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เม่ือพิจารณาผลพวงของการพัฒนาและการดําเนินนโยบายสังคมของรัฐบาลในชวงสาม

ทศวรรษท่ีผานมา จะพบความไมเสมอภาคทางสังคม (Equity) ปรากฏใหเห็นท้ังในดานการศึกษา 
การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห โดยผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงจะสามารถเขาถึงบริการ
ทางสังคมที่ดีกวาผูมีฐานะเศรษฐกิจท่ีต่ําท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของบริการ ซ่ึงจากความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ไดจุดประกายความสนใจใหผูศึกษาคนหาถึงสาเหตุและผลกระทบของ
ปรากฏการณดังกลาวผานการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคม โดยศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอรายจายสาธารณะดานสังคมและผลตอการกระจายรายรายไดของไทย ซ่ึงเปนการศึกษาที่อาศัย
การเก็บรวบรวมขอมูลทุติภูมิ (Secondary Data) ในชวงระยะเวลา 31 ป ตั้งแต พ.ศ. 2520-2550 โดย
กําหนดกรอบการศึกษาเปน 2 สวนคือ 1) กรอบการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดาน
สังคมและ 2) กรอบการศึกษาผลของรายจายสาธารณะดานสังคมท่ีมีผลตอการกระจายรายได โดย
กรอบการศึกษาในสวนแรกเปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาจะทําการศึกษารายจายสาธารณะดานสังคม และองคประกอบของรายจาย
สาธารณะดานสังคมใน 3 ดานคือ รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจาย
ดานการสังคมสงเคราะห โดยมีตัวแปรอิสระตางๆ ไดแก ปจจัยดานการตัดสินใจ ปจจัยเศรษฐกิจ 
ปจจัยดานการเมือง และปจจัยดานโลกาภิวัตน 

สําหรับกรอบการศึกษาในสวนหลังเปนการศึกษาถึงผลของรายจายสาธารณะตอการ
กระจายรายได โดยการศึกษาในสวนนี้ตัวแปรตาม คือ 1) การกระจายรายไดซ่ึงวัดจากสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคนอกการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรและ 2) 
คาสัมประสิทธ์ิ GINI  ในขณะท่ีตัวแปรอิสระไดแก รายจายสาธารณะดานสังคม รายจายดาน
การศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห ซ่ึงผูศึกษาให 



 (4) 

ความหมายวาเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” ในขณะท่ีปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดาน
การเมือง และปจจัยดานโลกาภิวัตน ผูศึกษาไดนํามาศึกษาอีกคร้ังในกรอบการศึกษาสวนนี้และให
ความหมายวาเปน “ปจจัยภายนอกอื่นๆ” และนํามาศึกษาในฐานะตัวแปรอิสระ เพื่อวิเคราะหหา
ความสัมพันธเปรียบเทียบกับ “ปจจัยเชิงนโยบาย” เพื่อหาคําตอบวา รายจายสาธารณะดานสังคม 
รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห ในฐานะท่ี
เปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืนๆ ในบริบทอยางเดียวกันแลวจะมีผลตอการ
กระจายรายไดหรือไม อยางไร 

จากการศึกษาพบวา 1) ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมไดแกปจจัยดานสังคม
และปจจัยดานการตัดสินใจ 2) ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษาไดแกปจจัยดานการตัดสินใจ 
ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานการเมือง 3) ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการ
สาธารณสุขไดแกปจจัยดานสังคมและปจจัยดานการตัดสินใจ 4) ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการ
สังคมสงเคราะหไดแกปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการตัดสินใจ และปจจัยดานการเมือง 5) รายจาย
สาธารณะดานสังคมทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนเม่ือวัดจากคาสัมประสิทธ์ิ GINI  แตทําใหการ
กระจายรายไดแยลงเม่ือวัดจากสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคนอกการเกษตรตอผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 6) รายจายดานการศึกษาทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนเม่ือวัดจากคา
สัมประสิทธ์ิ GINI  และไมมีผลตอการกระจายรายไดเม่ือวัดจากสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 
ภาคนอกการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร  7) รายจายดานการสาธารณสุขทํา
ใหการกระจายรายไดดีข้ึนเม่ือวัดจากคาสัมประสิทธ์ิ GINI  แตทําใหการกระจายรายไดแยลงเม่ือวัด
จากสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคนอกการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตร 8) รายจายดานการสังคมสงเคราะหทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนเม่ือวัดจากคาสัมประสิทธ์ิ 
GINI  และไมมีผลตอการกระจายรายไดเม่ือวัดจากสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคนอก
การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินนโยบายสังคมและการใชรายจายสาธารณะดานสังคมสามารถ
นําไปสูเปาหมายของการสรางความเสมอภาค (Equity) ในสังคมอยางแทจริงรัฐบาลจึงควรให
ความสําคัญกับการจัดสรรรายจายท่ีเนนเปาหมายซ่ึงเปนกลุมผูยากจนมากกวาการจัดสรรอยางเทา
เทียมกันในทุกกลุมดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ยังควรมีนโยบายและมาตรการอ่ืนๆ ท่ี
สนับสนุน เชน 1) มาตรการการใหสินเช่ือแกกลุมผูท่ียากจนเฉพาะ 2) มาตรการท่ีเปดโอกาสใหผูท่ี
ยากจนสามารถเขาศึกษาในระดับท่ีสูงเทาเทียมกันกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาในสังคม เชน
การกําหนดโควตาใหกลุมผูยากจนโดยเฉพาะในการเขาศึกษาในระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ 
3) มาตรการที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมใหกลุมผูยากจนใหเขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมาก
ข้ึน เชนควรปรับปรุงกติการะดับชาติโดยกําหนดสัดสวนกลุมผูยากจนใหมีตัวแทนของตนในสภา
ผูแทนราษฎร  
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In  view  of  development  and  social  policy  of  the  government  during  the  past 

three decades, we find social inequity in education, public health, and social welfare. 

The  fact  that  people  with  higher  socioeconomic  status  can  obtain  better  social 

services,  in  term  of  both  quantity  and  quality,  than  those  with  lower  socioeconomic 

status  inspires  the  interest  in  finding  out  its  cause  and  effect  by  way  of    social 

expenditure. This study examines factors affecting  social expenditure and impact on 

income distribution in Thailand by using secondary data collected during 1977-2007 

(31 years). The study framework is divided into 2 parts including 1) factors affecting 

social expenditure, and 2) impact of  social expenditure on income distribution. The 

first  part  explores  3  components  of  social  expenditure  –  educational  expenditure, 

public  health  expenditure  and  social  welfare  expenditure,  in  which  dependent 

variables  are  social  expenditure,  educational  expenditure, public  health  expenditure, 

and  social  welfare  expenditure  while  independent  variables  derived  from  literature 

review are decision-making factor, economic factor, social factor, political factor, and 

globalization factor. 

The  latter  part  of  this  study  examines  the  impact  of  social  expenditure  on 

income  distribution,  in  which  dependent variables  are  1)  income  distribution 

measured by the ratio of GDP of non-agricultural sector to GDP of agricultural sector, 

and  2)  GINI  coefficient  while  independent  variables  include social  expenditure, 

educational  expenditure,  public  health  expenditure,  and  social  welfare  expenditure, 

which  are  considered  as  “policy  factor.” In  addition,  economic  factor,  social  factor, 



  (7) 

political factor, and globalization factor which are considered as “external factor” are 

also used as independent variables to analyze the relationship with “policy factor” in 

order to find out whether and how social expenditure, educational expenditure, public 

health  expenditure,  and  social  welfare  expenditure  which are  considered  as  “policy 

factor,” when compared to other variables in similar context, have impact on income 

distribution.  

The study reveals that 1) factors affecting social expenditure are social factor 

and decision-making factor, 2) factors affecting  educational expenditure are decision-

making factor, social factor, economic factor, and political factor, 3) factors affecting 

public  health  expenditure  are  social  factor  and  decision-making  factor,  4)  factors 

affecting  social  welfare  expenditure  are  social  factor,  decision-making  factor,  and 

political  factor,  5)  social expenditure  brings  about  better  income  distribution  when 

measured  by  GINI  coefficient  but  worse  income  distribution  when  measured  by  the 

ratio of GDP of non-agricultural sector to GDP of agricultural sector, 6) educational 

expenditure  brings  about  better  income  distribution  when  measured  by  GINI 

coefficient but has no impact on income distribution when measured by the ratio of 

GDP  of  non-agricultural  sector  to  GDP of  agricultural  sector,  7)  public  health 

expenditure  brings  about  better  income  distribution  when  measured  by  GINI 

coefficient but worse income distribution when measured by the ratio of GDP of non-

agricultural sector to GDP of agricultural sector, 8) social welfare expenditure brings 

about  better  income  distribution  when  measured  by  GINI  coefficient  but  has  no 

impact on income distribution when measured by the ratio of GDP of non-agricultural 

sector to GDP of agricultural sector. 

In order that social policy and social expenditure truly ensure social equity, the 

government should focus its expenditure allocation more on the poor rather than equal 

allocation. In addition, other supporting policies and measures should be adopted, for 

example,  1)  measure  of  granting  loan  to  the  poor,  2)  measure  to  provide  equal 

educational opportunity for the poor such as grating them enrollment quota for higher-

than-compulsory education, 3) concrete measure to promote more political participation 

by the poor such as having their representative in the House of Representatives. 
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ทายสุดผูเขียนตองขอขอบพระคุณบิดา และมารดา ของผูเขียน ท่ีเปนกําลังใจในการทํา
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1.2 คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได จําแนกตามภาค   2 
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      ฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา  

 
1.1  ความสําคัญของปญหา 

  
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรมเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ี

หยั่งรากลึกอยูในสังคมไทยมานมนาน และเปนสาเหตุของปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมายเชน 
ปญหาการวางงาน, ปญหาอาชญากรรม, ปญหาการอพยพเขาสูเมืองของชาวชนบท และนําไปสู
ความขัดแยงทางสังคมในที่สุด จากขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการกระจายรายไดในประเทศไทย  
ดังตารางสัดสวนรายไดของประชากรจําแนกตามกลุมประชากรตามระดับรายได (Quintile by 
Income) ป  พ.ศ. 2531, 2541, 2550 จะพบวา ชองวางความแตกตางระหวางรายไดของกลุมท่ีมี
รายไดต่ําท่ีสุดหรือกลุม 20% ท่ี 1 (จนท่ีสุด) ยังมีความแตกตางอยางมากกับผูท่ีมีรายไดสูงสุดหรือ
กลุม 20% ท่ี 5 (รวยท่ีสุด) โดยในป พ.ศ. 2550 กลุม 20% ท่ี 1 (จนท่ีสุด) มีสัดสวนรายไดของ
ประชากร เพียงรอยละ 4.30 ในขณะท่ีกลุม 20% ท่ี 5 (รวยท่ีสุด) มีสัดสวนรายไดของประชากร สูง
ถึงรอยละ 55.06 และถาเปรียบเทียบกับขอมูลในป พ.ศ. 2531 จะพบวาสัดสวนดังกลาวแทบไมมี
ความแตกตางกันแตอยางใด โดยในป พ.ศ. 2531 กลุม 20% ท่ี 1 (จนท่ีสุด) มีสัดสวนรายไดของ
ประชากร เพียงรอยละ 4.58 ในขณะท่ีกลุม 20% ท่ี 5 (รวยท่ีสุด) มีสัดสวนรายไดของประชากร สูง
ถึงรอยละ 54.37 ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาความเหล่ือมลํ้าของการกระจาย
รายไดของไทยมิไดลดลงแตอยางใด รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1  สัดสวนรายไดของประชากร กลุมประชากรจําแนกตามระดับรายได (Quintile by  
                     Income) ป พ.ศ. 2531, 2541, 2550 
 

สัดสวนรายไดของประชากร (รอยละ) 
กลุมประชากรจําแนกตามระดับรายได 

2531 2541 2550 
กลุม 20% ท่ี 1 (จนท่ีสุด)           4.58            4.30            4.30  
กลุม 20% ท่ี 2           8.05            7.75            8.01  
กลุม 20% ท่ี 3          12.38           12.00           12.42  
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 ตารางที่ 1.1  (ตอ) 

            

สัดสวนรายไดของประชากร (รอยละ) 
กลุมประชากรจําแนกตามระดับรายได 

2531  2541   2550  

กลุม 20% ท่ี 4 20.62  19.82  20.22 
กลุม 20% ท่ี 5 (รวยที่สุด)  54.37  56.13  55.06  

รวม 100.00  100.00   100.00  

สัดสวนกลุมที่5/กลุมที่1(เทา)  11.88  13.06  12.81  

 

หมายเหตุ:  รายได หมายถึง รายไดประจํา ท่ีไมรวมรายรับอื่นๆ (เชน เงินทุนการศึกษา มรดก 

พินัยกรรมของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม  เงินถูก
สลาก เงินรางวัล คานายหนาและเงินไดจากการพนัน เปนตน) 

 
นอกจากนี้หากพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini  Coefficient) ของ

รายได จําแนกตามภาค และจําแนกตามเขตพื้นที่ ป พ.ศ. 2531, 2541, 2550 ก็จะทําใหเห็นภาพของ
การกระจายรายไดท่ีมีความไมเทาเทียมกันชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงแสดงไดดังตารางที่ 1.2  

 

ตารางที่ 1.2  คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได จําแนกตามภาค และ 

                     จําแนกตามเขตพื้นที่ ป พ.ศ. 2531, 2541, 2550 

 
ป พ.ศ. ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต เขตเมือง เขตชนบท 

2531  0.487   0.388  0.435  0.439  0.454  0.463   0.434   0.439  
2541  0.507   0.415  0.443  0.462  0.460  0.491   0.465   0.450  
2550  0.497   0.468  0.422  0.469  0.468  0.460   0.473   0.457  

 

หมายเหตุ:  คาสัมประสิทธิ์ จีนี่ (Gini coefficient) เปนเครื่องมือในการวัดความไมเทาเทียมในรูป

ของสัดสวน (Gini ratio) ซ่ึงคาอยูระหวาง 0 กับ 1 ยิ่งคาเขาใกล 1 มากเทาไร แสดงวา
ความไมเทาเทียมกันของรายไดยิ่งมีมากขึ้น  โดยคํานวณจากการใชคาของพื้นที่ระหวาง 
Lorenz curve ของการกระจายรายไดกับเสนการกระจายรายไดสัมบูรณเปนตัวตั้ง และ
คาของพื้นที่ใตเสนการกระจายรายไดสัมบูรณท้ังหมดเปนตัวหาร 

รายได หมายถึง รายไดประจํา ท่ีไมรวมรายรับอื่นๆ (เชน เงินทุนการศึกษา มรดก 

พินัยกรรม ของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูก

สลาก เงินรางวัล คานายหนาและเงินไดจากการพนัน เปนตน) 
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จากตารางจะเห็นวาในชวง 20 ปท่ีผานมา เมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งประเทศ จะพบวาคา

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini  Coefficient) ของรายได มีคาเพิ่มขึ้นหรือกลาวไดวาการ

กระจายรายไดของไทยแยลง และเมื่อพิจารณาเปนรายภาคจะพบวากรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ 

และภาคอีสานมีการกระจายรายไดท่ีแยลงเชนเดียวกัน ในขณะที่ภาคกลางและภาคใตมีการกระจาย

รายไดดีข้ึน และเมื่อพิจารณาจากความเจริญของพื้นที่จะพบวาความไมเทาเทียมกันของการกระจาย

รายไดในเขตเมืองมีมากกวาในเขตชนบท อยางไรก็ตามตลอดชวงเวลาที่ผานมาการกระจายรายได

ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบทมีแนวโนมแยลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงแสดงถึงความเหลื่อมล้ําของการ

กระจายรายไดท่ียังปรากฏใหเห็นคอนขางชัดเจน 

แมวาปญหาความเหลื่อมล้ําและการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรมในสังคมไทยจะมีสาเหตุ

มาจากหลายปจจัยที่เกี่ยวของ เชนปจจัยทางเศรษฐกิจที่บุคคลแตละคนมีความสามารถในการเขาถึง

ทรัพยากรที่แตกตางกัน ปจจัยทางสังคม เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และฐานะทางสังคมที่

แตกตางกันทําใหบุคคลแตละคนมีโอกาสทางสังคมที่แตกตางกัน รวมถึงปจจัยภายนอกอื่นๆ ท่ี

แตกตางกันและนําไปสูการกระจายรายไดท่ีมีความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมในที่สุด  

แตท้ังนี้ก็ปฏิเสธไมไดวาปญหาการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม เปนปญหาสาธารณะที่

รัฐบาลจําเปนตองเขามามีบทบาทในการแกไข โดยใชมาตรการและเครื่องมือตางๆในการแทรกแซง

และจัดสรรทรัพยากรเสียใหม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและทําใหการกระจายรายไดมีความเปนธรรม

มากขึ้น ซ่ึงเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งคือการใชรายจายสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่งรายจาย

สาธารณะดานสังคม ซ่ึงเปนรายจายที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมสวัสดิการและสิทธิข้ันพื้นฐาน

ใหกับประชาชน โดยรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย เมื่อพิจารณาการจําแนกงบประมา

รายจายตามลักษณะงาน จะพบวามีความหมายตรงกับรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม 

 เมื่อพิจารณาสัดสวนของรายจายดานการบริการชุมชนและสังคมเทียบกับรายจายสาธารณะ

ท้ังหมดซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทที่สําคัญของรายจายสาธารณะดานสังคม จะพบวาในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 9  รายจายที่มีสัดสวนสูงสุด คือรายจายดานการ

บริการชุมชนและสังคมโดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 40  ของงบประมาณรายจายประจําป  

รายละเอียดแสดงไดดังตารางที่ 1.3 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.3  งบประมาณรายจายจําแนกตามลักษณะงาน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 – 9 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบริหารท่ัวไป การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ อื่น ๆ รวม 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แผน 1 (พ.ศ. 2504-2509)       20,092.60   31.29     19,631.40   30.57       16,352.00   25.47       8,134.00   12.67     64,210.00   100.00 

แผน 2 (พ.ศ. 2510-2514)       33,759.20    28.22     34,417.40    28.77        34,140.80   28.53    17,329.50    14.48 119,646.90    100.00 

แผน 3 (พ.ศ. 2515-2519)       58,157.30   28.43  61,792.60    30.21        46,913.70   22.94     37,686.00    18.42    204,549.60    100.00  

แผน 4 (พ.ศ. 2520-2524)      142,883.70   29.11     153,458.20    31.27       103,702.50    21.13      90,745.60    18.49   490,790.00   100.00 

แผน 5 (พ.ศ. 2525-2529)      262,268.20   27.62   289,256.70   30.46      168,572.20   17.75  229,553.10   24.17 949,650.20   100.00 

แผน 6 (พ.ศ. 2530-2534)      364,321.70   24.63    443,865.90   30.01      274,935.50   18.59    395,876.90    26.77  1,479,000.00    100.00 

แผน 7 (พ.ศ. 2535-2539)      755,710.80   23.59  1,143,278.00    35.69       847,301.10   26.45   457,510.10   14.28 3,203,800.00    100.00  

แผน 8 (พ.ศ. 2540-2544)      882,882.90   20.35 1,833,198.90   42.25   1,070,920.20   24.68     552,418.90   12.73  4,339,420.90    100.00  

แผน 9 (พ.ศ. 2545-2549)   1,038,916.00    17.92  2,336,893.50   40.32    1,363,662.20    23.53  1,056,978.30    18.23  5,796,450.00    100.00  

4 
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 นอกจากสัดสวนที่สูงแลว รายจายดานการบริการชุมชนและสังคมยังมีแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รายละเอียดแสดงไดดังแผนภาพ 

 

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรายจายสาธารณะ

ของไทยตั้งแตแผนฯ1-แผนฯ9
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รายจายดานการบริการชุมชน
และสังคม

รายจายดานการบริหารทั่วไป

รายจายดานการเศรษฐกิจ

รายจายดานอื่นๆ

 
 

ภาพที่ 1.1  แสดงการเปลี่ยนแปลงรายจายสาธารณะของไทยตั้งแตแผนฯ 1-แผนฯ 9 

 

สัดสวนที่สูงและการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องของรายจาย

สาธารณะดานสังคมแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอนโยบายสังคมของไทย โดยผานรายจาย

สาธารณะดานสังคม โดยรายจายที่เปนองคประกอบหลักของรายจายสาธารณะดานสังคม ไดแก

รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห ซ่ึงรายจาย

ท้ัง 3 ดานนี้เมื่อรวมกันแลวจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 90 ของรายจายสาธารณะดานสังคม ดังนั้น

จึงอาจกลาวไดวารายจายที่ขับเคลื่อนรายจายสาธารณะดานสังคมก็คือรายจายใน 3 ดานดังกลาว

นั่นเอง 

 ท้ังนี้รายจายสาธารณะดานสังคมที่สําคัญทั้ง 3 ลักษณะไดแก (1) รายจายดานการศึกษา (2) 

รายจายดานการสาธารณสุข และ (3) รายจายดานการสังคมสงเคราะห  มีรายละเอียดของงาน

ดังตอไปนี้ 

 ลักษณะที่หนึ่ง รายจายดานการศึกษา 

ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานโยบายดานการศึกษาของไทยมีแนวทางของการ

เปลี่ยนแปลงที่คอนขางชัดเจนในการมุงเนนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษาของคน

ในสังคม โดยมีการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ปและจาก 9 ปเปน 12 ปตามลําดับและ



 

 

6 

สืบเนื่องจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) ท่ีรัฐบาลมีนโยบายจะจัดใหมีการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจายหรือ

เรียนฟรี 15 ป ซ่ึงรายจายที่เปนรายละเอียดของงานดานการศึกษานั้นจะพบวารายจายดานการศึกษา

จะเปนงานเกี่ยวกับการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบตางๆ โรงเรียน 

และวิทยาลัยทหารเรือตํารวจที่มีหลักสูตรคลายคลึงกับหลักสูตรของพลเรือน นอกจากนี้ยังรวมถึง

การกีฬาและนันทนาการ โดยประกอบดวยรายละเอียดของงานดังตอไปนี้ 

1)  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เปนงานเกี่ยวกับการศึกษาในระดับ

เตรียมอนุบาล และประถมศึกษา ท่ีดําเนินการโดยสถานศึกษาของรัฐ และใหการอุดหนุนแกเอกชน 

รวมทั้งการศึกษาผูใหญในระดับดังกลาว ยกเวนงานสนับสนุนบริการการศึกษา  

2)  ระดับมัธยมศึกษา เปนงานเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้ง

การศึกษานอกโรงเรียนในระดับเดียวกัน ยกเวนงานสนับสนุนบริการการศึกษา โดยแบงเปน 

    (1)   มัธยมศึกษาสายสามัญ เปนการใหการศึกษาโดยทั่วไปไมเนนในวิชาชีพ 

    (2)   อาชีวศึกษา เปนการใหการศึกษาโดยเนนวิชาชีพเฉพาะ 

    (3)   มัธยมศึกษาอื่น  

3)  ระดับอุดมศึกษา เปนงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตางๆ ในระดับที่สูงกวา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ยกเวนงานสนับสนุนบริการการศึกษา  

   (1)  สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เปนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

และวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา 

    (2)  อุดมศึกษาที่ไมมีปริญญา เปนการศึกษาโดยไมมีปริญญาเพื่อพัฒนา

ทักษะของผูชํานาญการเฉพาะสาขา เชน อาจารย ศิลปน นักหนังสือพิมพ เปนตน 

   (3)   อุดมศึกษาอื่น  

4)  การศึกษาไมกําหนดระดับ เปนการศึกษาซึ่งไมกําหนดระดับความรูของผู

เขารับการศึกษา การศึกษาดังกลาวจะตองจัดอยางเปนระบบ มีการกําหนดระยะเวลาและมีความ

ตอเนื่อง เชน การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยนักบริหาร งานอบรมผูบริหารการศึกษา  

5)  การบริการสนับสนุนการศึกษา เปนงานการบริหาร กํากับดูแลหรือใหการ

บริการในเรื่อง อาหาร หอพัก การรักษาพยาบาล และการเดินทาง เปนตน  

6)  การศึกษาอื่น เปนงานที่ไมอาจจําแนกอยูในขอ 1-6 เชน งานปรับปรุง

หลักสูตร การวิจัยเกี่ยวกับการสอน การบริการขอมูล และการวางแผนสวนรวม เปนตน 

ลักษณะที่สอง รายจายดานการสาธารณสุข 

นโยบายดานการสาธารณสุขของไทยในปจจุบันมีแนวทางที่เนนการสราง

หลักประกันสุขภาพใหกับคนในสังคม โดยมุงหมายใหประชาชนเมื่อมีการเจ็บปวยเกิดขึ้นจะ
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สามารถไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายหรือเสียคาใชจายในอัตราที่ไมสูงเกินไป

โดยรัฐบาลเขามามีบทบาทในการสนับสนุนคาใชจายในการสรางหลักประกันดังกลาว 

ท้ังนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรายจายดานการสาธารณสุขที่เปนไปเพื่อ

สนองตอนโยบายดานการสาธารณสุข จะพบวาประกอบดวยรายละเอียดของงานดังตอไปนี้ 

  1)   งานโรงพยาบาล ประกอบดวย 

    (1)  งานโรงพยาบาลทั่วไป เปนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร การปฏิบัติงาน

