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เด็กไทยจ านวนมากไม่ไดเ้รียนต่อ ซ่ึงสะทอ้นถึงความดอ้ยโอกาสทางการศึกษา เน่ืองจาก

ฐานะครัวเรือนท่ียากจน การวิจยัน้ีศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยใช้ผลส ารวจครัวเรือนซ ้ าตวัอย่าง
ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2555 จ  านวน 3,376 คน (อายุ 6-17 ปี) เพื่อ
ศึกษาอตัราคงอยูข่องนกัเรียนตามระดบั และสะทอ้นการไม่บรรลุเป้าหมายระดบัชาติดา้นการศึกษา
ท่ีตอ้งการยกค่าเฉล่ียจ านวนปีการศึกษาเป็น 12 ปี  โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ วเิคราะห์สภาพ
จริงจากตวับ่งช้ี และวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติโดยใชแ้บบจ าลองโลจิต (Logit Model) พบวา่ การศึกษา
ของหัวหน้าครัวเรือน ดชันีการถือครองสินทรัพย ์สถานะหัวหน้าครัวเรือน จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ มีนัยส าคญัทางสถิติต่อการเรียนโอกาสการเรียนต่อของเด็กตั้งแต่
ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 



 

 

ABSTRACT 
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A large number of Thai students have failed to continue their studies especially beyond 

compulsory education which imply the presence of inequalities on education. This is mainly 
because most disadvantaged children (or underprivileged children in Education) come from low-
income households. This study was an empirical research using the panel data of students aged 
between 6-17 years old with 3,376 samples from National Statistical Survey during 2010 and 
2012. There is one major objective: to study the retention rate of students and the failure in 
achieving national goal on 12 years compulsory education. This study is divided into two 
sections: 1) to analyze a real situation from existing indicators; 2) to analyze the data using the 
econometrics methods, logit model. The result shows that head of the household education, Asset 
Index, working status of head of the family, number of family members and living condition were 
found to have significant relationships with expanding opportunities for children education. 



 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์เร่ือง อตัราการคงอยูแ่ละความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา ส าเร็จลุล่วงได ้เน่ืองจาก
ความช่วยเหลือและก าลงัใจท่ีดีจากบุคคลหลายท่าน 

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ ท่ีไดส้ละเวลาให้ค  าปรึกษา และขอ้แนะน าต่างๆ ตลอดจนขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการจดัท าวิทยานิพนธ์อย่างดีในทุกๆ ขั้นตอน และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ 
ปัญญสวสัด์ิสุทธ์ิ และอาจารย์ ดร.ทองใหญ่ อยัยะวรากูล ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า รวมทั้งพิจารณา
ตรวจสอบวทิยานิพนธ์ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณอาจารย์คณะพฒันาการเศรษฐกิจทุกท่านท่ีอบรมให้ความรู้ จนท าให้ชีวิตของ
ผูเ้ขียนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนมาก และขอบคุณเจา้หนา้ท่ีคณะพฒันาการเศรษฐกิจทุกท่าน
ท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ท่ีให้ก าลงัใจท่ีดีกบั
ผูเ้ขียน 

ขอขอบคุณ นายศิวชั เทียมทดั ท่ีให้ความช่วยเหลือ และให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ใน
การท าวทิยานิพนธ์อยา่งดีเสมอมา 

ทา้ยท่ีสุด ขอขอบคุณครอบครัว ท่ีสนบัสนุน และให้ก าลงัใจท่ีดีมาโดยตลอดจนวิทยานิพนธ์
เล่มน้ีส าเร็จ 

 
ฟาริกา กิมชยัวงศ ์
เมษายน 2558 



 
สารบัญ 

 
หน้า 

 
บทคัดย่อ (3) 
ABSTRACT (4) 
กติติกรรมประกาศ (5) 
สารบัญ (6) 
สารบัญตาราง (8) 
สารบัญภาพ (10) 
 
บทที ่1  บทน า 1 

1.1  ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 7 
1.3  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 7 
1.4  สมมติฐานการวิจยั 7 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 7 
1.6  นิยามศพัท ์ 8 

บทที ่2  การทบทวนวรรณกรรม 10 
บทที ่3  วธีิการศึกษา 17 

3.1  ศึกษาตวับ่งช้ีทางการศึกษา 17 
3.2  ศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่ออตัราการคงอยูโ่ดยการประมาณการทางเศรษฐมิติ 19 

บทที ่4  วธีิการศึกษา 28 
4.1  การวเิคราะห์เชิงสถิติพรรณนา 28 
4.2  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการคงอยูข่องเด็กโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ 36 

บทที ่5  สรุปผลอภิปรายผล 52 
 
 



(7) 

 

บรรณานุกรม 54 
ภาคผนวก 57 

ภาคผนวก ก  ตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และ  58 
                       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีใชใ้นการประมาณการณ์ 
                      แบบจ าลองท่ี 1 
ภาคผนวก ข  ตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และ  61 
                       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีใชใ้นการประมาณการณ์ 
                      แบบจ าลองท่ี 2 
ภาคผนวก ค  ตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และ  64 
                       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีใชใ้นการประมาณการณ์ 
                      แบบจ าลองท่ี 3 
ภาคผนวก ง  ตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และ  67 
                       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีใชใ้นการประมาณการณ์ 
                      แบบจ าลองท่ี 4 

ประวตัิผู้เขียน 70 



 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที ่ หน้า 
 

1.1  งบประมาณดา้นการศึกษาต่อ GDP และงบประมาณดา้นการศึกษา       3 
ต่องบประมาณแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2556 

1.2  จ านวนและอตัราการออกกลางคนันกัเรียนสังกดัส านกังานคณะ        4 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา พ.ศ. 2546-2555 

1.3  อตัราการคงอยูข่องนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น ป.1  5 
 รุ่นปีการศึกษา พ.ศ. 2544 เรียนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
2.1  สรุปการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็ก 13 
2.2  สรุปทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา 16 
 และการตดัสินใจเรียนต่อของเด็ก 
3.1  สรุปแบบจ าลองท่ีใชใ้นการประมาณการสมการ โอกาสการเรียนต่อของเด็ก 21 
3.2  ระดบัท่ีก าลงัศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 22 
3.3  สถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 22 
3.4  ค าจ ากดัความและการวดัตวัแปร         23 
4.1  งบประมาณการศึกษาปี พ.ศ.2550–2555 29 
4.2  จ านวนนกัเรียนต่อประชากรวยัเรียนปี พ.ศ. 2552–2556 30 
4.3  จ านวนนกัเรียนออกกลางคนั ปี พ.ศ. 2546–2555 31 
4.4  อตัราการออกกลางคนัจ าแนกตามระดบัการศึกษา ปี พ.ศ. 2546–2555 32 
4.5  อตัราการคงอยู ่รุ่นปีการศึกษา พ.ศ. 2544 33 
4.6  อตัราการเรียนต่อ ปีการศึกษา พ.ศ. 2550–2555 34 
4.7  สัดส่วนค่าจา้งเฉล่ีย จ าแนกตามระดบัการศึกษาเปรียบกบัระดบัมธัยม 35 
        ศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา พ.ศ. 2550–2556 
4.8  ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 38 
4.9  สัดส่วนจ านวนครัวเรือน จ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน รายภาค  38 



(9) 

4.10  ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือน  39 
4.11  สถานะของหวัหนา้ครัวเรือน  40 
4.12  อตัราการคงอยูจ่  าแนกตามภาค  40 
4.13  อตัราการคงอยูจ่  าแนกตามจงัหวดั  41 
4.14  ผลการประมาณการโอกาสในการเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียน 45 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (อาย ุ6-17 ปี)  
  จากขอ้มูลการส ารวจซ ้ าตวัอยา่ง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555  



 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที ่ หน้า 
 

1.1  สัดส่วนคนจน จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 2 
1.2  ร้อยละกำรออกกลำงคนั จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2550-2554 6 
2.1  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภำพและปริมำณกำรศึกษำ 11 
2.2  แผนภำพแบบจ ำลองกำรถดถอยของทรัพยำกร (Dilution Model) 12 
3.1  ประเภทของตวับ่งช้ีทำงกำรศึกษำ 17 
3.2  จ ำแนกประเภทของตวับ่งช้ีทำงกำรศึกษำ        18 
4.1  งบประมำณกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2550–2555        29 
4.2  ค่ำจำ้งเฉล่ีย จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ        34 
4.3  สัดส่วนค่ำจำ้งเฉล่ีย จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ        35 
4.4  สัดส่วนคนจน จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ        36 
4.5  กำรกระจำยตวัของมูลค่ำประเมินของท่ีอยูอ่ำศยั       37 
4.6  กำรกระจำยตวัของดชันีกำรถือครองสินทรัพย ์       37 
4.7  สัดส่วนจ ำนวนครัวเรือน จ ำแนกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน รำยภำค    39 
4.8  ผลกระทบของดชันีกำรถือครองสินทรัพยต่์อโอกำสกำรเรียนต่อของเด็ก     43 
 
 

 



 
บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า การศึกษามีส่วนส าคญัประการหน่ึงในการพฒันามนุษย ์ให้มี

ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญาและจิตใจ เพราะนอกจากจะให้ผลประโยชน์โดยตรงต่อตวั
ผูเ้รียนเองแลว้ ยงัก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม
อีกดว้ย เพราะวา่การศึกษาถือเป็นการพฒันาทุนมนุษย ์ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
และยงัเป็นการสร้างความมัน่คงและเท่าเทียมกนัด้านสถานะและทางรายได้ กล่าวคือ ผูท่ี้ได้รับ
การศึกษาก็จะมีรายไดสู้งข้ึน มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขอนามยัและโภชนาการ ซ่ึงมีผลท าให้คุณภาพชีวิตของผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา
ดีข้ึน ส่วนความส าคัญของการศึกษาในด้านของเศรษฐกิจนั้ น คือ การศึกษาเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแรงงาน (Labor-Productivity) ซ่ึงแรงงานถือว่าเป็นปัจจยัการผลิตอย่างหน่ึงใน
การผลิต ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมานั้น ขบวนการพฒันาเศรษฐกิจท่ีผ่านมาใช้แรงงานราคาถูก ไม่ตอ้งมี
ความรู้หรือทกัษะมาก แต่ในปัจจุบนัน้ี เน่ืองจากราคาของแรงงานแพงข้ึน ประกอบกบักระบวนการ
ผลิตต่างๆ ไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและน าเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้มากข้ึน 
แรงงานจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ดงันั้น 
การศึกษาจึงเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากในการท่ีจะพฒันาทุนมนุษย ์ให้มีความสามารถในการ
แข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผา่นมามีงานการศึกษาเชิงประจกัษจ์  านวนมากท่ีศึกษา
ถึงความส าคญัของทุนมนุษยต่์อการพฒันาและการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ ไดช้ี้ให้เห็นว่า 
การศึกษามีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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ภำพที ่1.1  สัดส่วนคนจน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
แหล่งทีม่ำ:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556ก. 

 
หากพิจารณาดูแล้วยงัพบว่า การศึกษามีส่วนช่วยในการพฒันาคุณภาพชีวิต ผูท่ี้ได้รับ

การศึกษาจะไดรั้บรายไดท่ี้สูงข้ึนตามระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บ ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัขอ้มูลสัดส่วนของ
คนจนท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาหรือไดรั้บการศึกษาต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จะมีสัดส่วนของ
คนจนมากกวา่เม่ือเทียบกบัผูท่ี้มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป ดงัภาพท่ี 1.1 ท่ีแสดงให้เห็นว่า
สัดส่วนของคนจนท่ีไม่ได้รับการศึกษา ได้รับการศึกษาก่อนประถม ได้รับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น มีสัดส่วนคนจนมากกว่าเม่ือเทียบกับระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน ดงันั้น การศึกษาจึงมีผลต่อคุณภาพชีวติ ในแง่ของรายได ้กล่าวคือ สัดส่วนคนจน
มีจ านวนลดลงเม่ือไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การศึกษาจึงเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัทั้งต่อการพฒันาประเทศ 
สังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชากร ดงันั้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลจึงให้ความส าคญัในการ
ส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษาผา่นทางช่องทางต่างๆ เช่น การบงัคบัใช้กฎหมายหรือการด าเนิน
นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อยกระดบัคุณภาพของการศึกษาของประชาชนในประเทศ ซ่ึงในบริบท
ของประเทศไทย การด าเนินงานดา้นการศึกษาไดมี้กฎหมายท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม นัน่คือ การมี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีระบุไวว้่า บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  
พ.ศ. 2545 ท่ีได้ก าหนดระยะเวลาของการศึกษาภาคบงัคบัไว ้9 ปี นั่นคือ ตอ้งเรียนถึงระดบัชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้นัน่เอง นอกจากพระราชบญัญติัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาแลว้ รัฐบาลยงัมีการด าเนินนโยบายอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาอีกดว้ย  

ถึงแมว้า่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ จะให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก 
เช่น โครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นโยบายเรียนฟรี 12 ปี ซ่ึงปัจจุบนัมีการขยายเวลาออกเป็น 
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นตน้ สังเกตไดจ้ากการลงทุนในดา้นการศึกษาของรัฐบาลในค่าใชจ่้ายดา้น
การศึกษาท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยเพิ่มข้ึนจาก 251,194 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 
493,892 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวัในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดงัท่ีแสดงในตาราง
ท่ี 1.1  

 
ตำรำงที ่1.1  งบประมาณดา้นการศึกษาต่อ GDP และงบประมาณดา้นการศึกษาต่อ 

งบประมาณแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2556 
 

 
 
แหล่งทีม่ำ:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556ก. 
 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัจริง การด าเนินโครงการและนโยบายต่างๆท่ีมีความพยายาม
ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาของภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ยงัคงไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควรนกั เพราะยงัมีจ านวนนกัเรียนอีกจ านวนไม่น้อยท่ีตอ้งออกจากระบบการศึกษากลางคนั 

ปีงบประมาณ GDP
งบประมาณ

แผ่นดิน (N.B.)

งบประมาณ

การศึกษา (E.B.)
E.B./GDP E.B./N.B

2547 6,489,476 1,163,500 251,194.00 3.87 21.59

2548 7,092,893 1,250,000 262,721.80 3.70 21.02

2549 7,844,939 1,360,000 295,622.80 3.77 21.74

2550 8,525,197 1,566,200 355,241.10 4.17 22.68

2551 9,080,466 1,660,000 364,634.20 4.02 21.97

2552 9,041,551 1,951,700 419,233.20 4.64 21.48

2553 10,104,821 1,700,000 379,124.80 3.75 22.30

2554 10,539,400 2,169,968 423,562.00 4.02 19.52

2555 11,572,300 2,380,000 444,483.50 3.84 18.68

2556 12,544,000 2,400,000 493,892.00 3.94 20.58

http://www.nesdb.go.th/
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ซ่ึงในบางปีมีจ านวนมากกวา่แสนคน จากตารางท่ี 1.2 ไดแ้สดงให้เห็นถึงจ านวนนกัเรียนและอตัรา
การออกกลางคนัตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 จ  านวน
การออกลางคนัของนกัเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จาก 68,524 คน ในปี พ.ศ. 2546 เป็น 122,130 คน 
ในปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงเพิ่มมากข้ึนกวา่ 53,606 คน ถึงแมว้า่ในปี พ.ศ. 2550-2555 จ านวนนกัเรียนท่ีออก
กลางคนัจะมีจ านวนลดลง เหลือเพียง 32,799 คน ในปี พ.ศ. 2555 ก็ตาม จ านวนนักเรียนท่ีออก
กลางคนัก็ยงัสะทอ้นถึงปัญหาด้านระบบการศึกษาของไทย ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีความพยายาม
ช่วยเหลือปัจจยัต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการศึกษา เช่น ค่าใชจ่้ายในเคร่ืองแบบนกัเรียน ค่าอาหารกลางวนั 
แต่ปัญหาการออกกลางคนัเหล่าน้ีก็ยงัคงมีอยู ่
 
ตำรำงที ่1.2  จ านวนและอตัราการออกกลางคนันกัเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา พ.ศ. 2546-2555 
 

 
 

แหล่งทีม่ำ:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556ข. 
 
จ านวนการออกจากระบบการศึกษากลางคนัของนกัเรียน ยงัมีผลกระทบต่ออตัราการคงอยู่

ของนักเรียน ดังท่ีจะแสดงให้เห็นจากอัตราการคงอยู่ท่ีลดลงจากการเข้าเรียนในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในตารางท่ี 1.2 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนต้นปี จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ

2546 7,736,584 68,524 0.89

2547 7,653,384 95,206 1.24

2548 7,560,896 99,255 1.31

2549 7,421,684 110,881 1.49

2550 7,272,532 122,130 1.68

2551 6,982,189 109,422 1.57

2552 6,850,181 47,809 0.7

2553 6,726,795 37,827 0.56

2554 6,597,843 27,930 0.42

2555 6,417,136 32,799 0.51

 

 



5 

ตำรำงที่ 1.3  อตัราการคงอยูข่องนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
รุ่นปีการศึกษา พ.ศ. 2544 เรียนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 

 

 
 
แหล่งทีม่ำ:  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551. 
 

