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บทคดัยอ่  

 บทความน้ีใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์เป็นกรอบในการวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนด้านการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย  เพื่อตอบคําถามเชิงนโยบายเกี่ยวกบัสนิเชื่อการศกึษา พร้อมกบัวพิากษ์
กองทุนกู้ยมืเพื่อการศกึษาของไทย และเสนอแนะการปรบัปรุงเงื่อนไขการใหกู้้ยมืบางประการ  ส่วนแรกวเิคราะห์
ความเหลื่อมลํ้าของคา่จา้งและเงนิเดอืนระหวา่งผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัอุดมศกึษา เปรยีบเทยีบกบัผูจ้บการศกึษา
ระดบัมธัยมตอนตน้ ในกลุ่มผูม้อีายุ 15-44 ปี ใชผ้ลสาํรวจแรงงานและจา้งงานในปี พ.ศ. 2548 เป็นฐานขอ้มูล 
ใชแ้บบจําลองเศรษฐมติ ิquantile regression ซึ่งเป็นเทคนิคทีส่ะทอ้นของเงนิเดอืนค่าจา้งในกลุ่มรายไดส้งู- 
ปานกลาง-ตํ่า เพือ่ประมาณการเงนิเดอืนคา่จา้งทีค่าดคะเนตามชว่งอาย ุผลการศกึษายนืยนัวา่ ก) อตัรา
ผลตอบแทนของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยเท่ากบัร้อยละ 18-19 โดยประมาณ ซึ่งนับว่าสูงทีเดียว
เปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาในต่างประเทศ  ข) ผูกู้ย้มืมคีวามสามารถทีจ่ะชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ไดโ้ดยกนั
รายไดใ้นอนาคตในอตัรารอ้ยละ 10 ภายในกรอบเวลาสบิหา้ปี สดุทา้ยเสนอขอ้สงัเกตและวจิารณ์กองทุนใหกู้ย้มื
เพือ่การศกึษา (กยศ) และเปรยีบเทยีบกบักองทุนใหกู้ย้มืทีอ่งิรายไดใ้นอนาคต  
 
คาํสาํคญั : ทุนมนุษย ์อตัราผลตอบแทนการลงทุนการศกึษา สนิเชื่อการศกึษา ความเหลื่อมลํ้าของคา่จา้งแล
เงนิเดอืน   

                                                
1
  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปทมสริิวฒัน์ ั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิน
คณะอนุกรรมการบญัชสีองกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ผูเ้ขยีนขอขอบคุณศาสตราจารย ์ดร.บุญเสรมิ วสีกุล ทีก่รุณาใหค้ําแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการบรหิารกองทุน 
กยศ. และการวเิคราะหข์อ้บกพร่องการทํางาน จากประสบการณ์อนัยาวนานของท่านทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน กยศ. และ
ขอขอบคุณเจา้หน้าทีข่องสาํนักงานการอุดมศกึษาแห่งชาตอิกีหลายท่านทีไ่ดเ้อื้อเฟ้ือขอ้มลูการจดัสรรวงเงนิ กยศ. เป็น
รายสถาบนัและรายสาขาวชิา ตลอดจนวธิกีารบรหิารของ กยศ. 
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Abstract 

 This article takes ideas from human capital theory as conceptual framework to empirically study 
the returns to higher education in Thailand, and comments operational bottlenecks of the educational 
loan programs.  The first part, which is based on labor force survey in 2005, compares wage income for 
2 wage-earner groups whose age range from 15-44 year: a) those who have primary education and 
enter the labor market and b) those who have attained university education.  The quantile regression 
technique was applied to both groups and the estimated parameters are used to forecast wage income. 
An inference of the returns to education is taken by comparing benefit and cost of investment in higher 
education—the benefit estimate is based on wage earning differences, and the cost estimates comprise 
of an opportunity cost and the costs of higher education.  The rate of return was found to range from  
18-19 percent which is fairly high and these results confirm that it is sensible and rational to invest in 
higher education.  The next section comments operational bottlenecks of the educational loan program that 
began since 1996 with imposed conditions that include eligibility criterion, imperfect information, operational lag, 
and  management errors and suggests the ways to improve the operations.  The last part compares two 
loan programs, i.e., the traditional (a mortgage-type loan) and the new one (an income-contingent loan).  
The author observes policy-inconsistency of the educational loan programs due to change in political 
regimes.   
 
Key words : human capital theory, returns to higher education, educational loan, wage earning difference 
 
 

1. บทนํา 

 ค่านิยมทีส่ง่เสรมิใหเ้ยาวชนศกึษาเล่าเรยีน
อยู่กบัคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน  ดงัปรากฎในคํา
พงัเพยและคาํสัง่สอนทาํนองวา่ “เมื่อน้อยใหเ้รยีนวชิา 
เมื่อใหญ่ใหห้าทรพัย”์  “รูอ้ะไรไมสู่รู้ว้ชิา” แต่ในสภาพ
ความเป็นจรงิเยาวชนไทยหลายลา้นคนขาดโอกาสที่
จะเรยีนต่อในระดบัสงู (เท่ากบัศกัยภาพของตน) ซึ่งเป็น
อกีสาเหตุหน่ึงที่ซํ้าเตมิปญหาความเหลื่อมลํ้าของกาั

กระจายรายได้  เยาวชนในครัวเรือนยากจนถูก
สถานการณ์บังคับให้ออกจากโรงเรียนเพื่อทํางาน
ช่วยเหลือครอบครวั ทํางานหนักแต่ได้รบัเงินเดือน
คา่จา้งตํ่า ขาดสวสัดกิารและความมัน่คง  
 เปรยีบเทยีบกบัเยาวชนในครอบครวัรวยไดร้บั
โอกาสเรยีนต่อในระดบัอุดมศึกษา  เยาวชนในกลุ่ม
หลงัแมว้า่เริม่ทาํงานชา้กว่า ไดม้โีอกาสไดร้บัตําแหน่ง
หน้าทีก่ารงานทีด่กีว่า เป็นอาชพีทีม่ ัน่คงและมคีวาม
เจรญิกา้วหน้าตลอดชว่งอายกุารทาํงาน  
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 ทฤษฎีทุนมนุษย์ ตระหนักถึงความสําคญั
ของการลงทุนในตัวบุคคล พร้อมกับสนับสนุนให้มี
ผลงานวิจยัเชิงประจกัษ์เพื่อวดัอตัราผลตอบแทนของ
การศกึษาต่อตวับุคคลและต่อสว่นรวม  2 ผลงานวจิยัโดย 
หลายสถาบันวิชาการทัว่โลกแม้ยืนยันว่า อัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศกึษาแมว้่าแตกต่าง
และหลากหลายแต่ให้ภาพสรุปสําคัญว่า เป็นการ
ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 3 แต่ในขณะเดยีวกนั
ต้องยอมรับการกู้ยืมเพื่อศึกษานัน้เกิดขึ้นได้ยาก 
เพราะธนาคารประเมนิวา่  การใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามี
ความเสีย่งสงู ระยะเวลายาวนาน (15-20 ปี) ผูกู้ย้มืหรอื
ผู้ คํ้ าประกันอาจจะเสียชีวิตก่ อนวัยอันสมควร  
ตกงาน หรอืลาออกไปทํางานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาระ
การติดตาม ฯลฯ ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น “ตลาดที่
หายไป” (missing market) 4 
 ในสองทศวรรษทีผ่า่นมาเกดิพฒันาการของ
นโยบายการศึกษาในหลายประเทศ โดยภาครัฐ
สนับสนุนให้มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาระดบัสูง 

เพื่อ “ปิดช่องว่าง”  5 โดยใหน้ักศกึษากูย้มืระหว่าง
เรยีนและผ่อนชําระคนืภายหลงัหลงัจบการศกึษาและ
มงีานทํา  แนวความคดิน้ีเรยีกว่าโครงการเงนิกู้ที่องิ
รายไดใ้นอนาคต (income contingent loan, ICL) 
ทัง้น้ีมเีหตุผลหลายประการ ประการแรก การศกึษา
เป็น “สนิคา้มคีุณ” (merit goods) ต่อสงัคม  การที่
ประชาชนมีความรู้ระดับสูงช่วยเพิ่มความสามารถ 
การผลิตของประเทศ รองรับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยแีละช่วยให้ประเทศชาตแิข่งขนัได้ในเวที
โลก ในมุมมองทาง การคลงัรฐับาลสามารถเก็บภาษี
จากรายได้บุคคลที่เพิ่มขึ้น ประการที่สอง การที่
ประชากรที่มรีะดบัการศกึษาสูงช่วยลดรายจ่ายของ
ภาครัฐในหลายด้าน อาทิเช่น รายจ่ายปองกัน้

อาชญากรรม รายจ่ายดา้นสาธารณสุขหากประชากรมี
ความรูก้ารดูแลสุขภาพที่ด ีเป็นต้น ทัง้มขีอ้สนันิษฐาน
ว่า การที่ประชากรส่วนใหญ่ได้รบัการศกึษาระดบัสูง 
จะช่วยพฒันาการเมืองและส่งเสริมประชาสงัคม (civil 
society) ลดปญหาการซื้อสทิธขิายเสีั ์ ยง หมายถงึ 

__________________________________ 

2  บทความวชิาการเศรษฐศาสตรท์ีถ่อืวา่เป็นผลงานคลาสสกิในหวัขอ้เศรษฐศาสตรก์ารศกึษาและทุนมนุษย ์เช่น T.W. Schultze 
(1961), Gary Becker (1980), Yoram Ben-Porath (1967),  Sherwin Rosen (1972), Jacob Mincer (1974) เป็นตน้ 

3  ดูตวัอย่าง งานวจิยัเชงิสาํรวจอตัราผลตอบแทนการศกึษา โดย G. Psacharopoulos (1993)  ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนและ
เผยแพร่โดยธนาคารโลก  ผลงานวจิยัเชงิประจกัษ์ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบอตัราการเจรญิเตบิโตของประเทศต่างๆ ตวัอย่างเช่น
ผลงานของ Robert Barro (1997) ยนืยนัวา่  ตวัแปรการศกึษานัน้มผีลบวกต่ออตัราการเจรญิเตบิโตอยา่งมนียัสาํคญั 

4  ในบรบิทน้ีหมายความวา่ มคีวามตอ้งการกูย้มืเพือ่การศกึษา แต่ขาดอุปทาน เน่ืองจากการประเมนิวา่สนิเชื่อการศกึษามคีวาม
เสีย่งสงู 

5  มลิตนั ฟรดีแมน [Friedman, 1955, 1995] ปรมาจารยน์กัเศรษฐศาสตรช์าวอเมรกินั ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั “ตลาดบกพรอ่ง” 
ในดา้นการศกึษาตัง้แต่ในทศวรรษ 1950 พรอ้มกบัเสนอแนะใหร้ฐับาลแทรกแซงทางดา้นอุปสงคโ์ดยการใหเ้งนิกู้ยมืหรอืให้
คูปองการศกึษา (สําหรบักลุ่มยากจน) ส่วนทางดา้นอุปทานนัน้เป็นไปโดยเสร ีกล่าวคอื มสีถานศกึษาของภาครฐัและเอกชน  
ซึง่เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูเ้รยีน ศาสตราจารยบ์รซู แชปแมน นักเศรษฐศาสตรช์าวออสเตรเลยีมบีทบาทสาํคญัในการ
ผลกัดนั income contingent loan (ICL) ในประเทศออสเตรเลยีตัง้แต่ปี ค.ศ. 1989-ปจจุบนั ในวงการนักเศรษฐศาสตรไ์ทย  ั

หลายท่านไดเ้สนอหลกัการและแนวคดิการปรบัปรุงมาตรการการคลงัเพื่อการศกึษา บุคคลสําคญัคอื ศาสตราจารยร์งัสรรค ์
ธนะพรพนัธุ ์เสนอใหร้ฐัแจกคปูองการศกึษาใหเ้ยาวชนในครวัเรอืนยากจน ศาสตราจารยเ์มธ ีครองแกว้ มบีทบาทสาํคญัในการ
ผลกัดนัสนิเชือ่การศกึษาทีอ่งิรายไดใ้นอนาคต เป็นตน้ 
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การศกึษาสามารถใหผ้ลตอบแทนต่อสว่นรวม (social 
returns to education) 6 ประการที่สาม สนิเชื่อ
การศึกษาเป็นกลไกหน่ึงที่ช่วยลดความไม่เป็นธรรม
และความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได ้ถา้หากสนิเชื่
น้ีสนับสนุนให้เยาวชนในครอบครัวยากจนมีโอกาส
พฒันาทุนมนุษย ์

นับเป็นเวลากว่าสบิปีแล้วที่รฐับาลไทยได้
ผลกัดนันโยบายสินเชื่อเพื่อการศึกษาโดยจดัตัง้เป็น
กองทุนขนาดใหญ่ขึ้น 2 กองทุน คือ กองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ) เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 
เป็นต้นมา 7 และต่อมาในปี 2549 รัฐบาลพ.ต.ท.
ทกัษณิ ชนิวตัรไดจ้ดัตัง้กองทุนใหม ่เรยีกวา่ กองทุน
ให้กู้ยมืที่ผูกพนักบัรายได้ในอนาคต (ย่อว่า กรอ.) โดย

