรือรอยละ 4.7 ของ 

GDP สําหรับระดับมาตรฐานขั้นกลาง (S1) และระดับมาตรฐานขั้นสูง (S2) ตามลําดับ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการวิจัยการลงทุนดานสังคม  

6-86 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

เมื่อพิจารณาตามกลุมเปาหมายพบวากลุมประกันสังคมมีความสําคัญเปนลําดับตนๆ โดยใน

ป 2571 มีมูลคาประมาณ 2.2-2.6 แสนลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 22-26 เทาจากป 2551 

ในระดับมาตรฐานตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากเงินผลประโยชนกรณีชราภาพเปนหลัก สําหรับกองทุนการ

ออมแหงชาติจะยังไมมีบทบาทมากนัก เน่ืองจากยังอยูในระยะแรก ผูที่เขามาสวนใหญยังไมถึงวัย

เกษียณที่จะไดรับเงินบํานาญ การจายคืนเงินผลประโยชนทดแทนจึงยังไมสูงมากนัก ในขณะที่กลุม

ผูสูงอายุกลับมีความสําคัญมากขึ้นจนมีสัดสวนสูงเปนอันดับหนึ่งในกรณี S1และ S2 คือมีมูลคาถึง 

398,428 และ 516,625 ลานบาทในป 2571 หรือเพิ่มขึ้น 37 และ 48 เทาจากป 2551 

ตามลําดับ อันเปนผลของการเพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพียงพอ

ตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยเทากับเสนความยากจนดานอาหาร และเสนความยากจน (เฉพาะ

ผูสูงอายุที่ยากจน) ในกรณี S1และ S2 ตามลําดับ 

 เชนเดียวกับกลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการมีอัตราการเพิ่มของมูลคาการลงทุนที่สูงมากกลาวคือ 

เพ่ิมขึ้น 30 และ 40 เทาจากป 2551 เปน 47,824 และ 65,119 ลานบาทสําหรับกรณี S1และ S2 

ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มจํานวนผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการและเพิ่มจํานวนเบี้ย

ยังชีพผูพิการใหเทากับเสนความยากจนดานอาหาร (กรณี S1) และเสนความยากจน (กรณี S2) 

เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพียงพอตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน สวนกลุมเด็กดอยโอกาสและที่อยู

อาศัยผูมีรายไดนอยจะเพิ่มขึ้นไมมากนักในชวง 20 ปและไมคอยแตกตางกันในแตละกรณี เน่ืองจาก

จํานวนเด็กที่เพ่ิมลดลงในอนาคตและการเรงลงทุนดานที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยในชวงป 2549 

ตารางที่ 6.58  ภาพรวมการลงทุนดานสวัสดิการสังคมในระดับตางๆ  
ป (หนวย: ลานบาท) 2556 2561 2566 2571 

ประกันสังคม     

• ระดับ S0 15,145 62,029 132,207 225,476 

• ระดับ S1 23,095 70,965 141,971 236,086 

• ระดับ S2 49,242 97,891 169,369 263,630 

กองทุนการออมแหงชาติ     

• ระดับ S0 702 3,193 10,260 17,623 

• ระดับ S1 1,075 4,780 14,605 23,201 

• ระดับ S2 2,458 8,743 21,150 25,740 

ผูสูงอายุ     

• ระดับ S0 46,194 64,770 87,769 112,906 

• ระดับ S1 98,117 156,863 250,566 398,428 

• ระดับ S2 107,113 176,369 299,022 516,625 

ผูพิการ     

• ระดับ S0 6,521 7,988 9,634 11,599 

• ระดับ S1 14,230 21,452 32,114 47,824 

• ระดับ S2 23,006 32,761 46,309 65,119 

เด็กดอยโอกาส     

• ระดับ S0 2,585 4,138 6,661 10,773 



บทที่ 6 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม 6-87 

ป (หนวย: ลานบาท) 2556 2561 2566 2571 
• ระดับ S1 3,137 4,899 7,711 12,222 

• ระดับ S2 3,485 5,247 8,059 12,570 

โครงการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย     

• ระดับ S0 10,552 12,838 15,619 19,003 

• ระดับ S1 12,552 14,838 17,619 21,003 

• ระดับ S2 12,677 14,963 17,744 21,128 

กลุมดอยโอกาสอื่นๆ     

• ระดับ S0 37,777 69,703 141,305 323,925 

• ระดับ S1 37,878 70,062 142,227 326,024 

• ระดับ S2 38,209 72,256 143,685 326,056 

รวม     

• ระดับ S0 119,477 224,659 403,454 721,304 

 รอยละของ GDP (กรณีฐาน) 1.1 1.5 2.1 2.8 

• ระดับ S1 190,082 343,858 606,812 1,064,789 

 รอยละของ GDP (กรณีฐาน) 1.7 2.4 3.1 4.1 

• ระดับ S2 236,189 408,231 705,339 1,230,868 

 รอยละของ GDP (กรณีฐาน) 2.2 2.8 3.6 4.7 

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูวิจัย 
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� ��!��"����
#�-$� ��� ���
# "�N6��K��(,%�������0�*�,-������� P�����<�����J���N+�����(�0�*����#���
����� 

 

���	�� 7.2 �%(��)% �*%�+,�� ���
�������������	
����������

 

 

 

 

������Q���!��� �� %"��������	��(������������ ��!��"�
6��
, ������$0�����������������!��"� ���������,��!)-!��"�-���	'�(�'��"����) 

�������&�#��� $�-�-����<���&�#���0�*�����#�����&�#���0�*�!��� �� 
��(������-��� ��!��"�%����� $�-�-����<�����-��%��
"� "�� 6�"��' 6�"I���(� 
��(#��������
# ��0�*� %�����$�-, ����(������-�� �� (") !� ��6�"�����-��
�

���
# ��(���� ��!��"� �K-�!� ��"����-������#�-��6�"��'���K��K� �#�-����'���I���(����
���6�""����������<���*�'��
����8 ����0��"����-����� �(I��J(��,(��*


K �����*�%"�����
#�-#���%"������������)-�� � ����!��
��)���� 7.2 

����-����������� ��!��"�����!����<�!������#���!����,�'��
�%"������(�����* ��-��"��
������,�'��0�*����� (S1) ��������,�'��0�*�!)� (S

0 ��!��
�� ��������!��������N����-��� ��!��"� P�����<�!-�����0���(I��J(��,(,���)���� 
!-�������������(#�������������!� ��6�"�����-�����)-
�#��0 � 

�-�����-����������� ��!��"���*��O�#���������������� �����	'�(� ��-��"���������
��������$��� ���������0���������� (pay off) ��(�0�*� �K-����������������""������"�N6��0�*� 
K-����<���$�0���"��������	'�(���!� �����$� � ������
# ���!��"���!����7!���!�����������
� ��!��"����
#�-$� ��� ���
# "�N6��K��(,%�������0�*�,-������� P�����<�����J���N+�����(�0�*����#���

�)% �*%�+,�� ���
�������������	
���������� 

 

�(������������ ��!��"� 
���	'�(�'��"����)  

�������&�#��� $�-�-����<���&�#���0�*�����#�����&�#���0�*�!��� �� 
6�"��' 6�"I���(� 

!� ��6�"�����-��
�
���
# ��(���� ��!��"� �K-�!� ��"����-������#�-��6�"��'���K��K� �#�-����'���I���(����K� #���

8 ����0��"����-����� �(I��J(��,(��*

����-����������� ��!��"�����!����<�!������#���!����,�'��
�%"������(�����* ��-��"��
(S2) 7����<�

P�����<�!-�����0���(I��J(��,(,���)���� 7.2 ��
#��0 � 7.3 �� 

�-�����-����������� ��!��"���*��O�#���������������� �����	'�(� ��-��"���������
����""������"�N6��0�*� 

��!����7!���!�����������
� ��!��"����
#�-$� ��� ���
# "�N6��K��(,%�������0�*�,-������� P�����<�����J���N+�����(�0�*����#���
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7.2 ��������	
����������%���-��� �%������!���%� 

������	�
������ 4-6 $� 
# ,����0�������N������%� �
��� 20 �W0 ��#� �0�����
������ ��!��"�
�� ��������	� XY����� �(��� !�06�� ��!��!�(���!��"� %��
K 0 ��)��������(��� 
������	� ��"����#O��) �K����K�4 ,�����"���!��"� ��������%� �����-���� �����$� "��,����0
"-�
K �-��� ��!��"�
��,-�� �� �����<�!����N� "�� ��N����%� ���,( (S0) ��N���,�'��0�*����� 
(S1) ����N���,�'��0�*�!)� (S2) %����(��N��������� ��!��"���*�!����N�$� !���$� 
�,������� 
7.1 7�� 7.4 ���,������������,-�� �� !-���)���� 7.3 �!����������������� ��!��"���*�!��
��N� 

*����	�� 7.1 �����	
���������� �. 2548-2551 (� �����) 
�W ������	� ���XY����� ����(��� !�06�� !��!�(���!��"� ��� 

2548 337,692 9,668 22,367 200,500 28,661 598,887 
2549 370,629 9,742 15,644 228,610 42,351 666,976 
2550 431,993 14,185 18,748 283,442 51,931 800,300 
2551 464,075 14,521 14,714 293,959 56,038 843,307 

 

*����	�� 7.2 �����	
����������*�����3�����*% (S0) �. 2552-2571: (� �����) 
�W ������	� XY����� ����(��� !�06�� !��!�(���!��"� ��� 

2552 508,095 17,305 19,443 316,131 71,830 932,804 
2553 586,104 30,587 28,463 369,728 94,286 1,109,168 
2554 583,623 24,542 33,104 384,204 96,372 1,121,843 
2555 617,600 26,262 39,261 398,915 103,973 1,186,010 
2556 599,802 24,281 36,235 395,409 119,477 1,175,205 
2557 614,192 26,364 41,616 423,748 133,446 1,239,365 
2558 641,864 28,604 47,513 454,339 151,139 1,323,459 
2559 655,173 31,028 53,967 486,564 170,139 1,396,871 
2560 669,338 33,678 61,025 521,246 191,671 1,476,959 
2561 683,431 36,575 68,735 558,642 224,659 1,572,042 
2562 694,960 39,745 77,151 598,908 251,167 1,661,932 
2563 725,850 43,248 86,330 642,301 280,630 1,778,359 
2564 738,400 47,017 96,332 688,366 315,590 1,885,704 
2565 749,274 51,099 107,224 738,007 352,144 1,997,747 
2566 759,693 55,545 119,075 791,556 403,454 2,129,323 
2567 774,764 60,387 131,963 849,309 450,022 2,266,446 
2568 810,591 65,659 145,969 911,637 502,559 2,436,416 
2569 827,169 71,395 161,181 977,528 561,578 2,598,852 
2570 845,208 77,634 177,692 1,048,559 630,511 2,779,605 
2571 863,846 84,419 195,605 1,125,114 721,304 2,990,288 



 ������Q���!��� �� %"��������	��(������������ ��!��"� 
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*����	�� 7.3 �����	
����������*����*�$����:����� (S1) �. 2552-2571: (� �����) 
�W ������	� XY����� ����(��� !�06�� !��!�(���!��"� ��� 

2552 529,995 107,280 20,539 326,384 72,573 1,056,771 
2553 669,964 122,194 30,769 385,460 146,479 1,354,866 
2554 699,619 117,800 36,753 405,876 156,781 1,416,829 
2555 737,609 121,191 44,394 427,150 172,229 1,502,573 
2556 751,108 124,305 43,036 430,964 190,082 1,539,496 
2557 802,734 128,192 50,268 467,354 213,643 1,662,190 
2558 833,611 132,284 58,212 506,781 242,041 1,772,928 
2559 864,232 136,572 66,928 548,494 272,261 1,888,486 
2560 894,533 141,166 76,481 593,469 306,231 2,011,881 
2561 925,070 146,157 86,939 641,986 343,858 2,144,011 
2562 952,365 149,930 98,377 694,229 385,581 2,280,482 
2563 967,943 155,883 110,875 750,484 432,017 2,417,202 
2564 982,660 162,199 124,518 810,063 486,338 2,565,778 
2565 995,496 168,970 139,399 874,079 543,148 2,721,093 
2566 1,008,713 176,261 155,617 942,885 606,812 2,890,288 
2567 1,045,448 184,065 173,280 1,016,823 678,341 3,097,957 
2568 1,064,043 192,469 192,502 1,096,248 758,758 3,304,020 
2569 1,080,144 201,579 213,407 1,179,462 847,089 3,521,680 
2570 1,098,490 211,427 236,128 1,268,523 948,597 3,763,165 
2571 1,117,544 222,093 260,807 1,363,736 1,064,789 4,028,969 
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*����	�� 7.4 �����	
����������*����*�$����:���� (S2) �. 2552-2571: (� �����) 
�W ������	� XY����� ����(��� !�06�� !��!�(���!��"� ��� 

2552 552,250 263,573 22,731 331,179 72,573 1,242,306 
2553 720,884 281,115 35,381 396,193 185,945 1,619,518 
2554 771,211 280,485 44,051 423,330 197,308 1,716,385 
2555 836,262 287,389 54,661 452,187 215,351 1,845,850 
2556 874,139 294,354 56,640 464,260 236,189 1,925,583 
2557 953,203 302,294 67,571 509,863 262,636 2,095,567 
2558 1,007,969 310,615 79,610 559,516 294,249 2,251,959 
2559 1,061,675 319,059 92,851 612,394 327,935 2,413,914 
2560 1,113,745 327,830 107,394 669,600 365,909 2,584,478 
2561 1,166,332 337,202 123,348 731,405 408,231 2,766,517 
2562 1,197,268 345,576 140,829 797,989 454,572 2,936,235 
2563 1,212,945 356,392 159,965 869,637 506,402 3,105,341 
2564 1,229,707 367,805 180,889 945,382 569,136 3,292,919 
2565 1,244,732 379,907 203,749 1,026,454 633,208 3,488,051 
2566 1,261,654 392,697 228,701 1,113,161 705,339 3,701,551 
2567 1,302,685 406,018 255,913 1,205,851 786,757 3,957,225 
2568 1,320,008 420,113 285,568 1,304,698 878,748 4,209,136 
2569 1,333,225 435,278 317,860 1,406,988 980,171 4,473,522 
2570 1,349,530 451,497 352,999 1,515,094 1,096,949 4,766,070 
2571 1,366,569 468,921 391,210 1,628,926 1,230,868 5,086,493 

 

���	�� 7.3 ��-��;����!�<=�&!����	
����������	�:����<� 20 �.�������� 
(� ��� �����) 

 
�����: ��������"����N%��"N�) �(��� 
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���,������� 7.2 7�� 7.4 ��#O��-�%"��!� �����
K �-��� ��!��"�0��$����������$���-�����

��� 20 �W0 ��#� � %��!��!-��0�����
K �-��� �����	������%� �����,���������,����0��������
�������� ������	� (P�����<�,����0�����N+0�����������	�I(���) ������	����������	�!��!-��$� 

�� �"�������]������ !-�������(�����"�����
K �-��� ��!��!�(���!��"� P�������,����(��0�*��� �����������
�) !)����� ���!-��!�(��������-�� ��K. ����)��"��(�������O�� ��%���!��(��0�*� ��<�, � ���!-��#����
�����(��
���,�������O����"�����
K �-�����������(�������^�� P���$� !��,(
# �����$����"�����-�����
�
�����^����"%�%��������������
K �-��� ����*��(��0�*���-�������O� (�� ����$�-��-�����������^��
�� ������"(���<�!��!-��0�����$� ��K�K�,( �,-��-�,��0�*����) �)���� 7.4 �!��!��!-����������� ��
,-��8 
���N����%� ���,(
��� 20 �W0 ��#� � 

���	�� 7.4 ����!�������	
�����*!��> ��;����3�����*% (S0) 

 
�����: ��������"����N%���) �(��� 

 

��������(����
K �������������� ��!��"�����O���(����!)�0�*�,��������� 20 �W0 ��#� � 
%������N�-� ����������-��� ����*��(����� 8 �!�� �������	
��W 2551 ��<�����N 3-5 � ��
� �����
��W 2571 0����N����%� ���,( ��,�'��0�*����� ����,�'��0�*�!)�,�������� ��"��7�����
!��"�4�(����������$��, ��7��,�����
���������*#���"��7��
����,��!(�
��-����������������� ��
!��"���-��$�!��#������", 0 ��(���N�,-�$���*�����%�K�+,-�����(�"��#+����������������� ��
!��"�  

1) ��������� ��!��"�,���,-����%� � %���Q�� _���%� ���,(` ��-�
# ��(��]4#�� ���#�-�
��(�!���!���#���$�- �����������<�!(��������(�0�*�"-��0 ����-������<����%� ����,-������������
���,��7���]������ #����(����
����",��$�-������� �O�����<�, ���������������������
��������
K ��)-
��]�������� 

2) #���#�-���(�!���!������������!��#������%� ���,( !��"�$���O���,�*�"��7����(��0�*��-�"���
��(����������� ��!��"��$�� �����!����7,��"��7��0�������$�  $�-�-����<������(��
"�N6��K��(, ����)����K�K����-�,-��8 �����(��"���!����7
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� ��!��"� ��<�, � P��������(����������� ��!��"�$� �!����<�,����-��$� 
���N���,�'��0�*�
��������,�'��0�*�!)�  

3) #���#�-���(���$�-������� ($�-�-����<���N�
�) #������]4#�
�����J(��,(!��#��������,���� 
����������$�� ��������$� ��"����� $�-�-����<� (�) �������������� ��!��"����
������� (0) ����J(�)����"��������
# 6�"��'��"���!����7
�������6�����0�*�#��6�"
!-������$�-�� ��#���$�-, ��������6�� P����$� ��-��7��
����������,-�$�
�,��� ��0��
#��0 � 7.2 ��*  #��� (") ���
K ������!��"�K-�� %��������!��"�#��������*�K��K���I���(�
���K� (
��)����0�� CSR) �����K-��!����7��<�$� ��*�� ����(���� �K-���(���,(���(���� 
#�����"��������<�
����
K ��(������%�����!����7����������I+��(�$�  P�����<�0 ��6(����
�
#��0 � 7.3 

4) #����(��������������� 
���N���,�'��0�*�!)� #����������(#�������������0�*� �����
K ��� 
���!��"�$� ���0�*� 
���N��K-���*�"����(�������������0�*�$����
�������
�� �� 7����<����
��������,�'��0�*�!)���-� (S3) P�������O���*�$� ��-��7��
����������
�#��0 � 7.4 0��
����������* 

�#�-���(��������������� ��!��"������� ��!���#�-� "�� ��'������� ��'���� ��7(�� "�������� 
��I���(����K� 
��]�������#�-���(����!��"�4���!��"����'������� "(���<������� ��� 69 0���#�-���(�
��*�#�� �������"��"���������-������ ��� 23.5 ��'���� ��7(����I���(����K��-��� ����� "�� 
� ��� 4.0 �� 3.7 ,�������� (,������� 7.5) 

*����	�� 7.5 ����!�����!���%���������� �?�����. 2548-2552 (� ���) 
��'������� ��'���� ��7(�� "�������� I���(����K� ��� 

68.8 4.0 23.5 3.7 100.0 
�����: ��������"����N%��"N�) �(��� 

 

��'�����������'���� ��7(�������$� ���6�	�������<�#��� P���������O�$� ��-�$��O0�*���)-���
6�����	'�(� #�����	'�(������$� �O��� 
�������������"����������I���(����K��O������(�����
������ ��!��"���������	'�(����K-���� �,-������]����������(���,(�$�  �K-�I���(����K������(�����
K �-��
� ��!��"��� 6�����	'�(��$�-���*��������O��<�$� #��������N��"+��������������%�K�+
# !��"� 
(CSR) ��-����(���� 

�����-�6���#�-����'�����������'���� ��7(����*� 
�������	���*$� !��,(
# ��'���
� ��7(���0 �����!-���-�����0�*� %���Q����-���(������-�����6��
�����������)��"���-��"��(��� 
���
# !��!-��"-�
K �-��� ��!��"�0�� ���. 
��]��������)-���� ��� 4.0 0������-�����"-�� 8 ��(��0�*���
������<�� ��� 7.8 7�� � ��� 12.7 
��W 2571 �� ��,-��N� ��$� !��,(
# 6�"I���(���!-���-��
�
������6�����0�*�
�0N���"����������!��!-���� ����!��
�,������� 7.6 
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*����	�� 7.6 ����!�����!���%���������� �. 2571 (� ���) 
  ���%� ���,( ��,�'��0�*����� ��,�'��0�*�!)� 
��'������� 60.5 58.4 59.4 
��"+����"���!-��� ��7(�� 7.8 12.7 10.2 
"�������� 21.0 18.7 17.5 
I���(� 10.8 10.2 12.8 
��� 100.0 100.0 100.0 
�����: ��������"����N%���) �(��� 

 

���������6�����	'�(���!-��!��"�4,-�������#��"����������0����(������� ��!��"� 
�������������,-����$� 6�"��'
��)�0����(����$� 6�	� ������,-����$� 6�""����������I���(�  ���
, ���(�"��#+
�!-����*��(���,(�  
������*$� ���#����<�!��,('�����0���,��������	'�(�����,����(�
�c&�$�  ����!��
�,������� 7.7 %�������<�!����N�"�� ��N�'�� ��N�,��� ����N�!)� ��
# �W 2552 
��������0���(�d,(���	'�(�%��P����
K ����
����cef�,��7���W 2554-2555 �� ��,-��N� !-����,��
��(��c&��O��<�$�
��(��������������,�����0���,��������	'�(�  

��N�'����*�
# ���	'�(�$��0���,��,����,(
���,��� ��� 4.0 ,-��W (,�*��,-�W 2555 ��<�, �
$�) P���,�����-���,�����0���,��
��� 40-50 �W����-���� (�Q������-�� ��� 6 ,-��W) �����"�� 
����������#O��-��]�����#-����0���,��
����,P���"�����
K ��������I���K�,(����������"�7)���*��
$�-��<���(����,-�$� �����*������$��$� �0 �!)-!7��0���������������$� ����������� (middle 
income country) P�����������,�����0���,��,�����-������"��*���(����^�������
#�-8  

!-����N�,�������N�!)���*� 
# ����,�����0���,��
�6����,(,�����-���!)���-���N�'��� ��� 
1.5 �� 1.0 ,�������� ,������� 7.8 �!���������$� ��K�K�,(������� �� GDP 
��W 2552-2571 

�� ���0���,��%������,�����-�
����, ��-��$��O,����,�����0���,��������O$�-�-��,���
��-�� ��� 4 %�����#,�#��������"�� 

• ����(������������0���,��0�����	'�(�,������6�� (potential economic growth) �����
��*�#��"�����N+�-���,�����0���,��0�����	'�(�$���-����)-�#�-��� ��� 4.5-5.5  

• ���0���,��0�����" �%���-��������	�������(�$� $�  ���������(�������0�����	'�(�
#���
#�-8 �K-� ��� �(����� ��!�P�� �����P(� 

• �� ��K���
����������0��$�����!��!-���� �,-"���-������!(�I(6����(��0�*�,��
����������	��Q����������(��0�*���-�������O� 

• #�����	'�(�0���,��,�����-�� ��� 3 ��<�����,-�������������7�� 20 �W �]4#�#��*
!�I��N6�"��'�������<��]4#����*���� �,-%��!-��
#4-�� ����(��������,�����
���	'�(��#6�"������� �]4#���* �K-���(�������!)�0�*����6�"��' ���
# "-���(��-��,����
�����!-����0���,��0�*� ����
# ���0���,��������!)-����$�-,�����-�� ��� 3 $�  
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*����	�� 7.7 ���*%$���������*��	���"�#$�%&��-��*����%��A�� �. 2552-2571  

�W 
���$� ��K�K�,(�� ��(� (� ���) ��,����(��c&� (� ���) ���$� ��K�K�,(,����(� (� ���) 
��N�,��� ��N�'�� ��N�!)� ��N�,��� ��N�'�� ��N�!)� ��N�,��� ��N�'�� ��N�!)� 

2552 -2.8 -2.8 -2.8 -0.9 -0.9 -0.9 -3.7 -3.7 -3.7 
2553 2.0 3.0 4.0 2.2 2.2 2.8 4.2 5.2 6.8 
2554 2.5 3.5 4.5 1.5 2.0 3.0 4.0 5.5 7.5 
2555 2.5 3.5 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.5 8.0 
2556 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2557 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2558 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2559 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2560 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2561 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2562 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2563 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2564 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2565 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2566 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2567 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2568 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2569 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2570 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
2571 2.5 4.0 5.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 

 

*����	�� 7.8 �-�� ���B����-=�=�*% (GDP) �. 2552-2571 (���� �����) 
�W 0���,�� 2.5% 0���,�� 4.0% 0���,�� 5.0% 

2552 8,768,076 8,768,076 8,768,076 
2553 9,136,335 9,224,015 9,364,305 
2554 9,501,788 9,731,336 10,066,628 
2555 9,881,860 10,266,560 10,871,958 
2556 10,277,134 10,882,553 11,741,714 
2557 10,688,219 11,535,507 12,681,051 
2558 11,115,748 12,227,637 13,695,536 
2559 11,560,378 12,961,295 14,791,178 
2560 12,022,793 13,738,973 15,974,473 
2561 12,503,705 14,563,311 17,252,431 
2562 13,003,853 15,437,110 18,632,625 
2563 13,524,007 16,363,337 20,123,235 
2564 14,064,967 17,345,137 21,733,094 
2565 14,627,566 18,385,845 23,471,741 
2566 15,212,669 19,488,996 25,349,481 
2567 15,821,176 20,658,335 27,377,439 
2568 16,454,023 21,897,836 29,567,634 
2569 17,112,184 23,211,706 31,933,045 
2570 17,796,671 24,604,408 34,487,688 
2571 18,508,538 26,080,672 37,246,704 



 ������Q���!��� �� %"��������	��(������������ ��!��"� 
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����-����������������������N���$� ��*� , �����$������������������$� ��K�K�,( %��"(�
��<�!��!-�� P����!��
�,������� 7.9 ���)���� 7.5 !��#�����N����%� ���,(  

*����	�� 7.9 ����!�������	
����������*!��> ���3�����*% (S0) (� ���) *!����B����-=�=�*%
��;�$���. 2548-2571 

�W ������	� ���XY����� ����(��� !�06�� !��!�(���!��"� ��� 
2548 4.8 0.1 0.32 2.8 0.4 8.0 
2549 4.7 0.1 0.20 2.9 0.5 8.0 
2550 5.1 0.2 0.22 3.3 0.6 8.8 
2551 5.1 0.2 0.16 3.2 0.6 8.6 
2552 5.8 0.2 0.22 3.6 0.8 9.8 
2553 6.4 0.3 0.31 4.0 1.0 11.0 
2554 6.0 0.3 0.34 3.9 1.0 10.5 
2555 6.0 0.3 0.38 3.9 1.0 10.5 
2556 5.5 0.2 0.33 3.6 1.1 9.7 
2557 5.3 0.2 0.36 3.7 1.2 9.6 
2558 5.2 0.2 0.39 3.7 1.2 9.6 
2559 5.1 0.2 0.42 3.8 1.3 9.5 
2560 4.9 0.2 0.44 3.8 1.4 9.4 
2561 4.7 0.3 0.47 3.8 1.5 9.3 
2562 4.5 0.3 0.50 3.9 1.6 9.1 
2563 4.4 0.3 0.53 3.9 1.7 9.2 
2564 4.3 0.3 0.56 4.0 1.8 9.1 
2565 4.1 0.3 0.58 4.0 1.9 9.0 
2566 3.9 0.3 0.61 4.1 2.1 8.9 
2567 3.8 0.3 0.64 4.1 2.2 8.8 
2568 3.7 0.3 0.67 4.2 2.3 8.8 
2569 3.6 0.3 0.69 4.2 2.4 8.8 
2570 3.4 0.3 0.72 4.3 2.6 8.7 
2571 3.3 0.3 0.75 4.3 2.8 8.7 
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���	�� 7.5 ����!�������	
����������*!��> *�����3�����*% (S0) *!����B����-=�=�*% 
��;�$�� (� ���) 

 
�����:��������"����N%��"N�) �(��� 

 

��#O��-�
���N����%� ���,( ������0����(������� ��!��"�,-����$� ��K�K�,(����,��
!)�0�*�
�K-���W 2552-2555 �� �"-�������0 �!)-����
�� �"������K-���W 2550-2551 %�������(��0�*�
K���"�����*��<������ (�) �(�d,(���	'�(������0���,��,�����-���,(
��W 2552-2554 �� (0) ��(�
�����!��#���%"�����$���0 ��0O�
��W 2552-2555    

��-��$��O,��#��!��"�$��, �������(����,�'����������� ��!��"�
# !)���-����%� ���,(
�� � !��!-����������,-����$� ��K�K�,(��N�'���O�!)�0�*���� ����!��
��)���� 7.6 

���	�� 7.6 ����!�������	
�������������*!����B����-=�=�*%���������3���: ��;�
�"�#$�%&����*�������- 4.0 (� ���) 

 
�����: ��������"����N%��"N�) �(��� 
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��-����-�#�����	'�(�0���,����O���-���N�'�� !7�����N+�O�����-��)���� 7.6 �,-7 �
���	'�(�0���,��,�����-� !7�����N+�O���-��-��K-���� �����
# �#O�6�����������0���#�-���(����
!����7��!���!������������ ��!��"� �����(�"��#+���%� �0���,-��#�-������* 

���������	�
 

�����������'��� (������0����'�����������'���� ��7(��) ��<��#�-���(�!��"�4���!�� �����*�

������*�����������N����#�-���(������'���
��� 20 �W0 ��#� ��-��-����<���-�$� %�������"(�
"�����$� ��'��� (P��������� �����$� 6�	���<�#���) ��"���!�����I+������$� ����� %"��!� �����
��(, (�K-�#����(,!(�" �����!��6�	��,O���� �K-�!(�" �� ����,!�#����!)����$� 6�	��O�!)�,��$�� �� �,-
#����(,!(�" ����$� ���������� �6�	� �K-�������� �6�	��)�"-���(���������(,��������	,� 6�	��O�
,�����-�) ��������*���0�*����%"��!� ��6�	� �K-�#��"�������
�������0�*� ��'����O�$� ���6�	�
���,�� "��6�	���(�$� ��""�I�������6�	���(�$� �(,(��""� ���0�*� !-���]�������� �O���K-� 6���(�d,(
���	'�(�#���6��c��!�)-����
# ��O�6�	�$� ,���#���!)���-�6����,( ��<�, � 

�������N������$� ��'���������#��� ��!����0 ���-�� "�� 

���$� ��'���  = f(���$� ��K�K�,(, %"��!� �������(,, %"��!� ������,��6�	�, �]��������)
 

 

%�����$� ��K�K�,(�������,-���O���(�6�	���*�"�����$� ��K�K�,(�����<�,����(� (nominal 
national income) P���7)����#��� ����,�����0���,��������	'�(������ ��(�����,����(��c&����"(����
���!(�" ������0�*�,�������(, (���������-� GDP deflator) ������$� !��,($� 
�,������� 7.7 �� 7.8  

,�����7��$�������#���������$� 6�"��' "��%"��!� ��6�	� P�����"���P��P ������"���
��<�$�
� 
����",#���#����)���� �,-!(��#��������-����<����%� �#���"��������������$����0 �!)-
������0�*� !-���
# !��!-�����$� 6�	����,����(�����0�*� P�������0 �!)-,��������������<������*����
$�-��������	���-����(�����-������%� ���<���-��
� 
������*���
K ���%� �"�����<������ (urbanization 
rate) ��<��]��������N��� ���������������)-
�����-����)-
��0,�������<�!-��
#4- ,������� 
7.10 �!����,��"�����<������#�����,�������)-
��0,������#�-���W 2518-2551 

��#O��-�"�����<�����������%� ���(��0�*�,��� �� ���<�$���-��K �8 
������*���
K ��,�������(��
0��"�����<������
����,0��,������� 7.10 
��������N���$�0 ��#� � �� ���������$� $�
K 
����
����N������$� 6�"��'�����#���� %�����������N���!�������$� 6�"��'�!��$� 
�,������� 
7.11 
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*����	�� 7.10  ��*��������!<���,�� (urbanization rate) �. 2518-2551 
�W '����K��� '��"�������� �W '����K��� '��"�������� 

2518 27.8% 27.1% 2535 32.9% 29.7% 
2519 27.7% 26.8% 2536 32.9% 29.8% 
2520 27.7% 26.4% 2537 33.0% 30.0% 
2521 27.6% 26.1% 2538 33.2% 30.1% 
2522 27.5% 25.8% 2539 33.4% 30.2% 
2523 27.4% 25.4% 2540 33.5% 30.4% 
2524 27.3% 25.1% 2541 33.5% 30.5% 
2525 28.1% 25.7% 2542 33.4% 30.7% 
2526 29.0% 26.3% 2543 33.5% 30.9% 
2527 29.8% 26.9% 2544 34.2% 31.8% 
2528 30.7% 27.5% 2545 34.3% 32.0% 
2529 31.6% 28.1% 2546 34.5% 32.0% 
2530 31.9% 28.4% 2547 34.7% 32.0% 
2531 32.2% 28.8% 2548 33.1% 30.7% 
2532 32.2% 29.1% 2549 31.6% 29.6% 
2533 32.3% 29.4% 2550 32.0% 29.9% 
2534 32.6% 29.6% 2551 32.5% 30.2% 

�����: "����N������N�����(���,(����0 ��)����!�����6�����	'�(���!��"��W,-��8 %��!��������!7(,(�#-�K�,( 
 

*����	�� 7.11   �������-��;���	���Q%*%�����������B����$ ������ 
Dependent Variable: LOG(GOV_REVENUE)  

Method: Least Squares   

Date: 09/23/09   Time: 16:11   

Sample (adjusted): 1981 2008   

Included observations: 28 after adjustments  

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C -1.723473 0.527642 -3.266365 0.0034 

LOG(GDP_NO) 0.621086 0.159144 3.902667 0.0007 

D_CRISIS -0.145968 0.031188 -4.680273 0.0001 

URBAN_HH 2.151462 0.934871 2.301346 0.0308 

LOG(GOV_REVENUE(-1)) 0.376732 0.146719 2.567706 0.0172 

     

     
R-squared 0.996262     Mean dependent var 13.11487 

Adjusted R-squared 0.995612     S.D. dependent var 0.827677 

S.E. of regression 0.054827     Akaike info criterion -2.808825 

Sum squared resid 0.069139     Schwarz criterion -2.570931 

Log likelihood 44.32354     F-statistic 1532.518 

Durbin-Watson stat 1.186095     Prob(F-statistic) 0.000000 
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"-����!7(,(!-��
#4-�����-���
� �����*��������!�� autocorrelation �� integrating 
equation ,������� 7.12 �!�����������N���$� 6�"��' ��"(���<�� ���0�����$� ��K�K�,(
�
��*�!����N�0�����0���,��������	'�(� P�����#O��-����$� ��'��������%� ���(��0�*���O���-����$� 
��K�K�,( %�����]����#����������"�����,��0���������0 �!)-������0�*����
# ��'��������$� ���6�	�
���,�����0�*� ��
��W 2571 ��'���������$� "(���<�� ��� 21.1-21.6 0�����$� ��K�K�,(
�� ��,-��N� P�����(��0�*���-�� ��� 4 0�����$� ��K�K�,(�������������!��!-��
��W 2550  

���������$� 6�"��'����������������$� ��K�K�,(��(��0�*��-����<�#�������������#�����-�
������-�����#�-���(�!���!����������������
K �-����-��� ��
���N����%� ���,(#��� S0 (P�����
����-������ ��!��"���*�#��$�-��(��0�*� �),������� 7.9 ���)���� 7.5 �� 7.6 0 ��, �) ������!���-�

���N����%� ���,(��*!��"�$�����!����7���������������(��0�*�0������-��� ��!��"�$� ��� !-���
!����7$�7����,�'��0�*����� (S1) �� 0�*�!)� (S2) #���$�-��*�, ���(���N���(���,(��-� 

*����	�� 7.12  ��-��;������B����$ ����-�����-��� GDP �. 2548-2571 

�W 
0���,�� 2.5% 
(� �����) 

0���,�� 4.0% 
(� �����) 

0���,�� 5.0% 
(� �����) 

0���,�� 
2.5% 

0���,�� 
4.0% 

0���,�� 
5.0% 

2548 1,241,236 1,241,236 1,241,236 17.5 17.5 17.5 
2549 1,389,546 1,389,546 1,389,546 17.7 17.7 17.7 
2550 1,455,059 1,455,059 1,455,059 17.1 17.1 17.1 
2551 1,496,165 1,496,165 1,496,165 16.4 16.4 16.4 
2552 1,318,257 1,318,257 1,318,257 15.0 15.0 15.0 
2553 1,611,187 1,620,773 1,636,040 17.6 17.6 17.5 
2554 1,787,422 1,818,179 1,863,407 18.8 18.7 18.5 
2555 1,911,882 1,970,398 2,060,765 19.3 19.2 19.0 
2556 2,017,089 2,113,961 2,253,875 19.6 19.4 19.2 
2557 2,117,092 2,259,393 2,454,797 19.8 19.6 19.4 
2558 2,217,722 2,411,381 2,669,422 20.0 19.7 19.5 
2559 2,321,428 2,572,208 2,901,090 20.1 19.8 19.6 
2560 2,429,311 2,743,204 3,152,160 20.2 20.0 19.7 
2561 2,541,942 2,925,343 3,424,668 20.3 20.1 19.9 
2562 2,659,691 3,119,487 3,720,618 20.5 20.2 20.0 
2563 2,782,853 3,326,479 4,042,094 20.6 20.3 20.1 
2564 2,911,702 3,547,191 4,391,328 20.7 20.5 20.2 
2565 3,046,510 3,782,542 4,770,727 20.8 20.6 20.3 
2566 3,187,557 4,033,506 5,182,901 21.0 20.7 20.4 
2567 3,335,134 4,301,119 5,630,685 21.1 20.8 20.6 
2568 3,489,543 4,586,488 6,117,155 21.2 20.9 20.7 
2569 3,651,100 4,890,790 6,645,654 21.3 21.1 20.8 
2570 3,820,137 5,215,282 7,219,813 21.5 21.2 20.9 

2571 3,996,999 5,561,303 7,843,578 21.6 21.3 21.1 

�����: ��������"����N%��"N�) �(��� 
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• ����-�������(��0�*�
� 

• ���	'�(��0���,������ �������
�

• ��'�����"��������<�, ��
K �-��� ���������$�-
K-� ��!��"� 

• 6�"!-��������!-��
�������6��$� ���� �������
�
��,-�
�������<�#���!����7��(��0�*����$� #���$�- 


����!���� � "�����<�$�$� ��������(�0����������� ��!��"� �-��0�*������������������
�#�-���������$� ������-��0���#�-���(�#���0��6�"!-����*� 
"���"��� Non-SI spending 0�����6�"!-��$�-�����6�"��'��-���*�

Non-SI Space = ���$�  

��!��#���6�"��' "�� 

Non-SI Fiscal Space = 

 

���	�� 7.7 ����R�����!�<=�&!��	���%<=!��������� 
 

 

,������� 7.13 �!��0 ��)����!����7K-��,��"��7��0 ��, � %����<�0 ��)����
K �-��� ��!��"�
0���,-��#�-���(�
�!�����%� � 
������������#�-���W 2551 ���W 
6�"��' P��������'�����������"+����"���!-��� ��7(�� 
!����7���$�
K �-��������(�������������(
K-� ��!��"� �K-������^�����	'�(� �����%"��!� ����*�'�� 
��<�, � 

!)-���	'�(�'��"����)  

����-�������(��0�*�
� S1 �� S2 ��*������� �������
� 

���	'�(��0���,������ �������
� 

��'�����"��������<�, ��
K �-��� ���������$�-
K-� ��!��"� (Non-SI) ���� �������
�

6�"!-��������!-��
�������6��$� ���� �������
�
��,-������������� 
�������<�#���!����7��(��0�*����$� #���$�-  

"�����<�$�$� ��������(�0����������� ��!��"� �-��0�*������������������
�#�-���������$� ������-��0���#�-���(�#���0��6�"!-����*� 4 �#�-�������� ����!��
��)���� 

0�����6�"!-��$�-�����6�"��'��-���*� %�����#��� �� 

$�  w ����-��� ��!��"�0��6�"!-��,-��8 

 

SI Fiscal Space = ���$� �����'��� w ����-��� ��!��"����0����'��� 

����R�����!�<=�&!��	���%<=!��������� (Non-SI Spending) ���X���!��*!��>

�!��0 ��)����!����7K-��,��"��7��0 ��, � %����<�0 ��)����
K �-��� ��!��"�
0���,-��#�-���(�
�!�����%� � (S0, S1�� S2) ��
�!����N����0���,��������	'�(� 

���W 2571 ��
�,��� ���!�� Non-SI Fiscal Space
�����'�����������"+����"���!-��� ��7(�� (�!��
��)���� 7.8 � ��) ���$� !-��

!����7���$�
K �-��������(�������������(
K-� ��!��"� �K-������^�����	'�(� �����%"��!� ����*�'�� 

7-15 

���� �������
� 

������������ (S0-S2) 

"�����<�$�$� ��������(�0����������� ��!��"� �-��0�*������������������
������� ����!��
��)���� 7.7 

 

���X���!��*!��> 

 

�!��0 ��)����!����7K-��,��"��7��0 ��, � %����<�0 ��)����
K �-��� ��!��"�
��
�!����N����0���,��������	'�(� 

Space �Q��0��
���$� !-������#�����*

!����7���$�
K �-��������(�������������(
K-� ��!��"� �K-������^�����	'�(� �����%"��!� ����*�'�� 



 ������Q���!��� �� %"��������	��(������������ ��!��"� 
7-16 6��
, ������$0�����������������!��"� ���������,��!)-!��"�-���	'�(�'��"����)  

*����	�� 7.13 �����-������&!�����������*!����B����-=�=�*%<���;�*!��> ��- Non-SI 
Fiscal Space ���X����$ 

    
�Q�����W  

2548-51 
2571 

0���,�� 2.5% 0���,�� 4.0% 0���,�� 5.0% 

S0 

��'������� 6.4 9.8 6.9 4.9 
��"+����"���!-��� ��7(�� 0.4 1.3 0.9 0.6 
"�������� 2.1 3.4 2.4 1.7 
I���(� 0.4 1.7 1.2 0.9 
��� 9.3 16.2 11.5 8.0 

S1 

��'������� 6.4 12.7 9.0 6.3 
��"+����"���!-��� ��7(�� 0.4 2.8 2.0 1.4 
"�������� 2.1 4.1 2.9 2.0 
I���(� 0.4 2.2 1.6 1.1 
��� 9.3 21.8 15.4 10.8 

S2 

��'������� 6.4 16.3 11.6 8.1 
��"+����"���!-��� ��7(�� 0.4 2.8 2.0 1.4 
"�������� 2.1 4.8 3.4 2.4 
I���(� 0.4 3.5 2.5 1.7 
��� 9.3 27.5 19.5 13.7 

Non-SI 
Fiscal 
Space 

S0 10.7 10.6 13.5 15.6 
S1 10.7 6.1 10.3 13.4 
S2 10.7 2.4 7.7 11.5 

�����: "����N%��"N�) �(��� 

 

���	�� 7.8 �!�<=�&!��	���%<=!��������� (Non-SI Spending) ���X����$ (�����-��� GDP) 
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��#O��-�
���N�!)� "�����	'�(�0���,��� ��� 5 ,-��W%���Q���� 6�"��'�$�-���]4#��#�-���(�
�������������� ��!��"�
�������%� � ������ Non-SI 
��W 2571 �����-�
��W 2551��-��������#����
6�"��'!����7���6����������� ��!��"���(��0�*���-���N� S2 !-��
���N�'����*�6�"��'!����7
���6��0������-��� ��!��"�,�����%� ���,(����,�'��0�*�����$�  �,-�������-��������������
� ����
���N� S2 %���O���!����7���$� #��!��"�,�������-�����-��� ����������(
K-� ��!��"�!����7
������$�  P�����<�!(�������(�0�*�����������^���� ��������*�#���������-��� ��!��"��0���,����O���-�
� ������8  

��N��������]4#�� �������(�"��#�����	'�(�0���,���Q���������� ��� 2.5 
�K-���� 20 �W
0 ��#� � ����]4#��#���������N������������� �������
���,�'��0�*�������!)� �,-�����$� 
�
���%� ���,( �����*���,�����0���,��#��,�����-�� ��� 2.5 !��"�$������]4#�
����
# ��(������
!��"������ ����������� �,������-������$� � �� �,-�O"�$�-����������������,-�, ������������� �K-�
����-��
���������%"��!� ����*�'��������	'�(� ����-�������"�������"� ��<�����-������-��,��$� 
���  

,������� 7.14 �!��"�����<�$�$� ��������(�0����N�,-��8 ������	� ,�������-��0 ��, �  
��-��%��!����O"�� 
���N����%� ���,(��*� 6�"��'$�-�-�����]4#�� �������(� �,-#�����������
�����,����,�'��0�*����� ���	'�(��, ��0���,����-��� ��� ��� 4 ,-��W (��N�'��) ��#��
������7����,�'��0�*�!)���*������<�, ��,��������-�����$�-
K-� ��!��"�
���N�'�� �,-$�-�����<�, ��,��

���N�!)� P�����<���N�������!����7��(������-���������������� ��!��"���(�������,�'��0�*�!)�$� ���
� �� (����������<���N� S3) P�����<�����O�����$� �6(������(���,(�
�#��0 � 7.5  

*����	�� 7.14  ������]�B�B��	�������%���;�*!��>  

���
K �-��� ��!��"� 
��,�����0���,�����	'�(� 

0���,�� 2.5% 0���,�� 4.0% 0���,�� 5.0% 

���%� ���,( (S0) ��<�$�$�  ��<�$�$�  ��<�$�$�  

��,�'��0�*����� (S1) ���������"���!��"�4
#�- ��<�$�$�  ��<�$�$�  

��,�'��0�*�!)� (S2) ��<�$�$� ��� ���������"���!��"�4
#�- ��<�$�$�  

 

����(�"��#+����-���� ��<�����(���N�6����"�����<�$�$� ��������(�������W 2551 ����W 
2571 ��-���*� %���($� �)
�K-���#�-������-���<���-��$� �)���� 7.9 �!��,����-��
���N� S1 (��N�������
�)����"� ��8 ���)  

 

 

 



 ������Q���!��� �� %"��������	��(������������ ��!��"� 
7-18 6��
, ������$0�����������������!��"� ���������,��!)-!��"�-���	'�(�'��"����)  

���	�� 7.9 �!�<=�&!��	���%<=!��������� (Non-SI Spending) ���X����$��;� S1 
�. 2548-2571 (��!��:�����-��� GDP) 

 
 

���-�����-������(
K-� ��!��"���������
�K-���W 2550-2552 P�����<�K-��������������0�*�0��
����-��� ��!��"���!�"�� ��������*��� �
��W 2552 ���������-����(���,(�����%������,� �
���	'�(�0����'������#���%"�������<�����-��� ��!��"� �K-����*����K���) !)��������7 ��#� � �����c�� 
15 �W ��<�, � �����������
���������� S1 "N�) �(���$� !��,(�-�����-��#�������������	N7��� 
����������
# ����-������(
K-!��"���!��!-��,�����-�K-���W 2548-2551 ��-��,-���������<�����������
��"�� �����*�7���� �-�
�,��� ��0��K-����������N��� ����-������(
K-� ��!��"��������!)�0�*� �,-
�O�����<�����O��-������^��
�� ���������7)�������<�������������(�$�#���$�- ����<�$�$� �-�
������,-�, ���������������(�0�*�
�K-��������*� ��-��$��O,���������(�"�����<�$�$� 0�����
������ ����������(
K-� ��!��"���)-����#���0���0,����(���0��%"�������* !(����������!����7��-��$� 
�
0���0,0��������	���*"����������� ��!��"�����,������ �����	'�(��K-������ �$�-%��,�� �K-�
���!� �������������	�+P������
# ��!(�I(6�������(,0��������!)�0�*� ������������������
������������������������-��� �����	'�(�%��,��������-��� ������ (�K-� � ��"�������"�) $�  

�����������
������������ 

���,������� 7.13 ����-��%��6�""����������!��!-����(��0�*���<�!-��
#4- ���� ���N� 
���	'�(�%,��O�
�0N������%� ����
K �-��$�-!)� (���%� � S0 ��N�!)�) !-��I���(����K� ��!��!-��
��(��0�*������N� ����������������$� ��K�K�,( %��6�"I���(����K���(��0�*�
������N� P�����(�0�*����������
���
K �-��� ���(���P���"N����(���$� !��,(
# 0���,��"-��0 ����O�"��"(���<�� ��� 0.75, 1.00 �� 
1.50 0�����$� ��K�K�,( (��N����0���,��� ��� 4.0 ,-��W) 
��W 2571 !��#�����N� S0, S1 �� 
S2 ,�������� ����#�����������XY�����%��6�"I���(� ���!�����(������!��"� ��<�, � !-��6�"
"���������-����(��
���(�!��������!��"���*�
�!-�������<�!��!�(�����!-�����	������� �����
���	�����������-�����  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 2570

�	����


�	�����

�	��� !�



����� 7: ������������ ��!��"�!)-���	'�(�'��"����)  7-19 

��-��$��O,��7��6�"I���(���-����(��0�*��,-�O��<������(�����$�-����������)-
��(!�������<�$�$� 
��*�!(*� ������-��� ���(����O��<������������"� �"-����
# ��,�����
������ P���!�"����(��,��
���������^�������"%�%�����"��������<�
�����0-�0��0��I���(� �����*�0���0��I���(����
#4-0�*��O
�-�����
# ��"���, �����
K �-��� ����*��(��%��I���K�,(  

!-��6�""���������� �, ���-����(���(��0�*� �,-�����"���!����7
�������6�����
K �-�����
��(��0�*�$� ������ ��������������$� ��(��0�*� �����*�����0 �!)-���� �����
�������0�*�,�����
�����������%"��!� ��,��������� P���#���7�����$� "-�� ��������������0�*��K-��������������������
������������ �����*����$�-�-�����]4#�
�������6��!-����(��������$�-��������* �����*����$� 
!��!�(��� "���"� �"����������"����!������(��0�*���������)-
����� �� P�����������
# ������
���������
K �-����(��0�*� !��"� ������!�(����"���, �����"�N6��K��(,���!)�0�*� ��*�#����*�-��
���
# 
����!���� �6�""��������"���-��
K �-��� ��!��"����0�*� $�-�-����<�����)��!�06�����0�*� %��
��<����������$�-$� �����)-
����"����N��*� �� "-�
K �-��
�������	��������O"���-����(��0�*���-��
�����O�%�����%�"� ����������(�$�-��"���!����7
�����-��"-����	��O�������-�����0�*� %���Q��
��-���(��
�K-���-���!��K��(, #���"���, �����������	������"�N6��!)�
��)�0��%����������K� %�������
����K�,(#������!-��)�#���$������,-������� �O��#O���(��0�*��K-���� 

�����������		���
�� 

�� ����6(����0 ��, �����$�!)-0 �!����-�
���N�!-��
#4-��*� ��������� ��!��"�
��� 20 
�W0 ��#� �
�6�����$�-�-�����]4#�0���#�-���(���� ��$�-��"��������<�, ��,����������
�!-������
�� 
����,��0 ��!��"�%������������6��
����
K �-��� ��!��"���(��0�*�������  ��-��$��O,���O�����
"�����<�$�$� 
������N����������������]4#��������#�-���(� �K-�7 ����	'�(�0���,��,��� (�K-�$�-��(�
� ��� 2.5 0����N�,���) 
�0N��������"��������<�
����
K �-��� ��!��"���$�-
K-� ��!��"���$�-
!����7,��$�  ������(�������$0��*�'��,-��8 (�K-�������$0,����'I����)4) #�������
# ��!(�I(6��
�����(,
���������� (�K-�������,������������ �����	'�(�) 
�!7�����N+�K-���*� �����"���
�����<�, ����(#���#�-���(��������������
# �� ������#����"������J(�)�������"��������
# 6�"��'��
"���!����7
�������6����������$� ���0�*� ��*���������� ��!��"� � �����	'�(� "�������"� 
��� ������8  

���	N!��"�40������J(�)����"��������������!7�����N+0 ��, �"��, ���J(�)����"���
# �����
�����"�������"�������) �����$� �������+!(�!)�$�!)-�) �����$� �������+!(�� ����-� (redistribution) ���
, ����"�N���	N��* �����-�
�!7�����N+�(��	�K-���*� ���$� 0�����6�"!-�� $�-�-����<�6�"��' 
6�"���K� 6�""�������� � ����0 ������� ������������	'�(�$�-0���,����O� #��$�-����������������
��"+�����#���!��!-��0���#�-���(��� � �#�-���(�%������O�$�-������� �����*����, ����(��!��!-��0��
�#�-���(����6�""��������#���I���(������"���!����7
�����-��!)� P����O"���) �����$� #��������+!(�!)�
������� ��#�����
K �-�������!��"�%��!��"�
�0��6�"!-����*���������� �O�����<�, ��������J(�)����
���"��������
# ����������O�6�	����6�"!-����*���0�*� �� ���'������$� �����(��0�*���
K �-����<���������
,-�$�  
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����J(�)�������"���,�����"(�0 ��, �!����7���$� #�������� "�� �����(��!��!-��6�	�
��������+!(� �K-�
��)�0��6�	�����(���!(����)�!� �� 6�	����� �,-���0 ��!��
�����d	x��-�6�	�
�#�-���*#�����-����<������O�6�	�P*��P �� ������(����
K �����P�*�����(� !(����)�!� �� #�����(�������
������<�����$�!)-�)�#��� $� �-������!��6�	���(�$� ���� ���<�!-��
#4- ��-����, ���!��6�	�!��"��*� 
"��"��*���������$� ���$� �� ��"��*�,-���"������������(�$� $�P�*������+!(�#���%��7-����<����� 
��������*������!��������
����������)�
�
���������I���(�#���#�"���� ��#� �
�#� ����������

������$�7�����0���,��������	'�(��������1  ��-��$��O,��#����'�����O�6�	��#�-���*!��#������-������
���$� #��������+!(�!)� 8 �O���0 ��!������d	x�,����*$�$� �� �$�-��*�#�� ��7����<����,��!(�
�
����������� (political decision) 0��!��"�%������-���������������"���!����7
����
K �-�������
!��"�������0���,�����,������ ��  

���������#��������-������-� "�����0���'��6�	� (tax base expansion) %��
K #�������-��) ��
"���!����7
�����!��6�	���-����"���!��6�	���-���� (horizontal tax fairness) ����������]�����������

K-��%#�-,����*
�!��"�!)����2 ����������) ��������$� !)�#��������+!(�!)�������$�-� �����$�-$� �!��6�	���*�
������) �!��6�	���)-�� ���������$� ��-����#��������+!(���-���� �#,������<��K-���*��������6�	��]��������
������� �#�������J(��,(���$�-��-��������� (tax discrimination) ����) �!��6�	� �K-� ������#��
# ���
!�0���K���!��6�	���(�$� ��""�I�����
���,��,�����-���K������$� �K-� ��	,��� �) �������K���(!�
�����K�� SME ��<�, � ��*� 8 ���"��#�-���*����!-�������$� !)���� "N�) �(����K����-�K-��%#�-0��'��
6�	����	N��*��!)�����<��#,�
# ��'��������$� 6�	�,�����-����"�����<� ���"��������J(�)���-����(����

# ���6�	������	N horizontal fairness ��-���� ��(� 

7.3 ��������� ��
���� �%���&����� 

����(�"��#+����-������<����������������������N��,����(���<�#��� ��-��$��O,�����
��^����������� ��!��"�!����7���$� � ������������������(#��������
# ��0�*� %�����
K #���$�-
K 
������N��(���,(��O$�  ��
������N�������
K ������N� ����7 ������������*�K-����(��
��!(�I(6��#�����"���P*��P ��0���%����$�  
�!-����*$� �!������O������(#�����������!��"�4
#�������� �����*  

7.3.1 ���#������		�$��%&��
�'(��)�*(�� 

����O������������(#�����������!��"�4�������<����7��7����6(������������!�"��"��
���������#�-�����
# ��(������!��"�
����	N7 ��#� � (universal) #���������#�����-���&�#��� 
(targeting) P�����0 ���0 ��!��,-����� %��������#�����-���&�#������#���������N�����-� �,-

                                            
1
 �������,����-�������4����}�����������O�6�	������+!(�������!)���-�����(�� �����
# �) ��(#��!)�!�� (CEO) 0��

I���(�
#4- 8 0������)�
�
���������������!� ��"�������"��� (��*������,�������������"+��) 
2
 �)������(������*��, �%��!�K�� �(,!�K� (2553) 
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�������]4#��������0 �$�-7��0�����-���&�#����� ��(� �� ��8 ����������$#�$�!)-�) �����)-������-���&�#��� 
P������7 ��#� ��$�-���]4#���*�,-�O����
K ������N�����-� �����������!�����7��$� �-���)-,������
�#�-��!�������� "�����
# ��(���7 ��#� ��,-���#���������
# ��(�������$�-!)�"��������*�'��
��(�8 #������"��*��O
# ��(����Q��!(�����"���-�"���#����) �����$� � ����-���*���<��) 
K  ,����-������#O�
K�����"���%���� 5 ��,����0����'���
����������
# 0�*��7���+� �����7$cK�*�!��c�� P�����<���(���
���"����#����) ��'�����$�-�����
K  �� �c���O,�� �(I���*������-� self targeting P���!����7����
K ���
��(������!��"���������������	�$�  ,����-���K-�����������"�7)� ������
# ��(� 

!-��������#�����-���&�#�����-������!(�I(6�����"����<���&�#�������� ���������#��
���$� ��(����<����
K ����������-��"� �"-���,���]4#�"����������$�
�,��� �� ����#��$�-, ��
�!��������N
# ����) �����)-������-���&�#��� �O�!����7��(��������N,-�#��
# ������-���&�#���$�  
,����-���K-����*����K��"�K��������#��
# ��-�����! �"��������
���N� S2 ��*� �� ���������!)���-� 
500 ���,-�����������<���)-
��]����������� � �,-�O���$�-�������!��#����) ��������� ����(�8 #��!����7
���������#�����-���&�#���$� �O!����7��(�����*����K����*
# !)�0�*�$�   

������#�����-���&�#����������!(�I(6����*������<�, ����(��������!� �����'��0 ��)�"��� 
�) � ��%���! �) �(��� "���-����������$�-��"��)�� ��O������ � ��<�, � P�����<����������, ��
K ���� �,-
"����(���������� ,����-���(I����!����7�����(����$�  %�������������(����#������$��� ��8 ����O$�  "�� 

1. �������������������
# ����)- 
�����-�����0���0���0,0��%"�����
�����!��"� ,����-���K-����0�����������!��"�
# "���"����(��������������������
#����"� P�����<��%����
��]��������)-�� � �,-����($� ����
�����J(��,("��7 �� !-��#����
"���-���<�������*����� �����)�� ����������������6��"-�
K �-�������(��0�*� (
�����-����(�
!���) ��$�-"(��-�����%�K�+�����������"����!����"� �"-�6�� #��������<�����
�(������O�8 ������*�"�������������$�-���#���$�-����������6��������!��
"-��0 �����#����)-
���������!��"� P����]4#��#�-���*, ��������� $0
�����J(��,(��<�
������8 $� ��������*��� ����"��0���"���"���"���$�!)-�) �������(!� (independent or 
own account workers) ���$�-����*��)�� �������� ��� �� %��������$� � �������������
��,�� 40 
# �)�
��) 
K ���0�*� 

2. ���������#����"��������"��
K ��-���0 ����0���x#����������	x���������#��
# �) ��
#� �����!��6�	�, ���������������������0 ��
��������(�6�	� ,����-���K-�6�	���(�$� ��""�
I�������*� 
�����J(��,(���) �����!��6�	���*���������N#����
�!��0���) ����(�$� ��*�#�� ��*����
�x#����($� ���� ���������!��6�	���(�$� ��""�I���������) 
� �� �-�
�"�����<���(��) �����
���$� 7��0�*�, ���!��6�	����$�-�����(� (��"���-���<�#����
�!��#,����6�"��K����($� ��
������"��
K �x#���
�!-����������!��6�	���-����(���� �����#O��-�,-�
# ���"��
# ����
6�"��'�O$�-�����$� ��(��0�*���)-��) �,-#�����������"��7 ����(� �O�������<�'��0 ��)�������
���$� ���!��)�N+�����!����7���$�
K ��������#�����-���&�#������
# ��(���� ��!��"�
��!��!�(���!��"�$�  ������� �]4#����$�-��������!��6�	� ��'"�������(����
�!��������
"�� (�) ���#�����6�	�
# �-��!��#����) �����$� � ����$�-��-��� �� (0) ��!��!�(���
!��"�0�*���*�'�����
# ����) �����$� � ����<��������$�����,%���,( �K-���(�!��"��#+��,�
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!��#����) �����$� � �� P�������������
# ��(�����)�
�
�����-������������c��+��!��6�	�
�� � �����<���������"���"���"���0��!��!�(�����*�'��$�
�,��� ��
������  

3. �����(����O�0 ��)�����) ���!��!�(����������������'�����-���&�#���0���
#4- �K-� 
!��!�(�����������	N7 ��#� �#���
�� �"���7 ��#� � ,����-��"�����*����K���) !)����� #���
�) �0 ��-���������������#-�K�,( (��K.) %��������#����<�������$0�-��) ��!(�I(��*��$� ���
���K-���#����O,-������
# "����-�����
����
# 0 ��)����������,����� "���"��� ��0 ��)�
����8 ��������<�, ��
K 
�������#�����-���&�#��� �K-����)�#������#����*��$� #���$�- ��6��
����
�"���"��� �K-�, �����*��#���� ��#���$�- �������K���$� ��K������"������
� 
��<�, �  P���0 ��)��#�-���*!����7���$�
K ��<���N�+
�������#�����-���&�#������
# 
!��!�(���!��"�
����", 

�(I���*�!�������0 ��, �!����7�����(�$��� ��8 ���$�  �,-�����"�������-��
����
�����(����,-����� 
���������"����(��� ���(I�����J(��,($� �-���-�� P����-����<��(I���� 3 ������<������
�����(����������#�0 ��)�
�%"����������������)-�� � $�-�-����<����*����K���) !)����� �) �(��� #��� ��K. 
�������0�*�
#�- ������"��
K �O$�-�-����������<����������"���K-���#���
����	N
# ���-�#�������(�
���#��� ��K�K�����-��
# "����-�����
����
# 0 ��)� 

�(I����������7����"���(I���� 2 P����O���$� $�-���������<�������"��
K �x#����������)-�� � $�-, ��
�!����������x#���
#�- �,-, �����$��� ��������
# !��!�(���!��#����) �����$� � ���������
���c��+�6�	���� �� P����O!����7���$� "-��0 ����O� ������'�����������N����������*��)-�� �������
#���� ������,-���!�����-��K-�������*��-���*� #����� 
���N�������N,�*�$� $�-�� �O�-�����!��
������N
#�- (budget reallocation) $� $�-��� �����($� 
K ��(����  

!-���(I���� 1 �-�������
K ����������!�� �����������������$0���) ��������#���������
�����)-������
��]������, ������0 �!)-��������!��"���*�$�-
K-�������-�� , ��
K ����
�������	�"���
, ��������������������,(�� #����� �������x#��� (#�������<�)  

7.3.2 �����������		���,*�	���������#��(-�������,*���.���/��( 

���
# ��(���� ��!��"���-��K���$��
���#�����*��"��������������"-��0 ����O���*�
���-
0��"���"���"�������� ��0���0�*� �K-���N������!�06��7 ��#� � ���*����K���) !)�����7 ��#� � ���
�����c�� 15 �W #�������(��(��%"�����
#�-8 �K-�������������-����� ������!��!�(���K��K� ���
�(��(�����"(�0���������������#-�K�,( ��<�, � � ����<�!(�������(�0�*�
��� 10-15 �W����-������-�
��*���� "����������������������O��K-���*!-��#������<������"���, �����0��!��"� ���
# 6�"��������
��6�"��K���������,��!�����-�������O�,��$�� �� ��-��$��O,���]4#�#���������(�0�*�,����
���������"��������O�#�����-��-�� "������(��(��%"�����
#�-8 0��6�"��'��<�$����,-��"�,-����� #���
��������%"�����
#�-�� ��O�($� ������(���N�"���P*��P �����%"�������-� #����($� �(���N�7��"���
�#������*��0��!(�I(��%�K�+0���) ��!(�I(��(�����) ��!(�I(
#�- ,����-�����K�����"��%"����������!�06��
!��%"�����
��]�����������"����������0��!(�I(���(I������(#���������#�-��%"�����"-��0 ����� 
(���$� ��-��$� �� �
������ 5) #���
���N���������K��6������(��(������������������#-�K�,( %��������
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$�-��"���K������-���K������!�������������K��6���������)-
��]������ (��N������!��"������
�����40��0 ���K��������������'�(!�#�(�#���I���(����K�����) ��-��$� �� �
K ���"(��-���<����

# ��������K��6��0���) ���$�-��)-
�%"�����
�8 ��� (�K-������������"(�,����������!�06��7 ��
#� �) �,-
����!���O�����]4#�����������������!�06��
�������"����#������*��0��!(�I(�������(#��
�����������(�0�*����������#�-���������(�K����#���#��� ,-��!����� ��<�, � 

,����-��0 ��, � �!��7��"��������<�
�������������
# ��(���� ��!��"�%��6�"��'
# ��<�
���#��������������� �������-����#���,��#�-�����#���������,-�� 8 ������(���N�����0��!(�I(
����#��!� ������������ �������(� ���������� �����0 ��)� ������������ ������8 �����<���� 
��������*��<�������!��"�4 "����%"������(���
����",����������*��-����-��-��  

0 ��!��������8 
�� �������(����!(�I(6�������(#�������� $� ���������!��$� � ���� �
�
����� 4 7������� 6 %���Q����-���(��
����������������������!)-��,�'��0�*���������,�'��0�*�
!)� 
������*������������
���N������(#��������� ��������	�������XW��������� � ������(��� 
� ��!�06����!��!�(���!��"� 

7.3.3 ���	��*���������������0&�1��
��	�(23(�������� 


�!-��0��������	� "���������(#��������
�������,-��8 #��������� P���� ����<��]4#����!��"�4
��!��"�
# "���!�
� %���Q����-���(��� �������(��"�N6��0�����������	����!����7��(�����
�����(#��������������N0��!7�����	���-����"�N6�� �����
# !7�����	��������^�����,-�������  
��"�������(�K��,-�!��"� ��"����(#�������������������!���������#������� ���(K���� �����
# 
��O�����^������) ���"(� �(��� �(�"��#+ ���#����#,��� ��!� ��!��"+ !� ���(!���������-�� ������) ,���
K��(, !-��!�(�"����) ")-"�NI��� ���(,!�I��N����(�K��,-�!��"�  

���"��"�)
# %��������O��<���������������(#��������� ��������	�����-�!�
���"����-�
�����(���� %������-�������(#����������(��(��	�(��'��"�)
# ����!(�I(6��!� ����������"�)
���"�N6�����������) �����(��0�*�0����O� %��
# ��,�����"�)0�*����"�N6��0����O� (��O�, ��$� "�N6��
�-�����"�)�$� �����(��(��	,�����)  


�� ������(��� !(�����"����(#��������"�����!� ��"���!�����#�-������(���� ��!��"���!,�+
���(�����!,�+��"%�%��� %��, ���������^��"��")-��!��"� ���#��!������(�������^��0��
$�� �(��$���-���*� , ��������K����%�������"+"����) �������(���$�!� ����%�K�+�K(������	+���!��"� 
���K(���N(K�+���0�*� 

!-�������(#�������������������"�N6�������^��XW��������� %��$�-, ����(����O���(�
������N����-�� �O!����7���$� #�������� ���(�K-� �����(#��������������"��
K �x#��� 
���. !-��!�(������^��XW�����������-���0 ���� �����
# �)�� ��
�!7����������$� �����XY�����
��-������7�� P���7����<���,����� ����(��N����� �
# �����XY������������)�� �����������0�*� !-��
�
� ��"�N6����*��O, ����������(#�������������#���������K-���� �K-������(#��������������
XY����������������	�#-�K�,(%��
# �� �!���7� (competency) �����-�"���!����7���
�(K���� �����
# ��-
��-��) ����-�����XY�������"���!����7
�����J(��,(�����(��0�*���(�8 $�-
K-�����



 ������Q���!��� �� %"��������	��(������������ ��!��"� 
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"����) �K(��d	x���-���*� P��������K-���*�$� , �������,(�,������(���!��d�I(�������$� ������
XY����� 
# ��"���K����� "��7 �� ������!(�I(6�����0�*� �������%�K�+,-�������#��������
�
�����������������XY�����,-�$� 

�����(#��������� �����XY����������-��7��0 ��, ���*"�������-����!-���-���#�-��6�"
!-�����0�*� %��"��!���!���
# ���K���<��) ���#��������� (facilitate) !7���������0�*� $�-
K-
6�"��'��-���*� ��
�6�"��'����O"�������6���(���������*$�!)-��"+�����"���!-��� ��7(�����0�*� 
�����
# ������XY�������������"���!��"� �������(���K(���*������K��K� ��<������(����!(�I(6��
�
���
K ������������ ��7(�������� ��7(�� 

