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บทสรุปรายงานการวิจัย 

 

1. ภาพรวมรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2556 

การจัดท าข้อมูลบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาอาศัยรายจ่ายด้านการศึกษาของไทย จาก 3 แหล่งที่
ส าคัญคือ ภาครัฐส่วนกลาง (ข้อมูลรายจ่ายจริงจากกรมบัญชีกลาง: GFMIS และ กยศ. เพ่ิมเติม) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และอบต.) รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ อันได้แก่  
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และภาคเอกชน ได้แก่ ภาคครัวเรือน ธุรกิจเอกชน องค์การไม่แสวงหาก าไร 
และอ่ืนที่เหลือ (Rest of the World, ROW)  ตารางที่ 1 สรุปรายจ่ายด้านการศึกษารวม และตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556  

ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2554 รายจ่ายรวมด้านการศึกษา (Total Education Expenditure) 
มีทั้งสิ้น 683,231 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.05 ของจีดีพี แยกเป็นรายจ่ายที่มาจากภาครัฐส่วนกลาง  
จ านวนทั้งสิ้น 436,236 ล้านบาท อปท. จ านวน 97,891 ล้านบาทและภาคเอกชน (ครัวเรือน ธุรกิจเอกชน 
NGOs และ ROW) จ านวน 149,104 ล้านบาท ทั้งนี้รวมเงินกู้ไทยเข้มแข็งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ปี 2554 
ทั้งสิ้น 4,949 ล้านบาท  

ปี พ.ศ. 2555 รายจ่ายรวมด้านการศึกษาเพ่ิมเป็น 762,005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของจีดีพี 
เป็นรายจ่ายที่มาจากภาครัฐส่วนกลาง จ านวน 474,790 ล้านบาท อปท. จ านวน 108,881 ล้านบาทและ
ภาคเอกชน (ครัวเรือน ธุรกิจเอกชน NGOs และ ROW) อีกจ านวน 178,333 ล้านบาท  ทั้งนี้รวมเงินกู้ไทย
เข้มแข็งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ปี 2554 ทั้งสิ้น 3,245 ล้านบาท 

ในปี พ.ศ. 2556 รายจ่ายรวมด้านการศึกษามีทั้งสิ้น 802,449 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของจีดี
พี เป็นรายจ่ายภาครัฐส่วนกลาง จ านวน 510,296 ล้านบาท  อปท. จ านวน 122,093 ล้านบาท และ
ภาคเอกชน (ครัวเรือน ธุรกิจเอกชน NGOs และ ROW) จ านวน 170,060 ล้านบาท   
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ตารางท่ี 1 แสดงรายจ่ายด้านการศึกษารวม และข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านรายจ่ายการศึกษา 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2556 (ราคาปีปัจจุบัน) 

หน่วย:ล้านบาท 

ตัวชี้วดัที่ส าคญั ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายจ่ายการศึกษารวม (ล้านบาท) 560,479 604,873 656,440 683,231 762,005 802,449 

รายจ่ายด้านการศึกษาภาครัฐ 418,461 473,463 517,204 534,127 583,671 632,388 

ส่วนกลาง 341,817 385,495 424,949 436,236 474,790 510,296 

อปท. 76,644 87,968 92,255 97,891 108,881 122,093 

รายจ่ายด้านการศึกษาภาคเอกชน 142,018 131,410 139,236 149,104 178,333 170,060 

รายจ่ายด้านการศึกษาครัวเรือน 137,714 126,715 134,311 143,929 168,410 163,651 

รายจ่ายด้านการศึกษาธุรกิจเอกชน 636 788 1,114 336 4,777 1,075 

รายจ่ายด้านการศึกษาองค์การไม่แสวงหาก าไร 
(NGOs) 

3,253 3,526 3,569 4,535 4,778 5,047 

รายจ่ายด้านการศึกษาภาคต่างประเทศ (ROW) 415 380 242 304 369 288 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 9,706,932 9,654,016 10,802,402 11,300,485 12,354,656 12,910,038 

สัดส่วนรายจา่ยด้านการศึกษารวมต่อ GDP 5.77% 6.27% 6.08% 6.05% 6.17% 6.22% 

รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ ต่อรายจา่ยรวม (%) 74.66% 78.27% 78.79% 78.18% 76.60% 78.81% 

ส่วนกลางต่อรายจ่ายรวม (%) 60.99% 63.73% 64.74% 63.85% 62.31% 63.59% 

อปท. ต่อรายจ่ายรวม (%) 13.67% 14.54% 14.05% 14.33% 14.29% 15.22% 

รายจ่ายด้านการศึกษาภาคเอกชนตอ่รายจ่ายรวม (%) 25.34% 21.73% 21.21% 21.82% 23.40% 21.19% 

รายจ่ายการศึกษารวม/คน/ป ี(บาท/คน/ปี) 33,785 37,639 39,144 44,747 46,518 52,479 

รายจ่ายการศึกษารวม/คน/ป ีคิดเป็น USD 1,032 1,118 1,276 1,468 1,497 1,708 

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate, Bath/USD) 33 34 31 30 31 31 

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลภาครัฐส่วนกลางได้จากกรมบัญชกีลาง (GFMIS) ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ และรวมเงินกยศ.จากข้อมูลการปล่อยกู้ยืมจริง 
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. ข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ และเงินอดุหนุนภายใต้ภารกจิไทยเข้มแข็งจาก GFMIS และ
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) งบประมาณ อปท. จาก ข้อบัญญตัิ
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญตัิงบประมาณเมืองพัทยา และการค านวณของคณะวิจัย  

3. ข้อมูลภาคครัวเรือนประมาณการจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติรวมเงินบริจาค ข้อมูลภาคธุรกจิเอกชนจากกรมสรรพากร 
ส านักงานสถิติและสวทน.  ขอ้มูล NGO จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ข้อมูล ROW จาก
ส านักงานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 

4. ข้อมูลปี 2553 – ปี 2555 รวมข้อมูลไทยเข้มแข็งรอบ 1 และรอบ 2  
5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ณ ราคาประจ าปี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วิจยั 
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รูปที่ 1 แสดงรายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย และร้อยละรายจ่ายด้านการศึกษารวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ณ ราคาคงที่ รายจ่ายด้านการศึกษารวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556 เมื่อ
ขจัดผลการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแล้ว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากในปี พ.ศ. 2551 จ านวน 445,197 ล้านบาท 
เป็นจ านวน 569,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับแนวโน้มของร้อยละรายจ่ายด้านการศึกษารวมต่อ
จีดีพี ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 6 

 

รูปที่ 1 รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 - 2556 (ณ ราคาคงท่ี) 

 

หมายเหต:ุ ณ ราคาคงท่ีปีฐาน ปี พ.ศ. 2545 
ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 
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รูปที่ 2 แสดงให้เห็นอัตราการขยายตัวที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายจ่ายด้าน
การศึกษารวมของประเทศไทย (ณ ราคาคงที่) ปี พ.ศ. 2551 - 2556 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารายจ่ายด้าน
การศึกษารวมของไทยมีอัตราการขยายตัวที่แท้จริงสูงกว่าอัตราการขยายตัวที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ยกเว้นในปี 2553 ที่มีอัตราการขยายตัวของรายจ่ายด้านการศึกษาต่ ากว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอย่างเห็นได้ชัด 

 

รูปที่ 2 อัตราการขยายตัวที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและรายจ่ายด้านการศึกษารวม 
(ณ ราคาคงท่ี) ปี พ.ศ. 2551 - 2556 

 

หมายเหต:ุ ณ ราคาคงท่ีปีฐาน ปี พ.ษ. 2545 
ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2556 ณ ราคาปีปัจจุบัน 
พบว่ารายจ่ายด้านการศึกษาที่ได้รับมาจากภาครัฐ (ส่วนกลางและ อปท.) และรายจ่ายด้านการศึกษาจาก
ภาคเอกชน (ภาคครัวเรือน ธุรกิจเอกชน องค์การไม่แสวงหาก าไร และภาคต่างประเทศ) ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  โดยที่ภาครัฐมีรายจ่ายด้านการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2551 จ านวน 
418,461 ล้านบาท เป็น 632,388 ล้านบาทในปี 2556  ในขณะที่รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคเอกชน มี
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แนวโน้มลดลงในปี 2551 - 2552 จากจ านวน 142,018 ล้านบาท เป็น 131,410 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ 
ปี 2553 จนถึงปี 2556 จากจ านวน 139,236 เป็น 170,060 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)   

 

รูปที่ 3 แนวโน้มรายจ่ายด้านการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน (ณ ราคาปีปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2551 - 2556 

 
หมายเหตุ :  1. ข้อมูลภาครัฐส่วนกลางได้จากกรมบัญชกีลาง (GFMIS) ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ และรวมเงิน กยศ.จากข้อมูลการปล่อยกู้ยืมจริง 

จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
2. ข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ และเงินอดุหนุนภายใต้ภารกจิไทยเข้มแข็งจาก GFMIS และ

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) งบประมาณ อปท. จาก ข้อบัญญตัิ
งบประมาณกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญตัิงบประมาณเมืองพัทยา และการค านวณของคณะวิจัย  

3. ข้อมูลภาคครัวเรือนประมาณการจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติรวมเงินบริจาค ข้อมูลภาคธุรกจิเอกชนจากกรมสรรพากร 
ส านักงานสถิติและสวทน.  ขอ้มูล NGOs จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ข้อมูล ROW จาก
ส านักงานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 

ที่มา : ประมวลผลโดยผูว้ิจัย  

418,461 
473,463 

517,204 534,127 
583,671 

632,388 

142,018 131,410 139,236 149,104 178,333 170,060 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ล้า
นบ

าท

ภาครัฐ ภาคเอกชน



โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศกึษาแห่งชาติ ระยะที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 [6] 