ตัง้เปาหมายให ้กรอ้ . ทดแทน กยศ. ซึง่คาดกนัวา่จะถูก
ยุบเลิกไปในอนาคต อย่างไรก็ตามมคีวามพลิกผนั
ทางการเมือง กล่าวคือ รฐับาลพลเอกสุรยุทธ จุลา
นนท์ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 
กนัยายน 2549  ไดป้ระกาศระงบัการใหกู้ร้ายใหมข่อง 
กรอ. ตัง้แต่ปีการศกึษา 2550 คงมเีฉพาะผู้กู้ กรอ.ราย
เก่าเท่านัน้ โดยคาดว่ากองทุน กรอ. จะดํารงอยู่จนกว่า
นักศึกษารุ่นน้ีจะจบปรญิญาตรี 8 ดงันัน้ในระหว่างปี
การศึกษา 2550-ปจจุบนัจึงมกีองทุนั  กยศ. และ กรอ. 
ควบคู่กนัเป็นตวัอย่างหน่ึงทีส่ะทอ้นถงึความไม่แน่นอน
ทาง ด้านนโยบายในประเทศไทย 9 บทความน้ีเสนอ
รายงานผล การวจิยัซึ่งมเีน้ือหาเกี่ยวข้องกบั ก) การ
วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนของการศึกษาโดยใช้ทฤษฎ ี

__________________________________ 

6 ขออา้งองิคาํกล่าวบางตอนในบทความของ Dutta, Sefton and Weale (2003, p.121) “Education generates higher 
income for private individuals; it is generally believed that the whole is more than the sum of its parts and that 
the social returns to education exceed private returns.  Better educated workers are likely to be more productive 
at their own jobs; they may, at the same time, raise the productivity of their colleagues, by demonstration, 
discussion or dissemination.  The importance of peer-group effects of this kind are self-evident in our everyday 
tasks of teaching and research.  Their importance has valuable implications for the role of public financing as 
well as for the organization of education.  Economic reasoning says that private individuals are likely to 
underinvest in activities that generate positive externalities”  นกัวชิาการหลายทา่นไดท้าํงานวจิยัเพือ่วดัผลตอบแทน
ต่อสงัคมจากการศกึษา เช่นผลงานของ McMahon (1999) กรณีศกึษาของประเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิา รายงาน
อตัราผลตอบแทนวา่อยูร่ะหวา่ง 14-15%  อา้งในหนงัสอืของ Belfield (2000,p.167) 

7  ตามมตคิณะรฐัมนตร ีในรฐับาลชวน หลกีภยั เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2538 เหน็ชอบการจดัตัง้กองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 
8  ในปี 2550 ถงึปจจบุนั กองทุน กยศั . และ กรอ. ดาํรงอยู่ต่อไป--จนกวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืตามโครงการ กรอ. จะจบการศกึษาในปี
การศกึษา 2552  เพือ่ใหเ้ขา้ใจขนาดของ กรอ. เปรยีบเทยีบกบั กยศ. ขอนําสถติสิญัญาเงนิกูปี้การศกึษา 2550 มาเปรยีบเทยีบ
ดงัน้ี 

• กยศ. 579,050  ราย   มลูคา่ 18,918.76  ลา้นบาท 

• กรอ. 141,591 ราย   มลูคา่ 6,775.91  ลา้นบาท 
ขอ้มลู ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2551  จากเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการบญัชจีา่ยทีส่อง กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่
การศกึษา วนัที ่28 มนีาคม 2551 

9  รฐับาลปจจุบนั ั (นายสมคัร สุนทรเวช เป็นนายกรฐัมนตร)ี ไดม้มีตเิมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2551 ใหร้ือ้ฟ้ืนการกูย้มืทีผู่กพนักบั
รายไดใ้นอนาคต (กรอ) โดยใหเ้ริม่ในปีการศกึษา 2551  ประเมนิจากสถานการณ์ปจจุบนั ั (เมษายน 2551) คาดวา่รฐับาลสมคัร
จะสัง่การใหค้วบรวม กยศ. และ กรอ. เขา้ดว้ยกนั 
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ทุนมนุษย์เป็นกรอบการวิเคราะห์ โดยอนุมานจาก
เงนิเดอืนคา่จา้งทีแ่ตกต่าง (wage differentials)ระหวา่ง
ผู้จบการศึกษามธัยมตอนต้น เปรยีบเทียบกบัผู้จบ
การศกึษาระดบั อุดมศกึษา ข) วเิคราะห์วธิกีาร
ทํางานของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการชําระคืนหน้ีของ  
กยศ. โดยคํานึงรายได้ของผู้จบการศึกษา โดยมี
เปาประสงค์ให้มี้ เวลาชําระคืนที่ยาวนานพอสมควร 
และอตัราการชําระคนืไม่เป็นภาระมาก เช่น ไม่เกิน
กวา่รอ้ยละ 10 ของรายได ้ค) เสนอความเหน็ต่อแนว
ทางการปรบัปรุง กยศ. อนัเกี่ยวขอ้งกบัปญหาั ความ
ล่าช้าของการจดัสรรเงนิกู้ เน่ืองจากขัน้ตอนและเงื่อนไข
บางประการ  
 บทความน้ีประกอบด้วยเน้ือหา 6 ตอน 
ตอนท่ีสองทบทวนทฤษฎทุีนมนุษย ์ผลตอบแทน
ของการลงทุนดา้นการศกึษา สาํรวจแนวความคดิ
เกี่ยวกับการให้สินเชื่อการศึกษา ตอนท่ีสาม 
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยใช้
ฐานข้อมูลการสํารวจแรงงานของสํานักงานสถิติ
แห่ งชาติ  ใช้แบบจํ าลอง เศรษฐมิติ  quantile 
regression ตอนท่ีส่ี เสนอการวพิากษ์นโยบาย
การคลงัเพื่อการศกึษาของไทย พร้อมกบัอธบิาย
ระบบการใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา (กยศ. และ กรอ.) 
รวมทัง้แจกแจงตวัเลขวงเงนิสนิเชื่อและการกระจาย
สินเชื่ อในกลุ่มนักศึกษาระดับต่างๆ ตอนท่ีห้า
อภปิราย  ตอนท่ีหก สรปุ 

2. ทบทวนทฤษฎี ทุนมนุษย ์อตัรา
ผลตอบแทนทางการศึกษา และสนเช่ือิ

เพ่ือการศึกษา 
 ทฤษฏีทุนมนุษย์ได้ร ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา และถือว่าเป็น
รากฐานของวชิาเศรษฐศาสตรท์รพัยากรมุนษย์ เริม่

จากการแนวความคดิขัน้พืน้ฐานทีว่า่ การลงทุนในตวั
บุคคลนัน้มคีวาม สาํคญัไมย่ิง่หยอ่นกวา่การลงทุนใน
โรงงานในเครื่องจกัรและอุปกรณ์  ภายหลงัสงครามโลก
ครัง้ทีส่องในช่วงทศวรรษ 1940s ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
การพฒันาในยุคแรกเน้นถงึความสําคญัของการออมและ
การลงทุน ซึ่งยอมรบักันว่าทุนเป็นปจจยัั การผลิตที่
สาํคญัอย่างยิง่ และเป็นตวัขบัเคลื่อนการเตบิโตและ
ความก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจ   ซึ่งจะต้องเริ่ม
จากการออม แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากสําหรับ
ประเทศยากจน/คนจนที่จะอดออม เพราะว่ารายได้ตํ่า   
จึงตกอยู่ในสภาพวังวนแห่งความชัว่ร้าย กล่าวคือ
รายได้น้อย การออมตํ่า จึงไม่สามารถลงทุนหรือ
ลงทุนน้อยเกินไป ส่งผลต่อไปยงัประสทิธิภาพการ
ผลติตํ่า เพื่อหลุดพน้จากวงจรแห่งความชัว่รา้ยเสนอ
ยทุธศาสตรก์ารระดมเงนิออมในลกัษณะการออมภาค
บังคับ หรือระดมเงินออมโดยการกู้ยืมจากองค์กร
การเงนิระหวา่งประเทศ   
 เมื่ อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็
สามารถจะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิม่ขึน้นําไปชําระคนืเงนิกู้
จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในภาคปฎิบัติ
มาตรการช่วยเหลอืหรอืการกูย้มืเงนิจากต่างประเทศ
มกัจะซ่อนเงือ่นไข ซึง่ไมเ่ป็นผลดต่ีอประเทศผูกู้เ้สมอ
ไป ตวัอย่างเช่น การบงัคบัให้ประเทศกําลงัพฒันา
ยอมรบัเทคโนโลยจีากประเทศ เริม่ตัง้แต่ทศวรรษ 1960  

นักเศรษฐศาสตร์ในมหาวทิยาลยัชัน้นําใน
สหรฐัหลายคนเสนอมโนทศัน์ใหม่ (ในขณะนัน้) ว่า 
การลงทุนในตวับุคคลนัน้มคีวามไม่ยิง่หย่อนกว่าทุน
โรงงาน-เครื่องจกัร-และอุปกรณ์ และเป็นยุทธศาสตร์
สําคัญที่ภาครัฐควรจะให้ความสําคัญ แต่ทัง้ น้ี
การศึกษาและอบรมเป็นการลงทุนที่มคี่าใช้จ่ายสูง
และมคีวามเสี่ยง  ถึงแม้ว่าผลตอบแทนของการลงทุน
ด้านการศึกษาสูงกว่าอตัราดอกเบี้ย นักวชิาการใน
ยุคแรกๆที่ไดใ้ชค้วามอุตสาหะคน้ควา้วจิยัจนกระทัง่
ได้รบัข้อสรุปจากการวจิยัที่ลกึซึ้ง ได้แก่ Theodore 
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W. Schultz, Jacob Mincer, Gary Becker และ 
Yoram Ben-Porath เป็นตน้ พรอ้มกบัไดเ้สนอตวัแบบ
และแนวทางการวิจัยเชิงประจักษ์ เพื่อจะพิสูจน์
ทฤษฎีที่ว่า  การลงทุนด้านการศกึษานัน้ว่ามคีวาม
คุม้คา่ต่อบุคคลและต่อสว่นรวม10  
 ทฤษฎีทุนมนุษยม์สี่วนสาํคญัในการผลกัดนั
สาขาวชิาใหม ่คอื เศรษฐศาสตรก์ารศกึษา อธบิายวา่
โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาเป็น “สถาบนั” ซึ่งบ่มเพาะ
ความรู ้ใหก้ารศกึษาอบรม (ความรูท้ ัว่ไป และความรู้
เฉพาะสาขา) เป็นการผลติทีส่าํคญัไมต่่างจากการผลติ
ภาคธุรกจิอื่นๆ11 ทัง้น้ีมคี่าใชจ้่ายการลงทุนสองส่วน  
ส่วนแรก คอื ค่าเสยีโอกาสระหว่างเล่าเรยีน ส่วนที่
สอง ค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กี่ยวกบัการศกึษา ไดแ้ก่ค่า
เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและอบรม เป็นต้น 
(Ben-Porath 1967)   

นักวจิยัหลายท่านประยุกต์ใช้ทฤษฎีทุนเพื่อ
ประกอบการวเิคราะหโ์ดยคาํนึงถงึผลลพัธใ์นระยะยาว
ในรูป “เงนิเดอืนค่าจ้างตลอดช่วงอายุ” (lifetime 
earnings)12 โดยทีส่นันิษฐานวา่ ในช่วงระยะแรกของ

การทํางาน—เงินเดือนค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ 
ต่อจากนัน้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และเมื่อเกนิอายุหน่ึง
จะลดน้อยถอยลง – ทัง้น้ีแบบแผนของการเพิม่ขึน้
หรอืลดลงของแต่ละอาชีพ มลีกัษณะที่แตกต่างกนั 
ตวัอยา่งเชน่ นกัแสดงและนกักฬีาอาชพีมชี่วง  “เวลา
แห่งความรุง่โรจน์” ทีส่ ัน้ (5-10 ปี) และมคีวามเสีย่งสงู 
แต่ว่าคนกลุ่มน้ีสามารถจะสร้างรายได้จํานวนมาก 
ในระยะสัน้ ในขณะที่บางอาชพีม ี“ช่วงเวลาของการ
ทาํงาน” ยาวกวา่ มรีายไดส้มํ่าเสมอ ความเสีย่งตํ่า ควา
มัน่คงสงู  
 องค์ความรูเ้ศรษฐศาสตร์ทรพัยากรมนุษย์
ได้รบัการพฒันาและแตกหน่อออกไปอย่างมากมาย
ในช่วง เวลาหา้ทศวรรษทีผ่่านมา ขอยกตวัอย่างเน้ือหา
ใหม่ๆมาประกอบดังน้ี หน่ึง ผลงานของ Sherwin 
Rosen (1972)  อธบิายวา่การเรยีนรูน้ัน้มไิดจ้าํกดัอยู่
ในโรงเรียน/สถาบนัการศึกษาเท่านัน้ แต่ยงัมีการ
เรยีนรูค้วบคู่กบัการทาํงานหรอืประสบการณ์ระหว่าง
การทํางาน  ซึ่งบุคคลนัน้ได้รบัจากหน่วยงานที่บุคคล
ทํางานด้วย อีกนัยหน่ึงหน่วยธุรกิจ/หน่วยงานรฐัที่

__________________________________ 

10 ในหนงัสอื Human Capital  โดยศาสตราจารยแ์กร ีเบค็เกอร ์กล่าววา่ “The original aim of this study was to estimate 
the money rate of return to college and high-school education in the United States.  In order to set these 
estimates in the proper context, a brief formulation of the theory of investment in human capital was 
undertaken…” (Becker 1980, p.15)  

11 ขออา้งถงึขอ้ความบางตอนของ Gary Becker “…A school can be defined as an institution specializing in the 
production of training, as distinct from a firm that offers training in conjunction with the production of goods.  
Some schools, like those for barbers, specialize in one skill, while others, like universities, offer a large and 
diverse set.  Schools and firms are often substitute sources of particular skills.  This substitution is evidenced by 
the shift over time, for instances in law from apprenticeships in law firms to law schools and in engineering from 
on-the-job experience to engineering schools” (Becker, 1980, p.37) 