ตรวจและบําบัดรักษาผูปวยโรคท่ัวไป และงานสนับสนุนอื่นๆ ของโรงพยาบาล โดยไมเกี่ยวกับการ

บําบัดรักษาเฉพาะโรค เชน โรคจิต โรคมะเร็ง โรคเรื้อน เปนตน รวมทั้งรายจายที่จัดสรรโดยตรง

ใหแกโรงพยาบาลหรือจายอุดหนุนใหแกคนไข สําหรับโรงพยาบาลของทหารหรือตํารวจก็จัดอยูใน

หัวขอนี้เชนกัน เวนแตงานพยาบาลสนาม 

(2)   งานโรงพยาบาลเฉพาะโรค เปนงานที่ใหบริการเฉพาะโรค เชน โรค

ทรวงอก และวัณโรค โรคมะเร็ง โรคจิต โรคเด็ก และโรคอื่นๆ 

(3)   งานศูนยอายุรเวชและสูตินรีเวช เปนงานบําบัดรักษาผูปวยโดยผู

ใหบริการเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตํ่ากวาแพทย เชน นางผดุงครรภ เปนตน 

(4)   งานสถานพักฟน เปนงานที่ใหบริการแกผูปวยภายหลังการผาตัด 

หรืออยูในภาวะที่ตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด รวมทั้งสถานพักฟนผูปวยสูงอายุ  

(5)  งานโรงพยาบาลอื่น  

  2)  งานสถานพยาบาลผูปวยนอก ประกอบดวย 

(1)   งานสถานพยาบาลทั่วไป เปนงานบําบัดรักษาผูปวยโรคทั่วไปโดย

แพทยตามสถานพยาบาลตางๆ เชน สถานีอนามัย หรือการตรวจรักษาผูปวยตามบาน 

(2)   งานสถานพยาบาลเฉพาะโรค เปนงานบําบัดรักษาผูปวยเฉพาะโรค

โดยแพทยตามสถานพยาบาลเฉพาะโรค เชน ศูนยสุขภาพจิตชุมชน แตไมรวมสถานทันตกรรม 

(3)   งานทันตกรรม เปนงานบําบัดรักษาผูปวยในเรื่องเก่ียวกับฟนและชอง

ปาก 

(4)   งานสถานพยาบาลอื่น เปนงานบําบัดรักษาโดยบุคลากรที่ชํานาญการ

เฉพาะทาง เชน ผดุงครรภ พยาบาล ผูชวยแพทยดานตางๆ รวมทั้งแพทยแผนโบราณ 

(5)  งานสถานพยาบาล อายุรเวช และทันตกรรมอื่น  

  3)  งานบริการสาธารณสุข เชน งานธนาคารเลือด การบริการตรวจโรค การ

ปองกันโรคตางๆ การคุมกําเนิดและอื่นๆ ซ่ึงไมไดดําเนินการในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 

การบริการสาธารณสุขขางตนมักจะดําเนินการนอกสถานที่แกกลุมบุคคลทั่วไป เชน การตรวจโรค



 

 

8 

ในสถานที่ทํางาน โรงเรียน หรือสถานที่จัดขึ้นเฉพาะ ไมวาการดําเนินการนั้นจะกระทําโดยแพทย

หรือไมก็ตาม สําหรับคาใชจายของหองปฏิบัติการเพื่อบริการดังกลาวจะจัดไวในหัวขอนี้ เวนแต 

รายจายคาหองปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุแหงโรค เชน งานชันสูตรสาธารณสุขจะจัดไวตางหาก

รวมอยูในขอ 5 การวิจัยสาธารณสุข รายจายเพื่อการจัดเตรียมและจําแนกขอมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข

จัดไวในหัวขอนี้เชนกัน 

  4)  งานอุปกรณการแพทย เปนงานเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือแพทย อุปกรณ

การแพทย และอื่นๆ ที่ไมไดดําเนินการโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สวนคาอุปกรณ

การแพทยท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจายใหแกผูปวย เชน ทันตอุปกรณจะจัดอยูในขอ (3) 

และแวนสายตาอยูใน (4) 

  5)  งานวิจัยสาธารณสุข เปนงานวิจัยเพื่อการปองกัน วินิจฉัยโรค ตลอดจน

การรักษาและการวิจัยเกี่ยวกับปญหาสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งความผิดปกติทางจิต และการปองกัน         

สุขภาพ โภชนาการ ยา การติดยา และอื่นๆ 

  6)  งานสาธารณสุขอื่น 

 ลักษณะที่สาม รายจายดานการสังคมสงเคราะห   

นโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยจะมีลักษณะที่เกาะเกี่ยวและมีพัฒนาการ

ท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกับนโยบายดานการศึกษาและนโยบายดานการสาธารณสุข แตท้ังนี้นโยบายดาน

การสังคมสงเคราะหจะมีหลักการที่แตกตางออกไปกลาวคือจะมีความมุงหมายในการใหการ

คุมครองชวยเหลือเปนหลักแตไมไดมุงเนนในภารกิจเฉพาะดานเหมือนนโยบายดานการศึกษาและ

นโยบายดานการสาธารณสุข 

ในปจจุบันนโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยจะประกอบดวยลักษณะงาน

ใน 2 สวนคือดานการสงเคราะห และดานการประกันทางสังคม ซ่ึงงานทั้ง 2 สวนจะมีกลุมเปาหมาย

ท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน ท้ังนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรายจายดานการสังคมสงเคราะหท่ี

เปนไปเพื่อสนองตอนโยบายดานการสังคมสงเคราะห จะประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1) การประกันสังคม เปนการใหความชวยเหลือแกบุคคลที่มีรายไดลดลง 

สูญเสียรายได หรือความสามารถในการหารายไดลดลง โดยอาจเปนเงินหรือสิ่งของก็ได 

(1)   เงินทดแทน เปนงานเกี่ยวกับการทดแทนการสูญเสียรายได เนื่องจาก

เจ็บปวย คลอดบุตร (ท้ังกอนคลอดและหลังคลอด) โดยไมรวมการบริการสาธารณสุข ซ่ึงจําแนกไว

ในขอ 5 

(2)   บําเหน็จบํานาญ เปนงานเกี่ยวกับผลประโยชนทดแทนแกเจาหนาที่

ของรัฐทั้งพลเรือนและทหาร เนื่องจากเกษียณอายุหรือพิการ เชน เงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด
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บําเหน็จบํานาญ ยกเวนกรณีท่ีเจาหนาที่เหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนจากระบบประกันสังคมที่จัด

ใหแกบุคคลทั่วไปซึ่งไมไดเปนลูกจางใหจําแนกไวใน (3)  

(3)   เงินทดแทนแกบุคคลทั่วไป เปนงานเกี่ยวกับประโยชนทดแทนแก

ผูสูงอายุ คนพิการ รวมทั้งคูสมรส หรือทายาท ของผูไดรับสิทธิจากการประกันสังคม ซ่ึงเกษียณอายุ

หรือพิการ รายจายที่ใหแกลูกจางของรัฐ ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนจากระบบการประกันสังคม ท่ีจัด

ใหประชาชนท่ัวไปอยูในดานนี้ดวย ยกเวนการรักษาพยาบาล ซ่ึงอยูในขอ 5 

(4)   เงินทดแทนการตกงาน เปนงานเกี่ยวกับการทดแทนการตกงานแก

บุคคลทั่วไป รวมทั้งทหารผานศึกษา  

(5)   เงินชวยเหลือครอบครัวและบุตร เปนงานเกี่ยวกับความชวยเหลือดาน

รายไดใหแกครอบครัวที่มีบุตรในความดูแล นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ (1) – (4) รวมทั้งรายจาย

ท่ีใหแกครอบครัวที่มีเด็กโดยอาจไมไดมีความขาดแคลน เชน การใหความชวยเหลือในเรื่องคาเชาที่

พักสําหรับคาชวยเหลือมารดา ใหจําแนกไวใน (1) 

(6)   เงินชวยเหลืออื่น เปนงานชวยเหลือดานรายไดนอกเหนือจากที่กลาว

มาใน (1) – (5) เชน คาใชจายงบกลางที่ใหแกผูท่ีไดรับอันตรายจากการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ รายจายเพื่อทดแทนการสูญเสียจากภัยพิบัติ และการจายคาที่อยูอาศัย เงินสงเคราะหทหาร

ผานศึก และอื่นๆ ซ่ึงไมรวมอยูในขอที่กลาวมาแลว 

(7)   การประกันสังคมอื่น เปนงานที่ไมอาจจําแนกไวในขอ (1) – (6) เชน 

การจัดเก็บสถิติ จัดทํางบประมาณ และการวิจัยดานประกันสังคม 

  2)  สวัสดิการสังคม เปนความชวยเหลือที่ใหแกกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน เด็ก 

คนชรา คนพิการ 

(1)   สถานสงเคราะหเด็ก เปนงานจัดสถานสงเคราะหแกเด็ก เชน บานพัก

เยาวชน สถานเลี้ยงเด็กกําพรา หมูบานเด็ก สถานพักฟนสําหรับเด็กและอื่นๆ รวมถึงที่พักซึ่งจัด

ใหแกมารดาและเด็ก และสถานสงเคราะหเด็กออน ศูนยดูแลเด็กเล็ก สําหรับรายจายเพื่อการบริการ

ท่ัวไปจัดอยูใน (5)  

(2)   สถานสงเคราะหผูสูงอายุ เปนการจัดสถานสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุ 

และผูสูงอายุทุพพลภาพ สําหรับการสงเคราะหผูสูงอายุตามบานหรือสถานพักฟน จัดอยูใน 2.5  

(3)   สถานสงเคราะหคนพิการ เปนงานจัดสถานสงเคราะหสําหรับผูพิการ 

โดยรวมถึงสถานบริการอุปกรณตางๆ สําหรับคนพิการ 

(4)   การสงเคราะหดานที่อยูอาศัย เปนงานที่ไมอาจจําแนกไวในขอ (1)- 

(3) ได อาทิ การจัดที่พักแกผูไรท่ีพักอาศัย ผูฟนจากการติดยา ซ่ึงไมตองรับการบําบัดรักษาแลว 
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(5)   การสงเคราะหดานอื่น เปนงานเกี่ยวกับการสงเคราะหนอกเหนือจาก

การจัดที่อยูอาศัย โดยไมคํานึงถึงอายุ สถานภาพ ภาวะเศรษฐกิจ หรือความพิการของผูรับการ

สงเคราะห เชน การใหคําปรึกษาแนะนํา และการดําเนินงานอื่นที่ไมอาจจําแนกไวใน (1)-(4) เชน 

งานบริการชุมชนของกรมประชาสงเคราะห รายจายการสํารองอาหาร เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใชใน

กรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ เชน งานสงเคราะหผูประสบภัย กรมประชาสงเคราะห    

(6)   สวัสดิการสังคมอื่น เปนงานที่ไมอาจจําแนกในขอ (2)-(5) ได เชน 

งานจัดเก็บสถิติขอมูล การจัดทํางบประมาณ และการวิจัยดานสังคมสงเคราะห 

3)  การสังคมสงเคราะหอ่ืนปนงานที่ไมอาจจําแนกในขอ 1-2 ได 

ความสําคัญของรายจายสาธารณะดานสังคม ยังสะทอนผานเนื้อหาสาระที่กําหนดไวใน

กติกาหลักของสังคมคือรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชปกครองประเทศ  กลาวคือใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดมีการบัญญัติถึงภารกิจดานสังคมของรัฐ โดยกําหนดเปนสิทธิ

ของประชาชนที่จะไดรับบริการพื้นฐานทางสังคมจากรัฐ อีกทั้งยังเปนหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว

ในหมวดของแนวนโยบายแหงรัฐซึ่งรัฐบาลที่เขามาทําหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินพึง

ดําเนินการในภารกิจดังกลาว ท้ังนี้แนวทางดังกลาวปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และยังคงไดรับการสานตอในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ซึ่งปรากฏอยูในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพใน

การศึกษา (มาตรา 49-50) สวนที่ 9 สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ (มาตรา 

51-55) และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 4 แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การ

สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม (มาตรา 79-80) 

 อยางไรก็ตาม ส่ิงที่สังคมและประชาชนคาดหวังจากรัฐบาลคงมิใชเพียงแตกระบวนการ 

(Process) ของการกําหนดกติกาที่เปนภารกิจหลักดานสังคมของรัฐ หรือการดําเนินนโยบายสังคม

โดยผานการมีรายจายสาธารณะดานสังคมในสัดสวนที่สูงและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเทานั้น แตสังคม

นาจะตองการทราบถึงผลลัพธ (Outcome) จากการใชรายจายดังกลาววาไดสงผลใหสวัสดิการและ

สิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอยโอกาสในสังคม ซ่ึงสามารถพิจารณาได

จากการกระจายรายได วารายจายสาธารณะดานสังคมทําใหการกระจายรายไดในสังคมไทยดีข้ึน

หรือไม อยางไร  

ท้ังนี้นอกจากคําตอบเกี่ยวกับผลลัพธดังกลาวแลว การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุหรือปจจัยที่

สงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมก็เปนประเด็นที่ควรวิเคราะหใหชัดเจนวาการเปลี่ยนแปลงของ

รายจายสาธารณะดานสังคม เปนผลมาจากปจจัยใดบาง และปจจัยดังกลาวมีผลอยางไรตอรายจาย

สาธารณะดานสังคม อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะที่

เกิดขึ้นจริงของสังคมตอไป 
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1.2  คําถามการวิจัย 

 

1.2.1 การเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมวามีลักษณะเปนอยางไร 

1.2.2 มีปจจัยใดบางที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม โดยปจจัยดังกลาวมีผลอยางไร 

และเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

1.2.3 รายจายสาธารณะดานสังคมมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไร และเหตุใดจึง

เปนเชนนั้น 

 

1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.3.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมวามีลักษณะเปนอยางไร 

1.3.2 เพื่อศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรายจายสาธารณะดานสังคม 

โดยปจจัยดังกลาวมีผลอยางไร และเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

1.3.3 เพื่อศึกษาวารายจายสาธารณะดานสังคมมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไร 

และเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

  

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมและผลตอการกระจายรายได 

กําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตของรายจายสาธารณะดานสังคม ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดขอบเขตของ

รายจายสาธารณะดานสังคมโดยหมายความเฉพาะรายจายดานการบริการชุมชนและสังคมซึ่งเปน

งบประมาณรายจายที่จําแนกตามลักษณะงาน ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 

ท่ีจัดทําขึ้นโดยสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และเปนรายจายที่เปนเงินงบประมาณ

แผนดินเทานั้น มิไดหมายความรวมถึงรายจายสาธารณะอื่นที่เปนเงินนอกงบประมาณแตอยางใด  

 นอกจากนี้ในการศึกษารายจายดานการบริการชุมชนและสังคมดังกลาวจะมีขอบเขต

การศึกษาเฉพาะรายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุขและรายจายดานการสังคม

สงเคราะห ซ่ึงเปนรายจายดานการบริการชุมชนและสังคมที่มีสัดสวนรวมกันสูงสุด เทานั้น 

1.4.2 ขอบเขตของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ในการศึกษาครั้งนี้

จะศึกษาปจจัยทั้งปจจัยภายในประเทศและปจจัยภายนอกประเทศที่สงผลตอรายจายสาธารณะดาน
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สังคม ท้ังนี้เนื่องจากในสภาวะปจจุบันปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมมิได

จํากัดเพียงปจจัยภายในประเทศอีกตอไป ปรากฏการณของโลกาภิวัตนซ่ึงปฏิเสธไมไดวาสงผล

กระทบตอทุกภาคสวนในทุกมุมโลกอยางมหาศาล ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงจะนําปจจัยดาน

โลกาภิวัตน ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกประเทศมาพิจารณาวามีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมหรือไม 

อยางไร ซ่ึงการศึกษาในประเด็นนี้ยังมีการศึกษาอยูนอยในประเทศไทย 

 

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  

1.5.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในสวนที่เกี่ยวกับรายจาย

สาธารณะดานสังคม กลาวคือ 

1.5.1.1 ฉายภาพที่หลากหลายมากขึ้นของการศึกษานโยบายสาธารณะในการสราง

ความเปนธรรมในสังคม โดยผานมุมมองการวิเคราะหท่ีใช “รายจายสาธารณะดานสังคม” เปนสื่อ

ของการสรางความ  

1.5.1.2 สรางมุมมองใหมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึง

ใชขอมูลเชิงประจักษของไทย โดยมีการนําปจจัยภายนอก เชนโลกาภิวัตน เขามาศึกษาวาสงผล

กระทบอยางไรตอรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงยังมีการศึกษาในประเด็นนี้ไมมาก อันจะเปนการ

ขยายพรมแดนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายจายสาธารณะที่อาศัยขอมูลเชิงประจักษของประเทศ

ไทยใหกวางขวางและชัดเจนมากขึ้น 

1.5.2 ทําใหเห็นบทบาทและทาทีท่ีชัดเจนของรัฐบาลตอการกําหนดนโยบายที่แสดงออกถึง

ระดับความเขมขนของการเปน “รัฐสวัสดิการ” ของไทย รวมทั้งสาเหตุท่ีนําไปสูการแสดงออกของ

บทบาทหรือทาทีดังกลาว 

1.5.3 สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงใหการกําหนดรายจายสาธารณะดาน

สังคมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดและสรางความเปนธรรม

อยางแทจริงในสังคม 

 



 

บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม  

 
เพื่อที่จะตอบโจทยตามวัตถุประสงคของการศึกษาและคําถามการวิจัยที่ไดกําหนดไว 

จําเปนที่จะตองสรางกรอบแนวคิด (Conceptual Frame Work) และกําหนดระเบียบวิธี (Methodology) 

ซ่ึงเปรียบเสมือนโครงสรางแผนที่สําหรับใชนําทางในการศึกษาวิจัย โดยการที่จะไดมาซึ่งกรอบ

แนวคิด และระเบียบวิธี ในการศึกษาวิจัยดังกลาวจะตองมีรากฐานของแนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมตางๆ ในทางวิชาการที่เกี่ยวของมาใชสนับสนุนเพื่ออธิบายและกําหนดตัวแปรที่จะใช

ในการศึกษา ตลอดจนการคนหาความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวตอไป  

จากจุดเริ่มตนดังกลาว นําไปสูการหาคําตอบตอไปวา ในการศึกษาครั้งนี้ควรจะตองใช

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องใดบาง  ซ่ึงจะพบวาในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอ

รายจายสาธารณะดานสังคมและผลตอการกระจายรายได” มีประเด็นของการศึกษาแบงได 3 เรื่อง

คือ ประเด็นที่หนึ่ง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคม ประเด็นที่สอง 

การศึกษาวามีปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอรายจายสาธารณะดานสังคม และประเด็นที่สาม 

การศึกษาวารายจายสาธารณะดานสังคมสงผลกระทบตอการกระจายรายไดอยางไรบาง 

จากประเด็นของการศึกษาที่จําแนกไดดังกลาว การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาครั้งนี้จึงอาจ

จําแนกตามประเด็นของการศึกษา ซึ่งอาจแบงการทบทวนวรรณกรรมเปน 3 สวนหลักคือ 1) การทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกับลักษณะของรายจายสาธารณะดานสังคม 2) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ปจจัยที่สงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม และ 3) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการกระจาย

รายได 

 

2.1  วรรณกรรมที่เกี่ยวกับลักษณะของรายจายสาธารณะดานสังคม 

 

การที่จะตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคม

ไดนั้น จุดเริ่มตนของการวิเคราะหจะตองทําความเขาใจวารายจายสาธารณะดานสังคมคืออะไร มี

ลักษณะอยางไรบางเสียกอน และเมื่อสามารถทําความเขาใจในประเด็นดังกลาวไดแลว จึงจะ



 14 

สามารถวิเคราะหตอไปไดวาการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมมีลักษณะอยางไร ซ่ึง

การหาคําตอบวารายจายสาธารณะดานสังคมคืออะไร มีลักษณะอยางไรบางนั้น สามารถทําไดโดย

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

หากพิจารณาในบริบทของระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาทางสังคมศาสตร การทบทวน

วรรณกรรมในหัวขอนี้ ก็คือการอธิบาย “ตัวแปรตาม” ของการศึกษา (ตัวแปรตามคือตัวแปรที่การ

เปลี่ยนแปลงไดรับอิทธิพลหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ ในขณะที่ “ตัว

แปรอิสระ” คือตัวแปรที่สงผลกระทบตอตัวแปรตาม) โดยในการศึกษานี้วัตถุประสงคประการหนึ่ง 

(วัตถุประสงคขอที่ 2 ) คือการศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงในที่นี้

การเปลี่ยนแปลงของ “รายจายสาธารณะดานสังคม” เปนสิ่งที่ไดรับอิทธิผลหรือเปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยอื่นหรือ“ตัวแปรอิสระ” ดังนั้นรายจายสาธารณะดานสังคมจึงเปน“ตัวแปร

ตาม” ของการศึกษาในครั้งนี้  

จากการพิจารณาบริบทตางๆ จะพบวา รายจายสาธารณะดานสังคม (Social Expenditure) มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกับนโยบายสังคม (Social  Policy) ขณะเดียวกันก็เปนสวนหนึ่งของรายจาย

สาธารณะ (Public Expenditure) ดวย ดังนั้นการที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับรายจายสาธารณะดาน

สังคม จึงตองศึกษาและความเขาใจบริบทที่เกี่ยวของทั้ง 2 สวนไปพรอมกัน 

 

     2.1.1  รายจายสาธารณะดานสังคมในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของนโยบายสังคม (Social Policy) 

การที่จะอธิบายไดวารายจายสาธารณะดานสังคมคืออะไร มีลักษณะอยางไรนั้น จําเปน

อยางยิ่งที่จะตองทําเขาใจในสิ่งที่รายจายสาธารณะดานสังคมมีสัมพันธเชื่อมโยงเกี่ยวของดวย

เสียกอน ทั้งนี้เนื่องจากรายจายสาธารณะดานสังคมมิใชส่ิงที่เกิดขึ้นมาลอยๆ ในสูญญากาศ หากแต

เกิดขึ้นมาในฐานะเครื่องมืออยางหนึ่งที่ใชในการแกไขปญหาของสังคมที่เกิดขึ้น 

ลักษณะของปรากฏการณท่ีเปนปญหาซึ่งรายจายสาธารณะดานสังคมเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

ดวยนี้ถูกอธิบายโดยผานนโยบายสังคม (Social Policy) ดังนั้นในเบื้องตนจึงตองทําความเขาใจ

เสียกอนวานโยบายสังคม (ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการเกิดขึ้นของรายจายสาธารณะดานสังคม) คือ

อะไร มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของในเรื่องอะไรบาง อันจะนําไปสูความเขาใจที่ชัดเจนไดวารายจาย

สาธารณะดานสังคมคืออะไรตอไป 

  2.1.1.1   ความหมายของนโยบายสังคม (Social Policy)  

  จากการศึกษาขอมูลจากวรรณกรรมตาง ๆ (กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2538:  1-3; 

สุรพล ปธานวนิช, 2547:  1-19) พบวาความหมายของนโยบายสังคม อาจวิเคราะหไดใน 2 ลักษณะ

คือ 1) นโยบายสังคมในความหมายเชิงคุณคา 2) นโยบายสังคมในความหมายเชิงการดําเนินงาน  
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โดยความหมายทั้ง 2 ลักษณะดังกลาวโดยเนื้อแทแลวไมสามารถแยกออกจากกัน

ได ซ่ึงนักวิชาการสวนใหญก็มักจะใหความหมายของนโยบายสังคมที่บูรณาการความหมายทั้ง 2 

ลักษณะไวดวยกันอยูแลว แตการที่ผูศึกษาไดจําแนกความหมายของนโยบายสังคมออกเปน 2 

ลักษณะดังกลาว ก็เพื่อตอบโจทยวานโยบายสังคมคืออะไร มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของในเรื่อง

อะไรบาง ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปสูการอธิบายลักษณะของรายจายสาธารณะดานสังคมที่ชัดเจนตอไป 

  1)   นโยบายสังคมในความหมายเชิงคุณคา 

 นโยบายสังคมในความหมายนี้เปนความพยายามในการหาคําตอบวา

นโยบายสังคมคืออะไร  เปนการพิจารณาวานโยบายสังคมมี “คุณคา” ในตัวเองอยางไร และเปนการ

อธิบายถึงจุดมุงหมายของนโยบายสังคมรวมทั้งจุดหมายปลายทางที่ตองการจะใหเกิดขึ้น ซ่ึงจะ

สะทอนเอกลักษณ ที่ทําใหนโยบายสังคมตางจากปรากฏการณหรือนโยบายอื่นๆ และฉายภาพรวม

ท้ังหมดของนโยบายสังคม  

 นักวิชาการที่ใหความหมายของนโยบายสังคมในความหมายเชิงคุณคา 

เชน  Harris  (1987: 101 อางถึงใน กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, 2538: 2) ไดใหความหมายวา นโยบาย

สังคมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันในการใหโอกาสแหงชีวิต (Life Chance) ของพลเมืองทุก

คนในสังคม โอกาสแหงชีวิตไดแกโอกาสที่พลเมืองจะไดรับการคุมครองในฐานะสมาชิกของ

ชุมชนอยางเต็มที่ ดังนั้นนโยบายสังคมตองเปนสิ่งที่เอื้อใหประชาชนเขารวมเปนสวนหนึ่งของ