เม่ือเราท าการพิจารณา อตัราการคงอยู่ของนกัเรียนแลว้ พบว่าในปัจจุบนัอตัราการคงอยู่
ของนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 รุ่นปีการศึกษา พ.ศ. 2544 จนถึง
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ลดลงเร่ือยๆ จากอตัราคงอยูท่ี่ร้อยละ 100 ใน
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 39.3 ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และเหลือเพียง
ร้อยละ 21.4 ในระดบั ปวช.3 กล่าวคือ มีเด็กท่ียงัอยูใ่นระบบการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อย
ละ 60.7 ในทางกลบักนั ก็มีเด็กนกัเรียนจ านวนประมาณร้อยละ 39.3 คิดเป็นเด็กจ านวน 422,219 
คน ท่ีไม่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี และเม่ือพิจารณา
จากระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี พบวา่ จากอตัราการคงอยูร้่อยละ 100 ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 
1 ลดลงเหลือร้อยละ 81 นัน่สะทอ้นให้เห็นวา่ มีเด็กท่ีไม่จบการศึกษาภาคบงัคบัตามท่ีกฎหมายได้
ก าหนดไวถึ้งร้อยละ 19 ซ่ึงคิดเป็นเด็กจ านวน 203,829 คน ดงัท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 1.3 

ดังนั้ น การใช้จ่ายของรัฐบาลในการลงทุนด้านการศึกษาก็ย่อมไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากการออกจากการศึกษาก่อนจบการศึกษาในภาคบงัคบั  

ระดับการศึกษา ปีทีเ่ข้าศึกษา จ านวนนักเรียน อตัราการคงอยู่

ป.1 2544 1,073,213             100.0

ป.2 2545 1,012,563             94.3

ป.3 2546 996,670                92.9

ป.4 2547 984,031                91.7

ป.5 2548 981,398                91.4

ป.6 2549 978,091                91.1

ม.1 2550 953,375                88.8

ม.2 2551 920,396                85.8

ม.3 2552 869,384                81.0

ม.4/ปวช.1 2553 776,791                72.4

ม.5/ปวช.2 2554 658,438                61.4

ม.6/ปวช.3 2555 650,994                60.7
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เม่ือพิจารณาจากจ านวนของนกัเรียนในระดบัชั้นต่างๆ จะพบวา่มีช่วงรอยต่อท่ีเยาวชนหลุด
ไปจากระบบการศึกษาเป็นจ านวนมากกว่าช่วงอ่ืนๆ อยู่สองช่วง คือ ช่วงประถมศึกษาไป
มธัยมศึกษาตอนตน้ และช่วงมธัยมศึกษาตอนต้นไปมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือก่อนการจบ
การศึกษาภาคบงัคบัและก่อนจบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรูปภาพท่ี 1.2 ท่ีร้อยละการออก
กลางคนัในช่วงท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จะสูงกวา่ช่วงอ่ืนๆ 
 

 
 
ภำพที ่1.2  ร้อยละการออกกลางคนั จ าแนกตามระดบัการศึกษา ปี พ.ศ. 2550-2554 

 
ในขณะท่ี ภาครัฐยงัมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัไม่เกิด

ประโยชน์สูงสุด ดงัท่ีแสดงให้เห็นจาก อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนท่ียงัคงไม่หมดไป ซ่ึง
ส่งผลใหอ้ตัราการคงอยูข่องนกัเรียนลดลง และสะทอ้นให้เห็นวา่ มีเด็กจ านวนหน่ึงไม่จบการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั 12 ปี ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน เพราะการศึกษาถือเป็นปัจจยัท่ี
มีผลต่อการพฒันาทุนมนุษยใ์นระยะยาว ซ่ึงมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ การออกกลางคนั มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และยงัสะทอ้นถึงความสูญเสียของทรัพยากรท่ีใชไ้ป
ในดา้นการศึกษาโดยไม่เกิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 

ดงันั้น งานวจิยัคร้ังน้ีจะใหค้วามส าคญัในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีคือ การลดลงของอตัราการคงอยู่ของนกัเรียน
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นั้นเกิดจากสาเหตุใด โดยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 1) ศึกษาภาพรวมของ
การศึกษาไทย จากตวับ่งช้ีทางการศึกษา 2) ศึกษาสาเหตุการลดลงของอตัราการคงอยูข่องนกัเรียน
แต่ละระดบั  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
ศึกษาสาเหตุของอตัราการคงอยูข่องนกัเรียนแต่ละระดบัและสะทอ้นการไม่บรรลุเป้าหมาย

ระดบัชาติดา้นการศึกษาท่ีตอ้งการยกค่าเฉล่ียจ านวนปีการศึกษาเป็น 12 ปี ซ่ึงสะทอ้นถึงความดอ้ย
โอกาสทางการศึกษา 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

ท าใหท้ราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่ออตัราการคงอยูข่องนกัเรียน และผลการศึกษาสามารถ
น าไปใชเ้พื่อก าหนดมาตรการหรือนโยบายทางการศึกษาเพื่อลดจ านวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และส่งผลให้การใช้งบประมาณสนบัสนุนดา้นการศึกษา
ของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

1.4 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 

1) อตัราการคงอยูข้ึ่นอยูก่บัปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  
2) อตัราการคงอยูข้ึ่นอยูก่บัคุณลกัษณะของผูเ้รียนและคุณลกัษณะของครัวเรือน 

 

1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
ศึกษาอตัราการคงอยูข่องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดา้นการศึกษา
และขอ้มูลทุติยภูมิ จากฐานขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมครัวเรือน (SES) ปี พ.ศ. 2553 
และ ปี พ.ศ. 2555 เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ทาง
สถิติพรรณนา และการประมาณการสมการโอกาสการเรียนต่อของเด็ก 
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1.6  นิยำมศัพท์  
 

นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นและระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และท่ีเทียบเท่าทั้ งน้ี
รวมถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2555) 

ระดับประถมศึกษำ หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ใน
เวลาเรียน 6 ปี (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

ระดับมัธยมศึกษำ หมายถึง การศึกษาหลงัระดบัประถมศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตอน 
คือ มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีจดัท าโดยกรมศิลปากรเทียบเท่าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย เป็น 2 ประเภท คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทสามญั คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.4 
ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และประเภทอาชีวศึกษา คือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรนาฎศิลป์ชั้นกลาง หลกัสูตรประกาศนียบตัรศิลปชั้นกลาง (ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2557) 

กำรศึกษำภำคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีท่ี 1-9 (ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 3) ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

อตัรำกำรคงอยู่ หมายถึง ร้อยละของจ านวนนกัเรียนชั้นปีสุดทา้ยของแต่ละระดบัการศึกษา
เปรียบเทียบกบัจ านวนนกัเรียนชั้นปีท่ี 1 ของนกัเรียนรุ่นเดียวกนัของระดบัการศึกษานั้น เช่น การคง
อยูข่องนกัเรียนระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบจ านวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในปีปัจจุบนักบัจ านวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เม่ือห้าปีท่ีแลว้ของนกัเรียนรุ่นเดียวกนั เป็นตน้ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

อตัราการคงอยูร่ะดบัประถมศึกษา = 
จ านวนนกัเรียนชั้น ป   ท่ีศึกษา

จ านวนนักเรียนชั้น ป   เม่ือห้าปีท่ีแลว้
 ×100 

 

อตัราการคงอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ = 
จ านวนนกัเรียนชั้น ม   ท่ีศึกษา

จ านวนนกัเรียนชั้น ม   เม่ือสองปีท่ีแลว้
×100 

 

อตัราการคงอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย = 
จ านวนนกัเรียนชั้น ม   หรือ ปวช ปี   ท่ีศึกษา

จ านวนนกัเรียนชั้น ม   หรือ ปวช   เม่ือสองปีท่ีแลว้
×100 
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อัตรำกำรเรียนต่อ หมายถึง ร้อยละของจ านวนผูเ้ขา้ใหม่ในระดบัการศึกษาท่ีศึกษาของปี
การศึกษานั้น เปรียบเทียบกบัจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ 1 ระดบัของปี
การศึกษาท่ีแลว้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) โดยค านวณจาก 

 

อตัราการเรียนต่อของนกัเรียน = 
จ านวนผูเ้ขา้ใหม่ในระดบัการศึกษาท่ีศึกษา ปีการศึกษานั้น

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่   ระดบั ของปีการศึกษาท่ีแลว้
 ×100 

 

กำรออกกลำงคัน หมายถึง การท่ีผูเ้รียนตอ้งยุติการเรียน หรือออกจาก ระบบการศึกษาโดย
ท่ียงัเรียนไม่จบตามหลกัสูตร (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) 
 



 
บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษามีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้มีการศึกษาเชิงประจกัษ์เป็นจ านวนมากท่ีช้ีให้เห็นว่าการศึกษามี
ความเก่ียวขอ้งท่ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ดงันั้นการท่ีประชาชนมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง คือ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากมี
ความรู้ และมีรายได้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อประเทศ กล่าวคือ เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตจากการสะสมทุนมนุษย ์ซ่ึงในงานการศึกษาหลายช้ินได้แสดงให้เห็นว่าการได้รับ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีผลท าใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโต 

ในการศึกษาอัตราการคงอยู่ของนักเรียนนั้น การศึกษาเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่เน้นไป
ทางดา้นอุปสงคข์องการศึกษา (Demand for Education) และมกัจะเป็นขอ้มูลเชิงส ารวจ โดยมีการ
ใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะเป็น
แบบจ าลองสองทางเลือก ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีตอ้งตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง (Binary Response 
Model) ไม่วา่จะเป็นแบบจ าลองแบบโพบิต (Probit Model) แบบจ าลองแบบโลจิต (Logit Model) 
เช่น การศึกษาของ วิโรจน์ ณ ระนอง, อญัชนา ณ ระนอง และอรรถกฤต เล็กศิวิไล (2549); Pattranuch 
Sornprasith (2011) และ Rubkwan Tharmmapornphilas (2013) เป็นตน้ โดยแบบจ าลองส่วนใหญ่
ให้ผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ตวัแปรท่ีน ามาใช้เป็นอุปสงค์ของการศึกษา เช่น 
คุณลักษณะของเด็กและคุณลักษณะของครัวเรือน มักจะมีนัยยะส าคญัทางสถิติ ต่อโอกาสใน
การศึกษาต่อของเด็ก  

นอกจากน้ี ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การศึกษาในงานวิจยัของ Fasih (2008) ไดท้  าการอธิบายถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพและปริมาณการศึกษา (Determinants of Education) วา่ไดถู้กก าหนดมาจาก
ปัจจยั 2 ดา้นคือ ปัจจยัทางดา้นอุปสงคข์องการศึกษา (Demand for Education) และปัจจยัดา้นอุปทาน
ของการศึกษา (Supply for Education) โดยปัจจยัดา้นอุปสงคท์างการศึกษา ไดแ้ก่คุณลกัษณะของ
เด็ก คุณลกัษณะของครัวเรือน และคุณลกัษณะทางสังคม เช่น เพศ อายุ ระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่ สถานะของพ่อแม่ เป็นต้น ในส่วนของปัจจัย
ทางดา้นอุปทานของการศึกษา (Supply for Education) ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของโรงเรียน และปัจจยั
น าเขา้อ่ืนๆ  เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.1  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพและปริมาณการศึกษา 
แหล่งทีม่า:  Fasih, 2008. 
 

มีงานการศึกษาเชิงประจักษ์หลายช้ินท่ีสนับสนุนให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านอุปสงค์ต่อ
การศึกษา (Demand for Education) มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจหรือโอกาสในการเขา้ศึกษาต่อของ
เด็ก เช่น คุณลักษณะของตวัเด็กเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะของครอบครัว เช่น ระดับ
การศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือน สินทรัพยห์รือรายไดข้องครัวเรือน สถานะของหวัหนา้ครัวเรือน ท่ี
มีผลต่อการท่ีเด็กจะได้รับการศึกษาต่อ ซ่ึงในด้านของรายได้ของครัวเรือน เป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ทางบวกต่อการศึกษาของเด็ก กล่าวคือ ยิง่รายไดข้องครัวเรือน (Income) สูงข้ึน เด็กก็มีโอกาสได ้
ศึกษาต่อหรือส าเร็จการศึกษาก็สูงข้ึน (Pattranuch Sornprasith, 2011; Rubkwan Tharmmapornphilas, 
2013; วโิรจน์ ณ ระนอง  และคนอ่ืนๆ, 2549; Vu, 2012)  

นอกจากน้ียงัมีงานศึกษาจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย ์(Asset) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการศึกษาของเด็กเช่นเดียวกบัรายได ้(Nam and Huang, 2008; ธิติมา พลบัพลึง, สุวิมล 
เฮงพฒันา และดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2557) 

อยา่งไรก็ตาม นอกจากระดบัฐานะรายไดข้องครัวเรือน การศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนก็มี
ผลต่อการศึกษาของเด็กเช่นเดียวกนั โดยในงานศึกษาของ วิโรจน์ ณ ระนอง, และคนอ่ืนๆ (2549) 
และ Pattranuch Sornprasith (2011) และ Vu (2012) และ Rubkwan Tharmmapornphilas (2013) และ 
ธิติมา พลบัพลึง และคนอ่ืนๆ (2557) ต่างพบว่า การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน มีความสัมพนัธ์
ทางบวกต่อการศึกษาของเด็ก กล่าวคือ ยิ่งหัวหน้าครัวเรือนจบการศึกษาสูง ก็จะส่งผลทางบวกต่อ
การศึกษาของเด็ก เพราะการท่ีหัวหน้าครัวเรือนมีระดบัการศึกษาท่ีสูง รายได้ก็จะสูงมากข้ึนดว้ย 
ส่งผลใหก้ารลงทุนในการศึกษาให้เด็กสูงข้ึน เพิ่มโอกาสให้เด็กไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึนดว้ย ในทาง

ปัจ
จยั
ที่มี

ผล
ต่อ

คุณ
ภา
พแ

ละ
ปริ

มา
ณ

กา
รศึ
กษ

า 

อุปทานของการศึกษา 
คุณลกัษณะของโรงเรียน 

ปัจจยัน าเขา้อ่ืนๆ 

อุปสงคข์องการศึกษา 

คุณลกัษณะของเด็กและ
ครอบครัว 

คุณลกัษณะของสังคม 



12 

กลบักนั ครัวเรือนท่ียากจน มกัมีระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนท่ีต ่า ส่งผลให้รายไดต้  ่าไปดว้ย 
ซ่ึงท าใหโ้อกาสการเขา้รับการศึกษาของเด็กลดนอ้ยลงไปดว้ย ในงานการศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 
สุวมิล เฮงพฒันา และพุดตาน พนัธุเณร (2555) พบวา่ โอกาสการเรียนต่อของเด็กสัมพนัธ์กบัฐานะ
ทางเศรษฐกิจของหวัหนา้ครัวเรือน ในครัวเรือนท่ีร ่ ารวยเยาวชนมีโอกาสเรียนต่อสูงกวา่เยาวชนใน
ครัวเรือนยากจน นอกจากน้ีสถานะของพ่อแม่ก็มีผลต่อการศึกษาของเด็กเช่นเดียวกนั กล่าวคือ การ
อาศัยอยู่ในครอบครัวท่ีมีพ่อแม่ไม่ครบถ้วนนั้ นส่งผลทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของเด็กในทุกดา้น (ศิวชั เทียมทดั, 2558) 

นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีมีความส าคญัอีกอย่างหน่ึง คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ซ่ึงมีงาน
การศึกษาหลายช้ิน แสดงใหเ้ห็นวา่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการศึกษา
ของเด็ก เน่ืองจาก จ านวนสมาชิกมากมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาของครัวเรือนต่อ
เด็กลดนอ้ยลง (วิโรจน์ ณ ระนอง, อญัชนา ณ ระนอง และอรรถกฤต, 2549) และจากงานการศึกษา
ของ Downey (1995) ไดอ้ธิบายแบบจ าลองของการถดถอยของทรัพยากร (Dilution Model) ว่า 
จ  านวนพี่น้อง (Number of Sibling) คุณลกัษณะครัวเรือน (Background Characteristics) เช่น 
การศึกษาของพอ่แม่ รายไดข้องครัวเรือน อาชีพของพ่อแม่ และสถานะของพ่อแม่ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีจะมีผลต่อทรัพยากรของพ่อแม่ท่ีมีต่อตวัเด็ก ซ่ึงจะมีผลกระทบไปถึงผลลพัธ์ทางการศึกษา
ของเด็ก ดงัภาพท่ี 2.2  

 

 
 

ภาพที ่2.2  แผนภาพแบบจ าลองการถดถอยของทรัพยากร (Dilution Model) 
แหล่งทีม่า:  Downey, 1995. 

 
ดงันั้น เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ใจวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่ออตัราการคงอยูข่องนกัเรียน ผูว้ิจยัจึง

สรุปผลการศึกษาท่ีมีผลต่อการศึกษาของเด็ก ดงัตารางท่ี 2.1 และสรุปทิศทางความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาของเด็กไวใ้นตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.1  สรุปการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็ก 
 

ช่ือผู้วจิยั วตัถุประสงค์ในการศึกษา ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา/กลุ่มตวัอย่าง วธีิการศึกษา ผลการวจิยั 
Downey, 1995. ศึกษาเก่ียวกับการกระจาย

ของทรัพยากรในครัวเรือน
กบัขนาดของครอบครัว 

National Education Longitudinal 
Study of 1988 (NELS:88) จ านวน
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กท่ีก าลงัเรียนอยู ่
24,599 คน 

วธีิก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด (OLS 
Regression) 

ขนาดของครอบครัวท่ีใหญ่ข้ึน ทรัพยากรไม่วา่จะเป็น
ดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืนๆจะกระจายไปสู่เด็กนอ้ยลง 

วโิรจน์ ณ ระนอง, 
อญัชนา ณ ระนอง และ
อรรถกฤต เลก็ศิวไิล, 2549. 

ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการ
เรียนต่อของเด็กในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย และ
ผลกระทบของนโยบายเรียน
ฟรี 12 ปี  

ขอ้มูลทุติยภูมิจากโครงการส ารวจเด็ก
และเยาวชนประจ าปี พ.ศ.2540 และ 
ปี พ.ศ. 2545 โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
จ านวน 1,281 คน และ 3,724 คน  
ในปี พ.ศ. 2539 และปี พ.ศ. 2545 
ตามล าดบั 

แบบจ าลองโพบิต 
(Probit Model) 

ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษา จ านวนเดก็และเยาวชนใน
ครัวเรือน อายเุด็ก/เยาวชน และการศึกษาของพอ่แม่
หรือหวัหนา้ครัวเรือน มีผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อ
ของเด็ก 

Vu, 2012. ศึกษา ปั จจัยของหั วหน้ า
ครัวเรือนท่ีมีผลต่อการใช้
จ่ายดา้นการศึกษาแก่เด็ก 

Vietnam Household Living 
Standards Survey (VHLSS) กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 9,189 ครัวเรือน 

แบบจ าลองโทบิต 
(Tobit Model) 

ครัวเรือนท่ีมีทรัพยากรหรือทุนมนุษยดี์ เช่น ระดบั
การศึกษาของพอ่แม่ (หวัหนา้ครัวเรือน) รายไดข้อง
หวัหนา้ครัวเรือน อาชีพท่ีดี จะมีความสามารถในใช้
จ่ายในการศึกษาใหเ้ด็กไดม้ากกวา่ และคุณลกัษณะ
ของหวัหนา้ครัวเรือนท่ีเป็นม่ายและแยกกนัอยูจ่ะท า
ใหก้ารลงทุนในการศึกษาของเดก็ลดลง 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วจิยั วตัถุประสงค์ในการศึกษา ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา/กลุ่มตวัอย่าง วธีิการศึกษา ผลการวจิยั 
Pattranuch Sornprasith, 2011. เพ่ือหาตวัก าหนดและ

วเิคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของอตัราการเขา้เรียนของ
เด็กกลุ่มปกติกบัเด็กดอ้ย
โอกาสในระดบัการศึกษา
ภาคบงัคบั 

ขอ้มูลทุติยภูมิ จากการส ามะโน
ประชากรหน่วยครัวเรือนปี พ.ศ. 
2541 และปี พ.ศ. 2549 กลุ่มตวัอยา่ง
อาย ุ7-18 ปี  

แบบจ าลองโลจิต       
(Logit Model)  

คุณลกัษณะของหวัหนา้ครัวเรือน และ
นกัเรียน มีผลต่อโอกาสการเขา้รับการศึกษา
ของเด็กทั้งสองกลุ่ม เช่น เพศ อาย ุท่ีตั้ง
ครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบั
การศึกษาของพอ่แม่ สถานภาพสมรสของพอ่
แม่ และรายไดข้องครัวเรือน 

ธิติมา พลบัพลึง, สุวมิล เฮง
พฒันา และดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 
2557. 

ศึกษาความเหล่ือมล ้าและ
โอกาสการส าเร็จการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาระหวา่ง
ครัวเรือนเมืองและชนบท 

ขอ้มูลทุติยภูมิจากการส ารวจขอ้มลู
ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของ
ครัวเรือน ปี พ.ศ.2554 กลุ่มตวัอยา่ง
อาย ุ23-30 ปี จ านวน 6,088 คน 

แบบจ าลองโลจิสติก
พหุกลุ่ม  
(Mutinomail Logit 
Model) 

สินทรัพยท์างการเงินของครัวเรือน และระดบั
การศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือน ท าใหเ้กิด
ความเหล่ือมล ้าในโอกาสของความส าเร็จทาง
การศึกษา 

Rubkwan 
Tharmmapornphilas, 2013. 

ศึกษาผลกระทบของปัจจยั
หวัหนา้ครัวเรือนต่อการ
ตดัสินใจในการศึกษาของ
เด็ก 

ขอ้มูลจาก Labor Force Survey ปี 
ค.ศ. 2005 และปี ค.ศ. 2006 อาย ุ15-
17 ปี จ านวน 21,855 คน 

แบบจ าลองโพบิต     
(Probit Model) 

รายไดข้องหวัหนา้ครัวเรือน การศึกษาของ
หวัหนา้ครัวเรือน มีผลต่อการศึกษาของเด็ก 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วจิยั วตัถุประสงค์ในการศึกษา ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา/กลุ่มตวัอย่าง วธีิการศึกษา ผลการวจิยั 
ดิเรก ปัทมสิริวฒัน,์ สุวมิล 
เฮงพฒันา และพดุตาน 
พนัธุเณร, 2555. 

ค านวณโอกาสการศึกษา 
ระดบัอดุมศึกษา ของคนสอง
รุ่น คือรุ่นพอ่แม่และรุ่นลูก 

ฐานขอ้มูลครัวเรือนของส านกังาน
สถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 จ านวน 
43,830 ครัวเรือน ตวัอยา่ง สมาชิก
ครัวเรือนรวม 139,830 คน 

การวเิคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกแบบ
หลายกลุ่ม(Multinomal 
regression) 

โอกาสการเรียนต่อของเด็กสมัพนัธ์กบั
ฐานะทางเศรษฐกิจของหวัหนา้ครัวเรือน 
ในครัวเรือนท่ีร ่ ารวยเยาวชนมีโอกาสเรียน
ต่อสูงกวา่เยาวชนในครัวเรือนยากจน 

Nam and Huang, 2008. ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของ
พอ่แม่กบัการศึกษาของเด็ก 

Panel Study of Income Dynamics 
(PSID) จ านวน 5 ปี ค.ศ. 1984-1999 
กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ15-17 ปี 

การวเิคราะห์หลายตวัแปร 
(Multivariate Analysis ) 

สินทรัพยข์องผูป้กครองท่ีมีบทบาทส าคญั
ต่อการส าเร็จการศึกษาของเด็ก  

ศิวชั เทียมทดั, 2557. 
 

เพื่อท าการประเมินผลกระทบ
ของโครงสร้างครอบครัวท่ีมี
ผลต่อการพฒันาทกัษะทาง
ปัญญาของเด็กนกัเรียนไทย 

ขอ้มูลการส ารวจทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ท่ีเป็นตวัแทนระดบัประเทศ จาก
โครงการประเมินผลนกัเรียนในระดบั
นานาชาติ หรือ PISA ของประเทศไทย 

ประมาณการทางเศรษฐ
มิติในรูปแบบสมการ Log 
Function 

การอาศยัอยูใ่นครอบครัวท่ีมีพอ่แม่ไม่
ครบถว้นนั้นส่งผลทางลบอยา่งมีนยัยะ
ส าคญัทางสถิติต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ของเด็กในทุกดา้น 
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ตารางที ่2.2  สรุปทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาและการตดัสินใจ  
                      เรียนต่อของเด็ก 
 

ผู้วจิัย ตัวแปร ผลลพัธ์ 

ตัวแปรที่เกีย่วข้องคุณลักษณะของตัวนักเรียน (Retention Studies Related to Student Characteristics ) 
Pattranuch Sornprasith (2011)  
วิโรจน์ ณ ระนอง, อญัชนา ณ ระนอง  
และ อรรถกฤต เลก็ศิวิไล (2549) 

อายเุด็ก - 

Pattranuch Sornprasith (2011) เพศเด็ก + 

ตัวแปรที่เกีย่วข้องกบัคุณลกัษณะครัวเรือน (Household Characteristics) 

Pattranuch Sornprasith (2011) 
Vu (2012) 
ศิวชั เทียมทดั (2557) 

สถานะของหวัหนา้ครัวเรือน
หยา่ ม่าย  
แยกกนัอยู ่

- 

Pattranuch Sornprasith ( 2011), 
ธิติมา พลบัพลึง สุวิมล เฮงพฒันา และดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2557) 
วิโรจน์ ณ ระนอง, อญัชนา ณ ระนอง  
และอรรถกฤต เล็กศิวิไล (2549)  
Rubkwan Tharmmapornphilas (2013) 

การศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน + 

Pattranuch Sornprasith (2011), 
ธิติมา พลบัพลึง สุวิมล เฮงพฒันา และดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2557) 
Huy,Vu Quang (2012) 
Huang (2008) 
Rubkwan Tharmmapornphilas (2013) 

รายได/้สินทรัพยข์องครัวเรือน + 

Pattranuch Sornprasith (2011) อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน + 

Pattranuch Sornprasith (2011)  
วิโรจน์ ณ ระนอง, อญัชนา ณ ระนอง  
และ อรรถกฤต เลก็ศิวิไล (2549) 
Downey (1995) 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ขนาดของครัวเรือน 

- 

 



 
บทที ่3 

 
  วธีิการศึกษา 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ีผ่านมา ได้น ามาใช้ก าหนดวิธี

การศึกษาเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  ศึกษาตัวบ่งช้ีทางการศึกษา 
 

ในส่วนแรกจะท าการศึกษาตวับ่งช้ีทางการศึกษา เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจภาพรวมของระบบ
การศึกษาไทย โดยกรอบแนวคิดดา้นตวับ่งช้ีไดด้ดัแปลงมาจาก ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการศึกษาน้ีโดยจ าแนกตวับ่งช้ีออกเป็น 
4 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากร ดา้นการน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต และขอ้มูลทางสถิติจาก
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการวเิคราะห์ ซ่ึงในแต่ละดา้นจะ
มีตวับ่งช้ีท่ีใช้จะมีแตกต่างกนัออกไป นอกจากน้ี ตวับ่งช้ีท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นยงัจะสะทอ้นให้เห็น 
ความทัว่ถึง ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ คุณภาพ และผลลพัธ์ของการศึกษา ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่3.1  ประเภทของตวับ่งช้ีทางการศึกษา 
 
3.1.1  ตัวบ่งช้ีด้านทรัพยากร 
จะเป็นส่วนท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง การจดัสรรทรัพยากรวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยจะ

ศึกษาจากงบประมาณรายจ่ายทางด้านการศึกษาท่ีรัฐจดัสรรให้ ซ่ึงตวับ่งช้ีท่ีใช้คือ ร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 

ทรัพยากร การน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ 
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3.1.2  ตัวบ่งช้ีการน าเข้า 
จะพิจารณา จ านวนนักเรียนต่อประชากรในวยัเรียน เพื่อเป็นตัวสะท้อนความทั่วถึง 

(Accessibility) วา่เด็กทุกคนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง กล่าวคือ ประชากรท่ีอยูใ่นวยั
เรียนควรท่ีจะไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

 
3.1.3  ตัวบ่งช้ีกระบวนการผลติ 
จะเป็นส่วนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา (Efficiency) โดยจะใช้

ทรัพยากรเทียบกบัผลผลิต เพื่อศึกษากระบวนการผลิตวา่มีประสิทธิภาพเพียงใด ซ่ึงในการศึกษาน้ี
จะบ่งช้ีจาก อตัราการออกกลางคนั อตัราการคงอยู ่อตัราการเรียนต่อ เป็นตน้ 

 
3.1.4  ตัวบ่งช้ีผลผลติ 
จะพิจารณาจาก ค่าจา้งเฉล่ีย ของผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละระดบัเปรียบเทียบกนั เพื่อสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึง ผลกระทบ (Outcome) ท่ีไดรั้บจากกระบวนการศึกษา 
 

 
 
ภาพที ่3.2  จ  าแนกประเภทของตวับ่งช้ีทางการศึกษา 
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3.2  ศึกษาตัวแปรทีม่ผีลต่ออตัราการคงอยู่โดยการประมาณการทางเศรษฐมติิ 
 
ในส่วนท่ีสอง จะศึกษาสาเหตุของการลดลงของอตัราการคงอยูข่องนกัเรียนตามระดบัชั้น

ของนักเรียน (อายุ) โดยอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านการศึกษา และขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมครัวเรือน (Social Economic Status: SES) จากส านกังานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงเป็นขอ้มูลส ารวจซ ้ า 
(Panel Data) เพื่อท่ีจะไดศึ้กษาการตดัสินใจในการเรียนต่อของเด็กคนเดิม ขอ้มูลรายครัวเรือน 
จ าแนกตามภูมิภาค เมือง/ชนบท จงัหวดั โดยใช้แบบจ าลอง Logit ในการวิเคราะห์ท่ีจะใช้หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ (Explanatory Variable) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ซ่ึง
จะมีค่าจ ากดัอยูช่่วงใดช่วงหน่ึง เช่น เป็นค าตอบประเภทใช่หรือไม่ใช่ ค่าตวัแปรตามจะเกิดข้ึนเพียง
สองค่าคือ 0 กบั 1 สามารถเขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไดเ้ป็น 

 

            
    

      
 

 

       
        

 
โดยท่ีฟังกช์นั        แทนการแจกแจงสะสม  ของการแจกแจงทัว่ไปแบบโลจิสติก 

(The Cumulative Standard Logistic Distribution) 
การประมาณค่าพารามิเตอร์จะใชว้ิธี Maximum-likelihood และการพิจารณานยัส าคญัของ

ตวัแปรอิสระ โดยสามารถดูไดจ้ากค่า Z (Standard Error) ของตวัแปรนั้นๆ นอกจากน้ีจะใช ้
Marginal Effect มาอธิบายถึงอตัราการเปล่ียนแปลงตวัแปรอิสระ เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) ท่ีไดจ้ากการประมาณการโลจิต (Logit Regression) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรเม่ือเปล่ียนแปลงของตวัแปรไดเ้หมือนกรณีสัมประสิทธ์ิของท่ีมาจากการประมาณการ
จากสมการเส้นตรง 

การค านวณ Marginal Effect ของ Logit  สามารถค านวณไดจ้าก 
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ในการประมาณการสมการ ผูว้จิยัไดก้  าหนดรูปแบบของแบบจ าลองให้เด็กท่ีเรียนจบในแต่
ระดบัชั้นมีทางเลือกอยูส่องทางคือ เรียนต่อ หรือไม่เรียนต่อ โดยให้ Y=1 ถา้เรียนต่อ และ Y=0 ถา้
ไม่เรียนต่อ 

 

   
  ถา้ยงัศึกษาต่อ

      ถา้ไม่ไดศึ้กษาต่อ
  

 
การศึกษาในส่วนน้ี จะวิเคราะห์โอกาสในการเรียนต่อของเด็ก ระดบัชั้นประถมศึกษาถึง

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีอาย ุ6-17 ปี ในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2555 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
เด็กคนเดิมเพื่อจะศึกษาวา่ในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2555 เด็กกลุ่มน้ียงัอยูใ่นระบบการศึกษา
หรือไม่ หากเด็กยงัอยูใ่นระบบทั้งสองปี จะถือวา่เด็กยงัตดัสินใจเรียนต่อ ในขณะท่ี หากในปี พ.ศ. 
2553 เด็กอยู่ในระบบ แต่ปี  พ.ศ.  2555 เด็กไม่อยู่ในระบบการศึกษา จะถือว่าเด็กไม่ได้เรียนต่อ 
เช่นเดียวกนั หากเด็กไม่อยู่ในระบบการศึกษาปี พ.ศ. 2553 แต่ในปี พ.ศ. 2555 กลบัเขา้มาอยูใ่น
ระบบ จะถือวา่เด็กตดัสินใจเรียนต่อ 
 

3.2.1  แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 
นอกจากการวิเคราะห์เชิงสถิติพรรณนา ในดา้นตวับ่งช้ีต่างๆ ทางการศึกษาแลว้ ยงัมีการ

วิเคราะห์ถึงโอกาสในการศึกษาต่อของเด็ก จากแบบจ าลองโลจิต (Logit Model) โดยศึกษาว่ามี
สาเหตุใดบ้างท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการเรียนต่อของเด็กในแต่ละช่วงชั้ นจ าแนกเป็น ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6) ระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ระดบัชั้นการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปแบบจ าลองท่ี
ใชใ้นงานวจิยัได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1  สรุปแบบจ าลองท่ีใชใ้นการประมาณการสมการโอกาสการเรียนต่อของเด็ก 
 

แบบจ าลอง การวเิคราะห์   ตัวแปรตามทีใ่ช้ 

1 

ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ศึกษาสาเหตุ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อของเด็ก
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

  เด็กและเยาวชน ท่ีก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

2 

ระดบัการศึกษาภาคบังคบั : ศึกษาสาเหตุท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อของเด็กระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

 เด็กและเยาวชน ท่ีก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น : ศึกษาสาเหตุท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อของเด็กระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

  เด็กและเยาวชน ท่ีก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

4 

ระดบัมธัยมตอนปลาย : ศึกษาสาเหตท่ีุมี
ผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อของเดก็ระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

  เด็กและเยาวชน ท่ีก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 
หมายเหตุ:  แบบจ าลองท่ี 4 เป็นแบบจ าลองหลกัในการวเิคราะห์ 
 

3.2.2  ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
ศึกษาสาเหตุของการลดลงของอตัราการคงอยูข่องนกัเรียนตามระดบัชั้นของนกัเรียน (อายุ) 

โดยอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิจากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดา้น
การศึกษา และขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน (Social Economic Status: SES) 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลส ารวจซ ้ า (Panel Data) ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2555 โดยศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งเด็ก
และเยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 6-17 ปี ท่ีสามารถระบุระดบัการศึกษาได ้
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ตารางที ่3.2  ระดบัท่ีก าลงัศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ระดบัทีก่ าลงัเรียน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ประถมศึกษา 5.39 

ประถมศึกษา 49.67 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 25.47 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 10.84 

ปวช. 3.44 
ไม่เขา้ข่าย 5.18 
รวม (คน) 3,376 

 
ตารางที ่3.3  สถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ขณะนีก้ าลงัเรียนอยู่ ร้อยละ 

เรียนอยูใ่นสถานศึกษารัฐบาล 83.26 
เรียนอยูใ่นสถานศึกษาเอกชน 11.76 
ไม่ไดเ้รียนแลว้ 4.98 

รวม (คน) 3,376 

 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาศึกษามีจ านวน 3,201 คน เป็นเพศชาย 1,764 คน และเพศหญิง 

1,612 คน อายุอยูร่ะหวา่ง 6-17 ปี ในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูส่ถานศึกษาของรัฐบาลจ านวน 
2,811 คน ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน 397 คน และไม่ไดศึ้กษาแลว้ 168 คน ท่ีตอ้งรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ี ไม่ไดศึ้กษาแลว้ ในงานศึกษาช้ินน้ีเน่ืองจาก ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ เด็กกลุ่มน้ีอาจตดัสินใจ
กลบัเขา้มาเรียนต่ออีกคร้ัง เม่ือจ าแนกระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ก าลงัศึกษาอยู่ระดบั
ประถมศึกษา 1,677 คน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 860 คน และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและ 
ปวช. 482 คน ซ่ึงในการประมาณการสมการโอกาสการเรียนต่อของเด็กจะไม่รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถระบุการศึกษาได้ ในขณะท่ีจะ
รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูร่ะดบัต ่ากวา่ประถมศึกษาอยูใ่นงานการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย เน่ืองจากในอีก 
2 ปีขา้งหนา้ เด็กมีโอกาสท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัประถมศึกษา 

ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อของเด็ก ผูว้ิจยัจะแบ่งตวัแปรอิสระเป็น 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นอุปสงคข์องการศึกษา (Demand for Education) และปัจจยัทางดา้นอุปทานของ
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การศึกษา (Supply for Education) โดยตวัแปรทางดา้นอุปสงคข์องการศึกษา ไดแ้ก่คุณลกัษณะของ
เด็ก (Child Characteristic) คุณลกัษณะของครัวเรือน (Household Characteristic) และคุณลกัษณะ
ทางสังคม 

ในส่วนของอุปทานของการศึกษาจะประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะของโรงเรียนและปัจจยั
น าเขา้อ่ืนๆ โดยรายละเอียดของตวัแปร นิยาม ค าจ  ากดัความและวิธีการวดัท่ีไดก้ล่าวเอาไวข้า้งตน้ 
ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3.4 

 
ตารางที ่3.4  ค าจ ากดัความและการวดัตวัแปร 
 

ตวัแปร ค าจ ากดัความและการวดั 

ตวัแปรตาม 
การตดัสินใจเรียนต่อ ตวัแปรหุ่นมีค่าเท่ากบั 1 ถา้ปี พ.ศ. 2553 ศึกษาอยูใ่น

ระบบ และปี พ.ศ. 2555 ยงัคงอยูใ่นระบบการศึกษา 
(เรียนต่อ) และหากมีค่าเท่ากับ 0 ถา้ปี พ.ศ. 2553 
ศึกษาอยูใ่นระบบแลว้ปี พ.ศ. 2555 ไม่ไดศึ้กษาอยูใ่น
ระบบการศึกษา (ไม่ไดเ้รียนต่อ) 

ตวัแปรอสิระ 
ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของตวัเดก็ 
อายขุองเด็ก (Agech) ตวัแปรเชิงปริมาณท่ีสะทอ้นว่า อายุท่ีมากข้ึนน่าจะ

ท าให้โอกาสทางการศึกษาของเด็กลดลง และเพ่ิม
โอกาสท่ีจะเขา้สู่ตลาดแรงงานมากข้ึน 

เพศของเด็ก (Sexch) ตวัแปรหุ่นมีค่าเท่ากบั 1 ถา้เป็นเพศหญิง และหากมี
ค่าเท่ากบั 0 เม่ือเป็นเพศชาย 

ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของครอบครัว 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (Member) ตวัแปรเชิงปริมาณท่ีสะทอ้นวา่ ถา้จ านวนสมาชิกใน

ครัวเ รือนเ พ่ิมมากข้ึน ท าให้โอกาสการเข้า รับ
การศึกษาของเด็กลดลง และในขณะเดียวกัน 
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ไม่วา่จะเป็นดา้นการเงินหรืออ่ืนๆ ก็
จะกระจายไปสู่เด็กแต่ละคนน้อยลง ซ่ึงอาจท าให้
ส่วนแบ่งเพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นการศึกษาของเด็กลดลง 

อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน (Agehh) ตัวแปรเชิงปริมาณท่ีสะท้อนความสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรของครัวเรือน ภายใตแ้นวคิด Life-Cycle 
Hypothesis ในช่วงกลางของช่วงชีวติเป็นช่วงท่ีมี 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

 

ตวัแปร ค าจ ากดัความและการวดั 
 ประสิทธิภาพในการท างานสูงท าให้ผู ้บริโภคมี

รายได้มากกว่ารายจ่าย ซ่ึงสามารถอธิบาย Age-
Earning Profile ท่ี เม่ือคนอายมุากข้ึน ค่าแรงท่ีไดรั้บ
ก็มีแนวโนม้สูงข้ึนตามประสบการณ์ท่ีมากข้ึน 

เพศของหวัหนา้ครัวเรือน (Sexhh) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากเป็นเพศหญิง และมีค่า
เท่ากบั 1 หากเป็นเพศชาย 

ระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน  
ก่อนประถมศึกษา (P_edhh1) ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือนมี

ระดบัการศึกษา ท่ีระดบัก่อนประถมศึกษา และมีค่า
เท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

ประถมศึกษา (P_edhh2) ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือนมี
ระดับการศึกษา ท่ีระดับประถมศึกษา และมีค่า
เท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

มธัยมศึกษาตอนตน้ (P_edhh3) ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือนมี
ระดบัการศึกษา ท่ีระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมี
ค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (P_edhh4) ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือนมี
ระดบัการศึกษา ท่ีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และมี
ค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ (ใชเ้ป็นกลุ่มอา้งอิงส าหรับ
การศึกษาของหัวหน้าครัวเ รือน เพื่อจะได้เ ห็น
ผลกระทบจากการไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (P_edhh5) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือนมี
ระดับการศึกษา ท่ีระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

สถานะของหัวหน้าครัวเรือน  
โสด (P_Statushh1) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากสถานะของหัวหน้า

ครัวเรือนคือ โสด และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 
สมรส (P_Statushh2) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากสถานะของหัวหน้า

ครัวเรือนคือ สมรส และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 
(ใช้เ ป็นกลุ่มอ้างอิงส าหรับสถานะของหัวหน้า
ครัวเรือน) 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

 

ตวัแปร ค าจ ากดัความและการวดั 
ม่าย (P_Statushh3) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากสถานะของหัวหน้า

ครัวเรือนคือ ม่าย และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 
หยา่ (P_Statushh4) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากสถานะของหัวหน้า

ครัวเรือนคือ หยา่ และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 
แยกกนัอยู ่(P_Statushh5) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากสถานะของหัวหน้า

ครัวเรือนคือ แยกกนัอยู่ และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็น
อ่ืนๆ 

อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน  
เกษตร/ประมง (P_jobhh1) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน

ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตร/ประมง และมีค่า
เท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ (ใชเ้ป็นกลุ่มอา้งอิงส าหรับ
อาชีพของหวัหนา้ครัวเรือน) 

การผลิต (หตัถกรรม) (P_jobhh2) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลกัเป็นการผลิต (หัตถกรรม) และมี
ค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

การผลิต (อุตสาหกรรม) (P_jobhh3) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลักเป็นการผลิต (อุตสาหกรรม) 
และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั (P_jobhh4) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลักเป็นผู ้ค ้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ (P_jobhh5) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลกัเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
มีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน (P_jobhh6) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลกัเป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน และ
มีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

รับจา้งทัว่ไป (P_jobhh7) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลกัรับจา้งทัว่ไป และมีค่าเท่ากบั 0 
หากเป็นอ่ืนๆ 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

 

ตวัแปร ค าจ ากดัความและการวดั 
พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน (P_jobhh6) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน

ประกอบอาชีพหลกัเป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน และ
มีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 

รับจา้งทัว่ไป (P_jobhh7) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากหัวหน้าครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลกัรับจา้งทัว่ไป และมีค่าเท่ากบั 0 
หากเป็นอ่ืนๆ 

ฐานะทางเศรษฐกจิ * 
Asset Index1 ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากดัชนีการถือครอง

สินทรัพย ์คือ ชั้นท่ี 1 เป็นยากจนสุด และมีค่าเท่ากบั 
0 หากเป็นอ่ืนๆ (ใชเ้ป็นกลุ่มอา้งอิง) 

Asset Index 2 ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากดัชนีการถือครอง
สินทรัพย ์คือ ชั้นท่ี 2 เป็นยากจน และมีค่าเท่ากบั 0 
หากเป็นอ่ืนๆ 

Asset Index 3 ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากดัชนีการถือครอง
สินทรัพย ์คือ ชั้นท่ี 3 เป็นปานกลาง และมีค่าเท่ากบั 
0 หากเป็นอ่ืนๆ 

Asset Index 4 ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากดัชนีการถือครอง
สินทรัพย ์คือ ชั้นท่ี 4 เป็นร ่ ารวย และมีค่าเท่ากบั 0 
หากเป็นอ่ืนๆ 

Asset Index 5 ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากดัชนีการถือครอง
สินทรัพย ์คือ ชั้นท่ี 5 เป็นร ่ ารวยสุด และมีค่าเท่ากบั 
0 หากเป็นอ่ืนๆ 

สภาพแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยั (Home) ตวัแปรหุ่น โดยมีค่าเป็น 1 ถา้มีปัญหา และเป็น 0 ถา้
ไม่เป็นปัญหา เช่น บ้านมีสภาพคบัแคบ ช ารุดทรุด
โทรม 

ภูมภิาคทีเ่ดก็อาศัยอยู่  
กรุงเทพ และปริมณฑล (P_reg1) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากอาศัยอยู่ในกรุงเทพ 

และปริมณฑล และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ (ใช้
เป็นกลุ่มอา้งอิงส าหรับภูมิภาคท่ีเด็กอาศยัอยู)่ 

ภาคกลาง (P_reg2) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากอาศยัอยู่ในภาคกลาง 
และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

 

ตวัแปร ค าจ ากดัความและการวดั 
ภาคเหนือ (P_reg3) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากอาศยัอยู่ในภาคเหนือ 

และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (P_reg4) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 หากอาศยัอยู่ภาคตะวนั-

ออกเฉียงเหนือ และมีค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 
ภาคใต ้(P_reg5) ตวัแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 หากอาศยัอยู่ภาคใต ้และมี

ค่าเท่ากบั 0 หากเป็นอ่ืนๆ 
สถานทีอ่ยู่ตามเขตการปกครอง ตวัแปรหุ่น แบ่งตามเขตการปกครอง ดังน้ี ในเขต

และนอกเขตเทศบาล โดยมีค่าเป็น 0 หากอยู่ในเขต
เทศบาล และเป็น 1 เม่ืออยูน่อกเขตเทศบาล 

ปัจจยัด้านโรงเรียน 
จ านวนนักเรียนต่อครู (Stuperch) ค านวณจาก จ านวนนักเรียนหารด้วยจ านวนครู

จ าแนกตามจงัหวดั 
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน (Sturerroom) ค านวณจาก  จ านวนนัก เ รียนหารด้วยจ านวน

หอ้งเรียนจ าแนกตามจงัหวดั 
งบประมาณการศึกษารายจงัหวดั (BE) งบประมาณการศึกษารายจังหวดัหารด้วยจ านวน

นกัเรียนรวมของแต่ละจงัหวดั (หน่วย : 10,000 บาท) 

 

หมายเหตุ:  *ค านวณจากดชันีสินทรัพยซ่ึ์งค่าท่ีค  านวณมาจากจ านวนหอ้ง โทรทศัน์ เคร่ืองเล่น/วซีีดี/ดีวดีี เคร่ือง
ซกัผา้/เคร่ืองอบผา้ โทรศพัท ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
โดยวิธีการ  Principle Component Analysis ของ Hotelling (1933) โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น โดย
ก าหนดใหช้ั้นท่ี 1 เป็นชั้นท่ียากจนสุด ชั้นท่ี 2 เป็นยากจน ชั้นท่ี 3 เป็นปานกลาง ชั้นท่ี 4 เป็นร ่ ารวย 
และชั้นท่ี 5 เป็นชั้นท่ีร ่ ารวยสุด 

 



 
บทที ่4 

 

วธีิการศึกษา 

 

4.1  การวเิคราะห์เชิงสถิติพรรณนา 
 

ในส่วนแรกจะท ำกำรวิเครำะห์ภำพรวมกำรศึกษำของประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทำงสถิติ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยอำ้งอิงและดดัแปลงขอ้มูลตวับ่งช้ีทั้ง 4 ดำ้น คือ ตวั
บ่งช้ีดำ้นทรัพยำกร ตวับ่งช้ีดำ้นกำรน ำเขำ้ ตวับ่งช้ีดำ้นกระบวนกำร และตวับ่งช้ีดำ้นผลผลิต เพื่อ
น ำมำวเิครำะห์ใหเ้ขำ้ใจถึงสภำพกำรศึกษำเบ้ืองตน้ของประเทศไทยในปัจจุบนัวำ่เป็นอยำ่งไร  

หำกพิจำรณำนโยบำยและกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีสนบัสนุนกำรศึกษำแลว้ น่ำจะมีผลให้เด็กไดมี้
โอกำสเขำ้ถึงกำรศึกษำท่ีเท่ำเทียมกนั จำกควำมคำดหวงัท่ีว่ำนโยบำยเรียนฟรี 12 ปี (ระดบัชั้น
อนุบำลถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 จนกระทัง่ปรับขยำยเป็นนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี (ระดบัชั้น
อนุบำลถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 จะท ำให้เด็กจำกครัวเรือนยำกจนมีโอกำสไดเ้ขำ้เรียนอย่ำง
ทัว่ถึง แต่ในสภำพควำมเป็นจริงท่ีมีกำรหยบิยกข้ึนมำพิจำรณำ พบวำ่ เด็กท่ีมำจำกครัวเรือนท่ียำกจน
ยงัมีโอกำสไดรั้บกำรศึกษำท่ีน้อยกว่ำเด็กท่ีมำจำกครอบครัวมีรำยไดสู้งกว่ำ ปัญหำทำงครอบครัว 
ปัญหำควำมยำกจน ตลอดจนปัญหำจำกสภำพแวดลอ้มต่ำงๆ ก็มกัจะท ำให้เด็กตอ้งออกจำกระบบ
กำรศึกษำกลำงคนั ท ำให้ไม่จบกำรศึกษำภำคบงัคบัตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรศึกษำ ซ่ึงปัญหำควำม
ไม่เท่ำเทียมในกำรไดรั้บโอกำสทำงกำรศึกษำไดแ้สดงใหเ้ห็นจำกขอ้มูลทำงสถิติ ดงัน้ี 

 
4.1.1  ตัวบ่งช้ีด้านทรัพยากร 
เม่ือพิจำรณำงบประมำณดำ้นกำรศึกษำ พบว่ำ  งบประมำณกำรศึกษำมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ ในปี พ.ศ. 2555 งบประมำณทำงดำ้นกำรศึกษำเพิ่มข้ึนเป็น 444,483.5 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25.13 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2550 ในขณะท่ี สัดส่วนของงบประมำณกำรศึกษำต่องบประมำณ
แผน่ดิน มีแนวโนม้ลดลงจำกร้อยละ 22.68 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 18.68 ในปี พ.ศ. 2555 และ
เม่ือจ ำแนกงบประมำณด้ำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยเปรียบเทียบงบประมำณ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเทียบกบังบประมำณกำรศึกษำ พบว่ำ สัดส่วนของงบประมำณกำรศึกษำขั้น
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ฐำนต่องบประมำณกำรศึกษำ เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2555 จำกร้อยละ 69.10 เป็นร้อยละ 
76.61 ตำมล ำดบั จำกตำรำงท่ี 4.1. 

โดยภำพรวม งบประมำณดำ้นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง น่ำจะสำมำรถท ำ
ให้เด็กได้เขำ้ถึงกำรศึกษำได้อย่ำงทัว่ถึง แต่ในสภำพควำมเป็นจริงแลว้ ยงัมีเด็กจ ำนวนไม่น้อยท่ี
ไม่ไดรั้บกำรศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือจบระดบักำรศึกษำภำคบงัคบั ซ่ึงจะสังเกตได้จำก 
กำรออกกลำงคนั อตัรำกำรคงอยู ่และจ ำนวนนกัเรียนต่อประชำกร ท่ีจะกล่ำวในล ำดบัต่อไป 
 
ตารางที ่4.1  งบประมำณกำรศึกษำปี พ.ศ. 2550-2555 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2558ง. 
 

 
 

ภาพที ่4.1  งบประมำณกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2550-2555 
แหล่งทีม่า:  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2558ก. 
 
 
 

ปี GDP
งบประมาณ

แผ่นดนิ (N.B.)