12 Ben-Porath 1967 ไดว้างกรอบการวเิคราะห ์a production function of human capital พรอ้มกบัวเิคราะห ์the optimal path of 
accumulation of human capital ขอยกคาํกล่าวบางตอนประกอบดงัน้ี “I shall show how the production function (through 
supply or cost conditions) enters into the determination of the optimal path of investment, analyze some of the implications 
for the individual’s allocation of time, and demonstrate how the life cycle of earnings can be affected by various properties of 
the production function” (p.352) 
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จ้างคนไปทํางานนัน้ก็ช่วยทําหน้าที่ให้การอบรม
บุคลากรดว้ยเหมอืนกนั13   
 สอง ในมุมมองของผู้ เรียน-การได้ร ับ
ประกาศนียบตัรว่าจบการศกึษาชัน้สงูและจากสถาบนัที่
มชีื่อเสยีงเป็นการสง่สญัญาณ (signaling) วา่มคีวาม 
สามารถสูง ช่วยให้ได้รบัโอกาสการทํางานในหน่วย
ธุรกิจชัน้นํา จ่ายเงนิเดือนค่าจ้างสูง ในขณะที่ฝาย่

ธุรกิจ (นายจ้าง) อาศยัประกาศนียบตัรเป็นการคดั
กรอง (screening) บุคลากร เน่ืองจากมผีู้สมคัร
จาํนวนมาก  
 สาม แบบจําลอง efficiency-wage model 
อธิบายนโยบายให้เงินเดือนและค่าจ้างสําหรบัหน่วย
ธุรกจิบางประเภท ที่ต้องการจะเฟนบุคคลเขา้ทํางาน้  
โดยจ่ายเงนิเดือนและค่าจ้างให้ “สูงกว่าอตัราตลาด” 
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานอย่างแข็งขัน 
ควบคู่กบัการสรา้งวฒันธรรมการทํางานที่เอาจรงิเอา
จงั“ทํางานหนัก-ประสทิธภิาพองค์กรสูง” การที่จ่าย
เงนิเดือนให้สูงกว่าราคาตลาดก็อาจจะคุ้มค่า เพราะว่า
หน่วยงานนัน้ได้รบับุคลากรที่มี “ประสทิธิภาพสูง” 
(เปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่) ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการปราม
พนกังานของตนใหจ้งรกัภกัดต่ีอองคก์ร เพราะพนกังาน
ไดร้บั “ค่าจา้งพรเีมยีม” อยูแ่ลว้ ในทางกลบักนัถา้หาก
พนักงานถูกให้ออกจากงาน ก็เปรียบเสมือน
“บทลงโทษ” เน่ืองจากจะตอ้งยอมรบัค่าจา้งเงนิเดอืน
คา่จา้งทีต่ํ่ากวา่ทีท่าํในขณะน้ี  
 สี่ ในหลายประเทศซึ่ งมีฐานการวิจัย
เขม้แขง็ นักวชิาการยงัได้วเิคราะห์ผลตอบแทนต่อ
สงัคมจากการศกึษาระดบัสงู(social returns of higher 

education) โดยตัง้ขอ้สนันิษฐานว่า การศกึษาเล่าเรยีน
ระดบัสงูนอกจากมผีลเพิม่ผลติภาพและความชาํนาญ
ต่อผู้เรียนแล้ว ยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อสังคม
ส่วนรวม กล่าวคือช่วยลดปญหาั อาชญากรรมของ
ประเทศ ช่วยลดรายจ่ายด้านตํารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้านสุขภาพ  
เน่ืองจากคนที่มกีารศกึษาสูงสามารถจะดูแลสุขภาพ
ตนเองไดด้กีวา่ เสพสุราบุหรีใ่นอตัราตํ่ากวา่ มคีวามรู
การใช้ยาและดูแลตนเองดีกว่า การเลือกบริโภค
อาหารทีป่ลอดภยั ฯลฯ   
 บทบาทของภาครฐัในการปดชองวางิ ่ ่
ทางการศึกษา 
 นโยบายของรัฐบาลไทยที่ สนับสนุน
การศกึษานัน้มมีานาน ปรากฎในคําแถลงนโยบายของทุก
รฐับาล  อย่างไรก็ตาม  เป็นที่สงัเกตว่า นโยบายการ
สนับสนุนของรัฐบาลไทยในอดีตที่ผ่านมามักจะเน้น
ทางด้าน อุปทานหมายถึง การจดัสรรงบประมาณ
แผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษา โรงเรียน 
วทิยาลยัและมหาวทิยลยัของรฐั จดัการ ศกึษาฟรหีรอื
เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยที่ร ัฐให้การอุดหนุนเกือบ
ทัง้หมด (รายไดค้่าธรรมเนียมที่สถานศกึษาเก็บจาก
นักเรยีนนักศกึษาหรอืเงนิบรจิาคเป็นสว่นน้อย) โดย
หลกัการ--การอุดหนุนของภาครฐันัน้มลีกัษณะเป็น
กลาง กล่าวคอื รฐัให้โอกาสแก่ประชาชนทุกกลุ่มเท่า
เทยีมกนั  มไิดก้ดีกนัหรอืมอีคตชิ่วยเหลอืคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึง แต่ในสภาพเป็นจริงนโยบายของรฐั 
ไม่เป็นกลาง เน่ืองจากในกลุ่มครวัเรอืนทีย่ากจนหรอืใน
เขตชนบทห่างไกล เด็กและเยาวชนมีโอกาสรับ

__________________________________ 

13 ขอยกคาํกล่าวของ Sherwin Rosen มาประกอบดงัน้ี “… education is not produced only in schools and learning does not 
cease after graduation.  Instead, it is economical to transfer its location to the market; for after some point learning and work 
are complementary, and knowledge is more efficiently acquired in conjunction with work experience rather than in school.  
It is self-evident that work-connected learning is extremely widespread and characterizes almost all labor market activities 
and at every level of formal education.” (Rosen 1972, p.326) 
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การศกึษาน้อยกวา่ครวัเรอืนทีไ่มจ่น สาํหรบัครวัเรอืน
คนจนนัน้การศึกษาดูเสมือนเป็นสินค้าฟุมเฟือย่  
ทัง้ๆที่ความจริงผู้ปกครองตระหนักถึงคุณค่าของ
การศกึษา แต่ต้องการให้สมาชกิทุกคนช่วยกนัทํางาน
หารายได้ให้ทัง้น้ีต้องยอมรับว่าการเข้าเรียนนั ้น 
มีค่ าใช้ จ่ ายอื่ นๆนอกเหนือ จากค่ า เล่ า เรียน  
บางครวัเรือนที่อยู่ในเขตชนบทห่างไกลค่าพาหนะ
เดนิทางมาโรงเรยีนสงู   
 นักเศรษฐศาสตรส์นับสนุนแนวความคดิว่า 
เป็นการสมควรที่ร ัฐจะมีบทบาทแทรกแซงในตลาด
การศึกษาในทางใดทางหน่ึง แนวทางแรกโดย
มาตรการด้านอุปทาน คือ รฐัจดับริการให้โดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตํ่
กว่าโดยจดังบประมาณให้สถานศกึษาของรฐั หรอืให้
การอุดหนุนแก่สถานศึกษาของภาค เอกชนพร้อม
เงื่อนไขควบคุมมใิหค้่าเล่าเรยีนสงูเกนิไป แนวทางที่
สองคือการแทรกแซงด้านอุปสงค์ ตัวอย่างเช่น  
ข้อเสนอการให้คูปองการศึกษาให้กับนักเรียนที่
ยากจนหรอืกลุ่มเปาหมาย หรอืการใหน้กัเรยีนกูย้มืที่้

ผ่อนปรน ให้เวลาชําระคืนในภายหลัง หรือให้
ทุนการศกึษาเป็นรายๆ การแทรกแซงทางดา้นอุปสงค์
นัน้มคีุณสมบตัทิีน่่าสนใจ กล่าวคอื รฐัสามารถจะเลอืก
ให้ความช่วยเหลอืกบันักเรยีน/นักศกึษาบางคนหรอื
บางกลุ่มเป็นพเิศษ ตวัอยา่งเช่น เยาวชนในครวัเรอืน
ยากจน บุคคลทีม่คีุณสมบตัพิเิศษ เช่น พกิาร การให้
ทุนเรยีนในบางสาขารฐัตอ้งการสนับสนุน  ทัง้น้ีควรมี
เกณฑก์ารคดัเลอืกทีเ่หมาะสม ปราศจากความลําเอยีง 
ซึ่งมขีอ้ดใีนแงไ่ม่สิน้เปลอืงงบประมาณเพราะมไิดใ้ห้
ทัว่ไป การแทรกแซงทางดา้นอุปสงค์จงึใหผ้ลดใีนแง่
การกระจายรายไดแ้ละใหต้รงประชากรกลุ่มเปาหมาย ้

แต่ทัง้น้ีภาครฐัจําเป็นตอ้งมขีอ้มลูสนเทศทีด่สีามารถ
แยกแยะตามสถานะของรายได ้

 
ภาพที ่1 การอนุมานผลตอบแทนของการศกึษาจาก

ความสามารถการหารายไดต้ลอดชว่งชวีติ 
ทีม่า Gary Becker, 1980 Human Capital, p.2 

3. การศึกษาเชงประจกัษ์การมีงานทาํ ิ

และคาจ้างเงนเดือน ในบรบทของ่ ิ ิ

ประเทศไทย 
 การวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อพิสูจน์ว่า การ
ลงทุนด้านการศกึษานัน้คุ้มค่าเพยีงใด  โดยอนุมาน
จากเงินเดือนและค่าจ้างที่แตกต่างตลอดช่วงชีวิต 
ระหว่างผู้จบการศึกษาสูง กับผู้จบการศึกษาภาค
บงัคบั  ซึ่งจําเป็นต้องวิเคราะห์เงินเดือนค่าจ้าง – 
ตําแหน่งหน้าที่การงาน – อายุเวลาการทํางาน – 
ความน่าจะเป็นเกีย่วกบัการมงีานทาํ  

ในบทความน้ีผู้ เขียนได้ข้อมูลสํารวจ
แรงงานของสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ(LFS = labor 
force survey การสาํรวจรอบทีส่าม) ซึ่งเป็นการสุม่
ตวัอย่างขนาดใหญ่ครอบคลุมตวัอย่างของแรงงาน
กว่าสองแสนคน นอกเหนือจากวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา ได้ใช้แบบจําลองเศรษฐมิติ quantile 
regression  ซึ่งเหมาะสมสําหรบักบัการอธบิาย
ปรากฎการณ์ (เงนิเดอืนค่าจ้าง) และบรรเทาปญัหา 
heteroscedasticity การศึกษาด้วยแบบจําลอง 
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เช่นน้ีช่วยใหว้เิคราะห์สถานการณ์สมมต ิ(simulated 
situations) เช่น วเิคราะหค์วามแตกต่างของเงนิเดอืน
ระหว่างเพศชาย/หญิง ระหว่างภูมภิาคโดยควบคุม
ปจจยัอื่นๆใหม้สีภาพเหมอืนกนั  ั  

ขออธิบายเหตุผลที่จํากัดขอบเขตการ
วเิคราะหแ์รงงานในกลุ่มอายุ 15-44 ปี หน่ึง คน
กลุมแรก่  หมายถึงแรงงานที่จบการศกึษามธัยม
ตอนต้น มกัจะเขา้สู่แรงงานเมื่ออายุน้อย 15 ปี 
ในขณะที่คนกลุมท่ีสอง่  หมายถึงผู้จบการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษานัน้จะเขา้สู่ตลาดแรงงานเมื่ออายุ
ยี่สบิปีเศษ  สอง การวเิคราะห์ความแตกต่างของ
เงนิเดอืนค่าจา้งในช่วงอายุ 15-44 ปี สอดคลอ้งกบั
หลกัการชําระคืนเงนิกู้ฯ โดยที่กําหนดกรอบว่าผู้
กูย้มืควรจะชําระใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 20 ภายหลงั
การจบการศึกษาขัน้ปริญญาตรี โดยนัยน้ีอัตรา
ผลตอบแทนฯในทีน้ี่จงึเป็นการประมาณการขัน้ตํา่  
 ตวัอย่างแรงงานที่อยู่ในการสํารวจของ
สาํนกังานสถติแิห่งชาตมิจีํานวนมากกวา่สองแสนคน 
แต่เมื่อตดัตวัอย่างแรงงานทีม่อีายุน้อยกว่า 15 ปี  

มจีํานวน 160,386 คน กระจายตามภูมภิาคและ
ภาคเมอืงและชนบทในตารางท่ี 1 และค่าสถติ ิ
ในตารางท่ี 2 แจกแจงการทาํงานของคนสองกลุ่ม  
กลุ่มแรก จบมธัยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่สอง ผู้ที่
จบอุดมศึกษา และผู้ทํางานรบัค่าจ้างรายวนั กบั 
ผู้รบัเป็นเงินเดือน (ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่ามีสถาน-
การณ์ทํางานที่ม ัน่คงกว่า) รอ้ยละ 31.2 ของคน
กลุ่มแรกไดผ้ลตอบแทนในลกัษณะคาจ้างรายวนั่  
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่สอง มีเพียงร้อยละ 1.1 
เท่านัน้ที่รบัค่าจ้างเป็นรายวนั ส่วนใหญ่รบัเป็น
เงนเดือน ิ ซึง่สนันิษฐานวา่เป็นการทาํงานชัว่คราว
หรอืระหวา่งรองาน นอกจากน้ีมขีอ้สงัเกตวา่ค่าจา้ง
รายวนัแปรผนัระหว่าง 175-208 บาทต่อวนั ซึ่ง
ค่อนข้างตํ่า เมือ่คํานวณเป็นรายไดต้ลอดทัง้เดอื
 (22 วนั) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท เปรยีบเทยีบ ผูร้บั
เป็นเงนิเดอืนมรีายไดเ้ฉลีย่เท่ากบั 14,169.8 บาท/
เดือน นอกจากน้ีกลุ่มลูกจ้างรายวันมักจะขาด
โอกาสเรือ่งสทิธแิละสวสัดกิารแรงงาน 