2. แหล่งทีม่าของรายจ่ายด้านการศึกษา 

หากท าการพิจารณาสัดส่วนของรายจ่ายด้านการศึกษารวม พบว่า ภาครัฐส่วนกลางมีรายจ่ายด้าน
การศึกษาสูงที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 - 2556 จากร้อยละ 61.0 เป็นร้อยละ 63.6 
รองลงมา คือ รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน ซึ่งมีแนวโน้มของรายจ่ายด้านการศึกษาลดลงจาก 
ปี 2551 - 2556 จากร้อยละ 24.6 เป็นร้อยละ 20.4 ล าดับถัดมา คือ รายจ่ายภาครัฐส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. รวมกทม.และเมืองพัทยา) มีสัดส่วนแนวโน้มรายจ่ายด้านการศึกษาสูงขึ้น
ตามล าดับเช่นเดียวกับภาครัฐส่วนกลาง จากร้อยละ 13.7 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 15.2 ในปี 2556 ส่วนภาค
ธุรกิจเอกชน องค์การไม่แสวงหาก าไร (NGOs) และภาคต่างประเทศ (ROW) มีสัดส่วนของรายจ่ายด้าน
การศึกษาน้อยที่สุดและแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ยกเว้นในปี 2555 ที่มีสัดส่วนของรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
(ดูรูปที่ 4 ประกอบ)   

 

รูปที่ 4 สัดส่วนแหล่งท่ีมาของรายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 - 2556 

 

หมายเหต:ุ  ดูหมายเหตุได้ในตาราง 2.3 
ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย  
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3. รายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน (Education Expenditure by 

Financing Agencies) 

รูปที่ 5 แสดงสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย จ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน 
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2556 พบว่า กระทรวงศึกษายังคงเป็นหน่วยจ่ายแทนที่มี
รายจ่ายด้านการศึกษาสูงที่สุด และในปี 2556 มีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2551 จากร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 57 
รองลงมา คือ ภาคครัวเรือน ซึ่งมีรายจ่ายด้านการศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวกับค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเครื่องแบบ ค่าสมุดหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน และค่าเดินทางไปเรียน เมื่อเปรียบเทียบ  
ปี 2551 และปี 2556 พบว่า ลดลงจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ ส่วนหน่วยจ่ายแทนอ่ืนๆ มี
รายจ่ายด้านการศึกษาไม่แตกต่างกันระหว่างปี 2551 และปี 2556 มีเพียง อบจ. เทศบาลและ อบต. ที่มี
สัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 13 ในปี 2556 

 
รูปที่ 5 รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย จ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน 

เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2556 

 

หมายเหต:ุ 1. กระทรวงอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร ์และกระทรวงสาธารณสุข 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย  
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4. รายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามผู้ให้บริการ (Education Expenditures by Service 

Provider) 

ในด้านการศึกษา หน่วยบริการ (Service Provider) ประกอบด้วยสถานศึกษารัฐ สถานศึกษาเอกชน
และหน่วยบริการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นผู้ใช้ทรัพยากรเพ่ือผลิตบริการด้านการศึกษาขั้น
สุดท้าย นอกจากนี้ในบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษายังจ าแนกหน่วยบริการที่เป็น Rest of the economy 
ออกมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายจ่ายที่ครัวเรือนจ่ายนอกเหนือจากท่ีจ่ายไปยังสถานศึกษารัฐ สถานศึกษาเอกชน 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า/เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน 

รูปที่ 6 แสดงรายจ่ายด้านการศึกษาของไทยจ าแนกตามผู้ให้บริการ (Service Provider) ซึ่ง
ประกอบด้วยสถานศึกษารัฐ สถานศึกษาเอกชน หน่วยบริการสนับสนุนการศึกษา (ทั้งที่ท างานในเขตพ้ืนที่และ
ส่วนกลาง) และ Rest of the economy แยกตามหน่วยจ่ายแทนภาครัฐและหน่วยจ่ายแทนภาคเอกชน   
ในปี 2554-2556 พบว่า โดยส่วนใหญ่ภาครัฐมีการสนับสนุนรายจ่ายด้านการศึกษาให้กับสถานศึกษารัฐ  
ส่วนภาคเอกชนมีรายจ่ายไปยัง Rest of the economy เป็นส่วนใหญ่ และมีแนวโน้มลดลง 
จากปี 2554-2556 ในขณะที่รายจ่ายด้านการศึกษาที่ไปยังสถานศึกษาเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้น 

 

รูปที่ 6 รายจ่ายด้านการศึกษาของไทยจ าแนกตามผู้ให้บริการ (Service Provider) ปี 2554 - 2556 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย  
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5. รายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา (Education Expenditures by 

Levels of Education) 

เมื่อท าการพิจารณารายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลางและท้องถิ่น)  
และภาคเอกชนรวมกัน จ าแนกตามระดับการศึกษาในปี 2551 - 2556 โดยรวมพบว่ารายจ่ายด้านการศึกษา
ของไทยยังคงถูกใช้ไปในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ไม่รวมอาชีวศึกษา) สูงที่สุด และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจาก 
ร้อยละ 62.0 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 64.5 ในปี 2556 แต่หากพิจารณารายจ่ายด้านการศึกษาตามระดับ
การศึกษาโดยละเอียดพบว่า ระดับการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ มัธยมศึกษาอาชีวะ สถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย มีแนวโน้มลดลง ส่วนในระดับอุดมศึกษาไม่มีปริญญา การศึกษาไม่ก าหนดระดับ การบริการ
สนับสนุนการศึกษาและการศึกษาอ่ืนมีรายจ่ายคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายจ่ายรวมด้าน
การศึกษา  (ดรููปที ่7 ประกอบ)  

 

รูปที่ 7 รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2551 - 2556 

 
หมายเหต:ุ 1. ระดบัการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

 2. ข้อมูลปี 2551-2553 ประมาณการจากค่าเฉลี่ยของสัดส่วนปี 2554-2556  
ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 
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ในขณะที่รายจ่ายด้านการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่จ านวนนักเรียนตั้งแต่
ปี 2551-2556 มีแนวโน้มลดลง  ในปี 2551 พบว่า มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้นในระบบการศึกษาประมาณ 
17,449,527 คน ลดลงเหลือจ านวน 16,256,512 คนในปี 2556 ส่งผลให้รายจ่ายด้านด้านการศึกษาเฉลี่ยต่อ
หัว มีแนวโน้มสูงขึ้น (ดูเพ่ิมเติมในรูปที่ 8) 

 

รูปที่ 8 จ านวนนักเรียนในระบบการศึกษา (รวมภาครัฐ เอกชนและ กศน.)  ปี 2551 - 2556 

 

ที่มา: ข้อมูลจ านวนนักเรียนจากศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

 
 

6. รายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและหมวดงบประมาณ (Education 

Expenditures by Budget Categories) 

รูปที่ 9 แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามหมวดงบประมาณ ปี  
พ.ศ. 2551-2556 ซึ่งพบว่า ในแต่ละปีมีสัดส่วนงบประมาณแต่ละหมวดแตกต่างกันไม่มากนัก โดยที่  
ปี 2553 - 2555 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษานั้นรวมเงินกู้ไทยเข้มแข็งด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ถูกรวมในงบ
ลงทุน โดยเฉพาะปี 2553 มีเงินกู้ไทยเข้มแข็งในงบลงทุนมากถึงร้อยละ 54 ของงบลงทุนทั้งหมดใน 
ปี 2553  ส่วนในปี 2554 - 2555 พบว่าเงินกู้ไทยเข้มแข็งถูกรวมในงบอุดหนุนและงบลงทุนเป็นส่วนใหญ่ 
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ตามล าดับแต่มีสัดส่วนในหมวดงบประมาณไม่มากนัก นอกจากนั้นในงบรายง่ายอ่ืนยังประกอบด้วยเงินกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ด้วย 

 

รูปที่ 9 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาเฉพาะภาครัฐส่วนกลางและ อปท.  
จ าแนกตามหมวดงบประมาณ ปี พ.ศ. 2551 - 2556 

 

หมายเหต:ุ 1. ปี 2553-2555 รวมเงินกู้ไทยเข้มแข็ง 
ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 
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7. รายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามประเภทกิจกรรม (Education Expenditure by 

Function) 

รูปที่ 10 แสดงถึงสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่าย เปรียบเทียบตาม
หน่วยจ่ายแทน ปี พ.ศ. 2556 โดยที่รูป (ก) แสดงสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาของหน่วยจ่ายแทนภาครัฐ 
และรูป (ข) สัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาของหน่วยจ่ายแทนภาคเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าภาครัฐมี
รายจ่ายส่วนใหญ่ในกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา (เงินเดือนครู เงินอุดหนุนรายหัว นม และอาหารกลางวัน) 
รองลงมาคือการบริหารจัดการ (ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าสาธารณูปโภค) ส่วนภาคเอกชนมีรายจ่ายส่วน
ใหญ่ในกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม) รองลงมาคือสนับสนุนค่าหนังสือ ค่า
เครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน 

 

รูปที่ 10 แสดงถึงสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่าย 
เปรียบเทียบตามหน่วยจ่ายแทน ปี พ.ศ. 2556 

 
(ก) สัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาของหน่วยจ่ายแทนภาครัฐ 

 

สนับสนุนการจัด
การศึกษา  
60.2% บริหารจัดการ 

14.6% 

อาคารเรียน 
ครุภัณฑ์ 
6.3% 

ทุน/เงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 

7.0% 

เคร่ืองแบบ 
หนังสือ อุปกรณ์

การเรียน 
3.1% 

พัฒนาผู้เรียนและ
การเรียนการสอน 

5.6% 

พัฒนาครู 
1.0% 

อื่นๆ 
2.1% 
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รูปที่ 10 แสดงถึงสัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษา  
จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายและหน่วยจ่ายแทน ปี พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

 
 (ข) สัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาของหน่วยจ่ายแทนภาคเอกชน 

 

ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจยั 

 

 

  