งบประมาณ

การศึกษา (E.B.)
E.B./GDP E.B./N.B

2550 8,525,197 1,566,200 355,241.1 4.17 22.68

2551 9,080,466 1,660,000 364,634.2 4.02 21.97

2552 9,041,551 1,951,700 419,233.2 4.64 21.48

2553 10,104,821 1,700,000 379,124.8 3.75 22.3

2554 10,539,400 2,169,968 423,562.0 4.02 19.52

2555 11,572,300 2,380,000 444,483.5 3.84 18.68
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4.1.2  ตัวบ่งช้ีด้านการน าเข้า 
4.1.2.1  จ  ำนวนนกัเรียนต่อประชำกรวยัเรียน 
โอกำสและควำมเท่ำเทียมกนัท่ีทุกคนสำมำรถไดรั้บกำรศึกษำอยำ่งทัว่ถึง ซ่ึงสำมำรถ

สะทอ้นให้เห็นได้จำกกำรส ำรวจจ ำนวนของนกัเรียนต่อประชำกรวยัเรียน พบว่ำ ตั้งแต่ระดบัชั้น
ประถมศึกษำถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย มีร้อยละจ ำนวนนกัเรียนต่อประชำกรลดลงอย่ำง
ต่อเน่ืองจำก ร้อยละ 59.20 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 57.32 ในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงในระดบัชั้น
มธัยมศึกษำตอนตน้มีจ ำนวนนกัเรียนต่อประชำกรร้อยละ 71.10 หรือกล่ำวไดอี้กอย่ำงหน่ึงว่ำ มี
นกัเรียนท่ีไม่ได้เขำ้ถึงกำรศึกษำภำคบงัคบัจ ำนวนกว่ำ 750,000 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 ของ
ประชำกรวยัเรียนระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ทั้งหมด โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอน
ปลำยท่ีมีจ ำนวนนกัเรียนต่อประชำกรวยัเรียนเพียงร้อยละ 39.49 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่ำเด็กร้อยละ 
60.51 ท่ีอยูใ่นวยัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย ไม่มีโอกำสไดรั้บกำรศึกษำ หรือเด็กประมำณ 
5,400,000 คนท่ีไม่ไดเ้ขำ้ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดงัท่ีแสดงในตำรำงท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  จ ำนวนนกัเรียนต่อประชำกรวยัเรียนปี พ.ศ. 2552-2556 
 

รายการ ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 

นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษำ 1,044,694 1,037,074 1,010,700 980,825 921,489 
ประชำกรอำย ุ3-5 ปี 2,391,976 2,394,796 2,394,796 2,361,448 2,346,484 
ร้อยละ 43.67 43.31 42.20 41.53 39.27 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษำ 3,651,613 3,525,976 3,461,367 3,386,853 3,329,922 
ประชำกรอำย ุ6-11 ปี 5,123,190 4,940,903 4,940,903 4,822,913 4,773,859 
ร้อยละ 71.28 71.36 70.06 70.22 69.75 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 2,172,287 2,143,430 2,036,863 1,901,340 1,829,744 
ประชำกรอำย ุ12-14 ปี 2,922,257 2,943,181 2,943,181 2,704,793 2,573,578 
ร้อยละ 74.34 72.83 69.21 70.30 71.10 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 1,026,281 1,057,389 1,099,613 1,128,943 1,162,558 
ประชำกรอำย ุ15-17 ปี 2,898,270 2,880,047 2,880,047 2,923,067 2,943,888 
ร้อยละ 35.41 36.71 38.18 38.62 39.49 
รวมนกัเรียนทงัส้ิน 7,894,875 7,763,869 7,608,543 7,397,961 7,243,713 
รวมประชำกร อำย ุ3-17  ปี 13,335,693 13,158,927 13,158,927 12,812,221 12,637,809 
ร้อยละ 59.20 59.00 57.82 57.74 57.32 

 
แหล่งทีม่า:  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2556. 
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4.1.3  ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ 
4.1.3.1  อตัรำกำรออกกลำงคนั 
จำกตำรำงท่ี 4.3 แสดงสถิติกำรออกกลำงคนัของเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2555 พบวำ่ 

อตัรำกำรออกกลำงคนัของเด็กตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 มีแนวโนม้
ลดลง จำกร้อยละ 0.89 ในปี พ.ศ. 2546 เป็น 0.51 ในปี พ.ศ. 2555 ถึงแมว้ำ่อตัรำกำรออกกลำงคนั
ของเด็กจะมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหำน้ีก็ยงัคงมีอยู่ หำกพิจำรณำอตัรำกำรออกกลำงคนัของเด็ก
ตลอดระยะเวลำ 10 ปี ท่ีผำ่นมำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2555 พบวำ่ มีเด็กท่ีตอ้งออกจำกระบบกำรศึกษำ
ก่อนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำกกวำ่ 750,000 คน หรือร้อยละ 10.37 
 
ตารางที ่4.3  จ ำนวนนกัเรียนออกกลำงคนั ปี พ.ศ. 2546-2555 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2556ข. 
 

เม่ือจ ำแนกอตัรำกำรออกกลำงคนัเป็นช่วงระดบัชั้น พบว่ำ อตัรำกำรออกกลำงคนั
ของเด็กระดบัประถมศึกษำจะต ่ำกว่ำระดบัมธัยมศึกษำ แสดงให้เห็นว่ำ เม่ือเขำ้สู่ระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 
เด็กก็จะออกกลำงคนัสูงข้ึน ซ่ึงเป็นสำเหตุใหเ้ด็กไม่จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำร้อยละ 0.14 ไม่
จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ร้อยละ 0.95 และไม่จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอน
ปลำยร้อยละ 0.91 ในปี พ.ศ. 2555 กล่ำวคือ ปัญหำกำรออกกลำงคนัของเด็ก สะทอ้นให้เห็นวำ่มีเด็ก
จ ำนวนหน่ึงท่ีไม่จบกำรศึกษำภำคบงัคบัตำมท่ีกฎหมำยไดก้ ำหนดเอำไว ้ซ่ึงอตัรำกำรออกกลำงคนั
จะกระทบต่ออตัรำกำรคงอยูข่องนกัเรียน ท ำใหอ้ตัรำกำรคงอยูข่องนกัเรียนลดลง 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนต้นปี จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ

2546 7,736,584 68,524 0.89

2547 7,653,384 95,206 1.24

2548 7,560,896 99,255 1.31

2549 7,421,684 110,881 1.49

2550 7,272,532 122,130 1.68

2551 6,982,189 109,422 1.57

2552 6,850,181 47,809 0.70

2553 6,726,795 37,827 0.56

2554 6,597,843 27,930 0.42

2555 6,417,136 32,799 0.51

รวม 751,783 10.37
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ตารางที ่4.4  อตัรำกำรออกกลำงคนัจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2546–2555 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2556ข. 
 

4.1.3.2  อตัรำกำรคงอยู ่
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 พบวำ่เด็กท่ีเขำ้เรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีท่ี 1 ปี พ.ศ. 2544  มีจ  ำนวน 1,073,213 คน อตัรำกำรคงอยูข่องนกัเรียนจำกชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ถึงชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 เหลือเพียงร้อยละ 91.1 เหลือเพียง 978,091 คน นัน่หมำยควำมวำ่มีเด็กออก
จำกระบบถึง 95,122 คน และเม่ือเขำ้สู่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ อตัรำคงอยูล่ดลงเหลือร้อยละ 
81.0 หรือ 869,384 คน มีนกัเรียนออกจำกระบบ 108,707 คน และอตัรำคงอยู่ของชั้นมธัยมศึกษำ
ตอนปลำยเหลือเพียง 650,994 คน หรือร้อยละ 60.7 รวมแล้วมีนักเรียนท่ีต้องออกจำกระบบ
กำรศึกษำในระยะเวลำ 12 ปี เร่ิมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 รวม 422,219 คน 
หรือร้อยละ 39.3 ดงัตำรำงท่ี 4.5 

โดยสำเหตุของกำรออกกลำงคนัของระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ ของปี พ.ศ. 2555 
มีสำเหตุหลกัมำจำกปัญหำ คือ สำเหตุจำกควำมยำกจนร้อยละ 15.09 ครอบครัวร้อยละ 11.3 และกำร
อพยพตำมผูป้กครองร้อยละ 10.02 ส่วนสำเหตุหลักของกำรออกกลำงคนัของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษำตอนปลำย ปี พ.ศ. 2553 นั้นมำจำกสำเหตุหลกั ดงัน้ี กำรอพยพตำมผูป้กครองร้อยละ
14.75 ปัญหำกำรปรับตวัร้อยละ 12.65 และปัญหำครอบครัวร้อยละ 10.26  
 
 
 
 
 
 
 

อตัราการออกกลางคนั (ร้อยละ) 2550 2551 2552 2553 2554 2555

รวม 1.68 1.57 0.70 0.56 0.42 0.51

ประถมศึกษา 1.13 0.98 0.23 0.19 0.11 0.14

มธัยมศึกษาตอนต้น 2.43 2.44 1.31 0.94 0.75 0.95

มธัยมศึกษาตอนปลาย 2.16 1.90 1.05 1.03 0.81 0.91
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ตารางที ่4.5  อตัรำกำรคงอยู ่รุ่นปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2544 
 

เข้าเรียนช้ัน ป.1 รุ่นปีการศึกษา 2544 เรียนถึงระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 

ระดบัการศึกษา ปีที่เข้าศึกษา จ านวนนักเรียน อตัราการคงอยู่ 

ป.1 2544 1,073,213 100.00 
ป.2 2545 1,012,563 94.30 
ป.3 2546 996,670 92.90 
ป.4 2547 984,031 91.70 
ป.5 2548 981,398 91.40 
ป.6 2549 978,019 91.10 
ม.1 2550 953,375 88.80 
ม.2 2551 920,396 85.80 
ม.3 2552 869,384 81.00 
ม.4/ปวช.1 2553 776,791 72.40 
ม.5/ปวช.2 2554 658,438 61.40 
ม.6/ปวช.3 2555 650,994 60.70 
ม.ปลาย สามัญ 

   ม.1 2553 485,979 45.30 
ม.2 2554 442,125 41.20 
ม.3 2555 421,883 39.30 
ม.ปลาย สายอาชีวะ 

   ปวช.1 2553 290,812 27.10 
ปวช.2 2554 216,313 20.20 
ปวช.3 2555 229,111 21.40 

 
แหล่งทีม่า:  ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2557. 
 

4.1.3.3  อตัรำกำรเรียนต่อ 
อตัรำกำรเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ของเด็กเม่ือจบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 จะสูง

กว่ำอตัรำกำรเรียนต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย กล่ำวคือ เม่ือเรียนถึงระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 
อตัรำกำรเรียนต่อจะลดลง สะทอ้นให้เห็นวำ่มีเด็กออกจำกระบบกำรศึกษำ โดยจำกตำรำงท่ี 4.1.6 
แสดงอตัรำกำรเรียนต่อเม่ือจบชั้นกำรศึกษำระดบัต่ำงๆ พบวำ่ จำกชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ไปยงัชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 1 ในภำพรวม อตัรำกำรเรียนต่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2556 สูงกวำ่ร้อยละ 99 ในขณะ
ท่ีอตัรำกำรเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 และระดบั ปวช.1 อยูท่ี่ร้อยละ 88-90 กล่ำวคือ อีกกวำ่ร้อยละ 
10 ของเด็กไม่ไดเ้รียนต่อจนจบระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 12 ปี 
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ตารางที ่4.6  อตัรำกำรเรียนต่อ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2550-2556 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2558ค. 
 

4.1.4  ตัวบ่งช้ีด้านผลผลติ 
4.1.4.1  สัดส่วนค่ำจำ้งเฉล่ียของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 
เม่ือพิจำรณำผลท่ีเกิดจำกกำรศึกษำ จำกค่ำจ้ำงเฉล่ียท่ีจ  ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 

พบวำ่ ค่ำจำ้งเฉล่ียแปรผนัตรงกบัระดบักำรศึกษำท่ีสูงข้ึน กล่ำวคือ ยิง่จบกำรศึกษำสูงเท่ำไหร่ ค่ำจำ้ง
ท่ีจะไดรั้บก็จะสูงข้ึนตำมไปดว้ย จำกภำพท่ี 4.2 เด็กท่ีจบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยจะ
ได้รับค่ำจ้ำงเฉล่ียสูงกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประถมศึกษำ ตำมล ำดับ โดยผูท่ี้ไม่ได้รับ
กำรศึกษำเลยจะไดรั้บค่ำจำ้งเฉล่ียต ่ำท่ีสุดในกลุ่ม 

 

 
 

ภาพที ่4.2  ค่ำจำ้งเฉล่ีย จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 

แหล่งทีม่า:  ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 2558. 

เรียนต่อ ม.1 เรียนต่อ ม.4/ปวช.1 เรียนต่อ ม.4 เรียนต่อ ปวช.

อตัรา (%) อตัรา (%) อตัรา (%) อตัรา (%)

2550 99.47 88.11 50.32 37.79

2551 99.47 85.79 51.13 34.66

2552 99.21 88.27 54.00 34.27

2553 100.29 85.42 51.78 33.64

2554 99.53 89.4 56.73 32.68

2555 99.06 88.89 57.68 31.20

2556 98.68 89.46 59.90 29.56

ปีการศึกษา
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นอกจำกน้ี จำกตำรำงท่ี 4.7 เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนค่ำจำ้งในแต่ละระดบักำรศึกษำ 
โดยเปรียบเทียบกบัค่ำจำ้งเฉล่ียของผูจ้บกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ ซ่ึงจะท ำให้เห็นถึง
ควำมแตกต่ำงของค่ำจำ้งเฉล่ียในแต่ละระดบัเม่ือเทียบกบัผูจ้บกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 
หรือกำรศึกษำภำคบงัคบั 9 ปี พบวำ่ สัดส่วนค่ำจำ้งเฉล่ียของผูไ้ม่มีกำรศึกษำเม่ือเปรียบเทียบกบัผูจ้บ
กำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ จะมีค่ำต ่ำสุดในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นสัดส่วน
เท่ำกบั 0.72 ในขณะท่ีสัดส่วนค่ำจำ้งเฉล่ียของผูท่ี้จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยเม่ือเทียบ
กบัผูจ้บกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ จะมีค่ำสูงสุดในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็น
สัดส่วนเท่ำกบั 1.24 กล่ำวคือ ผูท่ี้จบกำรศึกษำสูงกวำ่จะมีสัดส่วนค่ำจำ้งเฉล่ียสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ
กบัระดบักำรศึกษำท่ีต ่ำกวำ่ ดงัภำพท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.7  สัดส่วนค่ำจำ้งเฉล่ีย จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำเปรียบเทียบกบัระดบัมธัยมศึกษำ 
                     ตอนตน้ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2550-2556 
 

 
 

 
 

ภาพที ่4.3  สัดส่วนค่ำจำ้งเฉล่ีย จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 

 

2550 2551 2552 2553 2554 2555

ไมมี่การศึกษา/มธัยมศึกษาตอนตน้ 0.58 0.72 0.63 0.68 0.68 0.72

ต ่ากวา่ประถมศึกษา/มธัยมศึกษาตอนตน้ 0.78 0.83 0.81 0.84 0.84 0.82

มธัยมศึกษาตอนปลาย/มธัยมศึกษาตอนตน้ 1.30 1.26 1.30 1.28 1.28 1.24

ระดับการศึกษา
สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ย
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นอกจำกน้ี หำกเปรียบเทียบสัดส่วนคนจน โดยจ ำแนกตำมกำรศึกษำ จะพบว่ำ 
สัดส่วนคนจนมีจ ำนวนมำกสุดในระดบัท่ีไม่ไดรั้บกำรศึกษำเลย และสัดส่วนคนจนจะน้อยลงเม่ือ
ไดรั้บกำรศึกษำ ดงัภำพท่ี 4.4 ท่ีแสดงให้เห็นวำ่ จ  ำนวนสัดส่วนของคนจนจะมีมำกในระดบักำรศึกษำ
ต ่ำ และสัดส่วนคนจนจะน้อยลงในระดบักำรศึกษำท่ีสูงข้ึน กล่ำวคือ กำรศึกษำมีส่วนท ำรำยได้
สูงข้ึน 
 

 
 

ภาพที ่4.4  สัดส่วนคนจน จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
แหล่งทีม่า:  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2558ข. 
 

4.2  การศึกษาปัจจัยทีม่ผีลต่ออตัราการคงอยู่ของเด็กโดยวธีิการทางเศรษฐมติิ 
 

4.2.1  ผลการวเิคราะห์ภาพรวมของชุดข้อมูล 
จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชผ้ลส ำรวจครัวเรือนซ ้ ำปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2555 ช่วงอำย ุ

6-17 ปี จ  ำนวน 3,376 คน (ระดบัประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ) เป็นเพศชำยจ ำนวน 1,792 คน และ
เพศหญิง 1,644 คน เม่ือค ำนวณอตัรำกำรคงอยูจ่ะพบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัในหลำยจงัหวดั สะทอ้น
ถึงควำมดอ้ยโอกำสในกำรไดรั้บกำรศึกษำ ตำรำงท่ี 4.2  ซ่ึงเม่ือพิจำรณำในเบ้ืองตน้พบวำ่ ปัจจยัดำ้น
สินทรัพยข์องครัวเรือนท่ีมีมูลค่ำประเมินของท่ีอยู่อำศยั (ในงำนกำรศึกษำช้ินน้ีสะทอ้นจำกรำคำ
ประเมินท่ีอยู่) มำกกว่ำ 1,000,000 บำท นั้นมีจ ำนวนน้อยกว่ำเม่ือเปรียบเทียบกบัจ ำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด ซ่ึงส่วนมำกจะมีมูลค่ำประมำณของท่ีอยูอ่ำศยัต ่ำกวำ่ 500,000 บำท 
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ภาพที ่4.5  กำรกระจำยตวัของมูลค่ำประเมินของท่ีอยูอ่ำศยั 
 

นอกจำกน้ีหำกพิจำรณำจำกกำรกระจำยตวัของดชันีกำรถือครองสินทรัพย ์จะพบวำ่จ ำนวน
ครัวเรือนท่ีมีดชันีกำรถือครองสินทรัพยน์้อยกวำ่ 0 นั้นมีจ ำนวนมำก (ภำพท่ี 4.5) ซ่ึงดชันีกำรถือ
ครองสินทรัพยน้ี์ จะเป็นตวัแปรท่ีสะทอ้นถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน 
 

 
 

ภาพที ่4.6  กำรกระจำยตวัของดชันีกำรถือครองสินทรัพย  ์
 

ตำรำงท่ี 4.8 แสดงขอ้มูลตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน (ดชันีกำรถือครองสินทรัพย์
ต่อจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน) ออกเป็น 5 กลุ่ม พบวำ่ ครัวเรือนยำกจน (Quintile 1) มีจ ำนวน 751 
ครัวเรือน ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีร ่ ำรวยท่ีสุด มีจ ำนวน 597 ครัวเรือน และหำกพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ีย
ของดชันีสินทรัพยข์องแต่ละกลุ่มแลว้ เห็นไดว้ำ่ มีเพียง 1,228 ครัวเรือน ท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกกวำ่ 0 
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ตารางที ่4.8  ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน 
 

ช้ันดชันีถอืครองสินทรัพย์ 
ความถี่ 

(ครัวเรือน) 
ค่าเฉลีย่ 

1                 751  -1.0764 
2                 725  -0.5894 
3                 672  -0.1918 
4                 631  0.3813 
5                 597  1.6126 