 
ตารางท่ี 1  แสดงการกระจายของตวัอยางแรงงานในการสาํรวจของสาํนักงานสถตแหงชาต่ ่ิ ิ ิ  (อายุ
ของแรงงานตัง้แต ่ 15 ปีขึน้ไป) 
 

แรงงานทมีอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ใน ในฐานขอ้มลู LFS2548_round3                                     หน่วย : คน 
 

ภมูภาคิ  เมือง ชนบท รวม 

กรงุเทพฯ 10,176 0 10,176 
ภาคกลาง 29,874 22,877 52,751 
ภาคเหนือ 20,028 13,783 33,811 
ภาคอสีาน 21,639 15,708 37,347 
ภาคใต ้ 14,076 12,225 26,301 

รวม 95,793 64,593 160,386 

ทีม่า : สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิLFS2548_round3 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบเงนเดือนและคาจ้าง ระหวางผูจ้บมธัยมตอนต้น กบั ผูจ้บอดุมศึกษา ิ ่ ่ (อาย ุ
15-44 ปี) 

หน่วย : ตามทีร่ะบุขา้งลา่ง 
ตวัแปร ความถ่ี คาเฉล่ีย่  คา ่ sd คามธัยฐาน่  p10 p25 p75 P90 

จบมธัยมศึกษาตอนต้น 

เงนิเดอืน 5259 5230.84 5923.32 4500 2600 3600 5800 7800 
จบการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 

เงนิเดอืน 6298 15214.35 14443.46 12000 6000 7410 17060 25720 
จบมธัยมศึกษาตอนต้น 

คา่จา้งรายวนั 2851 175.14 115.37 160 120 142 181 203 
จบการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 

คา่จา้งรายวนั 63 207.29 114.61 200 120 156 210 280 
ทีม่า : สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
หน่วย : บาทต่อเดอืน กรณีรายเดอืน บาทต่อวนั กรณีคา่จา้งรายวนั  
 ความถี ่ หมายถงึ จาํนวนคน   
 p10, p25, p75, p90 หมายถงึ เปอรเ์ซนไทลท์ี ่10, 25, 75, และ 90 ตามลาํดบั 
  
 ตารางที ่3 และ 4 แสดงผลประมาณการเงนิ
เดือนในกลุ่มผู้จบอุดมศึกษาและผู้จบมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โดยใชเ้ทคนิค quantile regression ในแต่ละ
กลุ่มยงัแสดงข้อแตกต่างคอืรายได้น้อย-ปานกลาง-
และสงู (p25, p50, p75 ตามลําดบั) ซึง่สะทอ้นว่า
เงนิเดือนมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรต่างๆ คือ อาย ุ

เพศ ภูมภิาค ซึ่งสามารถนํามาคํานวณประมาณการ
รายได้จากการทํางานในช่วงอายุ 15-44 ปี เพื่อ
อนุมานความแตกต่ างของรายได้และอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษาซึ่งเป็น
โจทยก์ารวจิยัครัง้น้ี 

 
ตารางท่ี 3  ผลประมาณการเงนเดือนของกลมุท่ีจบการศึกษาระดบัอดุมศึกษา อายรุะหวิ ่ ่าง 15-44 ปี 
 

Simultaneous quantile regression 
Number of obs = 5259     
.25 Pseudo R2 = 0.1955     
.50 Pseudo R2 = 0.2395     
.75 Pseudo R2 = 0.2267     
bootstrap(50) SEs       
 univ. educated     
  Bootstrap     
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

lw2 Coef. Std. Err. T P>t  [95% Conf. Interval] 
       

q25       
Age 0.04530 0.01396 3.25 0.00 0.01794 0.07266 
Agesq 0.00001 0.00022 0.03 0.98 -0.00042 0.00043 
_Isex_2 -0.10536 0.01967 -5.36 0.00 -0.14392 -0.06680 
_Ireg_2 -0.26361 0.02413 -10.93 0.00 -0.31091 -0.21631 
_Ireg_3 -0.40230 0.02850 -14.12 0.00 -0.45817 -0.34642 
_Ireg_4 -0.35986 0.02751 -13.08 0.00 -0.41380 -0.30592 
_Ireg_5 -0.42280 0.02372 -17.82 0.00 -0.46931 -0.37629 
_cons 7.93757 0.21829 36.36 0.00 7.50964 8.36550 
       

q50       
Age 0.06141 0.01314 4.67 0.00 0.03564 0.08717 
Agesq -0.00015 0.00020 -0.75 0.46 -0.00053 0.00024 
_Isex_2 -0.09278 0.01627 -5.70 0.00 -0.12467 -0.06089 
_Ireg_2 -0.31433 0.02592 -12.13 0.00 -0.36514 -0.26352 
_Ireg_3 -0.47000 0.02638 -17.82 0.00 -0.52172 -0.41829 
_Ireg_4 -0.44743 0.02846 -15.72 0.00 -0.50322 -0.39163 
_Ireg_5 -0.47411 0.02805 -16.90 0.00 -0.52910 -0.41912 
_cons 7.89553 0.20887 37.80 0.00 7.48606 8.30500 
       

lw2 Coef. Std. Err. T P>t  [95% Conf. Interval] 
       

q75       
Age 0.10352 0.01547 6.69 0.00 0.07319 0.13384 
Agesq -0.00076 0.00024 -3.20 0.00 -0.00122 -0.00029 
_Isex_2 -0.14181 0.01888 -7.51 0.00 -0.17883 -0.10480 
_Ireg_2 -0.43080 0.02706 -15.92 0.00 -0.48385 -0.37776 
_Ireg_3 -0.67706 0.02941 -23.02 0.00 -0.73472 -0.61940 
_Ireg_4 -0.69011 0.02961 -23.31 0.00 -0.74817 -0.63206 
_Ireg_5 -0.64566 0.03366 -19.18 0.00 -0.71165 -0.57968 
_cons 7.66156 0.24939 30.72 0.00 7.17266 8.15046 
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หมายเหตุ : รหสัตวัแปรมคีวามหมายดงัน้ี 
 Age = อาย ุ
 Agesq  = อายยุกกาํลงัสอง 
 _Isex2  = เพศหญงิ 
 _Ireg   = รหสัภมูภิาค  1=กรงุเทพและปรมิณฑล 2=ภาคกลาง 3=ภาคเหนือ 4=ภาคอสีาน 5=ภาคใต ้
 
ตารางท่ี 4  ผลประมาณการเงนเดือนของกลมุท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยศึกษาตอนต้น อาิ ่ ยรุะหวาง่  
15-44 ปี 
 
Simultaneous quantile regression 
Number of obs = 6298     
.25 Pseudo R2 = 0.1236     
.50 Pseudo R2 = 0.1096     
.75 Pseudo R2 = 0.1457     
bootstrap(50) SEs       
       
  Bootstrap     

lw2 Coef. Std. Err. T 
P>t     
[95% Conf. Interval] 

       

Q25       
Age 0.04489 0.00823 5.46 0.00 0.02877 0.06102 
Agesq -0.00055 0.00015 -3.74 0.00 -0.00084 -0.00026 
_Isex_2 -0.08656 0.01356 -6.38 0.00 -0.11314 -0.05998 
_Ireg_2 -0.18714 0.01511 -12.38 0.00 -0.21677 -0.15752 
_Ireg_3 -0.53547 0.02157 -24.83 0.00 -0.57776 -0.49319 
_Ireg_4 -0.53516 0.02705 -19.79 0.00 -0.58818 -0.48215 
_Ireg_5 -0.39761 0.02323 -17.12 0.00 -0.44315 -0.35208 
_cons 7.72932 0.11108 69.58 0.00 7.51156 7.94707 
       

q50       
Age 0.02457 0.00554 4.44 0.00 0.01371 0.03542 
Agesq -0.00012 0.00010 -1.20 0.23 -0.00033 0.00008 
_Isex_2 -0.08261 0.00909 -9.09 0.00 -0.10043 -0.06479 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

_Ireg_2 -0.17071 0.01185 -14.41 0.00 -0.19394 -0.14748 
_Ireg_3 -0.43765 0.01473 -29.71 0.00 -0.46653 -0.40877 
_Ireg_4 -0.38582 0.01704 -22.64 0.00 -0.41923 -0.35240 
_Ireg_5 -0.31877 0.01938 -16.45 0.00 -0.35675 -0.28079 
_cons 8.10329 0.07075 114.54 0.00 7.96460 8.24198 
       

q75       
Age 0.00055 0.00708 0.08 0.94 -0.01333 0.01443 
Agesq 0.00043 0.00013 3.26 0.00 0.00017 0.00070 
_Isex_2 -0.08974 0.00996 -9.01 0.00 -0.10927 -0.07021 
_Ireg_2 -0.14298 0.01596 -8.96 0.00 -0.17427 -0.11168 
_Ireg_3 -0.36166 0.02032 -17.80 0.00 -0.40149 -0.32183 
_Ireg_4 -0.30255 0.02495 -12.13 0.00 -0.35146 -0.25364 
_Ireg_5 -0.25435 0.01750 -14.53 0.00 -0.28866 -0.22004 
_cons 8.48847 0.08921 95.16 0.00 8.31360 8.66335 
หมายเหตุ :  รหสัตวัแปร เชน่เดยีวกบัตารางขา้งตน้ 
 คา่พารามเีตอรจ์ากตารางที ่3 และตารางที ่4 สามารถนํามาคาดคะเนรายไดแ้ละวเิคราะหส์ถานการณ์
สมมตทิีก่าํหนดเงือ่นไขบางประการ ดงัแสดงในตารางที ่5 
 

ตารางท่ี 5  รายได้จากการทาํงานท่ีคาดคะเน จาํแนกตามกลุมแรงงานและเพศ ่  
 

 กรงุเทพ  ภาคกลาง 
 กลมุแรงงานท่ีจบขัน้มธัยมศึกษาตอนต้น่  

เปอรเ์ซนไทล ์25    
ชาย       5,586.7          4,633.2  
หญงิ       5,123.4          4,249.0  
    

เปอรเ์ซนไทล ์50    
ชาย       6,714.1          5,660.4  
หญงิ       6,181.7          5,211.6  
    

เปอรเ์ซนไทล ์75    
ชาย       8,429.6          7,306.1  
หญงิ       7,706.1          6,679.5  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

  กลมุแรงงานท่ีจบขัน้อดุมศึกษา่   
เปอรเ์ซนไทล ์25    

ชาย     13,765.4       10,575.6  
หญงิ     12,388.8          9,518.0  
    

เปอรเ์ซนไทล ์50    
ชาย     19,235.3       14,047.1  
หญงิ     17,530.0       12,802.5  
    

เปอรเ์ซนไทล ์75    
ชาย     31,425.6       20,426.2  
หญงิ     27,270.6       17,725.5  
  
 
 
 
 

 
 การคํานวณอัตราผลตอบแทนของ
การศึกษา (ระดบัอดุมศึกษา) 
 ต้นทุนการศึกษา14 ประกอบดว้ยสองสว่น 
หน่ึง ค่าเสียโอกาสระหว่างเล่าเรียน (earning 
foregone) โดยทีพ่บวา่แรงงานในกลุ่มแรกสามารถ
จะมรีายไดเ้ท่ากบั 226,480.18 บาท ทัง้น้ีสนันิษฐาน
วา่ รอ้ยละ 66 ของแรงงานกลุ่มแรกมรีายไดเ้งนิเดอืน 
ทีเ่หลอืรอ้ยละ 34 มรีายไดจ้ากค่าจา้งรายวนั สอง 
ต้นทุนส่วนที่สองคอืค่าเล่าเรยีนซึ่งจะต้องกู้ยมืจาก
กองทุนของภาครฐั โดยสมมตวิ่าค่าใชจ้่ายการศกึษา
เท่ากบั 70,000 บาทต่อปีในระดบัอุดมศกึษา และ
เท่ากบั 10,000 บาทต่อปีในช่วงมธัยมศกึษาตอน

ปลาย รวม 310,000 บาท เมื่อรวมกนัทัง้สองส่วน
เทา่กบั 536,480.18 บาท 
 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ระดับ 
อุดมศึกษา) คํานวณจากเงินเดือนที่แตกต่างกัน
ตลอดช่วงอายุ (24-44 ปี) สรุปไดว้่าอตัราผลตอบแทน
ของการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของไทยเท่ากบัรอ้ยละ 
19 โดยประมาณ15 (เงื่อนไขที่ว่าผู้จบการศกึษาม ี
งานทํา) แต่เมื่อปรับปรุงข้อสนันิษฐานให้มีความ
สมจริงยิ่งขึ้น กล่าวคือ สนันิษฐานว่าในสองปีแรก
หลงัจากขัน้อุดมศกึษา อตัราการมงีานทําเท่ากบั
รอ้ยละ 90 ต่อจากนัน้มงีานทํารอ้ยละ 95 อตัรา
ผลตอบแทนของการลงทุนเทา่กบัรอ้ยละ 18 