สนับสนุนการจัด
การศึกษา  
55.1% 

บริหารจัดการ 
0.0% 

อาคารเรียน 
ครุภัณฑ์ 
0.1% 

ทุน/เงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

0.0% 

เคร่ืองแบบ หนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน 

42.2% 

พัฒนาผู้เรียนและ
การเรียนการสอน 

0.2% 
พัฒนาครู 

0.1% 

อื่นๆ 
2.3% 
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ในส่วนของรายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายปี 2556 ของ
ภาครัฐ (ส่วนกลางและ อปท.) และเอกชน จ านวนทั้งสิ้น 802,449 ล้านบาท พบว่ามีสัดส่วนในกิจกรรมผลิต
นักเรียนและบัณฑิตสูงที่สุดถึง ร้อยละ 70.53 หรือจ านวน 565,930 ล้านบาท ซึ่งประกอบไป ด้วยกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษาร้อยละ 59.14 กิจกรรมเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 11.38 ของรายจ่ายด้าน
การศึกษารวมทั้งหมด (ดูรายละเอียดได้ในรูปที ่11)   

 

รูปที่ 11 รายจ่ายด้านการศึกษารวม จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่าย ปี 2556 จ านวน 802,449 ล้านบาท 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นักศึกษา 
1.63% 

พัฒนาการเรียนการสอน
(หลักสูตร สื่อ) 

2.82% 

ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ 
0.81% 

การบริหารจัดการ(ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่า

สาธารณูปโภค) 
11.53% 

R&D 
0.58% 

กิจกรรมอื่นๆ 
1.02% 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
5.01% 

การอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา 
0.52% 

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
5.55% 

 สนับสนุนการจัดการศกึษา      
59.14% 

 เพิ่มโอกาสทางการศกึษา 
11.38% 

ผลิตนักเรียนและบัณฑิต 
[PERCENTAGE] 
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8. แนวทางการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา ปี 2554-2556 ในแต่ละสว่น 

8.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก
ที่ส าคัญที่สุด ในแง่ของการจัดการศึกษาทั้งปริมาณเด็กนักเรียนและงบประมาณที่ใช้จ่าย เพ่ือจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือในปีงบประมาณ 2556 สพฐ. ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 302,759 ล้าน
บาท เพื่อดูแลนักเรียนประมาณ 7.6 ล้านคน ในสถานศึกษามากกว่า 30,000 แห่ง 

ในการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติในส่วน สพฐ. ปี 2554 - 2555 พบว่าในการ
ประมวลผลจากข้อมูล GFMIS นั้นยังไม่ครอบคลุมกับการจัดสรรงบประมาณของ สพฐ. อย่างแท้จริง ดังนั้นใน
การจัดท าข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับการใช้
จ่ายที่แท้จริง ดังต่อไปนี้ 

1. การจ าแนกระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2. กระจายเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ไปยังระดับการศึกษาต่างๆ 
3. กระจายงบบุคลากร เนื่องจากงบบุคลากรของ สพฐ. ในส่วนเงินเดือนครู พบว่าเงินเดือนครูใน

ระดับประถมศึกษาตามข้อมูล GFMIS มีสัดส่วนที่สูงกว่าข้อมูลเงินเดือนครูประถมจริง  
4. ปรับปรุงวิธีจ าแนกรายจ่ายด้านการศึกษาระดับอื่นๆ ของ สพฐ. นอกเหนือจากการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (ไม่รวมอาชีวะ) 
5. จ าแนกกิจกรรมการใช้จ่ายและปรับปรุงกิจกรรมการใช้จ่าย 

ส าหรับผลการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาระยะที่ 3 ในส่วน สพฐ. ปี 2554-2556 พบว่า 

รายจ่ายด้านการศึกษาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมา

คือมัธยมศึกษาสายสามัญ และระดับก่อนประถมศึกษา (รูปที่ 12 ประกอบ) นอกจากนั้นรายจ่ายด้าน

การศึกษาบางส่วนยังถูกใช้ไปในการศึกษาอ่ืน แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก และมีเพียงปี 2554 เท่านั้นที่พบ

รายจ่ายในการศึกษาไม่ก าหนดระดับ  
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รูปที่ 12 สัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษาสังกัด สพฐ. จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 - 2556 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

  

 31,027   45,550   42,303  

 127,080  
 142,499   156,897  

 89,379  

 94,623  
 97,127   17  

 -    
 -    

 3,446  

 4,055  
 6,432  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2554 2555 2556

ล้า
นบ

าท
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การศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

มัธยมศึกษา
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ประถมศึกษา 

ก่อน
ประถมศึกษา 
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เมื่อพิจารณารายจ่ายด้านการศึกษาสังกัด สพฐ. จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายพบว่า รายจ่ายด้าน

การศึกษาจ านวนมากถึง 242,811 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 80.20 ของรายจ่ายด้านการศึกษาสังกัด สพฐ. 

ถูกใช้ไปในกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา (เงินเดือนครู เงินอุดหนุนรายหัว นม และอาหารกลางวัน) รองลงมาคือ

ค่าบริหารจัดการ (ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าสาธารณูปโภค) คิดเป็นร้อยละ 6.97 ค่าอาคารเรียน 

ครุภัณฑร์้อยละ 3.97 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 4.4  ค่าเครื่องแบบ หนังสือ อุปกรณ์

การเรียนร้อยละ 3.69 ผลิตและพัฒนาครู 0.66 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.07 

 

รูปที่ 13 รายจ่ายด้านการศึกษาสังกัด สพฐ. จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายปี 2556  

จ านวน 302,759 ล้านบาท 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

 

  

อื่นๆ 0.07% 

ผลิตและพัฒนาครู 
0.66% 

เครื่องแบบ หนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน  3.69% 

พัฒนาผู้เรียน+การเรียนการสอน 
4.44 % 

อาคารเรียน ครุภัณฑ์ 3.97 % 

บริหารจัดการ 6.97% 

สนับสนุนการจัดการศึกษา  

(เงินเดือน ค่าจ้างครู เงินอุดหนุนรายหัว)  80.20 % 
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รูปที่ 14 แสดงเส้นทางการไหลของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ  ทั้งภาครัฐ และนอกภาครัฐ ซึ่งไหลไป
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2556 เมื่อรวมทรัพยากรจากทุกแหล่งจ่ายแทน ปรากฏว่า จ านวนเงินที่
ใช้จ่ายในระดับโรงเรียนสังกัด สพฐ. คิดเป็นมูลค่า 311,143 ล้านบาท  ทรัพยากรส่วนใหญ่จ านวน  301,622
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.9 เป็นงบประมาณจากภาครัฐ ที่จ่ายเป็นงบบุคลากรส าหรับโรงเรียน รายจ่ายนม
และอาหารกลางวัน (ที่ได้รับโอนมาจากท้องถิ่น) เงินอุดหนุนรายหัวที่โรงเรียนได้รับเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ที่เหลือของทรัพยากรทั้งหมดอีกร้อยละ 3.1 หรือ
ประมาณ  9,521 ล้านบาท มาจากภาคครัวเรือน ธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาก าไร และภาคต่างประเทศ (Rest of 
the World)  นอกจากนี้ ทรัพยากรที่โรงเรียนได้รับจริง สะท้อนงบประมาณที่ถูกหักเป็นรายจ่ายงบประมาณ
ของส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ใช้ไปในการบริหารจัดการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,742 ล้านบาท  

 

รูปที่ 14 แสดงการไหลของเงินทุนจาก สพฐ. ไปสู่ สพท. และโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

 

ส าหรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบริการทางการศึกษาโดยโรงเรียนในสังกัด สพฐ แยกตามระดับ
การศึกษา พบว่า จ านวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นก่อนประถม จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด สพฐ. มีจ านวน

434 ลบ. 

116 ลบ. 

6,932 ลบ. 

2,039 ลบ. 

บริจาค 

บ ารุงการศึกษา 

บริจาค / ลงทุน 

บริจาค 

17 ลบ. 

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม นมและอาหารกลางวัน 

19,588 ลบ. 
  

นมและอาหารกลางวัน 

 19,588  ลบ. 

การบริหารจัดการ 

 7,408 ลบ. 
  

จัดสรรให้ 

242,647 ลบ. 
  

จัดสรรให้ 

 255,981 ลบ. 
  

จัดสรรให้ 

302,759 ลบ. 
  

อุดหนุนรายหัว 

 39,370 ลบ. 
  

โรงเรียนสังกัด สพฐ. (311,143 ลบ.) 
39,370 + 242,647 + 19,588 +17 +2,039 + 116 + 434 + 

6,932 

ได้รับจัดสรรจาก อปท. 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา

สพฐ. 

รัฐบาล / ส านักงบประมาณ 

กยศ.  

NGOs 

ROW 

ภาคธุรกิจ 

ครัวเรือน 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 

ค่าครองชีพ 

1,523 ลบ. 
 

การบริหารจัดการ 
13,334 ลบ. 
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ทั้งสิ้น 7.2 ล้านคนในปี 2556  และมีการใช้ทรัพยากรทั้งสิ้น 304,710 ล้านบาท  คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 
(แบบถ่วงน้ าหนัก) เท่ากับ 42,089 บาทต่อคนต่อปี    

หากแยกค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัว ตามระดับการศึกษา ปี 2556 พบว่า การผลิตบริการในระดับก่อน
ประถมศกึษา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 48,380 บาทต่อคนต่อปี  ระดับประถมศึกษา 49,339 บาทต่อคนต่อปี  และ
ระดับมัธยมศึกษา 32,070 บาทต่อคนต่อปี 

 

ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ผลิตบริการของรัฐ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ปี 2556 

ระดับการศึกษา 

แหล่งเงินทุน (ล้านบาท) 
จ านวน

นักเรียน

สพฐ. (คน) 

งบประมาณ

รัฐต่อคน 

(บาท/คน) 

ค่าใช้จ่าย

ต่อคน 

(บาท/

คน) 

รัฐ 

ครัวเรือน อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 
สพฐ อปท กยศ รวม 