��,������(#�������������������������)�7��������"�����!� ����,�'�����"�N�� (̂
�(K�K�� �����
# ����������-�����XY�����$� ������������
�,������������0�*������$�!)-������#��
"-�� �����0�*����K���%�����XY��������������$� ��� �,-, ��"�����7�����������J(��,($� ��(���!��"� �����
,���������� �� %���!���-�"����<����������#��-� $�-���"���) � ������-�, ���-��"-�� ����(��0�*���-��
,��,�� �,-, ��
# "���!��"�4,-����������$� ������XY������� ���<��(��	 �K-����
K ���,�����	
#�-
���$� ������XY������� ��������(!)��+$� �-������������	��(��0�*�#�����0�*���(�8 �O"��
# ��,�����
��(���,(�� �� 

7.3.4 ���	��*������������#�$��5 

�����������������,����,�'��0�*����� (S1) ����,�'��0�*�!)� (S2) 
�� �����
��(#���������������!(�I(6���������I����6(���
������(#�������� ������ �� 

������-�� �������Q^� �%��������
�X�+�����-=�=�<�=� 	  

������������]4#�"���$�-����7��0����������!7������������"����!�I��N!�0�#�-��
��*������6)�(6�",-��8 �����(#��������
���������*�����<�������!��"�4 ��������(�����������-��7��
����O���*  !��#���"����#O�0����K�K���*� �����������K��!��� (citizen dialogue) 0��
!7�����(�������������^�������$�� (2552) P�����<����������������
# ��K�K���!-���-��
����
�!��"���"(��#O�,-��%����!-�����������������,-�"�!-��
#4-
�!��"� !��#�������O�� �����
����������� �) �0 ��-����K��!����!��
# ������!7�����������<�%������������,������
����6� �������<���������
K ��(���0��%��������
�����6������ ���#�����+��(���,(�
�%��������
���#������ ��7(�� !���!��������#��K��� �����������
# �!�.!����7�������'�������
���*��, �$� ��-������!(�I(6�� ��^������+���$��������+��*�� �� 

+�_���-  �������!����������
�X�+  0 ��)�0-��!��� ��!�06��
��]����������)-������ �,-
����������,��#�-����� #�����������!�06��,-��8  �����0 ��)��#�-���*���������
�(��"����(�!+�����#���� � (�� �-������,�'������,�,-�����) ��*���*���������������!�06��0��
6�"��'
K 0 ��)��#�-���*�����������!������(#��������N �]4#������"�� "���7)�, ��0��0 ��)�
%���Q����-���(�������������0 ����������(��-��������N  �����������������!�06��,-��8 ���������
��(#��0 ��)� �����*�������!7�����������K�$�-"-��
# "����-�����
����!-�0 ��)������-�� 0 ��)������
�����$�!)-����(�"��#+,-��8 ��������<������0 ��)����!-�� ���$�-!����7!� ��6�����0�����
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��(���!�06��$�  0N����������������!������ ��!�06����������(����%��#�-�����,-��8 ��������� 
(!-��
#4-��<�#�-�����!-������) $�-�-����<�!��������!7(,(�#-�K�,( ���,-��8 
�!�����������
!�I��N!�0 �����*� !��!. ��� #�-������ ��������	���6�"���K� �������!���#�-��#�-�����
�����-��� �� �,-�����<������!��
�� ��"���K-���#������� ���(K���� �����-������!��������
�������"���P*��P ��0�����!�����,-��8 �� 

!(�����"�����<�!��#����(����� �������^�����0 ��)�0-��!��� ��!�06�� "�� ����)�N����
���0 ��)�0-��!�� ��!� ����$�
# ��0 ��)�����-��K���7�� (reliability) ������� (timeliness) ����<�
0 ��)�����#��!� (relevancy) �����
K !���!��������������,��!(�
�0���) ��(#��
�����,-��8 ,�*��,-
������*������7��!-������ 

��������*"���������^�����'��0 ��)���*� 3 ������ 
# �K����%����<�'��0 ��)����0��
��������!�06��0������� �������^�����0 ��)�� ����"���, �������
# ��(������
�������+ %��������0 ��)���,�'�������(�������"�����!��#���������	�������
��,-�%�" 

������]�(���<��������Q^� �%��������
�X�+�����-=�=�<�=� 	 ������������]4#�
"���$�-��<�I���
���������!7������������"����!�I��N!�0�#�-����*������6)�(6�",-��8  
���"����������#��������
���������������� ��!�06��!)-� ��7(�� 

��������������������� ��!�06��!)-� ��7(�����!�(�!� ��"����0 ��0O�0��#�-����(���
�'�6)�( 

!����7���$� 
� 4 ���	N $� ��- 1. ��"+����"���!-��� ��7(�� (���.) ��<��) P�*���(���  
2. ���. �����(�����-�����!-������/6)�(6�" 3. ���. �����(����������!-�� �� 4.  ���. 
�����(������*�#�� 

��*���*, ����������#��0���0,0��6���(�����7-��%��$�!)-� ��7(�� 
# �#��!��������6��0��
� ��7(��  ���	N6���(����"���7-��%��$�
# � ��7(�� $� ��- ������	� !-��!�(� �&����� ��cef�c)  %��
!����77-��%��������!-��#�������7-��%����<��"���0-����(���  %��!-���������"������
����

# ���!���!���� ���(K���� ���#����,�'�������(��� ,(�,������(�����������(����,��
�%���������I��!,�+� ��!�06�� �������)��� ���(K��������,�'�������(��� ��������(����
,���%���������I��!,�+� ��!�06�� ����^������6����"������������������7-��%�� 

��-�%	(%X�+����-  ��-����
�X�+  %���Q���]4#�6������-��0�����!��!�(���
���	�������0 ���K��� P���0���,����-�������O�����<�6��������"��� ��!��#,�!��"�4�����* 

1. ���!��!�(������	�������0 ���K������(I��-��"-����	�������%���-����(�,��"-���(���
����������O� (fee for service) P���
�����J(��,(��-�
# ��(��]4#� double moral hazard ��-��"�� 
�!-��
0��!7�������� �������)�
�
����
# ��(��������(�"��������<� %������) �}��$�-!����7�J(�!I$� 
����������]4#� asymmetric information !��#���
�!-��0���) ��!(�I( ���) �����!(�I(�O, ������� 
(�����*��(,��(�) ����(�������������+�������"����P������"��*��O��(�"��������<� ���������$� ���
"���"� �"���� �������(���-���,O���� 
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2. ���,�"���,������K�d	x����-�� ����(�!��!�(������������������	������� �.�. 2523 
���
# ���!��!�(������	�������0 ���K���$�-���*�,-����!���!�������&�����%�" �����!-��!�(�
!�06�� ��*�8 �������&�����%�"��!-��!�(�!�06����, �������,�����-�������	�%�" 

3. !��!-��0�����-���K������� 60 �W0�*�$�
����!��!�(������	�������0 ���K�����
������7����-�� ��� 45 P�����K������-���*, �����"-����	����������!)���-����-��������� 

4. ���$�-������������	�������0�*�, ����!7�������������'�6)�( ���
# 0 ���K���!-��
#4- 
P�����<��) �������)-
��0,K��K������������������0 �������,������	����������!7��������������,(�
6)�(��,,(�6)�( P�����, ����
�������	�������!)���-�!7�������������'�6)�( ��*�8 ���%�"���%�"
!����7�0 ����������	�$� ���!7���������'�6)�( 

�]������ ��'���$� ����,����
����"��"��"-�
K �-��
����!��!�(������	�������0 ���K��� 
%��
K ��"�("���-��(�(�Q��%�"�-�� (diagnosis-related groups #��� DRGS) ��"����N����-��"-�
���	�������
�!-��0��"�$0 
�  ��-��$��O,�� ��� DRGS $�-"���"���7��"-����	��������) �}��
��� �����*�!7�������������%� �����!���������	�����������) �}��
���<��) �}����� �����#���������
���"��"�������� DRGS %��!��!-��0��"-����	��������) �}�������(������ ��� 42 
�
�W������N 2544 ��<�� ��� 59 
��W������N 2549 

������
������(����!(�I(6��0����������!�06�� 

• "�� harmonized !(�I(�0�� 3 ��� (!���!(�I(0���,-�����!��$� 
�,������� 5.35) 
"��")-$�������#��!(�I(��%�K�+0�*���*�'�������"����!��6�"������,�'���������� 
!-��!(�I(��%�K�+�����(���-�0�*���*�'�� "�����#������������-���-��#�������-����(�
!��� ��*���*"����������#����N�+0����(�����������0 �����)-
�K��!(�I(��%�K+����
"�����7����,�'����(�������#��!��-������������������������ 

• "��
K �����(�!��� "� ��8 ������#��������!�06��0�������!(�"%��+ (medical 
saving) �,-������
��)����0��������!�06��K��K�����������
�������""�#���
"���"���  ��������*#����""�!����7���	�!�06��$� �� $�-�"�
K ��(������	�������
��� �O"���(���N��-����(�!-��#����"����<���8 (�K-����8 3 #��� 5 �W) #������
���#��
# $�-, ���-����(�!�����<������� 3 �W ��<�, �   ����������
# ��K�K���
"�������(�K��,-�,�������0�*��� � ���
K �����(�!��������!-��K-��
# "����(!�����
������0�*�� ��  ��-��$��O,��!��#���"��������������O"��������(���N����� �$�-, ��
�-����(�!���  

• "��
K ����-���-�� (co-payment) �#�������
�,-������������ �-���'���������
�����!�06��
# ��K�K� �,-��K�K�, ����!-���-������(�K��
�����)��!�06��0��
,���� �K-�������#���-�
��,-��W���!(�I(�������+%��$�-, ���-��$� ���"��*�/%�" #����(�
��-���*�����, ���-���-��� �� %������-���-���������#��
# ��<�����-���-��,-�%�"���$�
���	� %���Q����-���(��#���0 ����������	�� ��%�"���!����7�&�����$�  #���%�"�����(�
����d,(����"��
# ��!-���-���-����-���(�� ��������*���7����<����
# ������!��#����) ���
���	�!�06��#�����!�06����������#����� ��  �,-�������#��0 ����� �!��#����) �����'��



����� 7: ������������ ��!��"�!)-���	'�(�'��"����)  7-27 

����� (�-�����������'�����������������K��K�) (7 ���<�%�"��(�������	�$�-#�� 
#���, �����	���-��,-�������$�-, ���-����(��) ������, �����x��N�+�K-���*�O����, �����
# 
��K�K��� �#� ����� ����, ������(�K���)��!� ���!�(�!�06�������d,(�������!� ��
!�06�����&�����%�"0��,����� �� ������$� ��!�06���0O���� �������O��}�� P����K-��
��6�����������	�����������6��������N���, ��
K 
�������	������O��}��
0����K�K� ����O�����-���-����*�) �0 ��-����K��!�������-��(����-���-�� %��
# 
���#�����-�"-����	�������%�"� �������*� ��'��-��!��!-����-�$�����K�K�, ���-��
!��!-����-�$� ��������*���������
��)����K��K������<�������!���!���� �����
���	����������������!-��#���� #������
# ��K�K�!����7����$�,����������
�������������!(�I(����$� �� �K-� #����(��"%�#(,�$� ���!(�I(�
�������	�������c�� 
��<�, � 

• ��������������������
K ��K6�N�+�����O��"���!��"�4�K-��������� "��������(�"��#+
"�N6����
���4K���#����#-�K�,( �����!� ��"�������
�
�������"�N6���� P����K-����
"-�
K �-��
����
K �������4K���#��� #��������������������-������<�����#���-��
���%�" %���Q�����-�%�"���*���� ����������
K �������(�"��������<� 

• "����(��������N
����!� ��!�06����!-��!�(���K�K�
# !� ��!�06����-���������
��,-�������  ���7��������N
�����&�����%�"��!����7���	����������*��, �$� ��� 
�������6�����$�
K ��(���%��������  %���Q���������0��%�"$�-,(�,-���%�"�����(�
����d,(�������!�06�� �K-� ���#��� #��
�#�������� #��������!��� 7���������*�
���*���� 6��P����� � �����O��}�������(����!��� ���O� P���������N"����$�7������
K��K�  !-���#�-���(�"����������6�"!-����*����������������� ��7(�� %�������(��
6�	��"�����������������+����!)� (���K� K��K� ��""�) ����(�!��������'���
� ��7(�� ��*���*�����(#��������������N, ����I����6(��� �������,(�,������(��� 

• "������,�������K�����
����K-�����]�����!���� P���$� ��- �����(%6"!�������!)� ���
��(%6"��#���������&���$0���!)� �����(%6"�������$� ���$�-������� �����0�����
����������������#��!� "������%�#(,!)� ����"����!�,����
������!)� ����,(�#,�
����� ��6���*��#�����(�#���%�"� �� %�����������������)���������(%6"��#�� 
���!-��!�(�
# ����������������� ��,������������<������� �� ���!� ��"����) "���
�0 �
� �����)�X]��(,!����� �����!� �����!!��"��������,� �
# ,�#���7������)��
���	�!�06�� (health literacy) !-��!�(������(%6"�������$� ��-�����������
# ��
�(������"�����$#�����������������#��!� 
K ��,��������x#���"��"�����%�	N�
!(�" �#����"��������������<����!��,-�!�06�� 

• !��#�����������!�06��7 ��#� � "���� �]4#�"���$�-�!��6�"��$�-��<�I���
�#�)-
��K�K�
����$� ���!(�I(�����!�06�� ��
# ��K�K���!-���-������(�K��
���� 
������!�06��0��,���"���"����  ��^��%��������
# ��"�N6����,�'�� $�-0��
"� $�-0��������N ��(�������!(�I(6�� ��K�K�����6�� ��"����������������
,����,�'��$�-, �������  
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7.3.5 ���	��*������������#��#�����#��( 

�� ���"(������������������� ��!��!�(���!��"������-��7��0 ��, ���!��
# 
����!���� ���'
"��
# !��!�(���
����	N����7�� (universal) �,-�O ��<����	N"���"������ �7����-����������$0 
(conditional universal #��� targeting) �K-� !��!�(����) !)�������*�"���� �
# ����) !)���������������<�
��������� ��/#���
���N������(�����������*����K���) !)��������) �(���
# �������,-���������K��(,0�*�
��*�'����*��O"����(��
# �Q���) !)��������$�-$� ��������4���%"����������!��"�0����' (%"�����
�����!��"� %"�������K.) ��*���*�����
# ������N�������)-��������*�!����7
K �����K-���#���� ��
!��!�(�������) �����������(�8 ��!����7K-���#���$� ��-������������"���, ������ �� ��������*���
"����(�������0��6�"� ��7(�� (���. ��K��K�) ���0�*������<����!��"� ��������%� ���������
������
# � ��7(����(��0�*�������K-����-����6��0����'�������� ��  

� ��#�����������$� ��-�) !)������O��<����K-�����#��������) !)�����!����7���$�
K �-����������
�����K��(,
����K�� ��*���*,����-��#�����������$� 
�,-������� �K-� ������ central provident fund 
0��!(�"+%��+ ������ employee provident fund 0�������P�� %"����� public pension 0�����#��
,  ���
����O�����K-��!� ��/��(��"���!����7
����#����$� ��-�) !)����� "�����0���������	��N#���
# 
%���!/!� �������-�) !)����� %������������������!��"�
�� ��7(�� �K-� ���-���K��!��#����) !)�����
�
K��K�,-��8 

��������* ���
# !��!�(���!��"���-���-��) � ��%���!,-��8 $�-"������,-� �����!��"��#+
�������-������� �,-"�����
�� ������)��/
# "���K-���#����) � ��%���!,-��8 %��
# � ��7(����
K��K��0 �������������0�*� ��������
# �) � ��%���!�#�-���*�!����7K-���#���,�����$�  �K-� 
������K��6�� P��������$� �����(�K-���#����� �, ���0 ��-���(�����K���� �� �����*����!� ������",(�����
,-����-��) � ��%���! 
# ��"�����)  ���c]� ������(���� ��"����!��6�"
�!��"� $�-����-���<�6��/�]4#�
0��!��"� ��������
��K(�����&����������$�-
# ������<��) � ��%���!� �� %���Q��
����-���O�� ��
%���! 

7.4 ���&���R��� �����R���`�����	
���������� 

����(�"��#+��������(������-��7��
�#��0 � 7.2 ��<�����(�"��#+7��"�����<�$�$� ��������(�

���N���!7�����N+,-��8 %������($� �!��K�����7��0 ��!����#�������0��"N����(���7��������
"���!��"�40�����������-�������
�"�������-���(����������
�!����7��$� #���$�-!��"�4��-� P������
�(���N�������"���!��"�4��*��"��������<�
���N�����#�-���(�
�6�������$�-������� (�),������� 7.14 
��N����%� � S1 �����	'�(�0���,������,���"��$�-��(�� ��� 2.5 #�����N����%� � S2 ��
���	'�(�0���,��$�-��(�� ��� 4) �����*�$�-!����7�J(�)�������"�����������-��7��
�,��� ��0��
#��0 � 7.2 ���� 
���N����#�-���(������ (�K-�
���N����	'�(�0���,���Q����� ��� 5.0 P������
# 
��'�����������N��(���-����, ��
K �� 
���N����%� �0�*�!)� S2) �O�����"��7���-�"�������� ��!��"�
��(��0�*�#���$�-��#�������"�������� ��
� P����O��<�!-��#����0��������������"���!��"�4�K-���� 
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��������*0 ��!��������������������������(#��������
�#��0 � 7.3 �O, �����������������
"���!��"�4#���"�����-��-���K-���� ���������(#������������������"���!��"�4��!����7���
$� ������O"��$� ���������������
�������, � 8 #����������������"���!��"�4�,-������$�-$� �����#���
, ��
K �����O���$� �����������)-
�������, �8 �K-��������7����<����������, ����(�������(������ ���
"�������������O,�� !-�������������"���!��"�4� ����-���, ��
K ����
���������(�����O���$� ������
���������������� 

������������"���!��"�4, ��!��"� �������&�#���#���0�������
���������������� ��!��"� 

������*"N����(����!���-���&�#���#���0����������� ��!��"�"�������-�!)-!��"����	'�(�'��"����)  
������������"���!��"�40����������� ��!��"����"�������(����,����N�+��* ��������*�� ������(��
"�������7�� ��-������ ����������O�����<�����O����0���,-�������$�  %����,����
�������$�-����7�� $�-
��-������#���$�-������� �O"��$� ���������
# ��)-
�������, �8  

��-��%��!�����N�+
���������������������� ��!��"� "��  

(�) ��<������������K-����-���������� ��!)-!��"����	'�(�'��"����)  

(0) ��<��������������(��"�������7�� ��-������ ���������0����������� ��!��"�
�6�����
��6���-��  

,����-��������������"���!��"�4%"����������#�����,������*������<���,�����]��������
��,������(���,(� "�� 

7.4.1 ����5�7(�8��5�
���(��	
�($�����0&�1� 

�����(��"�N6����"���"���"���� ��������	���<���������-��-��������, �8 0������� 
������"���!��"�4��-���(�����,-������^�������$�!)-���	'�(�!��"�'��"����)  ��������*�,��K�*���
"�N6��������	��]������� ���-�K�*$�7��"�N6��������	����"-��0 ��,��� %���Q��#���)�����!��d�I(�
0���������� ������	� ���"����-������(����� ����*�-��� ������ 8 ��
���N��������(��#����� (�K-���N�
���	'�(�0���,��� ��� 5 ,-��W) �O"����(������(�����������* ,����-���K-�
���*�!����N� S0-S2 ����!��
$� 
������ 4 ��*�����(�
�!-��0����!��d�I(��������� "�N6��"�) ��"�N6��!7�����	� ���$�-!)���� 
�K-� 2,800 �� 5,600 � �����!��#��������(��!��d�I(������������
� S1 �� S2 ,�������� P���
!����7��(��$� �����-���*��� �K-�������������^��"�N6��"�)��!7�����	��O���!����7��(��$�  %��
!����7��(��$��� �� 8 ��������������"�)��!7�����	��� ������������������������������-��
�����O�
� 20 �W0 ��#� �  

����O�0��"���"���"��������"�����-��-�� "�����
# ����)����O������ 
������ 4 $� �!��

# ���!��������N"-���(����!��#����������������$� �� �
� S1 S2 �����K-��
# �������������
�0 �7��������	�$� ���0�*� ��-��$��O,�����$�-$� �!�������(��%���!������	�0���������������
�
�������!)�0�*� �K-����
# ���������	�������I���������������	�
# ���0�*� ��������*�#����
������N������� "���)��������������	�0����O�� ��%���!����8 �K-���O�K���0� ��O�$� !�4K�,( �)�
������,-��� ��
# ��0�*�� �� ����
����!���O!����7� ����������<������������"�N6��
����",$�  
�� �� 8 ����)��������"�����-���������0��%���!������	�$�
�,��� ��  
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�������O�0��"�������7�� "������������)��
# ��������	�,���K�� #���������	�,����I����� 
�O"��$� ��������^��
�������"���"���"�����"�N6����-����-��-���K-���� ����������) 0��%���!
�
������������������O�����������������]��������"����) $�-�������������������������������0��%��
!���
#�-$�  �����*�"������������� ����"%�%����!�(����������)  �K-��(�����+��O,"�����O�!)�
���*����
#-��$�� ������!7��������	����,-�����%�������
������(�8 ��<�, � 

7.4.2 �������� 


�������������	���<���*�'��0�����$�!)-���	'�(�!��"�'��"����)  ����(����O7����<���,����
�K(����$�!)-���	'�(�!��"�'��"����) ��-���� ��(� ���O��<����#��������-��0�������$����K ����
��������������
# "���!��"�4�����������*� ����� $�-�-����<�
�6�"��'#���6�"���K� ��<����#����
!��#,�������	'�(�$����<����	'�(������ ����
K ��������"�7)���,��� $�-�-����<�������$����"�
7)�
����,#���������,-��K�,(��"�7)�
��]������  

� ���#,���*"N����(������$� �!��
# ��(��������N� ������(���%�����0�������
����	N
��-�,�� %��
# ��(����<�� ��� 0.75, 1.00 �� 1.50 
����%� ��������� S0-S2 ,�������� P���
������N������*$�-"��7)�,��#������!��$�!)-���������� (
���N����6��
#4-0����������� ��!��"�
, �����������������"���!��"�4
#�- reprioritization �K-���������	'�(�0���,���Q����$�-7��� ��� 4 ,-�
�W) ��
���N������(��#����O"����(���,(�������N
�!-����*
# !)���-�����!��$� �� ����� �� %���Q��
�����"(��-������$������������� ����*� �������,��� ��"+"����) ���!!������� ���K-���� #��
, ����� _� ����%��` �����"%�%����O"����-���������� ����^�����(���
# !)� ��-��� ��"���!)�
��-�������-������ OECD P���#������������ R&D 7��� ��� 3 0�� GDP (,������� 7.15)  

*����	�� 7.15  ���&!������+�_����-�%&�������-�	"<���
!� OECD (� ���0�� GDP) 
����� 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

Australia 
 

1.5 
 

1.7 
 

1.8 
 Austria 1.9 1.9 2 2.1 2.2 2.2 2.4 

Belgium 1.9 2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 
Canada 1.8 1.9 2.1 2.1 2 2 2 
Czech Republic 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 
Denmark 2.2 2.2 2.4 2.5 2.6 2.5 2.4 
Finland 3.2 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 
France 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 
Germany 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
Greece 0.7   0.6   0.6 0.6 0.6 
Iceland 2.3 2.7 3 3 2.9 2.8   
Ireland 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 
Italy 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Japan 3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2   
Korea, Rep. 2.3 2.4 2.6 2.5 2.6 2.8 3 
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����� 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 
Luxembourg   1.7     1.7 1.7 1.6 
Netherlands 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8   
New Zealand 1   1.1   1.1     
Norway 1.6   1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 
Portugal 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 
Spain 0.9 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1.1 
Sweden 3.6   4.3   3.9   3.9 
Switzerland   2.6       2.9   
UK 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7   
United States 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7   

"� ��: World Development Indicator CD, 2008 

!�0��(�����������$������(���N���-���^��"������(������
K "���%����-�0���������� 
I���K�,(0��$����� �K-�"���#���#������K��6���-����!-�����*�����(�������^��� �� life 
science #���� �� biochemical ��<�, � P�����<�!�0����������6��!)�
����!� ��"�������"�������(��
"�N6��K��(,  

7.4.3 �5�7(����
���(�59��5�$��#��#�����#��( 

"���"���"������-���&�#���� ��!��!�(���!��"�$� �!��$� "-��0 ������ �
���N� S2 
,����-���K-��������) �����,�6��
, �����!��"���7����-�� ��� 60 0���������) ��)-
���������� 
(�����0���) ��)-
����������������) ��)-���������������) ��(������ ��� 18 
��]������ 
�0N����O��
�������������#-�K�,(�)���) ��	��N������*�#������#������%"����������!��"���0 ���K���
�����4 �����*�"���"���"������$�-
K-�]4#�#��� �,-"���� �$���������(��'����"����������0��
!��!�(���!��"� P������������ �� 

�����^�������)-�����!��#����) �����$� � �� 


��������^���� �!-��
#4- ���
# ��(���� �������)-�����!��#����) �����$� � ��7����<�
!��!�(������!��"�4�����#���� ��*���*�������������"�����<������ (urbanization) ��!)���� ���
# �) ��
���$� � �����������
���������]4#�����0 �7�������)-����� �����������"�����(���� ��!)���(���-�������P�*�
��� P����]4#���*
������$���O����,������-����(��"���������0�*�,�����%� ����� ��7(��0��
���������6�"K����0 �!)-�0,�����  


������N� S0, S1 �� S2 ������$� �� � $� ��������N��������������� ������"���
������N���!�������)-�����!��#����) �����$� � ���-���������"#�#-�K�,($� �� � ��-��$��O,��#��
�����<�!����7��(��������N� ����*$� ��� �,-, ����������	��(���
# ��7�������������^��������)��
"���"� ���� 
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�����(������)��"�K�� 

���*����K��"�K������!��$� 
� S1 �� S2 ��*��� ������-������� 500 ���0���]������
��!�"�� �,-�O�������-�����! �"��������� ����#�� (S1) #����! �"����������� (S2) ��-���*� 
P����!���-�"�K�����$�-�����$� 0��,�����������!7����<�"���,���$� �����*����!����7��(��
������N� ����*$� ��� %��!-��#���������� ��K. ��)-�� � �,-�O������$�-������� ��-��$��O,��"��
"�����7�������������-���&�#���$��� ��8 ���� �� ����#���������(����(�K-���#����� � �O����) ���$�-
������ ������$� ���0�*� #��$�-������"��!��
# ���O���<����!(*�������������N%��
K-�#,� 

���!� �������������� ����� 


�#������������������������� ����� P���7����<�!��!�(�����������#��� �
����#������������������-����� %�������"(��-��) ����-��������,��������$�-!����7� ��������
�����������0����"%�%���#�����������������!6������ ��������I���(� �����*�������]4#�
����$� 
���
#�- 
�0N�����(�K-���#������������������-������O��!-��K-��$� �����K���"�����-���*� �,-���
, �������(�8 "�����XY����������
# !����7��������������$� ��� ��"����<�����������,�����"���
, �������(�8 P���%"�����XY�����0����'�������)-���$�-,���O$�  �(I�������"��
# �) ,��������-����(�!���
������������ ��������-����!(�I(��������XY��������,����, ����� $�-�-�����%����'#���%�����K�
�O,�� %��
K ��(����$� ������������������ �������<�"-����� ��'��������� ������-����(�!���

���������*� ��"� ����������������!��"��O$�  #���
K �(I���(��
������������!��"��]�������O$�   

7.4.4 �5�7(��(�59��5�$��������1�5��	�
 

�� ����������(�%"����������!�06��7 ��#� � "���"���"���0����(������	��������O
$�-
K-����O����,-�$� !(������#���"������)��"����������0����(������	������� %���Q�������(��
%�"����&�����$� ��� ��"-�
K �-��!)� ��-��$��O,��, ����������������,-�������N
����", ���
, �����	���-�����"����"-��8 ��(��"���"���"���� ��������������"���!��"�40�����-�%�"�����
"-�
K �-��!)� ����(��"���"���"����Q�����-�%�"�����"���!��"�4!)��-�� �����*����0���$�!)-���-�%�"
����8 
���,-�$� �������������N������� 

7.5 ��������X��������<������ ���,�����������	
���������� 

6�"�!��"������!-���-��
�����������0���"����������������� ��!��"� ������ ����'���
���� ��'���� ��7(�� I���(����K� K��K� ��"�������� %����������"������-�����6��� �������(�
0����������� ��!��"� P����!��$� 
�,������� 7.13 
���N�,-��8 ��������*�
����������0�����
�����0���,-�6�"!-�� 
��,-�� �� �,-���,���� �O���������������!��$� � ���� �
������ 4 7��
����� 6  

7.5.1 	:	�:$����9#��( 

��-��$��O,�������
# �#O�6�����K�����0�*����"��*� ���!��������0���,-�6�"� $� �����* 
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��'������� 

��'���������#� ����
# ��(���� ��!��"������K�K����"���-���!��6�" ��-��������� ��
��-��������� ������������,7���!�"+
����!� ��!��"����	'�(�'��"����)  �������
# !����O�,��
��,7���!�"+��* ��'�������, �������(����� �����"�����-����������$�-�-��
�� ����������O�6�	�
# 
����������"��������<�
����
K �-��� ��!��"� (��� ��$�-
K-!��"�) %��, ����O�6�	�,��#���"���
��,(I��� �K-���O�,��"���!����7
�����-�� ��, ������$�-
# ��<�����(��������$�,������
��(�$���!-�������,-�����)�
�
����������#��������I���(� ��������*���'����������, ����
#� ����
�����������������(#����������������� ��!��"�
# ��(���!(�I(6��!)�!�� ��"���P*��P ��
���������$#�
# �#���� �����!��  

��'���� ��7(�� 

#� ����#���0����'���� ��7(��"�����K-���#�����'�������
����
# ��(���� ��!��"�
# ��<�$�
��-������7����,��,��"�����!�"+0��"�
�� ��7(�� �����������"���"� ��"������*���������-� ��"���
����(�K�������������%��,�����"�
���*���� 
�� �����#����$� ��� ��'���� ��7(���O"������������
0�*� %���Q����-���(��#�����������%"��!� ��6�	�
# �(����'�������+!(����0�*� �K-�����(���!(����)�
!� �� P������$� !-����*�!-�$�
# �����'���� ��7(��%��,�� �����*������(#��������0����'���� ��7(��
�
�����^�����	'�(�� ��7(�������"���!��"�4�K-���� �����!-���!��������$�7�����$� ���������O�$� ���
6�	�!-����*��(��0�*� (�����"������+!(������(��0�*�) ��!����7�����
K �-��� ��!��"�$� ��(��0�*� 
�!-��
0�������(#����������*� %��6�������'���� ��7(��, ����������	������
# ����7��"���, ��������
�� ��(�0��"�
�� ��7(����-���� ��(� �K-����������	�����#������ ��7(�� ���XY����������#���!),�
!��"� �����6)�(�]44�� ��7(����<�, � 

I���(����K� 

I���(����K������%� �������!-���-��
���������� ��!��"����0�*�������8 $�-�-����<����
���������������0��I���(���� (� �����XY����� �����^��XW��� �����(���)�"����)  ��<�, �) ����)��
!(������ �������(��,�*��,-��������
������(,���������6�� #������������������������� ��
!(������ ����� ��(����K��K����8 %����� ��<�, � ��������*�������(����� Corporate Social 
Responsibility �O������0�*���#���#����)����0�*� ���-����"�������������0�*� "��$�-
K-��������
��(��"��(�#���!(��0����<�"��*�"�����-���*� �#�-���*� ����<���"+�����0�����%� �
#�-���������-����"(�
�(!�#�(�!��"� (social enterprise) P���$� ���"����(�����0�*�������8  


�� �������(#�������� I���(����K�������6��
����K-���������������(#��������� ��
!��"�
# ����!(�I(6����(��0�*� �����������"���"� ��"���������(#��������!���
#�-����� ���!(�I(6��
����!(�I(�� ���!����7����������,+
K ������������ ��!��"�$� � �� $�-�-����<���������
�!-��
0��I���(���� #���7-�����"����) �����������*
# ���6�"!-������ �K-�K��K� #����� ������6�"��' 

"�������� 

"����������<���*��) ���#�����!�"+ (demand) 0����(������!��"� �������<��) 
# ��(��� 
(supply) �#�-����!��� �� %��#��"�������������$� ���0�*��O���������
K �-��� ��!��"����0�*�� �� 
�K-�
# ������	������,�#���,����
��������!)�0�*�#�����"�N6�����0�*� 0��0���#�"����) 
!-,�������
# 
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��������������������0��%�� �)��
!-
�!�06��0��,�������0�*� #���K-���#���!��"�
��)����,-��8 
���0�*� �#�-���*��<����%� ���,(������#O�$� ����$�
�!��"��������^�����������	'�(���!��"���-��
,-��������������$� �Q����,-�#��
������������,����,�'��%�� (intermediate income country) 
��-���K-�
���N�0��$�� 

K��K� 


�������!-������-����$� ��-��7�������0��K��K���<���8 %����� �$���������0��
K��K�
�'����"+����������6)�(�]44�0��,���� ��������,�*���������-��������,7���!�"+!��"� �����
"���, �����0��"�
�� ��7(�� (P����O"��!��K(�0��K��K��������) ��
�������
�!-��0��������
!��"��O$� ��-��7�����������0�������0��K��K����0�*� %���Q��
�!-������K����%�����������!��"� 

7.5.2 ��(�'�((����*�'����9#��( 

6�"�,-��8 �����-��7��0 ��, �!����7�-�������������
# ��������� ��!��"���<�$���-��,��,��
��,7���!�"+���0�*� "����-��������#���#����)���� ��*�� �������(��������(#��������  


������*���,����-������O�������!�06����!��!�(���!��"� �����* 

������-�� �������Q^� �%��������
�X�+�����-=�=�<�=� 	 �����-��7���-��#� ���*�"��
��<�����-������#�-����'������������"+����"���!-��� ��7(�� (���.) P���!����7���$� 
� 4 
���	N $� ��- 1. ��"+����"���!-��� ��7(�� (���.) ��<��) P�*���(���  2. ���. �����(�����-�����
!-������/6)�(6�"  3. ���. �����(����������!-��  �� 4. ���. �����(������*�#�� 

��*���*, ����������#��0���0,0��6���(�����7-��%��$�!)-� ��7(�� 
# �#��!��������6��0��
� ��7(��  ���	N6���(����"���7-��%��$�
# � ��7(�� $� ��- ������	� !-��!�(� �&����� ��cef�c)  %��
!����77-��%��������!-��#�������7-��%����<��"���0-����(��� %��!-���������"������
����

# ���!���!���� ���(K���� ���#����,�'�������(��� ,(�,������(�����������(����,��
�%���������I��!,�+� ��!�06�� �������)��� ���(K��������,�'�������(��� ��������(����
,���%���������I��!,�+� ��!�06�� ����^������6����"������������������7-��%�� 

����+%�� 	 �		
�	���������-(
��%&���=� <����<�� �%��������%�������� %�����
���,�����-���&�#��� �����* 

�) !)����� 


�!-��!��!�(���� ����(������!��"� �K-� �����������������)���) !)�������*� ���$�-"���"���
��-������7�� %���Q���) !)�����
��0,K��� ���"����(��������!7���)���) !)����� P��������<������(#��
�-�����K��K�� ��7(�� ���������!��"�$����<�!��"����
# "����"�����K-���#����) !)����� 
# "�
�K��K�
K-������)���) !)����� �����<����K-���#����������(7�$���-��������!��"� ��*���*������"� ������)����

�,-��������K-� 4����}������%"����� long-term care insurance ���!-��!�(�����)���) !)��������� ��  
%"����� public assistance scheme 0��!(�"%��+���!-��!�(�
# "���"����)���) !)����� ��������#��
, ���
��%"������)��%��K��K� ����!�!��"����)������ �� �����*����!-��!�(�
# 6�"���K��������
����
�)���) !)����� %�������<����K-���#������!��"�!��"��#+�-���������(����������!��"� (CSR) �K-�
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���!� ��������/!7���)���) !)����� �������(�����,-��8 
# ��-�) !)����� #���
��)�������"(�"-���(���
%���Q���) !)����������'�����(����-��"-���(�������K-�0������������P�� 

�) �(��� 


�������"����������0�����*����K���) �(�������!(�I(6��/�������0������)���) �(��� �
�#���������N��) !)�����"�����
# ���*����K���O"����(��������"-�"���K��0�*���*�'�� �K-� �! �"���
������ ����#�� (food poverty line) 
��������������������N��) !)����� K��K�/��'���� ��7(������0 �
���������
����!���!������� �������(���(���,(�������*����K���) �(������$� ��������'������� !-��

�����������)���) �(�����*� ��'"����(��������!7���)���) �(��� %�������<������(#���-�����K��K�
� ��7(�� ����K-�%"�������^������6��"��(���%��K��K� (Community Based Rehabilitation: CBR) 
P�����<���������#����0��������!��"�
����K-���#������
�!��"� �����*�!-��!�(�������!(��������"���
!���
����
K K��(,��������
# ��-�) �(��� %���Q��
� 3 #���#��� "�� ��"�� !7����� ����(���
!�I��N ��*�
�!7�������K�����!�I��N �K-� �������7 # ���*�� ����� ������
# �) �(���!����7
�����K��(,�#����"�����$�$�  %��6�"���K�!����7�0 ����������
����!� ��!(��������"���!���
�#�-���*�-���(����������!��"� �K-����!� �����!��#����7�0O��) �(��� 

��������* ��'"��!-��!�(�
�� �����#����$�  P����K-��
# �) �(��������$� ��(��0�*�
����
�����K��(, %���-��K-������ ��������	� ���������� ����K�� P���!����7K-����6�������������
!��"�
�� �����!��"��#+$� 
����", �K-�%"������ �� CSR 0��#�-��������K�#����#-����
# ���
!���!���� �����������	�#�������� ����K��
# ��-�) �(��� �����*����!-��!�(�"�N6��K��(,
# ��-�) 
�(��� �-���(����������!��"���-�) �(���,-��8 ���������0 �� �K-� ������"��(����#-�K�,(  

��O�� ��%���! 

�����������O�� ��%���!����$�-�������)-��<�#����#�-� ��������O�� ��%���!������$� ������ 
���
# "���"���"���� �����
# !��!�(�����-���-���*$�-����7�� ��'"�����������'��0 ��)�0����O�� ��
%���!���!��)�N+���������$� 
# "���K-���#���$� ,�����-���&�#���������!(�I(6���(��0�*�  ��*���*��O���<�
���",0��K�,( ��'���"��
# !��!�(�����-��O�� ��%���!��-������7��%���Q��
��������������� %����(��
������!7���)����O�� ��%���! P��������<������(#���-�����K��K�� ��7(�� ����!��"�$����<�!��"����
���*�����%���Q�������O�8 #����������)��+���*���)��O�
�K��K�%������!�!��"��0 ����)�� �����<����
�����#����0��������!��"��K-�����������N�0���) !)����� ��������*
���������!(�I(6��0������)��
��O�� ��%���!0����' P����)$� �����,��"-�
K �-��"��������<�0�*���*�'��0����O�� ��%���!����$� 
%���Q��
�� ����#�����$�-�-���������,-�������(4�,(�%,0����O�����$� ���������"-���� 60 ���
#��� 20 ���,-���*� 

���
# !��!�(���!��"���-���-��) � ��%���!,-��8 $�-"������,-� �����!��"��#+�������-��
����� �,-"�����
�� ������)��/
# "���K-���#����) � ��%���!,-��8 �-����*�������!��"� (� ��7(����
K��K�) ��6�"���K�
# �0 �������������0�*� %��������
# �) � ��%���!�#�-���*�!����7K-���#���
,�����$�  �����*�������
��K(�����&����������$�-
# ������<��) � ��%���!� �� ,����-���K-� ���#����
�&������(
# ��(���O�� ��%���!0�*��-�����!� ��"�������-�
�"���"��� 
# "���"�����"�N6��K��(,����� 
�����
# ������	���-���-������-�� �-��%"������ �� CSR 0��#�-��������K�#����#-�����������



 ������Q���!��� �� %"��������	��(������������ ��!��"� 
7-36 6��
, ������$0�����������������!��"� ���������,��!)-!��"�-���	'�(�'��"����)  

��O�� ��%���!���$��������	�
�!7�����,-��8 ��������������O�/����W
#�- �����*����!���!�����*�
�
� �����������	���-��O�� ��%���! �K-���������
����-��) �(��� !��"�"��������",(�����,-���O�� ��%���! 
$�-"������-���<��]4#�0��!��"�������<����,���*����O�� ��%���! !(������) � ��%���!, �����"��
# ��
"�����)  ���c]� ������(���� ����"����!��6�"
�!��"� 



บ-1 

 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2549), สรุปผลการวิจัย เร่ืองการศึกษาคาใชจายตอหัวสําหรับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน, โดย คณะทํางานวิจัยคาใชจายตอหัวสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กันยายน 2549. 
กวิพัฒน สุขแจม (2547), ทุนทางสังคมกับการแกปญหายาเสพติด กรณีศึกษาบานคลองจระเขนอย 

ตําบลเกาะไร อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาพัฒนาชุมชน

มหาบัณฑิต  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547. 

กมลินทร พินิจภูวดล (2541), แนวทางและมาตรการในการจัดการการศึกษาของเด็กดอยโอกาส. 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน (2550), รายงานการสํารวจความตองการแรงงานและการ

ขาดแคลนแรงงาน ป 2549. กุมภาพันธ. 2550. 

กุศล สุนทรธาดา และคณะ, การใชทุนทางสังคมเพื่อความเปนอยูที่ดีของเด็กและเยาวชน, สํานัก

สงเสริมและพิทักษเยาวชน. 

เกรียงศักด เจริญวงศศักดิ์ (2548), เรียนรูประสบการณการกระจายอํานาจการศึกษาของตางประเทศ, 

พฤศจิกายน 2548. http://www.kriengsak.com 

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (2551), แผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการ

สังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนปฎิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการ

สังคมไทยเพื่อชีวิตมั่นคง พ.ศ. 2550-2554  ตามแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการ

สังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554). 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2550), รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย

เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการฝกยกระดับฝมือแรงงาน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบแรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก, เสนอกรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงาน, สิงหาคม 2550. 
จเด็จ ธรรมธัชอารี (นพ.) บรรณาธิการ (2544), ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย. สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข. 

จิราลักษณ จงสถิตมั่น, พรประภา สินธุนาวา และนภัส ศิริสัมพันธ (2543), การประเมินสถาน

สงเคราะหคนชราของรัฐ :ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห 3 แหง ,สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข. 

จิรุตม ศรีรัตนบัลล (รศ.นพ.) และคณะ (2551), โครงการวิจัย การศึกษาภาพอนาคตและเสนทางสู

หลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย. ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานวิจัย

เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เสนอตอ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 
จิรุตม ศรีรัตนบัลลและวิชช เกษมทรัพย (2542), การประกันสุขภาพภาคเอกชน:  ประสบการณของ

ตางประเทศ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

จินตนา ชุณหมุกดา และคณะ (2545), รายงานการสํารวจทุนทางสังคมดานสุขภาพ  จังหวัด

ราชบุรี . วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม, 84-95, 2545. 

จุฬาภรณและคณะ (2545), การไมไดรับยาของผูปวยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล. สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข.  
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บ-2 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ฉวีวรรณ สายบัว (2546), ทุนทางสังคม  จากคอลัมน เศรษฐกิจระบบสารสนเทศ,  ประชาชาติธุรกิจ.  

25 สิงหาคม. 2546.  
ชลัยพร อมรวัฒนา และคณะ (2551), รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการสงเสริมการมีงาน

ทําใหผูสูงอายุ, ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2551 

ชินชัย ชี้เจรญิ และคณะ (2550), การตอสูกับความยากจนดวยระบบสวัสดิการ, ธันวาคม 2550. 
ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ (2551), ทุนมนุษยและผลตอบแทนทางการศึกษา, การสัมมนาวิชาการ

ประจําป 2551 เรื่อง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน. พฤศจิกายน. 2551. 

ชัยอนันต สมุทวณิช  (2545), การพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปาฐกถา

พิเศษ เรื่อง "การพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงของมนุษยโดยการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน บทบาทสําคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ" จากการสัมมนา "พลังรวมสราง 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ" ครั้งท่ี 3 ภาคอีสาน 16 กันยายน 2545. 

------------------------ (2546), สังคมไทยยุคหลังรัฐธรรมนูญ, มติชนสุดสัปดาห. 20 

มิถุนายน. 2546.  
ชูชัย ศรชํานิ (2547), “ชุดการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในระบบประกันสุขภาพ”, วารสารวิชาการ

สาธารณสุข. 

ณัฐนรี  ศรีทอง (2550), การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน: ศึกษากรณีบานหนอง

บัว หมูที่ 4 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี. 2550. 

ดาว มงคลสมัยและเพลินพิศ สัตยสงวน (2546),  “ระบบประกันสุขภาพ”, ใน ระบบประกันสังคมและ

คุณภาพชีวิตของไทย ภาพสะทอนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, รวบรวมโดยคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2550), ขอเสนอภาพรวมนโยบายการคลังเพื่อสังคมและสุขภาวะและมาตรการ

เพื่อผูสูงอายุ. กรกฎาคม. 2550. 

---------- (2551), การกระจายความมั่งค่ังในประเทศไทย การวิจัยเชิงประจักษและนโยบาย

การคลังชวยคนจน, ตลุาคม 2551. 

---------- (2551), ความสามารถการออมของครัวเรือนไทยและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ, 

2551. 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน และคณะ (2551), ประสิทธิภาพและตนทุนของสถานพยาบาลในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ชุดโครงการวิจัยระบบการเงินการคลังสุขภาพ:  การประเมินผล

กระทบของระบบประกันสุขภาพถวนหนาตอการคลังของสถานพยาบาล. เสนอตอ สํานักงานวิจัย

เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. 
-------------(2549), การออม การจัดสวัสดิการ และการเกื้อกูลกันโดยภาคประชาชน, 

กุมภาพันธ 2549. 

นฤมล นิราทร (2550), แรงงานนอกระบบและนัยตอรัฐสวัสดิการ, ธันวาคม 2550. 

นภาภรณ หะวานนท และดร.พิศมัย รัตนโรจนสกุล, การเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อชุมชนเขมแข็ง, 

โครงการปริญญาเอกพัฒนศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

กรุงเทพมหานคร, ตุลาคม 2548.   

นรินทร สังขรักษา และคณะ (2549),  สวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับคนพิการระดับรุนแรงในประเทศ
ไทย, กันยายน 2549. 
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ประเวศ วะสี (2547), ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน , งานสัมมนาการจัดทําแผนที่ขอมูล

ทางสังคมจังหวัดกาญจนบุรี. 

ปราณี ทินกร (2550), นโยบายการคลังเพื่อสังคมและสุขภาวะ: มาตรการเพื่อคนยากจนและดอย

โอกาส. กรกฎาคม. 2550. 

ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2551),  วรรณกรรมปริทรรศนและการสังเคราะหความรู เร่ือง สวัสดิการ

ชุมชนในประเทศไทย, สิงหาคม 2551. 
ปนวดี ศรีสุพรรณ (2547), วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสรางแนวคิดและปฏิบัติการใน

บริบทการพัฒนาของไทย พ.ศ.2540-2546. วิทยานิพนธสังคมวิทยามหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. 

พงษพิสุทธิ์  จงอุดมสุข และคณะ (2547), การจายเงินสถานพยาบาลภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา: การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปงบประมาณ 2548, วารสารวิชาการสาธารณสุข ปท่ี 

13 ฉบับที่ 6 หนา 911-925. 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 109 ตอนที่ 38 วันที่ 

5 เมษายน 2535. 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป . เลมที่ 

124 ตอนที่ 16 ก ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550. 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา . เลมที่ 119 

ตอนที่ 116 ก ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545. 

พิริยะ ผลพิรุณ และปงปอนด รักอํานวยกิจ (2548), ความสุขจากทุนทางสังคม: กรณีศึกษาจากกลุม

ตัวอยางในจังหวัดกาญจนบรีุ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล. 

พีระ ล่ิวลม (2542), การศึกษาศักยภาพของ ทุนทางสังคม ของชุมชนไซเบอร, วิทยานิพนธหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)สาขาวิชาเอกการจัดการ

สารสนเทศสิ่งแวดลอมและทรัพยากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 2542. 
พันธยุทธ ศานติยานนท (2550), การศึกษาความครอบคลุมของการประกันสุขภาพของไทย. 

วิทยานิพนธคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ภีม ภคเมธาวีและคณะ (2552),  โครงการวิจัยนํารองขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการ

จัดสวัสดิการสังคมเชิงพื้นที่, มกราคม 2552. 
ภูษิต ประคองสาย และคณะ (2550), ระหวางคนจนกับคนรวย ใครไดรับประโยชนจากการสราง

หลักประกันสุขภาพถวนหนา, วารสารวิชาการสาธารณสุข. 

มัทนา พนานิรามัย (2550), การเปลี่ยนแปลงในวิธีการปดงบดุลรายไดของคนไทยและนัยตอการเขา

สูรัฐสวัสดิการ, การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เรื่อง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: 

แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ. พฤศจิกายน. 2550. 

มัทนา พนานิรามัย และสมชาย สุขสิริเสรีกุล (2540), การศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

หลักประกันสังคม: อดีต ปจจุบัน และอนาคต. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
ระพีพรรณ คําหอม , จิระลักษณ จงสถิตยมั่น และ คณะ (2542), การประเมินโครงการบริการสวัสดิการ

สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

วรัญญา เตียวกุล และคณะ (2550), บทบาทของการศึกษาภาคบังคับตอการแกปญหาความยากจน: 

โอกาสทางการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส, การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 

เรื่อง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ. พฤศจิกายน. 2550. 
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บ-4 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2550), คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ?, การสัมมนาวิชาการ

ประจําป 2550 เรื่อง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ. 

พฤศจิกายน. 2550. 

วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2551), หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุไทย, สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย. กุมภาพันธ 2551. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (2549), วิเคราะหการหาแหลงเงินเพิ่มเติมสําหรับหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา. สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)  สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.).มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (2550), รายงาน

สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2549, ธันวาคม 2550. 
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2546), การศึกษาทุนทางสังคมในฐานะปจจัยการผลิตของเศรษฐกิจชุมชน , 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ (2548), การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ: 
ประมาณการรายจายและแหลงรายรับ. โครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

วัชรียา โตสงวน และวิไลวรรณ วรรณนิธิกุล (2550), นโยบายการคลังเพื่อสังคมและสุขภาวะ: 

มาตรการเพื่อคนวัยทํางาน. กรกฎาคม. 2550. 

วิทยากร เชียงกูล (2549), สภาวะการศึกษาไทย ป 2547/2548 รากเหงาของปญหาและแนว

ทางแก ไข ,  สํ านั กวิ จั ยและพัฒนาการศึ กษา  สํ านั ก งาน เลขาธิ การสภาการศึ กษา 

กระทรวงศึกษาธิการ. มีนาคม 2549. 

----------- (2550), สภาวะการศึกษาไทย ป 2549/2550 การแกปญหาและการปฏิรูป

การศึกษาอยางมีระบบองครวม, สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2550. 

วิมล  ชาตะมีนา และคณะ (2551), การศึกษาภาระทางการคลังจากการใหสวัสดิการทางสังคมของ

รัฐบาลในกรณีศึกษาโครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา, สํานัก

นโยบายการคลัง, สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. สิงหาคม 2551. 

วิรัช อยูชา และยงยุทธ แฉลมวงศ (2551), ความสามารถของแรงงานกับศักยภาพในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมไทย, การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เรื่อง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ

ย่ังยืน. พฤศจิกายน. 2551. 

วิโรจน ณ ระนอง และอัญชนา ณ ระนอง (2550), ดัชนีวัดความเปนธรรมดานสุขภาพ, โครงการวิจัย 

“การใชขอมูลการสํารวจมาวัดผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ และหลักประกันสุขภาพถวน

หนาที่มีตอภาระคาใชจายดานสุขภาพของประชาชน และการลดความยากจน และการสรางดัชนีชี้

วัดความเปนธรรมดานสุขภาพ”. 

วิโรจน ณ ระนอง และคณะ (2550), แนวทางและการเลือกในการสรางตัวแบบสําหรับการวิเคราะห

ผลประโยชนที่ประชาชนไดรับ (Benefit Incidence Analysis)  จากเงินอุดหนุนของภาครัฐใน
โครงการหลักประกันสุขภาพ, โครงการวิจัย “การใชขอมูลการสํารวจมาวัดผลกระทบของ

โครงการ 30 บาทฯ และหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอภาระคาใชจายดานสุขภาพของ

ประชาชน และการลดความยากจน และการสรางดัชนีชี้วัดความเปนธรรมดานสุขภาพ”. 

-------------, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2547), “หนึ่งปแรกของการจัดหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา” โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระยะที่

สอง (2546-2547). 



บรรณานุกรม บ-5 

วิโรจน ณ ระนอง และอรรถกฤต เล็กศิวิไล, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551), การ

วิเคราะหดัชนีช้ีวัดความเปนธรรมดานการคลังสุขภาพ จากฐานขอมูลการสํารวจของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2549-2550. เสนอตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.). 
วิโรจน ณ ระนอง (2550), บทบาทของรัฐในดานการศึกษา: โจทยหลักและบทวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรการเมือง, สัมมนาวิชาการประจําป 2550 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

เรื่อง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ. พฤศจิกายน. 2550. 

------------- (2551), สุขภาพกับทุนมนุษย, การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย เรื่อง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน. พฤศจิกายน. 2551. 

วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2551), โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนดานสุขภาพใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554), รางรายงานฉบับ
สมบูรณ  เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  

---------------------(2549), ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจาย

รวมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา: บทวิเคราะหเชิงนโยบาย, วารสารวิชาการ

สาธารณสุข, กรุงเทพฯ: กุมภาพันธ 2549. 

---------------------(2548), ความเปนธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณของ

ผูบริหารระดับสูง, วารสารวิชาการสาธารณสุข, กรุงเทพ: มิถุนายน 2548. 

ศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

(2552), ขอมูลภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม

เสียคาใชจาย 15 ป ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ, เสนอตอคณะกรรมาธิการ

การศึกษา วุฒิสภา, ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา, 5 มีนาคม 2552.  
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2550), โครงการศึกษาตลาดแรงงานเพื่อรองรับ

สังคมผูสูงอายุ, รายงานความกาวหนา (ฉบับปรับปรุง) เสนอตอ สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ธันวาคม 2550. 

สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2551), รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง การ

ประเมินผลการลงทุนพัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่มีตอรายไดและการกระจายรายไดของ

แรงงานไทย, กันยายน 2551, กรุงเทพฯ. 

สถาบันพัฒนาสยาม (2551), การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการอุดหนุนผูเรียนยากจน ดอยโอกาส และ

ผูพิการ, พฤศจิกายน 2551. 
สถาบันองคกรพัฒนาชุมชน (2551), ผลการดําเนินงานโครงการบานมั่นคง พ.ศ. 2546-2551, ตุลาคม 2551 

------------------  (2552), ขาวชุมชน, ฉบับเดือนกุมภาพันธ และพฤษภาคม 2552.  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2544), โครงขายความคุมครองทางสังคม, รายงาน ทีดีอารไอ 

ฉบับที่ 31. ธันวาคม. 2544. 

------------------------ (2549), รายงานฉบับสมบูรณ การประเมินความเสี่ยงและความ

เปราะบางทางสังคม: การประเมินความคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันของ

ประเทศไทย, เสนอตอ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย. มกราคม. 2549. 

 ------------------------ (2549), รายงานฉบับสมบูรณ โครงการสรางและขยายโอกาสใน

การเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ, เสนอตอสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร สํานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร. ธันวาคม 2549. 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

บ-6 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

------------------------ (2550), การสรางและขยายโอกาสการเขาถึงหลักประกันทาง

สังคมข้ันพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ, รายงาน ทีดีอารไอ ฉบับที่ 50. กันยายน. 2550. 

------------------------ (2550), รายงานฉบับสมบูรณ แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 

2550-2554), เสนอตอ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพมหานคร. 

------------------------ (2550), รายงานการสํารวจความตองการแรงงานและการขาด

แคลนแรงงาน พ.ศ. 2549, รายงานฉบับสมบูรณเสนอตอกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน,  

กรุงเทพมหานคร, กันยายน 2550.   

------------------------ (2551), จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย

หรือสวัสดิการ สรุปบทความจากการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2550 10-11 พฤศจิกายน 

2550, รายงาน ทีดีอารไอ ฉบับที่ 54 (ฉบับพิเศษ). มกราคม. 2551. 

------------------------ (2551), บทบาทของธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคง

ใหแกชุมชน, รายงาน ทีดีอารไอ ฉบับที่ 58. พฤษภาคม. 2551. 

--------------------- --(2551), การขยายกําหนดเกษียณอายุและการออมสําหรับวัย

เกษียณอายุ, กุมภาพันธ 2551. 

--------------------- (2551), ดัชนีช้ีวัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนา 

 ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย, พฤษภาคม 2551 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2551) การวิเคราะห

ผลกระทบและประเมินผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา. เสนอตอสํานักงานเพื่อ

การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. 

สมชาย สุขสิริเสรีกุล. (2550) การกําหนดตนทุนและการจัดสรรในบริบทของวิธีการเหมาจายบริการ

สุขภาพ. คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. 

-------------. (2541) การกําหนดชุดบริการสุขภาพจําเปนข้ันพื้นฐาน: ทฤษฎีและการทบทวน

วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2550), กลไกการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท: แนวคิดการควบคุมทางสังคม, 

วารสารการพัฒนาทองถิ่น ฉบับที่ 1. มิถุนายน-กันยายน. 2550. 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2549), ทุนทางสังคม: แนวคิดทางสังคมวิทยา, วารสารการพัฒนาทองถิ่น ฉบับที่ 

1. กรกฎาคม. 2549. 

สราวุธ ไพฑูรยพงษ (2551), คุณภาพแรงงานไทย, การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เรื่อง สูการ

เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน. พฤศจิกายน. 2551. 

สุพลและคณะ (2548),  “ความเปนธรรมของการใชบริการสุขภาพ”. สถานการณสุขภาพประเทศไทย. 

ปท่ี1 ฉบับที่ 6 พฤศจกิายน 2548. 

สุวรรณี คํามั่นและคณะ (2551), ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย, การสัมมนาวิชาการประจําป 

2551 เรื่อง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน. พฤศจิกายน. 2551.สุวจี กูด (2547), 

ประชาสังคมไทยกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ:พัฒนาการของทุนทางสังคมเพื่อการสราง

สังคมแหงสุขภาวะ ,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุวิทย เฑียรทอง (2549), องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการพัฒนาทุนทางสังคม, วารสารการพัฒนา

ทองถิ่น ฉบับที่ 1. กรกฎาคม. 2549. 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ (2550), บรรณาธิการ, การสาธารณสุขไทย 2548-2550. สํานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 
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เสนห โรจนดิษฐ (2550), การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อพัฒนาทุนทาง

สังคมบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปง จังหวัดตาก. ภาควิชาภูมิศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2550. 

เสาวคนธ รัตนวิจิตราศิลป (2543), การปฏิรูประบบประกันสุขภาพ: ประสบการณจาก 10 ประเทศ.  

HSRI Research Report. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  

เสรี พงศพิศ. บทความเรื่อง ทุน ความรู ตลาด, 2548. http://www.phongphit.com/index.php?

 option=com_content&task=view&id=184&Itemid=62 

------------. บทความเรื่อง ทุนทางสังคม (อีก), 2548. http://www.phongphit.com 

/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=62  

------------. บทความเรื่อง ตัวชี้วัดสุขภาพชุมชน, 2548. http://www.phongphit.com 

/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=62  

------------. บทความเรื่อง ประชาพิจัยคืออะไร, 2548. http://www.phongphit.com/index.php? 
option=com_content&task=view&id=58&Itemid=53 

------------. บทความเรื่อง ภูมิปญญา เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค, 2548. 

 http://www.phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=62 

------------. บทความเรื่อง หรือชุมชนเขมแข็งไดโดยไมตองใชอํานาจรัฐ, 2550. 

 http://www.phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=53 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547), รายงานผลการสัมมนา

ระดับชาติ การพัฒนาทุนทางสังคม : หนทางสูความยั่งยืนของประเทศไทย. เอกสารรายงาน

ประมวลสรุปผลการระดมความคิดระดับชาติและระดับภูมิภาค เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาทุน

ทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน: 13 พฤษภาคม 2547 กรุงเทพฯ. มิถุนายน, 2547. 

----------------------- (2548), ทุนทางสังคมกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน : รวม

เรียนรู รวมขับเคลื่อน รวมพัฒนา. สรุปผลการสัมมนาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 27 เมษายน 2548 กรุงเทพ. มิถุนายน, 2548. 

----------------------- (2548), ทุนทางสังคม ฉบับประชาชน.  กันยายน, 2548. 

----------------------- (2548), อนาคตทุนทางสังคมไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10. 

สรุปการสัมมนาเรื่องอนาคตทุนทางสังคมไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10. ตุลาคม, 2548. 

----------------------- (2549), กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณา

การ. ตุลาคม, 2548. 

----------------------- (2549), กรอบยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคม

ผูสูงอายุ. ตุลาคม, 2548. 

----------------------- (2549), การเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. 

สิงหาคม, 2549. 

-----------------------  (2549), การสรางทุนทางสังคมในทองถ่ิน? ผลกระทบจากกองทุน

เพื่อการลงทุนทางสังคมของไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ WB- NESDB 

Workshop. 27 ตุลาคม 2549. 

----------------------- (2549), ทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญากับการสรางสรรคคุณคาและ

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ. สรุปผลการสัมมนาของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 18 กันยายน 2549. ตุลาคม, 2549. 
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----------------------- (2550), โครงการศึกษาการยายถิ่นกับการพัฒนา. ตุลาคม, 2550. 

----------------------- (2550), การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-

2573 (Population Projections for Thailand 2000-2030). ตุลาคม, 2550. 

----------------------- (2550), การกําหนดขอสมมติฐานการคาดประมาณประชากรของ

ประเทศไทย พ.ศ.2543-2573: การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยในอนาคต. 

ตุลาคม, 2550. 

-----------------------, การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระยะ 3 ป ของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 9 ภายใตวาระแหงชาติ การพัฒนาทุนทางสังคม. 

สํานักงานประกันสังคม, สถิติงานประกันสังคม 2550. กันยายน. 2551. 
----------------, การขยายความคุมครองทางสังคมใหกับภาคในระบบและภาคนอกระบบ, 

มกราคม 2545. 

----------------, การขยายความคุมครองการประกันสังคมสูเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศ

ไทย, 2547. 

----------------, การสํารวจความตองการการประกันสังคมในประเทศไทยของกลุมประชากรที่

มิไดรับความคุมครองการประกันสังคม, พฤศจิกายน 2547. 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (2551), สถานการณแรงงานป 2551 (มกราคม-ธันวาคม 2551), 

ปท่ี 4 ฉบับที่ 5, กระทรวงแรงงาน, กุมภาพันธ 2552. 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข (2550), รายงานผลงานดําเนินงานดาน

การเงินการคลังสาธารณสุข ประจําป 2550. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2549), สกศ เผยผลวิจัยเปรียบเทียบนวัตกรรมเรียนรู

ตลอดชีวิตไทยกับนานาชาติ, http://www.onec.go.th/news46/pr/sala/s_491206.htm 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2550ก), รายงานผลการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบ

ระบบงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศตางๆ, 2550. 
------------------------------- (2550ข), รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ ระบบ

การเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พฤศจิกายน 2550. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2551), การประมาณการจํานวนผูเรียนของประเทศไทย

ในชวงป พ.ศ. 2555-2569, 2550. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (2552), ราง แผนการศึกษาแหงชาติ 

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559), มิถุนายน 2552, กรุงเทพฯ. 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, สํานักนโยบายการคลัง (2551), โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบของ

รายจายเพื่อสวัสดิการคารักษาพยาบาลของขาราชการ/ลูกจาง และพนักงานของรัฐตอภาระ

ทางการคลัง, รางรายงานฉบับสมบูรณ. 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2551), รายงานประจําป 2551, 2552. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2550. 2551. 
------------., การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2550. 2551. 
------------., รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550. 2551. 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (2551), คูมือบริการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ปงบประมาณ 2552. 
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สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2551), สถิติสาธารณสุข. กระทรวง

สาธารณสุข. 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, มาตรฐานอาชีพ/

มาตรฐานสมรรถนะ (Occupational Standard/Competency Standard), เอกสารเผยแพร.  

ไสว บุญมา (2551), ทุนทางสังคมที่เหมาะสมกับการพัฒนา จากคอลัมน บานเขาเมืองเรา, กรุงเทพ

ธุรกิจ. 18 มกราคม. 2551.  
หิรัญญา ปะดุกา บรรณาธิการ (2550). คูมือสําหรับคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ 

ปงบประมาณ 2551. สํานักงานกลุมประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women-CEDAW), 2528. 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC), 2535. 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), 2551. 
อภิญญา เวชยชัย (2544), การศึกษาโครงการกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวใน

ชุมชน, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

อภิญญา เวชยชัย (2546), การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กที่ไดรับความรุนแรง, 
การศึกษาในเครือขายวิชาการดานความรุนแรงตอผูหญิงและมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพ

ผูหญงิโดยความสนับสนุนของ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

อภิญญา เวชยชัย และศิริพร ยอดกมลศาสตร (2550), สวัสดิการสังคมฉบับชาวบาน: แนวคิด นโยบาย 

และแนวทางปฎิบัติ. กันยายน. 2550. 

อุทัย ดุลยเกษม, สุริชัย หวันแกว และคณะ (2547), คณะการทบทวนศึกษาพันธกิจการปฏิรูประบบ

สุขภาพในอนาคต: มุมมองจากองคกรทองถ่ิน ประชาสังคม และทุนทางสังคม , สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข. 

อุดมศรี ศิริลักษณาพร (2552),  ออมทรัพย 224 ลานที่คลองเปยะ คืนหลักประกันใหสังคม สราง

ชุมชนสวัสดิการ, มติชน, ฉบับวันที่ 27 ก.พ. 2552. 
อัญชนา ณ ระนอง และวิโรจน ณ ระนอง (2550), ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีผลตอ

คาใชจายดานสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน, โครงการวิจัย “การใชขอมูลการ

สํารวจมาวัดผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ และหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่มีตอภาระ

คาใชจายดานสุขภาพของประชาชน และการลดความยากจน และการสรางดัชนีชี้วัดความเปน

ธรรมดานสุขภาพ”. 

อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ (2548), การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของการใหบริการผูปวยกอน

และหลังโครงการสุขภาพ. วารสารวิชาการสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: สิงหาคม 2548. 