 
__________________________________ 

14 ตามกรอบวเิคราะหข์อง Yoram Ben-Porath   
15  ในหนงัสอื Economic Principles for Education : Theory and Evidence โดย Clive R. Belfield ไดร้วบรวมผลการศกึษาประมาณการ 

Mincerian rates of return to schooling สรปุอตัราผลตอบแทนดงัน้ี 
 o สหรฐัอเมรกิา 8.4 – 17.9% 
 o คานาดา  8.9 – 11.5% 
 o ฝรัง่เศส  10.0% 
 o สหราชาอาณาจกัร 15.3% 
 o เมก็ซโิก  16.1%   
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ตารางท่ี 6  รายได้ท่ีแตกตางระหวางแรงงานกลมุท่ีหน่ึงและท่ีสอง ชวงอาย ุ่ ่ ่ ่ 24-44 ปี 
 

กลมุท่ีหน่ึง จบมธัยมศึกษาตอนต้น่  กลมุท่ีสอง จบอดุมศึกษา่  ผลตางของรายได้่  

อาย ุ คา่เฉลีย่
เงนิเดอืน 

คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

จาํนวน
ตวัอยา่ง 

คา่เฉลีย่
เงนิเดอืน 

คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

จาํนวน
ตวัอยา่ง 

ผลต่าง
รายเดอืน 

ผลต่างเป็น
รายปี – 

คดิลดอตัรา 
3% ต่อปี 

20 4111.8 1614.4 305 9633.3 6074.8 3   
21 4177.2 1398.0 254 14573.0 25782.5 13   
22 4531.4 5852.7 290 8988.1 10855.1 80   
23 5483.9 9721.8 295 8930.1 8725.1 191   
24 4761.9 5610.1 311 9899.5 11951.0 235 5137.6 33525.8 
25 4612.8 1656.4 345 9103.9 7075.7 289 4491.1 30213.0 
26 4853.8 4826.4 290 10846.2 11196.6 309 5992.3 41559.3 
27 5095.6 5923.1 279 10639.4 10974.0 322 5543.8 39638.0 
28 5608.6 8051.8 299 10957.8 10336.3 305 5349.2 39429.4 
29 4934.6 2198.0 230 14142.3 17396.4 280 9207.7 69969.7 
30 4937.1 2030.5 278 14440.7 16378.9 295 9503.6 74451.6 
31 5304.7 2574.1 172 15084.8 16004.6 233 9780.1 78987.4 
32 5382.0 2292.2 206 14476.4 13781.2 260 9094.4 75721.0 
33 6223.8 7872.7 184 14235.7 11185.6 221 8011.8 68770.6 
34 5718.7 2781.5 148 17038.5 14078.0 211 11319.8 100169.6 
35 5331.4 2349.1 203 17841.0 15180.0 250 12509.5 114121.4 
36 5422.8 2824.6 191 20313.9 17233.2 221 14891.1 140049.2 
37 5783.2 3116.5 164 17870.9 13630.3 210 12087.7 117200.1 
38 5352.3 2765.9 155 16722.7 8658.0 196 11370.4 113654.7 
39 5835.1 5291.2 99 19448.1 15545.5 207 13613.0 140279.1 
40 7573.8 9143.1 186 20633.4 16800.9 224 13059.6 138738.6 
41 6759.6 4488.6 135 20720.6 15537.2 167 13961.0 152901.7 
42 8283.7 11918.1 142 21457.2 15634.6 188 13173.5 148739.3 
43 8521.1 10290.7 97 22296.2 17390.7 177 13775.2 160343.0 
44 8346.0 7309.1 102 23470.9 15148.6 167 15125.0 181499.5 

รวม 2,059,962.1 

หมายเหตุ : คาํนวณจากขอ้มลูแรงงานของสาํนกังานสถติปีิ 2548 
 รายได ้หมายถงึ รายไดข้องแรงงานทีเ่ป็นเงนิเดอืน  หน่วย บาทต่อเดอืน 
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4. กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
วธีการิ จดัสรรเงนกู้และการบรหาริ ิ

เงนทุน ิ  
 รฐับาลชวน หลกีภยั ไดเ้ริม่ผลกัดนัใหต้รา
กฎหมาย พรบ. เงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา พ.ศ.   
2538 เพื่อขยายโอกาสใหค้นจนไดศ้กึษาเล่าเรยีนใน
ระดับอุดมศึกษา และการส่งเสริมการพัฒนาทุน
มนุษย์ซึ่งเป็นปจจยัสําคญัของการพฒันาประเทศ   ั

ในปีต่อมาได้จดัตัง้หน่วยงานขึ้นมารบัผิดชอบ คือ 
สาํนักงานกองทุนใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาหรอืเรยีกย่อ
ว่า กยศ.16 พร้อมกับกําหนดให้ บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย ทําหน้าที่บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  
ในระดบันโยบายมคีณะกรรมการกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา และอนุกรรมการสองทาํหน้าทีก่ํากบัดแูล17 
เงนิกู้ส่วนหน่ึงให้สําหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
กู้ยืม แต่ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อสําหรับนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน  ทัง้น้ีใน
ระยะแรกๆรัฐบาลได้จัดสรรเงินจากงบประมาณ
แผ่นดนิเป็น 27,000 ล้านบาทต่อปีโดยประมาณ 
เพื่ อ ให้กู้ ยืม เ ป็นค่ า เล่ า เรียน  และค่ า ใช้ จ่ าย
ประจําเดือน โดยที่คาดหวังว่าในอนาคตการ
สนับสนุนจะลดลง เมื่อกองทุนไดร้บัการชําระคนืจาก

ผูกู้้ยมื  การจดัสรรเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษาเป็นหวัขอ้
วิเคราะห์ที่ น่าสนใจและมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะ
สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ นักบริหารการศึกษา 
ตลอดจนผู้สนใจนโยบายสาธารณะ มคีําถามหลาย
ประเด็นที่สาธารณชนและนักวชิาการให้ความสนใจ 
ตัวอย่างเช่น คําถามเชิงประเมินภาพรวมว่า ก) 
นโยบายและแผนงานน้ีช่วยสง่เสรมิใหเ้ยาวชนไทยได้
เรยีนต่อเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัหรอืไม่? ข) ช่วยให้
ครอบครวัคนจนได้เขา้ถงึเงนิกู้ยมืครัง้น้ีได้มากหรอื
น้อยเพียงใด? เปรียบเทียบกบัครอบครวัที่มีฐานะ
ปานกลางหรือฐานะรํ่ ารวย?  ค) ผลสัมฤทธิของ์
ผู้สํ าเร็จการศึกษาในแง่การทํางาน การเพิ่ม
ประสทิธิภาพ รายได้และมูลค่าเพิม่ในระยะยาว ง) 
ประโยชน์หรอืคุณค่าของนโยบายน้ีนอกเหนือจาก
เรื่องรายได้และเงนิทอง  หมายถึงคุณค่าทางสงัคม
และด้านจิตใจ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
นอกจากน้ียงัมีคําถามเชิงปฏิบตัิการ เช่น จ) การ
บริหารเงนิกองทุน กยศ. มีข้อบกพร่องและปญหาั

อุปสรรคอย่างไร? ซึ่งครอบคลุมหลายประเด็น 
ตัวอย่างเช่น การจัดสรรวงเงินให้สถานศึกษาว่ามี
เหมาะสมเพยีงใด? ความผดิพลาดคลาดเคลื่อนของ
วงเงินที่จ ัดสรรมากหรือน้อย หมายเหตุ หลาย
สถานศึกษาต้องส่งเงินคืนให้กับกองทุน กยศ.  

__________________________________ 

16 มผีูจ้ดัการกองทุนฯ ซึง่ถูกกํากบัและตรวจสอบโดยคณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการสองชุด บญัชหีน่ึง กํากบั
ดูแลเงินกู้สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา (ม.4 - ม.6  ปวช1 --ปวช3 ปวส1 - ปวส2  และวิทยาลัยอื่นนอกสังกัด
กระทรวงศกึษาธกิาร  บญัชสีองกาํกบัดแูลเงนิกูส้าํหรบันกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา 

17 จากเวบ็ไซดข์อง กยศ. (Download  ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2550) ระบุวา่กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา จดัตัง้ขึน้ตาม
มตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่16 มกราคม 2539 ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั พ.ศ. 2491 โดยรฐับาล
จดัสรรงบประมาณให้กระทรวงการคลงัดําเนินการในลกัษณะเงนิทุนหมุนเวยีน มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ใน พ.ศ. 2541 
กองทุนฯมฐีานะเป็นองคก์รของรฐับาลในกํากบัการดูแลของกระทรวงการคลงั ดาํเนินการมาแลว้ 8 ปี ใหกู้ย้มืไปทัง้สิน้ 
185,163 ลา้นบาท มผีูกู้ย้มืทัง้สิน้ 2,181,116 ราย  หมายเหตุ มกีารนบัซํ้าเน่ืองจากผูกู้ค้นเดยีวกนัทาํสญัญากูย้มืในแต่ล
ครัง้ดงันัน้อาจจะมหีลายสญัญา  
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เน่ืองจากนักเรียน/นักศึกษาอาจจะเปลี่ยนใจยุติ
การศกึษาหรอืสาเหตุอื่นๆ18 ฉ) ความรวดเรว็/ทนัเวลา
ของการทํางาน หมายถงึ การประกาศวงเงนิที่จดัสรร
ของ กยศ. ไปยงัสถานศกึษา ระยะเวลาทีเ่งนิทีถ่งึมอื
นักเรียนนักศึกษา—ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญและความ
เดือดร้อนของนักเรยีนนักศกึษา อาจจะต้องกู้ยมืเงนิ
อื่นๆมาใช้ก่อนหรืออาจจะเปลี่ยนใจ “ถอนตัว”  
ไมเ่รยีนต่อ เป็นตน้ ช) การตดิตามการชาํระเงนิกู ้ซึง่
สว่นหน่ึงขึน้อยูก่บัความรว่มมอืของผูกู้ ้แต่อกีสว่นหน่ึง
กส็ะทอ้นความสามารถการทาํงานของ กยศ. ดว้ย   
 เพื่อเป็นขอ้มูลบนัทกึถงึความไม่คงเสน้คง
วาในการกาํหนดนโยบายของไทย ขอทบทวนวา่ ในปี 
2549 รฐับาล (พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวตัร) ได้จดัตัง้
กองทุนใหม่ในลักษณะคล้ายคลึงกัน เรียกว่า 
กองทุนสนิเชือ่การศกึษาทีอ่งิรายไดใ้นอนาคต แต่
ภายหลงัการปฏวิตัริฐัประหารวนัที่ 19 กนัยายน 
2549 รฐับาลพลเอกสรุยุทธ ์จุลานนท ์ไดป้ระกาศให้
ยุต ิกรอ. ในปี 2550 แต่ยงัคงให ้กรอ. กู้ยมืต่อไป
สําหรบันักศกึษาที่เริม่ไปก่อนหน้าจนกว่านักศกึษา
ชุดน้ีจะจบการศกึษา   

 ก่อนวิพากษ์และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการ ขอทบทวนหลักเกณฑ์และ
วธิกีารจดัสรรสนิเชื่อของ กยศ. ดงัน้ี 
 หน่ึง  ในแต่ละปีคณะกรรมการกองทุนเงนิ
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะกําหนดวงเงินให้กู้ยืม
สาํหรบันักศกึษาใหม่ พรอ้มกบัจํานวนผูกู้ร้ายใหม่ – 
ซึ่งทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัการอนุมตัิวงเงนิงบประมาณจาก
สาํนกังบประมาณ19  

สอง  กยศ. จดัสรรวงเงนิสนิเชื่อให้แต่ละ
สถานศกึษา และให้สถานศกึษาทําหน้าที่กลัน่กรอง
ตามหลกัเกณฑว์า่นกัศกึษาคนใดไดร้บัสทิธกิารกูย้มื  ์
ส่วนการทําสญัญาและเบิกจ่ายนัน้ บจล. ธนาคาร 
กรุงไทยเป็นคู่ส ัญญากับผู้กู้  โดยมีการคํ้าประกั
เงนิกูเ้ป็นรายบุคคล  

คณะกรรมการกองทุน กยศ. เป็นผู้อนุมตัิ
วงเงนิสนิเชื่อใหแ้ต่ละสถานศกึษา โดยองิหลกัเกณฑ์
และวิธีการกู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษา พ.ศ. 2546 ขอ้ 6 ตาม พรบ.ฯ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 5 หลกัเกณฑ ์

__________________________________ 

18 จากเอกสารบนัทกึของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ โดยอาจารย์สมหมาย สุขสุเดช ผูจ้ดัการฝายทุนการศกึษา รายงานว่า่

มหาวทิยาลยัฯ ไดร้บัวงเงนิจดัสรร 598.39  ล้านบาท  แต่ไดจ้ดัสรรจรงิเป็นเงนิ  546.3 ลา้นบาท  ส่วนทีเ่หลอื  52 ลา้นบาท 
ตอ้งคนืใหก้องทุน กยศ. คดิเป็นคา่ผดิพลาดคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 8%  ตวัเลขสถติใินปีการศกึษา 2548 

19 ตามมตขิองคณะกรรมการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา การประชุมครัง้ที ่2/2550 วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2550 สาํหรบัผูกู้ย้มื 
รายใหมป่ระจาํปีการศกึษา 2550 ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาในสงักดัและกาํกบัสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา  