ก่อนประถม 39,342 4,246 - 43,588 607 386 44,582 921,489 47,302 48,380 

ประถมศึกษา 145,915 15,341 - 161,256 1,710 1,330 164,296 3,329,922 48,426 49,339 

มัธยมาสายสามญั 90,328 - 17 90,345 4,615 873 95,832 2,988,212 30,234 32,070 

รวม 275,584 19,588 17 295,189 6,932 2,589 304,710 7,239,623 40,774 42,089 

ก่อนประถม 14.28% 21.68% - 14.77% 8.76% 14.92% 14.63% 12.73%   

ประถมศึกษา 52.95% 78.32% - 54.63% 24.67% 51.37% 53.92% 46.00%   

มัธยมสายสามัญ 32.78% - 100% 30.61% 66.57% 33.71% 31.45% 41.28%   

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 
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8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

การจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน
โครงการ  ระยะที่ 3 ได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดท าบัญชีรายจ่ายจากโครงการในระยะก่อน 2 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง จ าแนกรายจ่ายในการศึกษาระดับเด็กก่อนวัยเรียน (Early Childhood) ซึ่งแต่เดิมรวมอยู่ใน
ระดับก่อนประถมศึกษา เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการจ าแนกระดับการศึกษาในระดับสากล ( ISCED 01) 
ประเด็นที่สอง ไม่นับรวมรายจ่ายในรายการที่เป็นบ าเหน็จ/บ านาญ และได้ท าการปรับแก้ข้อมูลจากผล
การศึกษาในระยะก่อน (ปี 2551-2553) ท าให้รายจ่ายด้านการศึกษาภายใต้ อปท. ในช่วงปีดังกล่าวลดลง
ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท  

ส าหรับผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รายจ่ายด้านการศึกษาภายใต้ อปท. เพ่ิมขึ้นมาโดยตลอดในช่วงปี 
2551 - 2556 หากพิจารณาตามแหล่งรายจ่ายจะพบว่ารายจ่ายด้านการศึกษามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นรายจ่าย
จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (รูปที่ 15) 

 

รูปที่ 15 รายจ่ายด้านการศึกษาภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามแหล่งรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

 

  

33,968 
(44.32%) 

40,142 
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เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ อปท. รวม 
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เส้นทางการไหลของเงินทุนด้านศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. ในปี 2556 พบว่า รัฐบาลได้จัดสรรเงิน
อุดหนุนด้านการศึกษาผ่าน อปท. ทั้งสิ้น 57,728.99 ล้านบาท ซึ่ง อปท. จัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
47,304.53 ล้านบาท และได้จัดสรรเป็นค่านมและอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. อีก 19,587.67 ล้าน
บาท ส าหรับงบประมาณของ อปท. เองที่ใช้จ่ายในด้านการศึกษามีทั้งสิ้น 55,200.35 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็น
การจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัด 38,415.25 ล้านบาท และอีก 16,785.10 เป็นการใช้จ่ายของหน่วยบริหาร
การศึกษา หรือกอง/ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน อปท. แต่ละแห่ง ดังนั้นเงินทุนที่ไหลไปยัง
โรงเรียนสังกัด อปท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,908.74 ล้านบาท (รูปที่ 16) 

 

รูปที่ 16 เส้นทางการไหลของเงินทุนด้านศึกษาภายใต้ อปท. ในปี 2556 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

 
ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนในจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ อปท. ค่อนข้างสูงกว่า สพฐ. ในปี 

2556 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นจ านวน 59,982.11 บาทต่อคน ในขณะ สพฐ. อยู่ที่ 42,089 บาทต่อคน เนื่องมาจาก
การให้บริการด้านการศึกษาของ อปท. มีความหมายกว้างกว่าการจัดและสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียน 
แต่ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย ดังนั้นการค านวณจากผู้รับ
ประโยชน์ที่เป็นนักเรียนในสังกัด อปท. จึงท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวค่อนข้างสูง (ตารางที่ 3 และเปรียบเทียบกับ 
สพฐ. ตารางที ่2) 

ภาคเอกชน 
1,187.39 

งบประมาณ 
16,785.10 

งบประมาณ 
38,415.25 

เงินอุดหนุน อบจ. เทศบาล และ อบต. 
57,728.99 

เงินอุดหนุน 
47,304.53 

รายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่อง 

หน่วยจ่ายแทนภาคเอกเชน 
(ครัวเรือน ธุรกิจ NGOs และ ROW) 

เงินอุดหนุนให้ 
กทม. และเมืองพัทยา 

9,163.21 

เงินอุดหนุน อบจ. เทศบาล 
และ อบต. 
57,728.99 

นม อาหารกลางวัน 
19,587.67 

 

สถานศึกษา สพฐ. (19,587.67) 

กยศ. 

เงิน กยศ. ไป 
สถานศึกษา อปท. 

1.57 

สถานศึกษา อปท. 
(86,908.74) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
(อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และ เมืองพัทยา) 

บริการด้านการศึกษา 
(16,785.10) 

รัฐบาล 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

หน่วย: ล้านบาท 
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ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ผลิตบริการของรัฐ  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2556 

ระดับการศึกษา 
ภาครัฐ (ล้านบาท) ครัวเรือน อื่นๆ รวม 

จ านวนเด็ก 
อปท. 

งบฯ รัฐต่อคน รายจ่ายต่อคน 

รัฐ/ท้องถิ่น กยศ. รวมภาครัฐ (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (คน) (บาท/คน) (บาท/คน) 

เด็กก่อนวัยเรียน 14,149.52 0.00 14,149.52 0.00 0.00 14,149.52 965,601 14,653.59 14,653.59 

ก่อนประถมศึกษา* 12,401.76 0.00 12,401.76 128.87 81.95 12,612.59 195,536 63,424.45 64,502.63 

ประถมศกึษา* 30,142.56 0.00 30,142.56 259.04 201.45 30,603.05 504,423 59,756.52 60,669.42 

มัธยมศึกษาสายสามญั 15,107.90 1.57 15,109.47 434.01 82.08 15,625.56 281,020 53,766.54 55,603.01 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 57,652.23 1.57 57,653.80 821.91 365.48 58,841.20 980,979 58,771.70 59,982.11 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

 
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาอาจมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง (Overestimated) เนื่องจากการบันทึก

รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวนหนึ่งมีการนับรวมรายจ่ายในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งไม่อยู่ในนิยามรายจ่ายด้านการศึกษา ดังนั้นการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้าน
การศึกษาภายใต้ อปท. ต่อไปในอนาคต ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าแนกรายจ่ายส่วนดังกล่าวออก ก่อน
น ามาประมาณการรายจ่ายของ อบต. 
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8.3  อาชีวศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในระดับอาชีวศึกษาแบ่งตามแหล่งที่มาของเงินทุนได้ 3 แหล่งที่มาใหญ่ๆ ซึ่งได้แก่ 

ภาครัฐบาล ภาคครัวเรือน และ แหล่งอ่ืนๆ ซึ่งได้มีการนิยามมาในส่วนก่อนหน้า ทั้งนี้การบันทึกของ
ภาครัฐบาลจะมีการพิจารณาแก้ไขปัญหานับซ้ าที่เกิดจากการที่ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
ซึ่งเป็นผู้จ่ายแทนและมีการจ่ายในรูปของเงินรายได้นอกงบประมาณไปยังสถาบันอาชีวศึกษาศึ กษา 
(ตัวอย่างเช่น เงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ อปท. เป็นต้น) ในขณะเดียวกันการนับซ้ าของแหล่งเงินทุน
จากภาครัฐไปยังภาคครัวเรือนก็มีการแก้ปัญหาเช่นกัน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนซึ่งปรากฎในรายงานนี้จึง
เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและเงินบริจาคเพ่ือการศึกษาของครัวเรือนที่มีการหักเงินโอนมาจากภาครัฐออก
แล้ว ส าหรับแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ในที่นี้ประกอบด้วยการบริจาคจากภาคเอกชน NGO และเงินโอนจาก
ต่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายรวมของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มีมูลค่า 52,014 ล้านบาท โดยมาจากงบประมาณ
ของภาครัฐ 41,917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.50 ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษารวมในระดับ
อาชีวศึกษา รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายของครัวเรือนประมาณ 9,673 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.33 
ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษารวมในระดับอาชีวศึกษา และมาจากแหล่งอ่ืนๆประมาณ 424 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.17 ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษารวมในระดับอาชีวศึกษา 

 หากพิจารณาค่าใช้จ่ายแยกตามผู้ให้บริการ (Provider) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สถาน
อาชีวศึกษาของรัฐ สถานอาชีวศึกษาเอกชน พบว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษารัฐสูงกว่า
ของเอกชน สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐมีค่าใช้จ่ายประมาณ 25,168.91 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 69.28 ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษารวมในระดับอาชีวศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ที่ประมาณ 11,161.96 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.72 ของค่าใช้จ่ายทางการศึกษารวม
ในระดับอาชีวศึกษา 

 หากน าจ านวนผู้รับประโยชน์ในแต่ละกลุ่มมาพิจารณาเพ่ือค านวณค่าใช้จ่ายต่อจ านวนผู้รับประโยชน์
พบว่า จ านวนผู้รับประโยชน์หรือนักศึกษาของสถานอาชีวศึกษาของรัฐมีจ านวนประมาณ 652,788 คน 
และสถานอาชีวศึกษาเอกชนประมาณ 321,643 คน เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้รับประโยชน์
ของสถานอาชีวศึกษาของรัฐพบว่าอยู่ที่ประมาณ 38,556.02 บาทต่อคน ในขณะที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนอยู่ที่ประมาณ 34,702.95 บาทต่อคน ในภาพรวมพบว่าจ านวนผู้รับประโยชน์ใน
ระดับอาชีวศึกษามีทั้งสิ้นประมาณ 974,431 คน จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวโดยเฉลี่ยประมาณ 53,378.84 
บาทต่อคน (ดูตารางท่ี 4) 
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กระแสการไหลของเงินทุน 

 แผนภาพการไหลของเงินทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2556 แสดง
ไว้ในรูปที่ 17 แหล่งเงินทุนที่มีความส าคัญมาจากภาครัฐ เป็นเงินงบประมาณที่มีการไหลไปยัง
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สอศ. และ สช. (ภายใต้ สป.) ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะลงไปหน่วยบริการโดยตรง
ประมาณ 26,569.82 ล้านบาท  