อัมมาร สยามวาลา และคณะ . 2550. “ขอเสนอแนวทางสนับสนุนและจัดสรรคาใชจายสําหรับการสราง

หลักประกันสุขภาพถวนหนาและสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ” 

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบคาใชจายการสรางหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนาและคาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ. 
อัศวิน อาฮูยา (2550), ความสําคัญของการศึกษาตอการลดความยากจน, การสัมมนาวิชาการประจําป 

2550 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่อง “จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: 

แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ”, กลุมที่ 2 การใหการศึกษาเพื่อแกปญหาของคนจน , 

กรุงเทพมหานคร, พฤศจิกายน 2550.   
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นิยามที่เกี่ยวของกับการลงทุนดานสังคม 

การลงทุนดานสังคมยังไมมีคํานิยามอยางเปนทางการที่ชัดเจน แตก็ไดมีคําศัพทที่เกี่ยวของ

หลายคํา โดย คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ภายใตกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยไดกําหนดคําจํากัดความของคําหลักๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคม

ไวในแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ดังตอไปน้ี 

สวัสดิการสังคม  (social welfare)  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. 2546  หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน  การแกไขปญหา  การ

พัฒนาและการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม  เพ่ือตอบสนองความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  มี

คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง  เหมาะสม  เปนธรรม  และใหเปนไปตามมาตรฐานทั้ง

ดานการศึกษา  สุขภาพอนามัย  ที่อยูอาศัย  การทํางาน  และการมีรายได  นันทนาการ  

กระบวนการยุติธรรม  และการบริการทางสังคมทั่วไป  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  สิทธิที่

ประชาชนตองไดรับ   และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

สังคมสงเคราะห (social work)  หมายถึง ศาสตรและศิลปทางวิชาชีพในการปองกัน  แกไข  

ฟนฟู  และพัฒนาบุคคล กลุม ชุมชน ทั้งที่ประสบและไมประสบปญหาความเดือดรอน  ใหสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ทางสังคมเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนปรับตนเองใหเขากับ

สภาพแวดลอมเพ่ือชีวิตความเปนอยูที่ดีในสังคมตอไป 

การพัฒนาสังคม  (social development)  เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ใหไปสูสภาวะที่ดีกวาเพื่อใหเกิดความ

เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ซึ่งตองเปนการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ คุณภาพ และ

ระบบ บนพื้นฐานการคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟก (ESCAP) ไดอธิบายความหมายของการพัฒนาสังคมในอีกมิติหน่ึงซ่ึงทําใหมองภาพการ

พัฒนาสังคมไดอยางชัดเจน คือ กระบวนการทํางานที่เนนการสรางสถาบันใหม (Institutional 

Building) การมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง (Popular Participation) สงผลกระทบตอ

นโยบายและการวางแผนสังคม (Social Policy and Planning) รวมท้ังมุงสูการกระจายรายได 

(Income Distribution) และความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) 

ความมั่นคงของมนุษย  (human security) หมายถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกันดาน

สิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบตอความจําเปนขั้นพ้ืนฐาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ศักด์ิศรี ไมประสบปญหาความยากจน ไมสิ้นหวังและมีความสุข ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียม

ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งอาจถือไดวา ความมั่นคงของมนุษยเปนเปาหมายสูงสุดของการ

จัดสวัสดิการสังคมน่ันเอง 
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ความมั่นคงของมนุษยตามคําจํากัดความของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยประกอบไปดวย  ความมั่นคงของมนุษยดานการมีงานทําและรายได  ความมั่นคงของมนุษย

ดานครอบครัว  ความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพอนามัย  ความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษา 

ความมั่นคงของมนุษยดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สวนบุคคล)  ความมั่นคงของมนุษย

ดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม  ความมั่นคงของมนุษยดานสิทธิและความเปนธรรม ความมั่นคงของ

มนุษยดานสังคม-วัฒนธรรม ความมั่นคงของมนุษยดานการสนับสนุนทางสังคม ความมั่นคงของ

มนุษยดานการเมือง-ธรรมาภิบาล 

ความมั่นคงทางสังคม (social security) หมายถึง การดําเนินงานทั้งของรัฐและสังคมที่จะ

ชวยลดปญหาความยากจน  ตลอดจนขจัดภัยพิบัติตางๆ ฉะนั้น ความมั่นคงทางสังคมจึงมีความหมาย

กวางขวาง กลาวถึงมาตรการทางดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อที่จะขจัดความยากจน และความเสี่ยงภัย

ตางๆ  โดยทั่วไปความมั่นคงทางสังคมจะครอบคลุมถึงการชวยเหลือทางสังคม การประกันสังคม และ

การบริการสังคม 

การชวยเหลือทางสังคม (social assistance) หมายถึง การชวยเหลือประชาชนผูทุกขยาก

เดือดรอน โดยฝายผูใหบริการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองมีการคนหาสํารวจขอเท็จจริง

วาผูที่จะไดรับบริการนั้นมีปญหาความยากจนหรือเดือดรอนจริง สมควรแกการไดรับบริการชวยเหลือ 

การประกันสังคม (social insurance) หมายถึง มาตรการหนึ่งในการจัดบริการสวัสดิการ

สังคม เพ่ือคุมครองปองกันประชาชนที่มีรายไดประจํา ไมใหไดรับความเดือดรอน เมื่อตองสูญเสีย

รายไดทั้งหมดหรือบางสวนหรือมีรายไดไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ เพ่ือใหมีหลักประกันดานการ

ดํารงชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น 

การบริการสังคม (social services) หมายถึง หนาที่ความรับผิดชอบอยางหนึ่งของรัฐบาล

และเอกชนที่มีตอประชาชนในการจัดสรรบริการ  เพ่ือสรางเสริมชีวิตความเปนอยูและสวัสดิภาพของ

ประชาชน ดวยจุดมุงหมายของการปองกัน  การบําบัดความเดือดรอน  การสรางเสริมและพัฒนาชีวิต  

ความเปนอยูของประชาชนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขตามควรแกอัตภาพ  ทั้งน้ี 

บริการสังคมจะแตกตางจากบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคดวยปจจัยของการเปนบริการที่

มุงเนนสวัสดิภาพของบุคคลมากกวาการจัดสรรบริการทางกายภาพเพื่อชุมชน และโครงสราง

ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

การคุมครองทางสังคม (social protection)  หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหความคุมครอง

หรือใหหลักประกันทางสังคมในดานตางๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ  ระบบประกันสังคมและ

บริการสังคม  โดยใหความสําคัญแกกลุมประชากรที่ยากจน  และดอยโอกาสเพื่อใหไดสิทธิทางสังคม

ในฐานะที่เปนมนุษยอันเปนความรวมมือในการดําเนินงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

โครงขายการคุมครองทางสังคม (social safety net) หมายถึง ระบบการจัดบริการเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนผูยากจน  คนดอยโอกาส  รวมทั้งผูไดรับการเสี่ยงภัยตางๆ ใหสามารถดํารงชีวิต

อยูไดอยางมั่นคง  โดยไดรับสิทธิพ้ืนฐานเทียบเทากับประชาชนทั่วไป การดําเนินงานทางดาน

โครงขาย ความคุมครองทางสังคมน้ีภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนมีบทบาทในการบริการ

หรือชวยเหลือดังกลาว  การประกันภัยตางๆ ของประชาชน  การจัดสวัสดิการชุมชนของประชาชน 

ฯลฯ 
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สําหรับหนวยงานองคกรระหวางประเทศก็ไดใหคํานิยามของการชวยเหลือทางสังคม (social 

assistance) และ โครงขายการคุมครองทางสังคม (social safety net) ไวดังตอไปน้ี 

• The Asian Development Bank defines social assistance as programs designed to 

assist the most vulnerable individuals, households, and communities meet a 

subsistence floor and improve living standards (Howell 2001). 

• The U.K.’s Department for International Development defines social assistance as 

noncontributory transfers to those deemed eligible by society on the basis of their 

vulnerability or poverty. Examples include social transfers and initiatives such as 

fee waivers for education and health, and school meals (DFID 2005). 

• The International Labour Organization defines social assistance as tax-financed 

benefits to those with low incomes (ILO 2000). 

• The International Monetary Fund defines safety nets as instruments aimed at 

mitigating possible adverse effects of reform measures on the poor (Chu and 

Gupta 1998). 

• The Organisation for Economic Co-operation and Development defines social 

assistance as support targeted to households that are clustered within the lower 

segment of the income distribution and is provided to prevent extreme hardship 

among those with no other resources, reduce social exclusion, minimize 

disincentives to paid employment, and promote self-sufficiency (Adema 2006). 

• The Food and Agriculture Organization defines social safety nets as cash or in-

kind transfer programs that seek to reduce poverty by redistributing wealth and/or 

protect households against income shocks. Social safety nets seek to ensure a 

minimum level of well-being, a minimum level of nutrition, or help households 

manage risk (FAO 2003). 

จากคํานิยามที่กลาวถึงขางตน จะเห็นไดวาทั้งหนวยงานภาครัฐของไทยและองคกร

ตางประเทศไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการจัดสรร/ใหความชวยเหลือทางดานสังคมโดยให

ความสําคัญแกผูที่ยากจน และผูดอยโอกาสเปนหลัก เพ่ือใหเพียงพอตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐานได โดย

เนนใหครอบคลุมในดานอาหาร ดานการศึกษา ดานสุขภาพ และดานการทํางาน ซึ่งดําเนินงานโดย

หนวยงานของภาครัฐ 
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ระบบการศึกษาของตางประเทศ1 

ประเทศออสเตรเลีย 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

ประเทศออสเตรเลียแบงเขตการศึกษาตามเขตการปกครอง ประกอบดวย 6 มลรัฐและ 2 

ดินแดน ไดแก Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, South Australia, Western 

Australia, Australian Capital Territory (ACT) และ Northern Territory ภายใตการปกครองของรัฐบาล

กลาง ระบบการศึกษาของแตละมลรัฐหรือดินแดน (ในรายงานนี้จะเรียกรวมกันวา “มลรัฐ”) อยู

ภายใตการกํากับดูแลโดยกระทรวงการศึกษาของแตละมลรัฐ ซึ่งเทากับวาประเทศออสเตรเลียมีระบบ

การศึกษา 8 ระบบ เปนเอกเทศจากกัน อยางไรก็ตาม นโยบายการศึกษาของแตละมลรัฐกลับมีความ

เหมือนมากกวาความตางในสาระสําคัญ 

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียแบงออกเปน 3 ระดับไดแก สามัญศึกษา 

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาแบงออกเปน โรงเรียนรัฐ (ประมาณรอยละ 

70 ของโรงเรียนทั่วประเทศ) และโรงเรียนเอกชน โดยที่โรงเรียนเอกชนสามารถแบงแยกยอยเปน 

โรงเรียนแคทอลิก (รอยละ 25) และโรงเรียนอื่นๆ (รอยละ 5) 

บทบาทหลักดานการศึกษาของรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย ไดแก การจัดสรรทรัพยากร 

การบริหารจัดการในการเขารับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน และคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ รัฐบาล

กลางยังมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาสําหรับชนเผาพ้ืนเมือง (Aborigines) และ

แรงงานตางดาวที่อพยพเขามาในประเทศ รวมท้ังดูแลความสัมพันธระหวางประเทศดานการศึกษา 

กําหนดหลักสูตรดานวัฒนธรรม เอเชียศึกษา (Asian studies) และสตรีศึกษา (womens’ studies) 

ตลอดจนดูแลใหการศึกษาทั่วประเทศมีคุณภาพเสมอตนเสมอปลายและสอดคลองกัน 

รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐรวมกันกําหนดกรอบเนื้อหาและเปาหมายกวางๆ ใน 8 วิชา

หลัก เรียกวา Key Learning Areas ไดแก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สุขอนามัย

และพลศึกษา ภาษาที่สอง (นอกเหนือจากอังกฤษ) สังคมศาสตรและสิ่งแวดลอม และศิลปะ ตลอดจน

กําหนดเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานภาษาและคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนเกรด 3 (อายุ 8-9 

ป) เกรด 5 (อายุ 10-11 ป) และเกรด 7 (อายุ 12-13 ป)  

รัฐบาลแตละมลรัฐมีหนาที่กําหนดคุณสมบัติของครู การรับและแตงต้ังครูในโรงเรียนรัฐ การ

ใชเงินกอสรางอาคาร จัดหาอุปกรณการเรียนการสอน กําหนดหลักสูตรการศึกษา กําหนดเกณฑ

เงินเดือนและจายเงินเดือนครู  

                                             

1
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550), ภาคผนวก 
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ภ-6 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

กลาวโดยสรุป ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียเริ่มจากการกําหนดนโยบายกวาง ๆ โดย

รัฐบาลกลาง ผานกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร และการฝกอบรม (Commonwealth Department of 

Education, Science and Training หรือ DEST) หลังจากนั้น กระทรวงการศึกษาของแตละมลรัฐจะเปนผู

กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสําหรับโรงเรียนของแตละมลรัฐ การดําเนินนโยบายบาง

ประการอาจตองอาศัยการเจรจาระหวางโรงเรียนและชุมชนทองถิ่น ผานสภาโรงเรียน (School 

Council) บุคลากรครูของแตละโรงเรียนจะขึ้นตรงตอครูใหญของโรงเรียน องคกรระดับประเทศชื่อ 

Ministerial Council for Education, Training and Youth Affairs (MCETYA) ซึ่งประกอบดวยรัฐมนตรี

ระดับประเทศ ระดับมลรัฐ และจากประเทศนิวซีแลนด ที่ทํางานดานการศึกษา การจางงาน การ

ฝกอบรม และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน สภาดังกลาวจัดการประชุมใหญปละ 2 ครั้ง ทําหนาที่

ประสานนโยบายดานตาง ๆ ดังกลาวขางตน และแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับ

ฟงขอคิดเห็นจากองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เชน National Catholic Education Commission 

(NCEC) และ National Council of Independent Schools Associations (NCISA) นอกจากนี้ยังมี

คณะทํางานรวมกับผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก 

1) ผูปกครอง – Australian Council of State Schools Organisations (ACSSO) ตัวแทน
ผูปกครองโรงเรียนรัฐ และ Australian Parents Council (APC) ตัวแทนผูปกครอง

โรงเรียนเอกชน 
2) ครู – Australian Education Union (AEU) ตัวแทนครูโรงเรียนรัฐ และ Independent 

Teachers Federation of Australia (ITFA) ตัวแทนครูโรงเรียนเอกชน 
3) ภาคธุรกิจ – National Industry Education Forum (NIEF) ตัวแทนองคกรภาคธุรกิจหลักๆ 

เชน Business Council of Australia (BCA) และ Australian Chamber of Commerce 
and Industry (ACCI)  

นอกจากนี้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐยังใหเงินสนับสนุนบริษัทระดับประเทศ 2 แหง เพ่ือ

ทําหนาที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการศึกษา การทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู การวิจัยตลาด

การศึกษา หลักสูตร และเอกสารประกอบการเรียนการสอน ไดแก Australian Council for 

Educational Research (ACER) และ The Curriculum Corporation 

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

โรงเรียนทุกโรงในประเทศออสเตรเลียอยูภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แตยังมีความ

รับผิดชอบตอชุมชนทองถิ่นในฐานะผูใหบริการดานการศึกษาดวย การบริหารจัดการโรงเรียนเปน

แบบกระจายอํานาจ โดยแตละโรงเรียนสามารถกําหนดหลักสูตร วิธีการสอนและการจัดสรรเงิน

งบประมาณของตนเองใหตรงกับสถานการณและความตองการของทองถิ่นน้ันๆ โดยอยูภายใตกรอบ

เปาหมาย นโยบาย และลําดับความสําคัญที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐเปนผูกําหนด 

ชุมชนทองถิ่นที่โรงเรียนแตละแหงตั้งอยูอาจเลือกที่จะจัดตั้ง “สภาโรงเรียน” (School 

Council) ประจําโรงเรียนนั้นๆ สภาโรงเรียนจะเปนกลไกสําคัญในการใหผูปกครองมีสิทธิในการ

บริหารจัดการโรงเรียนที่สงบุตรหลานของตนเขาไปเรียน ตามนโยบายการใหผูปกครองมีสวน

รวม (Parent Participation Policy) ของรัฐบาลกลาง สภาโรงเรียนในออสเตรเลียมีอํานาจดังตอไปน้ี 
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1) อนุมัติแผนการดําเนินงาน และงบประมาณของโรงเรียน 
2) กําหนดระเบียบชุดนักเรียน  
3) อนุมัติรายงานประจําปของโรงเรียน 
4) มีสวนรวมในการคัดเลือกบุคลากรดานการศึกษา 
5) บริหารจัดการหอพักนักเรียน 
6) บริหารจัดการฟารม (ในพื้นที่โรงเรียน) 
7) บริหารจัดการศูนยเลี้ยงเด็กในโรงเรียน 

นอกจากอํานาจหนาที่ดังกลาวขางตน สภาโรงเรียนยังมีบทบาทดังตอไปน้ี 

1) กําหนดระเบียบขอบังคับของโรงเรียน (School Charter) 
2) กําหนดนโยบายของโรงเรียน 
3) กํากับดูแลการใชจายเงินงบประมาณ และแผนการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน 
4) ใหขอเสนอแนะตอรายงานตางๆ ที่นําเสนอโดยครูใหญ 
5) มีสวนรวมในการคัดเลือกครูใหญ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง 
6) เปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนและชุมชน 
7) หนาที่อื่นๆ ตามแตรัฐมนตรีจะกําหนด 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

“การจัดสรรและการใชเงินในโรงเรียนของแตละมลรัฐในประเทศออสเตรเลีย ยังถูกควบคุม

จากสวนกลางทั้งหมด โดยมีการใชระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (line-item) มีการใชสูตรการ

คํานวณคาใชจายในหมวดเงินเดือนเพ่ือการจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจายที่สําคัญดานการศึกษา 

คาใชจายดําเนินการตาง ๆ ของโรงเรียนถูกควบคุมและบริหารโดยสวนกลาง ในขณะที่โรงเรียนไมมีเงิน

สดอยูในมือเลย โรงเรียนเพียงแตแสดงความตองการในการใชวัสดุตาง ๆ อาทิ กระดาษ ดินสอ ชอลค 

ฯลฯ และสวนกลางจะเปนจัดสรรมาใหโรงเรียนตามความตองการ 

ตอมาภายหลังโรงเรียนไดรับมอบอํานาจในการจัดการคาใชจายในสวนที่ไมใชเงินเดือนได 

อยางไรก็ตาม งบประมาณสวนใหญของโรงเรียน โดยเฉพาะคาใชจายในหมวดเงินเดือนบุคคลากรซึ่งเปน

สวนสําคัญ ยังคงถูกควบคุมและบริหารโดยสวนกลาง เหมือนกับการจัดการดานบุคลากรซึ่งขึ้นอยูกับ

สวนกลางเชนเดียวกัน 

ถึงแมวาระบบงบประมาณและการบริหารจัดการดานการเงินจากสวนกลาง จะชวยใหครูไมตอง

ปฏิบัติภารกิจที่ไมใชการเรียนการสอน แตก็สงผลใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพ ลาชา และไมยืดหยุน 

อีกทั้งยังทําใหโรงเรียนขาดแรงจูงใจในการบริหารจัดการเงินงบประมาณและบุคลากร เพ่ือใหเปนไป

ตามความตองการในการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มที่ (จาก “รูปแบบการจัดสรรเงินโดยใชโรงเรียน

เปนฐานเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและประสิทธิผล : กรณีศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย” แปลโดย 

ชาญ ตันติธรรมถาวร) 

การศึกษาในโรงเรียนรัฐผูเรียนไมตองเสียคาใชจาย แตโดยมากผูปกครองตองรับภาระใน

สวนที่เกี่ยวกับคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน และคาทัศนศึกษา อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังใหเงิน

อุดหนุนแกครอบครัวยากจนที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายเหลาน้ีได รวมทั้งคาเดินทางไปโรงเรียน 
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ภ-8 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

คาใชจายดานการศึกษาสวนใหญมาจากเงินภาษีระดับประเทศที่รัฐบาลกลางจัดสรรใหกับรัฐบาลแต

ละมลรัฐ 

โรงเรียนเอกชนสวนใหญในออสเตรเลียไดรับเงินอุดหนุนประมาณรอยละ 38 ของคาใชจาย

ทั้งหมดจากรัฐบาลกลาง รอยละ 18 จากรัฐบาลมลรัฐ และที่เหลืออีกรอยละ 44 มาจากการจัดหา

ดวยตัวเอง 

การจัดสรรเงินโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน (School - Based Funding) 

ในขณะนี้ประเทศออสเตรเลียมีแนวโนมที่จะลดการบริหารจัดการแบบวันตอวัน ระหวาง

โรงเรียนกับสวนกลาง และกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังโรงเรียนใหมีอิสระใน

การดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและสามารถตอบสนองการตัดสินใจในระดับทองถิ่น อันจะทําให

การจัดการศึกษามีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผูเรียน ทั้งน้ี สิ่งที่เปนลักษณะสําคัญในการ

กระจายอํานาจคือ การพัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based 

Funding Model) เพื่อใหโรงเรียนสามารถควบคุมทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียนไดในสัดสวนที่

เพ่ิมขึ้น  

แนวโนมการพัฒนาไปสูการจัดสรรทรัพยากรในรูปแบบดังกลาวเห็นไดชัดในมลรัฐวิคตอเรีย 

โดย Liberal - National Coalition Government (ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการใหกับโรงเรียนมา

เปนระยะเวลานาน) ไดนําการปฏิรูป ที่รูจักในนามของ “โรงเรียนแหงอนาคต” (School of the 

Future) มาดําเนินการ โดยหัวใจสําคัญของโครงการโรงเรียนแหงอนาคตคือ การนําวิธีการจัดสรร

งบประมาณโดยรวมของโรงเรียนมาใช (School Global Budget) เพ่ือใหโรงเรียนมีความยืดหยุนใน

การบริหารเงินและบุคลากรเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน ทําใหโรงเรียนของมลรัฐวิคตอเรีย

สามารถควบคุมการใชจายเงินในโรงเรียนไดสูงถึงรอยละ 87 ของงบดําเนินการทั้งหมด 

ระบบงบประมาณโดยรวมของโรงเรียน มีหลักการที่สําคัญประกอบดวย 

1) หลักการทางการศึกษา จะตองคํานึงถึงเหตุผลและหลักการทางการศึกษาเปนสําคัญ 

2) ประสิทธิผล โรงเรียนตองวิเคราะหประสิทธิผล เพ่ือเปนแนวทางในการจัดสรรเงิน โดยใช

ทางเลือกที่เสียคาใชจายนอยที่สุด 

3) ความเปนธรรม โรงเรียนที่มีความตองการและความจําเปนเหมือนกันควรจะไดรับ

งบประมาณเทากัน ซึ่งระบบขอมูลของโรงเรียนจะตองมีความถูกตอง เที่ยงตรง และสะทอนความ

ตองการของโรงเรียนอยางแทจริง 

4) ความโปรงใส ระบบและวิธีการจัดสรรทรัพยากรจะตองมีความโปรงใส เปดเผยตอ

สาธารณะ สามารถเขาใจไดงายและชัดเจน 

5) การคาดการณหรือการทํานายได คาใชจายที่มีความผันผวนหรือไมสามารถคาดการณได 

ควรแยกออกจากวิธีการงบประมาณโดยรวมของโรงเรียนแลวใหสวนกลางเปนผูจัดสรร 

6) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได โรงเรียนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณโดยรวม ตองจัดทํา

รายงานความกาวหนาและพัฒนาการของนักเรียน เพ่ือแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดให

สาธารณชนรับทราบ 
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รายละเอียดของคาใชจายในแตละรายการของระบบงบประมาณโดยรวมของโรงเรียน 

ประกอบดวย 

1) คาใชจายหลัก : ครอบคลุมคาใชจายในการบริหารโรงเรียนครู บุคลากรดานการบริหาร 

และบุคลากรสนับสนุน ซึ่งจัดสรรใหเปนรายหัวนักเรียน โดยใชคาถวงนํ้าหนักที่แตกตางกันตาม

ระดับชั้นของนักเรียน ขนาดและที่ต้ังของโรงเรียน ซึ่งทําใหคาใชจายแตกตางกัน 

2) คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร : ประกอบดวย คาทําความสะอาด คาบํารุงรักษาอาคาร

สถานที่ และสาธารณูปโภค ซึ่งจัดสรรใหเปนรายโรง โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 

วัสดุที่ใชในการกอสราง และสภาพของอาคาร เปนตน 

3) คาใชจายสําหรับนักเรียนที่ดอยโอกาส : เพ่ือสนองตอบความตองการของผูเรียนที่ดอย
โอกาส ไดแก ผูพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งจะจัดสรรใหตามระดับของความพิการ นักเรียนที่มีความ

ตองการเปนพิเศษทางการเรียน (ซึ่งจัดสรรใหโดยอาศัยดัชนีความตองการที่คิดจากสมการถดถอย ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ ไดแก ความยากจน อาชีพของหัวหนาครอบครัว ภาษาที่ใชในบาน การอยู

กับครอบครัว การเปนชนพื้นเมือง และการยายโรงเรียน) นักเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 

เด็กในชนบท/หางไกล และเด็กที่ยากจน เปนตน 

(จาก “รูปแบบการจัดสรรเงินโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและ
ประสิทธิผล : กรณีศึกษา จากประเทศออสเตรเลีย” แปลโดย ชาญ ตันติธรรมถาวร) 

4. โรงเรียนเอกชน 

โรงเรียนเอกชนเปนสวนสําคัญในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียมาชานาน โดยเฉพาะ

เมื่อคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน (exchange student) ระหวางโรงเรียนใน

ประเทศออสเตรเลียกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย และคุณภาพที่ดีของการศึกษาภาคบังคับที่ใช

ภาษาอังกฤษเปนสื่อ ในราคายอมเยากวาประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ สงผลใหผูปกครองชาว

เอเชียหลายประเทศนิยมสงลูกหลานไปเรียนระดับมัธยมปลายในประเทศออสเตรเลีย ทําให

โรงเรียนเอกชนเปนหนึ่งในแหลงรายไดสําคัญที่นําเงินตราเขาประเทศ ดังสะทอนใหเห็นจากการที่

ประเทศออสเตรเลียมีอัตราสวนการเขาเรียนของประชากรในระดับมัธยมปลายสูงที่สุดในโลก คือรอย

ละ 221 ในป พ.ศ. 2547 (ดูรายละเอียดไดในหัวขอ 4.3 ของบทนี้)  

โรงเรียนเอกชนในประเทศออสเตรเลียรับนักเรียนประมาณรอยละ 31 ของนักเรียนทั้งหมด ใน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา (รอยละ 36 ถานับเฉพาะมัธยมศึกษาอยางเดียว) โรงเรียนเอกชนสวน

ใหญมีความเกี่ยวโยงกับศาสนา โดยเฉพาะคริสตนิกายแคทอลิก โรงเรียนแคทอลิกรับนักเรียนรอยละ 

20 ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนประมาณรอยละ 10 ไปโรงเรียนเอกชนประเภทอื่นๆ ที่ไมใช

โรงเรียนแคทอลิก ระหวางป พ.ศ. 2536 ถึง 2546 จํานวนนักเรียนที่ไปโรงเรียนรัฐเพ่ิมขึ้นเพียงรอย

ละ 1.2 ในขณะที่จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 22.3 ในชวงเวลาเดียวกัน 

นอกเหนือจากการจัดการศึกษาใหตรงตามมาตรฐานขั้นตํ่า ที่กําหนดโดยรัฐบาลกลางและ

รัฐบาลมลรัฐ สําหรับการขึ้นทะเบียนและการรับเงินอุดหนุนแลว โรงเรียนเอกชนในประเทศออสเตรเลีย

โดยมากบริหารจัดการโดยปราศจากการแทรกแซงของมลรัฐ โรงเรียนเหลาน้ีสามารถจัดทําหลักสูตรและ



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-10 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

แบบการทดสอบการเรียนรูไดดวยตัวเอง รวมท้ังเพ่ิมเติมเน้ือหาที่เกี่ยวของกับความตองการในทองถิ่น 

เชน ศีลธรรม หรือการอบรมดานศาสนา  

กลาวโดยสรุป รัฐบาลมลรัฐเปนผูจัดสรรเงินงบประมาณใหกับโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนระดับ

อาชีวศึกษา ในขณะที่รัฐบาลกลางเปนผูใหการอุดหนุนโรงเรียนเอกชน การศึกษาระดับอุดมศึกษา และ

ใหทุนการศึกษา โรงเรียนเอกชนเก็บคาเลาเรียนจากผูปกครองและไดรับเงินอุดหนุนโดยตรงจาก

รัฐบาลกลาง และเงินอุดหนุนบางสวนจากรัฐบาลมลรัฐ ระดับของเงินอุดหนุนขึ้นอยูกับความสามารถ

ของโรงเรียนเอกชนในการหาแหลงเงินทุนดวยตัวเอง 

ประเทศแคนาดา 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

รัฐธรรมนูญของประเทศแคนาดาไดมอบอํานาจในการออกกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานใหกับแตละมลรัฐและดินแดนในประเทศ ดังน้ันแคนาดาจึงไมมีระบบการศึกษาระดับประเทศ 

(federal education system) มีแตระบบการศึกษาระดับมลรัฐ (10 มลรัฐ) และดินแดน (3 ดินแดน) 

(ในรายงานนี้จะเรียกรวมกันวา “มลรัฐ”) อยางไรก็ตาม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของแตละมล

รัฐไดรวมตัวกันกอต้ังองคกรกลางเรียกวา สภารัฐมนตรีการศึกษา (Council of Ministers of 

Education, Canada หรือ CMEC) ขึ้นในป พ.ศ. 2510 เพ่ือประสานงานและรวมกันดําเนินโครงการ

และการทดสอบดานการศึกษาระดับประเทศ ตลอดจนประสานผลประโยชนของประเทศแคนาดาใน

ความสัมพันธระหวางประเทศในดานการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา CMEC ไดเพ่ิมบทบาท

ขององคกรในการกําหนดแบบทดสอบผลการเรียนรูระดับประเทศ และออกมาตรการสงเสริมการ

โยกยายนักเรียนระหวางมลรัฐ 

แมวาระบบการศึกษาของแตละมลรัฐในประเทศแคนาดาจะมีสวนคลายคลึงกัน แตระบบ

การศึกษาของแตละมลรัฐจะสะทอนความตองการ ประวัติศาสตร และรากเหงาทางวัฒนธรรมของตน 

กระทรวงศึกษาธิการของแตละมลรัฐจะเปนผูกําหนดมาตรฐานหลักสูตร ใหเงินชวยเหลือกับ

สถานศึกษาตางๆ กํากับดูแลโรงเรียน ผลิตเอกสารประกอบการเรียน กําหนดคุณสมบัติของครู 

ตลอดจนกอสรางและกํากับดูแลโครงสรางสนับสนุนตาง ๆ อาทิเชน หองสมุด สุขอนามัย และระบบ

ขนสงมวลชน 

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

ระบบการศึกษาในแตละเขตของแตละมลรัฐบริหารโดยคณะกรรมการการศึกษา (school 

board) ประจําเขต ซึ่งมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งระดับทองถิ่น มีคณะกรรมการกํากับดูแล (board of 

trustees) รับผิดชอบการแตงต้ังผูอํานวยการใหญ (chief superintendent) ประจํามลรัฐ ครูใหญ 

และบุคลากรครูประจําโรงเรียนของแตละมลรัฐ เงินคาจางบุคลากรดานการศึกษาทั้งหมดมาจากภาษี

ทองถิ่น และเงินงบประมาณจากรัฐบาลมลรัฐ ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายและหลักสูตรการศึกษาเพื่อให

โรงเรียนทองถิ่นแปลความ (interpret) และดําเนินการ โดยมีระดับความเปนเอกเทศแตกตางกันไป

ตามแตละมลรัฐ  
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โดยรวม กระทรวงศึกษาธิการของแตละมลรัฐเปนผูกําหนดวา นักเรียนควรมีความรูอะไรบาง 

ในขณะที่เขตและโรงเรียนจะเปนผูกําหนดวา นักเรียนจะเรียนรู อยางไร ผูบริหารโรงเรียนและครูเปน

ผูรับผิดชอบโครงสรางการบริหารจัดการของโรงเรียนตน วิธีการสอนของครู และวิธีการเรียนรูของ

นักเรียน 

รัฐบาลกลางของประเทศแคนาดามีบทบาทดานการศึกษาทางออม โดยใหเงินอุดหนุน

การศึกษาระดับ-อุดมศึกษา การศึกษาสายอาชีพสําหรับผูใหญ และการสอนภาษาราชการ 2 ภาษา 

(ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส) นอกจากนี้ รัฐบาลกลางยังเปนผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝกอบรม

สําหรับชนพื้นเมือง (Aboriginals) ทหาร ตํารวจ และครอบครัว ตลอดจนนักโทษในเรือนจําทั่ว

ประเทศ 

โรงเรียนรัฐแบบองคการมหาชน (Charter schools)  

โรงเรียนรัฐแบบองคการมหาชนของประเทศแคนาดา อยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงาน

ระดับมลรัฐ แตใชกลไกตลาดในการบริหารจัดการ โรงเรียนเหลาน้ีตองจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่

มลรัฐกําหนด ซึ่งจัดต้ังขึ้นภายใตเปาหมายหรือปรัชญาการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ โรงเรียน

เหลาน้ีมีความเปนอิสระพอสมควร โดยเฉพาะดานการจัดสรรเงินงบประมาณ โรงเรียนรัฐแบบเอกชน

ที่บรรลุเปาหมายดานการศึกษาที่มลรัฐวางไวจะไดรับ เงินรางวัล ในขณะที่โรงเรียนที่ไมบรรลุ

เปาหมายดังกลาวจะถูกหักเงิน เงินลงโทษ กฎหมายไมอนุญาตโรงเรียนเหลานี้เก็บคาเลาเรียน 

สอนศาสนา หรือใชนโยบายแบบไมเทาเทียมกันในการรับนักเรียน (discriminatory admission 

policy) 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

การศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ผูเรียนไมตองเสียคาใชจายจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (senior high school) ในมลรัฐ Quebec นักเรียนสามารถเรียนฟรีถึงระดับ

อาชีวศึกษาและวิทยาลัย (หลักสูตร 2 ป) โดยเสียคาลงทะเบียนเพียงเล็กนอย นักเรียนกวารอยละ 

94 ในประเทศแคนาดาเรียนในโรงเรียนรัฐ รอยละ 5 เรียนในโรงเรียนเอกชน และที่เหลืออีกรอยละ 

1 เรียนในโรงเรียนพิเศษหรือผูปกครองสอนเองที่บาน 

เมื่อมองภาพของแหลงที่มาของคาใชจายรวมทั้งประเทศ พบวากวารอยละ 90 ของรายไดของ

โรงเรียนรัฐมาจากเงินงบประมาณภาครัฐ ที่เหลือมาจากคาเลาเรียน เงินบริจาค และรายไดจากการ

ลงทุน มลรัฐจายเงินงบประมาณจากภาษีในปริมาณที่ครอบคลุมทั้งคาใชจายรายป (operating costs) 

และเงินลงทุน (capital costs) ของโรงเรียน  

ในระดับมลรัฐ เงินงบประมาณของโรงเรียนรัฐโดยสวนใหญมาจากการแบงความรับผิดชอบ

ระหวางเทศบาล และรัฐบาลมลรัฐ ประมาณรอยละ 58 ของรายไดคณะกรรมการการศึกษาเขตมาจาก

เงินอุดหนุนจากมลรัฐ (provincial grant) ที่เหลือมาจากเงินภาษีที่ดินระดับทองถิ่น หรือจากอํานาจ

การจัดเก็บภาษีของคณะกรรมการเอง กลาวโดยสรุปไดวา มลรัฐที่ร่ํารวยที่สุดของประเทศ คือ Ontario 

และมลรัฐทางภาคตะวันตก พ่ึงพารายไดจากภาษีที่ดินของทองถิ่นเพื่อการศึกษามากกวามลรัฐอื่นๆ ซึ่ง

กวารอยละ 57.8 ของรายไดของคณะกรรมการการศึกษาใน Ontario มาจากภาษีดังกลาว ในขณะที่ 

Prince Edward Island และ New Brunswick แทบไมมีแหลงรายไดจากทองถิ่นเลย สูตรการจัดสรร

งบประมาณจะแตกตางกันไปตามแตละมลรัฐ ขึ้นอยูกับจํานวนประชากร อัตราการเขาถึงการศึกษา 
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ภ-12 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

แหลงที่มาของรายไดของมลรัฐ อัตราการจัดเก็บภาษี และการเรียงอันดับความสําคัญของปจจัยตางๆ 

ตัวอยางระบบงบประมาณดานการศึกษาของมลรัฐ Alberta, British Columbia และ Ontario สรุปโดย

ยอไดดังตอไปน้ี  

ระบบงบประมาณของมลรฐั Alberta 

โรงเรียนรัฐในมลรัฐ Alberta ไดรับเงินงบประมาณจากกองทุนที่เรียกวา Alberta School 

Foundation Fund (ASFF) ซึ่งจายเงินอุดหนุนตอหัวจากมลรัฐใหกับคณะกรรมการการศึกษาของแตละ

เขต ตามอัตราการเขาเรียน และอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เงินอุดหนุนบางสวนเปนเงินใหเปลาจากรัฐมนตรี จากรายไดประจําของแตละมลรัฐ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการการศึกษาประจําเขตสามารถจัดเก็บภาษีเฉพาะเรียกวา Special School Tax Levy ได

ในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของงบประมาณประจําปของคณะกรรมการแตละเขต 

มลรัฐ Alberta จัดสรรเงินงบประมาณใหกับคณะกรรมการการศึกษาในแตละเขตเปนเงิน 3 

กอน ไดแก  

1) “เงินอุดหนุนดานหลักสูตร” (instruction block) ประกอบดวย รายไดตอหัวนักเรียนสําหรับ

การใหบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ คาชดเชยระยะทาง คาชดเชยภาวะขาดแคลน 

มาตรการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การศึกษาในบาน ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และบริการสําหรับ

เด็กเล็ก   

2) “เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุน” (support block) ประกอบดวย เงินชดเชยคาใชจายในการ

บริหารและดูแลโรงเรียน รวมทั้งคาตอบแทนผูบริหาร และคาเดินทางของนักเรียน 

3) “เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน” (capital block) ประกอบดวย เงินชดเชยคาใชจายในการ

กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ  

ระบบงบประมาณของมลรฐั British Columbia 

มลรั ฐ  British Columbia จัดสรร เงินงบประมาณเปนก อน  (block of funds) ใหกั บ

คณะกรรมการการศึกษา ซึ่งครอบคลุมคาใชจายตาง ๆ ไดแก โปรแกรมและบริการสําหรับนักเรียนที่

ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ รถรับสงนักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียนการสอน การศึกษา

สําหรับชนพื้นเมือง คาใชจายสําหรับเครื่องทําความรอน (heater) และคาบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 

การบริหารโรงเรียนและเขต โรงเรียนชุมชน เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอื่นๆ ของครูและ

พนักงานสนับสนุน 

แตละมลรัฐจะจัดสรรเงินงบประมาณสําหรับนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12 

(มัธยมศึกษาปที่ 6) คิดเปนคาใชจายเฉลี่ยตอหัวคูณดวยอัตราการเขาเรียนที่คาดประมาณในแตละป 

นอกจากเงินอุดหนุนเปนกอนแลวรัฐบาลแตละมลรัฐยังจัดสรรเงินเปนคากอสรางโรงเรียนใหมๆ การ

ตอเติมโรงเรียนที่มีอยูเดิม และใหเงินอุดหนุนเปนโครงการเฉพาะ เชน โครงการอาหารกลางวัน

สําหรับเด็ก 

จํานวนเงินงบประมาณที่แตละมลรัฐจัดสรรใหจะแตกตางกันไปตามเขต ขึ้นอยูกับลักษณะและ

ความตองการของแตละเขต เชน เขตทางตอนเหนือของมลรัฐมีคาใชจายสําหรับเครื่องทําความรอนสูง

กวาเขตทางตอนใต เน่ืองจากตองเผชิญกับอุณหภูมิที่หนาวเย็นกวา และเขตที่มีผูอพยพจํานวนมาก
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ยอมมีคาใชจายสําหรับการเรียนวิชาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาที่สอง (English as a Second 

Language หรือ ESL) สูงกวาเขตอื่นๆ  

เงินงบประมาณสวนใหญเปนเงินใหเปลาเรียกวา Common Core Grant ซึ่งจัดสรรเปนเงินขั้น

พ้ืนฐานใหกับนักเรียนแตละคน แตละโรงเรียน และแตละเขต เปนเงินกอนที่เทากัน สวนตางของเงิน

งบประมาณรวมมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะเขตเรียกวา Specific District Grants ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย

ตางๆ เชน คุณลักษณะของนักเรียน (เชน จํานวนนักเรียนในโครงการที่มีคาใชจายสูง เชน ESL หรือ

การศึกษาพิเศษ) เงินเดือนครูที่แตกตางกันตามคุณสมบัติและประสบการณ ความแตกตางดาน

คาใชจายในการบริหาร อายุของอาคาร ระยะทางระหวางโรงเรียนและชุมชน ขนาดของประชากร และ

ลักษณะทางภูมิศาสตร เปนตน 

ระบบงบประมาณของมลรฐั Ontario 

มลรัฐ Ontario ใชระบบคูขนานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก 

ระบบโรงเรียนรัฐ และระบบโรงเรียนแคทอลิก โดยมลรัฐเปนผูอุดหนุนคาใชจายเต็มจํานวน (fully 

funded)  

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (elementary school) และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(high school) เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางรัฐบาลมลรัฐและคณะกรรมการการศึกษาประจํา

เขต มลรัฐเปนผูกําหนดเปาหมาย มาตรฐาน และแนวทางดําเนินงานผานกฎหมาย เชน Education Act 

และกฎเกณฑตางๆ เชน General Legislative Grants Regulation ซึ่งกําหนดการจัดสรรเงินใหเปลาเพื่อ

การศึกษา คณะกรรมการการศึกษากําหนดวิธีการใหการศึกษา และทรัพยากรที่ตองการ 

คณะกรรมการการศึกษาประจําเขตเปนผูกําหนดเงินงบประมาณประจําปที่ตองใชใน

การศึกษา โดยแหลงเงินทุนสวนหนึ่งมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมลรัฐ เพื่อใหมั่นใจวาแตละเขต

จะมีทรัพยากรเพียงพอตอการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชโมเดลการจัดสรรเงินงบประมาณแบบ

แบงคาใชจาย (cost-sharing) ในระบบนี้ มลรัฐเปนผูกําหนดเพดานคาใชจายตอหัวมาตรฐาน ใน

ลักษณะเงินใหเปลา (grant ceiling) เงินจํานวนนี้รวมทั้งคาใชจายในการใหบริการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กเรียนเกงดวย  

แหลงเงินงบประมาณของคณะกรรมการการศึกษาประจําเขต สวนที่เกินกวา grant ceiling 

จาก มลรัฐ สวนใหญจะมาจากการเก็บภาษีที่ดินในเขตของตน ซึ่งเก็บโดยใชฐานภาษีที่เทาเทียมกัน 

(equalized assessment base) เพ่ือใหมั่นใจไดวาผูเสียภาษีทุกรายจะมีภาระเทากันในการสนับสนุน

การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน หากเงิน grant ceiling และภาษีที่ดินยังไมเพียงพอ คณะกรรมการ

การศึกษาประจําเขตจะเรียกเก็บคาเลาเรียน คาเชา รายไดจากการขายที่ดิน หรือขอเงินอุดหนุน

โดยตรงจากรัฐบาลกลาง แตที่ผานมากรณีดังกลาวมิไดเกิดขึ้นบอยนัก 

นอกเหนือจากเงินใหเปลาตอหัว มลรัฐ Ontario ยังใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เรียกวา Board 

Specific Grants สําหรับเขตการศึกษาที่มีคาใชจายในการใหการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงกวาเขตอื่นๆ 

เน่ืองจากปจจัยดานภูมิศาสตร เศรษฐกิจและสังคมที่อยูนอกเหนือการควบคุม และเงินเฉพาะโครงการ

เรียกวา Program Specific Grants สําหรับโครงการเฉพาะดานที่สะทอนความตองการของชุมชน 

การกอสรางโรงเรียนในมลรัฐ Ontario เปนลักษณะความรวมมือกันระหวางคณะกรรมการ

การศึกษาประจําเขตและรัฐบาลมลรัฐ Ontario คณะกรรมการการศึกษาประจําเขตแตละคณะตองสง
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ภ-14 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

รายงานประเมินแผนความตองการใชเงินลงทุนระยะ 5 ป ใหกับกระทรวงศึกษาธิการทุกป กระทรวงฯ 

จะเปนผูวิเคราะหแผน และจัดสรรเงินอุดหนุนใหสวนหนึ่ง และใหคณะกรรมการการศึกษาประจําเขต

รับภาระสวนที่เหลือ 

4. โรงเรียนเอกชน 

ทุกมลรัฐของแคนาดาอนุญาตใหโรงเรียนเอกชนสามารถเปดสอนไดโดยไมจํากัดจํานวน ตราบ

ใดที่การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานตามขอกําหนดของแตละมลรัฐ รัฐบาลมลรัฐ 5 แหงไดแก 

British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba และ Quebec ไดใหเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

ในรูปแบบตางๆ โดยโรงเรียนเอกชนสวนใหญใชหลักสูตรเดียวกันกับโรงเรียนรัฐ 

โรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่งที่พบมากในประเทศแคนาดาคือ โรงเรียนแนวศาสนา หรือที่

เรียกวา separate school หลักสูตรของโรงเรียนเหลาน้ีคอนขางมีเอกลักษณ และสวนใหญไดรับเงิน

สนับสนุนจากมลรัฐ แมวานักเรียนเพียงรอยละ 5 ในแคนาดาจะเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน โดย

โรงเรียนเหลาน้ีกําลังไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากผูปกครองจํานวนมากรูสึกวา คุณภาพ

การศึกษาและคานิยมดั้งเดิมตามหลักศาสนากําลังลดถอยลงในโรงเรียนรัฐ ในขณะที่โรงเรียนรัฐสวน

ใหญเปนโรงเรียนผสม โรงเรียนเอกชนสวนใหญเปนโรงเรียนหญิงลวนหรือชายลวน 

ประเทศสหราชอาณาจักร 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

ระบบการศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักรใชหลักการกระจายอํานาจอยางทั่วถึงและ

เขมขน มลรัฐแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละสวนของการศึกษาระหวางรัฐบาลกลาง (กระทรวง

ศึกษาและทักษะ, Department for Education and Skills หรือ DfES) รัฐบาลทองถิ่น (องคกรการ

บริหารการศึกษาทองถิ่น เชน สภาเขต สภาตําบล ซึ่งรวมกันเรียกวา Local Education Authorities 

หรือ LEA) สถาบันศาสนาและองคกรอิสระ คณะผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรครู ความรับผิดชอบ

โดยรวมของการศึกษาในสหราชอาณาจักรตกเปนของรัฐมนตรีดานการศึกษาและทักษะ (Secretary 

of State for Education and Skills) รัฐบาลกลางมีอํานาจแทรกแซงหาก LEA หรือคณะผูบริหาร

โรงเรียนรายใดทํางานไดไมเปนที่พอใจ 

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

LEA มอบอํานาจในการบริหารจัดการโรงเรียน การแตงตั้งบุคลากรครู ประเมินผลครูและ

ถอดถอนครู การดูแลรักษาโรงเรียน และการบริหารงบประมาณสําหรับโรงเรียนรัฐที่อยูภายใตการ

กํากับดูแลของตนใหกับคณะผูบริหารของแตละโรงเรียน 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

LEA เปนผูรับผิดชอบในการจัดหาเงินงบประมาณสําหรับโรงเรียนรัฐสวนใหญ เงินจํานวนนี้สวน

หน่ึงมาจากรายไดทองถิ่น และอีกสวนหนึ่งมาจากเงินใหเปลาจากรัฐบาลกลาง โรงเรียนรัฐสวนใหญ

ไดรับเงินอุดหนุนเต็มจํานวนสําหรับทั้งคาใชจายรายป และเงินลงทุน สําหรับโรงเรียนที่เอกชนเปน

ผูสนับสนุน (ซึ่งมีคณะกรรมการกํากับดูแล (school trustees) หรือผูกอต้ัง เชน สถาบันศาสนา เปน
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เจาของ) ไดรับเงินอุดหนุนเต็มจํานวนจากมลรัฐสําหรับคาใชจายรายป แตมลรัฐคาดหวังใหโรงเรียน

เหลาน้ีหาเงินเองประมาณรอยละ 10 สําหรับเงินลงทุน (capital costs)  

โครงการโรงเรียนพิเศษ (specialist school programme) เปนสวนสําคัญในความพยายามของ

รัฐบาลกลางที่จะขยายทางเลือกและความหลากหลายของโรงเรียน ภายใตโครงการนี้ โรงเรียน

สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหเนนดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ เชน ภาษาสมัยใหม หรือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ในขณะที่หลักสูตรโดยรวมยังตองเปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลกลาง โรงเรียนเหลาน้ี

ไดรับเงินอุดหนุนจากมลรัฐ และสปอนเซอรจากภาคธุรกิจซึ่งมีตัวแทนอยูในคณะผูบริหารของโรงเรียน 

สูตรการจัดสรรงบประมาณ 

จากรายงานการวิจัยเรื่อง ระบบการบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 12 ป ที่สอดรับกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดย ศาสตราจารย ดร. ชัย

อนันต สมุทวณิช น้ัน “LEA จะตองจัดสรรงบประมาณอยางนอยรอยละ 80 ใหแกโรงเรียน โดยพิจารณา

จากจํานวนนักเรียน และไมเกินรอยละ 5 สําหรับนักเรียนที่มีความจําเปนพิเศษทางการศึกษา ทั้งน้ี

โดยอาศัยอายุของนักเรียนเปนเกณฑ โดยมีการแบงระยะการเรียนรูออกเปน 4 ระยะ 

1) ทารกจนถึงอายุ 7 ป  

2) เด็กอายุ 7-11 ป 

3) กอน GCSE อายุ 11-14 ป 

4) การเตรียมการสอบ GCSE และสายอาชีวศึกษา อายุ 14-16 ป 

ในประเทศสหราชอาณาจักร ไดมีการแบงประเภทของนักเรียนที่อยูในสภาวะความเสี่ยงเปน 

3 ประเภท เชนเดียวกับที่มลรัฐวิคตอเรียของประเทศออสเตรเลียไดแบงไว ซึ่งประเทศสหราช

อาณาจักรเรียกวา “นักเรียนที่มีความจําเปนพิเศษทางการเรียนรู (Students with special 

educational needs-SEN)” ตัวชี้วัดนักเรียนในสภาวะความเสี่ยงของสหราชอาณาจักร ไดแก จํานวน

นักเรียนที่มีสิทธิไดรับอาหารกลางวันจากโรงเรียน ซึ่งแสดงถึงความเสียเปรียบทางสังคม-เศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ องคกรการบริหารการศึกษาทองถิ่นบางแหงยังไดเพิ่มมาตรการดานการรูหนังสือและ

ระดับความคลองแคลวทางภาษาเขาไปดวย ซึ่งสรุปไดวา ประเทศสหราชอาณาจักรมีความพยายามใน

การพัฒนาตัวชี้วัดของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษใหเปนระบบมากขึ้น ทั้งน้ียอมหมายถึง 

การหาสถิติเกี่ยวกับความจําเปนของนักเรียนเฉพาะตัวที่หาไดในระดับโรงเรียน ตามที่มีระบุไวใน Code 

of Practice ซึ่งครอบคลุมนักเรียนรอยละ 20 ที่อยูในขายที่จะไดรับการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เพราะ

ความจําเปน (Code of Practice) น้ีเปนแนวปฏิบัติในการกําหนดและประเมินความจําเปนพิเศษทาง

การศึกษา  

ในกระบวนการปฏิบัติงบประมาณที่มีการมอบอํานาจไปที่โรงเรียน มีเฉพาะโรงเรียนพิเศษ

เฉพาะบางโรงเรียนเทาน้ัน โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณตามจํานวน “ที่น่ังเรียน” ที่มีอยูใน

โรงเรียนตามประเภทของความจําเปน หลักเกณฑที่มีการเสนอใหนํามาใชในการจัดสรรงบประมาณ

สําหรับโรงเรียนเหลาน้ี ไดแก หลักเกณฑดานที่วางสําหรับรับนักเรียน ดานคาใชจายเกี่ยวกับนักเรียน 

และคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับนักเรียน” 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-16 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

4. โรงเรียนเอกชน 

ประเทศสหราชอาณาจักรเรียกโรงเรียนเอกชนวา “โรงเรียนอิสระ” (independent schools) 

แตก็เรียกโรงเรียนมัธยมเอกชนเกาแกบางแหงที่มีชื่อเสียงวา “โรงเรียนรัฐ” (public schools) 

โรงเรียนเหลาน้ีบางแหงนอกจากจะเก็บคาเลาเรียนแลว ยังไดรับเงินอุดหนุนจากเงินบริจาคและเงินให

เปลาจากผูมีอุปการะคุณ 

ตามนิยามของกฎหมายของสหราชอาณาจักร โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนอิสระ หมายถึง 

“โรงเรียนใดก็ตาม ที่ใหการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 5-16 ป) สําหรับนักเรียนตั้งแต 5 คนขึ้นไป และ

ไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของ LEA” ดังน้ัน โรงเรียนที่เอกชนเปนผูสนับสนุน (voluntary school) 

จึงไมนับเปนโรงเรียนเอกชน แมวาจะถูกกอต้ังโดยเอกชนหรือมีเอกชนเปนเจาของก็ตาม เชน สถาบัน

ศาสนา เน่ืองจากมลรัฐเปนผูสนับสนุนคาใชจายทั้งหมด และกฎหมายไมอนุญาตใหเก็บคาเลาเรียน 

โรงเรียนเอกชนทุกแหงตองจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาและทักษะ และตองผานการ

ตรวจสอบจากมลรัฐเปนระยะ ๆ รายงานการตรวจสอบทั้งหมดเปนขอมูลสาธารณะ เมื่อใดที่ผลการ

ตรวจสอบไมเปนที่พอใจ โรงเรียนเอกชนนั้นตองปรับปรุงอยางเรงดวน มิฉะนั้นโรงเรียนดังกลาวอาจ

ถูกลบชื่อออกจากสาระบบของโรงเรียนเอกชน  

แมวาหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนไมจําเปนตองตรงตามหลักสูตรของโรงเรียนรัฐ แตหลักสูตร

ของโรงเรียนก็เปนหัวขอสําคัญขอหนึ่งในการตรวจสอบจากภาครัฐ ซึ่งกําหนดใหโรงเรียนตองจัด

หลักสูตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และเหมาะสมกับอายุ ความถนัด ความสามารถ และความตองการ

พิเศษของนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทศบาล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทศบาล (City Technology Colleges หรือ CTC) และวิทยาลัยเทคโนโลยี

ศิลปะเทศบาล (City Colleges for the Technology of the Arts หรือ CCTA) คือโรงเรียนเอกชน

ประเภทหนึ่งที่กอต้ังขึ้นภายใตกฎหมายปฏิรูปการศึกษาในป 2531 (1988 Education Reform Act) 

กฎหมายฉบับน้ีอนุญาตใหเอกชนกอต้ัง CTC และ CCTA สําหรับนักเรียนอายุระหวาง 11 และ 

18/19 ป ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเทาน้ัน เพ่ือใหการศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หรือเทคโนโลยีในศิลปะการแสดง วิทยาลัยเหลาน้ีบริหารจัดการโดยเอกชนและเปนเอกเทศจาก LEA 

แตไดรับเงินอุดหนุนคาใชจายประจําปเต็มจํานวน และคาใชจายดานเงินลงทุน (อาคารและอุปกรณ) 

สวนหนึ่งจากกระทรวงการศึกษาและทักษะ โดยแลกกับการทําตามขอตกลงระหวางโรงเรียนและ

รัฐมนตรีดานการศึกษาและทักษะ เรื่องคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเหลาน้ีแตกตางจากโรงเรียน

เอกชนอื่นๆ ตรงที่ไมไดรับอนุญาตใหเก็บคาเลาเรียน และตองสอนตามหลักสูตรที่มลรัฐกําหนด เปน

เงื่อนไขของเงินอุดหนุน ปจจุบันประเทศ สหราชอาณาจักรมี CTC 15 แหง และ CCTA 1 แหงทั่ว

ประเทศ  

โรงเรียนวิชาการ 

โรงเรียนวิชาการเทศบาล (city academy) หรือโรงเรียนวิชาการ (academy) คือโรงเรียน

เอกชนประเภทลาสุดในสหราชอาณาจักร โรงเรียนแหงแรกๆ กอต้ังเมื่อเดือนกันยายน ป 2544 เพ่ือ

ทดแทนโรงเรียนรัฐที่กําลังเขาสูภาวะลมละลายในเขตเทศบาลตางๆ หลังจากนั้น กฎหมายการศึกษา 
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ป 2545 (2002 Education Act) ไดขยายโมเดลของโรงเรียนประเภทนี้ใหครอบคลุมทุกระดับชั้นและ

ในเขตชนบทยากจน โรงเรียนประเภทนี้จัดตั้งโดยสปอนเซอรจากภาคธุรกิจ องคกรอิสระ หรือ

สถาบันศาสนา ที่ทํางานรวมกับชุมชน สปอนเซอรจัดหาเงินลงทุนประมาณรอยละ 20 ของเงิน

ทั้งหมดที่ตองใชในการกอตั้งโรงเรียน หรือสูงสุดไมเกิน 2 ลานปอนด และกระทรวงศึกษาและ

ทักษะจะใหการอุดหนุนเงินลงทุนสวนที่เหลือ และอุดหนุนเงินคาใชจายรายปทั้งหมดในระดับ

ใกลเคียงกับเงินอุดหนุนที่ LEA ใหกับโรงเรียนรัฐในพื้นที่เดียวกัน 

โรงเรียนวิชาการแตละแหงจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด มีสถานะเปนมูลนิธิ และมีคณะกรรมการ (board 

of governors) รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนและวางกลยุทธในการดําเนินกิจการ  

โรงเรียนวิชาการตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1) ต้ังอยูในพื้นที่ดอยโอกาส ตองทดแทนโรงเรียนกอนหนาที่กําลังประสบปญหา หรือใน

พ้ืนที่ซึ่งมีความตองการโรงเรียนแหงใหม 

2) ใหการศึกษากับนักเรียนที่อาศัยอยูในทองถิ่นน้ันๆ  

3) ใหการศึกษาตามหลักสูตรที่เนนดานใดดานหนึ่ง และ 

4) ไมเก็บคาเลาเรียน 

กฎหมายการศึกษา ป 2545 ยังอนุญาตให CTC หรือ CCTA สามารถขอเปลี่ยนสถานะเปน

โรงเรียนวิชาการได 

CTC, CCTA และโรงเรียนวิชาการตองถูกตรวจสอบเปนระยะ ๆ โดยเจาหนาที่ของมลรัฐ ซึ่งไม

ตางจากโรงเรียนรัฐทุกแหง การตรวจสอบดังกลาวครอบคลุมมิติดังตอไปน้ี 

1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

2) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินงบประมาณ 

3) การพัฒนาดานจิตใจ ศีลธรรม สังคม และวัฒนธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 

ในป 2543 นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้ง CTC, CCTA และโรงเรียนวิชาการ 

มีจํานวนประมาณ 560,000 คน คิดเปนรอยละ 6 ของนักเรียนทั้งหมด 

ประเทศฮังการี 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

ความรับผิดชอบดานการศึกษาในระดับประเทศเปนของหนวยงานมลรัฐ 3 แหง ไดแก 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู จัดสรรเงินใหเปลาตามสูตร (normative 

financing) สําหรับองคกรบริหารสวนทองถิ่น และกระทรวงการคลัง  

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

องคกรบริหารสวนทองถิ่นระดับอําเภอ (county) หรือเทศบาล เปนผูบริหารจัดการโรงเรียน

ในฮังการี โดยมีองคกรบริหารสวนทองถิ่นกวา 3,000 แหง ทั่วประเทศ รับผิดชอบการจัดการศึกษา



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-18 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ขั้นพ้ืนฐานสําหรับประชากรทองถิ่น องคกรบริหารสวนทองถิ่นเปนเจาของโรงเรียนกวารอยละ 95 

ของโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วประเทศ ทําหนาที่กอต้ัง จัดโครงสราง กําหนดงบประมาณ กํากับ

ดูแลโรงเรียน (ทั้งดานการเงินและดานกฎหมาย) แตงต้ังผูบริหาร อนุมัติหลักสูตรและระเบียบ

ขอบังคับของโรงเรียน และประเมินผลและประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดต้ังศูนยการประเมินผลและทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษา 

(OKEV) ใหเปนหนวยงานระดับประเทศที่รับผิดชอบการประเมินและควบคุมดูแลคุณภาพของ

การศึกษาทั้งระบบ 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

คาใชจายดานการศึกษาในฮังการีมาจากหลายแหลง ที่สําคัญที่สุดไดแกเงินงบประมาณจาก

รัฐบาลกลาง ซึ่งจัดสรรเปนเงินใหเปลาตอหัว (เปนเงินกอน) ใหกับผูใหบริการดานการศึกษา (เชน 

องคกรบริหารสวนทองถิ่น) ซึ่งตองหาสวนที่เหลือมาจากแหลงเงินทุนอื่น ๆ เชน รายไดจากการจัดเก็บ

ภาษีทองถิ่น และกองทุนเพื่อการฝกอาชีพ องคกรบริหารสวนทองถิ่นมีความเปนเอกเทศพอสมควรใน

การจัดสรรเงินใหเปลาจากรัฐบาลกลาง ระหวางการศึกษาระดับตาง ๆ ระหวางโรงเรียน และระหวาง

โครงการ เงินสมทบจากผูปกครองและภาคเอกชนในการจัดการศึกษากําลังเปนสัดสวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  

หลักการสําคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาคือการจัดสรรตามสูตร โดยคํานวณ

ตามจํานวนหัวนักเรียน ซึ่งมีจํานวนแตกตางกันตามประเภทของโรงเรียน นอกจากนี้ รัฐบาลกลางยัง

จัดสรร “เงินใหเปลาโดยตรงและแบบเฉพาะเจาะจง” (targeted and addressed grants) เพ่ือการ

บรรลุเปาหมายเฉพาะกิจ เชน การพัฒนาโรงเรียนชุมชนขนาดเล็ก โครงการกอสรางโรงยิมและ

หองเรยีน การแขงขันทางวิชาการ การพิมพหนังสือเรียน และการฝกอบรมบุคลากรดานการศึกษา 

บริษัทเอกชนในฮังการีมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสายอาชีพ โดยตองสมทบเงินประมาณรอย

ละ 1-1.5 ของรายจายสวนที่เปนเงินเดือนที่จายในแตละปใหกับระบบการศึกษา บริษัทสามารถ

บรรลุกฎขอน้ีไดดวยวิธีตางๆ เชน ดวยการจายเงินสมทบเขากับกองทุนเพื่อการฝกอาชีพ ใหเงิน

สนับสนุนแกโรงเรียนอาชีวศึกษาแหงใดแหงหน่ึงโดยตรง หรือดวยการรวมฝกอบรมนักเรียนสายอาชีพ 

4. โรงเรียนเอกชน 

ภาคเอกชนในฮังการีมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการใหบริการดานการศึกษา ต้ังแตมีการ

แกไขกฎหมายการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2533 เพ่ือใหสถาบันศาสนาหรือมูลนิธิ (องคกรอิสระหรือ

เอกชน) บริหารจัดการโรงเรียนได ปจจุบันเทศบาล สถาบันศาสนา มูลนิธิ และบุคคลธรรมดา 

สามารถกอต้ังโรงเรียนเอกชน ตราบใดที่บรรลุกฎเกณฑขั้นตํ่าตามกฎหมาย โรงเรียนเอกชนมีสัดสวน

สูงสุดในระดับมัธยม คิดเปนรอยละ 20-25 ของโรงเรียนทั้งประเทศ ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 

สัดสวนโรงเรียนเอกชนคิดเปนรอยละ 10 ของโรงเรียนทั้งระบบ กฎหมายอนุญาตใหโรงเรียน

เอกชนเก็บคาเลาเรียนได ก็ตอเมื่อไมสามารถตกลงจํานวนเงินอุดหนุนกับองคกรบริหารสวน

ทองถิ่นไดเทานั้น เงินอุดหนุนกวารอยละ 50 ของคาใชจายโรงเรียนเอกชนสวนใหญมาจาก

ภาครัฐ 



ภาคผนวก ภ-19 

ประเทศอิตาลี 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

การบริหารจัดการการศึกษาในประเทศอิตาลีเคยเปนแบบรวมศูนยในอดีต แตรัฐบาลกลาง

คอยๆ กระจายอํานาจไปสูองคกรบริหารสวนทองถิ่น (ระดับภูมิภาค จังหวัด และชุมชน) ต้ังแต

ประมาณป 2500 เปนตนมา และในป 2515 รัฐบาลกลางไดมอบอํานาจในการจัดการศึกษาสวน

ใหญใหกับองคกรบริหารสวนทองถิ่น แตยังคงอํานาจในการกําหนดนโยบายการศึกษาเอาไว โรงเรียน

ทุกประเภทตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับอยางเครงครัดหากไมตองการเปนสถาบัน

นอกกฎหมาย นอกจากนั้น รัฐบาลกลางยังเปนผูเดียวที่จัดจางและจายเงินเดือนบุคลากรครูโดยตรง 

แมวาองคกรบริหารสวนทองถิ่นจะเปนผูบรรจุครูตามโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่ของตน 

กระทรวงการศึกษาภาครัฐ (Ministry of Public Education) และกระทรวงมหาวิทยาลัยและ

การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Ministry of University and Scientific and Technological 

Research) เปน 2 หนวยงานหลักที่บริหารระบบการศึกษาระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค กระทรวง

การศึกษาภาครัฐมีสํานักงานทั่วประเทศ ปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่รัฐบาลกลาง

กําหนด และติดตอประสานงานกับองคกรบริหารสวนทองถิ่น 

สภาการศึกษาแหงชาติ (National Education Council) 

สภาการศึกษาแหงชาติทําหนาที่สนับสนุนรัฐมนตรีการศึกษาในการวางแผนและกําหนด

นโยบาย สภาแหงน้ีมีสมาชิก 74 คน มาจากการเลือกตั้งในแตละสาขาอาชีพที่เกี่ยวของ ไดแก ครู 

กลุมผูบริหาร ผูตรวจการ ขาราชการจากองคกรบริหารสวนทองถิ่น ตลาดแรงงาน และมหาวิทยาลัย 

มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละ 5 ป โดยมีรัฐมนตรีการศึกษาเปนประธานสภา สภานี้แตงต้ัง

คณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับการตรวจสอบคุณภาพทางเทคนิค ฝายปฏิบัติการในโรงเรียนและ

สถาบันของมลรัฐ และบุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมปลายของมลรัฐ 

การบริหารระดับภูมิภาค 

ประเทศอิตาลีแบงการปกครองออกเปน 20 ภูมิภาค (region) ในจํานวนนี้ 5 ภูมิภาคอยู

ภายใต “กฎหมายพิเศษ” และที่เหลือ 15 ภูมิภาคใช “กฎหมายปกติ” องคกรบริหารสวนภูมิภาคที่

อยูภายใตกฎหมายพิเศษถูกจํากัดอํานาจและหนาที่ องคกรบริหารสวนภูมิภาคจะประสานงานกับ

องคกรบริหารสวนทองถิ่นระดับอื่นๆ ในการวางแผนและกอสรางโรงเรียนใหม ตอเติมโรงเรียนเกา 

จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลาง จัดหาบริการดานสุขภาพและสุขภาพจิตใหกับนักเรียน และ

จัดบริการอื่น ๆ ที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได องคกรบริหาร

สวนภูมิภาคยังเปนผูรับผิดชอบดูแลการศึกษาระดับอาชีวศึกษา การฝกอบรมนอกโรงเรียน รวมทั้ง

การกวดวิชาในภาคเอกชน องคกรบริหารสวนภูมิภาคอาจมอบอํานาจในการบริหารจัดการโรงเรียน

ประจําวันใหกับองคกรบริหารสวนตําบล 

การบริหารระดับจังหวัด 

องคกรบริหารสวนจังหวัดเปนผูรับผิดชอบการจัดหาสถานที่ อุปกรณ โครงสรางพ้ืนฐาน และ

พนักงานสนับสนุนใหกับโรงเรียนมัธยมปลายของมลรัฐบางแหง ที่เนนหลักสูตรดานวิทยาศาสตรหรือ

เทคนิค 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-20 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

การบริหารระดับชุมชน 

ชุมชน (commune) ในประเทศอิตาลี เปนหนวยบริหารราชการที่เล็กที่สุด เปนผูแทน

ประชาชนในพื้นที่ องคกรบริหารสวนชุมชนมีความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากองคกรบริหาร

สวนภูมิภาคและสวนจังหวัด ใหจัดหาบริการสนับสนุนตาง ๆ ที่จําเปนตอการศึกษาภาคบังคับ อาทิ

เชน การรับสงนักเรียน อาหารกลางวันในโรงเรียน คูปองฟรีสําหรับซื้อหนังสือเรียน และทุนการศึกษา 

องคกรบริหารสวนชุมชนหลายแหงในพื้นที่ใกลเคียงกันมักจะผนึกกําลังเปนแนวรวมเพื่อปรับปรุง

คุณภาพของการใหบริการ และแบงคาใชจายระหวางกัน 

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

ในระดับโรงเรียน มีสภาโรงเรียนทําหนาที่รับผิดชอบการใชจายเงินงบประมาณ และการ

บริหารจัดการกิจกรรมนอกหลักสูตร ภายใตกรอบของกฎหมายและงบประมาณ สภาโรงเรียน

สามารถวางแผนการจัดซื้อ ทดแทนและดูแลรักษาอุปกรณการเรียนการสอน สภาน้ีประกอบดวย 

ผูแทนบุคลากรครู พนักงานสนับสนุน และผูปกครองที่มาจากการเลือกตั้งภายในโรงเรียน โรงเรียน

ระดับมัธยมปลายจะมีตัวแทนนักเรียนเขารวมดวย ครูใหญเปนสมาชิกสภาอยางไมเปนทางการ และ

ตัวแทนผูปกครองเปนประธานสภา สภายังสามารถแตงต้ังคณะกรรมการบริหารประจําโรงเรียน ซึ่งมี