สังคม ส่ิงใดที่ประชาชนขาดแคลนอันเปนเหตุใหเขาขาดการมีสวนรวมกับสังคม ไมวาจะเปนการ

ขาดแคลนทางวัตถุ หรือความรู การศึกษา อาชีพ การมีรายได ตลอดจนบริการสังคมตางๆ นโยบาย

สังคมตองจัดหามาใหบริการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ เพื่อวาประชาชนทุกคน

ไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางเต็มที่ 

 Lewis (2000: 4  อางถึงใน สุรพล ปธานวนิช, 2547: 1) ใหความหมายของ

นโยบายสังคมวา เกี่ยวของกับกลุมของนโยบายภาครัฐที่ออกแบบเพื่อสรางเสริมจุดหมายหรือ

วัตถุประสงคทางสังคม ภายใตความหมายนี้ นโยบายสังคมจึงมีเจตนาที่จะปรับปรุงความกินดีอยูดี 

(Well-being) หรือสวัสดิภาพ (Welfare) ของพลเมือง 

 จากความหมายของนโยบายสังคมที่ใหไวโดยนักวิชาการดังกลาว ทําให

มองเห็นภาพความมี “ตัวตน” หรือ “การมีอยู” ของนโยบายสังคม โดยในเบื้องตนอาจกลาวไดวา 

นโยบายสังคมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการสรางโอกาสที่เทาเทียมกันตลอดจนความมีศักดิ์ศรีใน

ฐานะสมาชิกของสังคม อันนําไปสูเปาหมายของการกินดีอยูดีในสังคม ซ่ึงหากรัฐบาลมีนโยบาย

หรือการดําเนินการในเรื่องดังกลาว ส่ิงเหลานั้นยอมหมายถึงการดําเนินนโยบายสังคมนั่นเอง ท้ังนี้

นอกจาก  Harris and Lewis แลวก็ยังมีนักวิชาการที่ขยายความ ความหมายในเชิงคุณคาของนโยบาย
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สังคมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยชี้ใหเห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงตลอดจนแตกตางของนโยบาย

สังคม (social policy) กับนโยบายสาธารณะอื่นๆ (Public Policy) ของรัฐบาล ซ่ึงนักวิชาการเหลานี้ 

เชน Burden (1998:  1 อางถึงใน สุรพล ปธานวนิช, 2547:  2) อธิบายวาหากจะถือวานโยบายสาธารณะ 

(Public Policy) เปนนโยบายที่เกี่ยวของกับความเปนอยูของคนทั้งประเทศที่กวางที่สุดแลว นโยบาย

สังคมยอมถือเปนองคประกอบหนึ่งหรือมีระดับยอยกวานโยบายสาธารณะ โดย ยุพา วงศไชย 

(2545: 9)ไดขยายความตอไปวา นโยบายสาธารณะที่สําคัญของรัฐบาลอาจจําแนกได 3 เรื่องคือ

นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสังคม และนโยบายการเมือง โดยแตละเรื่องก็จะมีสวนยอยแยกลงไปอีก 

ท้ังนี้ถึงแมจะสามารถมองนโยบายสาธารณะแยกออกไดเปน 3 เรื่องแตในทั้ง 3 เรื่องตางก็มี

ความสัมพันธตอเนื่องสัมพันธเชื่อมโยงกัน ในขณะที่ Weale (1983: 6 อางถึงใน สุรพล ปธานวนิช, 

2547: 2) และ Titmuss (1971:192 อางในสุรพล, 2547:  2) ไดอธิบายความแตกตางของนโยบาย

สังคมกับนโยบายสาธารณะอื่นๆ โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางนโยบายสังคมกับนโยบาย

เศรษฐกิจวานโยบายทั้ง 2 ประเภทมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ นโยบายเศรษฐกิจให

ความสําคัญกับการผลิตและกระจายสินคา บริการ และทรัพยากรที่ผานระบบตลาด ในขณะที่

นโยบายสังคมเนนที่บริการและประโยชนทดแทนที่จัดเปนสาธารณะแบบใหเปลาหรือที่ซ้ือขายใน

ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดอันเนื่องมาจากการแทรกแซงของรัฐ โดย Titmuss, Abel-Smith and 

Tirmuss  (1974: 32) ไดอธิบายความหมายของนโยบายสังคม ซ่ึงทําใหเห็นลักษณะที่ชัดเจนของ

นโยบายสังคมวา นโยบายสังคมเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการที่รัฐบาลเขาไปจัดบริการขั้นพื้นฐานตางๆ 

ท่ีระบบตลาดไมสามารถดําเนินการได โดยใชการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม (Redistribution) บน

หลักการของความเทาเทียมกันในสังคม  

  จากที่กลาวมาทั้งหมดอาจสรุปนโยบายสังคมในความหมายเชิงคุณคาได

วานโยบายสังคมหมายถึงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการสรางความกินดีอยูดี (Well-being) ใน

ดานตางๆ ใหแกประชาชนโดยมีหัวใจสําคัญอยูท่ีการจัดสรรทรัพยากรใหม (Redistribution) เพื่อ

เปนหลักประกันในโอกาสของชีวิต (Life Chance) และความเสมอภาคเทาเทียมกันตลอดจนความมี

ศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสมาชิกสวนหนึ่งในสังคม 

(1)  นโยบายสังคมในความหมายเชิงการดําเนินงาน 

นโยบายสังคมในความหมายเชิงการดําเนินงาน เปนการพิจารณาใน

องคประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ของนโยบายสังคมวาประกอบดวยเรื่องอะไรบาง ซ่ึงนโยบาย

สังคมในความหมายนี้จะแสดงถึงการมีตัวตนอยูของนโยบายดังกลาวที่ปรากฏอยูในโลกความเปน

จริงนั่นเอง 
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เมื่อพิจารณาวาอะไรที่จะสะทอนใหเห็นถึงความเปนรูปธรรมของ

นโยบายสังคมวานโยบายสังคมเกี่ยวของกับการดําเนินงานในเรื่องอะไรบาง  เราอาจพิจารณา

ความหมายของนโยบายสังคมที่อธิบายโดยนักวิชาการดังตอไปนี้ 

สุรพล  ปธานวนิช (2547:  2-4) ไดอธิบายระดับและขอบเขตของนโยบาย

สังคมวา นโยบายสังคมเปนสวนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ โดยมีหัวใจสําคัญคือการจัดสรร

ทรัพยากรเสียใหม (Redistribution) และประกอบไปดวยนโยบายยอย ๆ ไดแกนโยบายสวัสดิการ

สังคม และนโยบายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรเสียใหม โดยนโยบายสวัสดิการสังคม

ถือวาเปนองคประกอบหลักของนโยบายสังคมซึ่งประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 6 เรื่องคือ 1) ความ

ม่ันคงทางสังคม 2) การศึกษา 3) สาธารณสุข 4) บริการดานสังคม 5) การเคหะ 6) การจางงาน สวน

นโยบายอื่น ๆ ถือวาเปนองคประกอบอื่นๆ ของนโยบายสังคม ท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรเสียใหม เชน ภาษีอากร เปนตน 

 ระดับและขอบเขตของนโยบายสังคม สามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  ระดับและขอบเขตของนโยบายสังคม 

 

Deacon (2007:  4-7) ไดอธิบายความหมายของนโยบายสังคม โดยจําแนก

สาระขอบเขตของนโยบายสังคมออกเปน 4 ดานคือ 1) นโยบายสังคมในฐานะที่เปนสาขาหนึ่งของ

นโยบายสาธารณะ (Social Policy as Sector Policy) 2) นโยบายสังคมในฐานะที่เปนกลไกของการ

จัดสรรทรัพยากรเสียใหม การกําหนดกฎระเบียบ และการประกันสิทธิของประชาชน (Social 

Policy as Distribution, Regulation and Rights) 3) นโยบายสังคมในฐานะที่เปนประเด็นทางสังคม 

(Social Policy as Social Issues) 4) นโยบายสังคมในฐานะที่เปนสาขาหนึ่งของทฤษฎีสวัสดิการ

สังคม (Social Policy as a Welfare Regime Theory) 

โดยนโยบายสังคมในฐานะที่เปนสาขาหนึ่งของนโยบายสาธารณะ 

Deacon ไดอธิบายในรายละเอียดวาในทางปฏิบัติ นโยบายสังคมจะเปนการดําเนินการในเรื่องที่

นโยบายสาธารณะ 

นโยบายเศรษฐกิจและนโยบาย นโยบายสังคม 

นโยบายสวัสดิการสังคม องคประกอบหรือนโยบายอื่นๆ 

ความมั่นคงทางสังคม 

การศึกษา 

สาธารณสุข 

บริการดานสังคม 

การเคหะ 

ภาษี 

เรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การจัดสรรหรือกระจาย

ทรัพยากรเสียใหม 

การจางงาน 
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เกี่ยวกับบริการสาธารณสุข (Health  Services) การคุมครองทางสังคมหรือการปองกันทางสังคม 

(Social Security or Social Protection) การศึกษาและการเคหะ (Education and Shelter or Housing) 

เพื่อที่จะนําไปสูความเปนรัฐสวัสดิการที่มีความกาวหนามากยิ่งขึ้น (More Advanced Welfare 

States) 

The Robert Gordon University อธิบายนโยบายสังคมใน 3 ความหมายคือ 

1)นโยบายที่รัฐบาลใชเพื่อดําเนินการในเรื่องสวัสดิการ (Welfare) และการปองกันทางสังคม 

(Social Protection)  2) วิถีทางในการพัฒนาสวัสดิการในสังคม 3) เปนวิชาที่ศึกษาในแวดวงวิชาการ 

สารนุกรมวิกิพีเดีย (2551) อธิบายวานโยบายสังคมเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับ

แนวทางและการดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปกปกษรักษาและการสรางสรรคเงื่อนไขที่นําไปสู

การมีสวัสดิการที่ดีของคนในสังคม (Human  Welfare)  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม 

(Social Issues) อันเปนสวนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โดย The Malcolm Wiener 

Center for Social Policy at Harvard University อธิบายวานโยบายสังคมคือนโยบายสาธารณะที่

ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Health  Care) การใหบริการแกประชาชน (Human 

Services) ความยุติธรรมทางอาญา (Criminal  Justice) ความไมเทียมกันในสังคม (Inequality) 

การศึกษาและแรงงาน (Education and Labor)  

จากความเห็นของนักวิชาการที่ยกตัวอยางมาขางตน จะพบวาสวนใหญจะ

อธิบายโดยแสดงใหเห็นถึงความหมายของนโยบายสังคมทั้งในสวนของนโยบายสังคมใน

ความหมายเชิงคุณคา และนโยบายสังคมในความหมายเชิงการดําเนินงานปะปนกันไป 

อยางไรก็ตามหากวิเคราะหความหมายของนโยบายสังคมโดยพิจารณาตัด

ความหมายที่สะทอน “คุณคา” ของนโยบายสังคมออกไป อาจสรุปนโยบายสังคมในความหมายเชิง

การดําเนินงานไดวา นโยบายสังคมหมายถึงการดําเนินงานตางๆในเรื่อง 6 เรื่องดังตอไปนี้ 1)

สวัสดิการ (Welfare)  2) การคุมครองทางสังคมหรือการปองกันทางสังคม (Social Security or  

Social Protection) 3) การศึกษา (Education)   4) สาธารณสุข (Health)   5) การเคหะ (Housing)  6)

กระบวนการยุติธรรมและความเทาเทียมกันของสิทธิความเปนมนุษย (Justice and Equality) 

โดยเนื้อหาสาระของการดําเนินงานของนโยบายสังคมสามารถแสดงได

ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  แสดงเนื้อหาสาระของการดําเนินงานของนโยบายสังคม 

 

จากภาพที่ 2.2 พบวา เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา (Education) สาธารณสุข 

(Health) การเคหะ (Housing) กระบวนการยุติธรรมและความเทาเทียมกันของสิทธิความเปนมนุษย 

(Justice and Equality) เปนสิ่งที่มีขอบเขตการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนที่รูเปนการทั่วไป แตเรื่อง

ท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการ (Welfare) และการคุมครองทางสังคมหรือการปองกันทางสังคม (Social 

Security or Social Protection) ยังเปนสิ่งที่จะตองอธิบายตอไปวา เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่อง

อะไรบาง มีรายละเอียดหรือสาระสําคัญอยางไร 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการ (Welfare) และการ

คุมครองทางสังคมหรือการปองกันทางสังคม (Social Security or Social Protection) พบวามี

นักวิชาการที่อธิบายความหมายไวดังตอไปนี้ 

2.1.1.2 ความหมายของสวัสดิการ (Welfare) 

สมเกียรติ วันทะนะ (2536) อธิบายสวัสดิการ(Welfare) ผานคําวาสวัสดิภาพ โดย

อธิบายวาหมายถึง การมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีงานทํา มีท่ีอยูอาศัยถูกสุขลักษณะ และมีท่ีพ่ึงในยาม

ชรา 

สุรพล  ปธานวนิช (2547:  18) อธิบายสวัสดิการ (Welfare) วามีความหมายอยาง

นอย 3 ความหมาย ความหมายแรก หมายถึง สวัสดิภาพ หรือสภาวะการเปนอยูท่ีดี มีความหมาย

นโยบายสังคม 

การศึกษา 
สาธารณสุข 
 

การเคหะ 
 

สวัสดิการ  

การคุมครองทางสังคม

หรือการปองกันทางสังคม 

กระบวนการยุติธรรม

และความเทาเทียมกัน

ของสิทธิความเปน

มนุษย 



 21 

ใกลเคียงกับคําวาความกินดีอยูดี (Well-being) ความหมายที่สอง หมายถึงสวัสดิการสังคมหรือ

สวัสดิการโดยรวม เชนในนโยบายการปฏิรูปสวัสดิการสังคมของสหรัฐอเมริกา สวัสดิการสังคม 

ไดแก โปรแกรมดานสุขภาพ และแสตมปอาหาร เปนตน ความหมายที่สาม หมายถึง “การ

สงเคราะห” ท่ีคาใชจายจัดสรรจากภาษีท่ีไมใชเงินสมทบและผูรับการสงเคราะหตองผานการ

ทดสอบความยากจนกอน 

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ (2546) อธิบายสวัสดิการ

(Welfare) ผานคําวานโยบายสวัสดิการสังคมวาหมายถึง ระบบการจัดบริการสังคมเพื่อปองกันและ

แกไขปญหาสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อใหประชาชน

สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดในระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของประชาชนใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม ท้ังในดาน

การศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีท่ีอยูอาศัย การมีงานทํา การมีรายได การมีสวัสดิการ

แรงงาน การมีความมั่นคงทางสังคม การมีนันทนาการ และบริการสังคมทั่วไป 

จากความหมายของสวัสดิการดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวาสวัสดิการ คือการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ การศึกษา (Education) สาธารณสุข (Health) และการเคหะ (Housing) ซ่ึง

เปนขอบเขตที่ชัดเจนของการดําเนินงานของนโยบายสังคมดังที่กลาวไวแลวตอนตน รวมไปถึงเรื่อง

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับความกินดีอยูดีดวยเชน การมีงานทําและการมีนันทนาการเปนตน ทั้งนี้ใน

ความหมายอยางแคบหลักการของสวัสดิการจะเปนเรื่องของสงเคราะห ซ่ึงไมใชการจัดสรร

ทรัพยากรแบบใหเปลาหรือการปูพรม หากแตตองมีการทดสอบความยากจนหรือการพิจารณาวา

ควรไดรับการชวยเหลือหรือไมเสียกอน 

อยางไรก็ตามจะพบวาสวัสดิการ ยังเปนเรื่องของการดําเนินงานเกี่ยวกับบริการ

สังคมทั่วไป และความมั่นคงทางสังคม ซ่ึงมีขอบเขตการดําเนินงานที่ยังไมชัดเจน ซ่ึงสุรพล  

ปธานวนิช (2547:  15-16) ไดอธิบายความหมายของบริการสังคมทั่วไปผานคําวา “บริการทาง

สังคม” (Social  Service) วาสามารถแบงได 2 ความหมายคือ ความหมายอยางกวางหมายถึง 

สวัสดิการสังคม ในขณะที่ความหมายอยางแคบหมายถึงบริการสังคมสวนบุคคล (Personal Social) 

Service) ซ่ึงเปนความหมายที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริการสังคมสวนบุคคล หมายถึง

บริการที่ใหกับประชาชนโดยไมคํานึงถึงสถานภาพดานรายไดและสังคมหรือเปนการใหแบบทั่วไป

แกทุกชนชั้นโดยไมตองมีการทดสอบหรือผานระบบการเรียกเก็บเงินสมทบลวงหนาในระบบ

ประกันสังคม บริการเหลานี้เชนบริการดานสาธารณสุขที่ใหเปนมาตรฐานขั้นต่ําแกประชาชน 
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2.1.1.3  ความหมายของการคุมครองทางสังคมหรือการปองกันทางสังคม (Social 

   Security  or  Social  Protection)  

เมื่อพิจารณาจากความหมายของ “สวัสดิการ” แลวจะพบวา “การคุมครองทาง

สังคมหรือการปองกันทางสังคม” (Social Security or Social Protection) จะเปนสวนหนึ่งของ 

“สวัสดิการ”ดวย โดยสุรพล  ปธานวนิช (2547:  17) ใชคําวา “ระบบความมั่นคงทางสังคม” (Social 

Security System) ท้ังนี้ระบบความมั่นคงทางสังคมเปนระบบที่สรางหลักประกันพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจใหกับประชาชน ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะเปนกลุมผูสูงอายุ (Old  Age) ทายาทของผูเสียชีวิต 

(Survivorship) คนทุพพลภาพ (Incapacity, Disability) คนวางงาน(Unemployment) และเด็กกําพรา

(Rearing Children) ซ่ึงประกอบดวยวิธีดําเนินงานที่สําคัญ 3 ลักษณะคือ (International Social 

Security Association) 

 1)  การสรางความมั่นคงในลักษณะของการใหเปลาเปนการทั่วไป 

(Universal Programmes) โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา คือบริการสังคมสวนบุคคล ซ่ึงหมายถึง

บริการที่ใหกับประชาชนโดยไมคํานึงถึงสถานภาพดานรายไดและสังคมหรือเปนการใหแบบทั่วไป

แกทุกชนชั้นเชนบริการดานสาธารณสุขที่ใหเปนมาตรฐานขั้นต่ําแกประชาชน 

2)  การสรางความมั่นคงในลักษณะของการสังคมสงเคราะห (Social 

Assistance Programmes) หมายถึง “การสงเคราะห” ท่ีคาใชจายจัดสรรจากภาษีท่ีไมใชเงินสมทบ

และผูรับการสงเคราะหตองผานการทดสอบความยากจนเสียกอน โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะ

ดําเนินการโดยผานระบบการผดุงรายได (Income  Maintenance) ซ่ึงคือการที่รัฐบาลใหการ

ชวยเหลือผูท่ีรับการสงเคราะหในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน เชนโปรแกรม

แสตมปอาหาร เปนตน 

3)  การสรางความมั่นคงในลักษณะของการประกันสังคม (Social 

Insurance Programmes) เปนการชวยเหลือที่ต้ังอยูบนหลักการของการที่ผูรับการชวยเหลือหรือผูท่ี

ไดรับประโยชนจากการประกันสังคมจะตองมีสวนรวมในการสมทบเงิน (ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นในรูป

ของกองทุนตางๆ) รวมกับฝายอื่นๆ เชนฝายรัฐบาล ฝายนายจาง เปนตน ซ่ึงจะมีการกําหนด

หลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการจายเงินสมทบของฝายตางๆ รวมทั้งเงื่อนไขของการรับประโยชนไว

ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

 ท้ังนี้สามารถสรุปสาระสําคัญของนโยบายสังคมในความหมายเชิงการ

ดําเนินงานไดดังภาพที่  2.3 



 23 

 
 

ภาพที่ 2.3  แสดงนโยบายสังคมในความหมายเชิงการดําเนินงาน 

 

จากภาพที่ 2.3 สามารถสรุปไดวา นโยบายสังคมในความหมายเชิงการดําเนินงาน

หมายถึงการดําเนินงานตางๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการและการสรางความมั่นคง

ทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข การเคหะ และการนันทนาการ เปนตนโดยอาจใชวิธีการ

ดําเนินการไดใน 3 รูปแบบคือ 1) การใหเปลาเปนการทั่วไป (Universal Programmes) 2) ของการ

สังคมสงเคราะห (Social Assistance Programmes) ท่ีผูรับการสงเคราะหตองผานการทดสอบความ

ยากจนเสียกอน และ 3) การประกันสังคม (Social Insurance Programmes) ท่ีการชวยเหลือตั้งอยูบน

หลักการของการที่ผูรับการชวยเหลือหรือผูท่ีไดรับประโยชนจากการประกันสังคมจะตองมีสวน

รวมในการสมทบเงิน นอกจากนี้นโยบายสังคมยังมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงการดําเนินงานอื่นๆที่

เกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรใหม (Redistribution) เชนภาษีอากร รวมทั้งมีขอบเขตรวมไปถึง

กระบวนการยุติธรรมและความเทาเทียมกันของสิทธิความเปนมนุษย ในสังคมดวย 

• สาธารณสุข 

• การบริการสังคม 

• การสงเคราะห 

• การประกันสังคม 

• การศึกษา 

• การเคหะ 

• นันทนาการ 

สวัสดิการ  

ความม่ันคงทางสังคม 

การจัดสรร

ทรัพยากรใหม 

(redistribution) 

กระบวนการ

ยุติธรรมและ

ความเทาเทียมกัน

ของสิทธิความ

เปนมนุษย 

นโยบายสังคม 
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  จากการพิจารณาเนื้อหาสาระของนโยบายสังคมทั้งในความหมายเชิงคุณคาและ

นโยบายสังคมในความหมายเชิงการดําเนินงาน ทําใหทราบถึงจุดมุงหมายของนโยบายสังคมวาคือ

อะไร มีเนื้อหาของการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง ส่ิงที่เปนคําถามตอมา คือการทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับ “นโยบายสังคม” สามารถอธิบายและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ “รายจาย

สาธารณะดานสังคม” อยางไรไดบาง ซ่ึงการที่จะตอบคําถามดังกลาวก็คือการอธิบายความสัมพันธ

ระหวาง “นโยบายสังคม” กับ “รายจายสาธารณะดานสังคม” นั่นเอง 

 

2.1.2  ความสัมพันธระหวาง นโยบายสังคม กับรายจายสาธารณะดานสังคม 

              การพิจารณาความสัมพันธระหวางนโยบายสังคมกับนโยบายสาธารณะ อาจเทียบเคียงได

จากการวิเคราะหวา “นโยบายสาธารณะ”มีความเกี่ยวของอยางไร กับ “รายจายสาธารณะ” ท้ังนี้

เนื่องจากนโยบายสังคมคือนโยบายสาธารณะประเภทหนึ่ง หรือเปนสวนหนึ่งของนโยบาย

สาธารณะ Burden (1998: 1 อางถึงใน สุรพล ปธานวนิช, 2547: 1) และนิยามของนโยบายสังคมตาม

สารานุกรมวิกิพีเดีย)  ขณะเดียวกันรายจายสาธารณะดานสังคมก็จัดเปนสวนหนึ่งของรายจาย

สาธารณะดวย ดังนั้นหากทราบวานโยบายสาธารณะมีความเกี่ยวของอยางไรกับรายจายสาธารณะก็

จะสามารถสรุปไดถึงความสัมพันธระหวางนโยบายสังคมและรายจายสาธารณะดานสังคมได  

 การคนหาวานโยบายสาธารณะเกี่ยวของอยางไรกับรายจายสาธารณะ สามารถพิจารณาจาก

ความหมายของทั้งนโยบายสาธารณะและรายจายสาธารณะ แลววิเคราะหหาจุดเกาะเกี่ยวของความ

เชื่อมโยงที่เกิดขึ้น 

2.1.2.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

 นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่มีความหมายกวางขวาง หลากหลายเกี่ยวของกับหลาย

มิติ ซ่ึงในที่นี้ส่ิงที่ผูศึกษาตองการที่จะหาคําตอบคือการคนหาความเกี่ยวของสัมพันธระหวาง

นโยบายสาธารณะและรายจายสาธารณะ ดังนั้นความหมายของนโยบายสาธารณะที่จะนํามา

พิจารณาในกรณีนี้จึงเปนความหมายในมิติท่ีจะนําไปสูการอธิบายและทําความเขาใจความสัมพันธ

ระหวางนโยบายสาธารณะและรายจายสาธารณะเปนสําคัญ โดยนักวิชาการที่ไดใหความหมายของ

นโยบายสาธารณะในมุมมองที่แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายสาธารณะกับรายจายสาธารณะ 

เชน Dye (1984: 1 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546: 6 ) อธิบายวานโยบายสาธารณะคือสิ่งที่

รัฐบาลเลือกที่จะทําหรือไมทํา 

Easton (1953:  3-6: อางถึงใน สมบัติธํารงธัญวงศ, 2546: 13) อธิบายวานโยบาย

สาธารณะคืออํานาจในการจัดสรรคานิยมของสังคมทั้งมวล 
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Considine (1994: 3-6: อางถึงใน สมบัติธํารงธัญวงศ, 2546: 17) อธิบายวานโยบาย