 ในขณะที่ส่วนที่สองของเงินทุนจากภาครัฐจะผ่านไปยังหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ เช่น อปท. โดยเงินใน
ส่วนนี้อาจเข้าไปเป็นเงินรายได้นอกงบประมาณของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนั้นในการนับเพ่ือ
ค านวณเป็นค่าใช้จ่ายจึงมีการนับจากแหล่งต้นทางเพียงครั้งเดียวเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการนับซ้ า ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณ 117.84 ล้านบาท  

 แหล่งค่าใช้จ่ายของภาครัฐแหล่งที่สามคือ เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซึ่งให้กับระดับอาชีวศึกษา
ประมาณ 5,828.90 ล้านบาท โดยกองทุนจะให้กู้ยืมกับนักศึกษาไม่ว่าจะสังกัดอาชีวศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน ซึ่งกระแสเงินที่ผ่านกองทุนจ าเป็นต้องมีการนับเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกับกรณีของการผ่านไป
ยังหน่วยงานอ่ืนก่อน ทั้งนี้กระแสเงินของกองทุนอาจแบ่งได้สองประเภท คือ เงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่มีการโอนโดยตรงไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งในกรณีนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ
ได้รับคือ 307.44 ล้านบาท และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนได้รับ 977.87 ล้านบาท และส่วน
ที่สองที่มีการโอนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งกบัการศึกษาให้กับครัวเรือน (หรือผู้เรียน) 4,543.58 ล้านบาท 

 นอกเหนือจากแหล่งทุนจากภาครัฐ ครัวเรือนเป็นอีกส่วนที่มีการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา จากการ
ประมาณด้วยข้อมูล SES พบว่าครัวเรือนมีการจ่ายเพ่ือการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยเป็นเงินที่
ออกจากกระเป๋าของครัวเรือนจริง (คือ ค่าประมาณค่าใช้จ่ายด้วยข้อมูล SES และปรับให้เป็นสุทธิด้วย
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา) ประมาณ รวมทั้งสิ้น 10,452.94 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน  ในค่าใช้จ่ายของครัวเรือนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ซึ่งเป็นการจ่ายไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ จ านวน 3,206.15 ล้านบาท และไปยัง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน จ านวน 4,727.52 ล้านบาท โดยในรายการเหล่านี้ประกอบด้วยเงิน
สองส่วนคือ ส่วนที่ส่วนที่ครัวเรือนมีการจ่ายจริง ส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก กยศ.  

 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอีกรายการหนึ่งคือ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งได้แก่ ค่าหนังสือ 
เคร่ืองแบบ ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง ซึ่งเป็นรายการที่อยู่ในคุ้มรวมที่ก าหนดประมาณ 7,062.85 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาจากส่วนอ่ืนๆ มาจากการบริจาคของภาคเอกชน (นิติบุคคล) องค์การไม่
แสวงหาผลก าไร (NGOs) รวมถึง ROW ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 424.22 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมาจาก
การบริจาคของภาคเอกชน 71.13 ล้านบาท องค์การไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) มูลค่า 334.06 ล้าน
บาท และ ROW 19.03 ล้านบาท  
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ตารางท่ี 4 ค่าใช้จ่ายของการศึกษาในระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2556 

สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

แหล่งเงินทุน (ล้านบาท) ผู้รับ
ประโยชน ์

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัว (บาท) รัฐ ครัวเรือน อื่นๆ รวม ร้อยละ 

สถานศึกษารัฐ 24,113.80 766.22 288.89 25,168.91 69.28 652,788 38,556.02 

สถานศึกษา
เอกชน 

8,402.77 2,623.87 135.32 11,161.96 30.72 321,643 34,702.95 

รวม 41,917 9,673 424 52,014 100 974,431 53,378.84 

ร้อยละ 89.50 9.33 1.17 100    

หมายเหต ุ * รายการยอดรวมนี้มีการปัดเศษทศนิยมจากรายการในตารางของคือ NGO และ ROW เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตารางบัญชีแบบท่ี 2 

 จ านวนผู้รับประโยชน์ไมร่วมจ านวนเด็กนักเรยีนในสังกัดกรมสามัญศกึษากรุงเทพมหานคร  
ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 

 

กระแสการไหลของเงินทุน 

รูปที่ 17 แผนภาพการไหลของเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2556 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย  
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ตารางที่ 5 แสดงรายจ่ายระดับอาชีวศึกษา ของหน่วยจ่ายแทนภาครัฐ หรือ สอศ. โดยแยกตาม
กิจกรรมการใช้จ่ายจ านวน 10 ประเภท พบว่า สอศ. ใช้มากสุดในการผลิตนักเรียน (EC1) ร้อยละ 65.72 
รองลงมาคือ กิจกรรมการบริหารจัดการ (EC5) ร้อยละ 15.29 รายจ่ายเพื่อการลงทุน (EC8) ร้อยละ 10.79  

 

ตารางท่ี 5 รายจ่ายด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายและหมวดงบประมาณ
รายจ่าย ภายใต้หน่วยจ่ายแทนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556 

หน่วย : ล้านบาท 

กิจกรรมการใช้จา่ย 
 

CODE สอศ. 

 งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบอุดหนุน งบ
รายจ่าย

อ่ืน 

รวม ร้อยละ 

ผลิตนักเรียนและบณัฑิต EC1 9,646 5 - 4,348 153 14,141 65.72 

    -  สนับสนุนการจัดการศึกษา      EC1.1 9,646 5 - 2,768 43 12,452 88.05 

    -  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา EC1.2 - - - 1,580 110 1,690 11.95 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นกัศึกษา EC2 - - - 460 193 653 3.03 

พัฒนาการเรียนการสอน(หลักสูตร 
สื่อ) EC3 

- - - 10 173 183 0.85 

ผลิตและพัฒนาครู อาจารย ์ EC4 - - - - 45 45 0.21 

การบริหารจัดการ(ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่า
สาธารณูปโภค) 

EC5 - 3,260 - - 30 3,290 15.29 

การส่งเสริมวิจัยและพัฒนา EC6 - - - 84  84 0.39 

กิจกรรมอื่นๆ EC7 - - - 37 712 749 3.48 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน EC8 - - 2,321 - - 2,321 10.79 

การอบรมบุคลากรทางการศึกษา EC9 - - - - -  0.00 

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา EC10 - - - 53 - 53 0.25 

รวม   9,646 3,255 2,321 4,992 1,305 21,518 100 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย จาก GFMIS ปี2556 ข้อมูลงบโอนหลังเปลี่ยนแปลง (รวมรายจา่ยประจ าและรายจ่ายลงทุน) 
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8.4 อุดมศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษานี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าแนกตามการศึกษาในสองระดับ ได้แก่ 
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาที่ไม่มีปริญญา โดยค่าใช้จ่ายนี้แบ่งตามแหล่งที่มาของ
เงินทุนได้ 3 แหล่งที่มาใหญ่ๆ ซึ่งได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคครัวเรือน และ แหล่งอ่ืนๆ ซึ่งได้มีการนิยามมาในส่วน
ก่อนหน้า ทั้งนี้การบันทึกของภาครัฐบาลจะมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาการนับซ้ าที่เกิดจากการที่ภาครัฐมีการ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานซึ่งเป็นผู้จ่ายแทนและมีการจ่ายในรูปของเงินรายได้นอกงบประมาณไปยัง
สถาบันอุดมศึกษา (ตัวอย่างเช่น เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แหล่งเงินทุนวิจัย สกว. หรือ วช. และ 
อปท. เป็นต้น) ในขณะเดียวกันการนับซ้ าของแหล่งเงินทุนจากภาครัฐไปยังภาคครัวเรือนก็มีการแก้ปัญหา
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีการรายงานนี้จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มีการหักเงินโอนมาจากภาครัฐ
ออกแล้ว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและเงินบริจาคเพ่ือการศึกษาของครัวเรือน ส าหรับแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ
ในที่นี้ประกอบด้วยการบริจาคจากภาคเอกชน NGO และเงินโอนจากต่างประเทศ  

 ค่าใช้จ่ายรวมของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปี 2554 - 2556 ตามตารางที่ 6 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ดังจะเห็นได้จากในปี 2554 ค่าใช้จ่ายรวมของการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีมูลค่า 135,389 ล้าน
บาท ปี2555 มีมูลค่า139,694 ล้านบาท และ ปี 2556 มีมูลค่า 146,571 ล้านบาท ซึ่งเป็น
งบประมาณจากทางภาครัฐเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 73.89 71.63 และ 72.78 ตามล าดับ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐทั้งสามปีนั้นเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากมาเป้าหมาย
หรือโครงการที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในแต่ละปีแตกต่างกันไป 
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ตารางท่ี 6 ค่าใช้จ่ายของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาที่ไม่มีปริญญา 
ปี 2554 - 2556 (ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง) 

     หน่วย : ล้านบาท 

 
ภาครัฐ ครัวเรือน อื่นๆ รวม 

ปี 2554 100,033 34,681 675 135,389 
ร้อยละ 73.89% 25.62% 0.50% 100% 

ปี 2555 100,069 38,274 1,351 139,694 
ร้อยละ 71.63% 27.40% 0.97% 100% 

ปี 2556 106,669 39,023 880 146,571 

ร้อยละ 72.78% 26.62% 0.60% 100% 
ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 
หมายเหตุ : - ในการค านวณมีข้อพิจารณาว่าเป็นรายการที่เกดิที่สถาบันการศึกษาเท่านั้น ยังไม่ได้แตกรายการของค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวเนื่อง และรายจ่ายที่น ามาค านวณมีการรวมสถาบันอุดมศึกษาเปิดของรัฐแต่ไม่ไดร้วมจ านวนของนักศึกษาไว้ ท า
ให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังคงมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง ต้องมีการปรับปรุงตัวเลขอีกครั้ง
หนึ่ง 
- ในการค านวณ ไมร่วม มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ (ม.รามค าแหงและม.สุโขทัยธรรมาธริาช)  

 