ครูใหญเปนประธาน 

ครูใหญ (ผูอํานวยการโรงเรียน) ในประเทศอิตาลีเปนตัวแทนของโรงเรียนและคณะผูบริหาร 

ครูใหญเปนผูทําหนาที่ประสานงานดานกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน ดําเนินงานตามมติของสภา

โรงเรียน และบริหารงานภายใน เชน จัดตารางเวลาสอน โครงสรางหองเรียน จัดสรรครู วาง

บทลงโทษนักเรียน และจัดการฝกอบรมสําหรับบุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน นอกจากนั้น 

ครูใหญยังมีหนาที่วางแผนการจายเงินเดือน และการเลื่อนขั้นของบุคลากรในโรงเรียน การ

อนุมัติวันลา และการจางครูชั่วคราวในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป ครูใหญรายงานโดยตรงตอ

ผูอํานวยการการศึกษา (Director of Education) ซึ่งเปนขาราชการสวนจังหวัด 

การสอนและกิจกรรมเพื่อการศึกษาเปนความรับผิดชอบรวมของครูใหญ สมัชชาอาจารย 

และสภาระหวางชั้นเรียน (Interclass Council) ในโรงเรียนประถมศึกษา หรือสภาชั้นเรียน (Class 

Council) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สภาระหวางชั้นเรียนและสภาชั้นเรียนมีตัวแทนผูปกครองจากทุก

ระดับชั้น โรงเรียนมีอิสระพอสมควรในการจัด การเรียนการสอนภายใตขอบเขตของหลักสูตรและ

ขอบังคับที่กําหนดโดยรัฐบาลกลาง 

รัฐบาลประเทศอิตาลีไดออกกฎหมายใหมในป พ.ศ. 2540 เพ่ือกระจายอํานาจไปสู

โรงเรียนมากขึ้น แมวารัฐบาลกลางยังเปนผูกําหนดเวลาการทํางานของครู โรงเรียนมีอิสระมากขึ้น

ในการจัดตารางการเรียนการสอน และโครงสรางบุคลากร นอกจากนี้ โรงเรียนยังสามารถปรับ

สัปดาหเรียนใหสั้นลง เปลี่ยนวันที่และระยะเวลาของวันหยุดประจําป หรือขยายเวลาการสอน

ชวงกลางวันใหยาวขึ้นเพื่อสอนวิชาใหมๆ เชนภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

รัฐบาลกลางเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดหาเงินงบประมาณใหกับโรงเรียนรัฐ แตองคกร

บริหารสวนภูมิภาคชวยออกคาใชจายในการดําเนินงานของโรงเรียนบางประเภท รัฐบาลใหเงิน
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สนับสนุนคาใชจายของสํานักงานกระทรวงศึกษา เงินเดือนและคาฝกอบรมเบื้องตนของบุคลากรครู

และบุคลากรสนับสนุน สําหรับการศึกษาภาคบังคับและโรงเรียนมัธยมปลายสวนใหญ และคาใชจาย

ดานอุปกรณการเรียนการสอน รัฐบาลโอนเงินงบประมาณสวนใหญใหกับสํานักงานสวนภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาตอนเพื่อสงตอไปยังโรงเรียน สภาโรงเรียนเปนผูจัดซื้อและดูแลรักษาอุปกรณการเรียน

การสอน สั่งหนังสือเขาหองสมุด และเอกสารประกอบการเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผู

รางงบประมาณและวางแผนรายจาย เลขาธิการของโรงเรียนรับผิดชอบการจัดทําบัญชี 

โรงเรียนเทคนิคและโรงเรียนสายอาชีพไดรับเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาโดยตรง เปน

คาใชจายรายป เงินลงทุน และคาใชจายที่จําเปนตอการบริหารโรงเรียนเกษตร หองทดลอง และ

เครื่องอํานวยความสะดวกอื่นๆ ในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนเหลาน้ีมีอิสระคอนขางมากในการบริหาร

จัดการและวางแผนการสอน 

หนาที่และความรับผิดชอบคาใชจายดานการศึกษาของประเทศอิตาลี จําแนกตามหนวยงาน 

เปนดังน้ี 

1. รัฐบาลกลาง – คาใชจายในการบริหารจัดการ เงินเดือนบุคลากร 

2. ภูมิภาค – เงินลงทุน และคาบริการนักเรียน เชน อาหารกลางวัน รถรับสง หนังสือเรียน 

ทุนการศึกษา ฯลฯ 

3. จังหวัดและชุมชน – อาจไดรับมอบอํานาจและหนาที่จากภูมิภาคใหรับภาระคาใชจาย

ในการดําเนินกิจการประจําวัน เชน คาไฟฟา คาบํารุงรักษา และคาจางพนักงาน

สนับสนุน 

แมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนในประเทศอิตาลี (การศึกษาภาค

บังคับ) จะไมเก็บคาเลาเรียน ผูปกครองตองรับภาระคารถรับสงนักเรียนและคาอาหารกลางวันที่

ชุมชนจัดหา ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังตองจายคาหนังสือเรียนดวย โรงเรียน

มัธยมศึกษาปลายซึ่งอยูนอกเหนือการศึกษาภาคบังคับ เก็บคาเลาเรียน คาหองทดลอง คาสอบ และ

คาแรกเขา แตเน่ืองจากนักเรียนทุกคนมี “สิทธิในการเลาเรียน” ตามกฎหมาย นักเรียนจาก

ครอบครัวยากจนอาจไดรับยกเวนคาเลาเรียนหรือไดทุนการศึกษา หลังจากป 2542 เมื่อรัฐบาล

ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับจากอายุ 6 - 14 ป เปน 6 - 15 ป เทากับวาการศึกษาในชั้นป

แรกของระดับมัธยมศึกษาปลาย (เทียบเทามัธยมศึกษาปที่ 4) เปนสวนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับ 

ทําใหหลังจากป 2543 เปนตนมา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขาเรียนในชั้นปแรกไมตอง

เสียคาเลาเรียน 

4. โรงเรียนเอกชน 

โรงเรียนเอกชนหลายแหงใหบริการการศึกษาทุกระดับชั้นในประเทศอิตาลี โรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษาตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษากอน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไมตองขอ

อนุญาตหนวยงานราชการ แตตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายสุขอนามัย 

โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาบางโรงไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมลรัฐ โรงเรียนที่มล

รัฐยอมรับ (legally recognized schools) ตองใชหลักสูตร วิธีการประเมินผลการเรียน และคุณสมบัติครู

ที่ใกลเคียงกับโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชนที่มลรัฐยอมรับระดับประถมศึกษา ไมมีการเก็บคาเลาเรียน 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-22 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

โรงเรียนเอกชนที่มลรัฐยอมรับระดับมัธยมศึกษา สามารถเก็บคาเลาเรียนไดแตตองเผื่อที่เรียน

สําหรับนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาจากองคกรบริหารทองถิ่น 

โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในประเทศอิตาลียังมีจํานวนนอยมาก โรงเรียนเอกชน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีนักเรียนประมาณรอยละ 10 ของนักเรียนระดับน้ีทั้งประเทศ โรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญเปนโรงเรียนรัฐ ประมาณรอยละ 9 เปนโรงเรียนเอกชน 

ประเทศญี่ปุน 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

ระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุนเปนแบบรวมศูนย โดยรัฐบาลกลางเปนผูบริหารจัดการทั้ง

ระบบ ภายใตกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก 1) The Fundamental Law of Education กําหนดหลักการและ

เปาหมายของระบบการศึกษา 2) School Education Law กําหนดระบบโรงเรียน และ 3) Social 

Education Law กําหนดขอบเขตของการใหการศึกษาดานสังคม นายกรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังรัฐมนตรี

ประจํากระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (MEXT) มีสภาปฏิรูปการศึกษา

แหงชาติ (National Council on Educational Reform) ใหคําปรึกษาตอกระทรวงดานหลักสูตร 

ระยะเวลาที่ตองใชในการเรียนวิชาตาง ๆ ในแตละระดับชั้นจนจบการศึกษาภาคบังคับ บริการอาหาร

ในโรงเรียน และโครงการพิเศษ เชน การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ 

นอกจากบริหารจัดการการศึกษาระดับประเทศ MEXT ยังเปนผูกําหนดหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ตารางเวลาเรียนประจําป วิชาและลําดับวิชาที่สอน อนุมัติแบบเรียน กําหนดขั้น

เงินเดือนครู (โดยองคกรบริหารทองถิ่นเปนผูจาย) และใหคําแนะนําและเงินอุดหนุนกับองคกรบริหาร

สวนทองถิ่น 

องคกรบริหารสวนทองถิ่นระดับจังหวัดและเทศบาล ทําหนาที่บริหารและกําหนดนโยบาย

ดานการศึกษารวมกันกับรัฐบาลกลาง หนวยงานราชการดานการศึกษาทุกระดับเปนเอกเทศจากกัน 

(เชน องคกรบริหารระดับเทศบาลไมขึ้นกับองคกรระดับจังหวัด)  

MEXT แบงหนาที่และอํานาจในการบริหารระบบการศึกษาใหกับองคกรบริหารสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดและเทศบาล องคกรบริหารระดับจังหวัด (ทั้งหมดมี 47 จังหวัดในญี่ปุน) บริหาร

การศึกษาในพื้นที่ผานคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งแตงต้ังโดยผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการนี้

ประกอบดวยสมาชิก 5 - 6 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป คณะกรรมการการศึกษา

ระดับจังหวัดมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1) บริหารโรงเรียนรัฐที่จังหวัดเปนผูกอต้ัง สวนใหญเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ) 

2) ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอครู และแตงต้ังครูในโรงเรียนมัธยมของมลรัฐ 

3) ใหคําแนะนําและเงินอุดหนุนตอเทศบาล 

องคกรบริหารระดับเทศบาล บริหารการศึกษาผานคณะกรรมการการศึกษาระดับเทศบาล 

ซึ่งแตงต้ังโดยนายกเทศมนตรี มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
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1) บริหารโรงเรียนประถมและมัธยมตน (การศึกษาภาคบังคับในญี่ปุน) 

2) จัดซื้อหนังสือเรียนตามรายชื่อที่ MEXT อนุมัติใหใช 

3) จัดทําขอเสนอตอคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด ดานการจัดจางและถอดถอน

บุคลากรครู 

คณะกรรมการการศึกษาระดับเทศบาลประกอบดวยสมาชิก 5 - 6 คน อยูในตําแหนงคราว

ละ 4 ป เชนเดียวกับคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด  

กฎหมายญี่ปุนไมอนุญาตใหกรรมการมากกวา 2 คน ในคณะกรรมการการศึกษาระดับ

จังหวัดและเทศบาล เปนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน  

การศึกษาในญี่ปุนมี 3 ระดับคือ ประเทศ ทองถิ่น (จังหวัดหรือเทศบาล) และเอกชน 

วิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยเทคโนโลยีสวนใหญเปนวิทยาลัยระดับประเทศ ซึ่งอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของ MEXT โดยตรง โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายสวน

ใหญเปนโรงเรียนรัฐ ในขณะที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกวาครึ่งเปนของเอกชน 

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

เน่ืองจากการบริหารจัดการการศึกษาในประเทศญี่ปุนเปนแบบรวมศูนย โรงเรียนในญี่ปุนจึง

ไมมีอิสระในการบริหารจัดการเทาไรนัก อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดประกาศใชระบบที่ปรึกษา

โรงเรียน (school adviser system) ในเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2543 เพ่ือเปนกลไกที่กําหนดให

ครูใหญตองรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและประชาชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการ

โรงเรียน 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

รัฐบาลญี่ปุนจะกันเงินงบประมาณขั้นตํ่าประมาณรอยละ 5 ของรายไดประชาชาติเพื่อการ

ใชจายดานการศึกษาทุกป เงินงบประมาณดังกลาวถูกจัดสรรเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาประมาณรอยละ 4  อยางไรก็ตาม เงินลงทุนภาครัฐในการศึกษาระดับอุดมศึกษายังอยูใน

ระดับตํ่ากวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาติ ซึ่งเปนสัดสวนที่ตํ่ากวาประเทศอื่น ๆ ที่พัฒนาแลว

คอนขางมาก รัฐบาลกลางรับภาระเงินจํานวนรอยละ 40 ของงบประมาณเพื่อการศึกษาทั้งหมด  

รัฐบาลกลาง จังหวัดและเทศบาล แบงภาระคาใชจายดานการศึกษาระหวางกันตามหนาที่ใน

การใหบริการดานการศึกษา รัฐบาลกลางใหเงินอุดหนุนแกองคกรบริหารสวนทองถิ่นในบางมิติ เชน 

รอยละ 50 ของเงินเดือนครูในระบบการศึกษาภาคบังคับ 

นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนตน) สวนใหญไป

โรงเรียนรัฐ (รอยละ 99 และ 95 ตามลําดับ) ในขณะที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ

โรงเรียนอนุบาลจํานวนมากเปนของเอกชน (รอยละ 29.2 และ 79.6 ตามลําดับ) แมวากฎหมาย

ระบุใหการศึกษาภาคบังคับเปนการศึกษาที่ไมเสียคาใชจาย แตผูปกครองเด็กตองใหเงินอุดหนุน

โรงเรียนรัฐทุกเดือน โดยหักจากเงินเดือนโดยตรง ในจํานวนนี้ครึ่งหน่ึงเปนคาหนังสือเรียน เครื่อง

เขียน เอกสารประกอบการเรียน และกิจกรรมนอกหลักสูตร และอีกครึ่งหน่ึงเปนคาเลาเรียน คาทัศน

ศึกษา และคาใชจายเบ็ดเตล็ด เงินอุดหนุนจากผูปกครองมีจํานวนสูงถึงประมาณ 76,000 บาทโดย



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-24 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

เฉลี่ยตอป คาใชจายเหลาน้ีคิดเปนรอยละ 7.5 ของคาใชจายระดับประถมศึกษา รอยละ 13 ของ

คาใชจายระดับมัธยมศึกษาตอนตน และรอยละ 28.8 ของคาใชจายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รัฐเก็บคาเลาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐระดับประเทศในอัตราเทากันทั่ว

ประเทศ แตโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่บริหารโดยองคกรบริหารทองถิ่น (จังหวัดหรือเทศบาล) 

เก็บคาเลาเรียนตางกัน คาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐมีอัตราต่ํากวาในโรงเรียนเอกชนมาก  

4. โรงเรียนเอกชน 

ดังที่กลาวไปแลวขางตน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนในประเทศญี่ปุน สวน

ใหญเปนโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชนใหบริการนักเรียนจํานวนเพียงรอยละ 0.7 – 4.4 ในระดับ

การศึกษาดังกลาว แตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ) นักเรียนกวา

รอยละ 29.2 ไปโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนในญี่ปุนไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐในสัดสวน

คอนขางสูง โดยเงินอุดหนุนดังกลาวแบงเปน 2 ประเภท ไดแก เงินใหเปลาเพื่อการลงทุน 

(capital grant) สําหรับโครงการตางๆ เชน หองทดลอง คอมพิวเตอร โสตทัศนศึกษา ฯลฯ และ

เงินอุดหนุนเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน ซ่ึงกระทรวงอุดหนุนในอัตรารอยละ 50 ของเงินเดือน 

แตโรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนจํานวนนี้จะตองผานมาตรฐานขั้นต่ําของคุณภาพการศึกษาและ

สภาพอาคาร ซ่ึงรัฐเปนผูตรวจสอบ 

การเรียนพิเศษ (“จูกุ”) 

การแขงขันที่เขมขนในการสอบเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเอกชนที่มี

ชื่อเสียง สงผลใหการเรียนพิเศษตอนกลางคืน ที่เรียกวา “จูกุ” และโรงเรียนกวดวิชา (“โยบิโกะ”) 

เปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศญี่ปุน จูกุทั้งหมดดําเนินการโดยเอกชน รองรับนักเรียนกวารอย

ละ 45 ของนักเรียนทั่วประเทศ และไมอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ นักวิชาการหลายคนกลาววา 

นักเรียนหลายรายเรียนรูในจูกุ แตถูกประเมินผลในโรงเรียน ผูปกครองสวนใหญมองวาหลักสูตรใน

โรงเรียนอยางเดียวไมเพียงพอสําหรับการไดงานดีๆ ทําหลังสําเร็จการศึกษา 

โรงเรียนเอกชนสวนใหญในญี่ปุนใชหลักสูตรเดียวกันกับโรงเรียนรัฐ แมวาโรงเรียนเอกชน

สามารถบรรจุการสอนศาสนาเขาเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรได โรงเรียนรัฐไมไดรับอนุญาตใหทํา

เชนน้ัน 

ประเทศเกาหลีใต 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

ระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใตเปนระบบคอนขางใหม ซึ่งถูกสรางขึ้นหลังจบ

สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประเทศเกาหลีใตประกาศเอกราชในป 2491 กระทรวงศึกษาธิการของ

ประเทศเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนาแรงงาน (Ministry of Education and 

Human Resources Development หรือ MOEHRD) ในป  2544 พรอมกับขยายขอบเขตอํานาจหนาที่ 

ใหครอบคลุมนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน MOEHRD กําหนดนโยบาย

ภายใตวาระแหงชาติที่เรียกวา “ฮองอิก อิงกัน” ซึ่งมีเปาหมายเพื่อฝกนักเรียนให “เติบโตขึ้นมาเปน



ภาคผนวก ภ-25 

พลเมืองที่ดี เพียบพรอมดวยทักษะและความสามารถในการชวยตัวเอง เปนพลเมืองประชาธิปไตยที่

สามารถมีสวนชวยพัฒนาประเทศและพัฒนาความเปนอยูของมวลมนุษย”  

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

แมวาระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใตจะยังอยูภายใตกฎเกณฑภาครัฐอันเขมงวด แต

รัฐบาลกลางไดเริ่มกระจายอํานาจไปสูองคกรบริหารสวนทองถิ่นและโรงเรียนตาง ๆ ต้ังแตป 2534 

เมื่อรัฐบาลออกกฎหมายกระจายอํานาจสูทองถิ่น ปจจุบัน MOEHRD มอบอํานาจในการวางแผน

งบประมาณและการบริหารสวนใหญใหกับสํานักงานการศึกษาระดับจังหวัด 9 แหง และระดับ

เทศบาลอีก 7 แหง  

นอกจากนี้ รัฐบาลกลางยังจัดต้ังสํานักงานการศึกษาระดับอําเภอในจังหวัดตาง ๆ 

คณะกรรมการของสํานักงานการศึกษาระดับจังหวัดหรือเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยสภาโรงเรียน 

ซึ่งมีทุกโรงเรียนทั่วประเทศ นักการเมืองไมไดรับอนุญาตใหนั่งในคณะกรรมการดังกลาว กรรมการ

กวาครึ่งหนึ่งตองมีประสบการณในแวดวง การศึกษาไมตํ่ากวา 10 ป ขนาดของคณะกรรมการไม

เทากัน แลวแตขนาดของจังหวัด แตตองมีกรรมการไมตํ่ากวา 7 คน และไมเกิน 15 คน เจาหนาที่

สูงสุดของสํานักงานการศึกษาระดับจังหวัดหรือเทศบาลคือผูอํานวยการการศึกษา (Superintendent 

of Education) มาจากการเลือกตั้งโดยกรรมการ ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ตองมีคุณสมบัติตรงตาม

กฎหมาย เชน มีประสบการณในแวดวงการศึกษาไมตํ่ากวา 15 ป 

การประเมินคณุภาพการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่บริหารโดยสํานักงาน

การศึกษาระดับจังหวัดและระดับเทศบาลเปนประจําทุกป การประเมินผลดังกลาวใชเกณฑความพึง

พอใจของนักเรียนและผูปกครองเปนหลัก สํานักงานที่มีผลการประเมินดีจะไดรับเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม

จากรัฐบาลกลาง หลักเกณฑสําคัญ ๆ ที่ใชในการประเมินผล ไดแก 

1. ระดับความกาวหนาของการปฏิรูปวิธีการสอนในหองเรียน (รวมทั้งเน้ือหาหลักสูตร) 

2. ระดับความสําคัญที่ใหกับ “ผูบริโภค” ของการศึกษา กลาวคือนักเรียนและผูปกครอง และ

การใหผูบริโภคมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน 

3. ระดับสวัสดิการเพื่อการศึกษา เชน การศึกษาสําหรับนักเรียนดอยโอกาสหรือพิการทาง

สมอง แผน การเรียนสําหรับนักเรียนที่เรียนไมเกง  

4. ระบบสนับสนุนในโรงเรียน  

5. ความกระตือรือรนในการปฏิรูปการศึกษา 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

ปจจุบันการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ โดยไมคิดคาเลาเรียน 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนสวนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับ แตเฉพาะในบางภูมิภาค

เทาน้ัน โดยเฉพาะเมืองชายฝงทะเลของประเทศ รัฐบาลประเทศเกาหลีใตกําลังผลักดันใหการศึกษา

ระดับน้ีเปนการศึกษาภาคบังคับ (เรียนฟรี) ทั่วประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของรัฐในเขต

เมืองสวนใหญเก็บคาเลาเรียน นอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-26 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ทองถิ่น MOEHRD กันเงินงบประมาณดานการศึกษาประมาณรอยละ 17 ของงบประมาณประจําปไว

เปนงบกลางของประเทศ รัฐบาลกลางเปนผูรับผิดชอบการจายเงินเดือนครูสําหรับการศึกษาภาค

บังคับดวย 

ปจจุบันรัฐบาลเกาหลีใตกําลังพิจารณาเปลี่ยนระบบการศึกษา ใหโรงเรียนแตละโรงมีอิสระ

ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณ ภายใตระบบนี้ โรงเรียนจะสามารถใชเงินงบประมาณไปใน

ทิศทางใดก็ไดที่ตองการ แทนที่จะตองขอเบิกเปนรายการ โครงสรางน้ีคลายคลึงกับวิธีบริหารจัดการ

ของโรงเรียนเอกชน มีผูเสนอแนวคิดวาแตละโรงเรียนควรมี “คณะกรรมการจัดการโรงเรียน” เปน

ผูจัดทํางบประมาณประจําป ดําเนินการบริหาร และหาแหลงเงินทุน นอกจากนี้ โรงเรียนจะตอง

เปดเผยงบการเงินตอสาธารณะ 

4. โรงเรียนเอกชน 

โรงเรียนเอกชนในประเทศเกาหลีใตมีทุกระดับชั้นการศึกษา สวนใหญบริหารโดยมูลนิธิหรือ

สถาบันศาสนา แหลงรายไดมาจากการเก็บคาเลาเรียน เงินอุดหนุนจากองคกรระดับภูมิภาคหรือ

ระดับประเทศ และเงินลงทุนจากผูกอต้ังโรงเรียน 

MOEHRD อุดหนุนโรงเรียนเอกชนบางสวนในหลากหลายรูปแบบ เชน ใหเงินอุดหนุน

คาใชจายเงินเดือนและคาใชจายในการดําเนินงาน ยกเวนภาษีที่ดินและคาใชจายรายป ใหเงินกู

ดอกเบี้ยต่ําสําหรับการขยายหรือกอสรางอาคาร และอุดหนุนเงินสวนหนึ่งของเงินบํานาญบุคลากรครู 

โรงเรียนเอกชนตองสอนตามหลักสูตรที่รัฐบาลกลางกําหนด และปฏิบัติตามกฎเกณฑของรัฐ

เกี่ยวกับวิธีการรับนักเรียน และจัดจางบุคลากร 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหรัฐสภาเปนผูวางระบบการศึกษา แตให

อํานาจการควบคุมโรงเรียนรัฐขึ้นอยูกับรัฐบาลของแตละมลรัฐ (state government) ตราบใดที่

นโยบายเหลาน้ันไมขัดกับสิทธิพ้ืนฐานของพลเมืองภายใตรัฐธรรมนูญ หมายความวาสหรัฐอเมริกามี

ระบบการศึกษา 50 ระบบ เทากับจํานวนมลรัฐ แตละระบบเปนเอกเทศจากกัน อยางไรก็ตาม ทุกมล

รัฐตองบริหารโรงเรียนที่ผานมาตรฐานที่รัฐบาลกลางเปนผูกําหนด สภานิติบัญญัติของแตละมลรัฐ

ออกกฎหมายกํากับโรงเรียนรัฐ และเกณฑการออกใบอนุญาต องคกรบริหารสวนทองถิ่นเปน

ผูรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนประจําวัน อํานาจและหนาที่ของรัฐบาลมลรัฐในดานนี้แตกตาง

กันมากระหวางมลรัฐตางๆ  

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

มลรัฐสวนใหญมีคณะกรรมการการศึกษาระดับมลรัฐ (Board of Education) ซึ่งมาจาก

การแตงตั ้งของผู ว าการมลรัฐ หรือมาจากการเลือกตั้งของพลเมือง ในระดับยอยลงมาคือเขต 

(district) สวนใหญมีคณะกรรมการการศึกษาเขตที่มาจากการแตงต้ังหรือการเลือกตั้งเชนกัน ทํา

หนาที่กําหนดนโยบายการศึกษาระดับเขต และแตงต้ังผูอํานวยการการศึกษาเขต เพ่ือกํากับดูแล

โรงเรียนในแตละเขต เขตการศึกษาอาจมีขอบเขตตรงกับเขตการปกครอง หรือไมก็ได  
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รัฐบาลมลรัฐกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ การออกใบอนุญาตใหกับครู 

กฎเกณฑเกี่ยวกับหนังสือเรียนและหองสมุด การเก็บขอมูลและสถิติ รัฐบาลมลรัฐบางแหงยังเปนผู

กําหนดหลักสูตรดวย คณะกรรมการการศึกษาเขตเปนผูเก็บภาษี กอสรางอาคาร จัดซื้ออุปกรณการ

เรียนการสอน และเปนผูวาจางบุคลากรครูและพนักงานสนับสนุน 

ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาคือ แมวาทั้ง 50 มลรัฐ จะเปน

เอกเทศตอกัน แตมลรัฐเหลาน้ีมีความคลายคลึงกันมากกวาความตาง เมื่อพิจารณาจากมาตรฐาน

และมาตรการกําหนดขอบเขตความรับผิด (accountability) ที่รัฐบาลมลรัฐตางๆ ประกาศใชเปนสวน

หน่ึงของความพยายามที่จะยกระดับผลการเรียนของนักเรียน 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

รัฐบาลทุกระดับกลาวคือ ระดับทองถิ่น มลรัฐ และรัฐบาลกลาง มีสวนรวมในการจัดหาเงินทุน

เพ่ือการศึกษา เงินสวนใหญมาจากภาษีทองถิ่นที่รัฐบาลทองถิ่นเปนผูเก็บ เสริมดวยเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลมลรัฐเพ่ือเสริมสรางความเทาเทียมกันระหวางเขตตาง ๆ และสนับสนุนโครงการเฉพาะ 

รัฐบาลกลางใหเงินอุดหนุนโครงการระดับประเทศที่รัฐสภามองวาสําคัญตอสังคมสวนรวม เชน 

โปรแกรมชวยเหลือเด็กผูดอยโอกาส  

การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจาก 

3 แหลง คือจากมลรัฐ (state) รัฐบาลทองถิ่น (local government) และรัฐบาลกลาง (federal 

government) โดยเงินทุนดานการศึกษาประมาณรอยละ 9 มาจากรัฐบาลกลาง เงินดังกลาวโดยสวน

ใหญจะใชเพ่ือการฝกอบรมครู จางครู และลดขนาดหองเรียน เงินทุนสวนใหญกวารอยละ 50 มาจาก

รัฐบาลทองถิ่นระดับเขต (district) แมวาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมลรัฐจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สวนหนึ่งเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ยากไรใหดีขึ้น รัฐบาลมลรัฐเปน ผูกําหนดนโยบายในการจัดสรร

เงินงบประมาณ ในขณะที่เขตทําหนาที่จัดเก็บภาษี กอสรางอาคาร จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 

และจัดจางบุคลากรครูและพนักงานสนับสนุน โดยเฉลี่ยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมลรัฐและเขตรวมกันมี

มูลคากวารอยละ 90 ของเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาทั้งหมดในแตละมลรัฐ  

โรงเรียนรัฐแบบองคการมหาชน (Charter schools)  

โรงเรียนรัฐแบบเอกชน ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของคณะกรรมการการศึกษาเขต แต

ไดรับเงินอุดหนุนเต็มจํานวนจากมลรัฐ กําลังไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลมลรัฐมีหนาที่

ตรวจสอบระเบียบขอบังคับของโรงเรียนประเภทนี้เปนระยะๆ โดยสวนที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ

เขตโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารจัดการ ระหวางป พ.ศ. 2540 – 2542 จํานวนโรงเรียนรัฐแบบ

เอกชนเพิ่มขึ้นกวารอยละ 50 ความนิยมของโรงเรียนประเภทนี้สะทอนใหเห็นจากขอมูลที่วา โรงเรียน

กวารอยละ 70 มีคิวการรับนักเรียน (waiting list)  

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 รัฐบาล 34 มลรัฐและ District of Columbia ออก

กฎหมายอนุญาตใหโรงเรียนรัฐที่ผานเกณฑสามารถแลกใบอนุญาตเปนโรงเรียนรัฐแบบองคการ

มหาชนได โรงเรียนเหลานี้ไมตองอยูภายใตกฎขอบังคับของมลรัฐหรือเขต แลกกับความรับผิด

ที่มากขึ้นในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีโรงเรียนรัฐแบบ

เอกชนกวา 2,300 โรง ใหการศึกษาสําหรับนักเรียนกวารอยละ 1.2 ของนักเรียนทั้งประเทศ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-28 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

 

รูปท่ี ผ2-1 

แหลงท่ีมาของรายได และคาใชจายของรัฐบาลทองถิ่นดานการศึกษา 

 

 
ท่ีมา : สรุปความจากเอกสารเรื่อง : “โครงสรางระบบการเงินเพื่อการศึกษาของมลรัฐ”  โดย ชาญ ตันติธรรมถาวร 
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4. โรงเรียนเอกชน 

ภายใตรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ผูปกครองมีสิทธิเลือกรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม

สําหรับบุตรหลาน มลรัฐทุกมลรัฐยอมใหต้ังโรงเรียนเอกชน และรัฐบาลมลรัฐมีอํานาจควบคุม

โรงเรียนเหลาน้ีสวนหนึ่ง โดยมีอํานาจในการออกกฎเกณฑ “ที่เหมาะสม” สําหรับการกํากับดูแล และ

กําหนดระยะเวลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกามี 2 ประเภทหลักๆ คือ โรงเรียนที่โบสถเปน

สปอนเซอร และโรงเรียนอิสระ เนื่องจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไมอนุญาตใหมลรัฐอุดหนุน

การสอนศาสนาในโรงเรียน โบสถหรือมูลนิธิทางศาสนาเปนผูกอตั้ง และใหเงินโรงเรียนและ

วิทยาลัยบางแหง ปจจุบันโรงเรียนกวารอยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนทั้งหมดในประเทศมีโบสถ

เปนสปอนเซอร และในจํานวนนี้กวาครึ่งเปนโรงเรียนคริสตนิกายแคทอลิก 

แมวารัฐบาลมีอํานาจกํากับดูแลโรงเรียนเอกชน สิทธิขอน้ีมีขอจํากัด โดยเฉพาะเมื่อคํานึงวา

โรงเรียนกวารอยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนทั้งหมดสอนศาสนา ทําใหการกํากับดูแลตองสอดคลองกับ

สิทธิพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ ที่ระบุวา พลเมืองทุกคนมีสิทธิในการนับถือศาสนาทุกประเภท ดังน้ัน 

ปกติมลรัฐจึงกํากับดูแลโรงเรียนเอกชนใน 5 หัวขอหลัก ไดแก การเก็บรักษาขอมูลและรายงาน การ

ลงทะเบียนและออกใบอนุญาต มาตรฐานดานสุขอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร และเงิน

อุดหนุนจากมลรัฐ  

หลักสูตรที่มลรัฐสวนใหญกําหนดสําหรับโรงเรียนเอกชนมีขอบเขตคอนขางกวาง โดยมาก

กําหนดเพียงใหโรงเรียนเอกชน “สอนวิชาที่ปกติสอนในโรงเรียนรัฐ” หรือระบุวิชาพื้นฐานเชน การอาน 

การเขียน อังกฤษ คณิตศาสตร และประวัติศาสตร 

แหลงเงินทุนของโรงเรียนเอกชนสวนใหญมาจากคาเลาเรียน และเงินบริจาค แมวาโรงเรียน

เอกชนบางแหงอาจไดรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ประมาณ 30 มลรัฐ ในสหรัฐอเมริกาไมอนุญาตให

มลรัฐอุดหนุนโรงเรียนที่กอต้ังโดยสถาบันศาสนาหรือกลุมที่เกี่ยวของกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 

(denominational school)  

ประเทศสิงคโปร 

1. ระบบการบริหารระดับประเทศ 

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปรเปนแบบรวมศูนย โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเปนผู

กําหนดเปาหมายการศึกษา และประสานงานโครงการดานการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ คณาจารย

คอนขางมีอิสระในการวางแผน การสอนสําหรับโรงเรียนของตน 

2. ระบบการบริหารระดับโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการกําลังพยายามใหโรงเรียนมีอํานาจมากขึ้น และสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการใชแนวคิดใหมๆ และการประสานงานระหวางโรงเรียน ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดเริ่ม

จับกลุมโรงเรียนเขาดัวยกันเปน “กลุมโรงเรียน (cluster)” แตละกลุมโรงเรียนมีโรงเรียนประมาณ 

13-14 โรง โดยอาจเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด ระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด หรือผสม



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-30 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ระหวางประถมและมัธยมศึกษาก็ได ผูบริหารสูงสุดของกลุมโรงเรียนเหลาน้ีมีตําแหนงเปนผูอํานวยการ

กลุมโรงเรียน มีอํานาจในการบริหารจัดการมากกวาผูอํานวยการ โรงเรียน 

3. คาใชจายดานการศึกษา 

โรงเรียนในประเทศสิงคโปรทุกโรงไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ในระดับมากนอยตางกันตาม

ประเภทของโรงเรียน โรงเรียนรัฐไดรับเงินอุดหนุนเต็มจํานวน โรงเรียนกึ่งรัฐซึ่งกอต้ังโดยโบสถและ

สถาบันอื่นๆ ไดรับเงินอุดหนุนจํานวนรอยละ 90 ของเงินลงทุนจากรัฐ และรัฐเปนผูออกคาใชจายราย

ปใหทั้งหมด โรงเรียนทั้งหมดแบงประเภทเปน “อิสระ” (แพงที่สุด) “กึ่งอิสระ” และ “แผนการ

ชวยเหลือพิเศษ” (Special Assistance Plan หรือ SAP) ปจจุบันประเทศสิงคโปรมีโรงเรียนอิสระ 8 

แหง และโรงเรียนกึ่งอิสระ 18 แหง นักเรียนในโรงเรียนเหลาน้ีที่ไมสามารถจายคาเลาเรียนได

สามารถขอรับเงินอุดหนุนทั้งจํานวนจากรัฐ 

โรงเรียนกึ่งอิสระ (autonomous schools) คือโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนกึ่งรัฐ ที่ไดรับ

อํานาจมากขึ้นในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพ รัฐบาลคัดเลือกโรงเรียนเหลาน้ี

จากโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนกึ่งรัฐ โดยใชหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1. เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมของผูปกครอง 

2. ครอบคลุมพ้ืนที่หลากหลาย เพ่ือใหแนใจวาทุกภูมิภาคของประเทศจะมีโรงเรียนกึ่งอิสระ 

3. ครอบคลุมโรงเรียนหลายประเภท 

4. ครอบคลุมนักเรียนที่มีความสามารถหลายระดับ (เชน เพ่ือไมใหโรงเรียนกึ่งอิสระทุกโรง

เปนโรงเรียนที่มีแตนักเรียนเรียนดี)  

5. เปนโรงเรียนที่จะไดรับประโยชนจากความเปนอิสระที่มากขึ้น 

รัฐบาลริเริ่มโครงการสงเสริมการออมเงินเพื่อการศึกษา เรียกวา “Edusave” ในป พ.ศ. 

2536 ภายใตโครงการนี้ เด็กทุกคนที่มีอายุระหวาง 6 - 16 ป และเปนบุตรคนแรกถึงคนที่สามของ

ครอบครัว จะไดรับเงินอุดหนุนรายปในบัญชี Edusave สวนตัว เด็กเรียนเกงหรือมีพัฒนาการดีอาจเขา

ขายไดรับทุนการศึกษาดวย นักเรียนสามารถใชเงินในบัญชี Edusave จายคาเลาเรียน หรือคาเรียน

เพ่ิมเติมในโครงการพิเศษ นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหเงินใหเปลาในโครงการนี้แกโรงเรียนในระดับตาง 

ๆ เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนจัดต้ังโครงการพิเศษตาง ๆ สําหรับใหนักเรียนใชเงินในบัญชีน้ี 

4. โรงเรียนเอกชน 

โรงเรียนเอกชนในสิงคโปรปจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน คิดเปนสัดสวนที่นอยมาก

ของการศึกษาทั้งระบบ โรงเรียนเหลาน้ีหาเงินดวยตัวเอง และไมจําเปนตองสอนหรือประเมินผลตาม

เกณฑที่ใชในโรงเรียนรัฐ 
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การประมาณการจํานวนผูเรียนของประเทศไทย 

ในชวงป พ.ศ. 2555-2569 

การศึกษาของ สกศ. น้ีเปนการประมาณการจํานวนผูรับบริการทางการศึกษา  ทั้งในระบบ

และนอกระบบโรงเรียน  โดยดูจากขอมูลผลการพัฒนาการศึกษาเชิงปริมาณในอดีต  ปจจุบัน  และ

แนวโนมในอนาคต  รวมทั้งนโยบายและเปาหมายในการจัดการศึกษา  เพ่ือขยายโอกาสและยกระดับ

การศึกษาของคนไทยใหสูงขึ้นทัดเทียมกับตางประเทศ  ตลอดจนดําเนินการวิเคราะห  สังเคราะห

ปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการจัดบริการทางการศึกษาใหเปนไปตาม

นโยบายและเปาหมายที่กําหนด 

วิธีการศึกษา 

1.  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  งานประเมินผลทางการศึกษา  สถิติขอมูลที่ เกี่ยวของ  

โดยเฉพาะขอมูลประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร  และนโยบายการพัฒนาการศึกษา เพ่ือ

ขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาของคนไทย  แลวนํามากําหนดเปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ยของ

คนไทยในป 2550-2569 

2.  ประมาณการจํานวนผูเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายป

การศึกษาโดยเฉลี่ยที่กําหนด  โดยมีกรอบความคิดและวิธีการประมาณการ  ดังน้ี 

ก.  การประมาณการจํานวนผูเรียนในระบบโรงเรยีน 

การประมาณการจํานวนผูเรียนในระบบโรงเรียนมีกรอบความคิดและวิธีการ  ดังรูปที่

นําเสนอตอไปน้ี 

รูปที่ ผ3-1  กรอบความคดิและวิธปีระมาณการจํานวนผูเรียนในระบบโรงเรยีน 

 

 
อัตราการเขา

เรียน  

อัตราการเลื่อนชั้น  

อัตราการคงอยู

และออกกลางคัน 

อัตราผูสําเร็จ  

อัตราการเรียนตอ 

ประมาณการจาํนวน

ผูเรียนในระดับ

การศึกษาและสังกัด

ตางๆ 

แนวโนมประชากร

ในวัยเรียน 

นโยบายขยาย

โอกาสและ

ยกระดับ



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 
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ข.  การประมาณการจํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรยีน 

การประมาณการจํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรียนมีกรอบแนวคิดและวิธีการดังรูปที่นําเสนอ 

ดังน้ี 

 

รูปที่ ผ3-2  กรอบความคดิและวิธปีระมาณการจํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรยีน 

 

  
ตั้งเปาหมายปการศึกษาเฉลี่ยโดยใชเปาหมายใน

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงของแผนฯ 

10 และขอมูลแนวโนมทางการศึกษาของประชากร

เปนฐานในการคิดอัตราการเพิ่มของปการศึกษา

เฉลี่ย 

คาดประมาณจํานวนผูเรียนในระบบโรงเรียนระดับ

การศึกษาตางๆ ท่ีจะมีอายุครบ 15 ป ในป

เปาหมายที่จะคาดประมาณปการศึกษาเฉลี่ยแลว

นําไปรวมกับประชากรในขอ 3 

ประมาณการจํานวนประชากรทีม่ี

การศึกษาระดับตางๆ ในแตละปจากขอมูลปฐาน

และขอมูลในขอ 2 

จากขอมูลขอ 4 ทํา simulation เพื่อหา

จํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรีนที่จะทําใหป

การศึกษาเฉลี่ยของประชากรเทากับเปาหมายตาม

ขอที่ 1 

นําขอมูลประชากรอายุ 15-59 ป  ท่ีมีการศึกษา

ระดับตางๆ จําแนกตามกลุมอายุมาหาจํานวนผูท่ีจะ

มีอายุเกิน 59 ป ในระยะ 5 ป  ขางหนาแลวหัก

ออกไป 
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3.  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  รายงานประเมินผลการศึกษา  และขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพ

ปจจุบันและปญหาการดําเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและยกระดับการศึกษาของคน

ไทย  แลววิเคราะหปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลกระทบตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการจัดบริการทาง

การศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ 

ขอมูลที่ใชในการประมาณการ 

ก.  ขอมูลประชากร 

ขอมูลจํานวนประชากรที่ใชในการวิเคราะหแนวโนมของผูที่อยูในวัยเรียน และใชเปนฐานใน

การประมาณการจํานวนประชากรอายุ 15-59 ป ที่จะไดรับการศึกษาในระดับตางๆ เพ่ือใหป

การศึกษาโดยเฉลี่ยเทากับเปาหมายที่กําหนด  เปนขอมูลของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ประมาณการจาก

ฐานขอมูลของทะเบียนราษฎร  ซึ่งจะไดคาที่ถูกตองและเปนปจจุบันมากกวาขอมูลประมาณการจาก

การสํารวจสํามโนประชากรของสํานักงานสถิติ เมื่อเกือบ 10 ปที่แลว 

เน่ืองจากขอมูลประมาณการจํานวนประชากรจากฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีถึงป  

2565  ซึ่งไมครอบคลุมถึงป 2569  ที่จะใชในการศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยจึงไดคาดประมาณจํานวน

ประชากรในป 2566-2569 เพ่ิมเติม  โดยคิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรตั้งแตป 

2558-2565 

จําแนกตามอายุเปนรายป  ต้ังแตอายุ 0-59 ป  โดยใชสูตร ดังน้ี 

R = (pop65 / pop58) 
1/n   

โดย   R = อัตราการเพิ่ม/ลดของประชากร 

pop65 = จํานวนประชากรป  2565 

pop58 = จํานวนประชากรป 2558 

n = จํานวนประหวาง 2558-2565  ที่นํามาหาอัตราการเปลีย่นแปลง   

การที่ใชป 2558  เปนปฐานในการคาดประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลง  เน่ืองจากตั้งแตป

ดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรคอนขางคงเสนคงวา  กลาวคือ  มีจํานวนประชากร

ลดลงอยางตอเนื่อง  ซึ่งแตกตางจากปกอนหนาน้ัน  ที่จํานวนประชากรบางปเพ่ิมขึ้น บางปลดลง ไม

แนนอน 

ในการคาดประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรตามสูตรขางตน  จะใชวิธีคาด

ประมาณโดยดูการเลื่อนไหลของประชากรที่จะมีอายุเพ่ิมขึ้นในปตอไป  ต้ังแตป 2558 ถึงป  2565  

หลังจากนั้น  จึงคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของคนในกลุมอายุ (age cohort) น้ันๆ แลวจึงนํา

อัตราการเปลี่ยนแปลงที่คิดคํานวณไดมาคูณดวยจํานวนประชากรในป 2565  และปตอๆ ไป เพ่ือ

คาดประมาณจํานวนประชากรในกลุมอายุดังกลาวที่มีอายุเพ่ิมขึ้นในแตละป  ต้ังแตป 2566-2570  

สําหรับขอมูลของประชากรที่มีการศึกษาในระดับตางๆ ใชขอมูลจากการสํารวจแรงงาน รอบ

ที่ 3  ในป 2549  ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยมีการถวงน้ําหนักของกลุมตัวอยางดวยสัดสวนของ

ประชากร เพ่ืออางอิงถึงประชากรทั้งหมด 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-34 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ข. ขอมูลผูเรียน 

ขอมูลผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ใชเปนฐานในการประมาณการผูเรียนระดับกอน

ประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งสายสามัญและ

อาชีวศึกษา  ในชั้นปตางๆ ต้ังแตป 2550 ถึงป 2569  เปนขอมูลจากศูนยสารสนเทศ สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา ต้ังแตป 2540-2549 

ขอมูลผูเรียนระดับอุดมศึกษา  ใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

หนวยงานอื่นๆ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหครอบคลุมนักศึกษาเขาใหม  และนักศึกษาใน

แตละระดับ  ต้ังแตระดับอนุปริญญา (รวม ปวส.) ระดับปริญญาตรีจําแนกตามชั้นป  และระดับสูงกวา

ปริญญาตรี  ซึ่งประกอบดวยประกาศนียบัตรชั้นสูง  ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ผลการประมาณการจํานวนผูเรียน 

ก. การประมาณการจํานวนผูเรียนในระบบโรงเรียน 

วิธีการประมาณการจํานวนผูเรียนในระบบโรงเรียน  ดําเนินการตามกรอบแนวคิดที่

นําเสนอ โดยในแตละระดับการศึกษา  ไดดําเนินการดังน้ี 

1. ระดับกอนประถมศึกษา  คํานวณหาแนวโนมอัตราการเขารับการศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษาของประชากรอายุ 3-5 ป  ประกอบกับนโยบายของรัฐในการใหการอุดหนุนรายหัวแก

ผูเรียนกอนประถมศึกษา  เพ่ือกําหนดสมมติฐานอัตราการเขาเรียนของประชากรในวัยดังกลาว  เพ่ือ

คาดประมาณจํานวนผูเรียนกอนประถมศึกษาในป 2550-2569 

2.  ระดับประถมศึกษา   คํานวณหาอัตราการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ของ

ประชากรอายุ 6 ป  และอัตราการเลื่อนชั้นจาก ป.1 ขึ้นไปช้ัน ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6  เปนลําดับ  

รวมทั้งคํานวณหาอัตราการเรียนสําเร็จชั้น ป.6 ต้ังแตป 2540-2549  เพ่ือดูแนวโนมของอัตราการ

เขาเรียน  อัตราการเลื่อนชั้น  และอัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาในปที่ผานมาจนถึง

ปจจุบัน  แลวนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาประกอบกับนโยบายการขยายการศึกษาภาคบังคับ  จาก 6 

ป เปน 9 ป  เพ่ือกําหนดเปนสมมติฐานในการเพิ่มอัตราตางๆ ดังกลาวในระยะตอไปขางหนา  เพ่ือใช

ในการคาดประมาณจํานวนผูเรียนในระดับประถมศึกษาในปตอๆ ไป  ต้ังแตป 2550 จนถึงป 2569 

3.  ระดับมัธยมศึกษา  ในสวนของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  คํานวณหาแนวโนมอัตรา

การเรียนตอของผูสําเร็จชั้น ป.6 ที่เขาเรียนชั้น ม. 1 อัตราการเลื่อนชั้นจาก ม. 1 ไป ม.2, ม.3 และ

อัตราการสําเร็จชั้น ม. 3  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาภาคบังคับและการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กําหนดใหผูเรียนในระดับน้ีทุกคนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  เพ่ือ

กําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเรียนตอ  อัตราการเลื่อนชั้น  และอัตราการสําเร็จการศึกษาของ

ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตนตน  เพ่ือคาดประมาณจํานวนผูเรียนในระดับน้ี  ในปตอๆ ไป จนถึงป 

2569 
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สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ก็ใชวิธีการทํานองเดียวกันกับระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  โดยตั้งสมมติฐานอัตราการเรียนตอชั้น ม.4 อัตราการเลื่อนชั้น  และอัตราการสําเร็จระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  จากแนวโนมในปที่ผานมาประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาภาคบังคับ

และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไดกลาวมาขางตน 

ระดับอุดมศึกษา  เน่ืองจากผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยคนในกลุมอายุที่สูงกวา

อายุของกลุมประชากรในวัยเรียนคอนขางมาก  และมิไดมีเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช. 

3 ในปกอนหนาน้ันเทาน้ัน  แตมีผูที่จบการศึกษามาเปนระยะเวลาหลายปเขามาเรียนดวย  จึงทําให

อัตราการเรียนตออนุปริญญาและปริญญาตรีที่คิดจากผูสําเร็จชั้น ม.6 และ ปวช. 3 ในปกอนหนาน้ัน 

ปตอป  สูงกวารอยละ 100 เปนอันมาก  จึงตองคาดประมาณจํานวนนักศึกษาใหม จากอัตราสวน

นักศึกษาใหมตอประชากรอายุ 18 ป  โดยดูจากแนวโนมที่ผานมา  ประกอบกับนโยบายการขยาย

โอกาสในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะมีผลกระทบทําใหมีผูเรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นดวย  

แลวนํามากําหนดสมมติฐานอัตราสวนดังกลาวในระยะตอไปขางหนา  เพ่ือคํานวณหาจํานวน

นักศึกษาใหมตอไป 

ในทํานองเดียวกัน  การคาดประมาณจํานวนนักศึกษารวม  ก็ใชวิธีหาแนวโนมอัตราสวน

นักศึกษาตอประชากรอายุ 18-24 ป  ประกอบกับนโยบายการขยายโอกาส  เพ่ือกําหนดสมมติฐาน

เกี่ยวกับอัตราสวนดังกลาวสําหรับคํานวณหาจํานวนนักศึกษาในป 2550-2569 

เชนเดียวกับการคาดประมาณจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่งต้ังสมมติฐาน

อัตราผูสําเร็จการศึกษาตอนักศึกษาทั้งหมดจากแนวโนมที่ผานมา 

เน่ืองจากการอุดมศึกษา  แบงออกเปนหลายระดับ  ประกอบดวย ระดับอนุปริญญา  

ปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรี  ไดแก  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  การ

คาดประมาณจํานวนนักศึกษา  ทั้งที่เปนนักศึกษาเขาใหม  นักศึกษาที่เรียนอยูทั้งหมด  และผูสําเร็จ

การศึกษา  จึงตองจําแนกเปนการศึกษาระดับตางๆ ดังกลาวขางตน  ซึ่งดําเนินการโดยหาแนวโนม

ของสัดสวนนักศึกษาแตละระดับ  แลวนํามาพิจารณาประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาที่เนนการ

สงเสริมการวิจัยสําหรับสถาบันที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก  และเนนการ

ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสําหรับสถาบันประเภทอื่นๆ แลวกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับสัดสวนนักศึกษา

ในระดับการศึกษาตางๆ เพ่ือคํานวณหาจํานวนนักศึกษาในแตละระดับตอไป 

 

สมมติฐานในการประมาณการจาํนวนผูเรียนในระบบโรงเรียน 

จากการวิเคราะหแนวโนมและการพิจารณานโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาดังได

กลาวแลวขางตน  จึงไดกําหนดสมมติฐานเพื่อการคาดประมาณจํานวนผูเรียนในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ดังที่นําเสนอในรูปที่ ผ3- 3 ดังตอไปน้ี 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-36 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

รูปที่ ผ3-3  สมมติฐานการประมาณการผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียน 

 

 

จากแผนภาพขางตน  การประมาณการจํานวนผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี

สมมติฐาน ดังน้ี 

ระดับกอนประถมศึกษา มีอัตราการเขาเรียนของประชากรอายุ 3-5 ป เพ่ิมจากรอยละ 

90.6 ในป 2549 เปนรอยละ 100 ในป 2559  การที่ไมไดกําหนดใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา

ระดับน้ีในปกอนหนาน้ัน  เปนเพราะการเขารับการศึกษาของประชากรในวัยเรียนระดับน้ีในระยะที่

ผานมาจนถึงปจจุบันมีอัตราคอนขางตํ่า 

ระดับประถมศึกษา  มีอัตราการเขาเรียนชั้น ป.1 ของประชากรอายุ 6 ป  เพ่ิมจากรอยละ 

97.96 ในป 2549 เปนรอยละ 100 ในป 2554  ตามนโยบายการศึกษาภาคบังคับที่กําหนดใหเด็ก

ทุกคนที่มีอายุตามเกณฑตองเขาเรียน  อีกทั้งการเขาเรียนชั้น ป.1 ในป 2549  ก็มีอัตราคอนขางสูง  

การกําหนดใหอัตราดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 100 ในป 2554 จึงนาจะเปนไปไดตามความเปนจริง 

สําหรับอัตราการเลื่อนชั้น ป.1/ป.2, ป.2/ป.3, ป.3/ป.4, ป.4/ป.5, ป.5/ป.6, กําหนดใหมี

อัตราเพิ่มขึ้นจากรอยละ 97.35, 100, 99.58, 99.92 และ 99.66 ตามลําดับในป 2549 เปนรอย

ละ 100 ในป 2559 สําหรับ ป.1/ป.2, สวนในชั้นที่สูงขึ้น กําหนดใหอัตราการเลื่อนชั้นเปนรอยละ 

100 ภายในป 2554 เปนตนไป 

อัตราการสําเร็จชั้น ป. 6 ของนักเรียนชั้น ป. 6 กําหนดใหเพ่ิมจากรอยละ 99.57 ในป  

2549 เปนรอยละ 100 ในป 2554 ซึ่งมีความเปนไปไดสูง เน่ืองจากอัตราตางๆ ดังกลาวในป 2549 

มีคาเขาใกลรอยละ 100 

ระดับกอนประถม 

อัตราเขาเรียนกอนประถม 

 (100% ในป  2559) 

ระดับประถมศึกษา 

- อัตราเขาเรียน ป.1 

- อัตราเลื่อนชั้น ป.2/ป.

3/ป.4 ฯลฯ 

- อัตราการสําเร็จ ป.6 

(100% ตั้งแต ป  

2554) 

- อัตราเลื่อนชั้น ป.1/ ป.

2 (100% ตั้งแต ป 

2559) 

 

 

 

ระดับมัธยมตน 

- อัตราเรียนตอ ม.1 

- อัตราเลื่อนชั้น  

ม.1/ม.2/ ม. 3 

- อัตราการสําเร็จ ม.3 

(100% ตั้งแตป 2554 

เปนตนไป) 

ระดับมัธยมปลาย 

อัตราเรียนตอ ม.4 และ ปวช. 1 

(100% ในป 2559) 

สามัญ 

(50%) 

อาชีวะ 

(50%) 

อัตราการ

เล่ือนชั้น & 

สําเร็จ ม.6 

(100% 

ตั้งแตป  

2554 เปน

ตนไป) 

อัตราการ

เล่ือนชั้น & 

สําเร็จ ปวช.3 

(100% ตั้งแต

ป 2559 เปน

ตนไป) 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กําหนดใหมีอัตราการเรียนตอของผูสําเร็จ ป. 6 ไปชั้น ม. 1 เพ่ิม

จากรอยละ 96.73 ในป 2549 เปนรอยละ 100 ในป 2554 ตามนโยบายการขยายการศึกษาภาค

บังคับ ในขณะที่แนวโนมการเขาเรียนที่ผานมาก็มีระดับคอนขางสูง 

สําหรับอัตราการเลื่อนชั้น ม.1/ม.2, ม.2/ม.3 ซึ่งในป 2549 มีอัตรารอยละ 100 และรอย

ละ 99.09 ตามลําดับ ไดกําหนดใหเปนรอยละ 100 ในปตอๆ มาและป 2554 ตามลําดับ ในขณะที่

อัตราการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตนของผูเรียนชั้น ม.3 กําหนดใหเพ่ิมจากรอยละ 85.01 ในป  

2549 เปนรอยละ 100 ภายในป 2554 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดใหมีอัตราการเรียนตอของผูสําเร็จ ม.3 เรียนตอ 

ชั้น ม.4 และ ปวช. 1 รวมกัน เพ่ิมจากรอยละ 91.92 ในป 2549 เปนรอยละ 100 ในป 2559 โดย

ใหมีสัดสวนการเรียนตอสําหรับการศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาเทากันเปนรอยละ 50:50 ในป

ดังกลาว ตามนโยบายการขยายการผลิตกําลังคนระดับกลางดานอาชีวศึกษา ซึ่งเปนกําลังคนที่ขาด

แคลนและเปนที่ตองการของประเทศ รวมทั้งพิจารณาแนวโนมอัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายสามัญและอาชีวศึกษาในระยะที่ผานมาประกอบกันดวย สมมติฐานดังกลาวทําใหอัตรา

การเรียนตอชั้น ม.4 (สายสามัญ) ลดลงจากรอยละ 50.75 ในป 2549 เหลือรอยละ 50 ในป 

2559 ในขณะที่อัตราการเรียนตอ ปวช. 1 (สายอาชีวศึกษา) ไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 41.17 ในป 

2549 เปนรอยละ 50 เทากันในป 2559 

สําหรับอัตราการเลื่อนชั้น กําหนดใหเปนรอยละ 100 ภายในป 2554 สําหรับผูเรียนสาย

สามัญ ในขณะที่สายอาชีวศึกษากําหนดใหมีอัตรารอยละ 100 ในปหลังจากนั้น คือ ป 2559 

เน่ืองจากในระยะที่ผานมา อัตราการเลื่อนชั้นของผูเรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการเลื่อนชั้นจาก ปวช. 

1 ไป ปวช. 2 (รอยละ 76.01 สําหรับ ปวช.1/ปวช.2 และรอยละ 91.93 สําหรับ ปวช.2/ปวช.3) 

ตํ่ากวาอัตราการเลื่อนชั้นของผูเรียนสายสามัญ (รอยละ 96.40 และรอยละ 98.82 สําหรับ ม.4/ม.5 

และ ม.5/ม.6 ตามลําดับ) คอนขางมาก 

ในทํานองเดียวกัน กําหนดใหอัตราการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน ม. 6 (สายสามัญ) เปน

รอยละ 100 ในป 2554 ซึ่งเพ่ิมจากรอยละ 98.61 ในป 2549 ในขณะที่อัตราการสําเร็จการศึกษา

ของผูเรียนชั้น ปวช. 3 (สายอาชีวศึกษา) กําหนดใหเปนรอยละ 100 ในป 2559 เพ่ิมจากรอยละ 91 

ในป 2549 ซึ่งเปนอัตราที่ ตํ่ากวาอัตราการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนสายสามัญในป 2549 

คอนขางมาก 

ระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดสมมติฐานดังที่สรุปในรูปที่ ผ3-4 โดยกําหนดใหจํานวน

นักศึกษาเขาใหมตอประชากรอายุ 18 ป เพ่ิมจากรอยละ 80.8 ในป 2549 เปนรอยละ 90 ในป 

2559 ในขณะที่กําหนดใหจํานวนนักศึกษารวมตอประชากรอายุ 18-24 ป เพ่ิมจากรอยละ 34.41 

ในป 2549 เปนรอยละ 40 ในป 2559 และกําหนดใหจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตอนักศึกษาทั้งหมด 

เพ่ิมจากรอยละ 21.2 ในป 2548 เปนรอยละ 25 ต้ังแตป 2559 เปนตนไป อันเปนผลสืบ

เน่ืองมาจากนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในระดับที่

สูงกวาการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งจะทําใหมีคนเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่นโยบาย

การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะทําใหมีผูสําเร็จการศึกษาในอัตราที่สูงขึ้นดวย 
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จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาตอนักศึกษา

รวมเพิ่มจากรอยละ 

21.2 ในป 2548 เปน

รอยละ 25 ตั้งแตป 

2559 เปนตนไป 

จํานวนนักศึกษารวมตอ

ประชากรอายุ 18-24 

ป เพิ่มจากรอยละ 

34.41 ในป 2549 

เปนรอยละ 40 ในป 

2559 

 

จํานวนนักศึกษาเขาใหม

ตอประชากรอายุ 18 ป 

เพิ่มจากรอยละ 80.0 

ในป 2549 เปนรอยละ 

90 ในป 2559 

รูปที่ ผ3-4 สมมติฐานการประมาณการผูเรียนอดุมศึกษา ในระบบโรงเรียน 

 

 

 

  

 

 

สําหรับจํานวนนักศึกษา จําแนกตามระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ได

กําหนดสมมติฐานใหมีสัดสวนในปตางๆ จําแนกตามประเภทสถาบัน โดยสถาบันที่มีศักยภาพในการ

วิจัย ก็เพ่ิมสัดสวนนักศึกษาระดับสูงกวาปริญญาใหมากกวาระดับอื่นๆ ในขณะที่สถาบันที่เนนการ

ผลิตผูสําเร็จปริญญาตรี และวิทยาลัยที่ผลิตผูเรียนระดับอนุปริญญาเปนหลัก ก็กําหนดใหมีสัดสวน

นักศึกษาและผูสําเร็จในระดับดังกลาวมากกวาระดับอื่นๆ จากวิธีคิดดังกลาวทําใหไดสัดสวนนักศึกษา

ในระดับตางๆ ดังน้ี 

นักศึกษารวม 

• ระดับอนุปริญญา มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 16.06 ในป 2549 เปนรอยละ 15.98 ใน 

ป 2559 

• ระดับปริญญาตรี มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 75.75 ในป 2549 เปนรอยละ 72.27 ใน

ป 2559 

• ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.19 ในป 2549 เปนรอยละ 

11.75 ในป 2559 

3. ผลการประมาณการจํานวนผูเรียนในระบบโรงเรยีน 

จากการประมาณการโดยใชสมมติฐานขางตน ทําใหไดจํานวนผูเรียนในระดับการศึกษาตางๆ 

และอัตราการเขาเรียน ที่คิดจากรอยละของจํานวนนักเรียนตอประชากรในกลุมอายุวัยเรียนแตละ

ระดับการศึกษา รวมทั้งสัดสวนนักเรียนสายสามัญและอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

แตละระดับการศึกษา  

การคาดประมาณการสัดสวนการมีสวนรวมระหวางรัฐ-เอกชนและสังกัดตางๆ 

การกําหนดสัดสวนการมีสวนรวมจัดการศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชน ดําเนินการโดย

คํานึงถึงนโยบายของรัฐที่จะสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาใหมากขึ้น โดยการคาด

ประมาณสัดสวนผูเรียนในแตละระดับการศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนใน

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดเปาหมายใหเพ่ิมสัดสวนผูเรียนเอกชนที่รับการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานในภาพรวมจากรอยละ 19 ในป 2549 เปนรอยละ 25 ในป 2551 โดยจําแนกตามระดับ

การศึกษาไว ดังน้ี 

•  ระดับกอนประถมศึกษามสีัดสวนไมนอยกวา รอยละ 30 

•  ระดับประถมศึกษามสีัดสวนไมนอยกวา รอยละ 23 

•  ระดับมัธยมศกึษาตอนตนมีสัดสวนไมนอยกวา รอยละ 17 

•  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) มีสัดสวนไมนอยกวา รอยละ 15 

•  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) มีสัดสวนไมนอยกวา รอยละ 42 

เน่ืองจากเปาหมายในยุทธศาสตรดังกลาว ที่กําหนดใหดําเนินการภายในป 2551 น้ัน เมื่อ

ตรวจสอบกับขอมูลจริง ปรากฎวายังไมเปนตามเปาหมายที่กําหนด สัดสวนของนักเรียนเอกชนยังไม

เพ่ิมขึ้นจากเดิม ในการประมาณการครั้งน้ี จึงไดปรับปที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายจากป 

2551 มาเปนป 2554 สําหรับปอื่นๆ หลังจากนั้น ไดประมาณการเปนทางเลือกตางๆ ดังน้ี 

ทางเลือกที่ 1  ประมาณการโดยเนนแนวโนมตามปกติ 

ทางเลือกที่ 2  ประมาณการตามอัตราการเพิ่มของสัดสวนของจํานวนผูเรียนภาคเอกชนให

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดในยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน ภายในป 2554 

โดยหาอัตราการเพิ่มจากสัดสวนผูเรียนจริงในป 2549 ถีงป 2554 ซึ่งเปนสัดสวนตามเปาหมาย แลว

นํามาประมาณการจํานวนผูเรียนภาครัฐ และเอกชนในปตอๆ ไป จึงถึงป 2569 

ทางเลือกที่ 3  ประมาณการตามอัตราการเพิ่มในทางเลือกที่ 2 จนมีสัดสวนสูงสุด รอยละ 

30 ก็ใหคงสัดสวนดังกลาวในปหลังจากนั้น 

ทางเลือกที่ 4  ประมาณการเชนเดียวกับทางเลือกที่ 2 แตกําหนดใหสัดสวนสูงสุดเพิ่มเปน

รอยละ 40 แลวคงสัดสวนนั้นในปตอๆ ไป จนถึงป 2569 

ทางเลือกที่ 5  ประมาณการเชนเดียวกับทางเลือกที่ 2 แตกําหนดใหสัดสวนสูงสุดเพิ่มเปน

รอยละ 50 แลวคงสัดสวนนั้นในปตอๆ ไป จึงถึงป 2569 

ทั้งน้ี ยกเวนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวศึกษา ซึ่งไดกําหนดทางเลือกสัดสวน

สูงสุดของผูเรียนเอกชนเปนรอยละ 50 และรอยละ 60 เน่ืองจากในปจจุบัน ผูเรียนเอกชนประเภท

อาชีวศึกษามีสัดสวนคอนขางสูง (รอยละ 36.5) และสูงกวาระดับและประเภทการศึกษาอื่นๆ 

คอนขางมาก อีกทั้งการจัดการศึกษาประเภทนี้ จะตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตองการความคลองตัวสูง ซึ่งภาคเอกชนสามารถทําไดดีกวา

ภาครัฐ จึงกําหนดทางเลือกใหสัดสวนของผูเรียนอาชีวศึกษาของเอกชนสูงกวาสัดสวนผูเรียนในระดับ

และประเภทการศึกษาอื่นๆ 

อยางไรก็ตาม   เมื่อนําเสนอทางเลือกและผลการประมาณการจํานวนผูเรียนตามทางเลือก

ขางตนในการประชุมปรึกษาหารือกับผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในทุก

ระดับและประเภทการศึกษา  ที่ประชุมสวนใหญมีความเห็นวาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายสามัญ

ควรใหเอกชนมีสวนรวมไมเกินรอยละ 30  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่เปนทางเลือกที่ 3  สําหรับ

อาชีวศึกษาใหใชสมมติฐานที่กําหนดใหเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาไมเกินรอยละ 40 
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดสมมติฐานใหสอดรับกับนโยบายการสงเสริมการมี

สวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา โดยใหนักศึกษาอกชนมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17 ในป 

2549 เปนรอยละ 18.9 ในป 2559 

สําหรับสัดสวนนักศึกษาจําแนกตามสังกัดอื่นๆ กําหนดใหนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจํากัดรับ

ที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ซึ่งมีคุณภาพเปนที่นิยมของผูเรียน มีสัดสวนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะใน

ระดับสูงกวาปริญญาตรี ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาจํากัดรับประเภทอื่นๆ มีสัดสวนนักศึกษาลดลง

หรือถาเพิ่มขึ้น ก็ไมมากเทากับสถาบันที่สังกัดทบวงฯ เดิม สวนมหาวิทยาลัยไมจํากัดรับน้ัน 

กําหนดใหมีสัดสวนนอยลง เน่ืองจากนักศึกษาที่เขามาเรียนในสถาบันดังกลาว สวนใหญเปนผูที่

ทํางานแลว ใกลจะถึงจุดอิ่มตัว อีกทั้งมีการแขงขันจากสถาบันประเภทอื่นๆ ที่เปดรับนักศึกษาภาค

พิเศษสําหรับคนทํางานคอนขางมาก จึงทําใหจํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไมจํากัดรับมีแนวโนม

ลดลง 

จากที่กลาวถึงขางตน สมมติฐานสัดสวนผูเรียนในสถาบันสังกัดตางๆ จึงเปนดังน้ี 

• มหาวิทยาลัยจํากัดรับ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่สังกัดทบวงฯ เดิมมีสัดสวน

เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 19.27 ในป 2549 เปนรอยละ 34.89 ในป 2569 

• มหาวิทยาลัยไมจํากัดรับมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 26.97 ในป 2549 เปนรอยละ 

13.71 ในป 2569 

• มหาวิทยาลัยเอกชนในสังกัดทบวงฯ เดิม มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.21 ในป 

2549 เปนรอยละ 12 ในป 2569 

• มหาวิทยาลัยราชภัฎมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 22.62 ในป 2549 เปนรอยละ 19.40 

ในป 2569 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.46 ในป 2549 เปน

รอยละ 4.53 ในป 2569 

• สถาบันอาชีวศึกษามสีัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.42 ในป 2549 เปนรอยละ 8.50 ใน

ป 2569 

• สถาบันพลศึกษา มีสัดสวนในป 2569 เทากับในป 2549 คือรอยละ 0.28 

• สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีสัดสวนในป 2569 เทากับในป 2549 คือ รอยละ 0.09 

• วิทยาลัยเอกชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม มสีัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.58 ใน

ป 2549 เปนรอยละ 5.60 ในป 2569 

• สถาบันที่จัดการศึกษาเฉพาะกิจ มีสัดสวนจากรอยละ 1.10 เปนรอยละ 1 

ทั้งน้ี เมื่อรวมสถาบันอุดมศึกษาขางตน เปนมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยจํากัดรับและสถาบันใน

กํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยไมจํากัดรับ และมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชน จะมีการเพิ่ม/ลด สัดสวน

ของนักศึกษา ดังน้ี 

• มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยจํากัดรับและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 56.24 ในป 2549 เปนรอยละ 68.69 ในป 2569 
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• มหาวิทยาลัยไมจํากัดรับ มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 26.97 ในป 2549 เปนรอยละ 

13.71 ในยป 2569 

• มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชน มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.79 ในป 2549 เปนรอย

ละ 17.60 ในป 2569 

ข. การประมาณการจํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรียน 

วิธีการและขัน้ตอนในการประมาณการ 

การประมาณการจํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรียน ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน โดยมี

รายละเอียดและผลจากการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ดังน้ี 

1. กําหนดเปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ยเปนรายป การกําหนดเปาหมายรายป ของป

การศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ป ต้ังแตป 2550-2554 ใชเปาหมายที่กําหนดใน

รายงานการประมาณการตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (2545-2549) 

ซึ่งไดกําหนดเปาหมายที่คิดจากอัตราการเพิ่มในปตางๆ โดยใชสูตรการคิดอัตราการเพิ่ม

เชนเดียวกับที่ใชในการคาดประมาณจํานวนประชากร ที่นําเสนอในหนา 4-5 โดยมีเปาหมายป

การศึกษาโดยเฉลี่ยในป 2554 เทากับ 10 ป ตามที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 ทําใหไดปการศึกษาโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2550-2554 ดังน้ี 

ป ปการศึกษาโดยเฉลี่ย 

2550 8.63 

2551 8.95 

2552 9.29 

2553 9.64 

2554 10 

สําหรับปการศึกษาโดยเฉลี่ยในป 2554-2569 เดิมไดกําหนดใหมีแนวโนมอัตราการเพิ่ม

ของปการศึกษาโดยเฉลี่ยเหมือนกับในป 2550-2554 ขางตน ทําใหไดปการศึกษาโดยเฉลี่ยของ

ประชากรในป 2569 เทากับ 17.40 ป แตจากการทํา Simulation เพ่ือยกระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย

ใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว ปรากฏวาทําไมได จึงไปตรวจสอบคาสูงสุดที่เปนไปไดของป

การศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรที่คาดประมาณไดในป 2569 ปรากฏวา มีคาประมาณ 13.07 ป จึง

ไดนําคาปการศึกษาโดยเฉลี่ยดังกลาวมาหาอัตราการเพิ่มจากป 2554-2569 โดยใชสูตรในหนา 5 

ทําใหไดปการศึกษาโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2555-2569 ดังน้ี 

ป 
ปการศึกษาโดย

เฉลี่ย 
ป 

ปการศึกษาโดย

เฉลี่ย 
ป 

ปการศึกษาโดย

เฉลี่ย 

2555 10.18 2560 11.11 2565 12.12 

2556 10.36 2561 11.30 2566 12.34 

2557 10.54 2562 11.50 2567 12.55 

2558 10.72 2563 11.70 2568 12.77 

2559 10.91 2564 11.91 2569 13.07 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-42 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

2. หาจํานวนประชากร และปการศึกษาโดยเฉลี่ยจําแนกตามกลุมอายุตางๆ ประกอบดวย

กลุมอายุ 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 และ 55-59 ที่

ไดจากการสํารวจแรงงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2549  

3. จากนั้น นํามาคาดประมาณจํานวนประชากรที่จะมีอายุเกิน 59 ป ซึ่งไมอยูในชวงอายุที่จะ

นํามาหาประมาณการปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในระยะอีก 5 ป (ป 2554) 10 ป (ป 2559) 

15 ป (ป 2564) และ 20 ป (ป 2569) ขางหนา โดยนําประชากรรวมทุกกลุมอายุในป 2549 มา

หักดวยจํานวนประชากรในกลุมอายุ 55-59 ป ไดผลลัพธเปนจํานวนประชากรที่เหลือ ที่มีอายุไมเกิน 

59 ป ในป 2554 ซึ่งเมื่อหักดวยจํานวนประชากรในกลุมอายุ 50-54 ป ก็จะไดจํานวนประชากรที่มี

อายุไมเกิน 59 ป ในป 2559 และเมื่อนําผลลัพธดังกลาวมาหักดวยประชากรกลุมอายุ 45-49 ป 

แลวนําผลที่ไดมาหักดวยประชากรกลุมอายุ 40-44 ปอีก ก็จะไดประชากรที่มีอายุไมเกิน 59 ป ในป 

2564 และป 2569 ตามลําดับ 

สําหรับปการศึกษาโดยเฉลี่ย ก็คิดจากผลตางของผลคูณของปการศึกษาโดยเฉลี่ยกับจํานวน

ประชากรของแตละกลุม แลวหารดวยจํานวนประชากรที่เหลือ 

ผลที่ไดจากการคิดคํานวณขางตน จะไดประมาณการจํานวนประชากรที่มีอายุไมเกิน 59 ป 

ในปตางๆ และปการศึกษาโดยเฉลี่ยในแตละระดับการศึกษา 

4. จากขอมูลการคาดประมาณจํานวนและปการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรที่หักคนที่มีอายุ

เกิน 59 ปออกไปแลว ใน 4 ชวงเวลาคือ ป 2549-2554, ป 2554-2559, ป 2559-2564 และป 

2564-2569 ซึ่งแตละชวงมีระยะเวลาหางกัน 5 ป ก็นําขอมูลดังกลาวมาคํานวณหาอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในชวง 5 ป โดยใชสูตรการหาอัตราการเพิ่ม/ลด ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

5. คาดประมาณจํานวนคนที่จะมีอายุครบ 15 ป ในป 2550-2569 จําแนกตามระดับ

การศึกษาตางๆ ที่จะเขามาสมทบกับประชากรขางตน โดยมีวิธีการคิดคํานวณ ดังน้ี 

• ผูที่ไมไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดจากจํานวนประชากรอายุ 6 ป ที่ไมเขา

เรียนชั้น ป.1 ต้ังแตป 2541 เปนตนไป ซึ่งคนเหลาน้ี จะมีอายุ 15, 16, 17 ป, ... ในป 

2550, 2551, 2552, ... ตามลําดับ ซึ่งเมื่อนําจํานวนประชากรที่คาดประมาณไดมา

สะสมรวมกันในแตละป ก็จะไดจํานวนผูไมเขารับการศึกษาระดับประถมศึกษาต้ังแตป 

2550 และปตอๆ มาตามลําดับ 

• ผูไมจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ไดจากผลรวมของจํานวนประชากรดังตอไปน้ี 

จํานวนผูเรียนระดับประถมศึกษาที่ลาออกกลางคัน ซึ่งคิดจากการนําจํานวนนักเรียนชั้น ป. 