 - เป็นเงนิ 5,676.17 ลา้นบาท 
 - จาํนวนผูกู้ ้109,673  
   o ระดบัปรญิญาตร ี 99,394 ราย 
   o ระดบัมธัยมศกึษา  9,872 ราย 
   o ระดบั ปวช.  339 ราย 
   o ระดบั ปวท. และ ปวส.  68 ราย 
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C1: วงเงนิสนิเชื่อในปีปจจุบนั แปรผนัั ตาม
จํานวนนักเรยีนนักศกึษาของสถาบนั 
การศกึษาทีเ่คยกูย้มืในปีก่อนหน้า   

C2:  การจดัสรรใหค้าํนึงถงึพืน้ทีย่ากจน20 
C3:  การจดัสรรคํานึงนโยบายลกัษณะพเิศษ

ของรฐับาล ตวัอย่างเช่น การจดัสรร
สนิเชื่อการศกึษาให้กบันักศึกษาใน 3 
จงัหวดัภาคใตท้ีม่เีหตุการณ์ก่อการรา้ย 

C4:  การจดัสรรวงเงนิใหแ้ต่ละสถานศกึษา 
ให้แปรผกผนักบัจํานวนผู้กู้ค้างชําระ
หน้ีของแต่ละสถานศกึษา 

C5: การจดัสรรเงนิส่วนหน่ึงเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานกองทุนของ
สถานศกึษา 

 สาม  การให้กู้ยืมแก่นักศึกษากําหนด
เงื่อนไขว่ารายได้ของครอบครัวที่จะมีสิทธิกู้ยืม์  
ไม่เกินกว่า 150,000 บาทต่อปี ซึ่งหมายถึงการ 
คัดกรองคุณสมบัติของผู้กู้ โดยผู้กู้จะต้องแสดง
หลกัฐาน (เงนิเดือนของผู้ปกครอง) หรือในกรณีที่
เป็นการทาํงานอาชพีอสิระไมม่หีลกัฐานเงนิเดอืน--ให้

นําหนังสือรับรองจากกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านว่า
ครอบครวัมรีายไดไ้มเ่กนิอตัราทีก่าํหนด  
 ส่ี  วงเงนิที่ใหกู้้ยมืสําหรบันักศกึษา มสีอง
องคป์ระกอบ คอื ก) เงนิกูเ้พื่อค่าเล่าเรยีน ซึ่งเป็นไป
ตามค่ า ใช้ จ่ ายลงทะเบียนของนั กศึกษาต่ อ
สถานศึกษานัน้ๆ ซึ่งแตกต่างกันได้ตามหลกัสูตร 
และตามสถานศกึษา  ข) ค่าครองชีพของนักศกึษา 
ซึง่กาํหนดใหเ้ทา่กนัหมดเดอืนละ 2,000 บาท 
 ห้า  การจดัสรรวงเงนิสนิเชื่อการศึกษาของ 
กยศ. มคีวามล่าช้าเน่ืองจากเหตุผลหลายประการ อาทิ
เช่น ความไม่แน่นอนของจํานวนนักศกึษารายใหม่ที่จะ
ลงทะเบียน ซึ่งจะทราบต่อเมื่อมีการลงทะเบียนแล้ว
ประมาณเดอืนมถุินายนของแต่ละปี  และมคีวามเป็นไป
ไดท้ีน่กัศกึษาลงทะเบยีนลา่ชา้กวา่กําหนด อน่ึง วงเงนิที่
จดัสรรกบัวงเงนิที่กู้จรงิอาจจะเหลื่อมกนัเน่ืองจากถอน
การลงทะเบยีนบางวชิา เป็นตน้ 
 หก   สําหรบันักศึกษาผู้กู้รายเก่า จะทํา
สญัญาเป็นรายปี ในส่วนน้ีมปีญหาอุปสรรคดา้นการั

บรหิารน้อยกวา่ผูกู้ร้ายใหม ่ จาํนวนน้ีเมื่อรวมกบัผูกู้้
รายใหมเ่ทา่กบัแปดแสนคนโดยประมาณ21 

__________________________________________________ 

20 ผูเ้ขยีนมคีวามเขา้ใจว่า กองทุน กยศ.  มไิดใ้ชห้ลกัเกณฑพ์ืน้ทีย่ากจนในวธิกีารปฏบิตัจิรงิ เน่ืองจากความไม่ชดัเจนของ
หลกัเกณฑแ์ละความยุ่งยากในการจดัเกบ็ขอ้มลูสนเทศของนักศกึษาในแต่ละสถาบนั อาจจะเป็นความจรงิทีว่่า มหาวทิยาลยั
แห่งหน่ึง  ตัง้อยู่ในจงัหวดัในภาคตะวนัออกซึง่ถอืกนัว่ายากจนกว่าโดยเปรยีบเทยีบกบัภูมภิาคอื่น แต่นักศกึษาทีม่าเรยีนใน
มหาวทิยาลยัแหง่น้ีมาจากหลายจงัหวดัทัว่ทุกภมูภิาค จงึไมส่ามารถสรปุไดช้ดัเจน ยกเวน้แต่จะสรา้งเลขดชันีขึน้มาเพือ่สะทอ้น
ถงึการกระจุกของภูมลิําเนาของนักศกึษาในพืน้ทีย่ากจน ตวัเลขทัง้หมดมาคํานวณเป็นเลขดชันีทีก่ล่าวสรุปไดว้่า  65% ของ
นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั A มาจากอําเภอ/ตําบลทีย่ากจน ในขณะทีม่หาวทิยาลยั B มสีดัสว่นของนกัศกึษายากจนเพยีง 20%   
อน่ึงจากรายงานเสนอต่อสํานักงานการอุดมศกึษา ระบุว่า สดัส่วนของนักศกึษาที่มาจากครอบครวัยากจน (ในที่น้ีหมายถงึ
รายไดต้ํ่ากวา่ 150,000 บาทต่อปีต่อครวัเรอืน) เป็นดงัน้ี 

 o มหาวทิยาลยัของรฐั 65% (ในวงเลบ็หมายถงึ กลุ่มตวัอยา่ง 93,000 คน) 
 o มหาวทิยาลยัราชภฎั 76% (181,000)   o  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 80%  
 o มหาวทิยาลยั/วทิยาลยัเอกชน 64% (13,000)  o  มหาวทิยาลยัเปิด 77% (180,000) 
21 จากการใหส้มัภาษณ์ของผูจ้ดัการกองทุน กยศ. (นพ.ธาดา มารต์นิ) ในหนังสอืพมิพม์ตชินรายวนั วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2551  
คาดว่า  จะมนีักเรยีนนักศกึษาขอกู้ยมืแปดแสนคน วงเงนิที ่กยศ. ใหกู้ย้มืแต่ละรายระหว่าง 26,000 – 174,000  บาทต่อปี
ขึน้อยูก่บัสาขาและระดบัการศกึษาของผูกู้ย้มื 



การคลงัเพือ่การศกึษาอตัราผลตอบแทนการลงทุนระดบัอุดมศกึษาฯ 25 

เจด็  การบรหิารกองทุนฯ และการตดิตามการ
ชําระหน้ีเป็นหัวข้อที่ได้ร ับความสําคัญสูง ในทาง
ปฏิบตัิมีการทวงและติดตามหน้ี ซึ่งหากผู้กู้ยงัไม่มา
ชาํระในทา้ยทีส่ดุกองทุน กยศ. จะดาํเนินการฟองรอ้ง้ 22   

อตัราการค้างจ่าย และหน้ีสูญของกองทุน 
กยศ. เป็นประเดน็ที่ไดร้บัความสาํคญัสงู ซึ่งสะทอ้น
ถึงความเสี่ยงของการบริหารสนิเชื่อเพื่อการศึกษา  
จากข้อมูลในอดีตพบว่ามีอัตราการค้างจ่ายสูง
พอสมควร (รอ้ยละ 29)  ซึง่มไิดแ้ปลวา่จะเป็นหน้ีสญู
ทัง้หมด  กองทุน กยศ. มหีน้าติดตามทวงถามและ
ทา้ยที่สุดฟองรอ้งต่อศาลหากมคีวามจําเป็น ซึ่งเมื่้ อ
สอบถามจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า หลัง
ฟองรอ้งแลว้ส่วนใหญ่สามารถจะตกลงและไกล่เกลี่ย้

กนัได ้ ยกเวน้ในกรณีผูกู้เ้สยีชวีติหรอืทุพพลภาพ23 

ข้อเสนอการปรบัปรงุวธีการทาํงานของ ิ

กยศ.24  
 ในส่วนน้ีขอเสนอการวพิากษ์แนวทางการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางานของ กองทุน กยศ. 
ทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารเงนิกูใ้หร้วดเรว็ ลดความล่าชา้ 
และลด “อัตราการคืนเงิน” ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นได้25 โดยตัง้โจทยใ์นลกัษณะ operation research 
/sequential analysis วธิกีารบรหิารเงนิทุนของ กยศ. 
ได้กําหนดกลุ่มและกําหนดวงเงนิให้แต่ละสถานศกึษา 
(ซึ่งมจีํานวนมากกว่า 150 แห่ง) โดยใชห้ลกัเกณฑ์
หลายแบบ กล่าวคือ แยกตามกลุ่มผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้
รายเก่า ตามสถานศึกษา ตามสาขาวชิา (วทิยาศาสตร ์
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นต้น) ซึ่งหมายถึง 
การสร้างกําแพงการไหลเขา้ออกของเงนิแต่ละส่วน  

__________________________________ 

22 เมือ่ครบกาํหนดปลอดหน้ี ธนาคารกรงุไทยจะแจง้ภาระหน้ีตามทีอ่ยู่ทีแ่จง้ไว ้และคาํนวณการผอ่นชาํระหน้ีรายปี 15 ปีให้
เสรจ็สรรพ  การทีไ่มช่าํระหน้ีก่อน หมายถงึวนัที ่5 กรกฎาคมของปีทีจ่ะตอ้งชําระ ลูกหน้ีจะตอ้งเสยีค่าปรบั 12% ของ
ยอดทีต่อ้งผ่อนชาํระ  แต่ถา้ปล่อยทิง้ไวเ้กนิ 12 เดอืน คอืเขา้ปีทีส่องทีค่า้งชําระ จะตอ้งเสยีค่าปรบัเพิม่เป็นรอ้ยละ 18 
ของยอดทีต่อ้งผอ่นชาํระ จากการใหส้มัภาษณ์ของผูช้่วยผูอ้ํานวยการกองทุน กยศ. (นายเสรมิเกยีรต ิทศันสุวรรณ) ใน
หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั วนัที ่2 กรกฎาคม 2550   “... พอปีทีส่ ีถ่า้ไมม่าตดิต่อ เราฟองเลย เน่ืองจากสญัญาน้ีเป็น้

สญัญาทางแพ่ง ซึ่งถ้าเลย 5 ปีแล้วเราไม่ตดิตามทวงถาม สญัญาก็จะหมดอายุความ เจา้หน้าทีก่องทุนทุกคนจะมี
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา คอืทาํใหร้ฐัเสยีหาย ดงันัน้ ก่อนครบ 5 ปีเราจะฟองหมดทุกคน ปีน้ีฟองประมาณ ้ ้

47,000 ราย  โดยจา้งสาํนกังานทนายความรอ้ยกวา่สาํนกังาน ขณะน้ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่...” 
23  จากเอกสารประกอบการประชุมของคณะอนุกรรมการบญัชจีา่ยทีส่อง กองทุนฯ ระบุวา่ ในระหวา่งปี 2542-2549 มผีูค้รบ
กําหนดชาํระหน้ี 1,451,741 ราย  ในจาํนวนน้ีมผีูม้าชาํระหน้ี 1,0341,142 ราย คดิเป็นสดัสว่น 71.23%  มผีูไ้มม่าชาํระ
หน้ีจาํนวน 201,885 ราย  ในจาํนวนนี้เป็นผูกู้ท้ ีเ่สยีชวีติจาํนวน 1,375 ราย และผูกู้ท้ ีทุ่พพลภาพจาํนวน 166 ราย ใบแจง้
ภาระหน้ีของธนาคารกรุงไทย วนัที ่1 มถุินายน 2550  ใหลู้กหน้ีของกองทุนฯ ทีค่รบกําหนดผอ่นชาํระคนืหลงัไดร้บัการ
ปลอดหน้ีครบ 2 ปีแลว้ จากจาํนวนผูกู้ ้ 1,456,359 ราย  มจีาํนวนผูม้าชําระ 996,637 ราย (68.4%) และผูค้า้งชาํระ 
459,722 (31.6%) ประกอบดว้ยผูข้อผอ่นผนั 2,846 ราย ผูเ้สยีชวีติ 6,843 ราย และผูไ้มม่าตดิต่อ 450,033 ราย  

24 ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.บุญเสรมิ  วสีกุล กรรมการกองทุน กยศ. เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ขอ้มูลและอธบิาย
ขอ้สงัเกตจากประสบการณ์อนัยาวนานของทา่นเกีย่วกบัสนิเชือ่การศกึษาของประเทศไทย 