สาธารณะคือการใชอํานาจที่จะผูกมัดการใชทรัพยากรของสังคม ในการสนับสนุนคานิยมที่พึง

ปราถนาของสังคม 

 จากความหมายของนโยบายสาธารณะ อาจสรุปไดวานโยบายสาธารณะ คือการ

เลือกหรือไมเลือกของรัฐบาลในการจัดสรรการใช ทรัพยากรของสังคม เพื่อสนับสนุนคานิยมที่พึง

ปรารถนาของสังคม ซึ่ง ทรัพยากรของสังคม หากพิจารณาความหมายของรายจายสาธารณะและ

บริบทที่เกี่ยวของจะพบวาทรัพยากรสําคัญที่จะนําไปสูคานิยมที่พึงปรารถนาของสังคมก็คือ รายจาย

สาธารณะ นั่นเอง 

 2.1.2.2  ความหมายของรายจายสาธารณะ 

 จากความหมายของ “นโยบายสาธารณะ” จะพบวาการผลักดันตามนโยบาย

สาธารณะจะตองอาศัยทรัพยากรในการขับเคลื่อน โดยทรัพยากรที่สําคัญประการหนึ่งไดแก รายจาย

สาธารณะ ดังนั้นในลําดับตอไปเพื่อพิจารณาความเกี่ยวของกันของนโยบายสาธารณะและรายจาย

สาธารณะใหชัดเจนมากขึ้น จึงควรพิจารณาความหมายของรายจายสาธารณะประกอบดวย ซ่ึงมีนัก

วิชากรที่อธิบายความหมายของรายจายสาธารณะ เชน  

เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2546: 345-366) ใหความหมายวารายจายสาธารณะ 

หมายถึง การใชจายของรัฐบาลเพื่อรักษาระดับการดําเนินงานของรัฐ และเพื่อผลประโยชนของ

สังคมโดยสวนรวม ซ่ึงสามารถจําแนกได 3 แนวทางคือ 1) การใชจายเพื่อรักษาระดับการ

บริหารงานของรัฐบาล 2) การใชจายเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยสวนรวม 3) การใชจายเพื่อ

ชวยเหลือตางประเทศ 

พลภัทร บุราคม (2543: 1-4) อธิบายรายจายสาธารณะวาเปนกิจกรรมการใชจาย

ของภาครัฐ ซ่ึงอาจจําแนกได 3 ประเภทใหญๆ คือ 1) การใชจายดานงานทั่วไปของรัฐบาล 2) การ

ใชจายดานรัฐวิสาหกิจ 3) รายจายดานกองทุนของรัฐ ท้ังนี้รายจายสาธารณะไมครอบคลุมบทบาท

หนาที่ท้ังหมดของรัฐบาล โดยรายจายสาธารณะในรูปตัวเงิน ไมไดส่ือใหเห็นขายงานและอิทธิพล

ท้ังหมดของรัฐบาล ท้ังนี้เพราะหนาที่ของรัฐบาลมิไดอยูในรูปของการใชเงินเพียงอยางเดียว แต

อยางไรก็ตามรายจายสาธารณะก็เปนเครื่องมือหลักที่ชวยใหเห็นบทบาทหนาที่ของรัฐบาลอยาง

กวางๆ  

Lynch (อางถึงใน ไพรัช ตระการศิรินนท, 2544:  3) อธิบายความหมายของ

งบประมาณแผนดินวางบประมาณเปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อใหโครงการ (Program) ตาง ๆ ท่ีกําหนด

ข้ึน มีการประมาณการทรัพยากรที่มีคาและตองการที่จะนํามาใช มีการเปรียบเทียบการกระทําใน

อดีตและสิ่งที่ตองการจะกระทําในอนาคต 
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Burnstein and O’Hara (อางถึงใน ไพรัช ตระการศิรินนท, 2544:  3) อธิบาย

ความหมายของงบประมาณแผนดินวางบประมาณเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากเปนเครื่องมือที่จะทําให

แผนและนโยบายเปลี่ยนเปนการกระทําหรือกิจกรรม งบประมาณยังเปนทั้งเทคนิค (Nut  &  Bolts) 

ของนโยบายรัฐบาล และงบประมาณเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่แจกจายไปยังสวนตางๆ ของระบบ 

เมื่อพิจารณาความหมายของทั้งนโยบายสาธารณะและรายจายสาธารณะอาจสรุป

ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะและรายจายสาธารณะไดวา รายจายสาธารณะเปนเครื่องมือ

ท่ีสําคัญอยางหนึ่งของนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดย

นโยบายสาธารณะเปรียบเสมือนโครงสรางแผนที่ ในขณะที่รายจายสาธารณะเปรียบเสมือน

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนสิ่งตางๆ ใหเปนไปตามโครงสรางแผนท่ีท่ีไดกําหนดไว 

จากความสัมพันธของนโยบายสาธารณะและรายจายสาธารณะสามารถนํามา

เทียบเคียงและสรุปความสัมพันธระหวางนโยบายดานสังคมและรายจายดานสังคมไดวา รายจาย

ดานสังคมเปนสวนหนึ่งของนโยบายสังคมและเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการผลักดัน

นโยบายสังคมไปสูการบรรลุเปาหมาย โดยรายจายสาธารณะดานสังคมจะเปนไปตามกรอบของ

นโยบายดานสังคม ในขณะเดียวกันนโยบายดานสังคมก็จะเปนตัวกําหนดเนื้อหาสาระของรายจาย

สาธารณะดานสังคมวาจะประกอบดวยสาระสําคัญใดบาง เพื่อผลักดันนโยบายสังคมไปสูการบรรลุ

เปาหมายที่กําหนด 

ดังนั้นจากความหมายของนโยบายสังคมและความสัมพันธระหวางนโยบายดาน

สังคมและรายจายสาธารณะดานสังคม อาจสรุปไดวารายจายสาธารณะดานสังคมคือรายจาย

สาธารณะที่มีขอบเขตการใชจายอยูภายใตนโยบายสังคมกลาวคือ เปนการใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการ

และความมั่นคงทางสังคมเปนสําคัญ เชนการใชจายเกี่ยวกับการศึกษา การสาธารณสุข การ

สงเคราะห การเคหะ การนันทนาการ เปนตน เพื่อนําไปสูความอยูดีกินดีในสังคม (Well-being)โดย

มีหัวใจสําคัญอยูท่ีการจัดสรรทรัพยากรใหม (Redistribution) และเปนหลักประกันในโอกาสของ

ชีวิต (Life  Chance) และความเสมอภาคเทาเทียมกันตลอดจนความมีศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสมาชิก

สวนหนึ่งในสังคม 

 

2.1.3  รายจายสาธารณะดานสังคมในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของรายจายสาธารณะ  

จากการวิเคราะหรายจายสาธารณะดานสังคมในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของนโยบายสังคม 

ทําใหทราบวา รายจายสาธารณะดานสังคมมีขอบเขตหรือสาระสําคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย

สังคม โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานในเรื่องใดบาง อยางไรก็ตามก็ยังมีคําถามตามวา หากจะ
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ศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมดังกลาว จะศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมดังกลาวอยางไร 

ควรมีขอบเขตของการวิเคราะหรายจายสาธารณะดานสังคมมากนอยเพียงใด  

ซ่ึงการที่จะทราบคําตอบดังกลาวได จําเปนตองวิเคราะหรายจายสาธารณะดานสังคมใน

ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของรายจายสาธารณะ โดยอาจเริ่มตนจากการวิเคราะหวานักวิชาการ

ตางประเทศ ท่ีไดทําการศึกษารายจายสาธารณะดานสังคม วามีการใหความหมายหรือกําหนด

ขอบเขตเนื้อหาของรายจายสาธารณะดานสังคมวาเปนเรื่องใดบาง  

 

2.1.4  ขอบเขตการศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมของนักวิชาการตางประเทศ 

รายจายสาธารณะดานสังคมสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ใชคําในภาษาอังกฤษวา Public  Social 

Expenditure ซ่ึงนักวิชาการที่ศึกษาในเรื่องนี้อาจจะใชคําที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงการสํารวจการให

ความหมายหรือกําหนดขอบเขตเนื้อหาของรายจายสาธารณะดานสังคมโดยนักวิชาการใน

ตางประเทศ จะทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นวาในการศึกษาเรื่องรายจายสาธารณะดานสังคมควร

จะใชส่ิงใดเปนตัวแทนสําหรับการศึกษารายจายสาธารณะ 

Lindert (2004:  6-7) ไดศึกษาการเพิ่มขึ้นของรายจายดานสาธารณะดานสังคมและความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ OECD ในชวงศตวรรษที่ 18 โดยใหความหมายของ 

social spending วาหมายถึงรายจายของรัฐบาลที่จายจากเงินภาษี ซ่ึงจําแนกได 6 ชนิดคือ 1) รายจาย

เพื่อชวยเหลือขั้นพื้นฐานใหแกคนยากจน (Basic Assistance) 2) รายจายเพื่อชวยเหลือคนวางงาน 

(Unemployment Compensation) 3) รายจายดานบําเหน็จ บํานาญ (Pension) 4) รายจายดานสุขภาพ 

(Public Health) 5) รายจายอุดหนุนดานการเคหะ (Housing  Subsidies) 7) รายจายดานการศึกษา 

(Public Expenditure on Education) 

โดยรายจายทั้ง 6 ชนิดมีระดับความเขมขนของการกระจายการจัดสรรทรัพยากรจากคนรวย

ไปสูคนจน (Redistribution) จากมากไปนอยกลาวคือรายจายเพื่อชวยเหลือขั้นพื้นฐานใหแกคน

ยากจน (Basic Assistance) จะมีระดับความเขมขนของการกระจายการจัดสรรทรัพยากรจากคนรวย

ไปสูคนจนมากที่สุด ในขณะที่รายจายดานการศึกษา (Public Expenditure on Education) จะมีระดับ

ความเขมขนของการกระจายการจัดสรรทรัพยากรจากคนรวยไปสูคนจนนอยที่สุด 

Jungkeun (2009: 1) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเปนรัฐสวัสดิการของประเทศกําลัง

พัฒนาภายใตโลกในยุคโลกาภิวัตน โดยใชคําวา Welfare Spending และใหความหมายวาคือรายจาย

สาธารณะ (Public Expenditure) ท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคม (Social  Security) และสวัสดิการ 

(Welfare) โดยรายจายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมจะประกอบดวย รายจายและผลประโยชนท่ี

รัฐจายใหกับกลุมผูดอยโอกาสในสังคม (Income Transfer and Providing Benefits) ไดแกผูสูงอายุ 
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(Old Age) ผูทุพพลภาพ (Disability) ผูรับบํานาญ (Pension) คนวางงาน (Unemployment) รวมไปถึงคน

ในครอบครัวของบุคคลดังกลาว (Family Allowance)  

สวนรายจายเกี่ยวกับสวัสดิการ จะหมายถึงการชวยเหลือที่จายใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะที่

ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ (Special Needs) ซ่ึงอาจเปนผูท่ีอายุยังนอย ผูสูงอายุ หรือคนพิการ

ท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได  

จากความหมายของรายจายสาธารณะดานสังคมที่นักวิชาการตางประเทศใชในการศึกษา

ขางตน จะพบวาการกําหนดความหมายของรายจายสาธารณะดานสังคมวาหมายถึงรายจายใด

อยางไรบาง สามารถวัดจากรายจายใด  ข้ึนอยูขอบเขตหรือบริบทของการศึกษาที่นักวิชาการแตละ

คนจะกําหนดขึ้นเอง อยางไรก็ตามจะพบวารายจายสาธารณะดานสังคมดังกลาว ลวนแลวแตอยู

ภายใตขอบเขตความหมายของนโยบายสังคมทั้งสิ้น 

เมื่อพิจารณาจากการกําหนดขอบเขตความหมายที่จะใชในการศึกษารายจายสาธารณะดาน

สังคมจะพบวามีความยืดหยุน ไมตายตัว ข้ึนอยูกับบริบทที่เกี่ยวของกับการศึกษา เมื่อเปนเชนนี้จึง

เกิดคําถามวา ในการศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมของไทยควรกําหนดความหมายหรือขอบเขต

ของการศึกษาไวเพียงใด 

เมื่อพิจารณาขอบเขตของรายจายสาธารณะดานสังคมพบวา แมวาจะมีความยืดหยุน แต

ยังคงตองอยูภายใตกรอบของนโยบายสังคม ดังนั้นขอบเขตของรายจายสาธารณะดานสังคมของ

ไทยก็ตองอยูภายใตกรอบของนโยบายสังคมเชนเดียวกัน ท้ังนี้โดยสรุปเนื้อหาสาระของนโยบาย

สังคมจะเกี่ยวของกับสวัสดิการและความมั่นคงทางสังคม โดยวิธีการดําเนินงานอาจจําแนกได 3 

ลักษณะคือ 1) การใหเปลาเปนการทั่วไป (Universal Programmes) 2) ของการสังคมสงเคราะห 

(Social Assistance Programmes) ท่ีผูรับการสงเคราะหตองผานการทดสอบความยากจนเสียกอน 

และ 3) การประกันสังคม (Social  Insurance  Programmes) ท่ีการชวยเหลือตั้งอยูบนหลักการของ

การที่ผูรับการชวยเหลือหรือผูท่ีไดรับประโยชนจากการประกันสังคมจะตองมีสวนรวมในการ

สมทบเงิน 

จากขอบเขตของนโยบายสังคมดังกลาว รายจายสาธารณะดานสังคมของไทย จึง

ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนคือ 1) องคประกอบของรายจายสาธารณะดานสังคมใน

ความหมายอยางกวาง หมายถึงรายจายสาธารณะดานสังคมที่ครอบคลุมรายจายที่มีท่ีมาจากรัฐบาล

และเงินสมทบจากผูท่ีเกี่ยวของ เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน เปนตน 2) องคประกอบของรายจายสาธารณะดานสังคมในความหมายอยาง

แคบ หมายถึงรายจายสาธารณะดานสังคมที่ครอบคลุมรายจายที่มีท่ีมาจากรัฐบาลเทานั้น 

ขอบเขตของรายจายสาธารณะดานสังคมของไทยสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4  ขอบเขตของรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย 

 

แมวาองคประกอบของรายจายสาธารณะดานสังคมในความหมายอยางกวางจะครอบคลุม

แหลงที่มาของรายจายที่กวางขวางมากกวา แตเปาหมายของรายจายจะมีความเฉพาะเจาะจง 

กลาวคือจะตอบโจทยของการดําเนินงานของนโยบายสังคมในบางเรื่องเทานั้น เชนกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการจะมีกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงคือกลุมขาราชการเทานั้น แตไมครอบคลุมไป

ถึงประชาชนในกลุมอื่นดวย เปนตน สวนองคประกอบของรายจายสาธารณะดานสังคมใน

ความหมายอยางแคบ แมวาจะครอบคลุมแหลงที่มาของรายจายเพียงแหลงเดียวคือเปนรายจายจาก

รัฐบาลหรือรายจายจากงบประมาณแผนดินเทานั้น แตจะครอบคลุมการดําเนินงานตามนโยบายดาน

สังคมทั้งหมด  นอกจากนี้รายจายในสวนนี้ยังเปนรายจายสวนหนึ่งขององคประกอบรายจาย

สาธารณะดานสังคมในความหมายอยางกวางอีกดวย เชนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ มีท่ีมา

สวนหนึ่งจากการสมทบจากเงินของรัฐบาล ซ่ึงเงินในสวนนี้ก็จายออกไปจากองคประกอบของ

รายจายสาธารณะดานสังคมในความหมายอยางแคบนั่นเอง 

 

2.1.5  การจําแนกรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย 

การศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมของไทย หากจะศึกษาใหครอบคลุมทั้งหมดตอง

ศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมในองคประกอบทั้ง 2 สวนคือทั้ง 1) องคประกอบของรายจาย

รายจายสาธารณะดานสังคมของไทย 

องคประกอบของรายจาย

สาธารณะดานสังคมใน

ความหมายอยางกวาง เชน 

• กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  
• กองทุนประกันสังคม 

• กองทุนเงินทดแทน 

องคประกอบของรายจายสาธารณะ

ดานสังคมในความหมายอยางแคบ 

• รายจายสาธารณะดานสังคมที่

ครอบคลุมรายจายที่มีที่มาจาก

รัฐบาลเทานั้น 
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สาธารณะดานสังคมในความหมายอยางกวางและ 2) องคประกอบของรายจายสาธารณะดานสังคม

ในความหมายอยางแคบ 

อยางก็ตามโดยทั่วไปแลวในการศึกษาภาพรวมของรายจายสาธารณะดานสังคมมักจะใช

องคประกอบของรายจายสาธารณะดานสังคมในความหมายอยางแคบ เปนตัวแทนหรือใช

ความหมายของรายจายสาธารณะดานสังคมทั้งหมด เพราะมีขอบเขตของรายจายครอบคลุมการ

ดําเนินงานของนโยบายสังคมทั้งหมด  

สําหรับประเทศไทยรายจายสาธารณะดานสังคมในความหมายอยางแคบหมายถึงรายจาย

สาธารณะดานสังคมที่จายจากงบประมาณแผนดิน ซ่ึงสํานักงบประมาณไดมีการจําแนกงบประมาณ

ตามลักษณะงานตามคูมือ GFS 1986 โดยแบงงบประมาณเปน 4 กลุม 14  ดานซึ่งแสดงไดดังตารางที่ 2.1  

 

ตารางที่ 2.1  แสดงการจําแนกงบประมาณตามลักษณะงานตามคูมือ GFS 1986 

 

กลุม ดาน 

การบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปของรัฐ 

 การปองกันประเทศ 

 การรักษาความสงบภายใน 

การบริการชุมชนและสังคม การศึกษา 

 การสาธารณสุข 

 การสังคมสงเคราะห 

 การเคหะและชุมชน 

 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

การเศรษฐกิจ การเช้ือเพลิงและพลังงาน 

 การเกษตร 

 การเหมืองแร ทรัพยากรธรณี การอุตสาหกรรม 

และการโยธา 

 การขนสงและสื่อสาร 

 การบริการเศรษฐกิจอื่น 

อ่ืนๆ การดําเนินการอื่น 
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จากตารางที่ 2.1 พบวาการจําแนกงบประมาณตามลักษณะงานตามคูมือ GFS  1986 จะ

แสดงถึงองคประกอบงบประมาณแผนดินของไทยทั้งหมด ซ่ึงรายจายสาธารณะดานสังคมจะมี

ความหมายตรงกับงบประมาณรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม ซ่ึงประกอบดวยรายจายใน 

5 ดานคือ 1) การศึกษา 2) การสาธารณสุข 3) การสังคมสงเคราะห 4) การเคหะและชุมชน 5) การ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โดยการเปรียบเทียบความเหมือนกันของลักษณะรายจายสาธารณะดานสังคมและ

งบประมาณรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม สามารถแสดงไดดังตารางที่ 2.2  

 

ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบความเหมือนกันของลักษณะรายจายสาธารณะดานสังคมและงบประมาณ 

                     รายจายดานการบริการชุมชนและสังคม 

 

รายจายสาธารณะดานสังคม งบประมาณรายจายการบริการชุมชนและสังคม 

รายจายสาธารณะดานสังคมคือ

รายจายสาธารณะที่มีขอบเขตการใชจายอยู

ภายใตนโยบายสังคมกลาวคือ เปนการใชจาย

เกี่ยวกับสวัสดิการและความมั่นคงทางสังคม

เปนสําคัญ เชนการใชจายเกี่ยวกับการศึกษา การ

สาธารณสุข การสงเคราะห การเคหะ การ

นันทนาการ เปนตน เพื่อนําไปสูความอยูดีกินดี

ในสังคม (Well-being)โดยมีหัวใจสําคัญอยูท่ี

การจัดสรรทรัพยากรใหม (Redistribution) และ

เปนหลักประกันในโอกาสของชีวิต (Life 

Chance) และความเสมอภาคเทาเทียมกัน

ตลอดจนความมีศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสมาชิก

สวนหนึ่งในสังคม 

 

ประกอบดวยรายจายใน 5 ดานคือ 

1) การศึกษา  

2) การสาธารณสุข  

3) การสังคมสงเคราะห  

4) การเคหะและชุมชน  

5) การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

จากลักษณะตาง ๆ ของงบประมาณรายจายการบริการชุมชนและสังคมที่ใกลเคียงกันกับ

รายจายสาธารณะดานสังคมและนักวิชาการที่ศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมก็ใชรายจาย

สาธารณะดานสังคมในลักษณะที่เปนไปในแนวทางเดียวกับงบประมาณรายจายการบริการชุมชน
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และสังคมเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาโดยทั่วไปแลวรายจายสาธารณะดานสังคมจึง

หมายถึงงบประมาณรายจายดานการบริการชุมชนและสังคมนั่นเอง อยางไรก็ตามเนื่องจากใน

บริบทของสังคมไทยรายจายสาธารณะดานสังคมสวนใหญประกอบดวยรายจายที่สําคัญ 3 ดานคือ

รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สัดสวนของรายจายสาธารณะดานสังคมสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.5 

 

แผนภาพแสดงรอยละของรายจายสาธารณะดานสังคมในดาน

ตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

54%

23%

17%
4% 2%

การศึกษา (54%)

การสาธารณสุข (23%)

การสังคมสงเคราะห (17%) 

การการเคหะ (4%)

การศาสนาและวัฒนธรรม (2%)

 
 

ภาพที่ 2.5  แสดงรอยละของรายจายสาธารณะดานสังคมในดานตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

จากแผนภาพจะเห็นไดวารายจายสาธารณะดานสังคมของไทย ประกอบดวยองคประกอบ

หลักคือรายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายจายทั้ง 3 สวนนี้มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 94 ของรายจาย

สาธารณะดานสังคมทั้งหมด ดังนั้นการศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมในครั้งนี้ ผูศึกษาจึงจะใช

งบประมาณรายจายการบริการชุมชนและสังคมที่ประกอบดวยรายจายดานการศึกษา รายจายดาน

การสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห ในความหมายที่หมายถึงรายจายสาธารณะ

ดานสังคม สําหรับการศึกษาวิจัยตอไป 
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2.2  วรรณกรรมที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 

 

ประเด็นตอมาของการศึกษาครั้งนี้คือการศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีผลกระทบตอรายจาย

สาธารณะดานสังคม ซ่ึงการที่จะคนหาคําตอบในประเด็นดังกลาว สามารถทําไดโดยการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการกําหนดตัวแปรที่จะใชอธิบายหรือเปนตัวแทนของปจจัยที่มี

ผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมตอไป โดยวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสังคม อาจแบงไดเปน 2 สวนคือ  

สวนที่หนึ่งวรรณกรรมในสวนที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีอธิบายวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอ

รายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงการพิจารณาวรรณกรรมในสวนนี้จะทําใหเห็นกรอบ และแนวทาง

ในเบื้องตนวา  ในแวดวงวิชาการที่มีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมนั้น 

มองวาหากจะกําหนดหรือพิจารณาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมแลว โดยทั่วไป

จะตองพิจารณาถึงปจจัยในเรื่องใดบาง หรือมีปจจัยใดบางที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 

และมีผลอยางไร 

ท้ังนี้ทฤษฎีท่ีจะใชในการทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 

ผูศึกษาจะใชทฤษฎีท่ีอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะ (Public  Expenditure) เปนหลัก

เนื่องจากการบุกเบิกในเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม (Social 

Expenditure) มีจุดเริ่มตนมาจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะในภาพรวม (Public  

Expenditure) โดยงานศึกษาดังกลาวไดมีการวิจัย ทดสอบ และศึกษาอยางแพรหลายจนไดรับการ

ยอมรับจนกลายเปนทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะ ซ่ึงการศึกษาถึงปจจัยที่มีผล

ตอรายจายสาธารณะในมิติยอยตางๆ เชนรายจายสาธารณะดานสังคมก็มักจะอางอิงจากทฤษฏี

เหลานี้ดวยเชนเดียวกัน 

 สวนที่สองวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะ

ดานสังคม ซ่ึงการพิจารณาวรรณกรรมในสวนนี้จะเปนการทําความเขาใจในรายละเอียดของ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอรายจาสาธารณะดานสังคมโดยตรง เพื่อเปนการขยายความแนวคิด 

ทฤษฎีใหชัดเจนมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากสิ่งที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี จะเปนเพียงกรอบหรือแนวทาง

กวางๆ เกี่ยวกับปจจัยที่จะนํามาศึกษา แตการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ จะตองมี

การขยายความโดยงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชนแนวคิด ทฤษฎีอาจทําใหทราบวาปจจัยดานเศรษฐกิจมีผล

ตอทําใหรายจายสาธารณะดานสังคมเพิ่มสูงขึ้น แตยังไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนวาปจจัยทาง

เศรษฐกิจดังกลาวคืออะไร หมายถึง มีอะไรบาง ซ่ึงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยที่

เกี่ยวของจะชวยใหความกระจางไดวาปจจัยทางเศรษฐกิจดังกลาว นักวิชาการไดศึกษาและมีการให
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ความหมายหรือกําหนดสิ่งใดเปนตัวแทนของปจจัยทางเศรษฐกิจในการอธิบายวาปจจัยดังกลาว

สงผลอยางไรตอรายจายสาธารณะดานสังคม 

ท้ังนี้วรรณกรรมทั้ง 2 สวนคือแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนสิ่งที่สัมพันธ

เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากแนวคิด ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับรายจายสาธารณะดาน

สังคม จะมีท่ีมาจากการสั่งสมองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยเชิงประจักษแทบทั้งสิ้น และใน

ขณะเดียวกันงานวิจัยเกี่ยวกับรายจายสาธารณะดานสังคมก็ไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎีตางๆ เปน

แนวทางในการศึกษาเพื่อตอยอดความรู ความเขาใจใหกวางขวาง ลึกซึ้งมากขึ้นตอไป ดังนั้นการ

ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอรายจายดานสังคมแมจะมีเนื้อหาแบงออกไดเปน 2 สวน

ดังกลาว แตในรายละเอียดแลวจะมีความทับซอนและเกี่ยวของเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นใน

การทบทวนวรรณกรรมจึงจะพิจารณาเนื้อหาทั้ง 2 สวนไปพรอมๆ กัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถจําแนกปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะ

ดานสังคมไดเปน 4 กลุม คือ 1) ปจจัยดานการตัดสินใจ 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ และสังคม 3) ปจจัย

ดานการเมือง 4) ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

 

2.2.1  ปจจัยดานการตัดสินใจ 

การตัดสินใจของรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้น 

ซ่ึงรูปธรรมที่ชัดเจนของนโยบายสาธารณะที่แสดงออกมาก็คือรายจายสาธารณะนั่นเอง ดังนั้นจึง

อาจกลาวไดวาการตัดสินใจของรัฐบาลเปนสิ่งที่มีผลตอรายจายสาธารณะที่เกิดขึ้น (รวมถึงรายจาย

สาธารณะดานสังคมดวย) อยางหลีกเลี่ยงไมได โดยรูปแบบของการตัดสินใจของรัฐบาลอาจจําแนก

ตามทฤษฎีท่ีเกี่ยวของได 2 ตัวแบบคือ 1) ตัวแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล (Rational 

Comprehensive Model) และ 2) ตัวแบบการตัดสินแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist 

Model) 

  2.2.2.1   ตัวแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล (Rational Comprehensive Model) 

(สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2546: 234-235) อธิบายวาในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลของรัฐบาล จะตอง

คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของสังคมเปนสําคัญ ซ่ึงหมายความวารัฐบาลจะตัดสินใจเลือกนโยบาย

หรือมีการใชจายรายจายสาธารณะไปในกิจกรรมที่สรางผลตอบแทนทางสังคมสูงกวาตนทุนทาง

สังคมที่ตองเสียไป ท้ังนี้ปจจัยที่จะทําใหรัฐบาลสามารถตัดสินใจเลือกนโยบายหรือมีการใชจาย

รายจายสาธารณะไดอยางมีเหตุผลนั้นประกอบดวยเงื่อนไขดังตอไปนี้ 1) รัฐบาลจะตองเขาใจคุณ

คาที่พึงปรารถนาของสังคมทั้งหมด รวมทั้งสามารถใหน้ําหนักของคุณคาเหลานั้นได 2) รัฐบาล

จะตองเขาใจทางเลือกนโยบายที่เปนไปไดท้ังหมด 3) รัฐบาลจะตองสามารถเขาใจผลลัพธท้ังหมด
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ของทางเลือกนโยบายแตละทางเลือกได 4) รัฐบาลจะตองสามารถคํานวณสัดสวนระหวาง

ผลประโยชนและตนทุนของทางเลือกนโยบายแตละทางเลือกไดอยางชัดเจนและ 5) รัฐบาลจะ

ตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2.2.2  ตัวแบบการตัดสินใจแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน 

(Incrementalist Model) (พลภัทร บุราคม, 2551:  129-138) เกิดจากแนวคิดของ Lindblom ท่ีมองวา

การตัดสินใจแบบมีเหตุผล (Rational Comprehensive Model) มีขอจํากัดและเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยาก

ในโลกของความเปนจริง และไดเสนอวาการตัดสินใจของรัฐบาลในทางปฏิบัติแลวจะเปนไปตาม

ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist Model) เปนหลัก  

  โดยตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist Model) เปนตัวแบบ

ท่ีอธิบายวาการตัดสินใจของรัฐบาลในการเลือกนโยบายหรือจัดสรรรายจายสาธารณะจะมีลักษณะ

ดังตอไปนี้  1) ในการตัดสินใจ ทางเลือกที่ถูกเลือกอาจไมจําเปนตองเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด หรือให

ผลตอบแทนมากที่สุด แตมักจะเปนทางเลือกที่ผูเลือกเห็นวาพอทําได และความเปนไปไดมากกวา

ทางเลือกอื่นๆ 2)  ทางเลือกตางๆ ท่ีถูกนํามาตัดสินใจนั้นมักเปนทางเลือกที่รัฐบาลมีความคุนเคย 

เพราะถาเปนทางเลือกใหมท่ีไมมีความคุนเคยมากอน ก็จะทําใหมีความเสี่ยงสูง เกิดความผิดพลาด

ไดงาย 3)  ถาเปนกรณีท่ีทางเลือกเกาเกิดไดผลไมเปนที่นาพอใจ ทางเลือกใหมท่ีนํามาใชก็มักจะไม

แตกตางจากทางเลือกเกาแบบหนามือเปนหลังมือ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงมักเกิดขึ้นแบบ

คอยเปนคอยไป 4)  การตัดสินใจเปนผลมาจากการประนีประนอมระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ ดังนั้นถามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบหนามือเปนหลังมือ ก็อาจมีผลกระทบกระเทือน

ตอผลประโยชนของบางกลุมหรือหลายกลุม ซ่ึงเปนผลใหเกิดความไมพอใจหรือเกิดการตอตาน

เกิดขึ้นได 

 ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist  Model) ไดถูกนํามาใช

ในการอธิบายพฤติกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาล โดยผูจัดทําและผูพิจารณา

งบประมาณไมสามารถที่จะนําขอมูลตางๆ ท่ีมีอยูอยางมากมายมาพิจารณาไดท้ังหมด เพราะ

ขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากร ดังนั้นในทางปฏิบัติผูจัดทําและผูพิจารณางบประมาณจึงมัก

พยายามจํากัดขอมูลขาวสารตางๆ และทางเลือกที่จะนํามาวิเคราะหซ่ึงอาจทําไดโดยการใชระดับ

งบประมาณในปท่ีแลวเปนฐานโดยยอมรับวางบประมาณปท่ีแลวเปนสิ่งถูกตองเหมาะสมอยูแลว 

ไมจําเปนตองมีการนํามาพิจารณาใหมท้ังหมด จากแนวคิดดังกลาวทําใหมีการพยากรณกันวา

ลักษณะของงบประมาณรายจายของรัฐบาลในประเทศตางๆ ในแตละป นาจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ขนาดของงบประมาณในแตละปจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากปกอน (Marginal Alternations) 

2) ถามีการเปลี่ยนแปลงในขนาดของงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็จะมีลักษณะคอยเปน
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คอยไป กลาวคือมักจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากปกอนในสัดสวนคอนขางคงที่ (Stable 

Incremental Growth) 

 จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีอธิบายปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะทั้ง 2 ตัวแบบดังกลาว 

จะพบวาตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist Model) จะเปนตัวแบบที่สามารถ

อธิบายปจจัยดานการตัดสินใจที่มีผลตอรายจายสาธารณะไดดีกวาตัวแบบการตัดสินใจแบบมี

เหตุผล (Rational  Comprehensive  Model) ท้ังนี้มีงานวิจัยจํานวนมากที่นําตัวแบบการเปลี่ยนแปลง

จากเดิมบางสวน (Incrementalist  Model) มาใชในการศึกษาผลจากปจจัยดานการตัดสินใจที่มีตอ

การเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะ เชน การศึกษาของ Dye   (2005 อางถึงใน พลภัทร บุราคม, 

2551: 133) ซ่ึงศึกษารายจายสาธารณะของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา พบวา รายจายสาธารณะดังกลาวมัก

มีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยๆ เพิ่มขึ้นจากฐานปเดิม โดยผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณมักจะใช

งบประมาณปเดิมมาเปนฐาน และพิจารณาเฉพาะสวนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปเดิมเทานั้น 

นอกจากนี้ในปจจุบันก็ไดมีนักวิชาการของไทย เชน จํานงค สายโสภา (2516) สุจิต บุญบงการ 

(2526) และจรัส สุวรรณมาลา (2529) ท่ีไดนําตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน 

(Incrementalist Model) มาศึกษาการจัดสรรรายจายสาธารณะในประเทศไทย ซ่ึงจะพบวา การ

จัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลไทย จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป โดย

จะมีลักษณะของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การพยายามประนีประนอมระหวางกลุมผลประโยชน 

โดยเฉพาะระหวางขาราชการประจําและนักการเมือง ตลอดจนความพยายามในการรักษาสภาพเดิม

ใหคงไว โดยจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงในขนาดของงบประมาณรายจายของประเทศไทย ท่ีจะ

เปนการคอยๆ เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่คอนขางคงที่ จากขนาดของงบประมาณในปท่ีผานมา 

 นอกจากการศึกษาในระดับประเทศแลวก็ยังมีศึกษาการจัดสรรรายจายสาธารณะ

ในระดับทองถิ่นดวย เชน พลภัทร บุราคม (2547) ก็ไดศึกษาการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย

ประจําปของสภากรุงเทพมหานคร และพบวารายจายประจําปของกรุงเทพมหานครก็มีลักษณะที่

สอดคลองกับการจัดสรรรายจายสาธารณะในระดับประเทศ คือมีลักษณะที่คอยๆ เพิ่มขึ้นจากปกอน

เชนเดียวกัน 

 สําหรับการจัดสรรรายจายสาธารณะดานสังคมก็มีการศึกษาไวเชน การศึกษาของ

ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2546)  ท่ีไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะ

ดานการศึกษาของรัฐบาลไทย ในชวงป พ.ศ. 2525-2544  โดยตัวแปรตาม คือ ระดับการเปลี่ยนแปลง

ของรายจายสาธารณะดานการศึกษา และตัวแปรอิสระประกอบดวยปจจัย 4 ดาน คือ ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการเมือง และปจจัยดานการตัดสินใจ โดยผลการศึกษาพบวา

ปจจัยดานการตัดสินใจซึ่งวัดจากตัวแปรรายจายสาธารณะดานการศึกษาปกอนหนาหรือปท่ี t-1 เปน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะดานการศึกษาของรัฐบาลไทยมากที่สุด 

รองลงไปคือปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางสังคมตามลําดับ สวนปจจัยทางการเมืองไมมีอิทธิพล

แตอยางใด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปไดวาปจจัยดานการ

ตัดสินใจ ซ่ึงอธิบายโดยตัวแบบการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist Model) เปนปจจัยที่

มีอิทธิพลและสงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม กลาวคือในการตัดสินใจใชจายงบประมาณตาง ๆ 

ของรัฐบาลมักจะใชรายจายจากปกอนเปนฐาน เนื่องจากมีขอจํากัดในดานตาง ๆ เชนไมสามารถ

แสวงหาขอมูลขาวสารที่ครบถวนและเปนเหตุเปนผลไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้การตัดสินใจแบบนี้

ยังเปนสิ่งที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ ท้ังยังสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยท่ีไมชอบการเปลี่ยนแปลง

อีกดวย โดยจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปตัวแปรที่

เกี่ยวกับปจจัยดานการตัดสินใจ ซ่ึงสงผลตอรายจายดานสังคมไดดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3  ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานการตัดสินใจ ซ่ึงสงผลตอรายจายดานสังคม 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร 

ตัวแบบการตัดสินแบบการ

เปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน 

(Incrementalist Model) 

จํานง สายโสภา (2515)  

สุจิต บุญบงการ (2526)  

จรั ส สุวรรณมาลา ( 2529) 

ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2546) 

และพลภัทร บุราคม (2547) 

รายจายสาธารณะดานสังคม

ของปกอนหนา 

 

2.2.2  ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอีกปจจัยที่ไมอาจ

ปฏิเสธไดวามีผลกระทบอยางสําคัญตอรายจายสาธารณะดานสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เชนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง

ระดับการใชจายของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคของภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงของ

ระดับราคาสินคาและบริการ  หรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ลวนแตมี

ผลทําใหความเปนอยูของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น  

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็เปนสิ่งที่มีผลตอ 

รายจายสาธารณะดานสังคมไมยิ่งหยอนไปกวากัน ท้ังนี้เนื่องจากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไมวา

จะเปนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของสังคม เชน โครงสรางอายุของประชากร ระดับคุณภาพ
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ชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม หรือความแตกตางเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ตาง

ก็มีผลทําใหความเปนอยูของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมนี้ นําไปสูการ

ท่ีรัฐบาลตองเขามามีบทบาทในการผลิตสินคาและบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนสินคาและบริการที่

กลไกตลาดไมสามารถผลิตหรือจัดสรรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเปนการสราง

หลักประกันและรักษามาตรฐาน รวมทั้งการยกระดับความเปนอยูของประชาชนในสังคม โดยการ

ผลิตหรือจัดสรรสินคาสาธารณะดังกลาวสามารถทําไดโดยผานการใชจายรายจายสาธารณะ

โดยเฉพาะอยางยิ่งผานรายจายสาธารณะดานสังคมนั่นเอง 

ท้ังนี้แนวคิด ทฤษฎีหลักที่อธิบายวาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและ

สังคมหรือปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม เปนสิ่งที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม คือ ทฤษฎี

ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร (Economic-Demographic Theory)  

(พลภัทร บุราคม, 2551: 149-157) โดยแนวคิด ทฤษฎีตามแนวทางนี้ เปนแนวทางที่อธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรรรายจายสาธารณะ โดยเนนศึกษาปจจัยทางดานสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ

ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรวามีอิทธิพลตอการขยายตัวของรายจายสาธารณะเชนใด 

โดยมุงนําเสนอแนวความคิด ทฤษฎีเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของขนาดรายจายสาธารณะใน

ระยะยาว เพื่อคาดการณขนาดของรายจายสาธารณะในอนาคตโดยพิจารณาจากการที่สภาวะ

เศรษฐกิจ ประชากร และรวมถึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป แนวคิด ทฤษฎีตามแนวทางนี้

ประกอบดวยนักวิชาการที่สําคัญไดแก Wagner, Peacock and Wiseman, (อางถึงใน พลภัทร บุราคม, 

2551) Musgrave, 1969  เปนตน 

 Wagner  ( อางถึงใน พลภัทร บุราคม, 2551)ไดศึกษาสาเหตุท่ีรายจายสาธารณะของประเทศ

ตางๆ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเปนสมมุติฐานเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะที่

เรียกวา “กฎการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะ”  (Law of  Rising  Public Expenditure)  โดยกลาววา 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางๆ เชนการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินคา การ

เพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแก อัตราการขยายตัวของฐานภาษี 

และอัตราเงินเฟอ เปนตน  ตัวแปรเหลานี้มีอิทธิพลตอขนาดและการเปลี่ยนแปลงรายจายสาธารณะ

ในระดับที่เพิ่มขึ้น ท้ังนี้เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมในระยะยาวโดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริง

ตามชวงระยะเวลาที่ศึกษา โดย Wagner (อางถึงใน พลภัทร บุราคม, 2551) ใหเหตุผลสนับสนุนการ

เพิ่มขึ้นของรายจายของรัฐบาลไว 4    ประการคือ 1) สินคาสาธารณะมีความยืดหยุนตอรายได

มากกวาหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหความตองการสินคาสาธารณะเพิ่มขึ้นรวดเร็วกวาความตองการสินคา

เอกชน และเมื่อเศรษฐกิจเจริญขึ้นก็จะทําใหหนาที่ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นดวย 2) ภาครัฐมีประสิทธิภาพ

ในการผลิตต่ํา เปนเหตุใหตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะของภาครัฐมีแนวโนมสูงกวาตนทุนการ
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ผลิตสินคาเอกชนในระยะยาว 3) การเพ่ิมขึ้นของประชากรและการที่ประชากรอพยพเขามาอยูในตัว

เมืองมากขึ้น ทําใหรัฐบาลตองเขามาใชจายในกิจกรรมตางๆ เพิ่มมากขึ้น 4) ความสามารถในการ

จัดเก็บรายไดของรัฐบาล เมื่อประเทศมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้นยอมทําใหฐานภาษีกวางขวาง

ข้ึน และทําใหความสามารถในการใชจายของรัฐบาลมีมากขึ้นตามไปดวย 

Wagner  (อางถึงใน พลภัทร บุราคม, 2551) อธิบายวา เมื่อกิจกรรมตางๆที่กอใหเกิดรายได

ในประเทศขยายตัว หนาที่ทางดานการบริหาร การปองกันประเทศ และการศึกษาก็ยอมที่จะ

ขยายตัวตามไปดวย และยิ่งถาหากประชาชนมีรายไดท่ีสูงขึ้น รายจายทางดานสวัสดิการของรัฐบาล

ท่ีจายใหกับประชาชนก็ยอมที่จะเพิ่มตามไปดวย ท้ังนี้เพราะรัฐมีหนาที่ในการผลิตสินคาสังคม 

(Social Goods)  การกระจายความเปนธรรม (Redistribution) การใหเงินโอน (Transfer  Payment) 

และการประกันสังคม (Social Securities) เหลานี้จึงตองเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย  

Peacock and Wiseman (อางถึงใน พลภัทร บุราคม, 2551) ไดศึกษาการเพิ่มขึ้นของการใช

จายของรัฐบาล โดยกลาววาการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะของรัฐบาลนั้น มิไดเพิ่มขึ้นอยาง

สม่ําเสมอตลอดเวลาแตจะมีลักษณะเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได ซ่ึงขึ้นอยูกับเหตุการณฉุกเฉินที่เขามา

กระทบตอแนวโนมของการเพิ่มขึ้นดังกลาว 

Peacock and Wiseman (อางถึงใน พลภัทร บุราคม, 2551) มีความเห็นวาโดยทั่วไปแลว

รายจายสาธารณะจะถูกกําหนดโดยความสามารถในการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ซ่ึงขึ้นอยูกับ

ระดับการยอมรับภาระภาษีของประชาชนเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามเมื่อมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น 

เชนสงครามซึ่งทําใหรัฐบาลมีความจําเปนตองใชจายเพิ่มขึ้น ประชาชนสวนใหญจะสามารถยอมรับ

ระดับภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นกวาระดับที่ยอมรับไดในสภาวะปกติ เพื่อชดเชยการใชจายของรัฐบาลที่

เพิ่มมากขึ้น แตทวาเมื่อเหตุการณกลับสูสภาวะปกติแลวประชาชนก็จะยังคงยอมรับระดับภาษีอากร

ท่ีปรับสูงขึ้นไปแลวตอไป ซ่ึงทําใหรัฐบาลมีฐานของการใชจายที่เพิ่มขึ้นสําหรับการใชจายสําหรับป

ตอๆไปได 

 Musgrave  ( 1969)  ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของรายจายสาธารณะ โดยชี้ใหเห็นวา

การขยายตัวของรายจายสาธารณะขึ้นอยูกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานประชากร ปจจัยดาน

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปจจัยทางสังคมและการเมือง 

  1)   ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic  Factors) เชน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจมี
อิทธิพลอยางมากตอการขยายตัวของรายจายสาธารณะ โดยเฉพาะในชวงเริ่มตนของการพัฒนา 
รัฐบาลของประเทศตางๆ มักจะตองมีการใชจายดานการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
สูง เชนการพัฒนาระบบขนสง ทาอากาศยาน ทาเรือ ระบบชลประทาน และพลังงาน เปนตน 
เพื่อใหเกิดการสะสมทุนและทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นได และเมื่อระดับการพัฒนามีมากขึ้น 
ประชากรมีรายไดมากขึ้น ความตองการในบริการสาธารณะของรัฐก็จะเปลี่ยนไปเปนความตองการ
ในระดับสูงขึ้น เชนความตองการดานการศึกษา การมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง และการมี
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สภาพแวดลอมที่ดี เปนตน ซ่ึงสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายสาธารณะ ท้ังดานการศึกษา การ
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ตลอดจนมีรายจายดานการรักษาสิ่งแวดลอมมากย่ิงขึ้น 
       2)  ปจจัยดานประชากร (Demographic Factors) โดยการขยายตัวของประชากรจะ
สงผลใหความตองการในสินคาและบริการตางๆ มีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงทําใหรัฐบาลตองมีรายจาย
สาธารณะเพิ่มขึ้นตามไปดวยเพื่อจัดหาสินคาและบริการใหแกประชาชน ทั้งในดานการศึกษา 
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคมตางๆที่เพิ่มมากขึ้น 
  3)   ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological  Change) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
สงผลใหรัฐบาลตองเขามาใชจายในการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวในดานตางๆ เชน การขนสง 
การแขงขันทางเทคโนโลยีทางการทหารและอวกาศ เปนตน  

 4)   ปจจัยดานสังคมและการเมือง (Social and Political Factors) เชนการขยายตัว
ของอุดมการณทางสังคมและการเมืองแบบประชาธิปไตย รวมทั้งการขยายการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนกลุมตางๆ ยอมจะสงผลใหรัฐบาลตองพยายามตอบสนองความตองการของ
ประชาชนกลุมตาง ๆ มากขึ้น ซ่ึงก็จะทําใหรายจายสาธารณะเพ่ิมมากขึ้นไปดวย 

นอกจากทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร (Economic-
Demographic Theory) ซ่ึงเปนแนวคิดหลักที่อธิบายวาปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมเปนปจจัยที่มี
ผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมแลว ก็ยังมีแนวคิด ทฤษฎีอ่ืนที่สนับสนุนและเพิ่มน้ําหนัก
ความสําคัญของปจจัยดานนี้ในการกําหนดนโยบายและจัดสรรรายจายสาธารณะดานสังคมดวย เชน 
ทฤษฎีนโยบายสาธารณะเชิงปทัสถาน (Positive Theories of Public Policies) Mulligan, Gil and 
Sala-i-Martin, 2002:  4-5) ท่ีมองวานโยบายสาธารณะจะเกิดประสิทธิภาพได จะตองปลอดจาก
การเมืองทั้งปวง (Ignore Politics all Together) แตจะตองหันมาใหความสนใจกับปจจัยดาน
เศรษฐกิจและประชากร (Economic and Demographic) เปนสําคัญ ดังนั้นปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงเปนภาพสะทอนของนโยบายสาธารณะจึงไดแก ปจจัยดาน
เศรษฐกิจและประชากรนั่นเอง โดยปจจัยเหลานี้ เชนระดับของ GDP, โครงสรางสัดสวนของ
ประชากร เปนตน 

สําหรับงานวิจัยที่สนับสนุนและอธิบายวาปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมเปนปจจัยที่มีผล
ตอรายจายสาธารณะดานสังคม เชน Henrekson (1988), Mulligan, Gil and Sala-i-Martin (2002), 
Bohn (2003), Gradstein (2003)  และ รังสรรค ธนะพรพันธ (2521)โดยการศึกษาของ   Mulligan, 
Gil and Sala-i-Martin (2002) ไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมประเทศในอมริกาใตและยุโรปตอนใต 
จํานวน 90 ประเทศและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานความมั่นคงทางสังคม (Social 
Security) เปรียบเทียบระหวางประเทศที่มีความเปนประชาธิปไตยกับประเทศที่ไมเปน
ประชาธิปไตย ซ่ึงก็พบวา ปจจัยดานความเปนประชาธิปไตยไมไดทําใหรายจายดานความมั่นคงทาง
สังคมของประเทศดังกลาวมีความแตกตางกัน แตส่ิงที่ทําใหประเทศเหลานี้มีรายจายดานความ
ม่ันคงทางสังคมที่แตกตางกัน คือปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม โดยปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
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วัดจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว (GDP per Capita), จํานวนประชากรที่มีอายุเกิน 65 
ปข้ึนไป, ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได ซ่ึงใชคา GINI เปนตัววัด, รวมทั้งตัวเลขอื่นๆ ท่ีใช
วัดภาวะทางสังคม ไดแก อายุขัยเฉลี่ย (Life  Expectancy), อัตราการเกิด (Fertility), อัตราการตาย 
(Mortality) และอัตราการยายถิ่น (Migration) 

Henrekson (1988)ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของรายจายสาธารณะของประเทศ

สวีเดน โดยแบงรายจายสาธารณะที่ศึกษาออกเปน 3 ดานคือ รายจายดานการบริโภค รายจายดาน

สวัสดิการสังคม และรายจายดานการลงทุน โดยในสวนรายจายดานสวัสดิการสังคมพบวาปจจัย

ดานการวางงาน การขยายตัวของฐาน เปนปจจัยที่มีมีผลตอการขยายตัวของรายจายดานสวัสดิการสังคม 

Bohn (2003)ไดทําการศึกษาการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข (Medical 

Spending) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชการวิเคราะหดวยสมการทางคณิตศาสตรและได

อธิบายวาการเพิ่มขึ้นของรายจายสาธารณะดานสาธารณสุข เปนผลมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรที่ลดลง (Lower Population Growth), อายุขัยที่เพิ่มขึ้น (Life  Expectancy) และอัตรา

ดอกเบี้ยที่ลดลง (Interest  Rate) ซ่ึงการวิเคราะหจากเงื่อนไขที่เกิดขึ้นดังกลาวพบวา สถานการณ