1 ในป 2541 มาหักดวยจํานวนนักเรียนชั้น ป. 2 ในป 2542 แลวนําจํานวนนักเรียนชั้น ป. 2 ในป 

2542 มาหักดวยจํานวนนักเรียนชั้น ป. 3 ในป 2543 ทําเชนน้ีไปจนถึงช้ัน ป. 6 ในป 2546 ซึ่งผู

ลาออกกลางคันต้ังแต ป. 1 ถึง ป. 6 เหลาน้ี จะมีอายุต้ังแต 7-12 ป ในป 2542-2547 ตามลําดับ 

พอถึงป 2550 ก็จะมีอายุ 15 ป สามารถนําเขามารวมอยูในกลุมประชากรอายุ 15 ป ในปการศึกษา 

2550 ได สําหรับปการศึกษาอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน เพียงแตเลื่อนมาเปนปตอๆ มา แลวนํา

ผลลัพธที่ไดไปรวมสะสมกับปกอนๆ ก็จะไดจํานวนผูมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป ที่ลาออกกลางคันต้ังแต

ชั้น ป. 1 ถึงชั้น ป.6 ในป 2550-2569 
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ผูไมสําเร็จชั้น ป.6 คิดจากการนําจํานวนผูสําเร็จชั้น ป.6 ต้ังแตป 2547 เปนตนไป มาหัก

ออกจากจํานวนนักเรียนชั้น ป.6 ในปกอนหนาน้ัน ตามลําดับ ก็จะไดจํานวนผูไมสําเร็จชั้น ป.6 ในป 

2550 และปตอๆ มา ซึ่งเมื่อนําผลที่ไดมารวมสะสมกันก็จะไดประมาณการผูไมสําเร็จชั้น ป.6 ที่มี

อายุต้ังแต 15 ปขึ้นไปในป 2550-2569 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดจากจํานวนผูสําเร็จชั้น ป.6 ต้ังแตป 2546 แลวไม

เรียนตอชั้น ม.1 ในปตอมา ซึ่งจะมีอายุครบ 15 ป ต้ังแตป 2550 เปนตนไป ผลรวมสะสมของคน

เหลาน้ีในปตอๆ ไป จะไดประมาณการจํานวนผูสําเร็จระดับอุดมศึกษาที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในป 

2550-2559 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในสวนของผูไมไดรับการศึกษาในระดับน้ี ใชวิธีการคิด

คํานวณเชนเดียวกับระดับประถมศึกษา เพียงแตปรับเปลี่ยนปการศึกษาใหสอดคลองกับ

อายุและชั้นเรียนในระดับน้ี 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชขอมูลประมาณการจํานวนนักเรียนที่ไมเรียนตอชั้น ม.4 

และชั้น ปวช.1 รวมทั้งจํานวนผูเรียนชั้น ม.4 – ม.6 จํานวนผูลาออกกลางคันและจํานวน

ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตป 2550 เปนตนไปไดเลย เพราะเปนผูที่มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป

อยูแลว 

• ระดับอุดมศึกษา ใชขอมูลประมาณจํานวนนักศึกษาในระดับตางๆ จํานวนผูลาออก

กลางคัน และจํานวนผูสําเร็จตั้งแตป 2550 เปนตนไปได เชนเดียวกับระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

6. จากขอมูลขางตน จะไดประมาณการจํานวนคนที่อายุถึง 15 ปขึ้นไป ที่จะเขามาสมทบใน

ปการศึกษาตางๆ ซึ่งเมื่อนําไปรวมกับขอมูลประชากรระดับการศึกษาตางๆ ที่มีอยูเดิม จะไดขอมูล

ประชากรรวมหลังจากที่ไดหักคนที่มีอายุเกิน 59 ปไปแลว และนํามารวมกับจํานวนคนที่สมทบเขามา

ใหม 

7. ปรับขอมูลดวยขอมูลประชากรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการหาสัดสวนของประชากร

แตละระดับการศึกษา แลวนําไปคูณกับประชากรอายุ 15-59 ป จากการคาดประมาณของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหไดขอมูลจํานวนประชากรที่ปรับใหม 

ตอจากนั้น จึงหาจํานวนปการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรแตละระดับการศึกษา โดยนํา

จํานวนประชากและปการศึกษาของแตละกลุมมารวมกัน แลวหารดวยผลรวมของประชากร 

8. จากขอมูลประชากรและปการศึกษาโดยเฉลี่ย จําแนกตามระดับการศึกษาของแตละปก็ทํา 

simulation เพ่ือดูวาจะตองปรับสัดสวนประชากรระดับการศึกษาตางๆ เปนเทาไร ที่จะตองนํามาเปน

ขอมูลในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือทําใหปการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรเทากับ

เปาหมายที่กําหนดในแตละป ทั้งน้ี ในการทํา simulation จะไมมีการปรับสัดสวนของประชากร

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสวนใหญ (เกือบทั้งหมด) รับการศึกษาในระบบโรงเรียน 

9. นําขอมูลจากการทํา simulation มาหาจํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรียน เพ่ือยกระดับ

การศึกษาของคนเหลาน้ีใหสูงขึ้นกวาเดิม โดยในการหาจํานวนผูเรียนดังกลาว มีขอตกลงเบื้องตนวา

การเพิ่มระดับการศึกษาของตนเหลาน้ี จะใชเวลาเรียน 1 ป ถาตองใชเวลามากกวาน้ัน จะตองเพ่ิม

จํานวนผูเรียนตามสัดสวนของเวลาเรียนที่เพ่ิมขึ้นดวย 
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ภ-44 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ทั้งน้ี การหาจํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรียน สามารถทําไดโดยนําขอมูลประชากรที่มีอยู

เดิมกับที่ปรับแลวมาเทียบเคียงกัน  แลวหาวาจะเปนประชากรที่เลื่อนมาจากระดับการศึกษาที่ตํ่ากวา

และประชากรที่จะเลื่อนไปเรียนในระดับที่สูงกวาเปนจํานวนมากนอยเพียงใด โดยมีแนวคิดที่วา

ประชากรเดิมเมื่อรวมกับประชากรที่เลื่อนมาจากระดับที่ตํ่ากวา แลวลบดวยประชากรที่เลื่อนไปเรียน

ในระดับที่สูงขึ้น จะมีผลลัพธเทากับประชากรที่ปรับใหมในแตละระดับการศึกษา ซึ่งผลจากการคิด

คํานวณจะทําใหไดจํานวนประชากรที่ไดรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเรียนจน

จบการศึกษาในระดับน้ัน 

ผลการประมาณการจํานวนผูเรียนนอกระบบโรงเรยีน 

การประมาณการจํานวนผูรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในแตละป จะตองใหการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนเพื่อใหประชากรไดเรียนจนจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยปละประมาณ 

1,870,046 คน ทั้งน้ีจํานวนประชากรที่ตองไดรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนกอนป 2555 ซึ่งเปน

ปที่อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 10 จะมีจํานวนคอนขางสูง และมีจํานวนสูง

กวาในปตอๆ มามาก เน่ืองจากเปาหมายที่กําหนดใหปการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรเทากับ 10 ป 

ภายในป 2554 ที่กําหนดในแผนดังกลาวเปนเปาหมายที่สูง ทําใหอัตราการเพิ่มของเปาหมายป

การศึกษาโดยเฉลี่ย และจํานวนประชากรที่ตองปรับการศึกษาสูงขึ้นมีอัตราสูงกวาปกติคอนขางมาก 

ถานําอัตราดังกลาวมาคาดประมาณเปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ยในปตอๆ มา จนถึงป 2569 จะ

คาดประมาณจํานวนผูรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาวไมได เพราะ

เปนเปาหมายที่สูงกวาเปาหมายสูงสุดตามความเปนจริง จึงตองปรับเปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ย

ในป 2569 ใหมีคาสูงสุดเทาที่จะสามารถทําไดในความเปนจริง แลวจึงคํานวณหาอัตราการเพิ่มและ

เปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ยใหม ในป 2555-2569 ซึ่งมีคาตํ่ากวาอัตราการเพิ่มและปการศึกษา

โดยเฉลี่ยตามแนวโนมเดิมที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 10 คอนขางมาก จึงทําใหประมาณการ

จํานวนประชากรที่ตองยกระดับการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหสูงขึ้นในป 2555-2569 มีคาตํ่ากวา

ประมาณการจํานวนประชากรในปกอนหนาน้ันอยางเห็นไดชัดเจน 

จากที่กลาวขางตน ที่แสดงวาเปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ยที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 

10 เปนเปาหมายที่สูงเกินไป จึงนาที่จะมีการทบทวนเพื่อกําหนดเปาหมายใหม ใหสอดคลองกับ

เปาหมายสูงสุดที่สามารถทําไดตามความเปนจริง ซึ่งจะชวยใหจํานวนประชากรที่จะตองไดรับ

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือยกระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยใหสูงขึ้นในแตละป มีจํานวนไมแตกตาง

กันมากในปตางๆ 
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ระบบประกันสุขภาพในตางประเทศ 

ระบบประกันสุขภาพของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศเยอรมนี เปนระบบที่ไดรบการยอมรับวามีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพสูงที่สุดแหงหน่ึง ประชาชนไดรับหลักประกันวาจะไดรับบริการทางการแพทยอยางทั่วถึง 

โดยมีระบบประกันสุขภาพเปนตัวรองรับ ประกอบดวย การประกันสุขภาพตามกฎหมาย (Satutory 

health insurance or Sickness Funds) และการประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private health 

insurance) 

การประกันสุขภาพตามกฎหมายเปนการประกันสุขภาพภาคบังคับ กฎหมายกําหนดให

คนทํางานที่มีรายไดไมเกินระดับที่กําหนดตองเปนสมาชิกของกองทุนการเจ็บปวย (Sickness Fund) 

และจายเขากองทุนตามสัดสวนของรายไดตอเดือน สําหรับประชาชนที่มีรายไดสูงกวาระดับที่

กฎหมายกําหนดสามารถเลือกไปใชประกันเอกชนได ในสวนของขาราชการไมถูกบังคับใหเปนสมาชิก 

สามารถเลือกวาจะสมัครเปนสมาชิกกองทุนหรือซื้อประกันเอกชน ทั้งน้ี ผูที่ตัดสินใจซื้อประกันเอกชน

แลวจะไมสามารถยายเขาเปนสมาชิกกองทุนการเจ็บปวยในภายหลัง ซึ่งขอกําหนดนี้เปนมาตรการ

ปองกันไมใหเพ่ิมความเสี่ยงกับกองทุนการเจ็บปวยในการตองรับคนที่ถูกปฏิเสธจากประกันเอกชน 

กองทุนการเจ็บปวยนี้จัดต้ังขึ้นโดยภาคเอกชนในลักษณะองคกรอิสระที่ไมแสวงกําไรภายใต

การกํากับของรัฐ อาจรวมตัวกันในลักษณะของอาชีพหรือตามภูมิลําเนา แบงเปนประเภทตางๆ คือ 

กองทุนทองถิ่น กองทุนบริษัท กองทุนชางฝมือ กองทุนทดแทน และกองทุนอื่นๆ เน่ืองจากหลักการ

ของระบบประกันสุขภาพเยอรมนีเปนระบบพึ่งตนเองเปนหลัก รายไดกองทุนมาจากเบี้ยประกันที่จาย

โดยนายจางเทาน้ัน ไมไดมีการอุดหนุนจากรัฐ กองทุนเหลาน้ีกําหนดชุดสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก 

และกําหนดอัตราเบี้ยประกันเองได แตตองอยูภายใตเพดานที่กฎหมายกําหนด กองทุนทําหนาที่เปน

ผูซื้อบริการโดยทําการความตกลงกับผูใหบริการโดยทําความตกลงกับผูใหบริการตางๆ 

ประเทศเยอรมนีปกครองระบบสหพันธรัฐ นโยบายและกฎหมายดานสาธารณสุขจะถูก

กําหนดโดยรัฐบาลกลางรวมกับรัฐบาลของมลรัฐ บทบาทหลักของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาล

กลาง คือ การออกกฎหมายตางๆ เพ่ือควบคุมกํากับระบบบริการสาธารณสุขรัฐบาลของมลรัฐมี

บทบาทในการใชกฎหมายตางๆ ที่กําหนดโดยรัฐบาลกลาง และออกกฎหมายลูกของตนเอง เพ่ือ

บงัคับใชในมลรัฐ ในการควบคุมกํากับการดําเนินงานขององคกรอิสระที่ไดรับการรับรองตามกฎหมาย 

ดําเนินกิจการโรงพยาบาลของมลรัฐ จัดทําแผนควบคุมและพัฒนาโรงพยาบาลในดานศักยภาพทังรัฐ

และเอกชน ควบคุมกํากับมาตรฐานการศึกษาทางการแพทย และรวมไปถึงการควบคุมการผลิตแพทย 

สําหรับแหลงที่มาของงบประมาณนั้น เอกชนเปนผูรับภาระการจายคาบริการตางๆ ผาน

กองทุนและประกันสุขภาพเอกชนรัฐสนับสนุนดานการลงทุนจากภาษี 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-46 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ภาระทางการเงินของประชาชน/ผูปวย ประชาชนจายคาเบี้ยประกันเขากองทุนการเจ็บปวย

หรือซื้อประกันเอกชน โดยอัตราการจายเขากองทุนสําหรับสมาชิกภายใตการประกันสุขภาพภาค

บังคับจะแตกตางกันในแตละกองทุน แตตองไมตํ่ากวาหรือเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด คือ รอย

ละ 8.5-16.5 สําหรับลูกจางที่ทํางานในโรงงานหรือบริษัท เบี้ยประกันจะออกโดยนายจางและลูกจาง

ฝายละครึ่ง สวนผูประกอบอาชีพอิสระตองจายเองทั้งหมด ผูที่วางงานไดรับความคุมครองโดย Federal 

Labor Administration เปนผูจาย 2/3 ของเบี้ยประกัน และอีก 1/3 จายโดยหนวยงานสวัสดิการ

ทองถิ่น สําหรับกรณีของผูเกษียณอายุแลวเบี้ยประกันจะจายโดยกองทุนเกษียณ (Pension fund) 

Sickness Funds มีหนาที่เจรจากับผูใหบริการในเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล โดยการ

เจรจาจะแบงเปนการใหรักษาผูปวยนอกกับผูปวยในเพราะการแพทยที่เยอรมนีมีการแบงแยกกันอยาง

ชัดเจนวาแพทยที่ทําการรักษาผูปวยนอกจะไมมีสิทธิรักษาผูปวยใน และในทางกลับกันแพทยที่ทําการ

รักษาผูปวยในก็ไมมีสิทธิที่จะรักษาผูปวยนอก 

แพทยที่ทําการรักษาผูปวยนอกนั้นถือเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ และจะตองขึ้นทะเบียนกับ

คณะกรรมการแพทยของแตละรัฐกอน จึงจะเปดคลินิกรักษาผูปวยได ซึ่งคณะกรรมการแพทยจะทํา

การเจรจาเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล ในสวนของคาตอบแทนแพทย การประกันคุณภาพการ

ใหบริการน้ัน Sickness Funds ไดมอบหมายใหคณะกรรมการแพทยในแตละรัฐเจรจากับแพทยใน

สังกัดเอง โดยจะจายเงินใหเปนกอนในแตละป 

สําหรับการรักษาแบบผูปวยใน Sickness Funds จะทําการเจรจาโดยตรงกับโรงพยาบาลและ

จะจายคารักษาพยาบาลของผูปวยแตละรายเปนอัตรารายวัน ประชาชนมีสิทธิที่จะเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนไหนก็ไดแลวแตความตองการ โดยมีการรวมจายเล็กนอย จะเห็นไดวา

คาใชจายที่ทาง Sickness Funds จายนั้นเกือบทั้งหมดเปนเงินสําหรับดําเนินการทางการแพทย แตงบ

ลงทุนทางการแพทยน้ันรัฐบาลของแตละรัฐเปนผูลงทุนให แมแตงบลงทุนในภาคเอกชน ถาการลงทุน

น้ันอยูในแผนการดําเนินการของแตละรัฐ 

บทบาทของระบบประกันสุขภาพเอกชน ในเยอรมนีกฎหมายยอมใหผูที่มีฐานะดี ซึ่งจะตองมี

เงินรายไดประจําปสูงกวาที่กฎหมายกําหนด และเชื่อวามีความสามารถที่จะจายคารักษาพยาบาลได

เมื่อมีความเจ็บปวย และรัฐจะมีบทบาทในการควบคุมอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งคิดตามความเสี่ยงที่มาก

ขึ้นและจํานวนผูมีสิทธิที่จะถูกครอบคลุม ซึ่งตางจากการจายสมทบเขาสู Sickness Funds ซึ่งจะคิด

ตามอัตราเงินเดือน 

ผลประโยชนที่จะไดรับจากประกันสุขภาพเอกชนนี้ก็คลายกับ Sickness Funds เวนแตจะมี

เรื่องความสะดวกสบายบางอยางที่เพ่ิมขึ้น เชน หองสวนตัวในโรงพยาบาล และมีขอไดเปรียบในเรื่อง

การไดรับบริการที่รวดเร็วกวาทั้งในการเปนคนไขผูปวยนอก หรือผูปวยใน ไดรับบริการจากแพทยที่มี

ชื่อเสียงมากกวา เพราะประกันสุขภาพภาคเอกชนจายคาตอบแทนใหแพทยมากกวาปริมาณสองเทา

ของ Sickness Funds 

ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุนมีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ เปนระบบที่ผูกติดกับระบบความมั่นคงทาง

สังคม ระบบประกันสุขภาพมีสองประเภทหลัก ประเภทแรก คือ ระบบประกันสําหรับลูกจาง 
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(Employee-based) ซึ่งประกอบดวย 2 ประเภทยอย คือ ระบบประกันสุขภาพที่ดําเนินการ โดย

รัฐบาล (Government-managed health Insurance) และระบบประกันสุขภาพที่ดําเนินการโดย

เอกชนแบบไมแสวงกําไร (community-based Insurance) หรือเรียกวา ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 

(National Health Insurance, NHI) สําหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งสามกลุมครอบคลุม

ประชากรใกลเคียงกันประมาณอยางละหนึ่งในสาม 

เมื่อคนทํางานเกษียณก็จะออกจากระบบประกันสุขภาพแบบ Employee-based insurance 

และยายมาสูระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ขึ้นกับกองทุน retired person insurance ถาอายุเกิน 70 ป 

ก็ยายไปเขากองทุน Health services for the elderly ทั้งสองกองทุนจัดอยูในระบบประกันสุขภาพ

แหงชาติ ปจจุบันสัดสวนจํานวนผูประกันตนที่เปนผูสูงอายุในระบบประกันสุขภาพแหงชาติสูงมาก 

การประกันสุขภาพบริหารโดยกองทุนตางๆ  จํานวนมาก  ซึ่ งครอบคลุมประชากร

กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน ทั้งน้ี กองทุนตางๆ ไมมีการกระจายความเสี่ยงระหวางกัน กองทุนซึ่งมี

สมาชิกที่มีอํานาจจายมากก็สามารถใหสิทธิประโยชนมากหรือลดอัตราดอกเบี้ยประกันของตนเอง 

ผูใหประกันไมไดมีการทําสัญญาการซื้อขายบริหารสุขภาพกับสถานพยาบาลโดยตรง แต

รัฐบาลจังหวัด (Prefecture government) เปนผูกําหนดวาสถานพยาบาลใดจะเปนสถานพยาบาลที่

ใหบริการกับผูประกันตน โดยสถานพยาบาลเหลาน้ีมีหนาที่ในการใหบริการตามการควบคุมของ

รัฐบาล คาบริการจะจายโดยองคกรประกัน (กองทุน) ผานมายังองคกรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบ

ประมวลผลการเรียกเก็บกอนที่จะทําการจายเงินใหตอไป เน่ืองจากมีหนวยงานที่เปนผูใหการประกัน

จํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีจํานวนมากถึงเกือบสองแสนแหง ในขณะที่ประชาชนมีอิสระในการไป

ใชบริการที่ไหนก็ได ดังน้ัน จึงมีการจัดต้ังองคกรใหมขึ้นเพ่ือทําหนาที่ในการตรวจสอบและคํานวณใบ

เรียกเก็บใหในลักษณะของ Clearing house ซึ่งมีสองหนวยงานคือ Social Insurance Medical Fee 

Payment Fund ดูแลและใหบริการกับ Workplace-based Insurance และ Federation of National 

Health Insurance Association ซึ่งใหบริการกับระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 

สิทธิประโยชนมีทั้งประเภทบังคับที่กําหนดตามกฎหมาย และสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมที่

กองทุนแตละแหงเพ่ิมใหกับผูประกัน ประเภทของสิทธิประโยชนที่กําหนดตามกฎหมายมี เชน บริการ

ทางการแพทย คายาตามใบสั่งยา เงินชดเชยสําหรับการเจ็บปวยและบาดเจ็บ การคลอด การดูแลบุตร 

รวมทั้งคาเดินทางดวย ไมครอบคลุมคาหองพิเศษ คาพยาบาลเฝาไข และคาวัสดุทันตกรรม การ

คุมครองรวมไปถึงครอบครัวของผูมีสิทธิดวย 

ระบบการประกันสุขภาพของญี่ปุนมีแหลงที่มาของงบประมาณจากลูกจาง นายจาง สมทบเขา

กองทุน และงบประมาณรัฐ โดยผูที่มีเงินเดือนประจําทั้งภาครัฐและเอกชนถูกหักเบี้ยประกันจาก

เงินเดือนเปนรายเดือน โดยลูกจางและนายจางจายคนละครึ่ง อัตราเบี้ยประกันคํานวณตามรายได 

ทั้งน้ี มีการแบงเงินเดือนเปนชวงเรียกวา รายไดมาตรฐาน (Standard remuneration) เปน 40 ชวง 

โดยอัตราดอกเบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นตามระดับรายไดที่เพ่ิมขึ้น ไมมีการกําหนดเพดานของเบี้ยประกัน

ที่จะตองจาย อัตราเบี้ยประกันจะแตกตางกันตามแตละกองทุน แตมีกฎหมายควบคุมระดับของเบี้ย

ประกัน 

สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ อยูในระบบประกันสุขภาพแหงชาติซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาล

ทองถิ่น (Municipality government) ในการบริหารการเก็บเบี้ยประกันดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ 
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เก็บเปนเบี้ยประกันหรือเก็บเปนภาษีประกันสุขภาพ โดยมีเพดาน และเมื่อใชบริการผูปวยจะมีสวน

รวมจายประมาณรอยละ 20 

มาตรการจายคาบริการจะแบงเปน 2 สวนคือ ระดับผูใหบริการปฐมภูมิและผูใหบริการทุติย

ภูมิ/ตติยภูมิ โดยระดับปฐมภูมิจะจายแบบ Fee-for-service ซึ่งแบงเปนสองสวน คือ คาบริการทาง

การแพทย และคายาและวัสดุ โดยที่คาบริการทางการแพทยถูกกําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข

สวัสดิการ ในลักษณะสูตรคะแนนของบริการแตละประเภทและคาบริการตอหนวยคายานั้นมีการปรับ

ใหสอดคลองกับราคาตลาด และกําหนดโดยใชราคาเฉลี่ยบวกอีกรอยละ 5 

ในขณะที่ผูใหบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิการจายคาบริการใหกับโรงพยาบาลนั้นเปนการจาย

แบบตามรายการ (Fee-for-service) โดยมีการกําหนดเปน fee schedule มีการแยกประเภทเตียงที่

เปน acute care และ long term care เพ่ือใหมีความชัดเจนของประเภทผูปวย แยกการจายยาออก

จากสถานพยาบาล การคํานวณคาบริการทางการแพทยน้ันพิจารณาจากทักษะและประเภทบริการ 

(เชนทักษะในการใหบริการ ผาตัด เทคโนโลยีและทักษะ จํานวนบุคลากร) และราคาของยาและคา

วัสดุการแพทยมีการใหนํ้าหนักสําหรับทักษะของแพทยในการคํานวณอัตราคาบริการที่จายใหเพ่ือให

ความสําคัญกับคุณภาพบริการ ในป 1997 ไดมีการทบทวนเพื่อหามาตรการที่จะลดจํานวนวันนอก

ในโรงพยาบาล ซึ่งในขณะนี้กําลังพิจารณานํากลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs) มาใช 

ระบบประกันสุขภาพของมาเลเซีย 

ระบบการประกันสุขภาพของประเทศมาเลเซียเปนระบบสาธารณสุขที่มีหลายรูปแบบ

ผสมผสานกัน หรืออาจกลาวไดวาเปนพหุลักษณ (Pluralistic health care system) ระบบการประกัน

มีหลายระบบ โดยมีระบบหลักดังน้ี 

1. Employees Provident Fund (EPF) จัดต้ังโดย Employees Provident Fund Act 1951 

เพ่ือสรางหลักประกันดานการเงินเมื่อเกษียรจากการทํางานรวมทั้งยามเจ็บปวยและยามเดือดรอน

เรื่องที่อยูอาศัย ผานกลไกการบังคับออก (Compulsory savings scheme) และรวมสมทบโดยนายจาง 

ในจํานวนรอยละ 10 และรอยละ 12 ของเงินเดือนตามลําดับ บริหารกองทุนโดยหนวยงานอิสระใน

กํากับของกระทรวงการคลัง 

2. Social Security Organization (SOCSO) ดําเนินการภายใต Employees Security Act 

1969 สําหรับลูกจางหรือแรงงานที่มีรายไดตํ่า (ไมเกิน 2,000 ริงกิตตอเดือน) เปนการประกันสังคม

แบบบังคับ เงินคาสมาชิกไดจากทั้งลูกจางและนายจาง ใหผลประโยชนแกลูกจางในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

หรือการเจ็บปวยหรือพิการอันเนื่องมาจากการทํางาน 

3. ประกันสุขภาพเอกชน ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

4. สําหรับผูที่ไมมีประกันสุขภาพ สามารถใชบริการที่รัฐจัดใหโดยไมเสียคาบริการ 

ระบบการคลังสุขภาพของประเทศมาเลเซียมีแหลงที่มาของการเงินจาก 4 แหลงคือ direct 

taxation, social insurance, private health insurance และ out-of-pocket payments และ

แหลงที่มาของรายไดโรงพยาบาลรัฐมาจากเงินงบประมาณที่ไดจากการเก็บภาษีทั่วไป (General tax) 

โดยรัฐบาลกลาง แลวจัดสรรไปใหโรงพยาบาลแบบ global budget อีกสวนหนึ่งไดจากเงินที่ผูปวยจาย 
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ทั้งน้ี ภาระทางการเงินของผูที่ใชบริการการรักษาระดับปฐมภูมิจากสถานบริการของรัฐที่

คลินิกชนบท (Rural clinic) (ระดับหมูบาน มีพยาบาลประจํา) และคลินิกสุขภาพ (Health Clinic) 

(ระดับตําบล และชุมชนในเขตเมือง มีแพทยประจํา) จะไดรับบริการโดยไมมีคาใชจาย สําหรับการ

รักษาในระดับที่สูงขึ้นคือ ต้ังแตโรงพยาบาลอําเภอขึ้นไป จะเสียคาลงทะเบียนครั้งละ 1 ริงกิต สําหรับ

คนไขนอก และ 5 ริงกิต สําหรับคนไขที่ตองพักรักษาในโรงพยาบาลโดยไมตองเสียคายาและคารักษา

อื่นๆ อีก ตามระเบียบ Fee Order and Government Ordinance สําหรับผูที่ดอยโอกาส เชน ยากจน 

คนชรา ผูพิการจะไดรับการยกเวนคาลงทะเบียนดังกลาว 

การไปใชบริการจากสถานบริการเอกชน (คลินิก และโรงพยาบาล) ตองเสียคาใชจาย แต

เน่ืองจากปญหาความแออัดของผูปวยและคุณภาพการดูแลของแพทยและเจาหนาที่อื่นๆ ใน

โรงพยาบาลรัฐ ผูปวยจํานวนมากจึงหันไปใชบริการภาคเอกชน 

ในสวนของมาตรการจายคาบริการนั้น ผูใหบริการปฐมภูมิจะใชระบบ Fee-for-service และ

แพทยและบุคลากรในคลินิกของรัฐรับเงินเดือน ในขณะที่ผูใหบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิใชระบบ Fee-

for-service เชนกัน ยกเวนในกรณีของรัฐ สถานบริการของรัฐรับงบประมาณแบบ Global budget 

และแพทยผูใหบริการรับคาตอบแทนแบบเงินเดือน 

ระบบประกันสุขภาพของสิงคโปร 

สิงคโปรมีระบบการสรางหลักประกันสุขภาพทั่วหนาภาคบังคับ มีระบบการคลังที่เปนเงิน

ออมสําหรับบุคคลและครอบครัว (Medical Saving) เสริมดวย safety net สําหรับคาใชจายบุคคลที่สูง

และสําหรับผูยากไรในสังคม โดยผานระบบกองทุนที่มีวัตถุประสงคตางกันแตเสริมกัน 3 กองทุน คือ 

(1) Medisave (2) Medishield และ (3) Medifund กองทุนเหลาน้ีบริหารโดยรัฐบาลลักษณะพิเศษ 

คือ กองทุน Medisave เปนกองทุนที่บริหารรวม แตเปนบัญชีบุคคลซึ่งใชสําหรับจายบริการสุขภาพ

ของบุคคลและครอบครัว นอกจากนี้ รัฐเปนผูจัดบริการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพจํานวนมากให

เปนบริการฟรี 

ระบบ Medisave สิงคโปรไดสรางขึ้นเพ่ือใหประชานไวใชจายเมื่อเจ็บปวยจนตองเขารับการ

รักษาในโรงพาบาล โดยมีการดําเนินงานในรูปของเงินออมสวนบุคคล กําหนดใหประชาชนสิงคโปรที่

มีงานทําหรือทํางานอาชีพอิสระไดมีบัญชีเงินออมเพ่ือใชจายดานสุขภาพเปนของตนเอง และครอบครัว

และตองหักเงินเขาเปนสูบัญชี Medisave การจายเงินเขาสูบัญชีเงินออม Medisave จะหยุดเมื่อมีการ

สะสมเงินเขาบัญชีถึงระดับที่กําหนด 

ระบบ Medisave ยืนอยูบนหลักการของการชวยเหลือตนเองและความรับผิดชอบตอตัวเอง 

และครอบครัว ระบบจึงถูกออกแบบมาเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนรักษาสุขภาพพลานามัย และ

ปองกันการใชบริการทางการแพทยเกินความจําเปน โดยรัฐจะอุดหนุนคาใชจายในการรักษาพยาบาล

ในรูปแบบของสัดสวนคาใชจายที่ผูปวยจายเองและรัฐตองจายอุดหนุน เชน หากผูปวยเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาลของรัฐระดับ C รัฐจะใหการอุดหนุนถึงรอยละ 80 ของคาใชจายใชและใหผูปวยจายเอง

รอยละ 20 และรัฐจะลดการอุดหนุนในกรณีผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลระดับที่สูงกวา และไม

อุดหนุนในกรณีผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลระดับ A และโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการเบิกเงินจาก

บัญชีเงินออม Medisave น้ียังมีเพดานควบคุมอีกไมใหเบิกเกินกวาที่กําหนดไว 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-50 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

นอกจากระบบ Medisave ที่เนนใหประชาชนมีเงินฝากเปนของสวนตัวแลว สิงคโปรยังสราง

ระบบรองรับสําหรับคาใชจายทางการแพทยที่สูงมาก เรียกวา Medishield มีลักษณะเปนระบบประกัน

สุขภาพแบบสมัครใจ โดยใหประชาชนจายสมทบเขากองทุนทุกป ระบบนี้จะทําตัวเปนเสมือนระบบ

ประกันสุขภาพเอกชนที่เก็บเบี้ยประกันภัยต่ํา โดยจะจายคาใขจายในการรักษาพยาบาลตอจากกองทุน 

Medisave แตการจายคารักษานี้จะเริ่มจายเมื่อผูปวยจายเงินเปนคารักษาพยาบาลเอง (deductible) 

จากการที่เบิกเกินเพดานที่ Medisave กําหนด 

นอกจากระบบประกันสุขภาพทั้งสองแลว สิงคโปรยังไดจัดต้ังระบบประกันสุขภาพขึ้นสุดทาย 

เรียกวา Medifund ซึ่งเปนกองทุนที่มีไวสําหรับผูยากจน หรือผูที่ไมมีความสามารถจะจายคา

รักษาพยาบาล 

สําหรับการคลังของระบบนั้น ระบบ Medisave และ Medishield เงินหักจากรายไดบุคคล 

และเงินสมทบจากนายจาง โดยประชาชนแตละคนถูกหักประมาณรอยละ 6-8 ของเงินเดือนเขาบัญชี 

Medisave (อัตราเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น โดยมีการกําหนดมูลคาพ้ืนและเพดาน) ในขณะที่ Medifund 

น้ันจายจากเงินภาษี 

ทั้งน้ี การใชบริการปฐมภูมิ ผูปวยรับผิดชอบคาบริการเอง โดยถาใชโพลีคลินิกรัฐ จาย S$7 

(S$3.5 สําหรับผูสูงอายุและเด็ก) ถาใชคลินิกเอกชน จายคาบริการสูงกวา (ประมาณ S$15-25) 

และบริการโรงพยาบาลมีการกําหนดเพดานคาบริการที่เบิกได ผูปวยที่ใชบริการพื้นฐานที่กําหนดไม

ตองจายรวม แตถาเลือกบริการโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลรัฐที่เปนหอผูปวยระดับพิเศษตอง

รวมจายคาบริการผูปวยในสวนที่เกินดวย 

มาตรการจายคาบริการ ทั้งผูใหบริการปฐมภูมิและผูใหบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิจะจายเปน

ระบบ fee-for-service โดยรัฐกําหนดอัตราคาบริการ ซึ่งตางกันในแตละระดับ และอุดหนุนกรณี

รายรับโรงพยาบาลต่ํากวาที่ต้ังไวโดยการชดเชยตามรายการ (subvention piece rate) และอุดหนุน

ใหถึงเพดาน (revenue cap) 

สําหรับระบบประกันสุขภาพเอกชนในประเทศสิงคโปนั้นมีสัดสวนไมมากนัก แมวารัฐจะ

สนับสนุนใหเอกชนเขามามีบทบาทในการใหบริการทางสุขภาพ โดยระบบประกันสุขภาพเอกชนจะ

เปนระบบ Managed care ซึ่งระบบนี้จะเนนใหประชาชนไปใชบริการขั้นปฐมภูมิในคลินิกและใชระบบ

การสงตอไปใชบริการชั้นสูงตอไป การจายคาตอบแทนใหแพทยแบบเหมาจาย 

ระบบประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีคาใชจายสุขภาพสูงที่สุดในโลก ทั้งในแงคาใชจายรวม ตอหัว

และคิดเปนรอยละของ GDP ทั้งน้ีการดูและสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไมใชสิทธิตาม

กฎหมาย ระบบสุขภาพตั้งอยูบนการประกันสุขภาพเปนหลัก โดยมีระบบการประกันที่มีรูปแบบ

หลากหลายมาก เน่ืองจากประชากรสหรัฐสวนมากมีความแตกตางของคานิยม สงผลใหประชากรสวน

ใหญใชประกันเอกชน ผูมีรายไดจากเงินเดือนมักใชประกันแบบกลุมที่ผูกอยูกับการจางงานในสวนของ

รัฐน้ัน จะใหหลักประกันสุขภาพแกบุคคลบางกลุมในสังคมโดยผานโครงการหลัก 2 โครงการ คือ 1) 

Medicare ครอบคลุมผูมีอายุต้ังแต 65 ปขึ้นไป กับกลุมผูปวยโรคไตบางประเภทโครงการนี้บริหารโดย 

Health Care Financing Administration (HCFA) ภายใตรัฐบาลสหพันธ (Federal Government คือ 
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รัฐบาลกลาง) Medical ครอบคลุมผูมีรายไดนอย และเด็กในครอบครัวที่มีผูปกครองเดียวบางสวนซึ่ง

เขาเกณฑที่กําหนด ดําเนินโดยการรัฐบาลมลรัฐ ภายใตการสนับสนุนทางการเงินเปนกอนรวมจาก

รัฐบาลกลาง สวนประกันเอกชนมีทั้งประเภทที่แสวงกําไรและไมแสวงกําไร องศกรสวนใหญซื้อประกัน

แบบกลุม ธุรกิจบางแหงใชวิธีการประกันตัวเอง (self insured) คือจายคารักษาพยาบาลใหพนักงาน

เองโดยไมซื้อประกันสุขภาพ 

แตเดิมน้ันบริษัทประกันสุขภาพสวนใหญมีบทบาทเปนผูจายคาบริการโดยไมมีสัญญาผูกพัน

กับผูใหบริการ แตในทศวรรษที่ผานมา มีการประกันในระบบ managed care เพ่ิมขึ้นมาก ซึ่ง 

managed care เปนระบบที่องคกรหรือบริษัทหน่ึงอาจเปนทั้งผูประกันและผูใหบริการ หรือเปน

ผูประกันและซื้อบริการจากผูใหบริการ โดยมีสัญญาผูกพัน ลักษณะการจัดระบบมีรูปแบบหลากหลาย

มาก สําหรับการคลังของระบบนั้น คาเบี้ยประกันภาคเอกชนจายโดยบุคลและธุรกิจโดยผูที่ซื้อประกัน

เอกชนรับผิดชอบการจายเบี้ยประกันเอง ลูกจางอาจมีนายจางจายใหหรือจายสมทบ และผูปวยอาจ

ตองจายรวมเมื่อใชบริการ ทั้งน้ี ขึ้นกับสัญญาที่ทํากับบริษัทประกันแตละรายไมมีบรรทัดฐานที่

แนนอน ในขณะที่กองทุน Medicare มาจากการหักเงินรายไดของผูอยูในวัยทํางาน และกองทุน 

Medicaid มาจากเงินภาษี โดยสวนหนึ่งจากรัฐบาลกลางและอีกสวนหนึ่งจากภาษีเก็บโดยรัฐบาลใน

แตละมลรัฐ 

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการจายคาบริการน้ัน ในสวนระดับปฐมภูมิมีรูปแบบหลากหลาย การ

ประกันทั่วไปแบบ indemnity insurance มักเปนแบบผูปวยจายกอนแบบ fee-for-service แลวจึงเบิก

คืนจากประกันภายหลัง (retrospective reimbursement) กรณี managed care เปนแบบ capitation 

หรือ fee-for-service ที่มีการตกลงอัตรากันลวงหนา (negotiated fee schedule) แพทยซึ่งเปน

ลูกจางของ Health Maintenance Organization (HMO) ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน สําหรับกรณี 

Medicare มีการจายคาบริการแบบ fee schedule ในระบบ resource-based relative value scheme 

(RBRVS) และกองทุน Medicaid ในแตละรัฐมีวิธีการจายคาบริการที่แตกตางกัน บางสวนจายแบบ 

fee schedule บางสวนเปนระบบ capitation ภายใตการซื้อบริการแบบ managed care 

สําหรับผูใหบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิน้ัน ประกันเอกชนจายแบบ fee-for-service บางรายมี

การเจรจาตกลงอัตราเปน fee schedule กับผูใหบริการ สําหรับกองทุน Medicare และ Medicaid ใน

เหตุผลที่การประกันตนเองไดรับการนิยมมากขึ้นเกิดจาก (1) การประกันตนเองทําใหไมตองจาเบี้ย

ประกันภัยลวงหนา การจายจะเกิดขึ้นเมื่อลูกจางไปใชบริการทําใหควบคุมการจายเงินไดดีกวา และ

บริษัทนายจางมีเงินมาใชจายหมุนเวียนมากขึ้น (2) บริษัทนายจางไมตองจายภาษีเบี้ยประกันภัยที่

เรียกเก็บโดยรัฐบาลแตละมลรัฐ ซึ่งอยูระหวางรอยละ 1-2 รวมท้ังไมตองเสียคาใชจายที่เปนสวนของ

การตลาด การบริการกําไรของบริษัทประกัน (3) การประกันตนเองชวยใหบริษัทไดรับการยกเวน

จากกฎหมาย Employee Retirement, Income Security Act (ERISA) ซึ่งใหอิสระแกบริษัทในการให

สวัสดิการความคุมครองตางๆ โดยไมมีการแทรกแซงจากรัฐ แทนการกําหนดใหแผนประกันสุขภาพ

แกประชาชนทั่วไปที่ตองใหความคุมครองในการบริการทางการแพทยหลายๆ ประการเปนภาคบังคับ 

โดยทั่วไปนายจางที่ใชการประกันตนเองนี้มักทําสัญญาจางบริษัทประกัน หรือบริษัทบริหาร

บุคคลที่สาม (Third-party administratior) เปนผูบริหารจัดการการเรียกรองคาสินไหมตางๆ โดยไม

แบกรับความเสี่ยงใดๆ เรียกวาเปน “Administrative services only (ASO) contract” นอกจากนี้
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บริษัทประกันอาจใหบริการประกันภัยตอ (Reinsurance) ที่เรียกวา “Minimum premium plan 

(MPP)” เพ่ือรับประกันคาใชจายราคาแพงที่ไมไดคาดไว 

ระบบประกันสุขภาพของสหราชอาณาจักร 

ระบบบริการดานสุขภาพของสหราชอาณาจักรสวนใหญเปนระบบของรัฐ ซึ่งใหความคุมครอง

ดานบริการทางการแพทยแกทุกคน ครอบคลุมทั้งทางดานอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยไมคํานึงถึง

รายไดของผูมารับบริการ และไมตองเสียคาใชจายเมื่อไปรับบริการ เรียกวาระบบบริการสุขภาพ

แหงชาติ (NHS)  

ระบบบริการสุขภาพแหงชาติ (NHS) มีการจัดองคกรเปนหลายระดับต้ังแต กระทรวง

สาธารณสุข รับผิดชอบในเรื่องการจัดหางบประมาณซึ่งมาจากภาษีและกระจายไปสูพ้ืนที่ตางๆ 

แบงเปน 14 เขต ในอังกฤษ ดูแลโดย (Regional Health Authorities: RHA)  สวนในกรณีของ

สกอตแลนดเวลส และไอรแลนดเหนือน้ันจะบริหารจัดการโดยสํานักงานแหงชาติ (National Office) 

และมี district halth Autorities (DHA) ดูแลในระดับอําเภออีกทีหน่ึง  นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข

ยังใหงบประมาณแก Family practitioner committees (FPCs)  ในการดําเนินการบริการสาธารณสุข

แบบปฐมภูมิ และ Special Health Authorities (SHA)  ซึ่งรับผิดชอบดานการตั้งราคายา และการ

ฝกอบรม 

สําหรับการคลังของระบบนั้น แหลงรายไดสําหรับบริการดานสุขภาพที่จัดโดย NHS มาจาก

ภาษีทั่วไป จากคายาและรายไดอื่นอีกเล็กนอย งบประมาณมีการจัดสรรเปนรายป โดยการใชบริการ

ทางการแพทยและโรงพยาบาลทั้งแผนกผูปวยนอกและผูปวนในไมเสียคาใชจายใดๆ ผูปวยรวมจายคา

ยาตามใบสั่ง (ยกเวนเด็ก คนชรา และผูปวยบางกลุม) ยาที่ซื้อเองโดยไมมีใบสั่งยาและแวนตาไมได

ครอบคลุม ในขณะที่การบริการภาคเอกชนมาจากการซื้อประกันเอกชน ซึ่งตองจายเบี้ยประกันเอง 

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการจายคาบริการพบวาในระดับผูใหบริการปฐมภูมิน้ัน แพทยเวช

ปฏิบัติทั่วไป (general practioner, GP)  มีรายไดจากการบริการ 3 สวนคือ  1. การจายตอหัว

ประชากรที่ขึ้นทะเบียนกับ GP น้ันๆ (capitation)  2. fees จากบริการพิเศษบางอยาง เชน เยี่ยมไข

นอกเวลาเหนือ immunization  3. practice allowances จากการจัดบริการจําเพาะบางอยาง เชน 

บริการสําหรับผูสูงอายุ รายไดจากบริการของ GP เพ่ิมหรือลดตามจํานวนผูปวยเปนหลัก 

อน่ึง การจายคาตอบแทนแพทยขึ้นกับการเสนอขององคกรอิสระ คือ Doctors’ and Dentists’ 

Review Body เภสัชกรไดรับการจายคายาแบบ cost plus และไดรับคาตอบแทนการจายยา 

(dispensing fees) ในสัดสวนที่ลดลงตามจํานวนใบสั่งยาที่แตละคนใหบริการ  

สวนภาระคายาเปนแบบที่มีการจายรวมและการรองรับดวย safety net กลาวคือ สําหรับ

ผูปวยทั่วไป ยาตามใบสั่งตองจายรวมในอัตราคงที่ตอรายการ โดยอัตรานี้จะลดลงเมื่อมูลคาจายรวม

รวมถึงระบบ AUS166.4 ยาที่ไมตองใชใบสั่งยาหาซื้อไดจากรานยาและตองจายเอง ทั้งน้ี สําหรับ

บริการผูปวยในภายใต Medicare Benefits Scheme ไมตองจายคาบริการใดๆ รวมทั้งคายา 

สําหรับมาตรการจายคาบริการนั้นในระดับปฐมภูมิ บริการคลินิก Medicare จายรอยละ 85 

ของ schedule fee (ที่เหลือจายโดยผูปวย) และคายาตาม PBS รัฐจายจาก Medicare โดยไมมีการ

กําหนดจํานวนสูงสุดของงบประมาณสําหรับคายา 
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ในขณะที่ผูใหบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ ระบบ Medicare จายบริการผูปวยนอกที่โรงพยาบาล

ในอัตรารอยละ 75 ของ schedule fee (ที่เหลือจายโดยผูปวย) โรงพยาบาลไดรับการจายคาบริการู

ปวยในตาม MBS จาก Medicare ตาม schedule fee ยกเวนในบางรัฐซึ่งใชระบบ DRG-based 

funding จะไดรับการจายตามอัตรา DRG โรงพยาบาลเอกชนที่ใหบริการผูปวยในสิทธิประโยชน

พ้ืนฐาน ไดรับการจายคาบริการจาก Medicare ดวย 

ระบบประกันสุขภาพของนิวซีแลนด 

ประเทศนิวซีแลนดมีระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด ระบบบริการสุขภาพ

โดยภาพรวมยังถือวาเปนระบบบริการสุขภาพของรัฐ และบริหารโดยองคกรเดียว คือ Health Funding 

Authority (HFA) ภายใตกระทรวงสุขภาพ ซึ่งทําหนาที่เปนผูซื้อบริการรายเดียว (Single payer) โดย 

HFA จะทําสัญญาซื้อกับผูใหบริการทั้งภาครัฐและภาคเกชน รัฐมีบทบาทหลักในการดูแลดานสุขภาพ 

ทั้งน้ี มีการกําหนดสิทธิประโยชนในการไดรับบริการตางๆ สําหรับประชากรไวอยางชัดเจน 

บริการสุขภาพตางๆ ที่ HFA จัดซื้อใหประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมดานตางๆ ดังน้ี 

1) บริการสาธารณสุข 2) บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รวมถึงแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป บริการอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน การวางแผนครอบครัว การใหวัคซีน การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การรักษาโรคที่ติดตอ

ทางเพศสัมพันธ รวมทั้งการเยี่ยมบานเพ่ือดูแลเด็กและผูปวย 3) บริการวินิจฉัยเบื้องตนการจายยา 

รวมทั้งบริการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไมสมารถไดจากการสงตอของแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป 4) บริการดูแล

การตั้งครรภและการคลอด 5) บริการทันตกรรม เปนบริการการปองกัน การใหสุขศึกษา รวมทั้งการ

อุดฟน ใหบริการแกเด็กในโรงเรียนและผูใหญโดยไมตองเสียคาใชจาย 6) บริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ 

และบริการผาตัด 7) บริการดานจิตเวช 8) บริการสําหรับผูทุพพลภาพ 

การคลังของระบบการประกันสุขภาพของประเทศนิวซีแลนดน้ัน มีแหลงที่มาของงบประมาณ

จากภาษีทั่วไปในการสนับสนุนเปนหลัก ที่เหลือมาจากเงินที่บุคคลจายเองและสวนของประกันสุขภาพ

เอกชน โดยผูปวยจะใชบริการฟรีในสวนของการปองกันโรค สงเสริมสุขภาพ การดูแลหญิงมีครรภและ

การคลอด บริการทันตกรรมปองกัน จิตเวช บําบัดยาเสพติด และบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาล 

ในขณะที่ผูปวยตองจายคาบริการของ GP เอง ตามระดับรายไดของผูปวย หากมีสวนตางของ

คาบริการที่ผูใหบริการเรียกเก็บคาบริการที่จายตามระดับรายได ผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้คือ 

รัฐบาลจะเปนผูจายแทน นอกจากนี้ รัฐอุดหนุนใหกับผูปวยบางกลุม เชน รายไดนอยและเด็กเปน

อัตราตอครั้ง 

ผูปวยตองจายคายาตามจํานวนรายการยา โดยมีเพดานคาใชจายตอป รัฐรับผิดชอบเมื่อ

ผูปวยจายถึงเพดาน อัตราการจายคายาตอรายการเพิ่มขึ้นสําหรับผูปวยที่มีรายไดสูง 

บริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ และบริการผาตัด (secondary and tertiary medical and surgical 

services) ในโรงพยาบาลเปนบริการใหฟรีไมตองเสียคาใชจาย การดูแลผูปวยนอกที่สงตอมาจาก

แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป ก็ไมเสียคาใชจายเชนเดียวกัน ยกเวนการบริการที่ไมตองนอนคาง (day 

patients) จะตองเสียคาใชจายโดยมีขีดจํากัด 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-54 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

สําหรับมาตรการจายคาบริการนั้น ในระดับผูใหบริการปฐมภูมิ แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปไดรับ

เงินในระบบ fee for service ในอัตรา 30-40 เหรียญตอครั้ง ในกรณีที่ผูปวยมีรายไดนอย รัฐจะเปนผู

จายเงินคาตรวจให 

ในขณะที่ผูใหบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ โรงพยาบาลรัฐจัดอยูภายใต Ministry of Crown’s 

Health Enterprise (CHE) ซึ่งทําขอตกลงกับ HFA โดย HFA จายเงินใหกับ CHE ในแบบตอหัว 

(Capitation) ตามจํานวนประชากรที่อยูในความรับผิดชอบของแตละ CHE โดยระบบการจายเงิน

คาตอบแทนแพทยจําแนกเปน 2 กลุมยอย ดังน้ี 

1) แพทยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงพยาบาลของรัฐ ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 95,000 เหรียญ 

หรือ 1.3 ลานบาทตอป แพทยสวนใหญมักจะทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งจะไดรับเงินจากรัฐ

ลดลงตามสวน อัตราเงินเดือนขึ้นกับระดับประสบการณของแพทย 

2) แพทยที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจะไดรับคาตอบแทนในระบบ fee for service ซึ่ง

แตกตางกันไปตามสาขาความเชี่ยวชาญ 

ระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐประชาชนไตหวัน
2
 

ประเทศไตหวันมีพ้ืนที่ประมาณ 13,900 ตารางไมล    ป 2002 มีจํานวนประชากร 

โครงสรางประชากรประกอบดวย ประชากรอายุตํ่ากวา 15 ป 21%  ประชากรอายุ 15-64 ป 70% 

และประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป 9%   

สถิติดานสุขภาพ: อายุขัยโดยเฉลี่ยของผูชาย 73.4 ป ผูหญิง 79.1 ป (ป 2003)  อัตรา

การตายของทารกแรกเกิด 6 คน ตอทารก 100,000 คน (2001)  คาใชจายดานสุขภาพคิดเปน

รอยละ 6.26 ของ GDP (2003) 

ระบบสุขภาพ: มีการรักษาที่หลากหลาย อาทิเชน การรักษาแบบตะวันตก การรักษาแพทย

แผนจีน การรักษาอื่นๆ และใชศาสนาในการรักษา   และเนื่องจากเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ

เจริญเติบโตมากและเนนระบบทุนนิยม ทําใหมีคลีนิกเอกชนและโรงพยาบาลเล็กๆอยูในเมืองจํานวน

มาก  สวนใหญเปนระบบธุรกิจ (entrepreneurism) และทุนนิยม มีคลีนิกเอกชนและโรงพยาบาล

ขนาดเล็กต้ังอยูในตัวเมืองจํานวนมาก 

National Health Insurance Program หรือ NHI (ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ) ระบบ

ประกันสุขภาพของไตหวันถือวาประสบความสําเร็จอยางสูง ซี่งไดรับความสนใจจากนานาประเทศมา

ศึกษาดูงาน  ซึ่งรวมถึงประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน สหราชอาณาจักร และอื่นๆ ใน

ป 1995 ไตหวันไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันสุขภาพแหงชาติจากเดิมที่ครอบคลุมประชากร

เพียงรอยละ 57 เปนรอยละ 99 ในปลายป 1999  ซึ่งระบบประกันสุขภาพแหงชาติน้ีเปนระบบ 

Single Payer  ถึงแมวาประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชาชนทุกคน แตอัตราสวนการคาใชจาย

ทางดานการรักษาพยาบาล (medical expenses) ตอ GDP มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทาน้ัน   โดย

                                             

2
 http://www.hpm.umn.edu/events/9th_HSR/HEALTH%20CARE%20SYSTEM%20IN%20TAIWAN-

short%20version2.ppt#289,5,Health Care Systems 
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ในป 1995 กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันสุขภาพนั้น  คาใชจายดานสุขภาพคิดเปนรอยละ 

5.27 ของ GDP  และภายหลังมีการใชระบบประกันสุขภาพแหงชาติที่ครอบคลุมทุกครัวเรือนแลว 

คาใชจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.26 ของ GDP ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศอื่นๆ 

พบวา คาใชจายดานนี้ของไตหวันมีนอยกวากลุมประเทศอื่นๆ อยูมาก โดยกลุมประเทศ OECD ซึ่งมี

คาใชจายในการรักษาพยาบาล (medical expenses) คิดเปนรอยละ 8.76 ของ GDP  สหรัฐอเมริกา

รอยละ 15 ของ GDP  สหราชอาณาจักรรอยละ 7.7 ของ GDP  เยอรมันรอยละ 11.1 ของ GDP  และ

แคนาดารอยละ 9 ของ GDP เปนตน   โดยคาใชจายรักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยของชาวไตหวัน (average 

medical expenses) คิดเปนจํานวนเงิน $819 

สําหรับแหลงเงินทุนของระบบประกันสุขภาพนั้น  ตามขอมูลป 2002 พบวารอยละ 33.5 มา

จากนายจาง  รอยละ 27.4 มาจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล และรอยละ 39.1 มาจากเบี้ยประกัน

ของลูกจางเอง โดยบุคคลที่มีสิทธิไดรับประกันสุขภาพนี้จะตองเปนชาวไตหวันหรือชาวตางชาติที่อาศัย

อยูในไตหวันมากกวาสี่ป โดยประกันไดครอบคลุมถึงการเขารับการรักษาในแผนกผูปวยนอก การดูแล

รักษาผูปวยใน การผาตัด การรักษาโดยมีใบสั่งยา การรักษาในหองปฏิบัติการ (lab)  diagnostic 

imaging  การทําฟน  การรักษาโดยใชยาจีน (Chinese medicine)  การดูแลรักษาที่บาน (Some 

Home Health Care)  การรักษาโรคเอดส (HIV) และการผาตัดปลูกถายอวัยวะ  

แตประกันสุขภาพแหงชาติไมไดครอบคลุมการบําบัดรักษาผูติดยาเสพยติด การผาตัด

ทําศัลยกรรม การผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศ อุปกรณครุภัณฑทางการแพทย (Durable Medical 

Equipments) ฟนปลอม ยาที่ไมมีใบสั่งยา การทดลองหาวิธีการรักษาหรือการรักษาผานคลินิก การ

รักษาระยะยาวหรือการใชยาทางเลือก 

ในสวนของการคิดเบี้ยประกัน (Premium) น้ัน  จะคิดเปนกรณีไป  โดยในกรณีที่ครัวเรือนมีผู

มีเขารับประกันสุขภาพแหงชาติเกินสามรายนั้น จะสามารถเบิกจายไดเพียงแคสามรายเทาน้ัน โดย

การคิดเบี้ยประกันจะขึ้นอยูกับรายรับ  ซึ่งเบี้ยประกันรายเดือนจะอยูระหวาง 20-120 ดอลลารสหรัฐ  

เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและนายจางน้ันจะหลากหลาย  โดยในขณะนี้เบี้ยประกันไดคิดเปนอัตราสวน

รอยละ 4.55 ของรายรับประจําเดือน  

ไตหวันมีการจายแบบรวมจาย (Co-payment) โดยจะเปนการเขารับการรักษาของคนไขนอก 

การเขาพักรักษาของคนไขใน และตัวยาที่มีใบสั่งยา  และยังไดอนุญาตใหบุคคลที่ยากจนมาก ทหาร

ผานศึก และชนเผาพ้ืนเมืองเดิมไดรับการยกเวนการรวมจายนี้ดวย 

ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ (NHI) มีขอดีดังตอไปนี้  มีการครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่

กวางขวาง มีการจายเบี้ยประกันที่ตํ่าและเปนการรวมจาย  มีอิสระที่จะสามารถเลือกรับบริการจาก

หนวยงานใดก็ได  ไมจํากัดความถี่ในการเขารับการรักษา  ไมเสียเวลารอนาน  ไมมีการเลือก

ใหบริการ (อีกแงคือทุกคนเทาเทียมกัน) 

นอกจากนี้ระบบประกันสุขภาพแหงชาติของไตหวันยังไดมีการสงเสริมแพทยทางไกล 

(Integrated Delivery System หรือ IDS) เพ่ือสนับสนุนใหมีแพทยไปรักษาชาวเขาหรือชนเผาพ้ืนเมือง

ที่อยูบนภูเขาหรือชาวฝงที่หางไกลเพื่อแกปญหาการขาดแคลนแพทย  รวมถึงสนับสนุนระบบหมอ

ประจําบาน (family doctor) ซึ่งจะสงเสริมใหคนไขมีหมอประจําบาน และไปหาหมอประจําบานที่

คลินิกใกลบานเปนรายแรกเมื่อยามเจ็บปวย หากอาการเจ็บปวยนั้นรายแรงหรือตองการเครื่องไม



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-56 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

เครื่องมือที่ใหญขึ้นจึงคอยสงตอไปรักษาในโรงพยาบาลตอไป วิธีน้ีจะชวยลดปญหาการรองรับคนไข

มากเกินไปของโรงพยาบาล และยังชวยใหคนไขประหยัดเงินและเวลาในการหาหมอที่ถูกใจ 

ระบบประกันสุขภาพแหงชาติของไตหวันประสบความสําเร็จอยางสูง เมื่อคนยากจนสามารถ

เขารับการรักษาพยาบาลไดฟรี ทําใหอัตราการรอดชีวิตจากการปวยเปนโรคมีเพ่ิมขึ้น และจากการ

สํารวจพบวาประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น  โดยภายในเวลา 5 ป ระบบประกันสุขภาพแหงชาติน้ีสามารถ

ลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งลําไสใหญ มะเร็งปอด และมะเร็งเตานม ใหอยูในระดับเดียวกับ

ประเทศที่พัฒนาแลวได โดยความสําเร็จเหลาน้ีไดสงผลใหระบบประกันสุขภาพแหงชาติในไตหวันถูก

จัดอยูในอันดับที่ 2 ของโลก  โดย Economist Intelligence  หัวขอ World Health Ranking โดย

ตามหลังประเทศสวีเดน  และยังไดรับการยกยองจากนักเศรษฐศาสตรชื่อดัง  Paul Krugman เขียนลง

ใน New York Times  หัวขอ “Pride, Prejudice, Insurance” แนะนําใหอเมริกาหันมาศึกษาและ

เลียนแบบระบบประกันสุขภาพนี้  

ระบบประกันสุขภาพของแคนาดา 

สําหรับประเทศแคนาดา ใชระบบประกันสุขภาพถวนหนาโดยประชาชนทุกคนตองเขา 

Medical Service Plan (MSP) ซึ่งไดรับบริการรักษาฟรี แตตองจายคายาเอง ยกเวนผูสูงอายุจายคายา

ครั้งละ 25 ดอลลาร และไมเกิน 275 ดอลลารตอป  ประชาชนมีสิทธิ์ ดังน้ี 

• ไดรับบริการทางการแพทยและการผาตัดโดยแพทย 

• การดูแลมารดาโดยแพทยหรือพยาบาลผดุงครรภที่ขึ้นทะเบียน 

• บริการวินิจฉัยโรค รวมทั้งการเอ็กซเรย บริการทางหองปฏิบัติการตามแพทยสั่ง การ

บําบัดรักษาเทา ทันตกรรมหรือการผาตัดทางชองปากหรือบริการผดุงครรภ 

• ทันตกรรมและการผาตัดทางชองปากเมื่อตองทําการรักษาในโรงพยาบาล 

• ทันตกรรมจัดฟนที่เกิดจากความผิดปกติของใบหนาอยางรุนแรงมาแตกําเนิด 

• การรักษาในโรงพยาบาลประเภทเฉียบพลัน 

• การใหบริการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไข ไดแก การจัดกระดูก กายภาพบําบัด 

นวดบําบัด (เมื่อแพทยสั่ง) การรักษาโดยไมใชยา วัดสายตา การบําบัดรักษาเทา 

โรคที่ยกเวนไมรวมอยูในโครงการ ไดแก  

• การทําศัลยกรรมตกแตง การรักษาเสนเลือดขอด (เพ่ือการตกแตง) การผาตัดหูด รอย

สัก การขลิบอวัยวะเพศของทารกเกิดใหม และการฝงเข็ม  

• การรับคําปรึกษาเพื่อปองกันโรค เชน การเลิกบุหรี่ ควบคุมนํ้าหนัก การจัดการ

ความเครียด เปนตน  การตรวจสุขภาพประจําปหรือเปนประจํากรณีที่ไมเปนโรคหรือมี

ขอบงชี้  

• การออกใบรับรองแพทย แบบฟอรมหรือจดหมาย ยกเวนกรณีเพ่ือการรักษาโรค เชน 

เพ่ือการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เพ่ือขอใบอนุญาตขับขี่เครื่องบินหรือรถยนต กรณีที่