25 ในการจดัสรรสนิเชื่อการศกึษาหลงั  หลงัจากคณะกรรมการกองทุนฯ กําหนดนโยบายสนิเชื่อ คอืจาํนวนรายทีจ่ะใหกู้ย้มื และ
จาํนวนยอดเงนิรวม  คณะอนุกรรมการฯ จะพจิารณาจดัสรรสนิเชื่อใหแ้ต่ละสถานศกึษาโดยใชห้ลกัเกณฑท์ีก่ําหนด  ต่อจากนัน้
แจง้ยอดใหส้ถานศกึษา  แต่การจดัสรรจรงิมกัจะตํ่ากวา่ เน่ืองจากนกัศกึษาจาํนวนหน่ึงไมล่งทะเบยีนหรอือาจจะลงเรยีนวชิาน้อ
กวา่ทีค่าดคะเน (เชน่ คาดวา่นกัศกึษาจะลงทะเบยีน 18 เครดติ แต่อาจจะลงเรยีนจรงิเพยีง 15 เครดติ)  วงเงนิสว่นทีใ่ชไ้มห่มด
ตอ้งคนื กยศ. 
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ดงันัน้ ยิง่มกีารแบ่งกลุ่มจํานวนมาก – อตัราการคนื
เงนิเน่ืองจากใช้ไม่หมด(ซึ่งจะต้องคืนคลงัแผ่นดิน) 
ยอ่มจะสงูตามไปดว้ย  

การจัดสรรเงินกู้ตามเวลา เป็นปญหาที่ั

เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรบั 
ผู้กู้รายใหม่ ซึ่งสถานศึกษาจะทราบข้อมูลหลงัเปิด
ภาคการศกึษา ต่อเมื่อลงทะเบยีนแลว้ ในบางกรณีมี
ความล่าช้าในระดบันโยบาย กล่าวคือ คณะกรรมการ
กองทุน กยศ. รบัทราบวงเงนิที่ได้รบัจดัสรรล่าช้า  
ดงันัน้ มผีลทําให้การแจ้งยอดเงนิให้แต่ละสถานศกึษา
ล่าช้าตามไปด้วย (ตามหลักการ—ควรจะแจ้งให้
สถานศกึษาทราบก่อนวนัที่ 15 มนีาคมของทุกปี)   
ในทางปฏิบตัิมีการจดัสรรหลายรอบ เช่น ในอดีต
คณะกรรมการ กยศ. จดัสรรวงเงนิสนิเชื่อเพยีงรอ้ยละ 
8526 ของวงเงนิทัง้หมด และได้กนัส่วนที่เหลอืเอาไว ้
15% เผื่อเหตุฉุกเฉิน เมื่อสถานศกึษาจดัสรรสนิเชื่อ 
(รอบแรกเมื่อต้นภาคการศกึษา จํานวนเงนิที่จดัสรร
ได้จริงย่อมจะน้อยกว่า 85%) ก็ดําเนินการจัดสรร
วงเงินในรอบที่สอง และรอบที่สามต่อไป จึงเกิด 
ขอ้วพิากษ์ว่าขอ้ปฏบิตัิเช่นน้ีเกดิปญหาความล่าช้า ั

และไม่เป็นผลด ี(ซึ่งในที่สุดต้องคนืเงนิให้กระทรวง 
การคลงั)  

วเิคราะห์การจดัสรรสนิเชื่อการศกึษา โดย
คาํนึงถงึขอ้ปฏบิตัจิรงิและ  sequential analysis  โดย
ใชส้ญัลกัษณ์ Xijt แทนวงเงนิที ่กยศ. จดัสรรใหแ้ต่ละ
สถาบนัการศกึษา โดยกาํหนดให ้

i = สถานศกึษา  
j = สาขาวชิา 
t = เวลา (รอบหรอืระบุเป็นเดอืน) 

ในการจดัสรรของแต่ละสถาบนั วงเงินที่
จดัสรรจรงิ (Yijt) จําเป็นต้องไม่เกนิกรอบกําหนด
ในทางปฏบิตัมิกัจะตํ่ากวา่ 

 

Yijt  <=  Xijt 
สมมตวิา่ Yijt  = θ Xijt   ,  θ  <= 1 
 

ค่าพารามเีตอร ์(1- θ) สะทอ้นวงเงนิทีใ่ช้
ไม่หมดซึ่งในท้ายที่สุดจะต้องคืนคลงัแผ่นดิน ค่าน้ี
สะท้อนพฤติกรรมการจัดสรรจริงของแต่ ละ
สถานศึกษา และขึ้นอยู่กับการคาดคะเนที่แม่นยํา
หรอืไม่ ซึ่งฝายบรหิารเงนิกองทุนฯ ควรจะนํามาใช้่

กาํกบัดแูล (หมายเหตุ อาจจะเรยีกวา่เป็นความสญูเสยี
ในความหมายการปฏิบัติการ หรือ management 
error) คณะกรรมการ กยศ. น่าจะนําข้อมูลน้ีมา
ปรบัปรุงสาํหรบัการจดัสรรในรอบต่อๆไป  แต่ในทาง
ปฏบิตั ิยงัไมไ่ดด้าํเนินการ27   

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขว่า ครอบครวัของ 
ผูกู้ม้รีายไดไ้มเ่กนิกวา่ 150,000 บาทต่อปี เป็นความ
ตัง้ใจที่ดเีพื่อสื่อสารว่า  เงนิทุนน้ีต้องการช่วยเหลอื 
ผู้มีรายได้น้อย  แต่ในทางปฏิบัติพบว่ามีปญหาั

ซบัซ้อนและความไม่เป็นธรรม  กล่าวคอื ในกรณีที่
ผูป้กครองทํางานเป็นพนักงานลูกจา้งของรฐั/เอกชน 
ที่สามารถระบุเงนิเดือนต้องแสดงรายได้ ทําให้เสยี
สทิธกิารกู้ยมื ์ (เพราะรายได้ต่อปีเกินกว่า 150,000 
บาท) ในขณะทีผู่ป้กครองทีป่ระกอบอาชพีอสิระ (แต่
ว่าความจรงิมรีายได้สงู) เน่ืองจากไม่มหีลกัฐานการ
จ่ายเงนิเดอืน กองทุน กยศ. เปิดโอกาสให้ใช้บุคคล
รบัรอง (คือ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ว่า ผู้ปกครองมี
รายได้น้อยกว่าอัตราที่กําหนด จึงได้รบัการกู้ยืม  

__________________________________ 

26 ในการประชุมของอนุกรรมการบญัชจีา่ยทีส่อง วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2551 ไดม้กีารอภปิรายหลกัเกณฑน้ี์พรอ้มกบัเสนอแนะให้
จดัสรรวงเงนิใหเ้ตม็จาํนวน 100%  แทนทีจ่ะเป็น 85%  ตัง้แต่รอบทีห่น่ึง  และหลงัจากทราบวา่ยงัมยีอดเงนิเหลอืจงึจะจดัสรร
ในรอบทีส่อง 

27 สะทอ้นขอ้บกพรอ่งทีข่าดการปรบัตวั (adaptive capability) ซึง่มาจากไมไ่ดนํ้าขอ้มลูเก่ามาวเิคราะห ์
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เกดิปญหาความลกัลัน่เน่ืองจากั ความไม่สมบรูณ์ของ
ขอ้มลูรายได ้อน่ึง การกําหนดเงือ่นไข 150,000 บาท
ต่อปีนัน้ มีข้อวพิากษ์ว่าไม่สอดคล้องกบัความจริง 
ประการแรก แต่ละครอบครวัมจีํานวนบุตรไม่เท่ากนั 
เชน่ ครวัเรอืนทีห่น่ึง ผูป้กครองมรีายได ้149,999 บาท 
และบุตรหน่ึงคน สามารถกู้ยืมได้ ในขณะที่อีก
ครวัเรอืนหน่ึงรายได ้250,000 บาท มบุีตรในวยัเรยีน
สองคน ไม่สามารถกู้ยืมได้ ความจริงประเด็นน้ี
สามารถจะปรบัปรุงแก้ไขได้ไม่ยาก โดยใช้วธิกีารที่
เรยีกวา่ adult equivalent expenditure หมายถงึ การ
คาํนวณรายจา่ยทีจ่าํเป็นของครวัเรอืน โดยใหแ้ปรผนั
ตามจํานวนบุตร ประการทีส่อง เงื่อนไขรายไดต้ํ่ากว่
 150,000 บาทต่อปี เริม่ใช้ตัง้แต่ปี 2539 และมไิด้
ปรบัปรุง ทัง้ๆที่ค่าครองชีพเพิม่ขึ้นตลอดเวลากว่า 
สบิปีทีเ่ริม่ดาํเนินการ 

การคดักรองผู้กู้ตามเงื่อนไขความยากจน  
กองทุน กยศ. ได้มอบให้สถานศกึษาเป็นผู้คดัเลอืก 
ซึ่งมขีอ้สงัเกตว่าสถานศกึษาไม่ได้ดําเนินการอย่าง
จริงจัง  กล่าวคือทํางานในลกัษณะตัง้รบัมากกว่า 
เชิงรุก  การทํางานที่เอาจริงเอาจัง ซึ่งหมายถึง
มหาวิทยาลัยจะต้องทําหน้าที่สืบค้นและคัดกรอง
เยาวชนคนจน ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ดําเนินการ ภายใต้ข้อจํากัดเช่นน้ีผู้เขียนเสนอ
ความเห็นว่า น่าจะให้องค์กรปกครองปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)  รบัรองหรอืคดักรองเยาวชนในวยั
เล่าเรยีนจํานวนหน่ึง (สมมตวิ่าไม่เกนิ 10 รายในแต่
ละแห่ง) ที่อยู่ในเขตพื้นที่  พร้อมกบัขอ้มูลประกอบ
เช่นรูปถ่ายสภาพบ้านอยู่อาศยัหรอืหลกัฐานอาชพี/
รายได้ของผู้ปกครอง  ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เป็น
หลกัฐานในเสนอขอกูย้มื  ควบคู่กนัใหม้รีะบบตดิตาม
ประเมินผลการให้คําร ับรองของ อปท. นัน้ๆ ใน
ขัน้ต้นอาจดําเนินการในลกัษณะนําร่อง (จดัโควตา
สนิเชื่อทีผ่า่น อปท. ในสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของจาํนวน
ทัง้หมด)  ควบคู่กนัให้มรีะบบติดตามประเมนิผลว่า  

ผลคดักรองที่ดําเนินการโดย อปท. หรือ targeting 
นัน้ มีความคลาดเคลื่อนหรือแม่นยําเพียงใด ทัง้น้ี
ส ันนิษฐานว่าในระยะแรกอาจจะมีปญหาและั

ขอ้บกพร่อง แต่เมื่อเวลาผ่านไปสามารถจะปรบัปรุง
ให ้targeting ตรงและแมน่ยาํในระยะยาว   

5. วพิ ากษ์นโยบาย เปรียบเทียบ กยศ. 
และ กรอ. และข้อเสนอแนะกตกาการิ

ชาํระคืนหน้ี 
 กองทุนใหกู้ย้มืทีอ่งิรายไดใ้นอนาคต (กรอ) 
และ กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา (กยศ.) ถงึแมว้า่มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนั กล่าวคอืเป็นการให้กู้ยมืเพื่อ
การศึกษาที่ให้ระยะยาวผ่อนชําระคืนภายหลงัจบ
การศึกษาและมีรายได้  แต่หลักการและวิธีการ
ดาํเนินงานของ กรอ. และ กยศ. นัน้มคีวามแตกต่างกนั  
อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า กยศ. นัน้เป็นระบบให้
กูย้มืแบบดัง้เดมิ กล่าวคอืเมื่อนกัเรยีนนักศกึษากูย้มื
แล้ว ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชําระคืน โดยนัยน้ีภาระของ
ความเสีย่งจะตกอยูก่บัผูกู้ย้มืหรอืผูค้ํ้าประกนั  ทัง้น้ีม
กาํหนดเวลาชาํระคนืทีช่ดัเจนตายตวั (ดเูงือ่นไขชาํระ
คนืของ กยศ. ในตารางในภาคผนวก)  ความเสีย่งของ
นักศึกษาเช่นอาจจะเรียนไม่จบ หรือจบการศึกษา
แลว้แต่ว่าไม่มงีานทํา กย็งัคงตอ้งชําระคนืเงนิ ถา้ไม่
ดําเนินการผู้ให้กู้ก็จะฟองร้องและเรียกค่า้ เสยีหาย
จากผูค้ํ้าประกนั 
 กรณีของ  กรอ .  นั ้นมีหลักความคิดที ่
แตกต่างกนั ตวัแปรสําคญัคือ รายได้ในอนาคตซึ่ง
เป็นสิง่ที่ไม่แน่นอน  นักเรยีนนักศึกษาไม่สามารถ
ล่วงรูไ้ดอ้ย่างแน่นอนว่าอนาคตจะมรีายไดเ้ท่าใด จบ
ไปแล้วจะมงีานทําหรอืไม่ ภายใต้ระบบ กรอ. รฐัจะ
แบกรับความเสี่ยงมากกว่าตัวผู้เรียน กล่าวคือ  
ถ้าหากนักศึกษาเรียนจบไปแล้วแต่ว่าตกงานไม่มี
รายได้ ในกรณีน้ีไม่ต้องชําระคนื ความเสี่ยงตกกบั
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รฐั--และอาจจะตีความว่าเป็นความบกพร่องของรฐั
เอง ทีไ่ม่สามารถสรา้งสถานการณ์ใหทุ้กคนมงีานทํา  
ระบบ กรอ. ตัง้บนข้อสมมติว่า ภาครฐัสามารถจะ
รับมือกับความเสี่ยงได้ดีกว่าปจเจกบุคคล ั ยึด
หลกัการเฉลี่ยความเสีย่ง จรงิอยู่ อาจจะมนีักศกึษา
สว่นหน่ึงไมม่งีานทาํ (สมมตวิา่ 5%) รฐัจะขาดรายได้
จากบุคคลกลุ่มน้ีซึ่งมจีํานวนน้อย ในขณะทีไ่ดร้บัเงนิ
ชาํระคนืหน้ีจากผูกู้ย้มื 95%   
 ข้อแตกต่างอีกประการหน่ึง คือ กรอ.  
พิจารณาว่าสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นการให้กับ
นกัเรยีนนกัศกึษาทัว่ไป ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิใหก้บัผูเ้รยีน
ที่มคีุณสมบตัิตามเงื่อนไข ทัง้คนรวยและคนจน แต่
สําหรบัแนวคดิของ กยศ. นัน้กําหนดเงื่อนไขให้กบั 
ครอบครวัยากจนเท่านัน้ (รายไดข้องครวัเรอืนไมเ่กนิ
กวา่ 150,000 บาทต่อปี) จงึมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัสนิเชื่อน้ี   ์
สว่นครวัเรอืนทีไ่มย่ากจนไมค่วรจะไดร้บัสทิธ ์ิ 
 การชําระคนืหน้ีของผูจ้บการศกึษาเป็นอกี
ประเดน็หน่ึงทีส่มควรนํามาวเิคราะห ์คาํถามคอืภาระ
ชําระคนื (repayment burden) มากหรอืน้อย
เพียงใด—ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินเดือนค่าจ้างของผู้กู้ยืม 
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารชาํระเงนิกูข้อง กยศ. ซึง่จะตอ้ง
ชําระใหห้มดภายใน 15 ปี โดยที่มอีตัราการชําระคนื
แบบล่วงหน้าและตายตวั (ดูตารางในภาคผนวก ผ-1) 
ซึง่พบวา่ ภาระชาํระคนืหน้ีต่อรายไดเ้พิม่ขึน้ตามอายุ
และเมือ่ถงึอาย ุ39 ปี อตัราน้ีเทา่กบั 18% ของรายได้
นบัว่าสงูทเีดยีว  พรอ้มกนัน้ีผูเ้ขยีนไดแ้สดงตวัอย่าง
ของการชาํระคนืรปูแบบใหม ่ซึง่กาํหนดเท่ากบั 7.5% 
ของรายได ้ แต่ขยายเวลาชาํระคนืประมาณ 20 ปี ผูกู้้
กส็ามารถคนืหน้ี กยศ. ไดท้ัง้หมด 
 ประเดน็สดุทา้ย เกีย่วขอ้งกบัอตัราดอกเบีย้
ของ กยศ.  ซึ่งผู้เขยีนมคีวามเห็นว่า อตัราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ที่ กยศ. กําหนดเอาไว้แบบตายตัวนัน้  
อาจจะตํ่ าเกนิไป  เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกั
 “อตัราผลตอบแทนการของศกึษา” ซึ่งอยู่ระหว่าง  