เชนนี้จะทําใหอัตราคาจาง (Wage) เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหรัฐบาลสามารถที่จะเก็บภาษีไดมากขึ้นและมี

งบประมาณเพียงพอที่จะรองรับการใหบริการดานสังคมใหแกคนรุนถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Gradstein (2003) ไดศึกษาความไมเทาเทียมกัน (Inequality) ของการกระจายรายจาย

สาธารณะดานการศึกษาในประเทศกําลังพัฒนา 21 ประเทศ โดยใชการวิเคราะหดวยสมการทาง

คณิตศาสตร ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ไดอธิบายวารายจายสาธารณะดานการศึกษาถูกกําหนดโดยตัวแปร

ทางเศรษฐศาสตรการเมือง (Political  Economy) เชน 1) จํานวนภาษีเงินไดท่ีจัดเก็บได (Income 

Tax) ท้ังนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลจะสามารถใชจายได จะตองมีท่ีมาจากรายได ซ่ึงรายไดดังกลาวก็คือ

ภาษีนั่นเอง 2) ชนชั้นทางสังคม โดยกลุมคนในสังคมจะแบงเปนชนชั้นตางๆ ตามฐานะทาง

เศรษฐกิจ ท้ังนี้ครัวเรือนที่มีรายไดสูง (Richer  Households) จะมีความสามารถที่จะกําหนดเงื่อนไข

ทางการเมือง (Political  Dominant) ใหกลุมของตนไดรับประโยชนจากการใชทรัพยากรของ

นโยบายดานการศึกษาไดมากกวาครัวเรือนที่ยากจน 

นอกจากนี้สําหรับบริบทของประเทศไทย รังสรรค ธนะพรพันธุ ( 2521: 146-177)  ก็ไดนํา

เงื่อนไขของการใชจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตามที่กําหนดไวตาม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม มาวิเคราะหดวยสมการทาง

คณิตศาสตรและแสดงใหเห็นวาในการกําหนดงบประมาณรายจายของประเทศไทยถูกจํากัด

ขอบเขตดวยกรอบรายไดท่ีสามารถหาไดในแตละป กลาวคือ ในปงบประมาณหนึ่ง ๆ งบประมาณ

รายจายที่มิใชรายจายในการชําระตนเงินกู จะตองไมมากกวา 1.25 เทาของประมาณการรายไดของ

รัฐบาล แสดงใหเห็นวารายไดหรือภาษีที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บไดในแตละปเปนปจจัยที่มีผลตอ

รายจายสาธารณะนั่นเอง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ

และสังคม ซ่ึงสงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.4  แสดงตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสงผลตอรายจายสาธารณะ

         ดานสังคม 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร 

ทฤษฎีปจจัยดาน

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

สังคม และประชากร 

 

 

 

 

1.  Henrekson (1988),  

Gradstein (2003) และรังสรรค 

(2521:146-177) 

2.  Mulligan, Gil and Sala-i-

Martin (2002) 

 

3.  Bohn (2003) 

 

4.  Mulligan, Gil and Sala-i-

Martin (2002) และGradstein 

(2003) 

1.  ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บไดใน

แตละป (Tax) 

 

2.  ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอหัว (GDP 

Per Capita) 

3.  อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

(Real Interest Rate) 

4.  คา GINI  

 

 

 

 

 

5.  Henrekson (1988) 

6.  Mulligan, Gil and Sala-i-

Martin (2002) 

 

7.  Mulligan, Gil and Sala-i-

Martin (2002) และBohn 

(2003)  

5.  อัตราการวางงาน 

6.  จํานวนประชากรที่มีอายุ

เกิน 65 ปข้ึนไป  

 

7.  อายุขัยเฉล่ีย (Life 

Expectancy), อัตราการเกิด 

(Fertility), อัตราการตาย 

(Mortality),อัตราการยายถิ่น 

(Migration) จากชนบทเขาสู

เมือง 
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2.2.3  ปจจัยดานการเมือง 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีอธิบายวาปจจัยทางการเมืองเปนสิ่งที่มีผลตอรายจายดานสังคม ท่ีสําคัญ

ไดแก ทฤษฎีทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory หรือ  Rational Choice Theory)  

(พลภัทร บุราคม, 2551:  159-185) โดยทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีท่ีพยายามนําเอาหลักการและวิธี

การศึกษาของเศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสิค มาอธิบายปรากฏการณทางการเมืองวามนุษยพยายาม

แสวงหาและรักษาผลประโยชนของตนเอง ทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมือง  ในการวิเคราะห

รายจายสาธารณะ (Public  Choice) จะใชปจจัยดานการแสวงหาผลประโยชนสูงสุด (Utility 

Maximization) ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดสรรรายจายสาธารณะมาเปนปจจัย

หรือตัวแปรหลักในการวิเคราะหรายจายสาธารณะ แนวการศึกษาประกอบดวยแนวคิดทฤษฎี ยอย

ไดแก 

  2.2.3.1   แนวคิดความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล 

แนวคิดนี้อธิบายวารัฐบาลที่มีความเปนประชาธิปไตยสูง จะมีรายจายสาธารณะ

ดานสังคมสูงกวารัฐบาลที่มีความเปนประชาธิปไตยต่ําหรือเปนรัฐบาลที่เปนเผด็จการ โดยมี

รากฐานมาจากทฤษฎีประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy Theory) (พลภัทร บุ

ราคม, 2551: 161-162) โดยทฤษฎีประชาธิปไตยแบบตัวแทน อธิบายบทบาทของนักการเมืองวามุง

แยงคะแนนเสียง โดยตอบสนองความตองการของประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้ง นักวิชาการในกลุม

นี้ไดแก Downs (1957), Bowen (1943), Black (1958), Mueller (1997), Peltzman (1980) และ 

Meltzer and Richard (1981,1983) ซ่ึงมองวามนุษยมีลักษณะเปนผูแสวงหาผลประโยชนสูงสุด 

(Profit Mmaximization) ท้ังนักการเมืองและผูออกเสียงเลือกตั้ง ผูลงเลือกตั้งก็ตองการไดคะแนน

เสียงสูงสุด (Vote Maximization)  เพื่อที่จะไดเปนรัฐบาล สวนผูออกเสียงเลือกตั้งก็ตองการแสวงหา

ผลประโยชนสูงสุดจากการใชรายจายสาธารณะของรัฐบาล ทฤษฎีนี้ช้ีใหเห็นวาระบบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้ง   แตจุดออนคือ

ในโลกแหงความเปนจริง กลไกทางการเมืองไมไดมีความสมบูรณ  ขอมูลขาวสารที่ประชาชนจะ

ไดรับก็ไมสมบูรณ   การเมืองแบบประชาธิปไตยจะสามารถตอบสนองความตองการของผูเลือกตั้ง

ไดอยางมีประสิทธิภาพได ผูออกเสียงเลือกตั้งจะตองมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับโครงการการใชจาย

ตางๆที่นักการเมืองเสนออยางสมบูรณ  และการแสวงหาคะแนนเสียงระหวางพรรคการเมืองจะตอง

เปนการแขงขันที่สมบูรณ 

งานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้เชน Jackman  (1975), Pampel and Williamson 

(1989), Brown and Hunter (1999); Adsera and Boix (2002); Avelino, Brown, and Hunter (2005), 

Stasavage (2005) โดยงานวิจัยเหลานี้อธิบายวาประเทศที่รัฐบาลที่มีความเปนประชาธิปไตยสูงจะมี

การแขงขันทางการเมืองที่สูงดวย ดังนั้นจึงตองพยายามแสวงหาคะแนนเสียงสนับสนุนทาง
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การเมืองโดยการเพิ่มรายจายสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงเปน

รายจายที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนไดเปนอยางดี สําหรับการวัดระดับความ

เปนประชาธิปไตย นักวิจัยแตละทานจะมีเครื่องมือในการวัดแตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทของ

งานวิจัยและขอมูลที่เอื้ออํานวย เชน งานวิจัยของ Jackman  (1975), Pampel and Williamson (1989) 

วัดระดับความเปนประชาธิปไตยโดยใชดัชนีความเปนประชาธิปไตย (Democracy Index) เปนตน 

นอกจากนี้ในงานวิจัยบางชิ้นก็มีวิธีวัดอุดมการณทางการเมืองโดยใชตัวแปรหุน 

(Dummy Variables) เพื่อแทนระดับอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน เชนการศึกษาของ 

Henrekson (1988)โดยไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะของประเทศสวีเดน ใน

การศึกษาไดแบงรายจายสาธารณะออกเปน 3 ดานไดแก 1) รายจายสาธารณะดานการบริโภค  2) 

รายจายสาธารณะดานการลงทุน 3) รายจายสาธารณะดานสวัสดิการสังคม ท้ังนี้ปจจัยที่ Henrekson 

(1988) นํามาศึกษาวามีผลตอรายจายสาธารณะหรือไมนั้นปจจัยหนึ่งคือปจจัยทางการเมือง ซ่ึงใชตัว

แปรหุนในการวัดโดยให 0 แทนรับบาลแบบอนุรักษนิยมและ 1 แทนรัฐบาลแบบสังคมนิยม และตั้ง

สมมุติฐานวารัฐบาลแบบสังคมนิยมมีแนวโนมที่จะใชจายรายจายสาธารณะดานสวัสดิการสังคมสูง

กวารัฐบาลแบบอนุรักษนิยม 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล

สามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานการเมือง ซ่ึงสงผลตอรายจายดานสังคมไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.5  แสดงตัวแปรตามแนวคิดความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาลซึ่งสงผลตอรายจายดาน

          สังคม 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร 

แนวคิดความเปน

ประชาธิปไตยของรัฐบาล 

1.  Jackman  (1975), Pampel 

and Williamson (1989), 

Brown and Hunter (1999), 

Adsera and Boix (2002), 

Avelino, Brown and Hunter 

(2005), Stasavage (2005) 

2.  Henrekson (1988) 

 

1.  ดัชนีความเปน

ประชาธิปไตย (Democracy 

Index) 

 

 

 

2.  ตัวแปรหุน (0,1)โดยใชแทน

อุดมการณทางการเมืองที่

แตกตางกัน 
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2.2.3.2  ทฤษฎีการตัดสินใจทางการเมืองโดยยึดคะแนนเสียงการเลือกตั้ง 

ทฤษฎีนี้อธิบายวารายจายสาธารณะถูกกําหนดโดยผูท่ีออกเสียงเลือกตั้ง หากผูท่ี

ออกเสียงเลือกตั้งเปนประชาชนกลุมใด รายจายสาธารณะก็มีแนวโนมที่จะเปนไปเพื่อสนองตอบตอ

ผูออกเสียงเลือกตั้งในกลุมนั้น โดยทฤษฎีท่ีเปนที่มาของการตัดสินใจทางการเมืองโดยยึดคะแนน

เสียงการเลือกตั้ง ไดแก ทฤษฎีการแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุด (Vote–Maximizing Theory) (พล

ภัทร บุราคม, 2551:  162-166) เปนทฤษฎีท่ีพยายามชี้ใหเห็นถึงความไมสมบูรณของกลไกทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงทําใหการจัดสรรรายจายสาธารณะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มตนจากการที่ Down  (1960) ไดเขียนบทความชื่อ “Why The Government Budget 

is too Small in a Democracy”  โดยชี้ใหเห็นวาในระบอบประชาธิปไตย ขนาดของรายจาย

สาธารณะเปนผลมาจากการแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุดของพรรคการเมือง  กลาวคือพรรคการเมือง

จะพยายามเสนอโครงการที่ทําใหประชาชนพึงพอใจ เพื่อใหไดคะแนนเสียงมากที่สุด ขณะเดียวกัน

ก็จะพยายามเสนอการจัดเก็บภาษีที่ทําใหประชาชนไมพึงพอใจและทําใหเสียคะแนนเสียงนอยให

ท่ีสุด นั่นคือพรรคการเมืองจะเสนอโครงการโดยใชจายงบประมาณไปในเรื่องตางๆ จนกระทั่ง

ผลประโยชนจากคะแนนเสียงที่ไดรับจากโครงการหรือการใชรายจายหนวยสุดทายที่เพิ่มขึ้น 

(Marginal Benefit) เทากับคะแนนเสียงหนวยสุดทาย (Marginal  Cost) ท่ีเสียไปจากการจัดเก็บภาษี  

แตเนื่องจากในสังคมไมมีสังคมใดที่ขาวสารสมบูรณ ผูออกเสียงขาดขาวสารเกี่ยวกับโครงการของ

รัฐบาล เนื่องจากลักษณะของสินคาสาธารณะ 1)ไมมีความชัดเจนวาใครไดประโยชน 2) พรรค

การเมืองเองก็ขาดการเผยแพรขาวสารเพราะเสียคาใชจายสูง และ 3) ผูออกคะแนนเสียงเองก็ไม

พยายามหาขาวสารขอมูล    ในขณะที่ภาษีก็เชนเดียวกันผูเสียภาษีรูสึกวาการเสียภาษีเปนภาระ และ

ไมแนใจวาภาษีท่ีเสียไปนั้นจะกอใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือไม จากลักษณะของรายจายและ

ภาษีดังกลาวทําใหรายจายสาธารณะจะเล็กไปเมื่อเปรียบเทียบกับรายจายสาธารณะของสังคมที่

ขาวสารสมบูรณ 

นอกจากทฤษฎีการแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุด (Vote – Maximizing Theory) แลว

ก็ยังมีทฤษฎีท่ีชวยขยายความวารายจายสาธารณะถูกกําหนดโดยผูท่ีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใหชัดเจน

มากขึ้น เชน ทฤษฎีมัธยฐานของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (Median Voter Theory) ซ่ึงเสนอโดย  

Black (1948) เปนทฤษฎีท่ีอธิบายวานโยบายสาธารณะ (Public  Policy) ถูกกําหนดโดยผูท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง กลาวคือในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่จะ

สามารถชนะการเลือกตั้งได จะตองสามารถแสวงหาเสียงสนับสนุนจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ใหไดมากที่สุด (Majority Election) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือจะตองสามารถครองใจผูมีสิทธิออก

เสียงใหไดเกินกวากึ่งหนึ่งหรือเกินกวาคามัธยฐานของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (Median Voter) ซ่ึง

ก็ทําไดโดยจะตองเสนอนโยบาย (Committing  the  Policy) ท่ีตรงกับความตองการของผูออกเสียง

เลือกตั้งสวนใหญนั่นเอง  
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โดยลักษณะของการตอสูทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อแสวงคะแนน

สนับสนุนจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.5 

 
 

ภาพที่ 2.6  ลักษณะของการตอสูทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อแสวงคะแนนสนับสนุน   

                  จากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

 

จากภาพที่ 2.6 พบวาในเวทีการเลือกตั้งจะประกอบดวยพรรคการเมือง 2 พรรค คือ 

พรรค A และพรรค B โดยแตละพรรคจะมีฐานคะแนนเสียงเดิมของตนอยูแลว มากบางนอยบาง

ข้ึนอยูกับนโยบายของพรรควาจะตรงกับความตองการของผูออกเสียงเลือกตั้งมากนอยเพียงใด 

ดังนั้นการที่จะชนะและไดรับการเลือกตั้งไดนั้น พรรคการเมืองก็จะตองพยายามเพิ่มฐานคะแนน

เสียงของตนใหไดถึงจุดที่เกินกึ่งหนึ่งของผูออกเสียงเลือกตั้งหรือใหไดมากกวามัธยฐานของผูออก

เสียงเลือกตั้ง (Median  Voter) ซ่ึงตามแผนภาพก็คือการเพิ่มพื้นที่ใหเขาสูจุด M หรือกลาวในอีกนัย

หนึ่งวาก็คือพรรคการเมืองจะตองพยายามเสนอนโยบายใหตรงกับความตองการของผูมีสิทธิออก

เสียงใหไดมากที่สุด 

ทฤษฎีฐานคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้ง (Vote  Based  Theory)  อธิบายวา

ปจจัยที่กําหนดรายจายสาธารณะดานสังคมคือจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ท้ังนี้หากผูมีสิทธิ

ออกเสียงสวนใหญ (Majority  Voters) เปนคนกลุมใด ก็มักจะผลักดันใหรายจายสาธารณะดาน

สังคมใหเปนไปเพื่อประโยชนของกลุมตน เชนในประเทศที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญเปนผูสูงอายุ 

(Elder) และคนยากจน (Poor) รายจายสาธารณะดานสังคมของคนกลุมดังกลาวก็จะมีสัดสวนที่สูง 

ถึงแมวาภาษีสวนใหญจะเก็บมาจากกลุมคนในวัยทํางานแตไมใชคนสวนใหญท่ีมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งก็ตาม โดยงานวิจัยที่สนับสนุน เชน Browning (1975), Tabellin (1992), Cooley and Soares 

(1999), Nataray (2001) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจทางการเมืองโดยยึด

คะแนนเสียงการเลือกตั้งสามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานการเมือง ซ่ึงสงผลตอรายจายดาน

สังคมไดดังตารางที่ 2.6 

 

ตารางที่ 2.6  ตัวแปรตามทฤษฎีการตัดสินใจทางการเมืองโดยยึดคะแนนเสียงการเลือกตั้งซึ่งสงผล

ตอรายจายดานสังคม 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร 

ทฤษฎีการแสวงหาคะแนน

เสียงสูงสุด (Vote – 

Maximizing Theory) 

1.  Down  (1960)  1.  จํานวนภาษีทางออม 

ทฤษฎีมัธยฐานของผูมีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง (Median 

Voter Theory) 

2.  Black (1948)  2.  สัดสวนผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง 

ทฤษฎีการตัดสินใจทาง

การเมืองโดยยึดคะแนนเสียง

การเลือกตั้ง (Vote Based 

Theory) 

3.  Browning (1975), Tabellin 

(1992), Cooley and Soares 

(1999), Nataray (2001) 

3. จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งที่

เปนผูสูงอายุ (Elder) และคน

ยากจน (Poor) 

 

  2.2.3.3   ทฤษฎีการตัดสินใจทางการเมืองที่มุงเนนผลสําเร็จทางการเมือง 

ทฤษฎีนี้อธิบายวารายจายสาธารณะไมไดถูกกําหนดโดยผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

โดยตรง หากแตถูกกําหนดโดยปจจัยหรือแรงผลักดันทางการเมืองอื่นที่ไมใชผูมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้ง (Non  Voters) โดยปจจัยเหลานี้ ไดแก 1) พฤติกรรมทางการเมืองของรัฐบาลในการสราง

ภาพลวงตาทางการคลัง (Fiscal Illusion) เพื่อสรางความนาเชื่อถือในสายตาประชาชน 2) ปจจัย

เกี่ยวกับอิทธิพลของกลุมตางๆในสังคมที่จะผลักดันรายจายสาธารณะใหเปนไปเพื่อตอบสนอง

ความตองของกลุมของตน 

  ทฤษฎีท่ีอธิบายวารายจายสาธารณะถูกกําหนดโดยตัดสินใจทางการเมืองที่มุงเนน

ผลสําเร็จทางการเมืองที่สําคัญไดแก ทฤษฎี Voting Bias Theory (พลภัทร บุราคม, 2551: 167-171) 

เปนทฤษฎีท่ีพยายามชี้ใหเห็นถึงความไมสมบูรณของกลไกทางการเมือง งานศึกษาที่สนับสนุน

แนวคิดนี้ไดแก Buchanan (1975), Buchanan and Tullock (1962), Marshall (1991) and Oates 
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(1988,1989) แตมองตรงกันขามกับ Down (1967) คือมองวาความไมสมบูรณในกลไกทางการเมือง 

รัฐบาลจึงเขามามีบทบาทในการจัดสรรโครงการการใชจายตาง ๆ มากเกินไป ทําใหรายจาย

สาธารณะใหญเกินไป   ผูออกเสียงมีสองบทบาทคือผูมีรายไดจากการทํางาน และผูบริโภค  ถา

โครงการใดมีผลโดยตรงตอการเพิ่มรายได ก็จะไดรับการสนับสนุน มากกวาโครงการที่กอใหเกิด

ประโยชนกับการบริโภคของผูออกเสียง   สวนโครงการภาษีท่ีเปนการเพิ่มภาระตอแหลงรายไดก็จะ

ไดรับการตอตานมากกวาภาษีท่ีกอใหเกิดภาระแกการบริโภค (Tax Illusion)  ดังนั้นพรรคการเมือง

จึงพยายามเสนอภาษีท่ีมีผลกระทบตอการบริโภคมากกวามีผลกระทบกับแหลงรายได  โดยเนนไป

ท่ีภาษีทางออมเปนสําคัญ 

  นอกจากนี้ นักวิชาการในกลุมนี้ยังเสนอดวยวา นอกจากหันมาเก็บภาษีทางออม

แลว รัฐบาลยังสามารถหารายไดเพิ่มขึ้นจากการใชงบประมาณแบบขาดดุล (Deficit  Budget) โดย

การกูเงินมาชดเชยรายจายที่เพิ่มขึ้น เพราะการกอหนี้สาธารณะมักไมถูกตอตานจากผูมีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้ง ท้ังนี้เนื่องจากภาระการชําระหนี้จะตกกับคนในอนาคตนั่นเอง สงผลใหรัฐบาลไดรับ

การยอมรับในสายตาของประชาชนและสามารถบริหารงานไดตอไป 

  นอกจากทฤษฎี Voting Bias Theory แลวทฤษฎีท่ีอธิบายวารายจายสาธารณะไมได

ถูกกําหนดโดยผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยตรง หากแตถูกกําหนดโดยปจจัยหรือแรงผลักดันทาง

การเมืองอื่นที่ไมใชผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (Non Voters)  ที่สําคัญ ไดแก Interest Group Theory  

ทฤษฎีนี้อธิบายวาในระบอบประชาธิปไตยนั้น กลุมผลประโยชนตางๆมีสิทธิในการรวมกลุมเพื่อ

แสดงความตองการของตนเองได แตกลุมผลประโยชนมีพลังไมเทากันกลุมที่รวมตัวกันไดงายและ

มีทุนทางการเงินมากกวาจะมีแรงผลักดันความตองการของตนไปสูรัฐบาลไดมากกวา   งานศึกษาที่

สนับสนุนแนวคิดนี้ไดแก Olson (1965), McCormick and Tollison (1965), Becker (1983) และ 

Kristov et al.(1992) โดยใหความสําคัญกับการศึกษาการรวมกลุมของกลุมผลประโยชนตางๆ วามี

ความสามารถในการรวมกลุมไมเทากันเพราะมีตนทุนคาโสหุย (Transaction  Cost) แนวคิดของ

นักวิชาการดานทฤษฎีกลุมผลประโยชนและ Collective Action  ใหขอสรุป 3  ประการคือ 1) กลุม

ผลประโยชนท่ีสมาชิกจํานวนนอยจะสามารถรวมกลุมกันผลักดันนโยบายไดงายกวากวากลุมที่มี

สมาชิกจํานวนมาก 2) กลุมที่มีขนาดใหญจะมีแรงผลักดันมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มแรงจูงใจเฉพาะ 

(Select  Incentive) เพื่อใหสมาชิกมีแรงจูงใจในการรวมกลุมมากขึ้น 3) ในการรวมกลุมมีแนวโนมที่

สมาชิกรายใหญจะถูกเอาเปรียบโดยสมาชิกรายยอย 

  ท้ังนี้นอกจาก Interest Group Theory แลว Power Resource Theory ก็เปนอีกทฤษฎี

หนึ่งที่ชวยขยายความและชี้ใหเห็นถึงกลุมผลประโยชนท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่งมีอิทธิพลตอรายจาย

สาธารณะดานสังคม โดยทฤษฎีนี้มุงจะอธิบายวาความเขมแข็งของกลุมสหภาพแรงงานเปนปจจัยที่
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มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม กลาวคือการที่กลุมองคการหรือสหภาพผูใชแรงงานมีความ

เขมแข็งหรือมีอํานาจตอรองไดมากก็จะสามารถเรียกรองรายจายสาธารณะดานสังคมรวมทั้งการ

จัดสรรทรัพยากรตางๆ ใหกับกลุมผูใชแรงงานซึ่งเปนกลุมที่เสียเปรียบในสังคมไดมากขึ้นตามไป

ดวย อันจะนําไปสูการสรางความเทาเทียมในการกระจายผลลัพธท่ีดีมากขึ้นในสังคม (Egalitarian 

Distributional Outcomes) งานศึกษาที่สนับสนุนทฤษฎีนี้เชน การศึกษาของ Stephen (1979), Korpi 

(1983), Kellermann (2005) เปนตน โดยการศึกษาของ Kellermann (2005) พบวาความเขมแข็งของ

สหภาพแรงงาน ซ่ึงวัดจากจํานวนแรงงานที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน เปนปจจัยที่ทําใหมีการ

จัดเก็บภาษี (Post  Tax) กับผูใชแรงงานลดลงขณะเดียวกันก็ทําใหเงินโอน (Transfer) ท่ีใหกับผูใช

แรงงานมีความเปนธรรมมากขึ้น 

  นอกจากนี้กลุมผลประโยชนท่ีสําคัญและมีอิทธิพลอยางสูงอีกกลุมหนึ่งซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะตัวตางไปจากกลุมผลประโยชนกลุมอื่น คือกลุมขาราชการ โดยทฤษฎีท่ีอธิบายวา

รายจายสาธารณะถูกผลักดันโดยกลุมขาราชการคือ Budget-Maximizing Bureaucrat Theory ซ่ึงเปน

ทฤษฎีท่ีอธิบายวารายจายสาธารณะขยายตัวเพราะแรงผลักดันของระบบราชการ (Bureaucracy) ท่ี

ขาราชการพยายามแสวงหาผลประโยชนหรือรักษาผลประโยชนของตนเองไวใหไดมากที่สุด จึง

ตองการใหองคการขยายตัวและรักษาบทบาทและสถานะของตนเองเอาไว นักวิชาการในกลุมนี้

ไดแก Downs (1967) Niskanen ( 1971,1991); Borcherding (1977), and Dunleavy (1991)  

  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจทางการเมืองที่มุงเนน

ผลสําเร็จทางการเมืองสามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานการเมือง ซ่ึงสงผลตอรายจายดาน

สังคมไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.7  ตัวแปรตามทฤษฎีการตัดสินใจทางการเมืองที่มุงเนนผลสําเร็จทางการเมืองซึ่งสงผล

ตอรายจายดานสังคม 
 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร 

1.  ทฤษฎี Voting Bias Theory 

 

 

 

 

2.  Interest Group Theory 

1.  Buchanan (1975),  

Buchanan and Tullock (1962), 

Marshall (1991) and  Oates 

(1988, 1989) 

2.  Olson (1965), McCormick 

1.  ภาษีทางออม, 

หนี้สาธารณะของรัฐบาล 

 

 

 

2.  จํานวนแรงงานที่เปน 
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ตารางที่ 2.7  (ตอ) 

 

  

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร 

 

 

 

3. Power Resource Theory 

 

4.  Budget- maximizing 

Bureaucrat Theory 

 

and Tollison (1981), Becker 

(1983) and Kristov et al. 