เกี่ยวของกับโรงเรียนกีฬา การออกคาย การประกัน การจางงาน หรือตามขอกําหนดทาง

กฎหมาย 
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• การใหคําปรึกษาทางการแพทยโดยโทรศัพท หรือจดหมายที่ไมเกี่ยวของกับการไปพบ

แพทยครั้งกอน การโอนประวัติการรักษา คาบริการทันตกรรมเปนสวนใหญ แวนสายตา 

อุปกรณชวยฟง และเครื่องมือหรืออุปกรณที่เกี่ยวกับสุขภาพ การขอรับคําปรึกษาจาก

จิตแพทย 

ระบบประกันสุขภาพของฝรั่งเศส  

ระบบสุขภาพของฝรั่งเศสกําหนดขึ้นบนความคิดที่ขัดแยงกัน 2 แนวคิด ไดแก แนวคิดที่เชื่อ

วาทุกคนเทาเทียมกัน (Egalitarianism) และแนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) แมจะกลาวไดวาประชาชน

ทุกคนเทาเทียมกัน แตการเลือกและการแขงขันกลับถูกกีดกันอยางรุนแรง ดังน้ันระบบประกันสุขภาพ

ของฝรั่งเศสจึงเปนการผสมผสานกันระหวางภาครัฐกับเอกชน งบประมาณดานบริการสุขภาพมาจาก

การประกันสังคมเปนหลักและบางสวนจากประกันสวนเพิ่ม 

ทุกคนที่ทํางานอยูภายใตกฎหมายประกันสังคมของฝรั่งเศส และตองจายเงินสมทบเขา

โครงการตางๆ ไดแก บําเหน็จบํานาญ การเจ็บปวย (รวมการดูแลสุขภาพ) และการวางงาน  

โครงการประกันสังคมแหงชาติสําหรับลูกจางในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแบงออกเปน 4 ดาน 

ไดแก สิทธิประโยชนสําหรับการเจ็บปวยและคลอดบุตร การประกันชีวิต และการประกันทุพพลภาพ  

ระบบประกันสุขภาพแหงชาติประกันการเขาถึงบริการสุขภาพถวนหนา ประมาณ 80% เปน

การประกันสุขภาพแบบครอบคลุมทั่วไป สวนใหญเปนผูรับเงินเดือนและครอบครัว โดยผานกองทุน

ระดับภาค 16 กองทุน และกองทุนระดับทองถิ่น 133 กองทุน  แตละกองทุนเปนหนวยที่บริหาร

จัดการเอง  สวนอีก 17 กองทุนครอบคลุมกลุมที่ประกอบอาชีพเฉพาะ ไดแก เกษตรกร ผูประกอบ

วิชาชีพอิสระ ขาราชการ แพทย และนักเรียน 

โครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีแหลงเงินจากเงินสมทบจากนายจางและลูกจาง โดย

รัฐบาลเปนผูกําหนดเงินสมทบในอัตราคงที่ เบี้ยประกันคํานวณตามเปอรเซ็นตของรายได ซึ่งเมื่อรวม

สวนของนายจางและลูกจางแลวคิดเปนเกือบรอยละ 20 ของเงินเดือน 

การประกันสุขภาพเพิ่มเติมเปนการจายเบี้ยสําหรับสุขภาพที่โครงการหลักประกันสุขภาพ

ไมไดครอบคลุม ผูใหบริการแบงเปน 3 กลุม ไดแก องคกรสํารองเลี้ยงชีพ ผูรับประกันสวนเพิ่ม และผู

รับประกันเอกชน ประชาชนสามารถวางแผนการประกันของตนเอง หรือเขารวมโครงการการประกัน

ลูกจาง 

การที่ประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ซึ่งสัดสวนของประชากร

สูงอายุตอประชากรวัยทํางานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และรัฐบาลไมสามารถหลีกเลี่ยงภาระรายจายดาน

สุขภาพซึ่งรัฐบาลไดดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพ่ือใหบริการดานสุขภาพครอบคลุม

ประชากรทั้งประเทศได ปญหาอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุมีผลกระทบ 2 ดาน กลาวคือ ภาระ

รายจายทางดานสุขภาพซึ่งผูสูงอายุตองการไดรับบริการดานสุขภาพมากกวาประชากรวัยทํางาน ใน

ขณะเดียวกัน การที่ประชากรวัยทํางานมีสัดสวนลดลงสงผลใหผลิตภาพของประเทศลดลงและสงผล

ตอการจัดเก็บรายไดของรัฐ     
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สวัสดิการสังคมในตางประเทศ 

โครงการประกันสังคมแกกลุมแรงงานนอกระบบในตางประเทศ 

ในประเทศเยอรมันไดมีโครงการสําหรับเกษตรกรผูประกอบอาชีพอิสระและครอบครัวโดยจัดต้ัง

ขึ้นในป 2429 และใหการประกันกรณีบํานาญ สุขภาพ อุบัติเหตุ โดยผูประกันตนจายสมทบในอัตราที่ตํ่า

กวาแรงงานในระบบ และรัฐอุดหนุนใหอีกสวนหนึ่ง สวนในประเทศญี่ปุนก็ไดมีโครงการบํานาญเพื่อ

เกษตรกรที่จัดต้ังขึ้นในป 2513 โดยเปนการจายบํานาญเพิ่มเติมนอกเหนือจากบํานาญพื้นฐานที่ให

ภายใตโครงการบํานาญแหงชาติ ซึ่งโครงการนี้จะมี 2 รูปแบบคือการบังคับสําหรับเกษตรกรที่เปนสมาชิก

โครงการบํานาญแหงชาติ และเปนเจาของที่ดิน 0.5 เฮกเตอรขึ้นไป สวนเกษตรกรทั่วไปจะเปนการสมัคร

ใจ อัตราเงินสมทบจะเปนอัตราเดียว และรัฐบาลสนับสนุนรอยละ 50 ของคาผลประโยชนทดแทน ซึ่งจะ

จายหลังจากที่จายเงินสมทบมาแลว 20 ปขึ้นไปและไดโอนกรรมสิทธิ์ไรนาใหแกลูกหลานกอนอายุ 65 ป 

สําหรับในประเทศกําลังพัฒนาน้ัน ประเทศจีนไดมีโครงการการประกันบํานาญชราภาพในเขต

ชนบท ในป 2534 โดยเปนโครงการแบบกําหนดเงินสมทบโดยสมัครใจที่บริหารโดยรัฐบาล และรับ

ผลประโยชนเปนรายเดือนตั่งแตอายุ 60 ป ตอมาในป 2542 ไดมีการทบทวนขอปฎิบัติในการลงทุนและ

นําไปสูการปรับเปลี่ยนการบริหารโดยองคกรเอกชน สวนประเทศศรีลังกา ในป 2530 ไดออกกฎหมาย

กําหนดใหจัดต้ังโครงการบํานาญโดยสมัครใจเปนโครงการพิเศษเพื่อเกษตรกร โดยจายเงินสมทบรายไตร

มาส และไดรับบํานาญเมื่ออายุ 60 ป รวมทั้งไดจายประโยชนทอแทนกรณีตายและพิการดวย และตอมา

ในป 2534 ไดขยายโครงการในลักษณะเดียวกันไปสูกลุมชาวประมง 

สวัสดิการผูสูงอายุในตางประเทศ 

นโยบายผูสูงอายุ 

สําหรับเรื่องนโยบายผูสูงอายุในตางประเทศที่ศึกษาจะประกอบดวยนโยบายของประเทศญี่ปุน 

สิงคโปร เกาหลี และมาเลเซีย ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนประเทศหนึ่งที่มีนโยบายที่ดีสําหรับผูสูงอายุ โดย

ในประเทศญี่ปุนน้ันถือไดวาเปนประเทศที่เขาสูสภาวะสังคมผูสูงอายุไดระยะหน่ึงแลว ทั้งน้ี United 

Nations ไดรายงานไวใน World Population Prospects, 1950-2050 วาในป 2025 ญ่ีปุนจะอัตราการ

พ่ึงพิงของผูสูงอายุสูงถึงรอยละ 47 ประเทศญี่ปุนจึงมีนโยบายตางๆ เพ่ือรองรับผูสูงอายุทั้งในดาน

หลักประกันรายได ดานการรักษาพยาบาล และการดูแลผูสูงอายุ  

ประเทศสิงคโปรไดจัดทํานโยบายผูสูงอายุแหงชาติและการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว โดยเนน

ความรวมมือกับภาคสังคมสนับสนุนครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ นโยบายที่เดนๆ ไดแก ดาน

หลักประกันรายได สุขภาพ และที่อยูอาศัย ในดานสุขภาพ รัฐบาลพยายามจะใชนโยบาย co-payment 

กลาวคือ ผูสูงอายุและครอบครัวจะรับผิดชอบคาใชจายดานการรักษาพยาบาลสวนหนึ่ง โดยรัฐบาลจะ

รับผิดชอบสวนที่เหลือ และในป 1996 ไดมี Advance Medical Directive Act เพ่ือชวยการจายคา



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-60 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

รักษาพยาบาลใหผูสูงอายุที่เจ็บปวยหนักระยะสุดทาย รวมทั้งมี Medifund Scheme เพ่ือผูสูงอายุที่

ครอบครัวยากจนจะไดไมตองเสียคารักษาพยาบาล นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนดานที่อยูอาศัยใหแก

ผูสูงอายุ เน่ืองจากที่ดินในสิงคโปรมีราคาแพงมาก ประชาชนจะอยูกันในแฟลต ดังน้ันรัฐจะใหความสําคัญ

กับครอบครัวขยายที่มีเด็กและผูสูงอายุอยูดวยกอน โดยจะพยายามใหอยูใกลกัน เรียกวา Joint Selection 

Scheme โดยในบริเวณที่พักอาศัยนั้นจะมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เหมาะกับการอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุ เชน กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ พ้ืนที่เดินในบริเวณที่ไมลื่น เปนตน 

สวนประเทศมาเลเซียมีนโยบายผูสูงอายุแหงชาติ (National Policy for Elderly) มาต้ังแตป 1995 

โดยมีจุดประสงคใหผูสูงอายุอยูอยางมีความสุข และไดรับการดูแลและคุมครอง สําหรับในดานสุขภาพก็ได
มีการจัดทําศูนยการดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และบริการฟนฟูสมรรถภาพ โดยคาใชจายจะมาจาก 3 

สวนคือรัฐบาล นายจาง และการประกันสุขภาพ  และในประเทศเกาหลีก็ไดมีนโยบายสําหรับผูสูงอายุมา
นานแลว โดยเฉพาะ The Elderly Welfare Law ในป 1981 ซึ่งเนนการชวยเหลือผูสูงอายุในดานคาใชจาย

การรักษาพยาบาลและการดูแลผูสูงอายุ กฎหมายนี้ไดมีการปรับปรุงหลายครั้งทั้งในป 1993 เพ่ือรองรับ

แนวทางการดูแลผูสูงอายุที่บาน และ ป 1997 เพ่ือใหสวัสดิการผูสูงอายุครอบคลุมทั้งในดานที่อยูอาศัย 

การรักษาพยาบาล การดูแลโดยชุมชน  ทางดานนโยบายสุขภาพนั้น เกาหลีมีโครงการประกันสุขภาพที่

ดูแลดานการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลพิเศษสําหรับผูสูงอายุ 

ดานเงินชวยเหลือผูสูงอายุ 

ในสวนของเงินชวยเหลือหรือเงินสงเคราะหผูสูงอายุน้ัน สวนใหญจะเปนการดําเนินการและมา

จากงบประมาณของรัฐ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแลวมักจะเปนระบบหลักประกันแบบถวนหนา โดยใน

ประเทศอังกฤษจะมีโครงการ Minimum Income Guarantee ซึ่งจายใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

(เพ่ิมเปน 65 ปในป 2020) และอยูอาศัยในประเทศเปนเวลา 10 ปในชวงเวลา 20 ปกอนอายุครบ 60 

ป โดยจายในอัตรา 50.5 ปอนดตอสัปดาห และสําหรับผูสูงอายุที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด รัฐบาล

จะเพิ่มใหเปน 86.05 ปอนดตอสัปดาห และในประเทศแคนาดานั้น จะเปนโครงการ Old Age Security 

โดยจายใหแกผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในประเทศหลังอายุ 18 ปเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป ซึ่ง

เงินชวยเหลือจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนปที่อาศัยอยูในแคนาดา (สูงสุด 40 ป) ในป 2007 เงินชวยเหลือเฉลี่ย

อยูที่ 467 เหรียญแคนาดาตอเดือน ทั้งน้ีอัตราการจายเงินของโครงการนี้จะมีการปรับใหสอดคลองกับ

ดัชนีราคาผูบริโภคทุก 3 เดือน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ  

สวนในออสเตรเลีย รัฐบาลมีการจายเงินใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปสําหรับเพศชายและ 63 ป

สําหรับเพศหญิง และตองอาศัยอยูในประเทศมาเปนเวลาอยางนอย 10 ปติดตอกัน โดยจายใหทุก 2 

สัปดาหในจํานวน 499.7 เหรียญออสเตรเลียสําหรับผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียวและ 417.2 เหรียญ

ออสเตรเลียสําหรับผูสูงอายุที่อาศัยอยูเปนครอบครัว และประเทศไตหวันมี Temporary Act for Welfare 

Subsidies to the Elderly โดยจายเงินสนับสนุนสําหรับผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปจํานวน 4,000-

10,000 เหรียญไตหวัน (NTD) ตอเดือน ซึ่งผูสูงอายุในที่น้ีไดรวมถึงผูสุงอายุที่เปนเกษตรกรและชนเผา

พ้ืนเมืองด้ังเดิม โดยในปจจุบันไตหวันไดจายเงินสวัสดิการผูสูงอายุเปนจํานวน 80 พันลานเหรียญไตหวัน  

สําหรับในประเทศกําลังพัฒนานั้น จะกลาวถึงประเทศชิลี คอสตาริกา และบราซิล โดยประเทศชิลี

น้ัน จะใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุที่ยากจน ซึ่งตองมีรายไดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดและไมไดรับ

ผลประโยชนจากระบบบํานาญใดๆ โดยในป 1998 รัฐจายเงินชวยเหลือประมาณ 36 US$ ตอเดือนหรือ

เทากับรอยละ 12 ของรายไดเฉลี่ยของประชากรชิลี สวนประเทศคอสตาริกานั้น มีเงินสงเคราะห



ภาคผนวก ภ-61 

ครอบครัวภายใตกฎหมาย Family Allowances and Social Development ซึ่งครอบคลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้น

ไปที่ยากจน และ/หรือยากไร เชน ทุพพลภาพ เปนหมายและตองเลี้ยงดูบุตร โดยเงินชวยเหลือจะมาจาก

เงินสมทบของนายจางรอยละ5 ของคาจางและรัฐบาลสมทบรอยละ 20 ของรายไดจากภาษีการคา โดย

เงินสงเคราะหครอบครัวอยูที่ 13,800 โคโลนตอเดือน 

ประเทศบราซิลซึ่งเปนประเทศที่คลายไทยมาก โดยเฉพาะในเรื่องการมีแรงงานนอกระบบจํานวน

มาก และมีการกระจายรายไดที่แตกตางกันระหวางเมืองและชนบทสูง การสงเคราะหจะมาจากเงินภาษี

อากรของภาครัฐ โดยเริ่มตนที่การสงเคราะหผูยากไรในชนบท (Rural Pension) ซึ่งจายใหกับผูชายที่มี

อายุ 60 ปขึ้นไปและหญิงที่อายุ 55 ปขึ้นไป และมีกิจกรรมในชนบทไมตํ่ากวา 10 ป โดยจายเทากับ

คาจางขั้นตํ่า ตอมาไดขยายความชวยเหลือไปยังผูสูงอายุในเขตเมือง ภายใตโครงการ Social Assistance 

Pension โดยผูมีสิทธิจะตองมีอายุไมตํ่ากวา 70 ป และไดรับเงินชวยเหลือเทากับรอยละ 50 ของคาจางขั้น

ตํ่า และสุดทายในป 1993 ไดพัฒนาเปนระบบบํานาญสงเคราะห BCP ที่ใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ

ต้ังแต 67 ปขึ้นไปทั้งที่อยูในเมืองและชนบท ซึ่งอยูในครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวารอยละ 25 ของคาจางขั้น

ตํ่า โดยจายใหเทากับคาจางขั้นตํ่า 

ดานหลักประกันรายได  

ประเทศออสเตรเลียมีระบบหลักประกันรายไดสําหรับแรงงานที่เรียกวา Superannuation โดย

ผูประกันตนจะตองมีอายุ 17-70 ป และรวมกันจายสมทบ 3 ฝายคือลูกจาง นายจาง และรัฐบาล โดย

ลูกจางจะจายตามความสมัครใจ สวนนายจางจะจายในอัตรารอยละ 9 ของคาจาง และรัฐบาลจะจายใน

สัดสวน 1.5 เหรียญออสเตรเลียตอทุก 1 เหรียญออสเตรเลียที่ลูกจางสมทบเขากองทุน สวนญี่ปุนมีระบบ 

National Pension Insurance Scheme และ Employees’ Pension Insurance Scheme ซึ่งทั้งสองแบบเปน

การประกันสังคมแบบบังคับ โดยแบบแรกผูประกันตนสงเงินสมทบเพียงฝายเดียว และไดรับเงินบํานาญ

แบบอัตราคงที่เมื่ออายุ 65 ปหรือสงเงินสมทบครบ 25 ป และแบบที่สองจะเปนการจายสมทบรวมกันของ

ผูประกันตนและนายจางในอัตราที่เทากัน และไดรับเงินบํานาญแบบแปรผันตามรายไดของผูประกันตน 

(ประมาณรอยละ 60 ของรายไดเฉลี่ย) เมื่ออายุ 60 ปและสงเงินสมทบครบ 25 ป  

สําหรับในประเทศสิงคโปร เพ่ือเปนการแกปญหาผูสูงอายุไมมีรายไดยามสูงวัย รัฐบาลจึงไดออก

ระเบียบ Central Provident Fund หรือ CPF โดยกําหนดใหลูกจางจายเงินรอยละ 20 ของเงินเดือนทุก

เดือนเพ่ือเก็บไวใชยามชรา และนายจางจะตองชวยจายรอยละ 16 ของเงินเดือนลูกจางเชนกัน ซึ่งชาว

สิงคโปรที่มีรายไดทุกคนจะตองมีบัญชี CPF น้ี และเพื่อเปนการดึงดูดใหนายจางมีการจางงานลูกจางที่มี

อายุมาก รัฐไดกําหนดใหจายเงินสวนนี้ลดหยอนลงไปตามอายุลูกจาง ดังน้ี 

 

  Source: CPF Website: www.cpf.gov.sg 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-62 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ดานหลักประกันรายไดของมาเลเซียจะมีกองทุน Employee Provident Fund ซึ่งอยูในระบบ

ประกันสังคมแบบบังคับ โดยผูประกันตนและนายจางจะรวมกันจายเงินสมทบในอัตราที่ใกลเคียงกัน และ

ผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญไดเมื่ออายุ 55 ป  สวนประเทศเกาหลีมีโครงการ Public Pension ซึ่งเปน

ระบบประกันสังคมแบบบังคับที่ผูประกันตนและนายจางรวมกันจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 4.5 ของ

เงินเดือนโดยจะไดรับเงินบํานาญไดเมื่ออายุ 60 ปขึ้นไปและนําสงเงินอยางนอย 20 ป และยังมีโครงการ 

Elder Respect Pension สําหรับใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไปที่มีฐานะยากจนและไมมีสิทธิไดเงิน

บํานาญในระบบ โดยไดรับเงินสมทบจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น 

ดานการดูแลผูสูงอายุ  

ประเทศญี่ปุนไดมีการต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุขึ้นมาภายใตระบบประกันการ

ดูแลผูสูงอายุระยะยาวเพื่อสรางระบบที่เปนศูนยรวมใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการที่สําคัญๆ ได โดย

กองทุนจะไดรับงบประมาณจากเงินสมทบของผูประกันตนและเงินภาษีจากภาครัฐ ทั้งน้ีการดูแลผูสูงอายุ

จะมีทั้งการใหบริการที่บาน และที่สถาบัน (ศูนยดูแลสุขภาพ และสถานพยาบาล) อยางไรก็ดี เน่ืองจาก

ตนทุนคาดูแลที่สถานพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการที่ผูสูงอายุมีอายุยืนมากขึ้นทําใหอยูรับบริการที่

สถานพยาบาลนานขึ้น ทําใหสงผลกระทบตอการอยูรอดของกองทุน ในป 2000 รัฐบาลญี่ปุนจึงไดมี

โครงการ Long-term Care Insurance ที่พยายามสงเสริมการดูแลผูสูงอายุที่บาน โดยการยายผูสูงอายุออก

จากสถานพยาบาลกลับไปอาศัยรวมกับครอบครัวและรัฐจะจัดใหมีเจาหนาที่ไปดูแลผูสูงอายุที่บานเปน

ประจํา ทั้งน้ีแตละเมืองจะกําหนดคาเบี้ยประกัน และเก็บจากผูประกันตน 2 กลุม (65 ป ขึ้นไป และ 40-

65 ป) คาใชจายของการใหบริการจะมาจากเงินสมทบของผูประกันตนและรัฐบาลในสัดสวนที่เทากัน 

 สําหรับดานการดูแลผูสูงอายุของสิงคโปรน้ัน ไดมี Public Assistance Scheme เพ่ือชวยเหลือ

ผูสูงอายุที่ไมมีลูกหลานดูแล และอนุญาตใหครอบครัวที่ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุสามารถนํามาลดการจาย

ภาษีได รวมทั้งการออกกฎหมาย Maintenance of Parent Act (1995) เพ่ือบังคับใหบุตรตองดูแลพอแม

ยามสูงวัย ในประเทศมาเลเซียมีกฎหมาย Care Center Act (1993) Care Center Regulation (1994) 

และ The Private Healthcare Facilities and Services Act (1998) ซึ่งกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการดูแล

ผูสูงอายุ รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติและกฎระเบียบสําหรับสถานดูแลผูสูงอายุ นอกจากนี้รัฐบาลยังได

สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ โดยภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดต้ัง

บานพักเพ่ือสูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีฐานะดีและยินดีที่จะจายคาบริการสําหรับการดูแล 
รวมทั้งมาตรการลดหยอนภาษีเพ่ือจูงใจใหผูสูงอายุอาศัยอยูกับครอบครัว 

สวนในเกาหลีน้ัน ดานการดูแลผูสูงอายุจะแบงเปน 2 รูปแบบคือโครงการเพื่อนันทนาการที่ให

ความรูและความบันเทิงแกผูสูงอายุ โดยมีศูนยผูสูงอายุ โรงเรียนและที่พักตากอากาศสําหรับผูสูงอายุ และ

โครงการที่ดูแลดวยชุมชน ซึ่งประกอบดวยการชวยเหลือที่บานโดยมีอาสาสมัครมาใหบริการที่บาน การ

ดูแลในชวงกลางวัน และบริการจัดสงอาหาร ทั้งน้ีสวนใหญจะเปนการใหบริการแกผูสูงอายุที่มีฐานะ

ยากจน 

สวัสดิการผูพิการในตางประเทศ 

Sophie Mitra (2005) ไดศึกษาไวใน “Disability and Social Safety Nets in Developing 

Countries” ถึงโครงขายความคุมครองทางสังคมสําหรับผูยากจนที่เปนผูพิการในประเทศกําลังพัฒนา 
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พบวาผูพิการมักไมสามารถเขาถึงความคุมครองทางสังคมได เน่ืองจากปจจัยทางกายภาพกลาวคือผูพิการ

จะมีอุปสรรคในการเดินทางไปยังหนวยงานที่ใหสวัสดิการ และปจจัยทางสังคมกลาวคือผูพิการอาจไมเปน

ที่ยอมรับในสังคม ผูวิจัยจึงพยายามหาชองทางที่จะทําใหความคุมครองทางสังคมสามารถไปถึงผูพิการได

มากที่สุด 

งานวิจัยเริ่มตนโดยกลาวถึงความสัมพันธของความยากจนและผูพิการ ซึ่งเปนไปในรูปแบบทั้ง 2 

ทางกลาวคือความพิการมักจะกอใหเกิดความจน เพราะผูพิการจะมีความสามารถในการหารายไดที่จํากัด 

และผูพิการจะมีคาใชจายที่สูงโดยเฉพาะในดานการรักษาพยาบาล ทั้ง 2 สาเหตุจะเปนการลดรายไดและ

เพ่ิมรายจายของครัวเรือน ในทางกลับกันความยากจนก็เปนสาเหตุของความพิการได เพราะคนจนมักจะ

ขาดสารอาหาร รวมทั้งสภาพความเปนอยูที่ไมสะอาด ไมสามารถเขาถึงสาธารณสุขได ทําใหมีความเสี่ยงที่

จะเปนโรคและนําไปสูความพิการได 

ดังน้ัน ผูพิการจึงจําเปนตองไดรับความคุมครองทางสังคมเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะชวย

ตนเองไมไดแลว ผูพิการสวนใหญยังเปนคนจนอีกดวย อยางไรก็ดีความคุมครองทางสังคมอาจสามารถ

ปองกันความพิการได โดยการใหความชวยเหลือดานเงินและอาหาร ซึ่งจะชวยลดผูพิการที่เกิดจากการ

ขาดสารอาหาร ทั้งน้ีความคุมครองทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนาสามารถแบงไดเปนแบบเฉพาะเจาะจง 

(Targeting) และแบบรวม (Mainstreaming) โดยประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญจะเปนแบบรวมแตก็ไม

สามารถเขาถึงผูพิการไดมากนัก 

ความคุมครองแบบเฉพาะเจาะจงจะดีกวาในดานการเขาถึงผูพิการ แตก็มีตนทุนในดานการ

บริหารที่สูงโดยเฉพาะตนทุนในการระบุตัวผูพิการ หลายประเทศในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจึงใชแบบ

รวมโดยใหความชวยเหลือไปที่ชุมชนและใหชุมชนจัดการตอ แตก็อาจมีปญหาวาความคุมครองไปไมถึงผู

พิการเนื่องจากผูพิการมักจะไมมาแสดงตนกับชุมชน ทั้งน้ี ผูวิจัยจึงเห็นวาการใหความคุมครองทางสังคม

สําหรับผูพิการในกลุมประเทศกําลังพัฒนานาจะเปนแบบรวม (Disability inclusion in mainstream 

program) อยางไรก็ดีผูวิจัยไดเสนอวาความชวยเหลือสําหรับผูพิการนี้อาจใชทั้งสองแบบควบคูกันไปได 
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การประมาณการจํานวนแรงงานแยกตามระดับ

การศึกษาและจํานวนผูประกันตน 

ในภาคผนวกนี้แสดงวิธีการประมาณการจํานวนกลุมเปาหมายในอนาคตระหวางป 2552-2571 

ของโครงการลงทุนดานสังคมที่สําคัญ 4 โครงการคือ 

1. การใหการฝกอบรมแรงงานระดับพ้ืนฐานและระดับสูง 

2. จํานวนผูประกันตนของสํานักงานประกันสังคม ซึ่งจะไดสิทธิ์รักษาพยาบาล ชราภาพ วางงาน 

และอื่น ๆ  

3. จํานวนผูมีสิทธิ์ตามระบบประกันสุขภาพถวนหนา 

4. จํานวนผูเขารวมกองทุนการออมแหงชาติ  

ในกลุมเปาหมายแรกนั้น ใชแนวคิดวาผูที่ตองการรับการฝกอบรมฝมือแรงงานแยกเปนสองระดับ 

คือระดับพ้ืนฐานและระดับสูง กลาวคือกําลังแรงงาน (labor force) ระดับการศึกษามัธยมตนหรือตํ่ากวา 

เปนกลุมเปาหมายของการฝกอบรมระดับพ้ืนฐาน ในขณะที่กําลังแรงงานระดับการศึกษามัธยมปลายขึ้น

ไป เปนกลุมเปาหมายของการฝกอบรมระดับสูง วิธีการประมาณการตองใชขอมูลหลายชุด ดังแสดงในรูป

ที่ ผ6-1 ขางลาง 

รูปที่ ผ6-1 แผนผังการประมาณการจํานวนกลุมเปาหมายของการฝกอบรม 
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 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-66 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

เริ่มจากขอมูลจากการสํารวจแรงงาน (labor force survey) ป 2548-51 ถูกนํามาใชเพ่ือหา

อัตราการเขาสูกําลังแรงงานเฉลี่ย (average labor force participation rate) ของประชากรในวัยทํางาน 

(อายุ 15 ปขึ้นไป) แยกตามระดับการศึกษา ในอีกดานหนึ่งก็ทําการประมาณการจํานวนประชากรในวัย

ทํางานแยกตามระดับการศึกษาที่คาดการณระหวางป 2552-71 ซึ่งไดจากประมวลผลประมาณการ

จํานวนนักเรียนระดับการศึกษาตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ (กศ.) รวมกับจํานวนประชากร

คาดการณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  

ตัวเลขทั้งสองชุด เมื่อนํามาคูณกันจะไดจํานวนกําลังแรงงานแยกตามระดับการศึกษาในป 

2552-2571 ดังแสดงในรูปที่ ผ6-2 และถูกนําไปใชเปนจํานวนกลุมเปาหมายในการประมาณการ

รายจายเพื่อการฝกอบรมในอนาคต 

รูปที่ ผ6-2 ประมาณจํานวนแรงงานแยกตามระดับการศึกษา ป 2552-2571 

 
 

สําหรับจํานวนผูประกันตนนั้น ผังวิธีการประมาณการแสดงในรูปที่ ผ6-3 โดยใชขอมูลจากการ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Survey, SES) ป 2548-51 มาทําการหาอัตราการ

ประกันตน (social security rate) ของประชากรในวัยทํางานคืออายุ 15 ปขึ้นไป
3
 ซึ่งเมื่อนําอัตรานี้ไปคูณ

กับประมาณการประชากรวัยทํางานแยกตามระดับการศึกษา ก็จะไดจํานวนผูประกันตนในป 2552-71  

  

                                             

3
 เหตุที่ใขอัตราการประกันตนในกลุมประชากรแทนที่จะเปนในกลุมกําลังแรงงาน (labor force) หรือในกลุมผูมีงานทํา 

(employed) เพราะจากขอมูล SES พบวามีผูประกันตนที่เปนผูวางงาน (คาดวาเคยทํางานแลววางงาน แตยังไดสิทธ์ิประกันตนหรือ

สงเงินเบี้ยประกันตอ) และผูที่อยูนอกกําลังแรงงานดวย (คือผูที่เคยทํางานแตออกจากกําลังแรงงานแลว แตยังประกันตนอยู) แมจะ

มีจํานวนนอยก็ตาม 
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รูปที่ ผ6-3 แผนผังการประมาณการจํานวนกลุมเปาหมายของโครงการประกันสังคม สุขภาพถวน

หนา และกองทุนการออมแหงชาติ (กอช) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ตามวิธีการขางตนน้ัน จํานวนผูประกันตนเปลี่ยนแปลงไปตามสวนผสมของระดับ

การศึกษาเทาน้ัน โดยมีขอสมมติที่ซอนเรนอยูคืออัตราการประกันตนของแรงงาน (และผูอยูนอกกําลัง

แรงงาน) ตามระดับการศึกษาตาง ๆ น้ันคงที่ตลอดชวงเวลาดังกลาว ซึ่งไมนาจะจริง เพราะตลาดแรงงาน

นาจะมีการปรับตัวในทิศทางที่มีแรงงานในระดับในสัดสวนที่มากขึ้น โดยเปนผลจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ จํานวนกิจการที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น พรอม ๆ กับการลดลงของกิจกรรมนอกระบบทั้งหลาย ซึ่ง

ปจจัยเหลาน้ีไมไดขึ้นกับระดับการศึกษาของแรงงานเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีผลการประมาณการณตามวิธีการ

ในรูปที่ ผ6-3 จึงถูกสมมติใหเปนกรณี S0 เทาน้ัน สวนในกรณี S1 และ S2 น้ันไดสมมติใหอัตราการ

ประกันตนเพิ่มขึ้นสูงกวากรณี S0 ปละ 0.7% และ 1.5% ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ ผ6-1 และมีผล

ทําใหจํานวนผูประกันตนตางกันมากพอควรดังแสดงในรูปที่ ผ6-4 

จํานวนผูประกันตนถือเปนจํานวนกลุมเปาหมายของโครงการประกันสังคม นอกจากนั้นยังมีผล

ตอเนื่องไปถึงจํานวนผูประกันตนภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนาดวย เพราะผูประกันตนภายใต

โครงการนั้นคือสวนที่เหลือจากผูประกันสุขภาพภายใตระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพ

ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เชนเดียวกัน ก็มีผลสืบเนื่องไปถึงจํานวนผูออมเพ่ือการชราภาพภายใต

กองทุนการออมแหงชาติดวยเชนกัน ดังแสดงในบทที่ 6 
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จํานวนผูประกันตน 

(2552-71) กรณี S0 

จํานวนกลุมเปาหมายของ 

1.ประกันสังคม 

2. สุขภาพถวนหนา 

3. กอช. 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-68 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ตารางที่ ผ6-1 สมมติฐานอัตราการประกันตนแยกตามระดับการศึกษา 

  2552 2556 2561 2566 2571 

กรณี S0           

  ประถมศึกษา 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 

   มัธยมตน 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 

   มัธยมปลาย 21.9% 21.9% 21.9% 21.9% 21.9% 

   อาชีวศึกษา 22.8% 22.8% 22.8% 22.8% 22.8% 

   อุดมศึกษา 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 

กรณี S1           

  ประถมศึกษา 6.2% 9.2% 13.0% 17.5% 20.5% 

   มัธยมตน 17.7% 20.7% 24.5% 29.0% 32.0% 

   มัธยมปลาย 21.9% 24.9% 28.7% 33.2% 36.2% 

   อาชีวศึกษา 22.8% 25.8% 29.6% 34.1% 37.1% 

   อุดมศึกษา 32.4% 35.4% 39.2% 43.7% 46.7% 

กรณี S2           

  ประถมศึกษา 6.2% 12.2% 19.7% 28.7% 34.7% 

   มัธยมตน 17.7% 23.7% 31.2% 40.2% 46.2% 

   มัธยมปลาย 21.9% 27.9% 35.4% 44.4% 50.4% 

   อาชีวศึกษา 22.8% 28.8% 36.3% 45.3% 51.3% 

   อุดมศึกษา 32.4% 38.4% 45.9% 54.9% 60.9% 

 

 

รูปที่ ผ6-4 ประมาณการจํานวนผูประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม 
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ภาคผนวก 7 

การประมาณการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลทองถิ่น 

ขอมูลการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลทองถิ่น  

ขอมูลการเบิกจายจริงของรัฐบาลทองถิ่นไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากสวนพัฒนาระบบบัญชี

ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งไดมีการพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่นพรอมระบบการ

ปฏิบัติงานดานการคลัง เพ่ือใหทองถิ่นสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกและลดการทํางานที่ซ้ําซอน ผูบริหาร

ในสวนกลางสามารถไดรับขอมูลที่รวดเร็วและทันตอสถานการณ และที่สําคัญคือเกิดการทํางานดานการ

คลังที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งขอมูลที่ไดรับอนุเคราะหเปนขอมูลรายจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 

2552 จนถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จําแนกตามประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนงาน 

โดยมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดเบิกจายและรายงานขอมูลจํานวน 2,442 แหง หรือคิดเปน

รอยละ 30.9 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด  รายละเอียดแสดงไวในตารางที่ ผ7-1 และขอมูล

แสดงไวในตารางที่ ผ7-2 

ตารางที่ ผ7-1 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เบิกจายแลว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 

ประเภท จํานวนที่เบิกจายแลว จํานวนทั้งหมด 
ความคลอบคลุม 

(รอยละ) 

 เทศบาลนคร (ทน.)  17 23 73.91 

 เทศบาลตําบล (ทต.)  560 1,290 43.41 

 เทศบาลเมือง (ทม.)  77 133 57.89 

 องคกรบริหารสวนตําบล (อบต.)  1,736 6,379 27.21 

 องคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  52 76 68.42 

 รวม 2,442 7,901 30.91 

ที่มา: สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ตารางที่ ผ7-2 รายละเอียดการเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

2552 

อปท. แผนงาน 

ถึง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552 (ลานบาท) 

รวม  
งบเงิน

อุดหนุน 

งบ

บุคลากร 
งบลงทุน งบกลาง 

งบดําเนิน

การ 

งบราย 

จายอื่น 

ทน. แผนงานการเกษตร 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ทน. แผนงานการพาณิชย 2.6 0.0 0.7 0.0 0.0 1.8 0.0 

ทน. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 62.6 4.0 31.5 1.7 0.0 25.4 0.0 

ทน. 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 59.4 2.5 4.3 0.2 0.0 52.4 0.0 

ทน. แผนงานการศึกษา 411.5 31.4 256.6 12.1 9.0 102.4 0.0 

ทน. แผนงานเคหะและชุมชน 377.1 10.9 111.5 69.8 0.0 184.8 0.0 

ทน. แผนงานงบกลาง 101.5 0.0 0.0 0.0 101.5 0.0 0.0 

ทน. แผนงานบริหารงานทั่วไป 260.0 2.1 107.9 7.7 0.0 142.1 0.3 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-70 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

อปท. แผนงาน 

ถึง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552 (ลานบาท) 

รวม  
งบเงิน

อุดหนุน 

งบ

บุคลากร 
งบลงทุน งบกลาง 

งบดําเนิน

การ 

งบราย 

จายอื่น 

ทน. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 39.0 12.8 8.8 0.3 0.0 17.1 0.0 

ทน. แผนงานสังคมสงเคราะห 8.5 0.0 0.6 0.0 0.0 7.9 0.0 

ทน. แผนงานสาธารณสุข 132.0 10.3 60.9 6.6 0.0 54.2 0.0 

ทน. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29.1 0.0 14.5 5.4 0.0 9.2 0.0 

  รวม ทน. 

1,483.

1 74.0 597.4 103.8 110.4 597.2 0.3 

ทต. แผนงานการเกษตร 7.3 1.1 0.2 1.5 0.0 4.5 0.0 

ทต. แผนงานการพาณิชย 9.9 0.0 2.2 2.1 0.0 5.5 0.0 

ทต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 114.0 1.5 61.0 9.5 0.0 42.0 0.0 

ทต. 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 94.6 26.4 0.9 0.8 0.0 66.5 0.0 

ทต. แผนงานการศึกษา 330.3 78.7 118.4 29.9 0.0 103.4 0.0 

ทต. แผนงานเคหะและชุมชน 400.0 17.1 140.4 123.5 0.0 118.9 0.0 

ทต. แผนงานงบกลาง 331.0 0.0 0.0 0.0 331.0 0.0 0.0 

ทต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 776.4 8.3 486.6 55.3 0.0 226.0 0.2 

ทต. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 37.1 9.7 4.8 1.2 0.0 21.4 0.0 

ทต. แผนงานสังคมสงเคราะห 19.1 0.5 7.2 0.1 0.0 8.3 3.0 

ทต. แผนงานสาธารณสุข 153.9 7.0 83.5 7.6 0.0 55.8 0.1 

ทต. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 97.6 0.4 15.5 70.7 0.0 10.9 0.0 

  รวม ทต. 

2,371.

3 150.8 920.7 302.1 331.0 663.3 3.4 

ทม. แผนงานการเกษตร 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ทม. แผนงานการพาณิชย 8.4 0.0 2.8 1.2 0.0 4.4 0.0 

ทม. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 92.4 0.6 66.9 2.0 0.0 22.8 0.0 

ทม. 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 65.2 3.4 4.2 3.2 0.0 54.4 0.0 

ทม. แผนงานการศึกษา 576.3 46.1 379.3 33.1 0.0 117.9 0.0 

ทม. แผนงานเคหะและชุมชน 456.0 2.1 189.0 80.3 0.0 184.6 0.0 

ทม. แผนงานงบกลาง 164.0 0.0 0.0 0.0 164.0 0.0 0.0 

ทม. แผนงานบริหารงานทั่วไป 404.3 3.2 238.8 10.3 0.0 152.0 0.0 

ทม. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 33.5 5.6 12.0 1.4 0.0 14.5 0.0 

ทม. แผนงานสังคมสงเคราะห 11.9 0.0 5.0 0.0 0.0 6.8 0.0 

ทม. แผนงานสาธารณสุข 128.5 1.0 65.1 7.0 0.0 55.4 0.0 

ทม. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 36.3 0.0 21.2 7.2 0.0 7.9 0.0 

  รวม ทม. 

1,976.

9 62.0 984.5 145.7 164.0 620.8 0.0 

อบต. แผนงานการเกษตร 18.6 2.5 1.9 6.1 0.0 8.0 0.0 

อบต. แผนงานการพาณิชย 9.4 0.8 0.2 2.5 0.0 6.0 0.0 

อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 24.4 3.7 1.4 4.5 0.0 14.1 0.6 

อบต. 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 81.5 26.4 0.1 3.4 0.0 51.7 0.0 

อบต. แผนงานการศึกษา 423.5 163.3 91.0 10.8 0.0 157.2 1.3 

อบต. แผนงานเคหะและชุมชน 356.9 28.2 67.4 198.8 0.0 62.5 0.1 

อบต. แผนงานงบกลาง 450.4 0.0 0.0 0.0 450.4 0.0 0.0 



ภาคผนวก ภ-71 

อปท. แผนงาน 

ถึง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552 (ลานบาท) 

รวม  
งบเงิน

อุดหนุน 

งบ

บุคลากร 
งบลงทุน งบกลาง 

งบดําเนิน

การ 

งบราย 

จายอื่น 

อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 940.2 17.8 607.0 47.9 0.0 267.4 0.1 

อบต. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 33.3 12.7 0.5 1.2 0.0 18.9 0.0 

อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห 35.1 2.3 4.6 0.4 0.0 24.4 3.4 

อบต. แผนงานสาธารณสุข 60.1 17.0 12.7 2.7 0.0 27.7 0.0 

อบต. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 67.3 1.1 5.1 57.1 0.0 4.1 0.0 

  รวม อบต. 

2,500.

7 275.7 791.8 335.3 450.4 642.0 5.5 

อบจ. แผนงานการเกษตร 87.7 3.3 0.0 34.0 0.0 46.9 3.4 

อบจ. แผนงานการพาณิชย 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 

อบจ. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 38.7 4.3 4.7 0.3 0.0 29.4 0.0 

อบจ. 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 583.1 269.4 6.8 30.3 0.0 276.6 0.0 

อบจ. แผนงานการศึกษา 721.7 197.6 128.2 143.1 0.0 242.9 9.9 

อบจ. แผนงานเคหะและชุมชน 567.5 15.9 93.3 358.5 0.0 89.7 10.1 

อบจ. แผนงานงบกลาง 429.3 0.0 0.0 0.0 429.3 0.0 0.0 

อบจ. แผนงานบริหารงานทั่วไป 861.6 65.8 483.4 27.3 0.0 281.1 3.9 

อบจ. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 315.9 90.3 3.0 6.5 0.0 216.1 0.0 

อบจ. แผนงานสังคมสงเคราะห 88.2 5.5 10.5 16.2 0.0 52.3 3.7 

อบจ. แผนงานสาธารณสุข 243.6 161.0 1.3 3.4 0.0 77.9 0.0 

อบจ. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 345.7 0.0 75.9 173.0 0.0 96.9 0.0 

  รวม อบจ. 

4,286.

1 812.9 807.1 795.6 429.4 1,410.0 31.1 

 รวมทั้งส้ิน 

12,618

.0 1,375.5 4,101.4 1,682.5 1,485.1 3,933.2 40.3 

ที่มา: สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

 

เน่ืองจากขอมูลการเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับจากกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น ยังมีความไมสมบูรณของขอมูลใน 2 ประเด็น กลาวคือ 

1. ตัวเลขที่ไดเปนขอมูลการเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับระยะเวลา 10 เดือน 

ยังคงขาดการเบิกจายอีก 2 เดือน (ปงบประมาณ 2552 สิ้นสุดกันยายน 2552)  

2. ตัวเลขที่ไดเปนขอมูลการเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียงรอยละ 30.9 ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด   

สิ่งที่ตองดําเนินการตอไปเพื่อใหสามารถใชประโยชนขอมูลเทาที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง

ตองมีการปรับแตงขอมูลเพื่อใหไดตัวเลขประมาณการรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 

สําหรับปงบประมาณ 2552  โดยไดหลักการเทียบบัญญัติไตรยางศ เริ่มจากการเพิ่มขนาดขอมูลจาก 10 

เดือนใหเปน 12 เดือน และปรับดวยสัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รายงานการเบิกจาย     

ประมาณการรายจาย ป 2552
i
  =  รายจายตามแผนงาน ณ กค.52

i
 x สัดสวนอปท. ที่เบิกจายแลว

i
 x 12/10  

i หมายถึง ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-72 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

อยางไรก็ตาม ขอมูลรายจายของรัฐบาลทองถิ่นที่ตองการใชในการประมาณการสําหรับการศึกษา

ในครั้งน้ีควรเปนขอมูลรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ 2548-2551  เพ่ือให

ขอมูลรายจายของรัฐบาลทองถิ่นสามารถใชประโยชนในการวิเคราะหรวมกับขอมูลจากแหลงอื่นๆ ได  

ผูวิจัยจึงไดทําการประมาณการรายจายของรัฐบาลทองถิ่นจําแนกตามแผนงานในป 2548-2551 โดย

สมมติวารายจายของรัฐบาลทองถิ่นในปงบประมาณ 2548-2551  เทากับรายจายที่รัฐบาลกลางอุดหนุน

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชขอมูลจาก GFMIS  จากน้ันจึงกระจายงบประมาณที่สวนกลาง

อุดหนุนใหดังกลาวตามแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชสัดสวนรายจายตามแผนงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ 2552 เปนฐานในการคํานวณ   

รายจายตามแผนงานของรัฐบาลทองถิ่น
t
  = เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง

t
 x สัดสวนรายจายอปท. ตามแผนงานป 2552  

 

t หมายถึง ปงบประมาณ (2548-2551)  ผลการคํานวณแสดงไวในตารางที่ ผ7-3 

ตารางที่ ผ7-3 รายจายตามแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ 2548-2552 

แผนงาน 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

2548 2549 2550 2551 2552 

แผนงานการเกษตร 722.5 817.4 935.4 973.1 1,055.2 

แผนงานการพาณิชย 269.5 304.9 348.9 362.9 393.6 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,211.3 2,501.8 2,862.9 2,978.4 3,229.9 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 5,291.9 5,987.0 6,851.3 7,127.5 7,729.4 

แผนงานการศึกษา 16,675.0 18,865.4 21,588.6 22,459.2 24,355.6 

แผนงานเคหะและชุมชน 14,765.0 16,704.4 19,115.7 19,886.5 21,565.7 

แผนงานงบกลาง 11,735.1 13,276.5 15,193.0 15,805.6 17,140.2 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,576.2 28,935.7 33,112.6 34,447.9 37,356.6 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,642.8 2,989.9 3,421.5 3,559.5 3,860.0 

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,131.3 1,279.9 1,464.6 1,523.7 1,652.3 

แผนงานสาธารณสุข 4,510.1 5,102.6 5,839.1 6,074.6 6,587.5 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,655.5 4,135.7 4,732.7 4,923.6 5,339.3 

รวมทั้งส้ิน 89,186.2 100,901.1 115,466.3 120,122.5 130,265.4 

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย 
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ภาคผนวก 8 

รายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุม (Focus Group) ครั้งที่ 1 

การลงทุนทางสังคม: ดานปริมาณ 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคมภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

วันศุกรที่ 20  กุมภาพันธ  2552  

หองพาเลส 2 โรงแรมปรินซพาเลส มหานาค หลานหลวง  กรุงเทพฯ 

 รายชื่อ ตําแหนง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

1.  นางชุตินาฏ  วงศสุบรรณ รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 

2.  นายอารยะ  มาอินทร รักษาการผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและ 

การวางแผนพัฒนาทางสังคม 

3.  นางสาววาสิณี  แนวพนิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 

4.  นางยุพิน  รอดปอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 

5.  นางสาวกุลธิดา เลิศพงศวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 

6.  นางสาวกานดา  ชูเชิด นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 

7.  นางสาวมนนิภา  สังขศักดา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

8.  นางพรทิพย  บุญชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

9.  นางเนาวรัตน  อยูนาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

10.  นางรสวันต  วรรณกะลัศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

11.  นางกิ่งแกว  เพรียบพรอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

12.  นายศุภสิทธิ์  ฟองสมุทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

13.  นางสาววรวรรณ  พลิคามิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

14.  นางสาววรรณา  บุญเจือ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

15.  นางสาวนีรนุช  เรืองกิตติยศยิ่ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

16.  นางวีณา  เตชะศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

17.  นายณัฐสุชน อินทรวุธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

18.  นางวิภาวดี  ชวนบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 

19.  นางสาวจิรวัจน  วงศาโรจน นักวิเคราะห ระดับชํานาญการ 

20.  นางวรารัตน  ดุลยพิทักษ พนักงานบริหารงานทั่วไป 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

21. ดร. สมชัย  จิตสุชน ผูอํานวยการโครงการฯ 

22. ดร. ยงยุทธ  แฉลมวงษ  ท่ีปรึกษาดานทักษะฝมือแรงงาน 

23. นางวรัญญา  เตียวกุล ท่ีปรึกษาโครงการฯ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-74 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ดานสวัสดิการสังคม 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม และการปรบัตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

 

 รายชื่อ ตําแหนง 

สํานักงานประกันสังคม 

1. คุณปาริชาต  พิพัฒนวัชรโสภณ แทนผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

2.  นางเทพวัลย  ภรณวลัย นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ 

3. นายวิสิทธิ์  สนามชวด  ผูอํานวยการกองบริหารกองทุน 

4. นางสาววัษฐิดา  พงษเผือก นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

กรมพัฒนาและสวัสดิการ 

5. นายสุเมธ  ทรายแกว หัวหนากลุมแผนงานสวนวิชาการ 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

6.  นายธนา  ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และการมีสวนรวม 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

7. นายขวัญชัย  เทียมสินวัฒนะชัย ประธานเครือขายออมทรัพยสําโรงใต 

8. นางเครือวัลย  มีวัฒนะ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ เครือขายออมทรัพยสําโรงใต  

ชุมชนบุญแจมสรางสรร 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 

9. นางภาวิณี  สุมนตรี สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส 

10. นางแจมจันทร  เกียรติกุล สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส 

11. นางพรทิพย  สขุสราญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 



ภาคผนวก ภ-75 

ดานการพฒันาฝมือแรงงาน 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม และการปรบัตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

 

 รายชื่อ ตําแหนง 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1.  นาวสาวยุวดี  เกาเอี้ยน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

2.  นาววีระพล  วงษประเสริฐ ผูประสานงาน 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

3.  นาวสาวกิติมา  หิรัญรัตน เจาหนาที่วิชาการอาวุโส 

4.  นายเจษฎา  ชางเจริญ วิศวกรโครงการ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

5. ดร. เกษมณี  อัษฎมงคล ผูอํานวยการฝายวิจัย 

สถาบันยานยนต 

6. นางทัศนา  พิรยิพฤทธิ์ รองผูอํานวยการ 

บมจ. ปูนซิเมนตไทย 

7. นางเมตตา  สุวรรณชมภู Manager-CHR Administration 

กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

8. นางพนิดา  ธนาภรณ ผูอํานวยการ 

9. นายไกรศร  ตาวงศ นักวิชาการสถิต ิระดับชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร 

10. นางสาวอรสา  จุลสุคนธ ผูอํานวยการกองคลัง กรมวิชาการเกษตร 

11. นางสาวอุนเรือน สุขขิง นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ  

กรมวิชาการเกษตร 

12. นางวนิดา  พิชาลัย ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 

13. นางประชุมพร  ชีวะประสงค นักพัฒนาฝมือแรงงาน ระดับชํานาญการพิเศษ 

14. นายไพชุมพล  นิ่มเฉลิม หัวหนาสวนวิจัยและพัฒนาองคความรู  พอช. 

15. นายเขมรัฐ  บญุสิทธิ์ นักวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

16. นางสาวละคร  มูลแจง นักวิเคราะห ระดับชํานาญการกรมสงเสริมแรงงาน 

 

  



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-76 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ดานการศึกษา 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม และการปรบัตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

 

 รายชื่อ ตําแหนง 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

1. นางสาวนิติยา  หลานไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับชํานาญการพิเศษ 

2.  นางประภัทศร  เหลืองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับชํานาญการ 

3.  นางสาวใกลรุง  กล่ินคนหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับชํานาญการ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4.  นางสิริวรรณ  สวัสดิวัฒน ณ อยุธยา หัวหนากลุมสารสนเทศ 

5.  นางสาวยุพา  วริิภิรมยกุล หัวหนากลุมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ 

6. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพเิศษ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. นายศิระวิทย  ค่ําสุวรรณ ผูอํานวยการสารนิเทศ 

8. นายอาณัติ  พงศสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา 

9. นางสาวสุภาวดี  คูณศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 

10. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับปฎิบัติการ 

11. นางสาวเสาวภาค  เสียงเครือ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. นางสาวมยุรี  รัตนมุง นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ 

13. นางสาวอําไพ  รุงวิจารณ นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 

14. นายอาคม ศาณศิลปน นักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการ 

สํานักงานการศึกษานอกระบบ 

15. นางวิไลพร  ประกอบสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 

16. นางวนิดา  จันทรเสนา นักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับชํานาญการ 
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ภาคผนวก 9 

สรุปการสนทนากลุม (Focus Group) ครั้งที่ 2 

การลงทุนดานการศึกษา: เชิงคุณภาพ 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคมภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม

และการปรบัตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู: ดานการศึกษา 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552  เวลา 8.30-13.00 น. 

ช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

 

ประเด็น นโยบายเรียนฟรี 15 ป 

• การจัดสรรงบประมาณสิ้นเปลืองเกินจําเปน เพราะถูกปนไปใหคนที่สามารถจายได คําถาม

คลาสสิคคือ จะวัดไดอยางไร?  

o ประเด็นเสริม - เมื่อนโยบายนํามาใชแลว หากโรงเรียนมีเก็บคาใชจาย (ที่

จําเปนตองจายจริง) เพ่ิมเติม ผูปกครองจะเกิด negative ตอรัฐทันที (เพราะไมฟรี

จริง) และยังมีกรณีผูปกครองไมยอมจายอะไรเพิ่มอีกเลย เพราะรัฐบอกวาเรียนฟรี  

• การจัดสรรงบฯ ตอง based on quality คือโรงเรียนคุณภาพต่ํามุงใหเพ่ือใหเกิดการพัฒนา

เพ่ิมขึ้น สวนโรงเรียนคุณภาพสูงมุงใหเพ่ือรักษาคุณภาพ แตปจจุบันการจัสรรงบประมาณ

เปนเหมือนการจางเด็กมาเรียน (ปจจุบันคุณภาพเด็กลดลงตลอด)  

• การพัฒนาตองมุงเนนไปที่ครูผูสอน โดยจัดสรรงบประมาณใหม นํางบฯสวนที่ใหเรียนฟรี 

15 ป ตามนโยบายบางสวน นํามาเพิ่มในการพัฒนาครู อยางไรก็ตามเปนการยากอยูดี 

เพราะครูเหลาน้ีโตมาจากระบบการศึกษาแบบเกา ปรับทัศนคติลําบาก ตองแกดวยการเพิ่ม

แรงจูงใจเพื่อดึงคนรุนใหมที่มีคุณภาพใหเขามาเรียนครู 

• การพัฒนาครูตองเพ่ิม incentive เพราะปจจุบันยังมีครูประเภทอัตราจางที่คาจางไมเคยเพิ่ม 

เทาเดิมตลอด 

• การจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาในปจจุบันใชตัวเลขกําหนดนโยบายมากไป ใหตาม

คาใชจายรายหัวของผูเรียน ซึ่งมีขอเสียนั่นคือ โรงเรียนขนาดใหญจะไดเงินมากกวาขนาดเล็ก 

โดยที่ทั้งสองโรงเรียนเสียตนทุนคงที่ (fixed cost) พอๆกัน ทําใหโรงเรียนขนาดใหญมีเงิน

เหลือเพ่ือไปพัฒนาโรงเรียนมากกวา  

• นโยบายการจัดสรรงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ เปนการใหโดยที่บางครั้งไมไดมีความ

จําเปน ยกตัวอยางเชน โรงเรียนตางจังหวัดไมจําเปนตองมีเครื่องแบบไปเรียน ก็ไปบังคับให



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-78 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ใสเครื่องแบบ โดยจายเงินงบประมาณซื้อให ประเด็นขอเสียอื่น ไดแก การทําลายจิต

สาธารณะ และ บั่นทอนคุณภาพในบางโรงเรียน กลาวคือ โรงเรียนใหญที่ใชเงินเยอะกลับถูก

ลดเงินสนับสนุนเพื่อเกลี่ยใหโรงเรียนอื่นไดมีงบพอจะใหเรียนฟรี โรงเรียนแบกรับคาใชจาย

เพ่ือ maintain คุณภาพไมไหว ตองยืมมือจากฝายอื่น หลักๆคือ ผูปกครองนั่นเอง ทําใหเมื่อ

เปนเชนน้ี การศึกษาอาจเรียกไมไดวา เรียนฟรีจริง 

• เรื่องการเรียนฟรีทองถิ่นทํากันมานานแลว แตเปนในลักษณะใหเปนคนๆไป (พิจารณาให

ทุน) นอกจากนี้ภาคทองถิ่น (อปท.) บางแหงยังมีการบูรณาการเอาเอกลักษณเฉพาะของ

ทองถิ่นน้ันๆรวมเขาไวในการศึกษาดวย (ยกตัวอยาง คือ ดานเกวียน และ อัมพวา) อยางไร

ก็ตาม คุณภาพการศึกษาที่มาจาก อปท. น้ัน ขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของผูนําทองถิ่นดาน

การศึกษาดวย (เปนอีกหน่ึงสิ่งที่ตองพัฒนา) 

 

ประเด็น คุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด และ scenario 

• มีความเห็นวาตัวชี้วัด “สัดสวนครูตอนักเรียน” ของไทยยังมีสัดสวนอยูที่ 1: 12 ยังไม

เหมาะสม นาจะเพิ่มเปน 1: 20 หรือ1: 25 ตามเปาของ ADB ไปเลย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ

ในสวนนี้ก็เชน การคละชั้น การ merge โรงเรียน แตแนวทางเหลาน้ีกอใหเกิดการที่ครูผูสอน

ไมสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือ เกิดการหลบเลี่ยงการสอน (ผลัดกันไปสอน)  

• แตก็มีความเห็นอีกดานหนึ่งวาตัวชี้วัด “สัดสวนครูตอนักเรียน” น้ีไมอาจบอกไดชัดเจนวา

สัดสวนใดเหมาะสม จึงไมควรใช กลาวคือ การมีสัดสวนครูตอนักเรียนจํานวนมาก (1:50 

ในเมือง) นักเรียนกลับมีผลการเรียนดี แตสัดสวนครูตอนักเรียนจํานวนนอย (1:20 ใน

ชนบท) เด็กกลับแยไมมีคุณภาพ โดยยกตัวอยางคือ โรงเรียนในเมืองที่มีเด็กเกงๆเขามา

เรียนเปนจํานวนมากในที่ที่เดียวกัน (มีสัดสวนครูตอนักเรียนจํานวนมาก) ทําใหประสิทธิผล

ของโรงเรียนนั้นออกมาดี นอกจากนี้จากประสบการณตางประเทศในประเทศที่พัฒนาแลว

และประสบความสําเร็จดานการศึกษา เชน ใตหวัน เกาหลี และญี่ปุน ก็มีสัดสวนครูตอ

นักเรียนประมาณ 1: 40-50 สัดสวนจึงไมจําเปน อยูที่คุณภาพครูมากกวา รวมถึงกิจกรรม

การเรียนการสอนที่ดี และคุณภาพของเด็กที่จะเรียนรู 

• ในสวนของการประเมินคุณภาพดานการศึกษา  การประเมินโดยใชตัวชี้วัดที่เสนออาจยัง

ไมไดสะทอนโดยตรงถึงภาพจริงมากนัก เน่ืองจากรากของปญหามาจากระดับลึกถึงคานิยม

หรือทัศนคติของคนไทย โดยชี้วาผูมีสวนรวมแกไขคือทุกๆคน เปนการแกไขแบบองครวม ทุก

องคกรตองรวมกันแกไข สถานศึกษาตองมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ไมใชเนนแตปริมาณ 

และสังคมตองคอยดูและตรวจสอบ    

• ประเทศไทยไดใชนโยบาย education for all มามากแลว ตองหันมาสนใจเรื่อง all for 

education ดวย คือการมีสวนรวมของประชาชน เขามารวมเปนเจาของ ผูปกครองรวม

รับภาระในเรื่องคุณภาพดวย จะไดประโยชนทั้งสังคมโดยรวมและจะสอดคลองกับบริบทที่

ผูปกครองตองการดวย ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กผูปกครองยังเขามามีสวนรวมนอย 



ภาคผนวก ภ-79 

• วัตถุประสงคของโครงการ ที่เนนเรื่องการลงทุนทางสังคมภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สู เศรษฐกิจฐานความรู น้ันมีสองประเด็นหลักที่ตองพิจารณาคือ 1)คนตองรับการ

เปลี่ยนแปลงได และ 2)ภายใตการเปลี่ยนแปลงนั้นตองมีชองทางใหไปตอได จึงตองมีการ

ปรับที่สถานศึกษา และปรับที่คน คนไทยนั้นต้ังเปาการแสวงหาความรูไวที่วุฒิการศึกษา

เทาน้ัน น่ันคือเมื่อไดวุฒิการศึกษามาเมื่อไหร แทบจะไมมีการไขวควาหาความรูเพ่ิมเติม ซึ่ง

น่ีเปนอีกประเด็นในเรื่องคานิยมของสังคมที่กอปญหาโยงมาถึงการศึกษา จึงอาจกลาวไดวา 

grand problem คือ คน 

• ในเรื่องคุณภาพการศึกษาตองเนนเรื่องคน วา การศึกษาตองทําใหคนรูจักคิดเปน คิดในสิ่งที่

ดี รับผิดชอบตอสังคม รูจักเรียนรูและศึกษาตลอดชีวิต (คนไทยอานหนังสือกันนอยมาก) ซึ่ง

จะเกิดไดเมื่อคนตองรูสึกวาความรูหมดไปได และตองมีชองเปดใหสําหรับการเรียนรูและ

ศึกษาตลอดชีวิต 

• การตั้ง scenario โดยการใชอายุการศึกษาเฉลี่ยอาจจะเกิดขอบกพรองไมสอดคลองกับความ

เปนจริงนัก คือแนวโนมประชากรรุนเด็กๆจะลดลงทําใหภาระการดึงอายุการศึกษาเฉลี่ยให

เพ่ิมขึ้นไปตกอยูกับคนวัยกลางคนหรือสูงอายุที่จะศึกษา กศน. ซึ่งในความเปนจริงไมนาจะมี

ความตองการศึกษาแลว  

 

ประเด็น เปาหมายความสอดคลองของคุณภาพผูจบการศึกษากับความตองการของ

ประเทศ/ตลาดแรงงาน (matching labor demand and labor supply) 

• ในประเด็นของการ Matching ไดเสนอวาตองมีการรวมมือระหวางภาคการศึกษาและภาค

ตลาดรองรับซึ่งไดประโยชนดวย เชน ผูประกอบการที่มีความตองการลงเงินเพื่อสนับสนุน

การศึกษา หรือใหความรวมมือดานสถานที่ อยางไรก็ตาม ก็มีกฎระเบียบบางประการที่ทํา

ใหความรวมมือเกิดขึ้นลําบาก เชน กฎหมายคุมครองแรงงานที่มีผลใหเพ่ิมคาใชจายในการ

ดูแลพนักงาน 

• ความตองการของภาคเอกชนนั้นปรับตัวเร็วมาก แตการผลิตคนจากการศึกษาใชเวลานาน 

(อยางนอย 3-4 ป) ทําใหความรวมมือพัฒนาแรงงานเปนสิ่งจําเปน แนวทางที่เสนอคือ 

อาจเปนการสรางคนใหมีพ้ืนฐานกวางๆ แลวใหเอกชนเอาไปฝกเพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมได

อยางตรงความตองการตอไป หรือ การทํา สหกิจศึกษา ที่เปนความรวมมือของเอกชนและ

สถานศึกษาตั้งแตตอนที่แรงงานยังอยูในระหวางเรียน ก็เปนอีกแนวทางที่เริ่มทํากันแลว  

• เปาหมายเรื่องความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานเพียงอยางเดียวคงไม

เพียงพอ ตองมีเรื่องความตองการของสังคมดวย  (สังคมตองการคนที่รูจักคิดดังกลาวแลว) 

 

ประเด็น การแกไขปญหาจากนอกกระทรวง 

• เรื่องรากของปญหา (เรียกกันในที่ประชุมวา grand problem มีการพูดถึงแนวทางการแกไข

ปญหาโดยอาศัยพลังจากนอกกระทรวงศึกษาฯ (outside in) 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-80 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• เรื่องการเมืองในกระทรวงคงไมใชประเด็นหลัก แตนาจะเปนเรื่องการประสานงานระหวาง

แตละหนวยทํางานมากกวา รวมถึงการมีสวนรวมของชุมชนดวย 

• การบริหารจัดการตองใชแนวทางของเอกชน เพราะขาราชการถึงแมจะมีการพัฒนาบางแลว 

แตก็ตองอยูภายใตกฎระเบียบ (ที่พัฒนาเชนกัน) อยูดี 

• การใหความสําคัญตอผูปกครอง ซึ่งเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง แตตอนนี้การศึกษา

มีมุมมองที่วา ตองดึงเด็กออกมาจัดการเอง ซึ่งจริงๆแลว ผูปกครองมีความสําคัญและ

บทบาทมากกวาน้ัน 

• ตองเพ่ิมอํานาจ (power) ใหโรงเรียนบริหารจัดการ เพราะโรงเรียนจะรูรายละเอียดสิ่งที่ตอง

ทํา ตองใชพัฒนาสําหรับตนเองมากที่สุด ซึ่งจุดน้ีมีในกฎหมายรองรับอยูแลว แตยังไมเกิด

การปฏิบัติใชอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 

 

ประเด็น อื่นๆ 

• การศึกษาชวยคนจนไดจริงหรือไม? ความยากจนในชนบทนั้นเกิดขึ้นจากการมีหน้ี ซึ่งหน้ี

น้ันก็มาจาก 2 แหลงคือหนี้ทางการเกษตร (ธกส. หรือ นอกระบบ) และหนี้ทางการศึกษา 

แมวาการศึกษาจะฟรีก็จริง แตตนทุนที่ครอบครัวยากจนตองแบกรับจากการศึกษาก็มีสูง 

เชน คากินอยูระหวางการศึกษาของบุตร  เปนตน ซึ่งถึงจะไมอยากจายเพื่อการศึกษา แต

ปจจุบันการศึกษาไดกลายเปนภาคบังคับตามกฎหมาย หากไมสงลูกเขาระบบ ถือเปนการ

ฝาฝนกฎหมายทันที และขณะเดียวกันคนจนก็รูอยูเต็มอกวา ลูกของเขาไมอาจไปสูเด็กใน

เมืองไดแตอยางใด ทําใหโดยสรุปแลว การศึกษาอาจไมไดยกระดับคุณภาพชีวิตไดตาม

เจตนารมณ 

• ในเรื่องระบบการศึกษาไทย เสนอวาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักคือโรงเรียนตองคุณภาพเทา

เทียมกัน สวนการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักคือสถานศึกษาตองแขงขันสูความเปนเลิศและ

มีความรับผิดชอบตอสังคม และสังคมรวมกันตรวจสอบ (โดยหลักการเมื่อมีการแขงขันกัน 

สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตนทุนจะถูกลง ในขณะที่การเรียนการสอนจะดีขึ้น 

และผูเรียนมีคุณภาพมากขึ้น แตในความเปนจริงยังถูกบิดเบือนยังไมเปนเชนน้ัน) 

• ระบบการศึกษาไทยกําลังไปผิดทิศทาง ที่เห็นไดชัดคือการเติบโตอยางรวดเร็วของโรงเรียน

กวดวิชา เกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาในโรงเรียน ทําใหผูปกครองตองสงลูกเรียนกวดวิชา ซึ่งทํา