รวม             3,376  -0.0478 

 
เมื่อพิจำรณำฐำนะทำงเศรษฐกิจ โดยจ ำแนกตำมภำค จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ำ ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนครัวเรือนท่ียำกจนมำกท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัภำคอ่ืนๆ ในขณะท่ี
กรุงเทพและปริมณฑล มีสัดส่วนครัวเรือนท่ีร ่ ำรวยมำกท่ีสุด สังเกตได้จำก ชั้นดชันีกำรถือครอง
สินทรัพยใ์นระดบัชั้นท่ี 5 หรือ ชั้นท่ีร ่ ำรวยมำกท่ีสุด คือ  กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำคกลำง 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใตต้ำมล ำดบั 
 
ตารางที ่4.9  สัดส่วนจ ำนวนครัวเรือน จ ำแนกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน รำยภำค 
 

ช้ันดชันีการถือ
ครองสินทรัพย์ 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

กลาง เหนือ 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ รวม 

ยำกจนสุด   1 0.98 4.62 2.52 11.32 2.81 22.25 
2 1.13 4.00 4.15 9.54 2.67 21.48 
3 1.87 3.52 4.09 6.87 3.55 19.91 
4 3.58 3.94 2.78 5.33 3.05 18.69 

ร ่ ำรวยสุด   5 6.55 3.97 2.25 2.81 2.10 17.68 
รวม 14.10 20.05 15.79 35.87 14.19 100 

 
เม่ือพิจำรณำระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือน จำกตำรำงท่ี 4.10 พบว่ำ หัวหน้ำ

ครัวเรือนจ ำนวน 2,264 คน คิดเป็นร้อยละ 67.11 มีระดบักำรศึกษำต ่ำกวำ่ชั้นมธัยมศึกษำ โดยอยู่
ระดบัต ่ำกว่ำประถมศึกษำ ร้อยละ 14.45 และระดบัประถมศึกษำ ร้อยละ 52.61 นอกจำกน้ี จบ
กำรศึกษำสูงกวำ่ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยมีจ ำนวนเพียง 209 คน หรือ ร้อยละ 6.19 กล่ำวคือ มี
หัวหน้ำครัวเรือนจ ำนวน 2,579 คน ท่ีไม่จบกำรศึกษำภำคบงัคบั ในขณะท่ีไม่จบกำรศึกษำขั้น
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พื้นฐำนจ ำนวน 2,981 คน คิดเป็นร้อยละ 76.39 และ 88.3 ตำมล ำดบั ซ่ึงมีงำนกำรศึกษำเชิงประจกัษ์
จ  ำนวนมำกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำของพ่อแม่เด็กท่ีมีผลต่อโอกำสในกำรไดรั้บ
กำรศึกษำของเด็ก (Pattranuch Sornprasith, 2011; ธิติมำ พลบัพลึง และคนอ่ืนๆ, 2557; วิโรจน์ ณ 
ระนอง และคนอ่ืนๆ, 2549; Rubkwan Tharmmapornphilas, 2013) 

 

 
 

ภาพที ่4.7  สัดส่วนจ ำนวนครัวเรือน จ ำแนกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน รำยภำค 

 
ตารางที ่4.10  ระดบักำรศึกษำของหวัหนำ้ครัวเรือน 
 

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำ 488 14.45 

ประถมศึกษำ 1776 52.61 
มธัยมศึกษำตอนตน้ 315 9.33 

มธัยมศึกษำตอนปลำยและ ปวช. 402 11.91 

ระดบัปริญญำตรีและสูงกวำ่ 209 6.19 

ไม่เขำ้ข่ำย 186 5.51 

รวม 3376 100.00 

 
นอกจำกน้ี เม่ือพิจำรณำด้ำนสถำนะของหัวหน้ำครัวเรือน พบว่ำ หัวหน้ำครัวเรือนท่ีมี

สถำนะสมรสมีจ ำนวน 2,572 คน คิดเป็นร้อยละ 76.18 ของทั้งหมด ในขณะท่ีสถำนะม่ำย หยำ่ และ
แยกกนัอยู ่ คิดเป็นร้อยละ 21.53 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ เด็กกวำ่ 664 คน อยูก่บัพอ่และแม่ 
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ตารางที ่4.11  สถำนะของหวัหนำ้ครัวเรือน 
 

สถานะหัวหน้าครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 77 2.28 
สมรส 2,572 76.18 

ม่ำย 581 17.21 

หยำ่ 73 2.16 
แยกกนัอยู ่ 73 2.16 

รวม 3,376 100.00 

 
เม่ือพิจำรณำอตัรำกำรคงอยู่จ  ำแนกตำมภำค จำกตำรำงท่ี 4.12 พบว่ำ อตัรำกำรคงอยู่ของ

กลุ่มจงัหวดักรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล มีอตัรำกำรคงอยู่ของนักเรียนมำกท่ีสุด คือ ร้อยละ 
95.22 ในขณะท่ี ภำคใตมี้อตัรำกำรคงอยูข่องนกัเรียนเพียงร้อยละ 88.38 ซ่ึงนอ้ยกวำ่ภำคอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 4.12  อตัรำกำรคงอยูจ่  ำแนกตำมภำค 
 

ภาค อตัราการคงอยู่ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
กรุงเทพและปริมณฑล 0.9522 476 
ภำคกลำง  0.8925 677 
ภำคเหนือ 0.9263 533 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0.9029 1,211 
ภำคใต ้ 0.8838 479 
รวม 0.9088                            3,376  

 
นอกจำกน้ี หำกพิจำรณำจำกตำรำงท่ี 4.13 ท่ีแสดงอตัรำกำรคงอยูข่องนกัเรียนโดยค ำนวณ

กลุ่มตวัอยำ่งของกำรส ำรวจซ ้ ำตวัอยำ่งของส ำนกังำนสถิติ ของเด็กอำย ุ6-17 ปี พบวำ่สำเหตุกำรออก
กลำงคนัของนกัเรียนในระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 ไดแ้บ่ง อตัรำกำรคงอยูข่องนกัเรียน
เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีอตัรำกำรคงอยูม่ำกกวำ่ 0.95 นอ้ยกวำ่ 0.95 นอ้ยกวำ่ 0.90 และนอ้ยกวำ่ 0.85 
ในกลุ่มของจงัหวดัท่ีมีอตัรำกำรคงอยู่น้อยท่ีสุด 5 จงัหวดัแรก คือ นครนำยก ภูเก็ต กำญจนบุรี 
นครสวรรค ์และยะลำ ท่ีมีอตัรำกำรคงอยูเ่ป็น 0.75, 0.8, 0.82 และ 0.83 ตำมล ำดบั โดยสำเหตุส่วน
ใหญ่มำจำก กำรอพยพตำมผูป้กครอง ปัญหำในกำรปรับตวั ปัญหำครอบครัว หำเล้ียงครอบครัว 
และฐำนะยำกจน ซ่ึงเป็นสำเหตุหลกัท่ีท ำใหเ้ด็กออกจำกกำรศึกษำกลำงคนั  



ตารางที่ 4.13  อตัรำกำรคงอยูจ่  ำแนกตำมจงัหวดั 
 

 
 

หมายเหตุ:  *จ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งบำงจงัหวดัมีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 30 คน ซ่ึงมีผลท ำใหก้ำรประมวลผลไม่เท่ียงตรง ซ่ึงเป็นไปตำมกฎจ ำนวนมำก (Law of Large 
Number) คือ ในกำรทดลองใดๆ ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึง (ท่ีเรำสนใจ) จะแปรเปล่ียนไปในกำรทดลองแต่ละคร้ัง แต่ถำ้
จ ำนวนคร้ังของกำรทดลองเพิ่มข้ึนมำกเท่ำใด โอกำสท่ีจะพบสัดส่วนของเหตุกำรณ์ท่ีคำดหวงั เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์มำกเท่ำนั้น

จังหวดั
อตัราการ

คงอยู่

จ านวน

กลุม่ตวัอยา่ง
จังหวดั

อตัราการ

คงอยู่

จ านวนกลุม่

ตวัอยา่ง
จังหวดั

อตัราการ

คงอยู่

จ านวน  

กลุม่ตวัอยา่ง
จังหวดั

อตัราการ

คงอยู่

จ านวน

กลุม่ตวัอยา่ง
จังหวดั

อตัราการ

คงอยู่

จ านวน

กลุม่ตวัอยา่ง

สงิห์บรีุ 1.0000 21 กรุงเทพมหานคร 0.9461 316 ปทุมธานี 0.9231 59 ยโสธร 0.8947 38 สงขลา 0.8431 77

ล าพนู 1.0000 17 ตาก 0.9429 20 บรีุรัมย์ 0.9213 89 อ่างทอง 0.8913 24 สระแก้ว 0.8354 40

แพร่ 1.0000 22 อดุรธานี 0.9419 79 นครพนม 0.9208 52 พทัลงุ 0.8906 32 ประจวบขีรีขันธ์ 0.8333 42

แม่ฮ่องสอน 1.0000 16 ชลบรีุ 0.9412 50 เชียงราย 0.9204 27 ชัยนาท 0.8864 22 พงังา 0.8333 24

อทุัยธานี 1.0000 21 สพุรรณบรีุ 0.9403 34 อยธุยา 0.9167 54 นครปฐม 0.8846 25 ขอนแก่น 0.8307 95

สมทุรสงคราม 1.0000 32 ราชบรีุ 0.9367 41 ลพบรีุ 0.9155 35 เพชรบรีุ 0.8846 28 ยะลา 0.8293 20

นนทบรีุ 0.9919 66 ก าแพงเพชร 0.9351 41 จันทบรีุ 0.9138 31 ตรัง 0.8816 38 นครสวรรค์ 0.8246 58

สมทุรปราการ 0.9859 35 มกุดาหาร 0.9348 25 นครราชสมีา 0.9127 132 พิจิตร 0.8814 30 กาญจนบรีุ 0.8214 42

พะเยา 0.9737 21 ปราจีนบรีุ 0.9344 31 สโุขทัย 0.9107 29 ศรีษะเกษ 0.8802 85 ภเูก็ต 0.8000 15

อตุรดติถ์ 0.9592 24 อ านาจเจริญ 0.9333 22 มหาสารคาม 0.9091 50 อบุลราชธานี 0.8756 113 นครนายก 0.7500 13

ระนอง 0.9583 12 หนองคาย 0.9333 51 สระบรีุ 0.9079 38 ระยอง 0.8730 32

ปัตตานี 0.9574 27 สริุนทร์ 0.9275 70 ล าปาง 0.9079 41 ตราด 0.8644 31

หนองบวัล าภู 0.9565 23 ชัยภมิู 0.9274 62 น่าน 0.9074 29 ฉะเชิงเทรา 0.8636 11

พิษณโุลก 0.9551 47 ร้อยเอ็ด 0.9270 71 กาฬสนิธุ์ 0.9063 64 เลย 0.8636 33

สตลู 0.9500 22 เชียงใหม่ 0.9256 60 ชุมพร 0.9048 32 สมทุรสาคร 0.8615 32

นราธิวาส 0.9500 30 นครศรีธรรมราช 0.9244 60 สรุาษฎร์ธานี 0.8586 53

สกลนคร 0.8559 57

กระบี่ 0.8514 37

อัตราการคงอยู่จ าแนกตามจงัหวัด 

มากกว่า 0.95 น้อยกว่า 0.95 น้อยกว่า 0.90 น้อยกว่า 0.85

41 
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4.2.2   ผลการประมาณการทางเศรษฐมิติ 
กำรประมำณกำรทำงเศรษฐมิติในกำรศึกษำช้ินน้ี จะแยกท ำกำรประมำณกำรออกเป็น 4 

แบบจ ำลอง ดังน้ี แบบจ ำลองท่ีหน่ึง เป็นกำรวิเครำะห์โอกำสกำรเรียนต่อของทุกระดับ ตั้ งแต่
ระดบัชั้นประถมศึกษำถึงระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย (ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) แบบจ ำลองท่ี
สอง เป็นกำรวเิครำะห์โอกำสกำรเรียนต่อของเด็ก ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษำถึงระดบัมธัยมศึกษำ
ตอนตน้ (ระดบักำรศึกษำภำคบงัคบั) แบบจ ำลองท่ีสำม เป็นกำรวิเครำะห์โอกำสกำรเรียนต่อของ
เด็กในระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ และแบบจ ำลองท่ีส่ี เป็นกำรวิเครำะห์โอกำสกำรเรียนต่อของเด็ก
ในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ำกกำรประมำณกำรจำกสมกำรท่ีหน่ึง แสดงให้เห็นว่ำ 
ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ไดแ้ก่ อำยขุองเด็ก (Agech) เพศของเด็ก (Sexch) จ ำนวนสมำชิก
ในครอบครัว (Members) ดชันีกำรถือครองสินทรัพย ์(Asset Index) สถำนะของหวัหนำ้ครัวเรือน 
กำรศึกษำของหวัหนำ้ครัวเรือน อำชีพของหวัหนำ้ครัวเรือน สภำพบำ้น (Home) ซ่ึงในแบบจ ำลองท่ี
สองสำม และส่ี ปัจจยัท่ีมีนัยส ำคญัทำงสถิติก็เป็นไปในท ำนองเดียวกนั โดยสำมำรถแยกอธิบำย
ปัจจยัท่ีมีผล จำกตำรำงท่ี 4.14 ดงัต่อไปน้ี 

จ ำนวนของสมำชิกในครัวเรือน (Members) มีควำมสัมพนัธ์กบัโอกำสของกำรเรียนต่อ
ในทำงลบอย่ำงมีนัยยะส ำคญัทำงสถิติ กล่ำวคือ เม่ือจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเพิ่มข้ึน โอกำส
กำรศึกษำต่อของเด็กจะลดลง ร้อยละ 0.34 (แบบจ ำลองท่ี 1) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำจ ำนวนสมำชิก
ครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึนมีส่วนท ำให้กำรศึกษำของเด็กลดลง เพรำะมีตวัหำรทำงดำ้นทรัพยำกรเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจำกแนวคิด กำรถดถอยของกำรใชท้รัพยำกร (Resource Dilution) โดยแนวคิดน้ีช้ีวำ่ ครัวเรือน
มีทรัพยำกรท่ีจ ำกดั ท ำใหข้นำดครอบครัวหรือจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน มีผลกระทบต่อกำรศึกษำ
ของเด็กแต่ละคน กล่ำวคือ หำกครอบครัวมีขนำดใหญ่ข้ึนหรือมีจ ำนวนสมำชิกเพิ่มข้ึน ทรัพยำกรท่ี
มีอยู ่ไม่วำ่จะเป็นดำ้นกำรเงินหรืออ่ืนๆ ก็จะกระจำยไปสู่เด็กแต่ละคนนอ้ยลง ซ่ึงอำจท ำให้ส่วนแบ่ง
เพื่อท่ีจะน ำไปใช้ในกำรศึกษำของเด็กลดลง (Downey, 1995) และให้ผลในทิศทำงเดียวกนั ถ้ำ
จ  ำนวนสมำชิกครอบครัวเพิ่มข้ึนจะท ำให้โอกำสในกำรเรียนต่อของเด็ก ลดลง ร้อยละ 0.08 ใน
ระดบักำรศึกษำภำคบงัคบั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดบัมธัยมปลำย ท่ีโอกำสกำรเรียนต่อของเด็ก
ลดลงถึงร้อยละ 1.17 หำกจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเพิ่มข้ึนหรือขนำดครัวเรือนใหญ่ข้ึน 

นอกจำกน้ีเพศของเด็ก (Sexch) ก็มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงท่ีเป็นบวกอยำ่งมีนยัยะส ำคญั
ทำงสถิติในทุกๆ แบบจ ำลอง คือ ถำ้หำกเด็กเป็นเพศหญิงจะมีโอกำสกำรเรียนต่อสูงกวำ่เพศชำยใน
ทั้งส่ีแบบจ ำลอง ซ่ึงโอกำสกำรเรียนต่อของเด็กในระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำยจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 
2.20 ส่วนอำยุของเด็ก (Agech) ก็มีนยัส ำคญัทำงสถิติในทุกๆ แบบจ ำลองเช่นกนั โดยมีควำมสัมพนัธ์
ในทิศทำงท่ีเป็นลบอย่ำงมีนัยยะส ำคญัทำงสถิติกบัโอกำสกำรเรียนต่อของเด็ก นัน่คือ ถ้ำอำยุเด็ก



43 

เพิ่มข้ึน โอกำสในกำรเรียนต่อของเด็กจะลดลงรำว ร้อยละ 0.08 ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย ซ่ึงมีผลถึง 3.43% ซ่ึงเกิดจำกกำรท่ีเด็กตอ้งเขำ้
สู่ตลำดแรงงำนแทนเม่ือเด็กมีอำยเุพิ่มมำกข้ึน  

ส ำหรับดชันีถือครองสินทรัพย ์(Asset Index) ซ่ึงเป็นดชันีท่ีผูว้ิจยัไดน้ ำมำเป็นตวัแทน
ทำงดำ้นรำยไดแ้ละควำมมัง่คัง่ของสินทรัพย ์โดยแบ่งเป็น 5 ชั้น คือ ดชันีกำรถือครองสินทรัพยช์ั้น
ท่ี 1 ยำกจนสุด ชั้นท่ี 2 ยำกจน ชั้นท่ี 3 ปำนกลำง ชั้นท่ี 4 ร ่ ำรวย และชั้นท่ี 5 ร ่ ำรวยสุด) พบวำ่ ชั้น
กำรถือครองสินทรัพยข์องครัวเรือน มีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัโอกำสกำรศึกษำต่อของเด็กอยำ่งมี
นยัยะส ำคญัทำงสถิติในทุกสมกำร ยกเวน้ดชันีกำรถือครองสินทรัพยช์ั้นท่ี 2 ท่ีไม่มีนยัยะส ำคญัทำง
สถิติ กล่ำวคือ ถ้ำฐำนะชั้นกำรถือครองสินทรัพย์สูงข้ึน จะท ำให้เด็กมีโอกำสเรียนต่อเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบต่อโอกำสในกำรเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำยของเด็ก หำก
ครัวเรือนมีดชันีกำรถือครองสินทรัพยช์ั้นท่ี 5 (ร ่ ำรวยสุด) โอกำสในกำรเรียนต่อของเด็กจะเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 4.58  เม่ือเทียบกบักลุ่มอำ้งอิง (ดชันีกำรถือครองสินทรัพยช์ั้นท่ี 1 ยำกจนสุด) 
 