(1992) 

3.  Stephen (1979), Korpi 

(1983), Kellermann (2005) 

Downs (1967) Niskanen  

( 1971, 1991); Borcherding 

(1977),  and Dunleavy (1991) 

สมาชิกของสหภาพแรงงาน 

 

 

3.  จํานวนแรงงานที่เปน

สมาชิกของสหภาพแรงงาน 

4.  จํานวนขาราชการ 

 

 

  2.2.3.4   ทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักรเศรษฐกิจ (Political Business Cycle Theory) 

ทฤษฎีนี้ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของรายจายสาธารณะ ปญหาวัฎจักร

เศรษฐกิจ (Business Cycle) และการเลือกตั้งหรือที่เรียกวา “ทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักรเศรษฐกิจ ” 

(Political Business Cycle Theory) โดยอธิบายวารัฐบาลพยายามใชเครื่องมือทางการคลัง โดยเฉพาะ

การเพิ่มและลดขนาดของรายจายสาธารณะ เพื่อแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุดเพื่อใหไดรับการ

เลือกตั้ง นักวิชาการกลุมนี้มีความเห็นตรงขามกับแนวคิดของ Keynes ท่ีวารัฐบาลมีหนาที่ในการใช

นโยบายการคลังคือการใชจายเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือแกไขปญหาเงินเฟอและการ

วางงาน แตนักวิชาการกลุมนี้กลับเห็นวารัฐบาลเองเปนคนใชนโยบายทางการเงินการคลังคือการใช

จายเงินเพื่อแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุด จากการทําดังกลาวจึงเปนสาเหตุใหเกิดวัฎจักรหรือภาวะขึ้น

ลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอธิบายโดยใชหลักของ Phillips Curve วาการวางงานและภาวะเงินเฟอจะมี

ความสัมพันธกลับกัน  กอนมีการเลือกตั้งรัฐบาลพยามยามใชจายเพื่อสรางงานทําใหคนมีงานทํา

เพื่อเพิ่มคะแนนเสียงจึง ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ และเมื่อไดรับการเลือกตั้งแลวจะลดการใชจายลงทํา

ใหเงินเฟอลดลงแตการวางงานเพิ่มขึ้น 

  งานวิจัยที่สนับสนุนทฤษฎีนี้เชน Schardy (1999) ไดศึกษาการใชจายงบประมาณ

ของกองทุนเพื่อสังคมของประเทศเปรู (FONCODES) ในชวงระหวางป ค.ศ. 1991-1995 พบวาใน

การใชจายของงบประมาณของกองทุนดังกลาวซึ่งมีวัตถุประสงคทางสังคมเพื่อชวยเหลือ

กลุมเปาหมายที่ยากจน จะมีการเพิ่มขึ้นของรายจายอยางมีนัยสําคัญในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง  

นอกจากนี้ยังพบดวยวาการจัดสรรรายจายของกองทุนจะเนนใหการชวยเหลือกลุมผูยากจนในพื้นที่
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ท่ีสงผลตอฐานเสียงทางการเมืองดวย โดยในการศึกษาวาชวงเวลากอนการเลือกตั้งจะมีการใชจาย

เพิ่มขึ้นกวาชวงเวลาปกติอยางไรนั้น ผูศึกษาไดใชตัวแปรหุน (Dummy  Variables) แทนชวงเวลา

กอนการเลือกตั้งทั้งนี้เนื่องจากกองทุนดังกลาวมีการจัดสรรงบประมาณทุก 3 เดือน ดังนั้นใน

การศึกษาจึงกําหนดใหชวงเวลา 3 เดือนกอนการเลือกตั้งแทนดวย 1 และชวงเวลาอื่นๆ แทนดวย 0 

แลวจึงนํามาวิเคราะหทางคณิตศาสตรเพื่อหาความสัมพันธตอไปซึ่งก็พบวาการจัดสรรเงินกองทุน

จะมีการเพ่ิมขึ้นของรายจายอยางมีนัยสําคัญในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักรเศรษฐกิจ 

(Political Business Cycle Theory) สามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานการเมือง ซ่ึงสงผลตอ

รายจายสาธารณะดานสังคมไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.8  ตัวแปรตามทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักรเศรษฐกิจ (Political Business Cycle Theory)ซึ่ง

สงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม  

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร 

ทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักร

เศรษฐกิจ (Political Business 

Cycle Theory) 

Norbert Schardy (1999) 

 

ตัวแปรหุน (0,1)โดย 1 แทน 

ชวงเวลากอนการเลือกตั้ง, 0 

แทนชวงเวลาอื่น 

 

2.2.4   ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

โลกาภิวัตน (Globalization) หรือปรากฏการณท่ีมีความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี

สมัยใหมทําใหการติดตอสื่อสารในสังคมโลกปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็ว และทําใหโลกมีความ

ใกลชิดกันมากขึ้น เปรียบเสมือนอยูภายใตชายคาเดียวกันเหตุการณท่ีเกิดขึ้นที่ซีกโลกหนึ่งไดสงผล

ถึงอีกซีกโลกหนึ่ง ซ่ึงเปนปรากฏการณรวมสมัยที่สงผลกระทบอยางยิ่งยวดตอสังคมโลกในวงกวาง

นี้ ปฏิเสธไมไดเลยวายอมสงผลกระทบตอประเทศตางๆ ไมมากก็นอย ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาว

ทําใหรัฐบาลตองมีนโยบายสาธารณะเพ่ือแกไขผลกระทบเชิงลบและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดขึ้น โดยเครื่องมือที่เปนรูปธรรมอยางยิ่งของรัฐบาล ก็คือรายจายสาธารณะ ซึ่งรวมถึงรายจาย

สาธารณะดานสังคมดวย 

ท้ังนี้แมวาปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นมานานแลวในประวัติศาสตรของมนุษยชาติแต

ผลกระทบในวงกวางเพิ่งไดรับความสนใจอยางจริงจังเมือไมนานมานี้ ทําใหความหมายหรือ

ลักษณะของโลกาภิวัตนยังไมใชส่ิงที่รับรูเปนการทั่วไปเชนเดียวกับการปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลตอ
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รายจายดานสังคม เชนปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม หรือปจจัยดานการเมือง ซ่ึงมีผลใหความเขมแข็ง

ขององคความรูท่ีอธิบายวาปจจัยดานนี้ยังไมชัดเจนเหมือนกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีอธิบายปจจัยอื่นๆ ท่ี

ไดกลาวมาแลวตอนตน 

ท้ังนี้จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ พบวายังไมปรากฏวามีแนวคิด ทฤษฎีท่ีอธิบาย

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนท่ีมีตอรายจายสาธารณะโดยตรง อยางไรก็ตามพบวามี

งานวิจัยจํานวนไมนอยที่มีการศึกษาผลของโลกาภิวัตนท่ีมีตอรายจายสาธารณะดานสังคม ดังนั้น

จุดเริ่มตนของการพิจารณาผลของปจจัยดานโลกาภิวัตนท่ีมีตอรายจายสาธารณะ จึงจําเปนตองเริ่ม

จากลักษณะตางๆ ท่ีอธิบายวาโลกาภิวัตนคืออะไรกอน เพื่อเปนกรอบสําหรับการพิจารณาตอไปวา

ปจจัยดานโลกาภิวัตนมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมอยางไรตอไป โดยลักษณะของโลกาภิ

วัตนมีนักวิชาการไดใหการอธิบายไวดังตอไปนี้ 

Farazmand (2007: 11) อธิบายวาโลกาภิวัตน (Globalization) เปนปรากฏการณท่ีทําใหรัฐและ

การบริหารงานของรัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วทั้งโลก โดยเกิดการปรับเปลี่ยนอํานาจและหนาที่ของ

รัฐตางๆ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากความเปนรัฐสวัสดิการ (Welfare  State) ไปสูรัฐที่เนน

ความมั่นคงทางทหาร (Security-militarized) และรัฐที่เปนผูประกอบการ (Corporate  State) ท้ังนี้

ความหมายของโลกาภิวัตนสามารถจําแนกได 6  ลักษณะไดแก (Farazmand, 2007: 14-16)  

1)  โลกาภิวัตนในลักษณะของความเปนความเปนสากล (Globalization  as 

Internationalization) อาจพิจารณาการเพิ่มขึ้นของการติดตอระหวางองคการที่อยูคนละประเทศ การ

เพิ่มขึ้นของการคาระหวางประเทศ เปนตน 

2)   โลกาภิวัตนในลักษณะของการเปดเสรีของพรมแดน (Globalization as Border 

Openness) อาจพิจารณาไดจากการยายถิ่นขามพรมแดน การติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนทาง

การเงิน และความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม เปนตน 

3)  โลกาภิวัตนในลักษณะของกระบวนการ (Globalization as Process) อาจ

พิจารณาไดจากกระบวนการสะสมทุน ซ่ึงปรากฏใน 3 ลักษณะคือ 1) การสะสมทุนโดยการผูกขาด 

2) การสะสมทุนในรูปแบบของบริษัทขามชาติ 3) การสะสมทุนโดยใชกระบวนการทางการเงิน 

4)  โลกาภิวัตนในลักษณะของสัญลักษณ (Globalization  as Ideology) โดยสิ่งที่

เปนสัญลักษณของโลกาภิวัตนอาจแสดงออกโดยผานสิ่งเหลานี้เชน เสรีภาพ สิทธิสวนบุคคล 

การคาเสรี และประชาธิปไตยแบบพหุ เปนตน 

5)   โลกาภิวัตนในลักษณะของปรากฏการณ (Globalization  as Phenomenon) 

ไดแกการที่รัฐและสถาบันตางๆ จะไมมีพรมแดนตอกัน แตจะรวมกันเปนหนึ่งภายใตชายคา

เดียวกัน 
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6)  โลกาภิวัตนในลักษณะของปรากฏการณของการเปนหนึ่งเดียวและกระบวนการ

ของการสะสมทุน (Globalization as Both a Transcending Phenomenon and a Continuing Process 

of Capital Accumulation) เปนความหมายที่รวมความหมายในลักษณะที่ 3 และความหมายใน

ลักษณะที่ 5 เขาไวดวยกัน 

Hulsemeyer (2003: 3-4) ไดแบงโลกาภิวัตนเปน 4 ลักษณะคือ 

1)  โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ (Economic  Globalization) คือการที่เทคโนโลยีมี

ความเจริญกาวหนามากขึ้น สงผลใหการติดตอสื่อสารตลอดจนการคมนาคมตางๆ ทําสะดวก

รวดเร็ว และทําใหการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (International Exchange) เปนไปอยางสะดวก

และงายดาย (Frieden and Rogoswki, 1996 อางถึงใน Hulsemeyer, 2003: 3 )   

2)  โลกาภิวัตนทางการเมือง (Political  Globalization) คือการที่รัฐชาติ (Nation-

state) จะตองปรับตัวไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชนการปรับจากบทบาทของรัฐ

สวัสดิการ (Welfare State) ไปสูรัฐที่มีบทบาทในการแขงขัน (Competition State) โดยรัฐบาลจะทํา

หนาที่เปนสื่อกลางที่ทําใหเกิดการดําเนินงานหรือมีบทบาทเปนนายหนาในทางธุรกิจ (Business 

Brokers) แทนการทําหนาที่ในการจัดสรรการกระจายรายได (Redistributive  Income) (Cerny, 

1995; Hulsemeyer, 2000 อางถึงใน Hulsemeyer, 2003: 3) 

อยางไรก็ตาม โลกาภิวัตนทางการเมืองเปนสิ่งที่แยกจากกันไมออกจาก

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Economic Component) โดยเปนปจจัยทางการเมืองเปนสาเหตุ (Cause) 

ท่ีสําคัญที่นําไปสูโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้เพราะเงื่อนไขของความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีแมจะเปนสิ่งจําเปนแตยังไมเพียงพอที่จะนําไปสูโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจได จะตองมี

เงื่อนไขทางการเมืองมาสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ กฎระเบียบ ใหเปดกวางและ

ปลดปลอยใหเงินทุนสามารถเคลื่อนยายไดโดยเสรีประกอบกันไปดวย 

3) โลกาภิวัตนทางสังคม (Social  Globalization) ปรากฏออกมาในรูปของผูไดรับ

ผลประโยชน (Winner) และผูเสียประโยชน (Loser) จากโลกาภิวัตน ซ่ึงภาพของความแตกตาง

(Divergence) เหลานี้ จะเปนองคประกอบของสังคมแบบโลกาภิวัตน โดยผูไดประโยชนจะเปนชน

ช้ันนํา (Elite) ในสังคม ในขณะที่ผูเสียประโยชนหรือไดประโยชนเพียงเศษเสี้ยวจํานวนนอยจะเปน

คนสวนใหญในสังคม (Majority) 

4) โลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม (Cultural  Globalization) สามารถประเมินไดจาก

การที่บุคคลเปลี่ยนจากความรักชาติหรือจงรักภักดีในบานเกิดเมืองนอนของตน ไปสูความรักและ

จงรักภักดีในประชาคมในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก (Sub or Supernational Entity) เชนการที่

สหภาพยุโรปก็มีเพลงชาติและธงชาติของตนเอง แตในขณะเดียวกันก็จะมีกระแสตรงกันขามเกิดขึ้น

พรอมๆ กันดวยซึ่งจะเห็นไดจากลัทธิชาตินิยม (Nationalism) ท่ีจะเพิ่มความเขมขนขึ้นดวยเชนกัน 
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อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550: 2) ไดใหนิยามของคําวากระบวนการโลกาภิวัตนวามี

ความหมายครอบคลุมกิจกรรมหลักสองประการคือ หนึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทําให

ตนทุนการขนสงหรือตนทุนการสื่อสารลดลง (Technological Innovation Leading to a Decrease in 

Transportation Costs or Transaction Costs) และสอง ความกาวหนาทางความคิดที่ทําใหอุปสรรค

ในการดําเนินธุรกรรมลดลงหรือการมีเสรีภาพมากขึ้นในการทําธุรกรรมตาง ๆ (Liberalization) 

นั่นเอง  

ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการขยายขอบเขตของเสรีภาพในการ

ดําเนินธุรกรรมตางๆ ทําใหกระบวนการโลกาภิวัตนขยายขอบเขตครอบคลุมมิติดานตางๆ ท่ีสําคัญ 

5 ดาน ไดแก 1) การคาขายสินคาและบริการเสรี (Trade Liberalization in Goods and Services) 2) 

การโยกยายเงินทุนเสรี (Liberalization in Capital Flow) 3) การโยกยายแรงงานเสรี (Liberalization 

in Labour Migration) 4) การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศเสรี (Liberalization of Information 

Flow) และ 5) ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Pervasive Natural Resource and 

Environmental Impacts) 

จากลักษณะตางๆ ของโลกาภิวัตนดังกลาวก็ไดมีนักวิชาการที่สนใจวาปจจัยดานโลกาภิวัตน  

มีผลอยางไรตอรายจายสาธารณะดานสังคม โดยสวนใหญจะใหความหมายหรือกําหนดขอบเขต

ของปจจัยดานโลกาภิวัตนเฉพาะขอบเขตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ซ่ึงนักวิชาการเหลานี้ ไดแก 

Cameron (1978), Rodrick (1998), Jungkeun (2009) 

Cameron (1978) ไดทําการศึกษากลุมประเทศ OECD  18 ประเทศ ระหวางป 1960-1975 

พบวาสาเหตุของการขยายตัวของรายจายสาธารณะวาเกิดขึ้นจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของ

รายจายดานสวัสดิการสังคมในประเทศเหลานั้น ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง เชน 1)การที่ประเทศเหลานี้ตองพึ่งพาการคาระหวางประเทศในอัตราที่สูง (Openness 

of Economy) ทําใหเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศขึ้นก็มักจะไดรับผลกระทบ

ท่ีรุนแรง 2) การที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่สูงและ 3) การมีสหภาพแรงงานที่เขมแข็ง 

จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแลว ตองเขามาจัดสรรรายจายสาธารณะใน

ดานสวัสดิการสังคม (Welfare  Spending) ในสัดสวนที่สูง เพื่อชวยเหลือผูใชแรงงานและบรรเทา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ซ่ึงทําใหเกิดการขยายตัวของ

รายจายสาธารณะในประเทศดังกลาว 

Rodrick (1998) ไดศึกษาความสัมพันธของโลกาภิวัฒน (Globalization) กับรายจายสาธารณะ

ดานสังคมของประเทศในกลุม OECD จํานวน 23 ประเทศโดยใชขอมูลระหวางป 1980-1989 พบวา

โลกาภิวัฒนซ่ึงพิจารณาจากการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ (ใชตัวแปรสัดสวนของมูลคาการนําเขาและ
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สงออก/GDP) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับรายจายสาธารณะดานสังคม (วัดจากรายจายสาธารณะ

ดานสังคม / GDP) โดยอธิบายวาการเปดเสรีทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น จะสงผลใหเกิดความเสี่ยงและ

ความไมแนนอนขึ้นทางสังคม สงผลใหรัฐบาลตองเพ่ิมบทบาทโดยผานการใชจายดานสังคมเพื่อลด

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

Jungkeun (2009) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเปนรัฐสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา

ภายใตยุคสมัยของโลกาภิวัตน โดยความเปนรัฐสวัสดิการวัดจากรายจายสาธารณะดานสังคม และ

ศึกษาปจจัยตางๆ 4 ประการที่สงผลตอความเปนรัฐสวัสดิการไดแก 1) ปจจัยความเปนประชานิยม

ของรัฐบาลซึ่งวัดโดยการใชตัวแปรหุน 2) ปจจัยดานความเขมแข็งของกลุมแรงงาน 3) ปจจัยความ

เปนประชาธิปไตยซึ่งวัดโดยตัวแปรหุน และ4) ปจจัยความมีเสถียรภาพของรัฐบาล โดยมีการ

ควบคุมปจจัยที่เกี่ยวของไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว (GDP per Capital) จํานวน

ประชากรที่มีอายุเกิน 65 ปข้ึนไปและหนี้สาธารณะ ท้ังนี้โลกภิวัตนวัดจาก 2 ปจจัยคือ (1) สัดสวน

มูลคารวมของการนําเขาและสงออกตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และ(2) สัดสวนมูลคา

การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ผลการศึกษาพบวา

รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาที่มีนโยบายประชานิยมจะดําเนินนโยบายเชิงสวัสดิการในรูปแบบ

ใดขึ้นอยูเงื่อนไขของความเปนโลกภิวัตนท่ีเผชิญอยู กลาวคือหากรัฐบาลเผชิญกับโลกิวัตนท่ีเปน

การเปดเสรีทางการการเงิน (วัดจากสัดสวนมูลคาการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ) รัฐบาลก็มีแนวโนมที่จะปรับลดรายจายสาธารณะดานสังคมลง 

เพื่อเนนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในขณะที่หากรัฐบาลเผชิญกับโลกิวัตนท่ีเปนการเปดเสรี

ทางการคา (วัดจากสัดสวนมูลคารวมของการนําเขาและสงออกตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ) 

รัฐบาลก็มีแนวโนมที่จะปรับเพิ่มรายจายสาธารณะดานสังคมใหมากขึ้นเพื่อคุมครองดูแลกลุมที่

ไดรับผลกระทบ เชนกลุมแรงงานตางๆ เปนตน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานโลกาภิวัตน 

ซ่ึงสงผลตอรายจายดานสังคมไดดังตารางที่ 2.9 
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ตารางที่ 2.9   ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานโลกาภิวัตนซ่ึงสงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 

 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปร 

แนวคิดดานโลกาภิวัตน  Cameron (1978),  Rodrick  

(1998),  Jungkeun (2009) 

1.  สัดสวนมูลคารวมของการ

นําเขาและสงออกตอผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ  

2.  มูลคาการเคลื่อนยายเงินทุน

ระหวางประเทศ 

 

2.3  วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการกระจายรายได 

 

การทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้เพื่อตอบวัตถุประสงคขอสุดทายของการศึกษาคือ การ

ตอบคําถามวารายจายสาธารณะดานสังคมมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไร และเหตุใดจึง

เปนเชนนั้น ซ่ึงการที่จะหาคําตอบดังกลาวไดอยางมีเหตุมีผลจําเปนตองสรางกรอบแนวคิดเพื่อ

อธิบายวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอการกระจายรายได และปจจัยดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับรายจาย

สาธารณะดานสังคมแลว ปจจัยใดที่มีผลตอการกระจายรายได 

ท้ังนี้เพื่อใหไดมาซึ่งกรอบแนวคิดดังกลาว สามารถแบงวรรณกรรมที่เกี่ยวของเปน 4 สวน

คือ 1)  แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายรายได 2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความจําเปนที่รัฐบาลตองเขามา

มีบทบาทในการกระจายรายได 3) ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการกระจายรายได และ 4) 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได  

              

2.3.1  แนวคิดการกระจายรายได 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดการกระจายรายได เปนการศึกษาเพื่อกําหนด

กรอบในการพิจารณาวาการกระจายรายไดคืออะไรและจะมีวิธีการในการวัดการกระจายรายได

อยางไรไดบาง ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ 2 สวนคือ ความหมายของการกระจายรายไดและวิธีการ

ในการวัดการกระจายรายได ซ่ึงผูศึกษาจะทบทวนเนื้อหาทั้ง 2 สวนไปพรอม ๆ กัน 

2.3.1.1  ความหมายของการกระจายรายได  

วีณา เทพชวยสุข.  (2539: 4) แยกได 2 ความหมาย คือ 1) การกระจายรายไดแบง

ตามปจจัยการผลิตหรือหนาที่ในการผลิต (Functional of Factor Share Distribution Income) 

หมายถึง การที่รายไดประชาชาติถูกแบงปนระหวางเจาของปจจัยการผลิตชนิดตาง ๆ ในรูปของคาจาง
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เงินเดือนของแรงงาน คาเชาของชนชั้นเจาของที่ดิน กําไรของชนชั้นนายทุนและผูประกอบการ 2) 

รายไดในรูปดอกเบี้ยของผูใหกูยืมเงินตาง ๆ  

 วิธีการวัดการกระจายรายไดในความหมายนี้ สามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบ

ความเปนเจาของปจจัยการผลิตของกลุมตาง ๆ ในสังคมวากลุมตางๆมีความเหลื่อมล้ําในการ

ครอบครองทรัพยากรการผลิตแตกตางกันเพียงใด การวัดการกระจายรายไดดวยวิธีนี้จะทําใหเห็น

ภาพวาคนกลุมใดในสังคมที่เปนผูครอบครองทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตสวนใหญของสังคม ซ่ึง

การวัดการกระจายรายไดในความหมายนี้สามารถทําไดโดยการกําหนดกลุมที่ครอบครองปจจัยการ

ผลิตตามลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมที่สําคัญแลวจึงเปรียบเทียบสัดสวนการครอบครอง

ปจจัยการผลิตของกลุมดังกลาว เชนในประเทศกําลังพัฒนาที่คนสวนใหญจะอยูในภาคเกษตรกรรม 

การวัดการกระจายรายไดก็อาจทําไดโดยการเปรียบเทียบสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมนอกภาค

เกษตร (GDP นอกภาคเกษตร) ตอผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) ซ่ึงสัดสวน

ดังกลาวจะแสดงใหเห็นวาคนสวนใหญของประเทศที่อยูในภาคการเกษตรมีความเปนเจาของ

ทรัพยากรหรือปจจัยการผลิต (วัดจาก GDP ภาคเกษตร) เมื่อเทียบกันกลุมอื่นในสังคมแลวเปน

อยางไร หากสัดสวนดังกลาวมีคาสูงยอมแสดงใหเห็นวาการกระจายรายไดไมดีนั่นเอง 

 การวัดการกระจายรายไดดวยวิธีนี้มีขอดีคือทําใหมองเห็นภาพวาทรัพยากรการ

ผลิตของสังคมอยูในการครอบครองของคนสวนนอยหรือถูกกระจายไปสูคนสวนใหญในสังคม

และมองเห็นภาพการกระจายรายไดในมิติเชิงโครงสรางทางสังคมไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามการ

วัดการกระจายรายไดดวยวิธีนี้ก็มีขอจํากัดกลาวคือ การนําเสนอการกระจายรายไดรูปแบบนี้จะมี

ความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ท้ังนี้ เพราะ ในความเปนจริงแลวบุคคลอาจไดรับรายไดจาก

หลาย ๆ ทาง เชนกลุมคนที่อยูในภาคการเกษตร นอกจากรายไดจากการเกษตรแลวก็อาจมีรายได

รูปแบบอื่นๆ ทั้งรายไดในรูปคาจาง ดอกเบี้ย คาเชา และกําไรพรอม  ๆ กัน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมสามารถ

แสดงไดโดยการกระจายรายไดในรูปแบบนี้ 

 2.3.1.2   การกระจายรายไดตามชั้นของรายไดหรือขนาดของรายได (Personal  or 

Size Distribution Income) หมายถึง การกระจายความถี่ทางสถิติของจํานวนผูมีรายไดในกลุมรายได

กลุมตาง ๆ เรียงตามขนาดของรายได การนําเสนอในรูปแบบนี้เปนการแสดงถึงรายไดรวมทั้งหมด

ท่ีบุคคลไดรับ ไมวารายไดนั้นจะมีแหลงที่มาจากคาจาง คาเชา ดอกเบี้ย หรือกําไร และไมวารายได

นั้นจะมาจากแหลงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรืออื่น ๆ ก็ตาม ส่ิงสําคัญในการ

นําเสนอการกระจายรายไดในรูปแบบนี้คือ ตองการที่จะใหทราบวาแตละบุคคลไดรับรายไดมาก

นอยแตกตางกันเพียงไร เปนการแสดงใหเห็นวาความเหลื่อมล้ําของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประชากร เพื่อวิเคราะหตอไปถึงตนเหตุของความเหลื่อมล้ํา ก็จะมองเห็นภาพของกลไกการ

ทํางานของตัวประกอบการทางเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการ 
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การวัดการกระจายรายไดตามชั้นของรายไดหรือขนาดของรายไดทําไดหลายวิธีซ่ึง

วิธีการหนึ่งที่เปนที่นิยมแพรหลายคือการวัดการการกระจายรายไดโดยใช เสนโคงลอเร็นซ (Lorenz 

Curve) และคาสัมประสิทธิ์ GINI (Gini Coefficients)  ซ่ึงเปนการอธิบายการวัดการกระจายรายได

โดยใชคาสัมประสิทธิ์ ซ่ึงจะเริ่มจากการเรียงลําดับครอบครัวประชากรตามรายไดท่ีไดรับจากนอย

ไปมาก แลวทําการแบงกลุมตามลําดับที่ของครัวเรือน จากนั้นก็นํามาหาคารอยละของความถี่สะสม

ท้ังทางดานจํานวนครัวเรือนประชากรและรายได เมื่อไดคารอยละของความถี่สะสมของทั้งจํานวน

ครัวเรือนประชากรและรายไดก็นํามาแสดงเปนรูปกราฟดังแผนภาพ ซ่ึงเรียกวา เสนโคงลอเร็นซ 

(Lorenz Curve) 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.7  แสดงการกระจายรายไดดวยวิธีเสนโคงลอเร็นซ 

แหลงที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551: 34. 