18-19% ต่อปี  ซึ่งความจรงิหากคํานึงถึงอตัราเงนิ
เฟอของไทย ้ (ซึง่โดยปกตอิยูใ่นช่วงรอ้ยละ 2-5 ต่อปี) 
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ ผู้เขียนมี
ความเห็นโดยส่วนตัวว่า กยศ. น่าจะปรับอัตรา
ดอกเบี้ยให้สูงขึน้ เช่น 4-5% ต่อปี จะเป็นปจจยัเร่งั

ใหผู้กู้ย้มืไมด่องหน้ี ใหร้บีชาํระคนืหน้ีเมื่อทาํงานหรอื
อาจจะชําระก่อนกําหนด  เป็นแรงจูงใจปองกนัมใิห้้

คนทีม่ฐีานะปานกลางหรอืรํ่ารวยมากูแ้ขง่กบัคนจน 

6. สรปุ 
 กองทุนให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา (กยศ) และ
กองทุนให้กู้ยมืที่องิรายได้ในอนาคต (กรอ) นับเป็น
ความก้าวหน้าของการขบัเคลื่อนมาตรการการคลงั
เพื่อการศึกษา  เพื่อโดยขยายโอกาสการศึกษาให้
เยาวชนในครอบครวัคนจน งานวจิยัน้ีใช้ทฤษฎีทุน
มนุษย์เป็นกรอบวิเคราะห์ ใช้ผลสํารวจการจ้างาน
ของสํานักสถิติแห่งชาติในปี 2548 และแบบจําลอง
เศรษฐมติ ิเพื่ออนุมานค่าจา้งเงนิเดอืนที่แตกต่างกนั
ระหว่างคนสองกลุ่ม  กลุมแรก่ แรงงานที่จบ
การศกึษามธัยมตอนตน้ กบักลมุท่ีสอง่  แรงงานทีจ่บ
การศึกษาขัน้อุดมศึกษา ต่อจากนัน้วเิคราะห์อตัรา
ผลตอบแทน คอื เปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์ 
(รายไดท้ีแ่ตกต่าง) กบัตน้ทุนซึง่มสีองสว่น ก) ค่าเสยี
โอกาสในช่วงเวลา 7 ปีระหว่างเรยีนในระดบัมธัยม
ตอนปลายและอุดมศกึษา เท่ากบั 500,000 บาทต่อ
คน โดยประมาณ  และรายได้จากการทํางานที่
เพิ่มขึ้น โดยควบคุมกลุ่มอายุระหว่าง 15-44 ปี   
เมื่อคํานวณเป็นอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ  
18-19 นับว่าสูงทเีดยีว ซึ่งมากเกินพอที่จะชําระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย อาจจะมีข้อยกเว้นกับผู้กู ้
(จํานวนน้อย) ที่ตกงานหรือมีปญหาสุขภาพหรือั

เสยีชวีติก่อนวยัอนัสมควร  
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 ตอนท้ายวิพากษ์การทํางานของกองทุน 
กยศ. ไดแ้ก่ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารสนิเชื่อ ซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศกึษานับรอ้ยแห่ง พบว่ามี
ปญหาความล่าชา้และความดอ้ยประสทิธภิาพ ั (ในแง่
การบรหิารเงนิได้ตํ่ากวา่เปาหมาย และ ้ management 
error มรีายไดเ้หลอืคนืคลงัแผ่นดนิ)  ซึง่เกีย่วขอ้งกบั
การกําหนดเกณฑ์ที่รดักุม--แต่ว่าขาดความยดืหยุ่น  
สุดท้ายวิพากษ์เชิงเปรยีบเทียบระหว่าง กยศ. กบั 
กรอ. ซึ่งแม้ว่ามลีกัษณะคล้ายคลงึกนั แต่ความจรงิ
หลักความคิดและวิธีการบริหารเงินแตกต่างกัน 
ภายใต้ระบบ กยศ. ความเสีย่งในอนาคต (เน่ืองจาก
กรณีตกงานหรือไม่มีรายได้หรือรายได้น้อย)เป็น
ภาระของผูกู้ ้ แต่ภายใตร้ะบบ กรอ. นัน้ความเสีย่งใน
อนาคต เป็นภาระของภาครฐั  

บรรณานุกรม 
คณะอนุกรรมการบญัชจี่ายทีส่อง กองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษา เอกสารประกอบการประชุม
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 เอกสารประชุมการ
ประชุม โครงการสัมมนาอนุกรรมการ
พิจารณาการให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่ อ
การศกึษา และ กองทุนใหกู้ย้มืทีผู่กพนักบั
รายได้ในอนาคต วนัที่17 ธนัวาคม 2550 
เวลา 8.30-16.30 หอ้งประชุมบวัเรศ คาํทอง 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ฝายทุนการศกึษา ่ 2548 
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ภาคผนวก 

ตาราง ผ-1   แนวทางและหลกัเกณฑช์าํระคืนหน้ีของกองทนุ กยศ.  
 
ปีทีผ่อน่
ชาํระ 

ยอดเงนกู้ิ
คงเหลือ 

การผอน่
ชาํระเงนต้นิ  

เงนต้นที ่ิ  
ต้องชาํระ 

ดอกเบี้ย 
ร้อยละ 1 

ยอดเงนต้นิ
และดอกเบี้ย 

บวกคาธรรมเนียม่  
(บาท) 

1 1.000 1.5 0.015 0 0.01500 10 
2 0.985 2.5 0.025 0.00985 0.03485 10 
3 0.960 3 0.030 0.00960 0.03960 10 
4 0.930 3.5 0.035 0.00930 0.04430 10 
5 0.895 4 0.040 0.00895 0.04895 10 
6 0.855 4.5 0.045 0.00855 0.05355 10 
7 0.810 5 0.050 0.00810 0.05810 10 
8 0.760 6 0.060 0.00760 0.06760 10 
9 0.700 7 0.070 0.00700 0.07700 10 
10 0.630 8 0.080 0.00630 0.08630 10 
11 0.550 9 0.090 0.00550 0.09550 10 
12 0.460 10 0.100 0.00460 0.10460 10 
13 0.360 11 0.110 0.00360 0.11360 10 
14 0.250 12 0.120 0.00250 0.12250 10 
15 0.130 13 0.130 0.00130 0.13130 10 

   100 1.000 0.09275 1.09275  

แหลง่ทีม่า : กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา เอกสารแผน่พบัเผยแพรโ่ดยธนาคารกรงุไทย 
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ตาราง ผ-2  วเคราะหภ์าระชาํระคืนหน้ี กยศิ . โดยใช้กรณีตวัอยางสมมต ่ ิ (ยอดกู้ยืม 280,000 บาทตลอดส่ีปี) 
 

วงเงนกู้ตอรายิ ่
280,000 

ชาํระตอ่
เดือน 

อาย ุ
รายได้ตอ่
เดือน 

การชาํระคืนตอรายได้่  
% 

การชาํระคืนในอตัราคงท่ี 
7.5% เวลา 20 ปี 

4210 350.8 24 9899.5 0.03544 8909.6 
9768 814.0 25 9103.9 0.08941 8193.5 
11098 924.8 26 10846.2 0.08527 9761.6 
12414 1034.5 27 10639.4 0.09723 9575.5 
13716 1143.0 28 10957.8 0.10431 9862.0 
15004 1250.3 29 14142.3 0.08841 12728.1 
16278 1356.5 30 14440.7 0.09394 12996.6 
18938 1578.2 31 15084.8 0.10462 13576.3 
21570 1797.5 32 14476.4 0.12417 13028.8 
24174 2014.5 33 14235.7 0.14151 12812.1 
26750 2229.2 34 17038.5 0.13083 15334.7 
29298 2441.5 35 17841.0 0.13685 16056.9 
31818 2651.5 36 20313.9 0.13053 18282.5 
34310 2859.2 37 17870.9 0.15999 16083.8 
36774 3064.5 38 16722.7 0.18325 15050.4 
306120  39 19448.1 0.11372 17503.3 

  40 20633.4  18570.1 
  41 20720.6  18648.5 
  42 21457.2  19311.5 
  43 22296.2  20066.6 
  44 23470.9  21123.8 
     307476.1 

 

ขยายความ 

- การวเิคราะหน้ี์สนันิษฐาน ผูกู้ไ้ดกู้ย้มืเงนิจาก กยศ. วงเงนิ 280,000 บาทตลอดเวลาสีปี่ ซึ่งจะตอ้ง
ชาํระคนืตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในตาราง ผ-1 

- สนันิษฐานว่า เมื่อจบการศกึษาจะไดร้บัเงนิเดอืนตามตวัเลขในสดมภ์ที่สี ่โดยเริม่ชําระเงนิคนืตัง้แต่
อายุ 24 ปี  เงนิตน้และดอกเบี้ยทีช่ําระคนืเปรยีบเทยีบกบัรายได ้แสดงในสดมภ์ที่หา้ ซึ่งจะเหน็ว่า
อตัราการชําระหน้ีจะเพิม่ขึน้ตามอายุ (สงูทีสุ่ดเมื่ออายุ 38 ปี อตัราการชําระเท่ากบั 18.3% ของ
รายได)้ เฉลีย่การชาํระคนืต่อรายไดต้ลอดชว่งอาย ุ24-39 ปี เทา่กบั 11.4% 

- สดมภท์ีห่ก แสดงการวเิคราะหท์ีก่าํหนดเงือ่นไขการชาํระหน้ีคงที ่รอ้ยละ 7.5 ของเงนิเดอืน โดยขยาย
เวลาชาํระหน้ี 20 ปี (24-44) 
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ตาราง ผ-2  สถตผูก้ ู้ยืมรายเกาและรายใหมของ กยศิ ิ ่ ่ . ปีการศึกษา 2550 
 

 วงเงนิเก่าจดัสรรปี 2550 ชัน้ปีหน่ึง ชัน้ปีสอง ชัน้ปีสาม 
 คน ลา้นบาท คน คน คน 
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั (ทบวงเดมิ)      87,672      3,916.2       20,245      5,530.0       26,668  
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน      57,072      4,273.6       10,026      1,431.0       17,391  
มหาวทิยาลยัราชภฎั      66,983      2,709.5       14,901      1,469.0       24,345  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล      19,471         906.1         4,948      2,082.0         6,192  
สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั           239           18.6              44               -                73  
มหาวทิยาลยัสงฆ ์           489           17.0            406               -                13  
     231,926     11,840.9      50,570     10,512.0        74,682  

 
 ชัน้ปีสี ่ จาํนวนคนและวงเงนิทีใ่ช ้ คงเหลอื 
 คน คน ลา้นบาท คน ลา้นบาท 
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั (ทบวงเดมิ)   21,832.0       74,275      3,183.2       13,397         733.0  
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน   16,470.0       45,318      3,316.0       11,754         957.6  
มหาวทิยาลยัราชภฎั   18,459.0       59,174      2,094.3         7,809         615.1  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล     4,268.0       17,490         690.1         1,981         215.9  
สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั         51.0           168            9.0             71             9.6  
มหาวทิยาลยัสงฆ ์           6.0           425           14.9             64             2.1  
   61,086.0     196,850      9,307.5        35,076       2,533.4  

 
 