ใหประเทศสูญเสียเงินและทรัพยากรไปมหาศาล และยังทําใหชองวางระหวางคนจนและคน

รวยกวางขึ้น   
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สรุปแบบสาํรวจความคิดเห็น: การลงทุนทางสังคมดานการศึกษา 

 
ความทั่วถึงและเทาเทียมทางการศึกษา 

แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ป พ.ศ. 2540, 2550) จะระบุวาทุกคนยอมมีสิทธิไดรับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 12 ป อยางเสมอกันและมีคุณภาพ โดยรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป น้ัน ในความเปนจริง ยังมีปญหาที่ทําให

เด็กไมสามารถเขาเรียนไดจริงแมในระดับการศึกษาภาคบังคับ และไมสามารถเรียนไดจนจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งโอกาสในการศึกษาตอในขั้นสูงกวาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังมีขอจํากัดและเหลื่อมล้ํา 

ประเด็นพิจารณาในเรื่องความทั่วถึงและเทาเทียมทางการศึกษาจึงประกอบดวย 

• โอกาสทางการศึกษา (สามารถเขาเรียนไดจริง) 

• สามารถเรียนไดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (12+3) 

• ไดเรียนฟรีจริง 12/15 ป 

• โอกาสในการศึกษาตอในขั้นสูงกวาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ขอมูลปจจุบัน 
• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15-59) พบวา อยูในระดับ 8.7 ป ในป 2549  

• การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐมีนโยบายจัดใหเรียนฟรี พบวายังมีเด็กเขาเรียนจริงทั้งหมดประมาณรอยละ 

92-93 (มีเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาประมาณรอยละ 7-8)  

• เมื่อมีระดับการศึกษาสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันจะเพิ่มขึ้น โดยการศึกษาระดับประถม มัธยมตน 

และมัธยมปลายมีอัตราการออกกลางคันรอยละ 0.69  2.11 และ2.21 ตามลําดับ ในป 2548 

• ในป 2550 อัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึกษา สายสามัญคิดเปนรอยละ 50 ในขณะที่สายอาชีพ

อยูที่รอยละ 38 สวนอัตราการเรียนตอในระดับอุดมศึกษาสายสามัญก็มีอัตราสูงกวามากคือ เทากับ

รอยละ 77 ในขณะที่สายอาชีพเทากับรอยละ 39 

 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

การสรางโอกาสใหผูที่อยูในวัยเรียนและผูที่อายุเกินวัยเรียนแตตองการเรียนใหสามารถเรียนไดจริงจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (12 ป) คือจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/อาชีพ) หรือเทียบเทา 

Scenario1 
(ภายใน 5 ป) 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 10 ป (แผนฯ 10) 

• อัตราการเขาเรียนจริง 100% 

Scenario2 

(ภายใน 10 ป) 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 12 ป (กศ.ขั้นพ้ืนฐาน) 

• อัตราการเขาเรียนจริง 100% 

Scenario3 

(ภายใน 15 ป) 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 14 ป (สายอาชีพ) และ 16 ป (สายสามัญ) 

• อัตราการเขาเรียนจริง 100% 

 

 

 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-82 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

สําหรับในดานความทั่วถึงและเทาเทียมนั้น ผูเขาประชุมสวนใหญเห็นควรใหทํา  

• โดยในเรื่องจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย เห็นวา Scenario1 ปการศึกษาเฉลี่ย 10 ป มีความ
เปนไปไดมากที่สุด เทียบกับ Scenario2 ที่เห็นวามีความเปนไปไดนอย   และ Scenario 

3 ที่เห็นวามีความเปนไปไดนอยจนถึงเปนไปไมได  โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมคือ 

o การคํานวณปการศึกษาเฉลี่ยควรใชชวงอายุไมเกิน 40 ป เน่ืองจากกลุมอายุ

เกิน 40 ปจะดึงกลับเขาระบบเพื่อเรียนเพ่ิมจะทําไดยากมาก 

o ควรมีการรวมเรื่องการฝกอาชีพ ใหสามารถเทียบวุฒิและนับปการศึกษาได 

โดยเฉพาะสําหรับคนกลุมอายุ 40 ปขึ้นไป 

o การกําหนดปการศกึษาเฉลี่ยวาจะปนเทาใด ควรศึกษาความเปนไปไดกอน 

o ใน Scenario 3 ปการศึกษาเฉลี่ยแยกสายสามัญ หรืออาชีพไมได 

o ควรเพิ่มการวัดเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะ

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย อาจจะไมใชการศึกษาตอเนื่องก็ได 

• ในเรื่องอัตราการเขาเรียนจริง สวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดนอยในทุก Scenario  
โดยมีความเห็นเพิ่มเติมคือ 

o อัตราการเขาเรียน Scenario1  ควรเปนการศึกษาภาคบังคับ สวน Scenario 2 

และ3 ควรเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

o อัตราการเขาเรียน 100% เปนไปไดยาก เพราะตองรวมคนตางดาวดวย 

o การวัดเพียงอัตราการเขาเรียนจริงอาจยังไมพอ ควรเพิ่มเรื่องอัตราการเรียนจบ

ดวย 

คุณภาพการศึกษา 

คุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาทักษะยังไมสอดคลอง (match) กับความตองการของตลาดแรงงาน 

และความตองการกําลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ และการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ (เอกชน 

ชุมชน) ยังอยูในระดับตํ่า  การยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงตองอาศัยการพัฒนาและรวมมือกันของทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

• ผูเรียน  

• ครู อาจารย และบุคคลากรทางการศึกษา  

• สถานศึกษาและพัฒนาทักษะ 

• ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ(การบริหารจัดการและกระจายอํานาจ)  

• แหลงความรูอื่น ๆ เชน วัด ชุมชน และการเชื่อมโยงทุนทางสังคม 

ขอมูลปจจุบัน 

• การประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในป 2551-2550 โดย World Economic 

Forum (WEF) ชี้คุณภาพทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาของไทยอยูในระดับกลาง (อันดับ 64 

จากทั้งหมด 134 ประเทศ) ในขณะที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยูในเกณฑที่ตํ่ากวา และ

ความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ยังอยูในเกณฑไมสูงนัก (อันดับ 55 จากทั้งหมด 134 

ประเทศ) รวมถึงการใหบริการดานวิจัยและการฝกอบรมที่ยังมีอยูไมมากนัก (อันดับที่ 51) 
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• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2545 – 2550 ที่

วัดจากคะแนนเฉลี่ยรายวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พบวามีแนวโนม

ลดลง (คะแนนเฉลี่ยไมเกินรอยละ 35 ในป 2550) 

• แรงงานที่เปนอยูในปจจุบันน้ียังหางจากที่อุตสาหกรรมคาดหวังไวมากในทุกดาน ทั้งทักษะเชิงคิด 

คอมพิวเตอร และภาษา 

• สัดสวนของนักเรียนสายสามัญ และนักเรียนสายอาชีพ ปจจุบันอยูที่ 55:45 

• การประเมินของ สมศ.พบวา ชวง 3 ปแรกที่ประเมิน (2549-2551) มีโรงเรียน 20% ไมผาน

มาตรฐาน โดยโรงเรียนกวา 4,000 แหง มีมาตรฐานขั้นตํ่า สวนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทําให

นักเรียนมีความสุขและความดีน้ันลดลงเหลือแค 50% แตโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทําใหเด็ก

เปนคนเกงกลับเพ่ิมขึ้น 15-20% 

• งานวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานอยูในภาครัฐและมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญโดยมีสัดสวน

คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและมหาวิทยาลัยเทียบกับภาคเอกชนเทากับ 64 : 36 

(ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2549) 

 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

“ผูที่จบการศึกษาจะตองมีคุณภาพ” ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) 

สอดคลอง (match) กับความตองการของประเทศ  ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการขยาย

การศึกษา การยกระดับและพัฒนามาตรฐานครูและสถานศึกษาใหเทาเทียมกันทั้งประเทศ และสงเสริมการจัด

การศึกษาของเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ดวย

ความรวมมือกันของทุกภาคสวน 

Scenario2 และ 

Scenario3 

(ภายใน 10-15 ป) 

• คะแนนเฉลี่ย/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

• เพ่ิมสัดสวนสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ซึ่งเปนที่ตองการในตลาดแรงงานเปน 50:50 

• กําลังคนดานวิทยาศาสตร 
• บุคคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 

 

สําหรับในดานคุณภาพการศึกษานั้น ผูเขาประชุมสวนใหญเห็นควรใหทํา  

โดยเพิ่มคะแนนเฉลี่ย/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เห็นวามีความเปนไปไดมาก ในขณะที่การเพิ่ม

สัดสวนสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ซึ่งเปนที่ตองการในตลาดแรงงานเปน 50:50  การเพิ่มกําลังคนดาน

วิทยาศาสตร และบุคคลากรดานการวิจัยและพัฒนา เห็นวาเปนไปไดนอย โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมคือ 

• คะแนนเฉลี่ย/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

o เพ่ิมผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ. 

o ควรมีการวัดคุณภาพ และตรวจสอบผลงานแบบ internal และ external control 

(อาจจางเอกชนดําเนินการ) 

o เพ่ิมการวัดอัตราการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา (อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) 
o ควรมีการวัดความพึงพอใจของผูประกอบการดวย 

o ควรวัดคุณภาพวิชาการ (ในเขตเมือง) รวมกับการวัดทักษะองคความรูการพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง (มากกวาการวัดดวยใบประกาศเทาน้ัน) 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-84 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• สัดสวนสายอาชีพตอสายสามญั (50:50) 

o ควรกําหนดขั้นตํ่าในระยะสั้นที่เปนไปได และสามารถไปไดถึง 

o สัดสวนนี้ไมควรกําหนดเปนอัตราที่คงที่ตายตัว เน่ืองจากอาจตองเปลี่ยนแปลงไป

ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด 

• กําลังคนดานวิทยาศาสตร 

o เราอาจตองการคนที่คิดเปนวิทยาศาสตร มีเหตุมีผล มากกวาจํานวนคนที่จบดาน

วิทยาศาสตร 

o กําลังคนดานวิทยาศาสตร สาขาไหน อาจตองเจาะจงมากขึ้น 

o อาจปรับตัวชี้วัดกําลังคนใหแสดงถึงความสมดุลดานวิชาการ ไมมุงไปเพียงดานใด

ดานหนึ่ง เพราะกําลังคนที่มีคุณภาพดานสังคมศาสตรบางสาขาก็จําเปนเพ่ือจรรโลง

และพัฒนาองคความรูในประเทศ เชนศาสนา ประวัติศาสตร 

• บุคคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 

o ควรกําหนดขั้นตํ่าในระยะสั้นที่เปนไปได และสามารถไปไดถึง เพ่ือสราง awareness 

• ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนาครู 

o เพ่ิมคุณภาพครูใหเทาเทียมกันทั้งประเทศ 

o เพ่ิมเงินเดือนครู บนพื้นฐานของคุณภาพ เพ่ือจูงใจ  

o วัดคุณภาพครูจากผลงานเชิงประจักษ (พัฒนาการของนักเรียน) แทนการวัดจาก

ผลงานที่สงประเมิน (สามารถจางทําได) ซึ่งไมแสดงใหเห็นวาพัฒนาเด็กไดมากนอง

เพียงใด 

• การมสีวนรวมของเอกชน เชนการรวมพัฒนาหลักสูตร ครูสหกิจ เปนตน 
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แบบสํารวจความคิดเหน็: การลงทนุทางสังคมดานการศึกษา 

ความทั่วถึงและเทาเทียมทางการศึกษา 

แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ป พ.ศ. 2540, 2550) จะระบุวาทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม

นอยกวา 12 ป อยางเสมอกันและมีคุณภาพ โดยรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และใหมีการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ป นั้น ในความเปนจริง ยังมีปญหาที่ทําใหเด็กไมสามารถเขาเรียนไดจริงแมในระดับการศึกษาภาคบังคับ และไม

สามารถเรียนไดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งโอกาสในการศึกษาตอในขั้นสูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีขอจํากัดและ

เหล่ือมล้ํา 

ประเด็นพิจารณาในเรื่องความทั่วถึงและเทาเทียมทางการศึกษาจึงประกอบดวย 

• โอกาสทางการศึกษา (สามารถเขาเรียนไดจริง) 

• สามารถเรียนไดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12+3) 

• ไดเรียนฟรีจริง 12/15 ป 

• โอกาสในการศึกษาตอในขั้นสูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ขอมูลปจจุบัน 
• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15-59) พบวา อยูในระดับ 8.7 ป ในป 2549  

• การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐมีนโยบายจัดใหเรียนฟรี พบวายังมีเด็กเขาเรียนจริงทั้งหมดประมาณรอยละ 92-93 (มี

เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาประมาณรอยละ 7-8)  

• เมื่อมีระดับการศึกษาสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันจะเพิ่มขึ้น โดยการศึกษาระดับประถม มัธยมตน และมัธยมปลายมีอัตรา

การออกกลางคันรอยละ 0.69  2.11 และ2.21 ตามลําดับ ในป 2548 

• ในป 2550 อัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึษา สายสามัญคิดเปนรอยละ 50 ในขณะที่สายอาชีพอยูท่ีรอยละ 38 สวนอัตรา

การเรียนตอในระดับอุดมศึกษาสายสามัญก็มีอัตราสูงกวามากคอื เทากับรอยละ 77 ในขณะที่สายอาชีพเทากับรอยละ 39 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

การสรางโอกาสใหผูที่อยูในวัยเรียนและผูที่อายุเกินวัยเรียนแตตองการเรียนใหสามารถเรียนไดจริงจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (12 ป) คือ

จนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/อาชีพ) หรือเทียบเทา 

Scenario1 

(ภายใน 5 ป) 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 10 ป (แผนฯ 10)  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• อัตราการเขาเรียนจริง 100%  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario2 

(ภายใน 10 ป) 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 12 ป (กศ.ขั้น

พื้นฐาน) 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• อัตราการเขาเรียนจริง 100%  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3 

(ภายใน 15 ป) 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 14 ป (สายอาชีพ) 

และ 16 ป (สายสามัญ) 
 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• อัตราการเขาเรียนจริง 100%  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม: 
 

 ระยะเวลา: 

 

  



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-86 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

คุณภาพการศึกษา 

คุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาทักษะยังไมสอดคลอง (match) กับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการกําลังคน

ท่ีมีคุณภาพของประเทศ และการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ (เอกชน ชุมชน) ยังอยูในระดับต่ํา  การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาจึงตองอาศัยการพัฒนาและรวมมือกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

• ผูเรียน  

• ครู อาจารย และบุคคลากรทางการศึกษา  

• สถานศึกษาและพัฒนาทักษะ 

• ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ(การบริหารจัดการและกระจายอํานาจ)  

• แหลงความรูอ่ืน ๆ เชน วัด ชุมชน และการเชื่อมโยงทุนทางสังคม 

ขอมูลปจจุบัน 

• การประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในป 2550-2551 โดย World Economic Forum (WEF) ชี้คุณภาพ

ทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาของไทยอยูในระดับกลาง (อันดับ 64 จากทั้งหมด 134 ประเทศ) ในขณะที่การศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาอยูในเกณฑท่ีต่ํากวา และความรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ยังอยูในเกณฑไมสูงนัก (อันดับ 55 จาก

ท้ังหมด 134 ประเทศ) รวมถึงการใหบริการดานวิจัยและการฝกอบรมที่ยังมีอยูไมมากนัก (อันดับที่ 51) 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2545 – 2550 ท่ีวัดจากคะแนนเฉลี่ยรายวิชา 

โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พบวามีแนวโนมลดลง (คะแนนเฉลี่ยไมเกินรอยละ 35 ในป 2550) 

• แรงงานที่เปนอยูในปจจุบันน้ียังหางจากที่อุตสาหกรรมคาดหวังไวมากในทุกดาน ท้ังทักษะเชิงคิด คอมพิวเตอร และภาษา 

• สัดสวนของนักเรียนสายสามัญ และนักเรียนสายอาชีพ ปจจุบันอยูท่ี 55:45 

• การประเมินของ สมศ.พบวา ชวง 3 ปแรกที่ประเมิน (2549-2551) มีโรงเรียน 20% ไมผานมาตรฐาน โดยโรงเรียนกวา 

4,000 แหง มีมาตรฐานขั้นต่ํา สวนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทําใหนักเรียนมีความสุขและความดีนั้นลดลงเหลือแค 50% 

แตโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จทําใหเด็กเปนคนเกงกลับเพิ่มขึ้น 15-20% 

• งานวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานอยูในภาครัฐและมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญโดยมีสัดสวนคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา

ของภาครัฐและมหาวิทยาลัยเทียบกับภาคเอกชนเทากับ 64 : 36 (ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2549) 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

“ผูที่จบการศึกษาจะตองมีคุณภาพ” ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคลอง (match) กับความตองการ

ของประเทศ  ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการขยายการศึกษา การยกระดับและพัฒนามาตรฐานครูและสถานศึกษาใหเทาเทียม

กันทั้งประเทศ และสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ดวย

ความรวมมือกันของทุกภาคสวน 

Scenario2 

และ 

Scenario3 

(ภายใน 10-15 ป) 

• คะแนนเฉลี่ย/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• เพิ่มสัดสวนสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ซึ่งเปน

ที่ตองการในตลาดแรงงานเปน 50:50 
 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• กําลังคนดานวิทยาศาสตร  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• บุคคลากรดานการวิจัยและพัฒนา  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม: 
 

 ระยะเวลา: 
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รายชือ่ผูเขารวมประชุมสนทนากลุม  (Focus Group) ครั้งท่ี 2 

โครงการศกึษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลีย่นแปลงทางสังคม  

และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ดานการศึกษา 

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552  เวลา 8.30-13.00 น. 

ชั้น 2 สถาบนัวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร สป.ศธ. 

นางสาวหรรษา  เลาหเสรีกุล หัวหนากลุมยุทธศาสตรและแผนกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุรชัย  คุมสมบัติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสาวศรีวิไล  แซเจีย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. 

นายอาคม  ญาณศิลปน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

นางเพ็ญศรี  อรุณรุงเรือง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

นางรัชนี  ศิลปบรรเลง นักวิชาการศึกษา 

นางสาวปยะมาศ  เมิดไธสง นักวิชาการศึกษา 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นายปรีชาญ  เดชศรี ผูชวยผูอํานวยการ 

สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษา สพฐ. 

นางสาว เสริมสุ ข   ธรรมกิ จ หัวหนากลุมสารสนเทศ 

นางสาวทัศนีย  วัชราไทย นักวิเคราะหชํานาญการ 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

นางดรุณี  จําปาทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางปทมา  ปนทวังกูร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นายอาณัติ พงศสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา 

นางสาวสุภาวดี คูณศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวเสาวภาค เสียงเครือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

นายสมศักด์ิ  ตันติแพทยางกูร ผูอํานวยการกลุมพัฒนานโยบายอุดมศึกษา 

นายศุภโชค  สุขมาก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายอธิปไตย  โพแตง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

นายภูเบศร  จูละยานนท ผูอํานวยการสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น 

ทั่วไป 

อ. มัณฑนา  ศังขะกฤษณ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นางสาววาสิณี  แนวพนิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสาวกานดา  ชูเชิด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางรสวันต  วรรณกะลัศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางกิ่งแกว  เพรียบพรอม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวอรอุมา  วิทยาพูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางเนาวรัตน  อยูนาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวอรพรรณ  โตเผาพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางวีณา  เตชะศิริสวัสด์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

TDRI 

ดร. สมชัย  จิตสุชน    หัวหนาโครงการวิจัยฯ 

นางจิราภรณ  แผลงประพันธ นักวิจัยอาวุโส 

นายยศ  วัชระคุปต นักวิจัยอาวุโส 

นางสาวนันทพร  เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส 

นายกระแสร  อรามเสรีวงศ นักวิจัย 

นางสาววิไล  ทิวากรโกมล เลขานุการโครงการ 
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ภาคผนวก 10 

สรุปการสนทนากลุม (Focus Group) ครั้งที่ 2 

การลงทุนดานการพัฒนาฝมือแรงงาน: เชิงคุณภาพ 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคมภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม

และการปรบัตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู: ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552  เวลา 11.30-16.30 น. 

ช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

 

1. คุณภาพแรงงาน นอกจากมองที่ความตองการตลาด ยังตองคํานึงถึง “ฉันทะ” (การรักที่จะ

ทํางานนั้น) ของแรงงานเองดวย  

2. ไทยยังขาดกฎหมายหรือขอกําหนดดานคุณวุฒิวิชาชีพ ผูกกับระบบคาจาง ทําใหไดแรงงานที่

ไมมีคุณภาพ และขาดแรงจูงใจในการพัฒนา (ตัวอยางในประเทศ สิงคโปร มาเลเซีย 

เวียดนาม คนจะเปนชางตองสอบมีใบประกาศชาง เปนตน) 

3. ตอนนี้ไทยกําลังรางขอกําหนดเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพ แตยังมีอุปสรรคในเรื่องใครจะพัฒนาให

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4. ปจจุบันมาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานยังไมเชื่อมโยงไปสูมาตรฐานระดับชาติ 

5. ประเด็นเรื่องภาคธุรกิจที่ความตองการเปลี่ยนแปลงเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทําให

การพัฒนาฝมือแรงงานหรือการผลิตคนจากสถานศึกษาไมทันตอความตองการ เอกชนบาง

รายจึงไมรอและลงมือดึงคนจากระบบมาพัฒนาเอง 

 มีตัวอยางจากบริษัทปูนซีเมนตไทย ที่เขามาฝกพัฒนาแรงงานเอง โดยใช 

model school รวมกับอาชีวศึกษา 47 ภาคที่มีโรงงานของบริษัทต้ังอยู โดย 

1)นํานักศึกษาเรียนในพื้นที่โรงปูนจริง ฝกทําจริง และ 2)ฝกครูผูสอนไป

ดวย เพ่ือใหไปสอนลูกศิษยเพ่ิมเติมไดจริง ผลคือลดเวลาที่นักศึกษาจะเปน

แรงงานที่ทํางานกับปูนซิเมนตไดจริงจาก 1 ป เปน 3-6 เดือน 

 โรงเรียนปญญาภิวัฒน ของบริษัท CP  คัดเลือกคนเพ่ือเขามาเรียน พอจบ

การศึกษาก็รับเขาทํางานในบริษัท 

 Toyota Academy  รับนักศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมมาฝกเพ่ือเขาทํางาน 

6. การพัฒนาแรงงานภาคเกษตร สําคัญไมยิ่งหยอนกวาภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากปจจุบัน

ภาคเกษตรไดลดความสําคัญลงเรื่อยๆ เปนภาคที่ประกอบดวยแรงงานสูงอายุจํานวนมาก 

และยังมีประเด็นแรงงานตางดาวในบางสาขา เชนประมง ปจจุบันไดมีโครงการยุวชนเกษตร 

เพ่ือดึงแรงงานรุนใหมกลับเขาสูภาคเกษตร มีการชวยเหลือแรงงานสูงอายุ โดยอบต.จัดฝก

อาชีพ จัดวิสาหกิจชุมชน จัดสวัสดิการชุมชน 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 
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7. การฝกพัฒนาแรงงานดานอุตสาหกรรม โรงงานใหญๆมีความตองการ (need) มีเงิน ทําเอง

ได แตภาคเกษตร รวมทั้ง SMEs ขาดอํานาจตอรอง รัฐตองเขามาชวยในการฝกแรงงาน 

โดยเฉพาะการยกระดับฝมือแรงงาน 

8. อบต. มีทรัพยากรมาก นาจะหันมาทําเรื่องการฝกพัฒนาฝมือแรงงานดวย แตในความเปน

จริงหาก อบต. หรือเทศบาลจะทําตรงนี้ก็ยังติดปญหาเรื่องกฎระเบียบที่ไมไดกําหนดบทบาท

หนาที่ใหทํา 

9. โครงการตนกลาอาชีพ ที่ใหผลดีคือทางสถาบันไฟฟา ใหโรงงานไปทําเองตามความตองการ

ของโรงงาน ตองการใหแรงงานมีทักษะใดเพิ่มก็ฝกดานนั้น 

10. ประเด็นหลักในการพัฒนาของไทย คือการขาดความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงจากการนํา

ความรู ไปใชประโยชน และกระจายตอเศรษฐกิจสังคมโดยรวม ตองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรู  

11. ตัวอยางการพัฒนาที่สําเร็จจาก สวทช. เปนแบบใชการจูงใจ ไมมีบังคับ โดยการพัฒนาตอง

ผานตัวองคกรเปนหลัก ชู success case และพยายามใหเห็นประโยชนที่จับตองได เมื่อ

องคกรเห็นความสําคัญ (พัฒนาแลวไดอะไร) ทรัพยากรในองคกรก็จะไดประโยชนตามมา  

12. จากประสบการณในการอบรมองคกรตางๆ พบวา เอกชนที่ประสบความสําเร็จและพัฒนา

ปรับตัวไดเร็วคือองกรคที่มีบุคคลากรที่หลากหลายโดยเฉพาะทักษะระดับกลางจนถึงสูง เน่ือง

เมื่อมีความรูใหมเขามาจะมีคนรองรับและพัฒนาตอไป ในขณะที่องคกรที่ขาดบุคคลากร

ระดับกลางมีแตระดับลาง หรือสูงไปเลยจะมีการพัฒนาไดชากวามากเนื่องจากมมีบุคคลากร

รองรับความรูใหมๆเพื่อมาพัฒนาไดทัน 

13. การอบรมผูบริหาร (แรงงานระดับสูง) ตลอดจนหัวหนางาน ขององคกรก็เปนสิ่งสําคัญและ

จําเปน เพ่ือรองรับและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  

 ตัวอยางบริษัทดานสิ่งทอที่ประสบปญหาเศรษฐกิจ การสงออก และขาดทุน

อัตราแลกเปลี่ยนจนตองปดโรงงาน จึงควรมีการอบรมเพิ่มเติมในเรื่อง

การเงิน เศรษฐกิจ และการคาดการณ 

14. ประเด็นผูสูงอายุ ควรไดรับการอบรมเพื่อใหสามารถดํารงชีพเลี้ยงตัวเองไดอยางมีคุณภาพ 

และมีคุณคา 

 ตัวอยางประเทศญี่ปุน มีการจางผูสุงอายุเก็บเงินในดานเก็บเงิน 

 ประเทศสิงคโปร จางผูสูงอายุเก็บถาดอาหารในศูนยอาหาร 

 มีขอเสนอใหจางผูสูงอายุดูแลเด็กเล็กตามศูนย นอกจากจะไดประโยชนที่

ผูสูงอายุมีคุณคาและสามารถเลี้ยงชีพไดแลว ยังชวยสรางคุณคาสายใยทาง

สังคมดวย 

15. สังคมไทยขาดความภูมิใจในวิชาชีพ จึงทําใหไมเกิดการพัฒนา 
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สรุปแบบสาํรวจความคิดเห็น: การลงทุนทางสังคม 

ดานการพฒันาฝมือแรงงาน 

ความทั่วถึงและเทาเทียมในการไดรับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

แมภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชนควรมีหนาที่ในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับแรงงานของ

ตน (ภาครัฐไดออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปรับปรุงมา

จาก พ.ร.บ. สงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 โดยเพิ่มบทบาทของนายจางหรือสถานประกอบการใหมี

สวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้น) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการของตน และสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพแรงงานและผลิตภาพแรงงานของสังคมโดยรวมแลว การฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงานยัง

ถือเปนบริการทางสังคม (social service) ที่รัฐตองจัดใหกับประชาชน โดยมีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปน

หนวยงานหลักที่ใหบริการ 
ดังน้ันประเด็นการพิจารณาในเรื่องการเขาถึงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

คือ 

1 มีชองทางในการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานครอบคลุมทุกวัตถุประสงค 
• กอนเขาทํางาน (แรงงานใหม ใหไดมีอาชีพ) 

• ระหวางทํางาน (ยกระดับฝมือแรงงาน เพ่ิมรายได เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน) 

• เพ่ือยาย / เปลี่ยนอาชีพ / มีอาชีพเสริม (ฝกเสริมทักษะ เพ่ิมรายได) (แรงงาน ผู

วางงานและผูสูงอายุ) 

2 มีชองทางในการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานครอบคลุมทุกระดับทักษะฝมือแรงงาน  
• ระดับตน คือแรงงานไรฝมือ/แรงงานใหม 
• ระดับกลาง คือแรงงานกึ่งฝมือ-มีฝมือ และ 

• ระดับสูง คือแรงงานฝมือระดับสูง รวมถึงผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร 

 

ขอมูลปจจุบัน 

• ในป 2551 (การดําเนินงานของป 2550) สถานประกอบการที่มีการจางงานตั้งแต 100 คนขึ้นไปที่

จัดฝกอบรมครบตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด (สถานประกอบการประเภทที่ 1) และไมตองจาย

สมทบ คิดเปนรอยละ 65.17 ของสถานประกอบการที่อยูในขายบังคับ 

• การบรรจุงานกับตําแหนงงานวางทุกระดับการศึกษา พบวามีสัดสวนของผูไดรับการบรรจุงานนอย

กวาตําแหนงงานวาง (รอยละ 54.06) ขณะที่ผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางมีถึงรอยละ 122.0 แต

ไดรับการคัดเลือกเขาบรรจุเพียงรอยละ 54.06 แสดงใหเห็นวายังมีตําแหนงงานวางอยูอีกรอยละ 

45.94 ที่ยังไมมีการบรรจุงาน 

• ผูสมัครระดับปริญญาตรีที่มีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางถึงรอยละ 95.94 ไมได

หมายความวา ผูจบปริญญาตรีไดทํางานสูง (เกือบรอยละ 100) เพราะผูสมัครงานมีมากกวา

ตําแหนงงานถึงเทาตัว (รอยละ 187.4) แตอัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานมีเพียงครึ่งหน่ึง(รอย

ละ 51.2) ที่ไดรับการบรรจุ ดังน้ันการที่ผูจบปริญญาตรีไดบรรจุงานสูงเมื่อเทียบกับตําแหนงงานวาง 

จึงนาจะหมายถึงการบรรจุงานต่ํากวาระดับการศึกษาที่สําเร็จหรือการลดวุฒิเพ่ือเขาสูการทํางานต่ํา

ระดับมีมาก 

• ตัวเลขผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2547 (จาก 0.3 ลานบาทตอคนตอ

ป เปน 2 ลานบาทตอคนตอป)  หลังจากนั้นก็มีแนวโนมลดลงมาอยูที่ประมาณ 1.8 ลานบาทตอคน

ตอป 

 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-92 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

การสรางโอกาสใหผูที่วางงานไดรับการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ ใหผูที่มีงานทําอยูแลวสามารถไดรับการฝกยกระดับฝมือ

แรงงาน รวมทั้งสรางโอกาสในการไดรับการฝกพัฒนาทักษะเพื่อยาย/เปลี่ยนอาชีพ มีอาชีพเสริม 

Scenario1  

(ภายใน 5 ป)  

และ  
Scenario2  

(ภายใน 10 ป) 

 

• สถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 85% 

• ผูอยูในกําลังแรงงาน (ผูมีงานทํา และผูวางงาน) ไดรับการฝกอบรม  

• การมีงานทําของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน  

• การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน  

• การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน 

สําหรับในดานความทั่วถึงและเทาเทียมในการไดรับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานนั้น ผูเขา

ประชุมสวนใหญเห็นควรใหทํา โดย 

• ในเรื่องใหสถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 มีจํานวน 85% ภายใน 5 ป (Scenario1) เห็นวามี

ความเปนไปไดนอย แตภายใน 10 ป (Scenario2) เห็นวามีความเปนไปไดมาก 

• ผูอยูในกําลังแรงงาน (ผูมีงานทํา และผูวางงาน) ไดรับการฝกอบรม และการมีงานทําของผูที่

ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน เห็นวามีความเปนไปไดมาก 

• การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน มีความเห็นวาเปนไปไดมากและ

นอยเทาๆกัน 

• การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน เห็นวามีความเปนไปไดมาก 

ความเห็นเพิ่มเติม 

o สถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 มีจํานวถึง 85% เปนไปไดยาก เพราะตั้งแตบังคับใช

กฎหมายยังไมเคยเกิน 70% แตถาภายใน 10 ป อาจเปนไปไดถาปฏิบัติตามขั้นตอน

กฎหมายครบถวน 

o การมีงานทําไมไดขึ้นอยูกับการไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานเทาน้ัน แตยังขึ้นอยูกับ

ความตองการของผูจาง (ตลาดแรงงาน) ในขณะนั้นซึ่งมีความเปนพลวัตรตลอดเวลา 

o ผูอยูในกําลังแรงงานจํานวนไมนอย ไมตระหนักและไมเห็นความสําคัญของการฝกอบรม 

โดยเฉพาะผูไมมีรายไดประจํา ไดแกแรงงานนอกระบบประเภทตางๆ ซึ่งมีจํานวน

มากกวาแรงงานในระบบ 

o ใหความสําคัญกับการพัฒนาแรงงานในภาคเกษตร โดยในชวง 5 ป ควร 

 สรางโอกาสใหแกแรงงานภาคเกษตรเพื่อใหมีอาชีพเสริมในชวงที่วางงานตาม

ฤดูกาลดวย 

 การสรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จะตองมีการสงเสริมการ

รวมกลุมอาชีพ การสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน 

 การพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกร จะตองมีการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา

ชาวบาน โดยการอนุรักษ การสรางศูนยการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เชน

เทคโนโลยีชุมชนชวยประหยัดพลังงาน เงิน แรงงาน 

 ทุกหนวยงานควรรวมมือกับ อปท. / อบต.  ในทุกสังกัดในการพัฒนาและ

สงเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะชีพใหแกเกษตรกร 



ภาคผนวก ภ-93 

 
คุณภาพการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

สืบเนื่องจากเรื่องความทั่วถึงและเทาเทียมในการไดรับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานขางตน ยังมี

ประเด็นในการยกระดับและพัฒนามาตรฐานผูฝกอบรมและสถานฝกอบรมใหครอบคลุมความตองการ

ของแรงงานและตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและ

บุคลิกภาพ) สอดคลอง (match) กับความตองการของประเทศ  โดยอาศัยความรวมมือกันของทุกภาค

สวน ซึ่งประกอบดวยแงมุมตางๆ คือ 

• บุคคลากรดานการฝกอบรม 

• หนวยงานดานการฝกอบรม (รัฐ / เอกชน) 

• ความครอบคลุม  (ขอ 3) 

• ความรวมมือระหวางรัฐ / เอกชน 

• ระบบการฝกอบรม 

• การเนนคุณภาพ ควบคูกับปริมาณ 

• มีระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม (การมีงานทํา การเปลี่ยนแปลงรายได) 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

“แรงงานจะตองสามารถเลี้ยงชีพไดอยางมีคุณภาพ” 

‐ แรงงานในวัยทํางานจะตองมีคุณภาพทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคลอง 

(match) กับความตองการของประเทศ 
‐ แรงงานสูงอายจุะตองมีทักษะพอที่จะเล้ียงชีพได  
ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการขยายการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การยกระดับและพัฒนามาตรฐาน

ผูฝกอบรมและสถานฝกอบรมใหครอบคลุมความตองการของแรงงานและตลาดแรงงาน และสงเสริมการจัดการฝกอบรม

ขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การเรียนรูพัฒนาทักษะฝมือดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยความรวมมือกัน

ของทุกภาคสวน 

Scenario2 และ 

Scenario3 

(ภายใน 10-15 ป) 

• การมีงานทําของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน  

• การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน  

• การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน 

สําหรับในดานคุณภาพการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ผูเขาประชุมสวนใหญเห็นควรใหทํา โดย

เห็นวามีความเปนไปไดมาก โดยไดใหความเห็นเพ่ิมเติมคือ 

o ผูไดรับการพัฒนาฝมือควรไดรายไดเพ่ิม แตปญหาคือ นายจางจะมีความสามารถเพิ่ม

รายได (เงินเดือน คาจาง) ไดครบถวนหรือ โดยเฉพาะผูผานการฝกฝมือแรงงาน ตาม

พ.ร.บ. ป 2545 

o ผูผานการอบรมควรมีผลิตภาพสูงขึ้นแน แตถาผลตอบแทนไมแปรผันตาม ก็อาจมีปญหา

สมองไหลได ซึ่งกอปญหามากๆ 

o การพัฒนาแรงงานในภาคเกษตร โดยในชวง 5-10 ปควรพัฒนาทักษะแรงงานให

สามารถใชเครื่องจักรทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนได เน่ืองจากภาคเกษตรมี

แรงงานประมาณ 16 ลานคน จะอยูในภาคเกษตรอุตสาหกรรม (ในระบบ) เพียง 3 

ลานคน อยูนอกระบบถึง 13 ลานคนหรือ 60% ของแรงงานนอกระบบ สวนใหญเปน

แรงงานในครัวเรือน ซึ่งมีแนวโนมเปนผูสูงอายุมากขึ้น (เกือบครึ่งหน่ึงมีอายุเกิน 50 ป) 

การพัฒนาทักษะแรงงานใหสามารถใชเครื่องจักรทางการเกษตรทดแทนแรงงานคนได 

เปนสิ่งจําเปนเรงดวนในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรทั้งในปจจุบันและอนาคต 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-94 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

แบบสํารวจความคิดเหน็: การลงทนุทางสังคมดานพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

ความทั่วถึงและเทาเทียมในการไดรับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

แมภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชนควรมีหนาที่ในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับแรงงานของตน (ภาครัฐไดออก

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปรับปรุงมาจาก พ.ร.บ. สงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 

โดยเพิ่มบทบาทของนายจางหรือสถานประกอบการใหมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากขึ้น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

กิจการของตน และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพแรงงานและผลิตภาพแรงงานของสังคมโดยรวมแลว การฝกพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงานยังถือเปนบริการทางสังคม (social service) ท่ีรัฐตองจัดใหกับประชาชน โดยมีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนหนวยงานหลัก

ท่ีใหบริการ 

ดังนั้นประเด็นการพิจารณาในเรื่องการเขาถึงการพัฒนาทกัษะฝมือแรงงานอยางทั่วถึงและเทาเทียม คือ 

1 มีชองทางในการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานครอบคลุมทุกวัตถุประสงค 
• กอนเขาทํางาน (แรงงานใหม ใหไดมีอาชีพ) 

• ระหวางทํางาน (ยกระดับฝมือแรงงาน เพิ่มรายได เพิ่มผลิตภาพแรงงาน) 

• เพื่อยาย / เปลี่ยนอาชีพ / มีอาชีพเสริม (ฝกเสริมทักษะ เพิ่มรายได) (แรงงาน ผูวางงานและผูสูงอายุ) 

2 มีชองทางในการฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงานครอบคลมุทุกระดับทักษะฝมือแรงงาน  
• ระดับตน คือแรงงานไรฝมือ/แรงงานใหม 
• ระดับกลาง คือแรงงานกึ่งฝมือ-มีฝมือ และ 

• ระดับสูง คือแรงงานฝมือระดับสูง รวมถึงผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร 

ขอมูลปจจุบัน 

• ในป 2551 (การดําเนินงานของป 2550) สถานประกอบการที่มีการจางงานตั้งแต 100 คนขึ้นไปที่จัดฝกอบรมครบตาม

สัดสวนที่กฎหมายกําหนด (สถานประกอบการประเภทที่ 1) และไมตองจายสมทบ คิดเปนรอยละ 65.17 ของสถาน

ประกอบการที่อยูในขายบังคับ 

• การบรรจุงานกับตําแหนงงานวางทุกระดับการศึกษา พบวามีสัดสวนของผูไดรับการบรรจุงานนอยกวาตําแหนงงานวาง (รอยละ 
54.06) ขณะที่ผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางมีถึงรอยละ 122.0 แตไดรับการคัดเลือกเขาบรรจุเพียงรอยละ 54.06 แสดงให

เห็นวายังมีตําแหนงงานวางอยูอีกรอยละ 45.94 ท่ียังไมมีการบรรจุงาน 

• ผูสมัครระดับปริญญาตรีท่ีมีอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางถึงรอยละ 95.94 ไมไดหมายความวา ผูจบปริญญาตรีได

ทํางานสูง (เกือบรอยละ 100) เพราะผูสมัครงานมีมากกวาตําแหนงงานถึงเทาตัว (รอยละ 187.4) แตอัตราการบรรจุงานตอ

ผูสมัครงานมีเพียงครึ่งหนึ่ง(รอยละ 51.2) ท่ีไดรับการบรรจุ ดังนั้นการที่ผูจบปริญญาตรีไดบรรจุงานสูงเมื่อเทียบกับตําแหนง

งานวาง จึงนาจะหมายถึงการบรรจุงานต่ํากวาระดับการศึกษาที่สําเร็จหรือการลดวุฒิเพื่อเขาสูการทํางานต่ํากวาระดับมีมาก 

• การมีงานทําของผูท่ีไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน ??? 

• การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูท่ีไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน ??? 

• ตัวเลขผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2547 (จาก 0.3 ลานบาทตอคนตอป เปน 2 ลานบาทตอคน

ตอป)  หลังจากนั้นก็มีแนวโนมลดลงมาอยูท่ีประมาณ 1.8 ลานบาทตอคนตอป 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

การสรางโอกาสใหผูที่วางงานไดรับการฝกพัฒนาทักษะอาชีพ ใหผูที่มีงานทําอยูแลวสามารถไดรับการฝกยกระดับฝมือแรงงาน รวมทั้งสราง

โอกาสในการไดรับการฝกพัฒนาทักษะเพื่อยาย/เปลี่ยนอาชีพ มีอาชีพเสริม 

Scenario1 

(ภายใน 5 ป) 

• สถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 85%  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• ผูอยูในกําลังแรงงาน (ผูมีงานทํา และผู

วางงาน) ไดรับการฝกอบรม ??? 
 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 
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  • การมีงานทําของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือ
แรงงาน ??? 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

  • การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับการ
พัฒนาฝมือแรงงาน ??? 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

  • การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน ???  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario2 

(ภายใน 10 ป) 

• สถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 85%  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• ผูอยูในกําลังแรงงาน (ผูมีงานทํา และผู

วางงาน) ไดรับการฝกอบรม ??? 
 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

  • การมีงานทําของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือ
แรงงาน ??? 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

  • การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับการ
พัฒนาฝมือแรงงาน ??? 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

  • การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน ???  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม: 
 

 ระยะเวลา: 

 

คุณภาพการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

สืบเนื่องจากเรื่องความทั่วถึงและเทาเทียมในการไดรับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานขางตน ยังมีประเด็นในการยกระดับและ

พัฒนามาตรฐานผูฝกอบรมและสถานฝกอบรมใหครอบคลุมความตองการของแรงงานและตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพทั้งดาน

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคลอง (match) กับความตองการของประเทศ  โดยอาศัยความ

รวมมือกันของทุกภาคสวน ซ่ึงประกอบดวยแงมุมตางๆ คือ 

• บุคคลากรดานการฝกอบรม 

• หนวยงานดานการฝกอบรม (รัฐ / เอกชน) 

• ความครอบคลุม  (ขอ 3) 

• ความรวมมือระหวางรัฐ / เอกชน 

• ระบบการฝกอบรม 

• การเนนคุณภาพ ควบคูกับปริมาณ 

• มีระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม (การมีงานทํา การเปลี่ยนแปลงรายได) 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

“แรงงานจะตองสามารถเลี้ยงชีพไดอยางมีคุณภาพ” 

‐ แรงงานในวัยทํางานจะตองมีคุณภาพทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคลอง (match) กับความ

ตองการของประเทศ 
‐ แรงงานสูงอายุจะตองมีทักษะพอที่จะเลี้ยงชีพได  

ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการขยายการฝกพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การยกระดับและพัฒนามาตรฐานผูฝกอบรมและสถาน

ฝกอบรมใหครอบคลุมความตองการของแรงงานและตลาดแรงงาน และสงเสริมการจัดการฝกอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การเรียนรู

พัฒนาทักษะฝมือดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยความรวมมือกันของทุกภาคสวน 

 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-96 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

Scenario2 

และ 

Scenario3 

(ภายใน 10-15 

ป) 

• การมีงานทําของผูที่ไดรับการพัฒนาฝมือ
แรงงาน ??? 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• การเปลี่ยนแปลงดานรายไดของผูที่ไดรับการ
พัฒนาฝมือแรงงาน ??? 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน ???  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม: 
 

 ระยะเวลา: 
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รายชือ่ผูเขารวมประชุมสนทนากลุม  (Focus Group) ครั้งท่ี 2 

โครงการศกึษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลีย่นแปลงทางสังคม  

และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ดานการพัฒนาฝมอืแรงงาน 

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552  เวลา 11.30-16.30 น. 

ชั้น 2 สถาบนัวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

นางจิราภรณ  วงศาโรจน ผูอํานวยการกองคลัง 

นายธวัช  เบญจาทิกุล ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาบุคลากรฝก 

นายสืบสัน จิตรพร  

กรมการจัดหางาน 

นางสาวกาญจนา  หันไชยศรี นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

นางประกาย  กิจธิคุณ เศรษฐกร  ชํานาญการพิเศษ 

นางสาวปนัดดา  แพรสีดํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

นายจารุบุณณ  ปวณานนท ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ 

สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย 

นายสมพงศ  นครศรี ประธานสถาบันฯ 

นางศิริพร  สุชาชาติ ผูอํานวยการสถาบันฯ 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

นายเจษฎา  ชางเจริญ วิศวกรโครงการ 

สถาบันยานยนต 

นายวัลลภ  เตียศิริ ผูอํานวยการสถาบันฯ 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

นางวนิดา  พิชาลัย ผูอํานวยการ 

บริษัทปูนซิเมนตไทย 

นายสาธิต  ยินดีพิธ ผูจัดการ HR Tools & System 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-98 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย   ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี   

ดร.ศิริชัย กิติวราพงศ นักวิชาการ 3 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นางยุพิน  รอดปอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางวิภาวดี  ชวนบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

นางสาวมนนิภา  สังขศักดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางเนาวรัตน  อยูนาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

TDRI 

ดร. สมชัย  จิตสุชน    หัวหนาโครงการวิจัยฯ 

นางจิราภรณ  แผลงประพันธ นักวิจัยอาวุโส 

นายยศ  วัชระคุปต นักวิจัยอาวุโส 

นางสาวนันทพร  เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส 

นายกระแสร  อรามเสรีวงศ นักวิจัย 

นางสาววิไล  ทิวากรโกมล เลขานุการโครงการ 
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สรุปการสนทนากลุม (Focus Group) ครั้งที่ 2 

การลงทุนดานสุขภาพ: เชิงคุณภาพ 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ดานสุขภาพ 

วันจันทรท่ี 24 สิงหาคม 2552  เวลา 13.30-16.30 น. 

ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

ประเด็นดานสุขภาพที่นําเสนอเพื่อพิจารณามี 5 ประเด็น ไดแก 

• การเขาถึงและความครอบคลุมของบริการสขุภาพ 

• ความยั่งยืนทางการคลังของระบบสุขภาพ 

• คุณภาพบริการสุขภาพ 

• ความเปนธรรมของระบบสุขภาพ 

• ระบบเสริมสรางสุขภาพ 

ผูเขารวมการสนทนากลุมไดพูดคุยแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นกันอยางหลากหลาย ซึ่งสามารถ

สรุปตามประเด็นที่ต้ังเปนโจทยไดดังน้ี 

การเขาถึงและความครอบคลุมของบริการสขุภาพ 

• เขตเมืองคนนิยมไปใชบริการที่คลินิกเน่ืองจากไมตองรอนาน ในขณะที่โรงพยาบาลตองรอนาน

และอาจไมประทับใจ เน่ืองจากผูใหบริการพูดจาไมดี 

• ควรพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่น สรางองคความรู และใชอาสาสมัครในทองถิ่น เพราะจะไม

มีอุปสรรคเรื่องภาษา 

ความยั่งยืนทางการคลังของระบบสุขภาพ 

• 3 กองทุนตางคนตางทํา ไมมีใครสามารถบอก direction ของประเทศได 

• หากจะรวม 3 กองทุนจะมีปญหา เพราะสวัสดิการขาราชการใชวิธี fee-for-service ในขณะที่

ประกันสังคมและ 30 บาท ใชวิธี capitation ทําใหรายจายตางกันมา  ปจจุบันสวัสดิการ

ขาราชการไมใหจายวิตามิน ก็สามารถตัดรายจายไปไดบางสวน 

• การรวมกองทุนจะชวยเรื่องการจัดการและ pooling risk  แตกอนที่จะรวมกองทุน ควร 

harmonized สิทธิ์ของแตละระบบกอน โดยตองใหเกิดความรูสึกวาไมมีความแตกตางกันระหวาง 

3 ระบบ  และผูใหบริการไมควรยึดระบบประกันมาเปนตัวแยกบริการ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-100 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• ประเทศเกาหลีรอยละ 90 ของสถานบริการเปนของภาคเอกชน  ประชากรรอยละ 97 รวมจาย 

contribution ยกเวนเฉพาะคนพิการ (รอยละ 3) ไมตองจาย โดยแตละอาชีพจะรวมจายแตกตาง

กัน ซึ่งประเมินจากทรัพยสิน (ไมใชรายได) แตอยางไรก็ตามเมื่อไปใชบริการก็ยังคงตองจาย co-

payment รอยละ 30  แตมีสิทธิเลือกไดวาจะใชวิธีการรักษาแผนปจจุบันหรือแผนโบราณ  แต 30 

บาทของเราเปน welfare ไมใช insurance กลาวคือรับอยางเดียว แตไมไดรวมจาย 

คุณภาพบริการสุขภาพ 

• ธรรมาภิบาล (governance) เปนเรื่องที่ไมคอยมีใครแตะ ไมเคยถูกตรวจสอบและประเมิน ควรมี

การดู และมี negative feedback กับโรงพยาบาลที่ทําไมดี และมี positive feedback (ใหรางวัล) 

กับหนวยบริการที่ดูแลสุขภาพหรือทําใหคนไมปวยได 

• รัฐมีงบลงทุนดานสุขภาพ 98% ใน sp2  ถาในอนาคตจะมี sp3 ควรลงทุนในเรื่องชุมชนเขมแข็ง

และบริการปฐมภูมิ 100% ทําสถานีอนามัยใหดีๆ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการลงทุนในคน มี 

institution of family physician care   การมีสถาบันจะสามารถบอกไดวาจะผลิตแพทยหรือ

พยาบาลกี่คน 

• ภาคเอกชนไมมีระบบสงตอและไมเนนการปองกัน เพราะตองการใหมีคนปวยจะไดรักษา และเกิด

กําไร  

• จุดออนของ primary care จะอยูในเขตเมือง เพราะสูโรงพยาบาลไมได ควรพัฒนา primary care 

ในเขตเมืองใหเขมแข็ง  ความจริงมี NGOs ที่ทํางานเชิงรุก แตไมเคยไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 

• ถาทําให primary care เขมแข็งจะชวยลดอัตราการตายของคนจน 

• ควรมีการลงทุนเพ่ือการพึ่งตนเอง รัฐสนับสนุน evidence สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีการ

แขงขัน เพ่ือใหราคาลดลง เชนกรณีเพชรสังมาต ใชรักษาโรคได แตมีราคาแพงกวาการไปหาหมอ 

ความเปนธรรมของระบบสุขภาพ 

• ประเทศไทยอยูในกลุม middle income country  มีรายจายดานสุขภาพประมาณรอยละ 6 ของ 

GDP รอยละ 50 ของรายจายดานสุขภาพเปนรายจาย out of pocket  ทําอยางไรใหสัดสวนของ 

out of pocket ลดลง 

• ในประเทศแคนาดา ใชระบบ UC ทั้งประเทศ ทุกคนไดรับบริการดานสุขภาพที่เทาเทียมกัน ไมมี

ความเหลื่อมล้ํา และรัฐหามไมใหมีสถานบริการรักษาพยาบาลเอกชนที่แสวงหากําไร 

• ผลการสํารวจในป 2006 พบวาการเขาถึงบริการยังมีความแตกตางกัน แมจะมีสิทธิ์เหมือนกันแต

ก็มี barrier ที่ทําใหเขาไมถึง เชน คาใชจายในการเดินทาง ภาษา  ถาจะใหคนจนหรือคนดอย

โอกาสไดรับความเทาเทียมตองใหแตมตอ อุปสรรคที่สําคัญคือเงิน  ที่ประเทศแคนาดาใหเงินคา

แท็กซีแกผูมารับบริการดวย 

• โรคบางโรคก็มีปญหาดานการยอมรับของสังคม เชน วัณโรค คนไขเขาไมถึง dot (ดูแลใหผูปวย

กินยาตอหนา) เมื่อแกปญหาโดยการไปใหยาที่บาน ก็มีปญหาหางานทําไมได ถูกสังคมรังเกียจ 

• กลุมธุรกิจเอกชนไมมีการ regulate และไมมีการควบคุมราคาการใหบริการ  อยางไรก็ตาม 

เน่ืองจากเราเปนประเทศเสรี health ก็ควรเสรี แตบางประเทศก็ไมเห็นดวย เพราะ health ไม

เหมือนสินคาทั่วไป ถาจะควบคุม 1.ตองตอบคําถามไดวารัฐบาลมีนโยบายอยางไรกับการคา
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สุขภาพ  2.ถาจะควบคุมราคา พรบ.สถานบริการใหสิทธิ์คนไขเปนผูตัดสินใจเองวาจะรักษา

หรือไม สถานพยาบาลแคชี้แจงเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษา  ดังน้ันภาครัฐตองมีจุดยืนมี

นโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมราคา  การตั้งราคาไดอยางเสรีทําใหสถานพยาบาลเอกชน

สามารถดูดหมอไดมากกวา (แพทยทั่วไปเอกชนเงินเดือน 90,000-100,000 ในขณะที่รัฐ

เงินเดือน 10,000-20,000 บาท  แพทยเฉพาะทางเอกชนเงินเดือน 2-3 แสน ในขณะที่รัฐ

เงินเดือน 4-5 หมื่นบาท) 

ระบบเสริมสรางสุขภาพ 

• รัฐควรเพิ่มงบสงเสริมและปองกันโรค 1-2% ของ GDP  

• ควรเนน health literacy ใหเกิดความเขมแข็งสวนบุคคล ตองศึกษาใหชัดเจนวาตองลงทุนเทาไร 

จึงจะทําใหประชาชนไทยมีความรู มี life style ที่ทําใหมีสุขภาพดี  

• ควรมีการลงทุนใหเกิด health literacy เชน การใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพผานสื่อสาธารณะ ซึ่ง

สื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ โทรทัศน  ควรมีการกําหนดกฎเกณฑในสถานีโทรทัศนตองมีรายการ

เกี่ยวกับสุขภาพเปนสัดสวนไปเลย  

• เรื่องสุขภาพเปนเรื่องความเชื่อกับความเปนวิทยาศาสตร ตองพยายามเปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยน

พฤติกรรม 

• ระบบการใหความรูดานสุขภาพควรอยูในระบบโรงเรียน การศึกษาที่เชียงใหมพบวาเด็กวัยรุนที่

ออกจากโรงเรียนมีการตั้งครรภสูง นอกจากนี้เราไมมีระบบที่จะสื่อสารกับกลุมแรงงานนอกระบบ

และกลุมเสี่ยง 

• การลงทุนในงานอนามัยโรงเรียนเปนเรื่องที่ดี แตควรเปลี่ยนโครงสรางและ renovate งานอนามัย

โรงเรียนใหม เนนใหความรูเรื่องการปองกันและดูแล 

• ประเทศไทยเนนเรื่องการรักษามากเกินไป ควรเนนที่พ้ืนฐานบริการ หรือบริการปฐมภูมิ เนน

เรื่อง self care หรือระบบสุขภาพชุมชน ทําใหหนวยบริการปฐมภูมิมีความเขมแข็ง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ 

• วิธีการจัดทํา scenario ควรมีจัดระดับ (grading) หรือไม ทุกเรื่องควรมี grading คือ ทําต้ังแต 

scenario 1 

• สงเสริมใหเอกชนมี CSR โดยสามารถชวย create health environment  ขายอาหารหรือใหบริการ

เพ่ือสุขภาพ ซึ่งเอกชนที่ทํา CSR ควรไดรับสิ่งตอบแทนเชน ดานภาษี การทํางานรวมกับ สสส. 

• ควรมีประเด็นเพิ่มมากกวา 5 ประเด็นที่กําหนดไว โดยควรเพิ่มในประเด็นตอไปน้ี  

1. Governance 

2. Individual capacity strengthens or health literacy 

3.  Health related research and evidence-based decision making 

4.  ควรแยกประเด็นเรื่อง Efficiency ออกจากประเด็นเรื่องความยั่งยืน 

5.  Safe environment and behavior 

 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-102 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

สรุปแบบสาํรวจความคิดเห็น: การลงทุนทางสังคมดานสุขภาพ 

การเขาถึงและความครอบคลุมของบริการสขุภาพ 

ปจจุบันประชาชนเขาถึงสิทธิ์ประมาณรอยละ 96 ของประชากร (ณ กันยายน 2551)  และมีอัตรา

การใชสิทธิ์ (สัดสวนการใชสิทธิ์ของทุกระบบประกัน) เฉลี่ยรอยละ 73    

ประกันสุขภาพทําใหประชาชนสามารถลดภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลลงไดรอยละ 50-80  

และโครงการ 30 บาทเปนระบบประกันสุขภาพที่ลดภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลลงไดมากที่สุด 

 การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1 ประชาชนเขาถึงสิทธิ์ 100% 

อัตราการใชสิทธิ์  x% 

Scenario2 มีอิสระในการเลือกสถานบริการได 

พัฒนาระบบสงตอใหมีประสิทธิภาพ 

Scenario3 ประชาชนทุกคนสามารถเขาถงึบริการสุขภาพจําเปนขั้นพื้นฐาน  

ประชาชนสามารถเลือกใชระบบประกันสุขภาพตามความสามารถทางเศรษฐกิจ 

Scenario 1  สวนใหญเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และเห็นวาเปาหมายการเขาถึงสิทธิ์มีความเปนไป

ไดในทางปฏิบัติมาก สวนเปาหมายอัตราการใชสิทธิ์เห็นวาเปนไปไดในทางปฏิบัตินอย 

Scenario 2  ทุกทานเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายพัฒนาระบบสงตอใหมีประสิทธิภาพ และเห็น

วามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก  สวนเปาหมายมีอิสระในการเลือกสถานบริการไดมีทั้งผูที่เห็นวาไมควร

กําหนดเปนเปาหมายและไมแนใจ แตเห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก  

Scenario 3  ทุกทานเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ

จําเปนขั้นพ้ืนฐาน และเห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก  สวนเปาหมายประชาชนสามารถเลือกใช

ระบบประกันสุขภาพตามความสามารถทางเศรษฐกิจมีทั้งผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวยเทาๆ กัน และสวนใหญ

เห็นวาเปนไปไดในการทางปฏิบัติมาก 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• อัตราการใชสทิธิ์มากกวา  85% 

• อัตราการใหบริการของหนวยบริการ (ครั้ง/คน/ป) 

• อัตราสวนผูใชบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลตอหนวยบริการปฐมภูม ิ

• รอยละของผูปวยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดัน) ไดรับการดูแลตอเนื่อง 
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ความยั่งยืนทางการคลังของระบบสุขภาพ 

ในป 2548 รายจายสุขภาพตอหัวเทากับ 6,994 บาท  คิดเปนรอยละ 6.14 ของ GDP 

คาใชจายเฉลี่ยตอหนวยน้ําหนักสัมพันธ  (RW): สะทอนถึงการคิดคาใชจายของโรงพยาบาลซึ่ง

สัมพันธกับตนทุน การใหบริการ และการคิดราคาของแตละโรงพยาบาล ซึ่งพบวาผูปวยสิทธิขาราชการมี

คาใชจายตอครั้งของการนอนโรงพยาบาล 17,714 บาท รองลงมาคือผูปวยประกันสังคม 12,487 บาท และ 

UC 7,050 บาท 

 การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1 แกปญหาภาระคาใชจายของระบบ CSMBS 

 มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในระยะยาว 

Scenario2 แกปญหาภาระคาใชจายของระบบ CSMBS 

 เพิ่มรายจายเพื่อการปองกันหรือลดปจจัยเสี่ยง 

Scenario3 กระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น 

 สรางระบบประกันสุขภาพชุมชน 

Scenario 1  ทุกทานเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และสวนใหญเห็นวาเปาหมายแกปญหาภาระ

คาใชจายของระบบ CSMBS มีความเปนไปไดในทางปฏิบัตินอย สวนเปาหมายมีการจัดสรรงบประมาณที่

เหมาะสมในระยะยาว สวนใหญเห็นวาเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก 

Scenario 2  ทุกทานเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และสวนใหญเห็นวาเปาหมายแกปญหาภาระ

คาใชจายของระบบ CSMBS มีความเปนไปไดในทางปฏิบัตินอย  สวนเปาหมายเพิ่มรายจายเพื่อการปองกัน

หรือลดปจจัยเสี่ยง สวนใหญเห็นวาเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก 

Scenario 3  ทุกทานเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น และสวน

ใหญเห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก   และสวนใหญเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายสรางระบบ

ประกันสุขภาพชุมชน แตเห็นวาเปนไปไดในการทางปฏิบัตินอย 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• ตองพิจารณาใหถองแทเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง co-payment และ contribution ของการประกัน

สุขภาพ 

• จุดแข็งและจุดออนระหวาง tax-based และ contributory health insurance schemes รวมทั้ง

ประเทศไทยอาจจะตองคิดวาเราควรเปน single system หรือ mixed financing health system 

• หนวยบริการปฐมภูมิมีอิสระในการบริหารงบประมาณ op และ pp 

 

คุณภาพบริการสุขภาพ 

อัตราการตายดวยโรคหัวใจและโรคมะเร็ง: ในป 2549 อัตราการตายดวยโรคหัวใจ เทากับ 28.4 ตอ

ประชากรแสนคน และอัตราการตายดวยโรคมะเร็งเทากับ 83.1 ตอประชากรแสนคน 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-104 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

วันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน: สะทอนประสิทธิภาพของการรักษาไดในระดับหน่ึง เพราะหากผูปวยมี

ความรุนแรงของโรคเทากัน การนอนนานก็หมายถึงคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการรักษา

ตํ่า 

 การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1 อัตราการตายดวยโรคหัวใจและโรคมะเร็งลดลง x%  

 วันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน 

 ระยะเวลารอคอยลดลง 

Scenario2 พัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ 

Scenario3 เสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ  

Scenario 1  สวนใหญเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายใหอัตราการตายดวยโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

ลดลง x% และลดวันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน แตเห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัตินอย 

 ทุกทานเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายลดระยะเวลารอคอย และสวนใหญเห็นวาเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติมาก 

Scenario 2  ทุกทานเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และเห็นวาเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก 

Scenario 3  ทุกทานเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และสวนใหญเห็นวาเปนไปไดในการทางปฏิบัติ

มาก 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• อาจจะตองพิจารณาการเพิ่มคุณภาพบริการกับกลุมเฉพาะ เชน กลุมคนพิการ: อาจตองพัฒนา

คุณภาพการใหบริการมากกวาการแจกอุปกรณเทาน้ัน  กลุมผูสูงอายุ: การจัดการกับคาใชจายใน

กรณี end of life  กลุมเด็ก: การพัฒนา IQ และ EQ ของเด็กไทยในอนาคต  กลุมแรงงานนอก

ระบบ และกลุมแรงงานตางดาว 

• ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

• Readmit ผูปวยเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน หอบหืด) 

• หนวยบริการปฐมภูมิผาน RCA (ประเมินคณุภาพ) 

 

ความเปนธรรมของระบบสุขภาพ 

อัตราการใชบริการสุขภาพระหวางครัวเรือนจนกับรวย: ความแตกตางของการเลือกใชบริการ อาจ

สงผลตอคุณภาพของบริการที่ไดรับ  ในป 2549 กลุมยากจนเลือกใชบริการสถานีอนามัยสูงที่สุด (รอยละ 

35) กลุมรวยใชบริการโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุด (รอยละ 56) 

สัดสวนรายจายดานสุขภาพระหวางครัวเรือนจนกับรวย: ในป 2547 คนที่มีรายไดตํ่ามีสัดสวน

รายจายดานสุขภาพรอยละ 2.2 ของรายได ในขณะที่คนที่มีรายไดสูงมีสัดสวนรายจายดานสุขภาพรอยละ 1.1 

ของรายได 
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 การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1 เพิ่มอัตราการใชบริการสุขภาพของครัวเรือนจน 

 ลดสัดสวนรายจายดานสุขภาพของครัวเรือนจน 

Scenario2 เพิ่มโอกาสไดรับบริการที่เทาเทียมกันระหวางระบบประกันสุขภาพ  

 สรางความเปนธรรมและลดอุปสรรคในการเขาถึงบริการ 

Scenario3 ความเทาเทียมกันระหวางระบบประกันสุขภาพ 

Scenario 1  มีทั้งผูที่เห็นดวยและไมแนใจตอการกําหนดเปาหมายเพิ่มอัตราการใชบริการสุขภาพของ

ครัวเรือนจน  แตสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก สวนใหญเห็นดวยกับการกําหนด

เปาหมายลดสัดสวนรายจายดานสุขภาพของครัวเรือนจน และสวนใหญเห็นวาเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก 

Scenario 2  ทุกทานเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และสวนใหญเห็นวาเปาหมายเพิ่มโอกาสไดรับ

บริการที่เทาเทียมกันระหวางระบบประกันสุขภาพเปนไปไดในทางปฏิบัตินอย  สวนเปาหมายสรางความเปน

ธรรมและลดอุปสรรคในการเขาถึงบริการเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก 

Scenario 3  ทุกทานเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

นอย 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• ความเปนธรรมในดานคุณภาพและวิธีการรักษาพยาบาลของผูใหบริการกับผูประกันตนในระบบ

สุขภาพนาจะเปนปญหาที่ตองแกไขอยางเรงดวน 

• ผูมีรายไดสูงมกีารรวมจายคารักษาพยาบาล 

• ผูที่ดูแลสุขภาพไดรับเงินสะสมสขุภาพดี 

ระบบเสริมสรางสุขภาพ 

ในป 2547 อัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในชายเทากับรอยละ 23.3 ในหญิงรอยละ 20.9   

อัตราความชุกของโรคไขมันในเลือดสูงในชายเทากับรอยละ 13.7 ในหญิงรอยละ 17.1   อัตราความชุกของ

โรคเบาหวานในชายเทากับรอยละ 6.4 ในหญิงรอยละ 7.3 

 การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

 ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง 100% 

Scenario2 อัตราปวยดวยโรคที่สามารถเฝาระวัง ควบคุมปองกันไดลดลง x% 

Scenario3 ทองถิ่น/ชุมชนมีความพรอมในการจัดการระบบเฝาระวังและควบคุมปองกันโรค 

Scenario 1  ทุกทานเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

และเห็นวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก  สวนใหญเห็นดวยกับการกําหนดเปาหมายประชาชนอายุ 15 ป

ขึ้นไปไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง 100%  และสวนใหญเห็นวาเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก 

Scenario 2  ทุกทานเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และสวนใหญเห็นวาเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-106 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

Scenario 3  สวนใหญเห็นดวยกับเปาหมายที่เสนอ และสวนใหญเห็นวาเปนไปไดในการทางปฏิบัติ

มาก 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• Health literacy และการสรางความเขมแข็งในระดับบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ 

• การพัฒนาเรื่องสื่อเพ่ือสุขภาพ เชน รายการโทรทัศนเพ่ือสุขภาพ 

• ความเชื่อมโยงของระบบขอมลูสารสนเทศของผูรับบริการ 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

สวนหนึ่งของงานในโครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

การปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู ไดแกการวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแผนการลงทุนดานสังคม

ครอบคลุมดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงาน ดานสุขภาพ และดานสวัสดิการสังคม ที่สอดคลองกับปจจัย

เงื่อนไขและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม  โดยจัดทําเปน Scenario 

แผนการลงทุนดานสังคมของภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น ในการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ใน 4 

กรณี ไดแก  

Scenario 0  กรณีการลงทุนตามแนวโนมปกติ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ‘ตามแนวโนมปกติ’ ของปจจัย

ภายนอกและปจจัยภายในประเทศ เชนอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนขั้วอํานาจ

ทางเศรษฐกิจและการเมือง (geopolitics) ของโลกซึ่งจะมีตอเนื่องไปถึงรูปแบบและ

ความสัมพันธทางการคาและการลงทุนระหวางไทยและประเทศหรือกลุมประเทศตางๆ การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรและโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยทั้งในเชิงโครงสราง

การผลิตและในมิติเชิงพ้ืนที่ เปนตน 

Scenario 1 มาตรฐานขั้นตน หมายถึงการลงทุนตามเงื่อนไขความจําเปนซึ่งมีขอผูกพันชัดเจนและ