 
 
ภาพที ่4.8  ผลกระทบของดชันีกำรถือครองสินทรัพยต่์อโอกำสกำรเรียนต่อของเด็ก 
 

อยำ่งไรก็ตำม ในกำรประมำณกำรไดใ้ส่ตวัแปรสภำพบำ้น (Home) เพื่อเป็นตวัสะทอ้นถึง
ฐำนะควำมเป็นอยู่ของครัวเรือน ซ่ึงพบว่ำ หำกสภำพบ้ำนมีลักษณะคบัแคบ เส่ือมโทรม จะมี
ควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงท่ีเป็นลบกบัโอกำสท่ีเด็กจะเรียนต่ออยำ่งมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติ หรือกล่ำว
ไดว้ำ่ ระดบัฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือนมีผลต่อกำรตดัสินใจเรียนต่อของเด็ก โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิ่งในแบบจ ำลองท่ี 4 หำกสภำพบำ้นมีลกัษณะเส่ือมโทรม โอกำสในกำรเรียนต่อของเด็กระดบั
มธัยมปลำยจะลดลงถึงร้อยละ 8.14 
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นอกจำกน้ีสถำนะของหวัหน้ำครัวเรือนและระดบักำรศึกษำของหัวหนำ้ครัวเรือน ต่ำงก็มี
นัยยะส ำคัญทำงสถิติต่อโอกำสกำรเรียนต่อของเด็ก ซ่ึงพบว่ำ หำกครัวเรือนนั้นมีสถำนะม่ำย 
(P_statushh3) หรือหยำ่ร้ำง (P_statushh4) จะมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงท่ีเป็นลบต่อโอกำสในกำร
ได้เรียนต่อของเด็กอย่ำงมีนัยยะส ำคัญทำงสถิติ เม่ือเทียบกับกลุ่มอ้ำงอิง คือ สถำนะสมรส 
(P_statushh2)  พบวำ่ หำกหวัหน้ำครัวเรือนเป็นม่ำยโอกำสท่ีจะศึกษำต่อของเด็กจะลดลงร้อยละ 
1.00, 0.47, 0.56 และ 7.19 ในแบบจ ำลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตำมล ำดบั ในขณะท่ีหวัหนำ้ครัวเรือนท่ีมี
สถำนะหย่ำร้ำง โอกำสในกำรเรียนต่อของเด็กในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยจะลดลงถึงร้อยละ 
16.44 (แบบจ ำลองท่ี 4) กล่ำวคือ กำรมีครอบครัวไม่อบอุ่น ท ำให้เด็กขำดโอกำสจำกกำรศึกษำ หรือ
มีโอกำสนอ้ยกวำ่บำ้นท่ีอบอุ่นอยำ่งมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติ 

อยำ่งไรก็ตำมระดบักำรศึกษำของหวัหนำ้ครัวเรือน ก็นยัยะส ำคญัทำงสถิติเช่นกนั กล่ำวคือ 
หำกถำ้หัวหน้ำครัวเรือนมีกำรศึกษำต ่ำกว่ำประถมศึกษำ (P_edhh1) หรืออยูท่ี่ระดบัประถมศึกษำ 
(P_edhh2) จะมีควำมสัมพนัธ์ทำงลบกบัโอกำสกำรไดเ้รียนต่อของเด็ก เม่ือเทียบกบักลุ่มอำ้งอิงท่ี
หวัหนำ้ครัวเรือนมีกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย (P_edhh4) โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งหำกหวัหนำ้
ครัวเรือนมีกำรศึกษำต ่ำกว่ำระดบัประถมศึกษำ โอกำสกำรเรียนต่อของเด็กระดบัชั้นมธัยมศึกษำ
ตอนปลำยจะลดลงมำกถึงร้อยละ 12.61 (แบบจ ำลองที่ 4) และให้ผลในทิศทำงเดียวกนัใน
แบบจ ำลองอ่ืนๆ 

ในดำ้นของตวัแปรท่ีเก่ียวกบัเขตท่ีอยู่อำศยั เช่น ภูมิภำคท่ีเด็กอำศยัอยู่และตวัแปรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุปทำนดำ้นกำรศึกษำ แมว้ำ่กำรเพิ่มเขำ้มำของตวัแปรหุ่นเหล่ำน้ี จะท ำให้ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำนำยของแบบจ ำลองสูงข้ึน แต่ก็ไม่มีตวัแปรหุ่นท่ีมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติ กล่ำวคือ ในงำน
กำรศึกษำช้ินน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกำสในกำรเรียนต่อของเด็ก มกัเป็นปัจจยัดำ้นอุปสงค์กำรศึกษำ
เป็นส่วนใหญ่ ดงัท่ีกล่ำวไวใ้นผลกำรศึกษำขำ้งตน้ 



ตารางที ่4.14  ผลกำรประมำณกำรโอกำสในกำรเขำ้ศึกษำต่อของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำ-ชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย (อำย ุ6-17 ปี) จำกขอ้มูลกำรส ำรวจซ ้ ำใน
ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2555 

 

ตวัแปรอสิระ 
แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

อายุเดก็ -0.6400*** -0.0108 -0.8538*** -0.0025 -0.8475*** -0.0027 -0.7761*** -0.0343 

 
[0.029] 

 
[0.078] 

 
[0.075] 

 
[0.101] 

 เพศหญิง (กลุ่มอำ้งอิง คือ เพศชำย) 0.6986*** 0.0118 0.4578** 0.0014 0.4282** 0.0014 0.4994** 0.0220 

 
[0.121] 

 
[0.227] 

 
[0.218] 

 
[0.234] 

 อายุหัวหน้าครัวเรือน 0.0057 0.0001 0.021 0.0001 0.0226* 0.0001 0.0236* 0.0010 

 
[0.007] 

 
[0.013] 

 
[0.013] 

 
[0.014] 

 ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน 0.2236 0.0038 0.2869 0.0009 0.2334 0.0008 0.4066 0.0179 

(กลุ่มอำ้งอิง คือ ผูช้ำยเป็นหวัหนำ้ครัวเรือน) [0.159] 
 

[0.309] 
 

[0.296] 
 

[0.326] 
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน -0.2035*** -0.0034 -0.2680*** -0.0008 -0.2759*** -0.0009 -0.2652*** -0.0117 

 
[0.034] 

 
[0.065] 

 
[0.063] 

 
[0.067] 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ 

แบบจ าลองที ่1   แบบจ าลองที ่2   แบบจ าลองที ่3   แบบจ าลองที ่4   

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

ฐานะทางเศรษฐกจิของครัวเรือน 
        ยำกจน 0.2981* 0.0046 0.0007 0.0000 -0.1675 -0.0006 0.0511 0.0022 

 
[0.174] 

 
[0.310] 

 
[0.304] 

 
[0.320] 

 ปำนกลำง 0.4847*** 0.0072 0.6241* 0.0016 0.3321 0.0010 0.6352* 0.0239 

 
[0.180] 

 
[0.343] 

 
[0.327] 

 
[0.353] 

 

ร ่ ำรวย 1.1762*** 0.0149 0.8474** 0.0020 0.7606* 0.0020 0.9536** 0.0331 

 
[0.210] 

 
[0.407] 

 
[0.400] 

 
[0.422] 

 ร ่ ำรวยสุด 1.3135*** 0.0160 1.2722*** 0.0027 0.8015* 0.0021 1.4183*** 0.0458 

 (กลุ่มอำ้งอิง คือ ยำกจนสุด) [0.246] 
 

[0.478] 
 

[0.437] 
 

[0.496] 
 เขตพืน้ทีใ่นเทศบาล 0.1038 0.0017 0.2378 0.0007 0.2093 0.0006 0.295 0.0125 

 (กลุ่มอำ้งอิง คือ นอกเขตเทศบำล) [0.149] 
 

[0.322] 
 

[0.316] 
 

[0.331] 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ 

แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

เขตพืน้ที ่ 
        กลำง -0.5647 -0.0114 -0.1881 -0.0006 -0.2341 -0.0008 -0.3022 -0.0145 

 
[0.398] 

 
[0.834] 

 
[0.824] 

 
[0.876] 

 เหนือ -0.1868 -0.0034 -0.0325 -0.0001 -0.0814 -0.0003 -0.1663 -0.0077 

 
[0.449] 

 
[0.945] 

 
[0.929] 

 
[0.988] 

 

ตะวนัออกเฉียงใต ้ -0.6295 -0.0116 -0.1593 -0.0005 -0.2757 -0.0009 -0.2601 -0.0120 

 
[0.441] 

 
[0.912] 

 
[0.897] 

 
[0.953] 

 ใต ้ -0.7625* -0.0170 -0.6922 -0.0027 -0.7066 -0.0030 -0.887 -0.0535 

(กลุ่มอำ้งอิง คือ กรุงเทพและปริมณฑล) [0.396] 
 

[0.820] 
 

[0.813] 
 

[0.861] 
 สถานะของหัวหน้าครัวเรือน  

        โสด 0.2837 0.0042 0.8248 0.0017 0.989 0.0021 0.6282 0.0214 

 
[0.429] 

 
[1.071] 

 
[1.073] 

 
[1.052] 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ 

แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

ม่ำย -0.4860** -0.0100 -1.0023** -0.0047 -1.0719** -0.0056 -1.0623** -0.0719 

 
[0.239] 

 
[0.451] 

 
[0.422] 

 
[0.481] 

 หยำ่ร้ำง -0.7331* -0.0176 -1.8771*** -0.0155 -1.7229*** -0.0140 -1.7346*** -0.1644 

 
[0.380] 

 
[0.588] 

 
[0.582] 

 
[0.655] 

 แยกกนัอยู ่ -0.6999* -0.0165 -0.2342 -0.0008 0.1195 0.0004 -0.0839 -0.0038 

(กลุ่มอำ้งอิง คือ สถำนะสมรส) [0.364] 
 

[0.838] 
 

[0.827] 
 

[0.860] 
 การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 

        ก่อนประถม -0.6304*** -0.0134 -1.4111*** -0.0075 -1.3634*** -0.0077 -1.6356*** -0.1261 

 
[0.245] 

 
[0.509] 

 
[0.502] 

 
[0.534] 

 ประถมศึกษำ -0.5710*** -0.0096 -1.0583** -0.0032 -1.0661** -0.0035 -1.1630** -0.0531 

 
[0.213] 

 
[0.457] 

 
[0.452] 

 
[0.481] 

 มธัยมศึกษำตอนตน้ -0.1017 -0.0018 -0.41 -0.0014 -0.5433 -0.0022 -0.6157 -0.0340 

 
[0.269] 

 
[0.543] 

 
[0.529] 

 
[0.570] 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ 
แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

Studying 
Marginal 

Effect 
Studying 

Marginal 
Effect 

ปริญญำตรีข้ึนไป 0.8343 0.0103 -0.0528 -0.0002 -0.0869 -0.0003 -0.2313 -0.0112 

(กลุ่มอำ้งอิง คือ ชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย) [0.518] 
 

[1.167] 
 

[1.160] 
 

[1.185] 
 อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน  

        หตัถกรรม -0.3257 -0.0064 -1.2245 -0.0070 -1.142 -0.0068 -1.3621 -0.1115 

 
[0.541] 

 
[0.862] 

 
[0.858] 

 
[0.887] 

 

กำรผลิต (อุตสำหกรรม) -0.0457 -0.0008 -0.7804 -0.0035 -0.6642 -0.0030 -0.8611 -0.0561 

 
[0.578] 

 
[0.947] 

 
[0.937] 

 
[0.942] 

 คำ้ขำย/ธุรกิจส่วนตวั 0.0988 0.0016 -0.5693* -0.0020 -0.2907 -0.0010 -0.6296* -0.0325 

 
[0.168] 

 
[0.321] 

 
[0.311] 

 
[0.333] 

 ขำ้รำชกำร/รัฐวสิำหกิจ 0.1677 0.0026 0.3856 0.0010 0.7366 0.0018 0.2999 0.0119 

 
[0.325] 

 
[0.826] 

 
[0.809] 

 
[0.835] 

 พนกังำน/ลูกจำ้งเอกชน -0.3994** -0.0076 -0.9404*** -0.0038 -0.8796*** -0.0038 -1.0548*** -0.0643 

 
[0.172] 

 
[0.317] 

 
[0.305] 

 
[0.330] 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ 
แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 

studying 
Marginal 

Effect 
studying 

Marginal 
Effect 

studying 
Marginal 

Effect 
studying 

Marginal 
Effect 

รับจำ้งทัว่ไป -0.1874 -0.0034 -0.3036 -0.0010 -0.4087 -0.0016 -0.3821 -0.0198 

(กลุ่มอำ้งอิง คือ อำชีพประมง) [0.255] 
 

[0.434] 
 

[0.409] 
 

[0.441] 
 สภาพบ้านทรุดโทรม -0.4462*** -0.0087 -1.1790*** -0.0053 -1.2349*** -0.0061 -1.2430*** -0.0814 

 
[0.151] 

 
[0.256] 

 
[0.246] 

 
[0.267] 

 

นักเรียนต่อครู -0.0072 -0.0001 0.0961*** 0.0003 0.0833** 0.0003 0.1031*** 0.0046 

 
[0.017] 

 
[0.035] 

 
[0.033] 

 
[0.036] 

 นักเรียนต่อห้องเรียน 0.0079 0.0001 0.0008 0.0000 0.0025 0.0000 -0.0031 -0.0001 

 
[0.008] 

 
[0.016] 

 
[0.016] 

 
[0.017] 

 งบประมาณการศึกษาขั้นพืน้ฐานต่อ -0.0097 -0.0002 -0.1913 -0.0006 -0.3182 -0.0010 -0.0687 -0.0030 

งบประมาณรวมกระทรวงศึกษา [0.014]  [0.220]  [0.200]  [0.229]  
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

ตวัแปรอสิระ 
แบบจ าลองที ่1 แบบจ าลองที ่2 แบบจ าลองที ่3 แบบจ าลองที ่4 

studying 
Marginal 

Effect 
studying 

Marginal 
Effect 

studying 
Marginal 

Effect 
studying 

Marginal 
Effect 

รายได้เฉลีย่รายจงัหวดั -0.1531 -0.0026 -0.3257 -0.0010 -0.3005 -0.0010 -0.3316 -0.0146 

 
[0.155] 

 
[0.287] 

 
[0.282] 

 
[0.292] 

 ค่าคงที ่ 13.7389*** 
 

17.1621*** 
 

17.4457*** 
 

15.6709*** 
 

 
[1.966] 

 
[3.710] 

 
[3.657] 

 
[3.933] 

 จ านวนตวัอย่าง 5,038 
 

2,417 
 

2,541 
 

982 
 

LR chi2(33) 1148.26 
 

383.44 
 

404.19 
 

194.98 
 Prob > chi2 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 Pseudo R2 0.3691   0.4017   0.3961   0.2734   

 
หมายเหตุ:  *มีนยัยะส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.10 ** มีนยัยะส ำคญัท่ี 0.05 *** มีนยัยะส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.01 และค่ำในวงเล็บคือค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
                   (Standard Error) 
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บทที ่5 

 

สรุปและอภปิรายผล 

 
5.1  สรุปและอภิปรายผล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์สถิติพรรณนา และการประมาณการทาง
เศรษฐมิติ โดยในส่วนแรก อาศยัข้อมูลทางสถิติด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงแสดงให้เห็น
สภาพความเป็นจริงของการศึกษาไทย ท่ีมีเด็กจ านวนหน่ึงไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษาตามท่ีกฎหมายได้
ก าหนดเอาไว ้โดยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาจาก อตัราการออกกลางคนัท่ียงัคงมีอยู ่ซ่ึงส่งผลกระทบ
ไปถึงอตัราการคงอยูท่ี่ลดลงตามไปดว้ย ในขณะท่ีรัฐบาลมีการใชจ่้ายดา้นการศึกษา โดยเฉพาะการ
ลงทุนในการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ แต่ปัญหาเหล่าน้ีก็ยงัไม่หมดไป ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของรัฐท่ีไม่เกิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย  

ในส่วนท่ีสอง เป็นการประมาณการสมการโอกาสหรือการตดัสินใจเรียนต่อของเด็ก โดย
ใชแ้บบจ าลองโลจิต (Logit Model) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาของเด็ก คือ ปัจจยัทางดา้นอุป
สงคต่์อการศึกษา (Demand for Education) เช่น อายขุองเด็ก เพศของเด็ก ระดบัการศึกษาของพ่อแม่
หรือหัวหน้าครัวเรือน ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน สถานะของหัวหน้าครัวเรือน จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน  

ถึงแม้ว่า ตัวแปรทางด้านสถานท่ีตั้ งของครัวเรือนจะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจากการ
ประมาณการสมการขา้งตน้เลย แต่เม่ือน ามาค านวณอตัราการคงอยู ่ก็พบวา่ มีความเหล่ือมล ้าในการ
ไดรั้บการศึกษา โดยอตัราการคงอยูสู่งสุดจะอยูท่ี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะท่ีภาคใตมี้
อตัราการคงอยูต่  ่าสุด ซ่ึงอตัราการคงอยูจ่ะเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการทางการศึกษาวา่มี
เด็กส าเร็จหรือออกจากการศึกษาหรือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชั้นดชันีการถือครองสินทรัพยท่ี์กรุงเทพ
และปริมณฑล มีสัดส่วนคนรวยมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนๆ 