 หากพิจารณาค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาต่อจ านวนผู้รับประโยชน์ ตามตารางที่ 7 พบว่า จ านวนผู้รับ
ประโยชน์หรือนักศึกษาในปี 2554- 2556 มีจ านวน 1.48 1.68 และ 1.54 ล้านคน ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่เป็นผู้รับประโยชน์หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรั ฐ ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วย กลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ และ มหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยผู้รับประโยชน์หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนนั้นมีอยู่เพียง
ประมาณร้อยละ20 ของจ านวนผู้รับประโยชน์หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ เมื่อพิจารณา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้รับประโยชน์ในภาพรวมพบว่า ในปี 2554 – 2556 มีค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ย
ประมาณ 84,110 80,016 และ 87,359 บาทต่อคน ตามล าดับ โดยในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พบว่าอยู่ที่ประมาณ 95,112 85,544 และ 99,734 บาทต่อคน ตามล าดับ ในขณะที่สถาบันการศึกษา
เอกชนอยู่ที่ประมาณ 73,108 74,488 และ 74,984 บาทต่อคน โดยการประเมินนี้เป็นการประเมิน
จากยอดรวมที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาจากสาขาวิชาหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษารัฐที่มีค่าใช้จ่าย
ที่แตกต่างกัน 

 

  



โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศกึษาแห่งชาติ ระยะที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 [29] 

ตารางท่ี 7 ค่าใช้จ่ายต่อผู้รับประโยชน์ของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาที่ไม่มีปริญญา 
ปี 2554 - 2556 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง) 

หน่วย : ล้านบาท 

  
สถาบันการศึกษารัฐ สถาบันการศึกษาเอกชน รวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ผู้รับ
ประโยชน์ 
(พันคน) 

1,232  1,404  1,249  249  263  294  1,481  1,667  1,543  

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัว (บาท) 

95,112  85,544  99,734  73,108  74,488  74,984  84,110  80,016  87,359  

ร้อยละการ
อุดหนุนของ

รัฐต่อหัว 
77.63  76.30  79.26  49.80  43.11  36.17        

ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วจิัย 
หมายเหตุ : - ในการค านวณมีข้อพิจารณาว่าเป็นรายการที่เกดิที่สถาบันการศึกษาเท่านั้น ยังไม่ได้แตกรายการของค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวเนื่อง และรายจ่ายที่น ามาค านวณมีการรวมสถาบันอุดมศึกษาเปิดของรัฐแต่ไม่ไดร้วมจ านวนของนักศึกษาไว้ ท า
ให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังคงมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง ต้องมีการปรับปรุงตัวเลขอีกครั้ง
หนึ่ง 
- ในการค านวณ ไมร่วม มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ (ม.รามค าแหงและม.สุโขทัยธรรมาธริาช)  

 

 จากตารางที่ 7 พบว่า โดยเฉลี่ยต่อผู้รับประโยชน์ 1 คน ส าหรับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ในปี 2554 – 2556 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้รับประโยชน์มาจากภาครัฐร้อยละ 77.63 76.30 
และ 79.26 ตามล าดับ  

 หากพิจารณาการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาเรียน ซึ่งประกอบด้ วย กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จาก 
ตารางที่ 8 ในภาพรวมพบว่า มีการใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบเดียวกันนั่นคือ เน้น
สนับสนุนการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะเห็นได้ว่ามีการสนับสนุนสูงถึง 
ร้อยละ 35.22, 37.25 และ 38.16 ตามล าดับ รองลงมาเป็นการสนับสนุนในสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งมี
การสนับสนุนร้อยละ 26.83, 27.33 และ 29.01 ตามล าดับ และอีกกลุ่มเป็นสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนร้อยละ 15.84, 17.43 และ 19.67 ตามล าดับ ในส่วนกลุ่มสาขาอ่ืนๆ 
นั้น เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถจ าแนกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาใด
เนื่องด้วยข้อจ ากัดของข้อมูล  
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ตารางท่ี 8 ค่าใช้จ่ายของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  
ของหน่วยบริการ (Providers) ปี 2554 - 2556 

ระดับการศึกษา สาขาวิชาเรียน 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ 

สถาบันการศึกษา
ระดับ

มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

      25,062  35.22       26,309  37.25       29,457  38.16 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ       11,273  15.84       12,307  17.43       15,183  19.67 
สังคมศาสตร์       19,094  26.83       19,301  27.33       22,400  29.01 
สาขาอ่ืนๆ       15,733  22.11       12,706  17.99       10,162  13.16 

รวม 71,162 100 70,624 100 77,203 100 

ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจยั 
หมายเหตุ : - สาขาวิชาเรียนจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มสาขาตาม ISCED และด้วยข้อจ ากัดของข้อมูลบางรายการจึงไม่สามารถ

จ าแนกสาขาท่ีชัดเจนได ้
  - สาขาอ่ืนๆ ในท่ีนี้หมายถึง กิจกรรมการใช้จ่ายที่ไมส่ามารถจ าแนกได้ว่าเป็นการใช้จ่ายเพื่อนกลุม่สาขาวิชาใด 

 

กระแสการไหลของเงินทุน 

รูปที่ 18 แผนภาพการไหลของเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
ในระดับอุดมศึกษาและอุดมศึกษาที่ไม่มีปริญญา ปี 2556 

 
ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจยั 

  

 

หน่วยงานอื่น 

อุดมศึกษา และ อุดมศึกษาไม่มีปริญญา  
ปี 2554 

หน่วย : ล้านบาท 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 

เอกชน 

NGOs ให้ 
สถาบันอุดมศึกษารัฐ 518 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  74 

ROW ให้ 
สถาบันอุดมศึกษารัฐ 35 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  5 

ภาคเอกชน 

     

    

สถาบัน 
อุดมศึกษา 

รัฐ 

เงินอดุหนุน 
อุดมศกึษา 11 

 

เงินอดุหนุน 
อุดมศกึษา 1,931 

 

เงินอดุหนุน 
อุดมศกึษา  90 
อุดมศกึษาไม่มีปริญญา 18 

 

ครัวเรือน 
ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

ภาคเอกชนให้ 
สถาบันอุดมศึกษารัฐ 38 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5 

เงิน กยศ. 
ให้ครัวเรือน 

13,065 
ครัวเรือนจ่าย 

23,395 

ครัวเรือนจ่ายให้
สถาบัน 
อุดมศกึษารฐั 
(10,091+15,530) 

25,620 

ครัวเรือนจ่ายให้สถาบัน 
อุดมศกึษาเอกชน 
(2,974+6,086) 

9,060 

 

กยศ. 

เงิน กยศ. 
ให้สถาบัน 
อุดมศกึษา 

รัฐ 
17,502 

เงิน กยศ. 
ให้สถาบัน 
อุดมศกึษา 
เอกชน 
9,074 

อปท. 

เงินอุดหนุนสถาบัน 
อุดมศึกษารัฐ   
64,198 

เงินอุดหนุน สกอ. 
อุดมศึกษา 6,964   

 

สกอ. 

สป. 

สถานศกึษาประเภทจ ากัดรับ   
62,277 

 

ม.ราชภัฏ 10,645 
ม.เทคโน  7,318 

ม.ในก ากับ 22,156 
ม.รัฐ 20,323 
ม.สงฆ์ 1,835 

 

สถานศกึษาประเภท   
จ ากัดรับ   
1,922 
ม.รัฐไม่จ ากัดรับ 1,922 

เงินอุดหนุน 
กยศ. 

26,575 

เงินอุดหนุน สป. อปท.  
ส านักนายก  และ กท.อื่นๆ 
2,050 
อุดมศึกษา 2,032 
อุดมศึกษาไม่มีปริญญา 18 

รัฐบาล 

กท.อื่นๆ 

เงินอุดหนุน  
ส านักนายก  

อุดมศึกษา 2,167   
 

ส านักนายก
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 รูปที่ 18 เป็นแผนภาพการไหลของเงินทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
อุดมศึกษาที่ไม่มีปริญญา ปี 2556 แหล่งเงินทุนที่มีความส าคัญมาจากภาครัฐ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มี
การไหลไปยังหน่วยบริการโดยตรง ซึ่งได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ ส านักนายกรัฐมนตรี คือ 72,753 ล้านบาท 4,450 ล้านบาท และ 2,596 ล้าน
บาท ตามล าดับ ซึ่งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ สถานศึกษาของ
รัฐประเภทจ ากัดรับ และสถานศึกษาของรัฐประเภทไม่จ ากัดรับ โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย 70,774 ล้านบาท และ 1,979 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักนายกรัฐมนตรีจัดเป็นการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 ในขณะที่ส่วนที่สองของเงินทุนจากภาครัฐจะผ่านไปยังหน่วยงานของกระทรวงศึกษาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้
รับผิดชอบงานของอุดมศึกษาโดยตรง คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (84 ล้านบาท) 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษา (78 ล้านบาท) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งประกอบด้วย 
อบจ. เทศบาล และอบต. (183 ล้านบาท) กระทรวงอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์  และกระทรวง
สาธารณสุข (2,327 ล้านบาท) และสุดท้ายคือหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสถาบันกัลยานิวัฒนา (65 ล้าน
บาท)โดยเงินในส่วนนี้อาจเข้าไปเป็นเงินรายได้นอกงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษารัฐ ดังนั้นในการ
นับเพ่ือค านวณเป็นค่าใช้จ่ายจึงมีการนับจากแหล่งต้นทางเพียงครั้งเดียว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการนับ
ซ้ า ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้รวมทั้งสิ้น 2,737 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมด 