หลีกเลี่ยงไมไดหรือเปนนโยบายระยะยาว เชนขอผูกพันตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ สิทธิ

ของประชาชนและการใหบริการของรัฐดานสังคมตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม เปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน กรณีน้ีถือ

เปนกรณีมาตรฐานขั้นตน แตจะสูงกวากรณีตามแนวโนมปกติ   กรอบระยะเวลาของ scenario 

น้ีนาจะทําไดภายใน 5 ป   

Scenario 2 มาตรฐานขั้นกลาง กรณีที่เปนการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพการจัดการบริการดานการ

จัดสวัสดิการสังคม ดานสุขภาพ และดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานใหดีขึ้นกวา

มาตรฐานขั้นตน  กรอบระยะเวลาของ scenario น้ีนาจะทําไดภายใน 10 ป 

Scenario 3 มาตรฐานขั้นสูง  กรณีการลงทุนที่เปนการพัฒนาดานการจัดสวัสดิการสังคม ดานสุขภาพ 

และดานการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานที่ดีที่สุดเทียบเคียงกับกรณีประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จ กรอบระยะเวลาของ scenario น้ีนาจะทําไดภายใน 20 ป  

คณะผูวิจัยจึงไดรางแบบสํารวจความคิดเห็นฉบับน้ีขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับรวบรวมขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหขอเสนอแผนการลงทุนทางสังคมสามารถนําไปใชประโยชนในทาง

ปฏิบัติไดจริง 

ความคิดเห็นที่ตองขออนุเคราะหประกอบดวย 2 ประเด็น ไดแก 1.การกําหนดเปาหมายเพื่อยกระดับ

การลงทุนเพ่ือใหการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตามที่

เสนอไวน้ีมีความเหมาะสมหรือไม  และ 2.ในทางปฏิบัติมีโอกาสหรือความเปนไปไดที่จะสามารถบรรลุ

เปาหมายไดเพียงใด  นอกจากนี้ ทานอาจจะเสนอแนะเปาหมายอื่นๆ ที่ควรมีหรือคิดวานาจะมีอยูในแผนการ

ลงทุนทางสังคม  



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-108 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

 

แบบสํารวจความคิดเห็น: การลงทุนทางสังคมดานสุขภาพ 

การเขาถึงและความครอบคลุมของบริการสุขภาพ 

แมวาระบบประกันสุขภาพของไทยจะสามารถครอบคลุมประชากรไดเกือบถวนหนา  แตดวยขอจํากัดของงบประมาณและการ

เขาถึงบริการ ทําใหเกิดคําถามวาประชาชนไทยไดรับความคุมครองจากระบบประกันสุขภาพมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาใน 3 

แงมุม 

• การเขาถึงและการใชสิทธิ์ 
• ความครอบคลุมดานสิทธิประโยชน 
• ความครอบคลุมภาระคารักษาพยาบาล 

ขอมูลปจจุบัน 

• ประชาชนเขาถึงสิทธิ์: ประมาณรอยละ 96 ของประชากรมีประกันสุขภาพ ณ กนัยายน 2551 

• อัตราการใชสิทธิ์: สัดสวนการใชสิทธิ์ของทุกระบบประกันเฉลี่ยรอยละ 73   

• ประกันสุขภาพทําใหประชาชนสามารถลดภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลลงไดรอยละ 50-80  และโครงการ 30 บาท

เปนระบบประกันสุขภาพที่ลดภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลลงไดมากที่สุด   

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม 
ในทางปฏิบัติเปนไปได

เพียงใด 

Scenario1 • ประชาชนเขาถึงสิทธ์ิ 100%  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• อัตราการใชสิทธ์ิ  x%  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario2 • มีอิสระในการเลือกสถานบริการได  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• พัฒนาระบบสงตอใหมีประสิทธิภาพ  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3 • ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพจําเปนขั้นพื้นฐาน  

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

• ประชาชนสามารถเลือกใชระบบประกัน
สุขภาพตามความสามารถทางเศรษฐกิจ 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  
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ความยั่งยืนทางการคลังของระบบสุขภาพ 

แมวาระบบประกันสุขภาพจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดมากขึ้น และชวยลดภาระคาใชจายของครัวเรือน

ได  แตหากระบบประกันสุขภาพไมมีความมั่นคงหรือไมสามารถเปนหลักประกันใหกับประชาชนไดในอนาคต ระบบประกันสุขภาพ

ดังกลาวก็ไมมีความยั่งยืน ความยั่งยืนสามารถพิจารณาไดจาก 2 ประเด็น 

• ความมั่นคงทางการเงินของระบบประกันสุขภาพ 

• ความมีประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพ 

ขอมลูปจจุบัน 

• รายจายสุขภาพตอหัวประชากร: ในป 2548 รายจายสุขภาพตอหัวเทากับ 6,994 บาท  คิดเปนรอยละ 6.14 ของ GDP 

คาใชจายเฉลี่ยตอหนวยน้ําหนักสัมพันธ  (RW): สะทอนถึงการคิดคาใชจายของโรงพยาบาลซึ่งสัมพันธกับตนทุน การ

ใหบริการ และการคิดราคาของแตละโรงพยาบาล ซ่ึงพบวาผูปวยสิทธิขาราชการมีคาใชจายตอครั้งของการนอนโรงพยาบาล 

17,714 บาท รองลงมาคือผูปวยประกันสังคม 12,487 บาท และ UC 7,050 บาท  

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรมีหรือไม ความเปนไปได 

Scenario1 • แกปญหาภาระคาใชจายของระบบ CSMBS  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

 • มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใน
ระยะยาว 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario2 • แกปญหาภาระคาใชจายของระบบ CSMBS  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

 • เพิ่มรายจายเพื่อการปองกันหรือลดปจจัย
เส่ียง 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3 • กระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

  • สรางระบบประกันสุขภาพชุมชน  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

  



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-110 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

คุณภาพบริการสุขภาพ 

การที่บุคคลมีสิทธิ์หรือมีหลักประกันสุขภาพระบบใดระบบหนึ่ง ยังไมสามารถเปนเครื่องยืนยันไดวา เมื่อบุคคลเหลานั้น

เจ็บปวยหรือตองการรับบริการดานสุขภาพ บุคคลเหลานั้นจะไดรับบริการที่มีคุณภาพหรือไม ซ่ึงระบบประกันสุขภาพที่ดีควร

รับประกันคุณภาพของบริการเมื่อมีผูมาใชสิทธิ์ คุณภาพของบริการสุขภาพหมายถึง 

• ประสิทธิผลในการรักษา 
• ความปลอดภัยของผูปวย 

• บริการที่ไมเกี่ยวของกับทางการแพทย ไดแก การตอบสนองของผูใหบริการ 
ขอมูลปจจุบัน 

• อัตราการตายดวยโรคหัวใจและโรคมะเร็ง: ในป 2549 อัตราการตายดวยโรคหัวใจ เทากับ 28.4 ตอประชากรแสนคน และ

อัตราการตายดวยโรคมะเร็งเทากับ 83.1 ตอประชากรแสนคน 

• วันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน: สะทอนประสิทธิภาพของการรักษาไดในระดับหนึ่ง เพราะหากผูปวยมีความรุนแรงของโรคเทากัน 

การนอนนานก็หมายถึงคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงหมายถึงประสทิธิภาพในการรักษาต่ํา 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรมีหรือไม ความเปนไปได 

Scenario1 • อัตราการตายดวยโรคหัวใจและโรคมะเร็ง
ลดลง x%  

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

 • วันนอนเฉลี่ยของผูปวยใน  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

 • ระยะเวลารอคอยลดลง  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario2 • พัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3 • เสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการ
ปฐมภมู ิ 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  
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ความเปนธรรมของระบบสุขภาพ 

• ความเปนธรรมของการใชบริการ 
• ความเปนธรรมของการใหบริการ 
• ความเปนธรรมของระบบประกันสุขภาพ 

• ความเปนธรรมของภาระรายจายสุขภาพ 

ขอมูลปจจุบัน 

• อัตราการใชบริการสุขภาพระหวางครัวเรือนจนกับรวย: ความแตกตางของการเลือกใชบริการ อาจสงผลตอคุณภาพของบริการ
ท่ีไดรับ  ในป 2549 กลุมยากจนเลือกใชบริการสถานีอนามัยสูงท่ีสุด (รอยละ 35) กลุมรวยใชบริการโรงพยาบาลเอกชนมาก

ท่ีสุด (รอยละ 56) 

• สัดสวนรายจายดานสุขภาพระหวางครัวเรือนจนกับรวย: ในป 2547 คนที่มีรายไดต่ํามีสัดสวนรายจายดานสุขภาพรอยละ 2.2 

ของรายได ในขณะที่คนที่มีรายไดสูงมีสัดสวนรายจายดานสุขภาพรอยละ 1.1 ของรายได 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรมีหรือไม ความเปนไปได 

Scenario1 • เพิ่มอัตราการใชบริการสุขภาพของ
ครัวเรือนจน 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

 • ลดสัดสวนรายจายดานสุขภาพของ
ครัวเรือนจน 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario2 • เพิ่มโอกาสไดรับบริการที่เทาเทียมกัน
ระหวางระบบประกันสุขภาพ  

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

 • สรางความเปนธรรมและลดอุปสรรคในการ
เขาถึงบริการ 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3 • ความเทาเทียมกันระหวางระบบประกัน
สุขภาพ 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

  



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-112 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ระบบเสริมสรางสุขภาพ 

• สรางเสริมสุขภาพ 

• ลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ 

ขอมูลปจจุบัน 

• พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

• ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง 

• อัตราปวยดวยโรคที่สามารถเฝาระวัง ควบคุมปองกันได: ในป 2547 อัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในชายเทากับ 

รอยละ 23.3 ในหญิงรอยละ 20.9 อัตราความชุกของโรคไขมันในเลือดสูงในชายเทากับรอยละ 13.7 ในหญิงรอยละ 17.1 

อัตราความชุกของโรคเบาหวานในชายเทากับรอยละ 6.4 ในหญิงรอยละ 7.3    

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรมีหรือไม ความเปนไปได 

Scenario1 • พัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศดานสุขภาพ  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

 • ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการตรวจ

คัดกรองความเสี่ยง 100% 
 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario2 • อัตราปวยดวยโรคที่สามารถเฝาระวัง 
ควบคุมปองกันไดลดลง x% 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3 • ทองถิ่น/ชุมชนมีความพรอมในการจัดการ

ระบบเฝาระวังและควบคุมปองกันโรค 
 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  
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รายชือ่ผูเขารวมประชุมสนทนากลุม  (Focus Group)  

โครงการศกึษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลีย่นแปลงทางสังคม  

และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ดานสุขภาพ 

ในวันจันทรท่ี 24 สิงหาคม 2552  เวลา 11.30-16.30 น. 

ชั้น 2 สถาบนัวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ดร. อรสา  โฆวินทะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

2. นพ. เกษม  เวชสุทธานนท ผูอํานวยการ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

3. นพ. ชูชัย  ศรชาํนิ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 

4. นางวราภรณ  สุวรรณเวลา หัวหนากลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

5. นพ. ภูษิต  ประคองสาย นักวิชาการสาธารณสุขฯ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

6. นางสาวกุลธิดา  เลิศพงศวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
7. นางสาวมนนิภา  สังขศักดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

8. นางสรวงพร  เคณาสิงห นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

9. ดร. สมชัย  จิตสุชน    หัวหนาโครงการวิจัยฯ 

10. นางจิราภรณ  แผลงประพันธ นักวิจัยอาวุโส 

11. นายยศ  วัชระคุปต นักวิจัยอาวุโส 

12. นางสาวนันทพร  เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส 

13. นายกระแสร  อรามเสรีวงศ นักวิจัย 

14. นางสาววิไล  ทิวากรโกมล เลขานุการโครงการ 





ภ-115 

 

ภาคผนวก 12 

สรุปการสนทนากลุม (Focus Group) ครั้งที่ 2 

การลงทุนดานสวัสดิการสังคม: เชิงคุณภาพ 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคมภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ

การปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู: ดานสวัสดิการสังคม 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552  เวลา 11.30-16.30 น. 

ช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

ประกันสังคม 

• สํานักงานประกันสังคมมีการประกันตนแบบมาตรา 40 หรือประกันภาคสมัครใจ สําหรับแรงงาน

นอกระบบ และปจจุบันไดเพ่ิมสิทธิประโยชนอีก 2 กรณี (รวมเปน 5 กรณี) ไดแกกรณีเงินออม

ชราภาพในรูปแบบการจายบําเหน็จ ในขณะที่กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ที่กําลังต้ังขึ้นมา

จะเปนการจายแบบบํานาญ และกรณีขาดรายไดจากการเจ็บปวยและรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล

ติดตอกัน 3 วัน จะจายเงินใหครั้งละ 1,000 บาทตอคนตอครั้ง และใน 1 ป สามารถไดรับเงิน

กรณีขาดรายไดไมเกิน 2,000 บาท 

• แรงงานนอกระบบจะไมมีความมั่นคงดานรายได รัฐจึงควรเขามาสงเสริมการออมแบบสมัครใจ 

และชวยสรางความภูมิใจใหแกผูออม ไมใชเปนเพียงการสงเคราะหจากรัฐ ทั้งน้ีงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวาการออมเดือนละ 100 บาทไมเปนภาระที่มากเกินไปแกแรงงาน

นอกระบบ และการจายสบทบของรัฐเขากองทุนเปนการจูงใจใหแรงงานนอกระบบเขารวม

โครงการ 

• สาเหตุที่แรงงานในระบบมาลงทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมไมครบทุกคน เน่ืองจาก

นายจางไมอยากจายเงินสมทบจึงไมลงทะเบียน แตโครงการเช็คชวยชาติ 2,000 บาททําให

นายจางมาลงทะเบียนเพ่ิมขึ้น 

ผูสูงอายุ 

• ปจจุบันมีผูสูงอายุประมาณ 7-8 ลานคนและจะเพิ่มเปน 15 ลานคนในอีก 10 ปขางหนา 

• ปจจุบันเปนสังคมเด่ียวเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูสูงอายุอยูโดดเดี่ยวคนเดียวมากขึ้น เบี้ยยังชีพที่ได 

500 บาทจึงไมพอ แตก็ดีกวาไมไดเงินชวยเหลือเลย นอกจากนี้ผูที่มีรายไดสูงก็ยังไดเบี้ยยังชีพ 

ควรคัดกรองเฉพาะผูสูงอายุที่ยากไร โดยอาจใหหมูบานทําประชาคมเพื่อตรวจสอบขอมูลอีกทีวา

ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพเหมาะสมหรือไม 

• การคัดแยกคนจน สามารถดูไดจากขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่กรมการพัฒนาชุมชน

จัดเก็บโดยพิจารณาจากรายไดของครัวเรือน ทั้งน้ีรัฐไดเคยใชเปนเกณฑสําหรับการใหกูยืมเงินแก



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-116 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

คนจนในโครงการแกไขความยากจน (กขคจ.) มาแลว แตการจะสํารวจจปฐ. อยางละเอียดทําได

ยาก 

• รัฐอาจมีโครงการที่ควบคูไปกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยใหผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองได นําเงินที่ได

ไปชวยเหลือผูสูงอายุที่ดอยกวา/ยากไร เปนแบบ social development ไมใชแค social welfare 

• กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ที่จะตั้งขึ้นมานาจะชวยใหผูสูงอายุมีความมั่นคงดานรายไดมาก

ขึ้น และสามารถแบงเบาภาระของรัฐ เพราะเบี้ยยังชีพจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งจํานวนเบี้ยยังชีพที่อาจเพิ่มขึ้นเน่ืองจากคาครองชีพที่สูงขึ้นในอนาคต 

• การจัดต้ังกอช. โดยภาครัฐเขามาดูแล จะชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกผูออมได ทั้งน้ีรัฐอาจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. และอบต.) และ/หรือธนาคารออมสินเขามามีสวนรวมในการ

ดูแลกองทุนดวย โดยเฉพาะในเรื่องการเก็บเงินสมทบ   

• ปจจุบันมีโครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ โดยสสส. ใหเงินสนับสนุนแกชมรมผูสูงอายุทั่ว

ประเทศแลวประมาณ 400 แหง 

ผูพิการ 

• ในเดือนเม. ย. 2553 ผูพิการที่จดทะเบียนกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ (พก.) ทุกคน (ทั้ง 6 ระดับ ซึ่งเดิมจะใหเฉพาะระดับ 3 ขึ้นไป) จะไดเบี้ยยังชีพผูพิการ 

ยกเวนผูพิการที่ไดรับสวัสดิการจากภาครัฐอยูแลว  

• พก. ใหชุมชนสามารถจดทะเบียนผูพิการไดในกรณีที่เปนการพิการเชิงประจักษ รวมทั้งการใหจด

ทะเบียนผานศูนยผูพิการ (ในกทม.) หรือโรงพยาบาลตามคําวินิจฉัยแพทย การจดทะเบียนนั้นจะ

ทําใหผูพิการรับสิทธิประโยชนหลายประการ 

• ที่ผานมาการใหเบี้ยยังชีพผูพิการของภาครัฐผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูชุมชนจะใหเฉพาะผู

พิการรุนแรง ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได (ประมาณ 3 แสนคนจากผูพิการ 8 แสนคน) แต

ทองถิ่นบางแหงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะสามารถใหเบี้ยยังชีพแกผูพิการในชุมชนไดมากขึ้น ซึ่ง

กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางชุมชน 

• แมกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะสงเสริมใหชุมชนตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมผูพิการในชุมชนเปาหมาย แตชุมชนมักจะมีงบประมาณทางสังคมไมมากนัก 

สวนใหญจะนําไปพัฒนาดานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานมากกวา 

• พก. จึงไดสงเสริมใหทํา matching fund โดยประสานงานกับกรมการปกครองสวนทองถิ่นใหมี

กองทุนในชุมชนโดยใหเปนงบพัฒนาสังคมมากขึ้น 

• การสงเคราะหเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการได ทั้งน้ีการชวยดวยการใหเงินน้ัน 

ผูพิการทุกคนยินดี แตจะทําใหเคยตัว ไมไดมีการพัฒนาตัวเอง ไมใชการใหที่ยั่งยืน 

• ในการพัฒนาผูพิการแบบยั่งยืน จะตองพัฒนาทั้งในดาน (1) การแพทย ในเรื่องการใหบริการ

และคุณภาพยา (2) การศึกษา ในเรื่องครูดานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะดาน และโรงเรียน

เรียนรวมเชน โรงเรียนคนหูหนวกมีเพียง 2 แหง (3) การประกอบอาชีพ ในเรื่องการรับผูพิการ

เขาทํางานในสถานประกอบการ โดยองคกรขนาดใหญ (เกิน 200 คนขึ้นไปตองรับผูพิการเขา

ทํางานอยางนอย 1 คน มิฉะนั้นตองจายเงินสมทบเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
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พิการ) และ (4) สังคม ในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก เชนอาคาร/สถานที่ และทัศนคติตอผู

พิการ 

• การแกปญหาใหแกผูพิการที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ทัศนคติของสังคมที่มีตอพวกเขา ไมอยากใหเปน

การดูถูก กีดกันหรือกระทั่งสงสาร โดยควรใหโอกาสผูพิการในฐานะของมนุษยที่มีสิทธิและ

ศักด์ิศรีเทาเทียมกัน  

• รัฐอาจสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผู พิการดวย โดยในประเทศ

ออสเตรเลีย องคกรภาครัฐที่ดูแลผูพิการมีเพียง 20 คน และมอบใหภาคเอกชนเปนฝายปฏิบัติ 

ผูดอยโอกาส/เด็กดอยโอกาส 

• ปจจุบันมีผูดอยโอกาสประมาณ 12 ลานคนโดยแบงเปน 5 กลุมคือ ผูเรรอน ผูไมมีฐานะทาง

กฎหมาย ผูปวยเอดส ผูพนโทษ และผูยากจน 

• ปญหาหลักของผูดอยโอกาสคือการไมสามารถเขาถึงสิทธิ์ที่รัฐจัดให/ไมรูถึงสิทธิ์ 

• ปญหาของผูเรรอนคือไมสามารถอยูกับครอบครัวได และไมสามารถกลับไปถิ่นฐานบานเกิดได 

• สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดจัดบานพักสําหรับคนเรรอน โดยใหอยูรวมกันแบบ

ครอบครัว และสําหรับเด็กเรรอนก็มีมูลนิธิเขามาดูแล เชน มูลนิธิสรางสรรคเด็กของครูหยุย 

• พรบ. คุมครองเด็กใหสิทธิ์แกรัฐสามารถนําเด็กมาดูแลได หากเด็กถูกรังแกจากผูปกครอง 

• การมองผูดอยโอกาสวาเปนปญหาสังคมเปนการตอกย้ําผูดอยโอกาส แตอาจมองวาเปนผูชวย

เหลือสังคม เชน ในกรณีของผูปวยเอดสซึ่งสามารถเปนผูที่ชวยเหลิอผูปวยโรคเอดสกลุมอื่นๆ ได 

สิ่งที่ผูดอยโอกาสตองการคือใหมีคนรับรู รับฟง มีศักด์ิศรี มีความเสมอภาคในสังคม ไมใชแคการ

สงเคราะหดานการเงิน  

• นอกจากนี้กฎระเบียบบางอยางของรัฐก็สรางปญหาแกผูดอยโอกาส เชน ราชการหามรับผูพนโทษ

เขาทํางานซึ่งเสมือนเปนการลงโทษกลุมดังกลาว 

• ปจจุบันแนวโนมคนที่ไมมีสิทธิทางกฎหมายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

• สภาเยาวชนซึ่งจัดต้ังขึ้นในแตละจังหวัดสามารถชวยแกปญหาเด็กดอยโอกาสไดระดับหนึ่ง โดยให

เด็กรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่สรางสรรค ชวยพัฒนาเด็กและเยาวชน 

• การศึกษาเปนอีกชองทางหนึ่งในการแกไขปญหาเด็กเรรอน/ยากจนได 

• รัฐควรปรับองคกรที่ดูแลผูดอยโอกาสใหสามารถดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จได เพราะปจจุบัน 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) จะชวยได

เพียงทําใหสามารถมีสิทธิตามกฎหมาย (เปนบุคคลที่ถูกกฎหมาย) แตการจะไดรับสิทธิดาน

สวัสดิการตองไปที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

• กรมพัฒนาสังคมจะใหการเลี้ยงดูและการศึกษาแกผูดอยโอกาส เปนงานเชิงปฏิบัติ และมี

หนวยงานประมาณ 300 แหงทั่วประเทศ 

• อีกบทบาทของรัฐคือหนุนเสริมแกผูดอยโอกาส เชน สงเสริม/ใหทุน/ใหรางวัลแกผูดอยโอกาสที่

บําเพ็ญประโยชนแกสังคม รวมทั้งองคกรที่ชวยเหลือผูดอยโอกาส 

CSR 

• รัฐควรจูงใจใหองคกรเอกชนสนับสนุนการใหสวัสดิการแกสังคม โดยเฉพาะในเรื่องระบบภาษี 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-118 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีการสงเสริม CSR โดยการมอบรางวัลใหแกบริษัทดีเดนที่มี

สวัสดิการใหลูกจาง (นอกเหนือจากสวัสดิการที่กฎหมายกําหนด) เชน มีศูนยเด็กเล็ก สนามกีฬา 

รวมทั้งการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน ทั้งน้ีบริษัทสามารถนําคาใชจายไปหักภาษีได และกรมฯ 

กําลังเจรจาเรื่องภาษีกับกรมสรรพากรใหหักไดมากขึ้น 

• ในประเทศเกาหลีมีอาสาสมัครจากบริษัทเอกชนดูแลผูสูงอายุ และรัฐลดภาษีใหแกบริษัท 

• การทํา CSR ชวยใหอัตลักษณของบริษัทดูดีขึ้นในสังคม 

• รัฐอาจสรางคานิยม/จิตสํานึกใหชวยเหลือสังคมตั้งแตในชวงมหาวิทยาลัย โดยสงเสริมให

นักศึกษาเปนอาสาสมัคร 

• นอกเหนือจากแรงจูงใจผาน CSR แลว สวัสดิการสังคมในบางเรื่องอาจตองเปนแบบบังคับ เชน

บริษัทตองรับกลุมผูดอยโอกาสเขาทํางาน หากไมทําก็ตองจายเงินสมทบเขากองทุน 

• ตัวอยางหนึ่งของกิจกรรม CSR ภาคเอกชนคือ บริษัทเจริญโภคภัณฑไดเปดโรงเรียนใหเด็กเรียน

ฟรี และรับเขาทํางานกับบริษัทในเครือ 

อื่นๆ 

• ชุมชนจะทราบดีวาผูดอยโอกาสเปนใครและอยูที่ไหน รัฐจึงควรสนับสนุนสวัสดิการของชุมชนหรือ

ผานชุมชน 

• ในเรื่องความเพียงพอของเงินเบี้ยยังชีพ บทบาทของชุมชนจะเขามาชวยไดมาก โดยกฎหมาย

อนุญาตใหชุมชนเพิ่มเบี้ยยังชีพไดถึง 1,000 บาท และมีหลายแหงดําเนินการไปแลว แตอยางไรก็

ดี ผูสูงอายุ และผูพิการยังอยากไดความชวยเหลือในดานความสามารถในการหารายไดเพราะ

ตองการอยูอยางมีศักด์ิศรี  

• กองทุนหมูบานและกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตมีการนํากําไรมาชวยเหลือชุมชน โดยเฉพาะใน

ดานสวัสดิการตางๆ ทั้งการศึกษา การรักษาพยาบาล และฌาปณกิจ  

• การสรางสวัสดิการสังคมโดยใหชุมชนเปนกลไกขับเคลื่อน ใหชุมชนชวยเหลือกันโดยเฉพาะใน

เรื่องสวัสดิการ ประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งอาจเรียกไดวาชุมชนภิบาล 

• หากมีการลงทุนผานชุมชน รัฐอุดหนุนใหแบบ lump sum ใหชุมชนไปบริหารจัดการเอง ใน

รูปแบบชุมชนสวัสดิการ มีการทําสวัสดิการตั้งแตเกิดจนตาย เชน ในชุมชนไมเรียงของอ. ประยงค 

และยังจะชวยใหรัฐไมตองกังวลเรื่องงบประมาณในดานสวัสดิการสังคมที่ไมเพียงพอ 

• รูปแบบดังกลาวเปน Social Development ซึ่งนาจะดีกวา Social Welfare ในปจจุบันเพราะ วิธี

แบบ welfare น้ันต้ังอยูบน satisfaction ซึ่งไมมีวันจบสิ้น (ใหเงินยิ่งมากยิ่งพอใจ) แตหากเปน 

Development จะเปนการใหชุมชนขับเคลื่อนเพ่ือตอบสนองตนเอง  

• การใหเงินชวยเหลือแบบ lump sum แกชุมชนควรเปนรายป โดยมีสัดสวนชุมชน:รัฐบาลกลาง:

สวนทองถิ่นในอัตรา 1:1:1 และอาจเพิ่มภาคธุรกิจเขามาอีก 1 สวน 

• ชุมชนที่จดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนมีฐานะเปนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามพรบ. สภาองคกร

ชุมชน จึงสามารถรับงบประมาณจากรัฐบาลมาบริหารได ทําใหความชวยเหลือไปถึงไดตรง

กลุมเปาหมาย แตปญหาของสภาองคกรชุมชนบางแหงในปจจุบันคือยังไมเขาใจบทบาทของ

ตนเอง 
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• สภาองคกรชุมชนซึ่งเลือกโดยชุมชนทุก 4 ป สามารถชวยแกปญหาวาชุมชนขึ้นกับผูนําเพียงคน

เดียว และแสดงใหเห็นวารัฐเริ่มมองการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหภาคประชาชนโตขึ้นอยาง

ยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรัฐเขามาเพียงแคกํากับใหชุมชนดําเนินการไปตาม

แนวทางที่กําหนดไว 

• หากสภาองคกรชุมชนเขมแข็งจะสามารถดูแลชุมชนกันเองไดและสามารถเชื่องโยงกันเปน

เครือขาย แตไมควรจะใหใหญมากเพราะจะบริหารและดูแลยาก และหากมีปญหาทางการเงินอาจ

ทําใหลมทั้งระบบได 

• สวัสดิการสังคมยังไมมีปญหาเรื่องความซ้ําซอน เพราะยังครอบคลุมไมครบทุกคน โดยควรระวัง

เรื่องซ้ําเสริมของแตละกองทุน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการกองทุน 

• รัฐอาจใหหนวยงานเอกชน/องคกรสาธารณประโยชน/NGO เขามาชวยเหลือดูแลสวัสดิการแก

ผูดอยโอกาส โดยเสริมทั้งในแงองคความรู/งบประมาณ และหนวยงานเหลาน้ันจะไดไปพัฒนา

ชุมชนตอไป 

• ในปจจุบัน NGO จะไดรับงบประมาณผานพอช. รัฐควรใหงบประมาณแก NGO โดยตรงเพื่อเพิ่ม

ความคลองตัวและยังอาจชวยใหสามารถดูแลกันเองไดดวย 

• อีกชองทางหนึ่งคือใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เขามามีบทบาทในชุมชน

มากขึ้น โดยเฉพาะการใหชวยเหลือในดานสวัสดิการสังคม ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ การสรางอาชีพ 

• รัฐอาจบูรณาการโดยใหนําประสบการณของ NGO ซึ่งทํางานไดดีในพื้นที่เล็กๆ แลวนํามาขยายตอ

เปนกรณีของ best practice  โดยใหแตละชุมชนบริหารจัดการกันเอง และมีอสม. คอยชวยเหลือ/

สนับสนุน 

• ทั้งน้ีการสนับสนุนชุมชนในดานสวัสดิการควรเปนการประสานความรวมมือกันระหวาง 3 ฝายคือ

ภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน (ผาน CSR) 

  



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-120 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

สรุปแบบสาํรวจความคิดเห็น: การลงทุนทางสังคมดานสวัสดิการสงัคม 

ดานการประกันสังคม 

ความครอบคลุมของโครงการประกันสังคม 

ปจจุบันมีแรงงานในระบบเขารวมโครงการ 9 ลานคนจากแรงงานในระบบทั้งสิ้น 13.8 ลานคน และ

แรงงานนอกระบบเขารวมโครงการ 39 คนจากแรงงานนอกระบบทั้งสิ้น 23 ลานคน 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1  ขยายความคุมครองใหครบตามพรบ. ประกันสังคม 

Scenario2  ขยายไปสูลูกจางและนายจางภาคเกษตร 

Scenario3  ขยายใหครอบคลุมผูมีงานทําทุกคน 

สําหรับในดานความครอบคลุมน้ัน ผูเขาประชุมสวนใหญเห็นควรใหทํา โดยใน Scenario1 เห็นวามี

ความเปนไปไดมาก ในขณะที่ Scenario2 และ 3 มีความเปนไปไดนอย 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• เนนการมีสวนรวม โดยแรงงานจายสมทบ ซึ่งจะทําใหมีความภูมิใจในเงินบําเหน็จ/บํานาญที่

ไดรับ 
• เพ่ิมชองทางการเขาสูระบบประกันสังคม โดยเฉพาะแบบสมัครใจ ซึ่งรัฐใหผลประโยชนตอบ

แทนที่เหมาะสม 

ความเพียงพอของเงินบํานาญ 

ปจจุบันจะจายอยูที่อัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย และใหปรับเพิ่มขึ้นอีกในอัตรา

รอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน สําหรับระยะเวลาที่จายเงินสมทบเกินกวา 180 

เดือน 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario2  เพ่ิมเงินบํานาญใหเพียงพอตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน 

ผูเขาประชุมทุกทานเห็นดวยกับ Scenario2 และสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดมาก 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• ควรใหชุมชนเขามาชวยดูแลสมาชิกทีสู่งอายุดวย 

• อาจเปนการเพิ่มภาระใหรัฐบาล อาจแกไขโดยจัดเก็บภาษีเพ่ิม 

• ควบคูไปกับการเพิ่มเงินบํานาญ ควรเพิ่มเงินสมทบและขยายอายุการรับสิทธิประโยชนจาก 55 ป

เปน 60 หรือ 65 ป 

• ควรปรับเพ่ิมใหไมนอยกวารอยละ 40 

• ควรดําเนินการใหสอดคลองโดยปรับใหเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
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ความมั่นคง/ยัง่ยืนของกองทุนฯ 

หลายฝายเห็นพองกันวาหากไมมีการปรับเงื่อนไขแลว กองทุนฯ จะลมละลายภายใน 30-50 ป

ขางหนา 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario2  สรางความมั่นคงของกองทุน 

ผูเขาประชุมทุกทานเห็นดวยกับ Scenario2 และเห็นวามีความเปนไปไดมาก 

 

ดานผูสูงอายุ 

ความครอบคลุมของเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 

รัฐบาลประกาศใหผูสูงอายุทุกคนไดรับเบี้ยยังชีพ แตยังมีผูสูงอายุที่ยังไมไดมาลงทะเบียน โดยในป 

2551 มีผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 1.7 ลานคนจากผูสูงอายุทั้งสิ้น 7 

ลานคน (การสํารวจผูสูงอายุป 2550) 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1  ขยายเบี้ยยงัชีพใหผูสูงอายุทกุคน 

ผูเขาประชุมสวนใหญเห็นดวยกับ Scenario ที่ไดนําเสนอ แตเห็นวามีความเปนไปไดนอยเพราะอาจ

สรางภาระดานงบประมาณแกภาครัฐ 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• ไมจําเปนตองใหทุกคนเพราะผูสูงอายุบางคนมีรายไดเพียงพออยูแลว 

• สําหรับผูที่อายุไมเกิน 70 ปควรจายเฉพาะผูสูงอายุที่ยากลําบาก สวนผูที่เกิน 70 ปควรไดทุกคน 

• หากจายผูสูงอายุทุกคนอาจสรางภาระแกงบประมาณของรฐัในอนาคต 

• มีโครงการทางเลือกใหแกผูสูงอายุในการไดรับสวัสดิการที่ยั่งยืน และเหมาะสมกับการดํารงชีวิต 

ความเพียงพอของเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

รัฐจาย 500 บาทตอคนตอเดือน แตควรอิงกับระดับคาครองชีพขั้นพ้ืนฐาน เชน เสนความยากจนดาน

อาหาร (food poverty line) นอกจากนี้อาจใหแกผูสูงอายุที่ยากจนในจํานวนที่มากกวา 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario2  เพ่ิมจํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยเนนไปที่ผูสูงอายุที่ยากจน 

ผูเขาประชุมสวนใหญเห็นดวยกับ Scenario 2 ที่เสนอไป และมีความเห็นวาใกลเคียงกันระหวางความ

เปนไปไดมากและนอยสําหรับการดําเนินการตาม Scenario 2 เพราะปญหาดานงบประมาณของรัฐ 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• มีโครงการ/มาตรการเสริมใหแกผูสูงอายุที่ยากจน 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-122 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• อบต./เทศบาลสามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มใหได 

• ควรมีเจาหนาที่ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของสํารวจผูสูงอายุที่ยากจน เพราะปจจุบันมีผูสูงอายุที่ไม

เดือดรอน/มีเงนิจํานวนมากไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

• การเพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพอาจเพิ่มภาระดานงบประมาณแกรัฐ โครงการกองทุนการออมแหงชาติ

สามารถเขามาแบงเบาภาระนี้ไดในระดับหน่ึง 

ประสิทธภิาพ/เพียงพอของสวัสดิการผูสูงอายุ 

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูสูงอายุ เชน คาอาหารวันละ 60 บาท และการเพิ่ม

โอกาส/ความสามารถในการหารายได ซึ่งจะชวยใหมีรายไดในชวงสูงวัย เชน การขยายอายุเกษียณหรือให

โอกาส/หางานแกผูสูงอายุ 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario2  เพ่ิมสวัสดิการสําหรบัสถานดูแลผูสูงอาย ุ

Scenario3  เพ่ิมความสามารถในการหารายได 

ผูเขาประชุมทุกทานเห็นดวยกับ Scenario 2 และ 3 ที่เสนอไป และมีความเห็นใกลเคียงกันระหวาง

ความเปนไปไดมากและนอย 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• ควรใหความสําคัญกับการดูแล เลี้ยงดู ใหกําลังใจ และใสใจกับผูสูงอายุมากขึ้น 

• ตออายุการทํางานของผูสูงอายุ 

• การพัฒนาความรู ความสามารถในการทาํงานและอาชีพ 

• สรางงานใหผูสงูอายุที่ยังสามารถทาํงานได โดยอาจเปนแบบ part time 

• สรางการรวมกลุมเพ่ือหารายไดใหแกผูสูงอายุ และยังเปนการชวยพัฒนาสมอง 

 

ดานผูพิการ 

ความครอบคลุมของเบี้ยยังชพีผูพิการ 

ในป 2552 มีผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 2.55 แสนคนจากผู

พิการที่จดทะเบียนกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 8.3 แสนคนหรือ 1.9 ลาน

คนจากการสํารวจความพิการป 2550 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1  ขยายเบี้ยยงัชีพใหผูพิการที่มคีวามลําบากในการดูแลตนเอง 

Scenario3  ขยายเบี้ยยงัชีพใหผูพิการทุกคน 

ผูเขาประชุมทุกทานเห็นดวยกับ Scenario 1 และมีบางทานไมเห็นดวยกับ Scenario 3 เพราะเห็นวาผู

พิการบางคนสามารถดูแลตัวเองไดดีอยูแลวที่เสนอไป โดยสวนใหญกังวลเรื่องภาระงบประมาณของรัฐจึงมี

ความเห็นวาอาจเปนไปไดนอย 
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ความเห็นเพิ่มเติม 

• ผูพิการบางคนยังมีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวไดเปนอยางดี จึงไมควรไดรับ

สวัสดิการนี้เหมือนกับผูพิการอื่นที่เดือดรอนดานการเงิน แตอาจไปสงเสริมในดานอื่นแทน 

• รัฐบาลกําลังดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการที่จดทะเบียนทุกคนในเดือน เม.ย. 2553 

ความเพียงพอของเบี้ยยังชีพผูพิการ 

รัฐจาย 500 บาทตอคนตอเดือน แตควรอิงกับระดับคาครองชีพขั้นพ้ืนฐาน เชน เสนความยากจนดาน

อาหาร (food poverty line) นอกจากนี้อาจใหแกผูสูงอายุที่ยากจนในจํานวนที่มากกวา 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario2  เพ่ิมจํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอตอการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน 

เชนเดียวกับเรื่องความครอบคลุมของเบี้ยยังชีพ ผูเขาประชุมทุกทานเห็นดวยกับการเพิ่มจํานวนเบี้ยยัง

ชีพ และมีความเห็นวาอาจเปนไปไดนอยเพราะมีความกังวลในเรื่องภาระงบประมาณของรัฐ 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• ควรใหมากกวา 500 บาท โดยอาจใหตามเสนความยากจน (1,500 บาท) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

นโยบายและงบประมาณของรัฐ 

ประสิทธภิาพ/เพียงพอของสวัสดิการผูพิการ 

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูพิการ เชน คาอาหารวันละ 60 บาท และการเพิ่มโอกาส/

ความสามารถในการหารายได เชน การฝกอบรมหรือใหโอกาส/หางานแกผูพิการ รวมทั้งมาตรการปองกัน

ความพิการจากโรคและอุบัติเหตุ 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario2  เพ่ิมสวัสดิการสําหรบัสถานดูแลผูพิการ 

Scenario3  เพ่ิมความสามารถในการหารายได 

ผูเขาประชุมทุกทานเห็นดวยกับ Scenario  2 และ 3 แตเห็นวา Scenario  2 อาจเปนไปไดนอย และ 

Scenario 3 จะมีความเปนไดมากกวา 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• การพัฒนาสวัสดิการสําหรับผูดูแลผูพิการก็มีความจําเปนเชนกันเพราะเปนการเยียวยาใหผู

ทํางานมีกําลังใจในการทํางานและสงผลดีตอกลุมเปาหมาย (ผูพิการ) 

• ควรสงเสริมการศึกษาสําหรับผูพิการในการประกอบอาชีพ 

• ควรสงเสริมใหผูพิการไดมีงานทําเพื่อใหเกิดความภูมิใจที่ไมไดเปนภาระของสังคม ยกเวนผูพิการ

ที่สูงอายุ (วัยเกษียณ) 

• ควรจัดหาชองทางในการใหผูพิการไดมีงานทําเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-124 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• การสงเสริมดานการหารายไดมีความสําคัญมากเพราะจะทําใหผูพิการมีความสุข/ภูมิใจกับการมี

รายได มีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย รัฐควรสงเสริมใหเขมแข็ง ยั่งยืน เพ่ือลดปญหา “เวทนา

นิยม” ที่เกิดขึ้นกับผูพิการ และยังจะชวยลดภาระการลงทุนทางสังคมในดานการสงเคราะหไดใน

อนาคต 

 

ดานเด็กดอยโอกาส 

การศึกษาของเด็กดอยโอกาส 

เน่ืองจากเด็กดอยโอกาสไมมีที่อยูเปนหลักแหลง จึงยังไมไดรับการศึกษาครบทุกคน การใหการศึกษา

จะชวยในการหารายไดและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario1  เด็กดอยโอกาสในสถานดูแลของรัฐทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

Scenario3 เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาภาคบงัคับครบทุกคน 

ผูเขาประชุมทุกทานเห็นความสําคัญของการศึกษาจึงเห็นดวยกับ Scenario ที่เสนอทั้ง 2 อัน แตดวย

ขอจํากัดเรื่องงบประมาณจึงเห็นวา Scenario1 นาจะมีความเปนไดมากกวา Scenario3  

ความเห็นเพิ่มเติม 

• การดูแลดานการศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองทําเพื่อสรางชาติใหเขมแข็ง และเปนการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเด็ก 

• มีหนวยงานจัดทําฐานขอมูลเด็กดอยโอกาสอยางเปนระบบ เพ่ือจะไดระบุกลุมเปาหมายไดถูกตอง 

ประสิทธภิาพ/เพียงพอของสวัสดิการเด็กดอยโอกาส 

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของเด็กดอยโอกาส เชน คาอาหารวันละ 60 บาท และ

มาตรการปองกันความเสี่ยงที่จะเปนเด็กดอยโอกาส 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม 

Scenario2  เพ่ิมสวัสดิการสําหรบัสถานดูแลเด็กดอยโอกาส 

Scenario3  การสงเสริมในเชิงปองกัน 

ผูเขาประชุมทุกทานเห็นดวยกับ Scenario2 และ 3 แตสวนใหญเห็นอาจมีความเปนไปไดนอย 

ความเห็นเพิ่มเติม 

• ควรสงเสริมในเรื่องการเอาใจใสในการเลี้ยงดูเด็กดอยโอกาส 

• ควรดูแลครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะสงผลตอตัวเด็กไมใหกลายเปนเด็กดอยโอกาส 

• ในสังคมไทยยังมีกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ ที่ไมใชกลุมเด็กและเยาวชน (อายุมากกวา 19 ป) 

โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไมอยูในสารบบของทะเบียนราษฎร 

และเปนกลุมที่เขาถึงสิทธิตางๆ ที่รัฐจัดให 
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แบบสํารวจความคิดเห็น: การลงทุนทางสังคมดานสวัสดิการสังคม 

ดานการประกันสังคม 

ความครอบคลุมของโครงการประกันสังคม 

ปจจุบันมีแรงงานในระบบเขารวมโครงการ 9 ลานคนจากแรงงานในระบบทั้งสิ้น 13.8 ลานคน และแรงงานนอกระบบเขา

รวมโครงการ 39 คนจากแรงงานนอกระบบทั้งสิ้น 23 ลานคน  

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario1  • ขยายความคุมครองใหครบตามพรบ. 

ประกันสังคม 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario2  • ขยายไปสูลูกจางและนายจางภาคเกษตร  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3  • ขยายใหครอบคลมุผูมีงานทําทุกคน  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 

ระยะเวลา:  

 
ระยะเวลา:  

ความเพียงพอของเงินบํานาญ 

ปจจุบันจะจายอยูที่อัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย และใหปรับเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 1.5 ตอ

ระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน สําหรับระยะเวลาที่จายเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน  

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario2  • เพิ่มเงินบํานาญใหเพียงพอตอการดํารงชีพ
ขั้นพื้นฐาน 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
  ระยะเวลา:  

  ระยะเวลา:  

ความมั่นคง/ย่ังยืนของกองทุนฯ 

หลายฝายเห็นพองกันวาหากไมมีการปรับเงือ่นไขแลว กองทุนฯ จะลมละลายภายใน 30-50 ปขางหนา 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario2  • สรางความมั่นคงของกองทุน  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

 

 

 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-126 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ดานผูสูงอายุ 

ความครอบคลุมของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

รัฐบาลประกาศใหผูสูงอายุทุกคนไดรับเบี้ยยังชีพ แตยังมีผูสูงอายุท่ียังไมไดมาลงทะเบียน โดยในป 2551 มีผูสูงอายุท่ีไดรับ

เบี้ยยังชีพจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 1.7 ลานคนจากผูสูงอายุท้ังสิ้น 7 ลานคน (การสํารวจผูสูงอายุป 2550) 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario1  • ขยายเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุทุกคน  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

ความเพียงพอของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

รัฐจาย 500 บาทตอคนตอเดือน แตควรอิงกับระดับคาครองชีพขั้นพ้ืนฐาน เชน เสนความยากจนดานอาหาร (food 

poverty line) นอกจากนี้อาจใหแกผูสูงอายุที่ยากจนในจํานวนที่มากกวา  

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario2  • เพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอตอการ
ดํารงชีพขั้นพื้นฐาน โดยเนนไปที่ผูสูงอายุที่

ยากจน 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

ประสิทธิภาพ/เพียงพอของสวัสดิการผูสูงอายุ 

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูสูงอายุ เชน คาอาหารวันละ 60 บาท และการเพิ่มโอกาส/ความสามารถ

ในการหารายได ซึ่งจะชวยใหมีรายไดในชวงสูงวัย เชน การขยายอายุเกษียณหรือใหโอกาส/หางานแกผูสูงอายุ 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario2  • เพิ่มสวัสดิการสําหรับสถานดูแลผูสูงอายุ  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3  • เพิ่มความสามารถในการหารายได  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  
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ดานผูพิการ 

ความครอบคลุมของเบี้ยยังชีพผูพิการ 

ในป 2551 มีผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 2.3 แสนคนจากผูพิการที่จดทะเบียนกับ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 4.6 แสนคนหรือ 1.8 ลานคนจากการสํารวจความพิการป 2550 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario1  • ขยายเบี้ยยังชีพใหผูพิการที่มีความลําบาก
ในการดูแลตนเอง 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3  • ขยายเบี้ยยังชีพใหผูพิการทุกคน  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

ความเพียงพอของเบี้ยยังชีพผูพิการ 

รัฐจาย 500 บาทตอคนตอเดือน แตควรอิงกับระดับคาครองชีพขั้นพ้ืนฐาน เชน เสนความยากจนดานอาหาร (food 

poverty line) นอกจากนี้อาจใหแกผูสูงอายุที่ยากจนในจํานวนที่มากกวา  

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario2  • เพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพใหเพียงพอตอการ
ดํารงชีพขั้นพื้นฐาน 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

ประสิทธิภาพ/เพียงพอของสวัสดิการผูพิการ 

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของผูพิการ เชน คาอาหารวันละ 60 บาท และการเพิ่มโอกาส/ความสามารถ

ในการหารายได เชน การฝกอบรมหรือใหโอกาส/หางานแกผูพิการ รวมทั้งมาตรการปองกันความพิการจากโรคและ

อุบัติเหตุ 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario2  • เพิ่มสวัสดิการสําหรับสถานดูแลผูพิการ  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3  • เพิ่มความสามารถในการหารายได  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

 

 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-128 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ดานเด็กดอยโอกาส 

การศึกษาของเด็กดอยโอกาส 

เนื่องจากเด็กดอยโอกาสไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง จึงยังไมไดรับการศึกษาครบทุกคน การใหการศึกษาจะชวยในการหารายได

และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario1  • เด็กดอยโอกาสในสถานดูแลของรัฐทุกคน
ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3 • เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคน 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

ประสิทธิภาพ/เพียงพอของสวัสดิการเด็กดอยโอกาส 

อัตราคาใชจายความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของเด็กดอยโอกาส เชน คาอาหารวันละ 60 บาท และมาตรการปองกันความ

เสี่ยงที่จะเปนเด็กดอยโอกาส 

  การยกระดับการลงทุนทางสังคม ควรตั้งเปาหมายนี้หรือไม เปนไปไดเพียงใด 

Scenario2  • เพิ่มสวัสดิการสําหรับสถานดูแลเด็กดอย
โอกาส 

 ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

Scenario3  • การสงเสริมในเชิงปองกัน  ควร    ไมควร   ไมแนใจ  มาก  นอย  ไมได 

ความเห็น

เพิ่มเติม:  
 ระยะเวลา:  

 ระยะเวลา:  

  



ภาคผนวก ภ-129 

รายชือ่ผูเขารวมประชุมสนทนากลุม  (Focus Group) ครั้งท่ี 2 

โครงการศกึษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลีย่นแปลงทางสังคม  

และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

ดานสวัสดิการสังคม 

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552  เวลา 11.30-16.30 น. 

ชั้น 2 สถาบนัวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

สํานักงานประกันสังคม 
นส. เยาวรัตน  พุฒิมานรดีกุล ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ 
นส. กัญญนี  มีเพียร   
กรมการพัฒนาชุมชน 
นางดวงพร  ตลอดพงษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

นายไพบูลย  นาคเจือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
นางกาญจนา  เทวะศิลชัยกุล ผอ. กองสวัสดิการแรงงาน 
นางวัชรี  มากหวน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
สํานักสงเสรมิและพิทักษผูดอยโอกาส 
นายทวีคูณ  มาลยาภรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
นางมยุรี  สิริบังคโล นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
สํานักสงเสรมิและพิทักษเด็กและเยาวชน 

นางสาวปราณีต  คงอ่ิม นักพัฒนาสังคม 
นายณรงค  จันทรบูรณะพินิจ นักพัฒนาสังคม 
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ 
นายวิสิทธิ์  สนามชวด ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนฯ 
สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย 
นายเฉียบ  เกษรบุญนาค กรรมการ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นายวรวิทย วรธัญญะกิจ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นายสุชาติ จตุรงคชัยสถิต    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางวิภาวดี  ชวนบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-130 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
นางพรทิพย บุญชัย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางเนาวรัตน อยูนาน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวนันธิกา ตั้งเจริญพาณิชย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาววีณา เตชะศิริสวัสดิ์    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวรรณา  บุญเอ้ือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวรวิทย วรธัญญะกิจ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นายสุชาติ จตุรงคชัยสถิต    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางวิภาวดี  ชวนบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางพรทิพย บุญชัย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางเนาวรัตน อยูนาน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวนันธกิา ตั้งเจริญพาณิชย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาววีณา เตชะศิริสวัสดิ์    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวรรณา  บุญเอ้ือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ดร. สมชัย  จิตสุชน    หัวหนาโครงการวิจัยฯ 
นางจิราภรณ  แผลงประพันธ นักวิจัยอาวุโส 
นายยศ  วัชระคุปต นักวิจัยอาวุโส 
นางสาวนันทพร  เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส 
นายกระแสร  อรามเสรีวงศ นักวิจัย 
นางสาวนัษรา  จิระขจรวงศ ผูชวยนักวิจัย 
นางสาววิไล  ทิวากรโกมล เลขานุการโครงการ 



ภ-131 

 

ภาคผนวก 13 

สรุปการสัมมนาเสนอผลการศึกษา 

โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคมภายใตเงื่อนไขการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

วันอังคารที่ 22  ธันวาคม  2552 เวลา 8.30-13.30 น. 

หองราชา 2 โรงแรมปรินซพาเลส มหานาค หลานหลวง  กรุงเทพฯ 

 

ประเด็นทั่วไป 

• ผูวิจารณไดทํางานวิจัยและไดผลที่สอดคลองกับผลการศึกษาของโครงการฯ ที่วาจะมีเงินเพียงพอ

ใชสําหรับการลงทุนทางสังคม 

• สําหรับเรื่องภาษีที่เสนอใหขยายฐานภาษีโดยเพิ่มผูเสียภาษี นาจะมีการพิจารณาการเพิ่มชนิด

ภาษี เชน ภาษีทรัพยสิน เปนตน 

• ตัวเลขพยากรณประชากรตามสศช. น้ันอาจจะตองมีการทบทวนตัวเลขใหม เน่ืองจากฐาน

ประชากรจากกระทรวงมหาดไทยที่ใชกันอยู (หลายหนวยงานทางสังคมใชฐานนี้ในการวาง

นโยบาย) น้ันตางกันอยูถึงกวา 2 ลานคน 

• การตั้งสมมติฐานให GDP Growth ทั้ง 3 กรณีอยูในชวงระหวางรอยละ 4-5 น้ัน นาจะเปนอัตราที่

สูงเกินไป เพราะศักยภาพของไทยอาจไปไดไมถึง รวมทั้งผลจากแรงงานตางดาวที่สงผลตอการ

เติบโตของ GDP ของไทย จะหมดไปในอนาคต นอกจากนี้ GDP Growth รอยละ 4, 4.5 และ 5 

น้ัน เปนชวงที่แคบเกินไป (เสนอแนะใหอยูที่อัตรารอยละ 1, 3 และ 5 ตามลําดับ เพ่ือใหเห็น

ภาพที่ชัดขึ้น) 

• เรื่องการลงทุนทางสังคมนาจะแยกเปน 1) การลงทุนเพ่ือสรางความเขมแข็งทางสังคม เชน R&D, 

การศึกษา และ 2) คาใชจายเพื่อความเปนรัฐสวัสดิการ เชน Social protection เปนตน 

• งานศึกษาวิจัยนี้จําเปนตองอาศัยการติดตามขอมูล และความเปนไปของภาคสวนหรือพ้ืนที่ตางๆ 

เพราะทุกอยางมีความเปน dynamic มาก 

• งานวิจัยควรมีเน้ือหาประเภท How-to เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติจริง เชน จะเก็บรายไดภาษี

อยางไรใหไดถึงรอยละ 30 ของ GDP   

• มีประเด็นทาทายเรื่องการไหลเขาของคน ASEAN ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ขณะที่ประเทศ

ไทยเขาสูสังคมคนชรา จึงมีคําถามวาจะมีแนวทางใดที่คนรุนลูกหลานจะสามารถทดแทนกําลังที่

หายไปของกลุมผูสูงอายุเพ่ือแขงขันกับคลื่นแรงงานตางดาวที่ไหลเขามาอยางเสรีได (ทําโดยเพิ่ม 

R&D, การศึกษา ฝกอบรม) 



 รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนดานสังคม 

ภ-132 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

• ในงานวิจัยไมไดเจาะประเด็นแรงงานตางดาววาจะดูแลและจัดการพวกเขาอยางไร ซึ่งควรจะทํา 

เน่ืองจากเรื่องน้ีเปนประเด็นหนึ่งที่ตองพิจารณาในอนาคตที่อัตราการเกิดของคนไทยจะลด แต

อัตราการไหลเขาของแรงงานตางดาวนั้นไมมีความแนนอน 

ประเด็นเรื่องการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน 

• เสนอแนะดานการศึกษาวา ควรมีการลงทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง (Self-Learning) 

ของนักเรียนนักศึกษา (คือเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัยใชเปลา) 

 

ประเด็นเรื่องสุขภาพ 

• เสนอแนะใหเรื่องความพิการและการเสียชีวิต จัดอยูในหมวดสวัสดิการสังคม แทนที่จะเปนดาน

สุขภาพ เน่ืองจากมี cost driver ที่ตางกัน 

• Harmonize สิทธิ์ โดยตองจายเงินใหสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น  

• เสนอใหเปลี่ยนการใชคํา (wording) ในงานวิจัย เกี่ยวกับโรคภัยใหรวมเปน Burden of Decease 

เพราะจะตรงประเด็นและครอบคลุมการลดภาระของโรคที่ทําใหตายกอนอายุอันควร ชวยในการ

กําหนด Target ดานนโยบายไดชัดยิ่งขึ้น 

• เรื่องลดอัตราการตายดวยโรคหัวใจและมะเร็ง ใหรวมเปนลดภาระโรคและปจจัยเสี่ยง เพราะจะ

ตรงประเด็นและครอบคลุมการลดภาระของโรคที่ทําใหตายกอนอายุอันควร 

• เสนอแนะใหมีการออกแบบ incentive ใหแตละภาคสวนดูแลคนของตัวเอง ในดานสุขภาพ 

(ยกตัวอยางบริษัทเชลล) เพ่ือชวยลดภาระของรัฐไดอีกทางหนึ่ง 

 

ประเด็นเรื่องสวัสดิการสังคม 

• ระบบประกันสังคมที่ออกแบบใหเงินสมทบขึ้นเปนขั้นเปนระยะๆ มีปญหาตรงที่เพดานเงินสมบท

ที่ 15,000 บาทนั้นตันมานาน นาจะตองมีการปรับขึ้น เพ่ือมิใหมูลคาเงินสมทบจะลดลง 

• กองทุนประกันสังคมในหลายๆ ประเทศ สวนใหญไมประสบความสําเร็จดานการ balance รายได

รายจาย ตองมีการปรับปรุงโครงสรางรายได และวิธีบริหารจัดการ 

• Long Term Care เปนอีกประเด็นที่ตองศึกษาเชนกัน เน่ืองจากคนชราผูที่ไมสามารถดูแลตนเอง

ได ตองมีบุคลากรในการดูแล (ในกรณีไมมีครอบครัวหรือคนดูแล) ซึ่งใชงบประมาณอยูไมนอย 

• นอกจากดานสวัสดิการแลว นาจะดูเรื่องสวัสดิภาพดวย ทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิต การ

ปองกันอุบัติเหตุ การบังคับใชกฎหมาย รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากร 

• อยากใหศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น เด็กออทิสติกหรือเด็กสมาธิสั้น ซึ่งมีเพ่ิมขึ้นทุกป 

• เน่ืองจากขอมูลกลุมผูดอยโอกาสนั้นหาไดยาก จึงนาจะขาดขอมูลคนดอยโอกาสที่ไมไดอยูใน

ระบบไปเยอะ ซึ่งคนเหลาน้ีสรางตนทุนแฝงใหรัฐแบกรับ 

 

 



ภาคผนวก ภ-133 

ประเด็นเรื่องทุนทางสังคม 

• นอกจากการศึกษาเรื่อง “การลงทุนทางสังคม” แลวนาจะมีการศึกษาเรื่อง “การลงทุนเพ่ือสราง

ทุนทางสังคม” ดวย 

• สนับสนุนเรื่อง CSR วามีประโยชน และมีแนวโนมที่ดี และเสนอแนะวานาจะมีการสรางเครืองขาย

ของ CSR – after process แบบไตรภาคี ประกอบดวย รัฐ เอกชน และชุมชน 

• จากการสํารวจแลวพบวา ผูสูงอายุก็ยังตองการที่จะพึ่งพิงตนเอง และตองการมีอาชีพที่เหมาะสม

เพ่ือใชเลี้ยงชีพได ปญหาตรงนี้จะแกไขอยางไร และ CSR จะมีบทบาทชวยเหลือตรงนี้อยางไร 

• ผูสูงอายุสวนใหญเขาไมถึงบริการดานสวัสดิการที่รัฐจัดให เน่ืองจาก 1) หางไกลจากแหลง

ใหบริการ และ 2) ไมทราบขอมูลวามีอยูหรือตนเองมีสิทธิที่จะเขารับได ปญหาตรงนี้ อปท. นาจะ

มีบทบาทเขาชวยเหลือได รวมถึง การทํา CSR จากภาคเอกชนก็เปนอีกแรงหนึ่งไดเชนกัน 

• เสนอแนะแนวทางการพัฒนา CSR ใหเจาะเขาสูการดูแลครอบครัว เพ่ือแกไขปญหาสังคมตางๆ 

เชน ปญหายาเสพติด เด็กติดเกมส เปนตน 

• เห็นดวยเรื่อง network ระหวางรัฐ-เอกชน-ชุมชน เพราะนาจะชวยแกปญหาสังคมได โดยเฉพาะ

ความแตกแยกทางการเมือง 

• Social Needs Map ที่ทางผูวิจัยจัดทํา นาจะเปลี่ยนเปน Social ‘Must’ Map เพ่ือเพิ่มนัยยะของ

ความจริงจังในทางปฏิบัติ 
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ภ-134 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

รายชือ่ผูเขารวมประชุมการสัมมนาเสนอผลการศกึษา 

โครงการศกึษาวิจัยการลงทุนดานสังคม ภายใตเงื่อนไขการเปลีย่นแปลงทางสังคม  

และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู 

วันอังคารที่ 22  ธันวาคม  2552 เวลา 8.30-13.30 น. 

หองราชา 2 โรงแรมปรินซพาเลส มหานาค หลานหลวง  กรุงเทพฯ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

รายชื่อ ตําแหนง 
คณะกรรมการกํากับโครงการฯ 
นางสุวรรณี  คาํมั่น รองเลขาธิการฯ 
นางชุตินาฏ  วงศสุบรรณ ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 
นส. จินางคกูร  โรจนนันต ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม 
นางสาวภารณี  วัฒนา ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 
นางสาววาสิณี  แนวพนิช ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรดานการศึกษา สพส. 
นส. กุลธิดา  เลิศพงศวัฒนา ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมผูสูงอายุ สพส. 
สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.) 
1. กลุมยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
นางสาวพรพิมล ชีวชื่น นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายทองใหญ  อัยยะวรากูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายณัฐสุชน  อินทราวุธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวอนิษฐา มหาคุณ พนักงานบรหิารงานทั่วไป 3 
2. กลุมยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตฯ 
นายสุชาติ  จตุรงคชัยสถิต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
นางเนาวรัตน  อยูนาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
3. กลุมยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมผูสูงอายุและแรงงาน 
นายศุภสิทธิ์  ฟองสมุทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาววรรณา  บุญเจือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายอกนิษฐ  ชุมนุม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายสรกมล  วณิชชานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. กลุมยุทธศาสตรดานการศึกษา 
นางรสวันต  วรรณกะลัศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวอรพรรณ  โตเผาพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางวีณา  เตชะศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นส. ธัชชนญั  จารุวัฒนพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.) 
นางวรรณี  วรรณชาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
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รายชื่อ ตําแหนง 
กลุมงานประชาสัมพันธ สศช. 
นางสาวจีรวัจน  วงศสาโรจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางวรารัตน  ดุลยพิทักษ พนักงานบรหิารงานทั่วไป 3 
นายสมเกียรติ  เพชรมุก  
นายอภิชัย  ไชยมังคล  
นายกอเกียรติ  สมประสงค  

กลุมสวัสดิการสังคม 

กองนโยบายและแผนงาน  สํานักงานประกันสังคม 
นางสาวเยาวรัตน  พุฒิมานรดีกุล ผูอํานวยการกองฯ 
กองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
นางอมรวรรณ  เทศทอง ผูชวยผูอํานวยการ 
กองบริหารกองทุนสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
นายวิสิทธิ์  สนามชวด ผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส 
นายสุทัศน  ศรีประยูรธรรม นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ 
นางปทมา  อินทรช ู  
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 
นางสาวพจนา  ธรรมรัตนพฤกษ ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการกลไก 
นางรัศมี  อุตเสนา  
สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก 
นายโยธิน  รอดประเสริฐ นักพัฒนาสังคม ชํานาญการ 
นางสาวสิริพร  รัตนกําเนิด นักพัฒนาสังคม ชํานาญการ 
การเคหะแหงชาติ 
นางสาวพรนภา  ปรีปญญาพร รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
พรรณทิพย เพชรมาก ผูชวยผูอํานวยการ 

กลุมการศึกษา 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
นางสาวสุภาพร  โกเฮงกุล นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการพิเศษ 
นางรัชน ี พึง่พาณิชยกุล นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นางเพทาย  บญุมี นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ 
นายภาณุพงศ  พนมวัน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
ศูนยสารสนเทศทางการศกึษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 
นางผานิต  วิมลรัตนปญญา  
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ภ-136 ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู  

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
นางสาลิน  ปรงุสิงห นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา 
นางสาวหรรษา  ทัพสี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพเิศษ 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางสุชาดา  คลายทอง  
นางเบญจวรรณ  ดวงใจ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
นายสันติชัย  โลหิตหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นางสาว รัตนาภรณ  ยศศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นายอาณัติ  พงศสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมแผนงานงบประมาณอุดมศึกษา 
นางสาวสุภาวดี  คูณศร ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
นายณัฐวุฒิ  สุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นางสาวเสาวภาค  เสียงเครอื นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นายชาตรี  ชุมภู นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นายฐานวัฒน  พรอมมูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นายศิระวิทย  คลี่สุพรรณ ผูอํานวยการกองสารนิเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
นางสิริพร  พิทยโภณ นักวิจัยนโยบายและแผน 
นางสาวภัทรวรณ  จารุมิลินท ผูชวยนักวิจัยนโยบาย 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
นายปรีชาญ  เดชศรี ผูชวยผูอํานวยการ 
นางสาวกุลธิดา  ชีพวันสุข เจาหนาที่สถิติ ชํานาญงาน 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลดักระทรวงศกึษา 
นางสาวดลลัช  จงมหาศาลชัย   

กลุมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สํานักงาน กพร. 
นางสาวมนวดี  จันทิมา นักพัฒนาระบบราชการ  ชํานาญการ 
กรมการจัดหางาน 
นางรัตนา  อุทยัรัตน   
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
นายวิสุทธิ์  จิราธิยุต กรรมการ 
สถาบันยานยนต 
นางจุรีรัตน  สวุรรณวิทยา รองผูอํานวยการสถาบันฯ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
นางวนิดา    
นางสาวพรรณนิภา  ตอตรงนสิัย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 
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สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย  สภาอุตสาหกรรมแหงประเท(ศไทย 
นายสมพงศ  นครศร ี ประธานสถาบัน 
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
คุณสุวดี  ปาจรียางกูร กรรมการฝายวิชาการ 

กลุมสุขภาพ 

สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ 
นายศิริชัย  สาครรัตนกุล ที่ปรึกษา 
นางเบญจมาภรณ  จันทรพัฒน ผูอํานวยการสํานัก 7 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
นางวราภรณ  สุวรรณเวลา หัวหนากลุมงานพัฒนานโยบาย 
สํานักงานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ
 นางอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา ผูอํานวยการแผนงานพัฒนายนโยบายสาธารณะและธรรมนูญ 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ  
นพ. ภูษิต  ประคองสาย นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ 
ทพญ. วริสา  พานิชเกรียงไกร  
สํานักงานวิจยัเพื่อการพัฒนาหลักประกนัสุขภาพไทย 
นายถาวร  สกลุพาณิชย รองผูอํานวยการ 
สํานักงานพัฒนาระบบขอมลูขาวสารสุขภาพ 
นางสาวศิริพร  เคาภูไทย นักวิชาการ 
นางสาวนิดา  พุฒิพิริยะ นักวิชาการ 
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
นางสาวพัชรา  เสถียรพักตร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
นางสาวอธิมา  เกิดกลา   
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
นส. สมจินต  โฉมวัฒนะชัย นักจิตวิทยาคลินิก ชํานาญการ 
นางสมฤดี  เนยีมหอม นักสังคมสงเคราะห ชํานาญการ 
นางอัจฉรา  วิไลสกุลยา นักวิชาการสาธารณสุข 
นายศรัณย  สาครรัตนกุล  

กลุมทั่วไป 

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
คุณพรทิพย  สถิรวาณิช   
สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชกีลาง 
นางสาวสุวิภา  สุขวณิชนันท ผูอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 
นางนิศานาถ  มีชํานะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพเิศษ 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด 
นายสมยศ  แชมชอย เจาหนาที่วิจัยอาวุโส 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
นางสาวคมพรรณ  สมประสงค Brand Management Manager  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
นายโรจน  คําพาที ผูอํานวยการฝายกิจการสังคม 
นายศานิต  นิยมาคม วิทยากรระดับ 11 
นายสุเทพ  สันธนะลักษณ หัวหนากองแผนแมบทและประเมินผล 
ทั่วไป 
นางมัณฑนา  สังขะกฤษณ นักวิจัยอิสระ 
นางสุจิตราภรณ  นาคะลักษณ นักวิจัยอิสระ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ดร. สมชัย  จิตสุชน  
คุณจิราภรณ  แผลงประพันธ  
คุณยศ  วัชระคุปต  
คุณนันทพร  เมธาคุณาวุฒิ  
คุณพัฒน  พัฒนรังสรรค  
คุณกระแสร  อรามเสรีวงศ  
คุณนวัฒน  แกวนพรัตน  
คุณธนพร  ขาวนวล  
คุณวิไล  ทิวากรโกมล  

 

 