ในภาพรวมแล้ว การศึกษาช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเป็น
อุปสรรคในการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6) นอกจากน้ีโครงสร้างและคุณลกัษณะของครัวเรือนก็เป็น
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ปัจจยัท่ีมีความส าคญัเช่นเดียวกนั ดงันั้น ภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนนโยบายต่างๆท่ีได้ผลจริง 
เพราะจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ถึงแมว้า่จะมีด าเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี แต่เด็กจ านวนหน่ึงก็ยงั
ไม่ได้รับการศึกษาจนจบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือแมก้ระทัง่ระดับการศึกษาภาคบงัคบั 
กล่าวคือ หากนโยบายท่ีภาครัฐใชใ้นการส่งเสริมการศึกษามีประสิทธิผลจริง ก็จะท าให้เด็กมีโอกาส
ในการศึกษาเพิ่มข้ึน เพราะผลการศึกษาประการหน่ึง ไดแ้สดงให้เห็นว่า ตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การศึกษานั้นจะมีผลต่อครัวเรือนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนมากกว่าครัวเรือนท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีดีกว่า หากสามารถท าให้โอกาสทางการศึกษาของเด็กเพิ่มข้ึนได้ อตัราการคงอยู่ของ
นกัเรียนในระบบก็จะมากข้ึน ซ่ึงน่าจะเป็นการยกระดบัการศึกษาของเด็กในรุ่นต่อไปได ้ซ่ึงจะท า
ใหค้วามแตกต่าง และความเหล่ือมล ้าในการศึกษาของเด็กในแต่ละภูมิภาคลดลงได ้

ขอ้จ ากดัของงานวิจยัช้ินน้ี วิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคมครัวเรือน (SES) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวคือ ข้อมูลชุดน้ีอาจไม่ครอบคลุม
ครบถ้วนในแง่มุมของอุปทานการศึกษา และปัจจัยด้านชุมชน เช่น ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องคุณภาพ
โรงเรียน คะแนนสอบวดัความรู้ ค่าใชจ่้ายอุดหนุนทางการศึกษาต่อหวัของนกัเรียน คุณลกัษณะของ
ชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว โดยใช้ตวัแทนท่ีสามารถสะทอ้นตวั
แปรเหล่านั้นจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เขา้มาทดแทน อย่างไรก็ตาม การออกแบบการวิเคราะห์ยงัมี
ขอ้จ ากดัของขอ้มูลอยู่มาก เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการใช้กลุ่มตวัอย่างเดิม เพื่อให้เห็นแนวโน้มการ
ตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อของเด็ก ประกอบกบัชุดขอ้มูลท่ีมีอยู่ไม่สามารถระบุระดบัชั้นการศึกษาท่ี
ชดัเจนของกลุ่มตวัอยา่งได ้ซ่ึงจะระบุเป็นช่วงการศึกษาแทน ดงันั้น งานวจิยัช้ินน้ีจึงจะวิเคราะห์เป็น
ช่วงการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในภาพรวม 
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ภาคผนวก ก 

 
ตารางแสดงข้อมูลทางสถติเิชิงพรรณนา ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ใช้ในการประมาณการณ์แบบจ าลองที่ 1 
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ตารางที ่1 ก  แสดงขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ท่ีใชใ้นการประมาณการณ์แบบจ าลองท่ี 1 
 

Variable 
studying=0 studying=1 All 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

Agech 17.1578 2.1297 12.4811 3.4677 12.9077 3.6269 

Sexch 1.3738 0.4842 1.4897 0.4999 1.4792 0.4996 

Agehh 52.1645 13.4513 52.3012 13.367 52.2887 13.3737 
Sexhh 1.3256 0.469 1.3455 0.4756 1.3437 0.475 
Members 5.0282 2.0953 4.8181 1.8621 4.8372 1.8854 
Asset Index 1 0.265 0.4417 0.1937 0.3952 0.2002 0.4002 
Asset Index 2 0.24 0.4274 0.1979 0.3984 0.2017 0.4013 
Asset Index 3 0.235 0.4244 0.1937 0.3952 0.1975 0.3981 
Asset Index 4 0.1583 0.3654 0.2032 0.4024 0.1992 0.3994 

Asset Index 5 0.1017 0.3025 0.2114 0.4083 0.2014 0.4011 

AREA 0.2957 0.4567 0.3602 0.4801 0.3543 0.4783 

P_reg1 0.0748 0.2632 0.1496 0.3567 0.1427 0.3498 

P_reg2 0.2375 0.4259 0.1979 0.3985 0.2015 0.4012 

P_reg3 0.1262 0.3324 0.1592 0.3659 0.1562 0.3631 

P_reg4 0.3804 0.4859 0.355 0.4786 0.3573 0.4792 

P_reg5 0.1811 0.3854 0.1382 0.3452 0.1421 0.3492 

P_statushh1 0.0266 0.161 0.0262 0.1597 0.0262 0.1598 

P_statushh2 0.7392 0.4394 0.7592 0.4276 0.7574 0.4287 

P_statushh3 0.1744 0.3798 0.1726 0.3779 0.1728 0.3781 

P_statushh4 0.0249 0.156 0.0212 0.144 0.0215 0.1451 

P_statushh5 0.0349 0.1836 0.0208 0.1429 0.0221 0.1471 

P_edhh1 0.2116 0.4088 0.1465 0.3536 0.1524 0.3594 

P_edhh2 0.6155 0.4869 0.5477 0.4978 0.5538 0.4971 

P_edhh3 0.0829 0.276 0.1005 0.3007 0.0989 0.2985 

P_edhh4 0.0811 0.2733 0.1313 0.3378 0.1268 0.3327 

P_edhh5 0.0088 0.0936 0.074 0.2619 0.0681 0.252 
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ตารางที ่1 ก  (ต่อ) 
 

Variable 
studying=0 studying=1 All 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

P_jobhh1 0.449 0.4979 0.421 0.4938 0.4236 0.4942 

P_jobhh2 0.0143 0.1188 0.0089 0.0941 0.0094 0.0967 

P_jobhh3 0.0102 0.1006 0.0106 0.1024 0.0106 0.1023 

P_jobhh4 0.1898 0.3925 0.227 0.419 0.2236 0.4167 

P_jobhh5 0.0367 0.1883 0.1002 0.3003 0.0943 0.2923 

P_jobhh6 0.2306 0.4217 0.1875 0.3904 0.1915 0.3935 

P_jobhh7 0.0673 0.2509 0.0445 0.2062 0.0466 0.2108 

Home 0.2467 0.4314 0.1679 0.3738 0.175 0.38 

Stuperroom 25.5716 4.2501 26.451 5.1347 26.3708 5.0665 

Spertch 32.9418 20.0831 34.6967 23.9692 34.5363 23.6445 

Eduperstu 2.876 8.1179 3.0171 8.7785 3.0042 8.7195 

lnGPP 11.5847 0.6822 11.5936 0.7539 11.5927 0.7475 
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ภาคผนวก ข 
 
ตารางแสดงข้อมูลทางสถติเิชิงพรรณนา ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ใช้ในการประมาณการณ์แบบจ าลองที่ 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 
ตารางที ่1 ข  แสดงขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
                     Deviation) ท่ีใชใ้นการประมาณการณ์แบบจ าลองท่ี 2 
 

Variable 
studying=0 studying=1 All 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

Agech 15.7658 1.4723 11.3301 3.2823 11.5473 3.3567 

Sexch 1.3671 0.4835 1.4865 0.4999 1.4806 0.4997 

Agehh 50.8924 12.2217 52.6031 13.3159 52.5194 13.2678 

Sexhh 1.3101 0.464 1.3412 0.4742 1.3396 0.4737 

Members 5.1519 2.1241 4.8765 1.8577 4.89 1.8722 

Asset Index 1 0.3291 0.4714 0.2154 0.4112 0.2209 0.415 

Asset Index 2 0.2785 0.4497 0.1997 0.3999 0.2036 0.4027 

Asset Index 3 0.2025 0.4032 0.1893 0.3918 0.19 0.3923 

Asset Index 4 0.1203 0.3263 0.1919 0.3939 0.1884 0.3911 

Asset Index 5 0.0696 0.2553 0.2036 0.4028 0.1971 0.3979 

AREA 0.2215 0.4166 0.3118 0.4633 0.3074 0.4615 
P_reg1 0.0696 0.2553 0.1496 0.3567 0.1456 0.3528 
P_reg2 0.2215 0.4166 0.201 0.4008 0.202 0.4016 
P_reg3 0.1456 0.3538 0.1544 0.3614 0.154 0.361 
P_reg4 0.3418 0.4758 0.3578 0.4794 0.357 0.4792 
P_reg5 0.2215 0.4166 0.1372 0.3441 0.1413 0.3484 
P_statushh1 0.0253 0.1576 0.0238 0.1524 0.0239 0.1526 
P_statushh2 0.7405 0.4398 0.7618 0.426 0.7608 0.4267 
P_statushh3 0.1709 0.3776 0.1746 0.3797 0.1745 0.3796 
P_statushh4 0.0316 0.1756 0.0196 0.1385 0.0201 0.1405 
P_statushh5 0.0316 0.1756 0.0202 0.1407 0.0208 0.1426 
P_edhh1 0.2397 0.4284 0.1469 0.3541 0.1514 0.3585 
P_edhh2 0.6096 0.4895 0.5526 0.4973 0.5554 0.497 
P_edhh3 0.0822 0.2756 0.1008 0.3011 0.0999 0.3 
P_edhh4 0.0616 0.2413 0.1304 0.3368 0.1271 0.3332 
P_edhh5 0.0068 0.0828 0.0692 0.2538 0.0662 0.2486 

 



63 

ตารางที ่1 ข  (ต่อ) 
 

Variable 
studying=0 studying=1 All 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

P_jobhh1 0.3692 0.4845 0.4215 0.4939 0.4189 0.4935 

P_jobhh2 0.0154 0.1236 0.0082 0.0902 0.0086 0.0921 

P_jobhh3 0.0154 0.1236 0.0111 0.1046 0.0113 0.1056 

P_jobhh4 0.2231 0.4179 0.2175 0.4127 0.2178 0.4128 

P_jobhh5 0.0154 0.1236 0.1004 0.3006 0.0961 0.2947 

P_jobhh6 0.2692 0.4453 0.193 0.3947 0.1968 0.3977 

P_jobhh7 0.0923 0.2906 0.0483 0.2145 0.0506 0.2191 

Home 0.3861 0.4884 0.1825 0.3863 0.1924 0.3943 

Stuperroom 27.506 4.7544 28.2086 5.5588 28.1742 5.5235 

Spertch 27.3132 15.5734 30.2561 19.7958 30.1124 19.619 

Eduperstu 0.8632 0.5253 0.8298 0.5192 0.8315 0.5195 

lnGPP 11.4946 0.6961 11.5288 0.7735 11.527 0.7697 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางแสดงข้อมูลทางสถติเิชิงพรรณนา ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ใช้ในการประมาณการณ์แบบจ าลองที่ 3 
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ตารางที ่1 ค  แสดงขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
                     Deviation) ท่ีใชใ้นการประมาณการณ์แบบจ าลองท่ี 3 
 

Variable 
studying=0 studying=1 All 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

Agech 15.7441 1.4641 11.3937 3.2857 11.6102 3.3555 

Sexch 1.375 0.4856 1.4829 0.4998 1.4775 0.4996 
Agehh 50.75 12.4293 52.5293 13.2745 52.4408 13.2377 
Sexhh 1.3214 0.4684 1.3385 0.4733 1.3377 0.473 

Members 5.1488 2.0897 4.8526 1.8362 4.8673 1.8504 

Asset Index 1 0.3155 0.4661 0.2176 0.4127 0.2225 0.416 

Asset Index 2 0.2738 0.4472 0.2011 0.4009 0.2047 0.4035 

Asset Index 3 0.2143 0.4116 0.1892 0.3917 0.1905 0.3927 

Asset Index 4 0.1131 0.3177 0.1939 0.3954 0.1899 0.3923 

Asset Index 5 0.0833 0.2772 0.1983 0.3987 0.1925 0.3943 

AREA 0.2083 0.4073 0.3042 0.4602 0.2995 0.4581 

P_reg1 0.0655 0.2481 0.145 0.3521 0.141 0.3481 

P_reg2 0.2202 0.4156 0.1995 0.3997 0.2005 0.4005 

P_reg3 0.1607 0.3684 0.1577 0.3645 0.1579 0.3647 

P_reg4 0.3393 0.4749 0.3597 0.48 0.3587 0.4797 

P_reg5 0.2143 0.4116 0.1381 0.3451 0.1419 0.349 

P_statushh1 0.0238 0.1529 0.0228 0.1491 0.0228 0.1493 

P_statushh2 0.7381 0.441 0.7631 0.4253 0.7618 0.426 

P_statushh3 0.1786 0.3841 0.1718 0.3772 0.1721 0.3775 

P_statushh4 0.0298 0.1704 0.0212 0.1441 0.0216 0.1455 

P_statushh5 0.0298 0.1704 0.0212 0.1441 0.0216 0.1455 

P_edhh1 0.2308 0.4227 0.149 0.3561 0.153 0.36 

P_edhh2 0.6218 0.4865 0.5534 0.4972 0.5567 0.4968 

P_edhh3 0.0833 0.2773 0.0995 0.2994 0.0987 0.2984 
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ตารางที ่1 ค  (ต่อ) 
 

Variable 
studying=0 studying=1 All 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

P_edhh4 0.0577 0.2339 0.1295 0.3358 0.126 0.3319 

P_edhh5 0.0064 0.0801 0.0686 0.2527 0.0655 0.2475 

P_jobhh1 0.3957 0.4908 0.4252 0.4945 0.4237 0.4942 

P_jobhh2 0.0144 0.1195 0.0078 0.0879 0.0081 0.0898 

P_jobhh3 0.0144 0.1195 0.0109 0.1039 0.0111 0.1047 

P_jobhh4 0.2014 0.4025 0.2169 0.4122 0.2161 0.4117 

P_jobhh5 0.0144 0.1195 0.1016 0.3022 0.0972 0.2962 

P_jobhh6 0.259 0.4397 0.19 0.3924 0.1936 0.3952 

P_jobhh7 0.1007 0.302 0.0475 0.2128 0.0502 0.2185 

Home 0.381 0.4871 0.1836 0.3872 0.1934 0.395 

Stuperroom 27.3659 4.6499 28.1199 5.5836 28.0824 5.5427 

Spertch 27.0224 15.1348 29.9368 19.4584 29.7919 19.275 

Eduperstu 0.8939 0.5683 0.8246 0.5262 0.8281 0.5285 

lnGPP 11.4899 0.6788 11.5154 0.7647 11.514 0.7606 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางแสดงข้อมูลทางสถติเิชิงพรรณนา ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ใช้ในการประมาณการณ์แบบจ าลองที่ 4 
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ตารางที ่1 ง  แสดงขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
                     ท่ีใชใ้นการประมาณการณ์แบบจ าลองท่ี 4 
 

Variable 
studying=0 studying=1 All 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

Agech 15.8926 1.0975 14.738 1.5254 14.8713 1.5273 

Sexch 1.3758 0.486 1.4847 0.5 1.4721 0.4994 

Agehh 51.2819 12.1127 52.9238 13.112 52.7341 13.0067 

Sexhh 1.2953 0.4577 1.3409 0.4742 1.3357 0.4724 

Members 5.0738 2.1056 4.7327 1.8528 4.7721 1.886 

Asset Index 1 0.3423 0.4761 0.1586 0.3655 0.1798 0.3842 

Asset Index 2 0.2752 0.4481 0.2016 0.4014 0.2101 0.4075 

Asset Index 3 0.1946 0.3973 0.1884 0.3912 0.1891 0.3918 

Asset Index 4 0.1208 0.327 0.2121 0.409 0.2016 0.4013 

Asset Index 5 0.0671 0.2511 0.2393 0.4268 0.2194 0.414 

AREA 0.2282 0.4211 0.3541 0.4784 0.3395 0.4737 

P_reg1 0.0671 0.2511 0.1753 0.3804 0.1628 0.3693 

P_reg2 0.2215 0.4166 0.2209 0.415 0.2209 0.415 

P_reg3 0.1544 0.3625 0.1621 0.3687 0.1612 0.3679 

P_reg4 0.349 0.4783 0.3234 0.468 0.3264 0.4691 

P_reg5 0.2081 0.4073 0.1183 0.3231 0.1287 0.335 

P_statushh1 0.0201 0.1409 0.0386 0.1926 0.0364 0.1874 

P_statushh2 0.7584 0.4295 0.7555 0.43 0.7558 0.4298 

P_statushh3 0.1678 0.3749 0.163 0.3695 0.1636 0.37 

P_statushh4 0.0268 0.1622 0.0184 0.1345 0.0194 0.1379 

P_statushh5 0.0268 0.1622 0.0245 0.1548 0.0248 0.1556 

P_edhh1 0.2446 0.4314 0.1484 0.3556 0.1593 0.3661 

P_edhh2 0.6043 0.4908 0.5272 0.4995 0.5359 0.4989 

P_edhh3 0.0863 0.2819 0.1023 0.3032 0.1005 0.3008 

P_edhh4 0.0576 0.2337 0.1484 0.3556 0.1381 0.3451 
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ตารางที ่1 ง  (ต่อ) 
 

Variable 
studying=0 studying=1 All 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

P_edhh5 0.0072 0.0848 0.0737 0.2615 0.0662 0.2487 

P_jobhh1 0.374 0.4858 0.4053 0.4912 0.4015 0.4904 

P_jobhh2 0.0163 0.127 0.011 0.1041 0.0116 0.1071 

P_jobhh3 0.0163 0.127 0.0142 0.1185 0.0145 0.1195 

P_jobhh4 0.2276 0.421 0.2399 0.4272 0.2384 0.4263 

P_jobhh5 0.0163 0.127 0.1051 0.3069 0.0946 0.2928 

P_jobhh6 0.252 0.436 0.1796 0.3841 0.1882 0.3911 

P_jobhh7 0.0976 0.2979 0.0449 0.2072 0.0512 0.2204 

Home 0.3758 0.486 0.1551 0.3622 0.1806 0.3849 

Stuperroom 27.3146 4.6584 28.4893 5.6095 28.3536 5.5192 

Spertch 26.876 15.0984 31.8757 21.3455 31.297 20.7759 

Eduperstu 0.863 0.5258 0.8748 0.5513 0.8734 0.5482 

lnGPP 11.4782 0.6951 11.5898 0.7931 11.5765 0.7828 
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