 แหล่งค่าใช้จ่ายของภาครัฐแหล่งที่สามคือเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาซึ่งประกอบด้วยสองกองทุน 
คือ กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่ง
ให้กับระดับอุดมศึกษาประมาณ 26,112 ล้านบาท โดยกองทุนจะให้กู้ยืมกับนักศึกษาไม่ว่าจะสังกัด
อุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ซึ่งกระแสเงินที่ ผ่านกองทุนจ าเป็นต้องมีการนับเพียงครั้งเดียว
เช่นเดียวกับกรณีของการผ่านไปยังหน่วยงานอ่ืนก่อน ทั้งนี้กระแสเงินของกองทุนอาจแบ่งได้สอง
ประเภท คือ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องที่มีการโอนโดยตรงไปยัง
สถาบัน อุดมศึกษา ซึ่ ง ในกรณีนี้ สถาบัน อุดมศึ กษารั ฐ ได้ รั บคือ  14 ,506 ล้ านบาท และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับ 11,378 ล้านบาท และส่วนที่สองที่มีการโอนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาให้กับครัวเรือน (หรือผู้เรียน) ซึ่งในกรณีนี้ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษารัฐได้รับคือ 10,565 
ล้านบาท และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับ 2,574 ล้านบาท ในกรณีนี้พบว่าเงินทุนที่ผ่าน กยศ. 
และ กรอ. มาเป็นค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งได้แก่ ค่า
หนังสือ เครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเดินทาง ซึ่งเป็นรายการที่อยู่ในคุ้มรวมที่ก าหนด ซึ่งในกรณีนี้ มี
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีผู้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประมาณ 20,014 ล้านบาท 
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 นอกเหนือจากแหล่งทุนจากภาครัฐ ครัวเรือนเป็นอีกส่วนที่มีการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา จากการ
ประมาณด้วยข้อมูล SES พบว่าครัวเรือนมีการจ่ายเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเป็นเงินที่ออก
จากกระเป๋าของครัวเรือนจริง (คือ ค่าประมาณค่าใช้จ่ายด้วยข้อมูล SES และปรับให้เป็นสุทธิด้วย
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา) ในค่าใช้จ่ายของครัวเรือนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษาซึ่งเป็นการจ่ายไปยังสถาบันอุดมศึกษารัฐ 14 ,506 ล้านบาท และไปยังสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 11,378 ล้านบาท อีกส่วนเป็นเงินที่ครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนจาก กยศ. ซึ่งเป็นการจ่าย
ไปยังสถาบันอุดมศึกษารัฐ 10,565 ล้านบาท และ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2,574 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นเงินที่ครัวเรือนมีการจ่ายจริงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอีกรายการหนึ่งคือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งได้แก่ ค่าหนังสือ 
เครื่องแบบ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเดินทาง ซึ่งเป็นรายการที่อยู่ในคุ้มรวมที่ก าหนด ซึ่งในกรณีนี้ มีค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือนที่มีผู้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประมาณ 20,014 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาจากส่วนอ่ืนๆ มาจากการบริจาคของภาคเอกชน (นิติบุคคล) องค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร (NGO) รวมถึง ROW ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 882 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น มาจากการ
บริจาคของภาคเอกชน 148 ล้านบาท องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGO) มูลค่า 694 ล้านบาท และ 
ROW 40 ล้านบาท 

การจัดกิจกรรมการใช้จ่าย 

ในการจัดกิจกรรมการใช้จ่าย จะมีการแบ่งกิจกรรมการใช้จ่ายออกเป็น 10 กิจกรรมด้วยกัน ในส่วน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานในการใช้เงิน คือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)และ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ มหาวิทยาลัยสงฆ์ 

 
ตารางท่ี 9 ร้อยละของค่าใช้จ่ายของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จ าแนกตามหน่วยบริการ (Providers) 

ปี 2554 - 2556 

ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจยั 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ผลิตนักเรียนและบณัฑิต (สนับสนุนการ

จัดการศึกษา, เพิ่มโอกาสทางการศึกษา)
EC1 8.04       5.68       5.34       31.79     31.18     25.17     31.76     32.48     29.15     24.50     21.50     17.94     44.56     46.09     42.09     -        -        13.29     

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษา EC2 1.21       0.74       1.34       0.21       0.23       0.19       0.00       0.00       0.03       0.04       0.04       0.03       0.14       0.17       0.18       35.41     38.31     29.32     

พัฒนาการเรียนการสอน(หลักสูตร ส่ือ) EC3 18.22     21.69     16.87     2.00       1.72       1.85       7.97       6.85       3.56       0.07       0.15       0.94       0.39       0.28       0.49       -        -        -        

ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ EC4 4.50       2.32       1.27       0.74       0.74       0.50       1.55       1.31       1.72       -        -        -        0.10       0.10       0.17       -        -        -        

การบริหารจัดการ(ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ผู้บริหาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5 16.09     18.20     24.07     25.65     34.84     36.28     23.08     28.23     30.50     52.33     61.78     62.76     27.86     33.17     35.23     27.75     33.00     28.62     

การส่งเสริมวจิัยและพัฒนา EC6 25.02     11.67     13.69     2.07       3.00       2.77       2.04       2.86       2.75       3.33       3.52       3.14       4.00       3.75       3.73       0.92       0.86       1.39       

กจิกรรมอืน่ๆ EC7 0.16       1.29       2.49       2.59       0.19       0.50       1.44       0.29       0.28       0.89       0.82       1.36       1.08       0.71       1.08       -        -        -        

รายจ่ายเพื่อการลงทุน EC8 21.19     31.71     27.69     34.83     27.83     32.42     31.96     27.76     31.72     18.43     11.55     13.21     21.58     15.20     16.30     27.03     16.72     27.36     

การอบรมบคุลากรทางการศึกษา EC9 0.44       0.27       0.08       -        -        0.08       -        -        0.08       0.07       0.26       0.24       0.01       0.01       0.01       -        -        -        

เงินกูย้มืเพื่อการศึกษา EC10 5.12       6.42       7.15       0.12       0.27       0.25       0.19       0.20       0.22       0.33       0.38       0.38       0.28       0.53       0.74       -        -        0.02       

ม .ในก ากับข องรั ฐ ม .รั ฐ ม .สงฆ์
กิจกรรมการใช้ จ่าย CODE

สกอ. ม .ราช ภัฏ ม .เทค โนโลยีร าช มงค ล
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 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ตารางที่ 9 แสดงสัดส่วนการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรมการใช้จ่าย ปี 2554 – 2556 พบว่า ในปี 2554 มีการใช้จ่ายที่สูงสุดใน
กิจกรรมการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา (EC6) โดยมีค่าใช้จ่ายร้อยละ 25.02 ของค่าใช้จ่ายรวมเพ่ือ
การศึกษาของ สกอ. ในปี 2555 มีการใช้จ่ายที่สูงสุดในกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
(หลักสูตรและสื่อ) (EC3) โดยมีค่าใช้จ่ายร้อยละ 21.69 ของค่าใช้จ่ายรวมของ สกอ. และ ในปี 2556 
มีการใช้จ่ายที่สูงสุดในกิจกรรมการบริหารจัดการ (ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค) (EC5 ) โดย
มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 24.07 ของค่าใช้จ่ายรวมของ สกอ. 

 

8.5 โรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

รายจ่ายด้านการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. น าเสนอเส้นทางการไหลผ่านของงบประมาณ
จากภาครัฐไปยังเอกชนผ่านทาง สช. เริ่มจากการน าเสนอภาพรวมการจัดสรรเงินงบประมาณในรูปเงินอุดหนุน
จาก สช. ไปยังโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. ประเภทสามัญทั่วไป ทั้งนี้ เงินอุดหนุนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
รายรับของโรงเรียนเอกชน ส่วนรายรับอ่ืนๆ ของโรงเรียนเอกชนมาจากภาคครัวเรือน กยศ. อบต./เทศบาล/
อบจ. ร่วมถึงภาคธุรกิจเอกชน/องค์การไม่แสวงหาก าไร/ภาคต่างประเทศ  โดยในปี 2556 พบว่า โรงเรียน
เอกชน ได้รับเงินรวมทั้งหมดประมาณ 74,861 ล้านบาท โดยรายรับส่วนใหญ่มาจากภาคครัวเรือนและจาก 
สช. นอกจากนั้น การศึกษาโครงสร้างรายจ่าย พบว่า โรงเรียนเอกชนมีการใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลเป็น
สัดส่วนที่สูงประมาณร้อยละ 50 - 60 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงเรียนเอกชน 

8.6 ธุรกิจเอกชน 

การจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาในส่วนภาคธุรกิจเอกชนปี 2551 - 2556 อ้างอิงข้อมูลผลการ
รายงานยอดเงินบริจาค เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษาที่นิติบุคคลน ามาหักลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากร โดย
น ามาจากการประมวลผลประจ าปีของส านักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร ซึ่งยอดเงินบริจาค เงินสนับสนุน
เพ่ือการศึกษาที่นิติบุคคลน ามาหักลดหย่อนภาษีมีจ านวน 636 - 1,074 ล้านบาท 

8.7 องค์การไม่แสวงหาก าไร 

องค์การไม่แสวงหาก าไรมีกิจกรรมหลักในการให้บริการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งรายจ่ายด้านการศึกษา
ได้รับการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายของกิจกรรมหลักท่ีเกิดข้ึนขององค์การไม่แสวงหาก าไร จากผลส ารวจ
องค์การไม่แสวงหาก าไรล่าสุดของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2550 และ ปี 2556  และผลประมาณการ 
พบว่า ในปี 2551 - 2556 มีจ านวน 3,253 - 5,096 ล้านบาท 
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8.8 ภาคต่างประเทศ 

รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคต่างประเทศอ้างอิงข้อมูลเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศจากส านักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ในการบันทึกบัญชีรายจ่ายด้าน
การศึกษาจากภาคต่างประเทศในปี 2551-2556 ซึ่ง สพร. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศไปยังภาคส่วนต่างๆ โดยแต่ละปีพบว่า มียอดเงินสนับสนุนทางการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 300-400 ล้านบาทต่อปี 

8.9 ภาคครัวเรือน 

การประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน อาศัยข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมครัวเรือน (สศส.) พ.ศ. 2551 – 2556  ก าหนดให้นิยามรายจ่ายประกอบด้วย 4 รายการจากข้อมูล
สมาชิกครัวเรือน ได้แก่  ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเครื่องแบบ (ทุกประเภทที่
ก าหนด)  ค่าสมุดหนังสือ/อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ และค่าเดินทางไปเรียน 

รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือนทั้งประเทศ ค านวณจาก รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักเรียน คูณด้วย
จ านวนนักเรียนจริง  โดยอาศัยการถ่วงน้ าหนักกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าน้ าหนักใหม่ แยกตามช่วงอายุประชากร (ดู
รายละเอียดได้ในบทที่ 11)  ผู้วิจัยแยกประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษาตามระดับการศึกษา และประเภท
สถานศึกษา (รัฐและเอกชน)   ในขณะที่ข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่ใช้ในการค านวณครอบคลุมผู้เรียนทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน จากข้อมูลสถิติทางการศึกษา ส านักปลัด  กระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อพิจารณารายจ่ายแยกตามระดับการศึกษา ปี 2556 พบว่า ภาคครัวเรือนมีรายจ่ายในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาสูงที่สุด จ านวน 70,413 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายจ่ายด้าน
การศึกษาของภาคครัวเรือน รองลงมาเป็นรายจ่ายในระดับประถมศึกษา จ านวน 35,479 ล้านบาท เป็นร้อย
ละ 19  รายจ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 21,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13  รายจ่ายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 19,772 ล้านบาท เป็นร้อยละ 11  รายจ่ายระดับอาชีวศึกษา จ านวน 14,675 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 และ รายจ่ายระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 16,713 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 
8 ตามล าดับ (ดูตารางท่ี 10 ประกอบ) 
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ตารางท่ี 10 รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2551 – 2556 

หน่วย: ล้านบาท 

จ านวน ร้ อยละ จ านวน ร้ อยละ จ านวน ร้ อยละ จ านวน ร้ อยละ จ านวน ร้ อยละ จ านวน ร้ อยละ

รวมทั้งสิ้น 150,776   100% 141,696   100% 152,060   100% 152,400   100% 173,321   100% 178,752   100%

กอ่นประถม 11,351      7.5% 10,891      7.7% 11,415      7.5% 12,103      7.9% 13,269      7.7% 16,713      9.3%

ประถม 27,378      18.2% 26,172      18.5% 29,198      19.2% 27,183      17.8% 33,957      19.6% 35,479      19.8%

ม.ต้น 20,334      13.5% 19,069      13.5% 20,537      13.5% 17,931      11.8% 21,662      12.5% 21,673      12.1%

ม.ปลาย 16,156      10.7% 14,823      10.5% 17,692      11.6% 14,503      9.5% 20,583      11.9% 19,772      11.1%

อาชวีะ 14,486      9.6% 14,014      9.9% 14,524      9.6% 14,720      9.7% 14,453      8.3% 14,675      8.2%

อดุม 61,048      40.5% 56,569      39.9% 58,683      38.6% 65,919      43.3% 69,351      40.0% 70,413      39.4%

อืน่ๆ 22            0.0% 158          0.1% 10            0.0% 42            0.0% 45            0.0% 26            0.0%

2556
ระดับการ ศึ กษา

2551 2552 2553 2554 2555

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยผูว้ิจัย 

 

หากพิจารณาประเภทการใช้จ่ายพบว่า ภาคครัวเรือนมีรายจ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียน/
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับสถานศึกษาของรัฐ สูงสุดในระดับอุดมศึกษา เป็นจ านวน 19,675 บาทต่อคน
ต่อปีการศึกษา รองลงมาเป็นรายจ่ายในระดับอาชีวะ จ านวน 4,500 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2,349 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1,557 
บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 678 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา และระดับประถม
ศึกษา จ านวน 506 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ตามล าดับ 

ส่วนรายจ่ายค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับสถานศึกษาของเอกชน พบว่า ภาคครัวเรือนมี
การใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษาสูงที่สุด จ านวน 56,223 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา รองลงมาเป็นรายจ่ายใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 18,739 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 
17,107 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน 16,450 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15,043 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับอาชีวะ จ านวน 14,554 บาทต่อคนต่อปี
การศึกษา และการศึกษาอ่ืนๆ อีกจ านวน 2,154 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ตามล าดับ 

ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่จ่ายให้กับสถานศึกษาของรัฐ
และสถานศึกษาเอกชน นอกจากนี้ยังพบว่า รายจ่ายที่ครัวเรือนจ่ายให้กับสถานศึกษาเอกชนมีค่าสูงกว่า
สถานศึกษารัฐ ประมาณ 2 – 3 เท่า ในทุกระดับการศึกษา  เมื่อพิจารณาแยกประเภทสถานศึกษาพบว่า 
รายจ่ายในส่วนที่ภาคครัวเรือนจ่ายให้กับสถานศึกษารัฐเพิ่มข้ึนตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ในขณะที่รายจ่ายที่
ต้องจ่ายให้กับสถานศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกันมากนัก (ก่อนประถมถึงมัธยมศึกษา) แต่จะมีค่าเฉลี่ ยต่อหัวที่
ค่อนข้างสูงกว่าสถานศึกษารัฐ 
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นอกจากรายจ่ายด้านค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ภาคครัวเรือนยังมีรายจ่ายด้าน
การศึกษาที่เกี่ยวเนื่องท่ีต้องจ่ายเพิ่มเติมในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งได้แก่ ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือ/อุปกรณ์การ
เรียนอ่ืนๆ และค่าเดินทางไปเรียน ผลการวิเคราะห์พบว่า รายจ่ายต่อคนในส่วนนี้เพ่ิมขึ้นตามระดับการศึกษา 
ในปี 2556 รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องในระดับอุดมศึกษามีจ านวนสูงสุด จ านวน 20,643 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 
รองลงมาเป็นรายจ่ายในระดับอาชีวศึกษา จ านวน 14,124 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 11,962 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 11,010 บาทต่อคนต่อปี
การศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน 9,154 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 
7,176 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา และการศึกษาอ่ืนๆ อีกจ านวน 2,467 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ตามล าดับ  

 

9. บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย 

9.1 สภาพการกระจายทรัพยากรส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลต่อคุณภาพการศึกษา 

ผลการศึกษาชี้ว่า 

- ทรัพยากรด้านการศึกษาต่อคนมีลักษณะการกระจายค่อนข้างสูง ในกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ต่อคนต่ า 
- สภาพการกระจายทรัพยากรไม่สอดคล้องกับสัดส่วนของคนจน จังหวัดที่มีคนจนมากมีแนวโน้มได้รับ

ทรัพยากรต่อหัวลดลง 
- ทรัพยากรด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกแบบอ่อนๆ กับคะแนนผลทดสอบระดับชาติ 

 

9.2 การกระจายประโยชน์ของการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาจากภาครัฐ  

- การกระจายประโยชน์ของค่าใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือการศึกษายังคงมีลักษณะการช่วยครัวเรือนที่ยากจน 
(Pro-poor) คือครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มรายได้ในชั้นที่ต่ ากว่าได้รับอัตราการสนับสนุนที่สูงกว่า ทั้งการ
เปรียบเทียบเป็นยอดรวมและค่าเฉลี่ย  

- อัตราการเข้าสู่การศึกษาในระดับชั้นต่างๆ พบว่าระดับชั้นอุดมศึกษายังเป็นการเข้าถึงในกลุ่มรายได้สูง 
เมื่อเทียบกับกลุ่มชั้นรายได้ที่ต่ ากว่า ในขณะที่อัตราการเข้าสู่การศึกษาในระดับอ่ืนๆ ยังไม่แตกต่าง
มากตามระดับชั้นรายได้  

- การกระจายประโยชน์ที่วัดตาม Concentration Index มีความแตกต่างกันมากยกเว้นการกระจายใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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- ผลการศึกษาชี้ว่าหากวัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่มีการจ่ายจากครัวเรือนพบว่า ยังคงมีความเหลื่อม
ล้ าในระดับที่สูง ในขณะที่การกระจายประโยชน์ด้านการศึกษาจากภาครัฐ แม้ว่ายังคงมีลักษณะของ 
Pro-poor แต่เมื่อมีการจ าแนกในตามระดับการศึกษาพบว่าผู้รับประโยชน์ในระดับอุดมศึกษาศึกษา
ยังคงเป็นคนกลุ่มรายได้สูง  

- หากพิจารณาผลที่เกิดขึ้นนี้ในด้านนโยบาย พบว่า งานศึกษาด้านความเหลื่อมล้ าของค่าจ้างชี้ว่า
การศึกษาจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่ งผลต่อระดับรายได้ ในอนาคตโดยเฉพาะการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการที่รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายผ่านสถาบันการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ไปสู่กลุ่มที่มีระดับรายได้ที่สูงมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยท าให้ในระยะยาว กลุ่มที่จะได้รับ
ประโยชน์มากขึ้นจากการให้การสนับสนุนของภาครัฐคือ กลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งในระยะยาวจะท าให้
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีมากยิ่งข้ึน 

9.3 แนวทางการลดความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษา ด้วยการอุดหนุนทางการเงินแก่นักเรียน
ยากจน 

 ข้อมูลจากบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า แนวทางการจัสรรงบประมาณของรัฐยังขาดความ
เป็นธรรม ระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งก าหนดให้รัฐอุดหนุนสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
ตามจ านวนนักเรียน ข้อเท็จจริงคือ วิธีจัดสรรเงินอุดหนุนตามรายหัวนักเรียนในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
ส าหรับนักเรียนที่เรียนชั้นเดียวกัน แม้ว่าเป็นไปตามหลักการเป็นธรรมในแนวราบ (Horizontal equity) แต่ยัง
ขาดการจัดการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในแนวดิ่ง (Vertical equity) จการจัดเงินอุดหนุนในอัตรา
เดียวกันนี้ไม่สะท้อนความจ าเป็นที่แท้จริงของเด็กและเยาวชนและต้นทุนของสถานศึกษาที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มนักเรียนที่มีความยากจน และด้อยโอกาส โรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชนบท กันดาร ห่างไกลย่อมต้องการการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมากกว่านักเรียนทั่วไป
ในเมือง ดังนั้น นโยบายการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาที่ผ่านมา จึงไม่สามารถขจัดปัญหาความเหลื่อม
ล้ าในโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ควรมีการปฏิรูปวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่เด็กยากจน 