 

จากแผนภาพเสนตรงที่ลากเชื่อมระหวางจุดรอยละความถี่สะสมของจํานวน

ครัวเรือนและของรายไดเปนศูนย (หรือจุดกําเนิด) กับจุดที่มีรอยละความถี่สะสมของจํานวน

ครัวเรือนและของรายไดเปน 100 (หรือเสนตรง 45 องศา) เสนตรงดังกลาว เรียกวาเสนความเทา

เทียมกันสมบูรณ (Egalitarian Line) เนื่องจากบนเสนดังกลาวเปอรเซ็นตสะสมของจํานวนครัวเรือน

กับเปอรเซ็นตสะสมของรายไดจะมีคาเทากัน ซ่ึงหมายความวาครัวเรือนรอยละ 50 ของครัวเรือน

ทั้งหมดมีรายไดรอยละ 50 ของรายไดท้ังหมด ในขณะที่การกระจายรายไดจริงจะเปนเสนโคงที่หาง
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ออกมาจากเสนความเทาเทียมกันสมบูรณดังภาพที่ 1 ยอมหมายความวา ครัวเรือนรอยละ50 แรกจะ

มีสวนแบงของรายไดเพียงรอยละ 20 หรือที่ระดับครัวเรือนรอยละ 80 มีสวนแบงของรายไดรอยละ 

48 สวนระดับครัวเรือนที่เหลืออีก รอยละ 20 มีสวนแบงรายไดเกินกวาครึ่ง ดังนั้น หากเสนโคงลอ

เร็นซหางออกจากเสนความเทาเทียมกันสมบูรณมากขึ้นเทาใด ความไมเปนธรรมในการกระจาย

รายไดจะยิ่งมากข้ึนเทานั้น 

จากแนวคิดดังกลาวจึงนําไปสูการวัดคาสัมประสิทธิ์GINI (Gini Coefficients) ใน

การวัดการกระจายรายไดโดยกําหนดใหพ้ืนที่ระหวางเสนความเทาเทียมกันสมบูรณกับเสนโคงลอ

เร็นซเปน A และพื้นที่ใตเสนโคงลอเร็นซเปน B คาสัมประสิทธิ์ GINI จะเทากับ A/(A+B) ดังนั้นถา

พ้ืนที่ระหวางเสนความเทาเทียมกันสมบูรณกับเสนโคงลอเร็นซมีมาก คาสัมประสิทธิ์GINI ก็จะมีคา

มาก (เขาใกล 1) ดวยเชนกัน   ซ่ึงถาคาสัมประสิทธิ์GINI มีคามากแสดงวาการกระจายรายไดมีความ

ไมเปนธรรมมาก ในทางกลับกันถาคาสัมประสิทธิ์จีนิมีคานอย (เขาใกล 0) การกระจายรายไดก็จะมี

ความเทาเทียมกันสูง 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการกระจายรายไดสามารถสรุปตัว

แปรที่ใชวัดการกระจายรายได ดังตารางที่ 2.10 

 

ตารางที่ 2.10  ตัวแปรที่วัดการกระจายรายได 

 

ความหมายของการกระจายรายได ตัวแปรท่ีวัดการกระจายรายได 

การกระจายรายไดแบงตามปจจัยการผลิตหรือ

หนาที่ในการผลิต (Functional of Factor Share 

Distribution Income) 

สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมนอกภาคเกษตร 

(GDP นอกภาคเกษตร) ตอผลิตภัณฑมวลรวม

ภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) 

การกระจายรายไดตามชั้นของรายไดหรือขนาด

ของรายได (Personal or Size Distribution 

Income) 

คาสัมประสิทธิ์ GINI (Gini Coefficients) 

 

                2.3.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความจําเปนที่รัฐบาลตองเขามามีบทบาทในการกระจายรายได 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายรายได จะเห็นไดวาการ

กระจายรายไดเปนปรากฏการณทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งที่สะทอนวาในสังคมหรือประเทศหนึ่งๆ มี

ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด โดยปรากฏการณดังกลาวสามารถวัดไดหลากหลาย

วิธี ซ่ึงในการศึกษาครั้งจะวัดจาก สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมนอกภาคเกษตร (GDP นอกภาค
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เกษตร) ตอผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) และคาสัมประสิทธิ์ GINI  (Gini 

Coefficients) 

 คําถามและประเด็นที่ตอเนื่องตามมาจากปรากฏการณของการกระจายรายไดท่ีสําคัญมีอยู

มากมาย เชนการกระจายรายไดเหลื่อมล้ําเกิดจาสาเหตุอะไร, จะสามารถแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา

ของการกระจายรายไดไดอยางไร และการกระจายรายไดท่ีเหลื่อมล้ําจะนําไปสูผลกระทบอยางไร

ตอสังคมในอนาคต เปนตน 

 ท้ังนี้ประเด็นสําคัญประการหนึ่งและเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้คือ รัฐบาลควรมี

บทบาทอยางไรตอปรากฏการณการกระจายรายไดของสังคมที่เปนอยู ซ่ึงการอธิบายและสรางความ

กระจางในประเด็นนี้ จําเปนตองทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความ

จําเปนที่รัฐบาลตองเขามามีบทบาทในการกระจายรายได โดยการทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้จะ

พิจารณาบทบาทความสัมพันธของรัฐบาลที่มีตอการกระจายรายได รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือใน

การจัดการแกไขปญหาความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดท่ีเกิดขึ้นในสังคม ท้ังนี้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะพบวา การที่รัฐบาลตองเขามามีบทบาทในการการกระจายรายได

นั้น ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญดังตอไปนี้ (พลภัทร บุราคม, 2551: 24-33, 71-83)  

2.3.2.1  ทฤษฎีผลไดของสังคมสูงสุด (The Maximum Social Gain Theory)  

ทฤษฎีนี้มีสาระสําคัญมาจากการวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตร โดยงานศึกษาใน

แนวทางนี้ เชนผลงานของ Haveman (1970) and Haveman and Margolis (1977)  ซ่ึงมีหลักการ

สําคัญ คือ ในการจัดผลิตสินคาและบริการใดก็ตาม รัฐบาลควรเลือกดําเนินการผลิตเฉพาะใน

กิจกรรมที่นําประโยชนมาสูสังคมมากกวาผลเสียที่กิจกรรมนั้นสรางใหแกสังคม หรืออีกนัยหนึ่งก็

คือ รัฐบาลไมควรดําเนินกิจการใดๆที่สรางผลเสียแกสังคม มากกวาผลที่สรางใหสังคม และเมื่อ

รวบรวมกิจกรรมที่รัฐดําเนินการทั้งหมดตามหลักการนี้แลว ระดับรายจายทั้งหมดของรัฐก็จะถูก

กําหนดออกไปดวย พรอมๆกับระดับภาษีรัฐที่ตองเรียกเก็บเพื่อนนํามาจุนเจือในการดําเนินกิจกรรม

เหลานี้ 

ท้ังนี้การจัดสรรรายจายสาธารณะของรัฐบาลนั้น นอกจากจะเปนการจัดสรร

รายจายเพื่อผลิตสินคาหรือบริการตางๆ ของรัฐแลว การจัดสรรรายจายสาธารณะของรัฐบาลยัง

อาจจะดําเนินการในรูปของเงินโอน (Transfer Payment) ไดอีกดวย ตัวอยางเชน รัฐบาลอาจจะโอน

เงินจากคนกลุมหนึ่ง (โดยการจัดเก็บภาษี) แลวนําเงินดังกลาวไปจัดสรรเปนสวัสดิการสังคมใหกับ

คนอีกกลุมหนึ่ง ผลไดในแงนี้หมายถึง สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ท่ีเพิ่มขึ้นใหกับคนอีกกลุม

หนึ่งมีรายไดมากขึ้น (หรือมีสินคาบริการมากขึ้น) เพราะรัฐบาลจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งให สวน

ผลเสียในแงนี้ หมายถึง สวัสดิการสังคมที่ลดลง เนื่องจากรัฐเรียกเก็บเงินจํานวนหนึ่งจากคนอีกกลุม
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หนึ่ง การกระทําดังกลาวของรัฐบาล (คือการนํารายไดของคนกลุมหนึ่งไปใหคนอีกกลุมหนึ่ง) นั้น 

จะทําใหสวัสดิการสังคมโดยสวนรวมเพิ่มขึ้น กลาวคือ มีผลดีตอสังคมจริงหรือไมนั้น ตองขึ้นอยูกับ

การเปรียบเทียบผลไดผลเสียทีเกิดขึ้นจริง ท้ังนี้สังคมจะไดรับประโยชนอยางแทจริงก็ตอเมื่อ ผลดี

ของเงินโอนนั้นมีมากกวาผลเสีย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการกระทําดังกลาวจะทําใหสังคมโดย

สวนรวมไดรับประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ เพราะผลไดจากการโอนเงินมีมากกวาผลเสีย และรัฐบาลจะ

หยุดการโอนเงิน เมื่อผลประโยชนท่ีไดรับเทากับผลเสียที่เกิดขึ้น 

2.3.2.2  แนวความคิดอรรถประโยชนนิยม  (Utilitarianism)   

แนวความคิดนี้ไดรับอิทธิพลมาจากนักปรัชญาหลัก  2 ทาน  คือ Bentham    and  

Mill  ซ่ึงถือกันวาเปนผูใหกําเนิดแนวคิดอรรถประโยชนนิยม  แนวความคิดนี้เห็นวา รัฐบาลควรทํา

หนาที่ในการกระจายรายได  เนื่องจากมีความเชื่อในกฎการลดนอยถอยลงของอรรถประโยชนสวน

เพิ่ม  (Diminishing Marginal  Utility) เชน  เมื่อคนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น  ความสุขหรือความพอในที่

ไดรับจากเงินที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดนอยถอยลง  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เงิน  100  บาท  

ที่เพิ่มขึ้นสําหรับคนจนจะมีความหมายหรือสรางความพอใจอยางมากกับคนจนแตสําหรับผูมีรายได

สูงแลวเงินที่เพิ่มขึ้น  100   บาท  อาจมีความหมายหรือสรางความพึงพอใจนอยมาก  ดังนั้น  จาก

หลักการดังกลาวนี้  นาจะมีเหตุผลที่เชื่อวาการโอนเงินจํานวนหนึ่ง  เชน  หนึ่งรอยบาทจากคนรวยที่

มีรายไดเดือนละเปนลาน  มาใหคนจนที่มีรายไดแคเดือนละพันบาท  จะทําใหอรรถประโยชน

โดยรวมของสังคมสูงขึ้น  เพราะอรรถประโยชนท่ีเกิดตอคนจนจะสูงกวาอรรถประโยชนท่ีคนรวย

สูญเสียไปจากการโอนเงินดังกลาว (Rosen, 1999: 148; Brofenbrenner, 1971: 121) 

  2.3.2.3  แนวความคิดการกระจายรายไดของ Pareto (Pareto Optimal Theory)  

แนวคิดนี้อธิบายบทบาทของรัฐบาลในการกระจายรายไดและความมั่งคั่ง ซ่ึงเสนอ

โดย Vilfredo Pareto นักเศรษฐศาสตรและนักสังคมวิทยาชาวอิตาเลียน ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการกระจายรายไดความมั่งคั่งที่สามารถทําใหสังคมไดรับสวัสดิการสูงสุดวา จะเกิดขึ้นก็

ไดก็ตอเมื่อ การกระจายรายไดทําใหคนๆหนึ่ง หรือกลุมหนึ่งดีข้ึนไดรับประโยชนมากขึ้นโดยไมทํา

ใหคนอื่นหรือกลุมอื่นๆ เลวลง (Head: 1979: 69-74) 

  จากหลักเกณฑของ Pareto ดังกลาว นักเศรษฐศาสตรสวัสดิการจึงไดเสนอวา

รัฐบาลควรกระจายรายไดจากคนรวยมาใหคนจนก็ตอเมื่อการกระทําดังกลาวสอดคลองกับ

หลักเกณฑของ Pareto กลาวคือทําใหทุกคนในสังคมหรืออยางนอยคนกลุมหนึ่งดีข้ึน โดยไมทําให

คนใดคนหนึ่งเสียประโยชน (หรืออีกนัยหนึ่งคือมีประโยชนมากกวาผลเสียนั่นเอง) 

  อยางไรก็ตาม ถึงแมในโลกแหงความเปนจริงมาตรการการกระจายรายไดของ

รัฐบาลตามหลักเกณฑของ Pareto จะเกิดขึ้นไดยากแตนักคิดในสํานักเศรษฐศาสตรสวัสดิการ 
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(Rosen, 1999: 152) ก็ยังคงเชื่อวา รัฐบาลควรเขามามีบทบาทในการกระจายรายไดจากคนรวยไปยัง

คนจน ท้ังนี้ก็เพราะ 

ประการที่หนึ่ง การกระจายรายไดเพื่อสรางสวัสดิการสังคมเปนมาตรการที่ชวย

สรางหลักประกันทางสังคม (Safety  Net) ใหคนทุกคนในสังคม กลาวคือ ในยามที่เศรษฐกิจดีมี

ความมั่งคั่ง ผูมีรายไดสูงก็ควรจะจายภาษีสูง เพื่อนํารายไดดังกลาวไปเปนสวัสดิการ (Welfare) เพื่อ

ชวยเหลือคนที่ยังยากจน ซ่ึงก็จะทําใหคนยากดีข้ึน และเมื่อมีผูมีรายไดสูงประสบภาวะโชครายตก

อับ หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ําลง ระบบสวัสดิการสังคมดังกลาวก็เปรียบเสมือนหลักประกันที่จะ

ชวยบรรเทาความทุกขยากลงได  จึงเปรียบเสมือนหลักประกันที่ชวยเหลือทุกคนยามเกิดตกทุกขได

ยากนั่นเอง 

  ประการที่สอง  บทบาทของรัฐบาลในการกระจายรายไดจากคนรวยมาเปน

สวัสดิการใหกับคนจน  ชวยสรางความมั่นคงทางสังคม (Social  Stability) ใหเกิดขึ้นอีกดวย  ตาม

แนวความคิดนี้  ถาเราปลอยใหคนจนยากจนลงโดยไมมีการชวยเหลือใดๆ  คนจนเหลานี้ก็อาจสราง

ปญหาใหกับสังคมโดยสวนรวมได  เชน  กลายไปเปนโจร  ประกอบอาชญากรรม  หรือกอความไม

สงบใหกับสังคมได  ดังนั้นการจัดสวัสดิการชวยเหลือคนยากจนจึงเปนประโยชนกับทุกคนใน

สังคม  (ท้ังคนรวยและคนจน)  เพราะสรางความสงบสุขใหกับสังคมไดโดยสวนรวมนั่นเอง 

2.3.2.4  แนวคิดสิทธิในการกระจายรายไดเฉพาะสวนที่ตนหาไดโดยทุกคนมีจุดตั้ง

ตนเดียวกัน เปนแนวคิดของสํานักเศรษฐศาสตรสวัสดิการ  (Welfare Economics) นักวิชาการใน

กลุมนี้ ไดแก Hobson and Pigou  ที่เสนอใหรัฐบาลเขามาแทรกแซงเพื่อใหมีการกระจายรายไดท่ี

ยุติธรรมมากขึ้น  หรือ Robinson  ท่ีเสนอใหรัฐบาลเขามาแกปญหาการผูกขาด  โดยมองวาการผูกขาดทํา

ใหเกิดการกระจายรายไดท่ีไมยุติธรรม 

  นอกจากนั้น ตามแนวคิดนี้ ยังตองการใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการ

แสวงหารายไดอีกดวย  กลาวคือ  ตองการใหทุกๆคนมีจุดตั้งตนที่เทาเทียมกัน  แนวคิดนี้จึงถือวา

เอกชนไมควรมีสิทธิในรายไดท่ีไดจากกองมรดกหรือรายไดสวนเกินจากการที่มีฐานะทางสังคมสูง

กวา  จากการที่มีโอกาสศึกษาสูงกวาผูอ่ืน  หรือจากความแตกตางทางเชื้อชาติและเพศ  เปนตน  

ดังนั้น  ตามแนวความคิดนี้จึงเนนใหรัฐบาลเขามาแทรกแซง  เชนโดยการเก็บภาษีมรดก  และภาษี

อัตรากาวหนา  แลวนํารายไดดังกลาวมาจัดระบบการศึกษาที่ใหทุกคนมีโอกาสอยางเทาเทียมกันใน

การไดรับการศึกษา  ตลอดจนใหรัฐจัดหาสวัสดิการสังคมตางๆ  ใหกับผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ

สังคมต่ํากวาเปนตน (Brofenbrenner, 1971: 31-32) 

  ท้ังนี้แนวความคิดดังไดกลาวมานี้  จึงมีแนวความคิดที่เนนใหมีความเทาเทียมกัน

ในโอกาสที่จะแสวงหารายไดแตไมไดตองการใหมีการกระจายรายได  จนกระทั่งทุกคน มีรายได
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เทาเทียมกัน  เพราะเหตุวา  การเก็บภาษีจากคนรวยเพื่อนํามาโอนใหคนจนนั้นมีผลกระทบตอแรงจูง

ในในการทํางานของทั้งคนรวยและคนจนถามีการเก็บภาษีมากเกินไป  จนมีการทํางานลดลงรายได

รวมของสังคมจะลดลงดวย 

2.3.2.5  แนวคิดการกระจายรายไดตามทฤษฎีสินคาทางสังคม  (Social  Goods  

             Theory)  

  แนวความคิดนี้เชื่อวาสินคาบางอยางควรไดรับการจัดสรรไปสูทุกคนอยางเทา

เทียมกัน (Rosen,  1999:  153) อาทิ 1) สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง  (Vote) 2) อาหารในชวงเกิด

ภาวะสงคราม 3) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน 

  ตามแนวความคิดนี้สินคาเหลานี้ถือเปนสินคาทางสังคม (Social  Goods) ท่ีคนทุก

คนจะตองมีสิทธิในการบริโภคอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น สังคมจึงไมควรปลอยใหสินคาเหลานี้ถูก

จัดสรรโดยอาศัยแตเพียงกลไกตลาดเทานั้น ตัวอยางเชน ถาปลอยบริการรักษาพยาบาลถูกจัดสรร

โดยกลไกตลาดลวนๆ ก็ตองหมายความวา เราจะตองมีเงินจึงสามารถมีสุขภาพอนามัยที่ดีได เพราะ

กลไกตลาดเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยน (Exchange) เปนหลักแตในความจริงแลวในฐานะที่เกิดมา

เปนมนุษย ยอมสิทธิในฐานะความเปนมนุษยท่ีจะไดรับบริการบางอยางอยางเทาเทียมกัน เชน มี

โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกันไมวาจะรวยหรือจน ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะไดรับ

การดูแลดานสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน เปนตน 

  จากแนวความคิดดังกลาวจึงตองการใหรัฐบาลเขามาทําหนาที่จัดสรรรายจาย

สาธารณะ เพื่อจัดสรรสินคาเหลานี้ใหกับประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยอาจจัดในรูปการ

ใหบริการโดยคิดคาใชจายต่ําเปนตน 

2.3.2.6  แนวคิดการกระจายรายไดตามทฤษฏีความเสมอภาคในโอกาส  

                                          (Equal Opportunity Theory)   

แนวคิดนี้เสนอโดยนักคิดในกลุมเสรีนิยมใหม (Neo-Liberalist Theory) โดยนักคิด

ท่ีมีช่ือเสียงในกลุมนี้เชน Nozick (1974) ตามแนวความคิดนี้ Nozick ไมเห็นดวยกับแนวคิดของพวก

อรรถประโยชนนิยม โดยเชื่อวารัฐบาลไมควรเขามามีบทบาทในการกระจายรายได ท้ังนี้ เพราะ

ความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายไดนั้นเปนธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจ โดยคนที่ขยัน

ทํางานก็ควรมีรายไดสูงกวาคนที่ข้ีเกียจ คนที่เปนเจาของปจจัยการผลิตที่หาไดยากก็ควรไดรับ

ผลตอบแทนสูงกวาคนที่เปนเจาของปจจัยการผลิตที่มีเหลือเฟอ คนที่มีการศึกษาสูงก็ควรไดรับ

ผลตอบแทนสูงกวาคนที่มีการศึกษาต่ํากวา เปนตน ดังนั้น ตราบใดที่โอกาสในการยกระดับทาง

สังคมมีความเปนไปไดสูง รัฐบาลก็ไมมีความจําเปนในการเขามาแทรกแซงเพื่อการกระจายรายได

ใหม เพราะการกระจายรายไดท่ีเปนอยูก็ถือวายุติธรรมอยูแลว 
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  ตามแนวความคิดรัฐบาลควรเขามามีบทบาทในการสรางหลักเกณฑทางสังคม เพื่อ

เปดโอกาสใหคนทุกคนมีโอกาสที่เทาเทียมกันในการเลื่อนชนช้ันทางสังคม เชน การสงเสริมเพื่อให

เกิดการแขงขัน การควบคุมการผูกขาด การยกเลิกการกีดกันทางสีผิว เชื้อชาติ และการกีดกันทาง

เพศชายหญิง เปนตน (Rosen, 19999: 154) 

  2.3.2.7   แนวคิดการกระจายรายไดโดยกลไกทางการเมือง 

  แนวคิดนี้อธิบายวาในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินปญหาของสังคม โดยผานกระบวนการของการเลือกตั้ง 

(Democratic Voting Process) นั้น ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแตละคนจะแสดงออกถึง

ความตองการและความพึงพอใจตอระบบการกระจายรายไดท่ีเปนอยูในสังคมขณะนั้นวาเหมาะสม

ดีแลวหรือไม ตลอดจนแสดงถึงความตองการวาควรจะมีการปรับปรุงแกไขเชนใด 

  อยางไรก็ตาม กลไกทางการเมือง จะสามารถทําหนาที่กระจายรายไดความมั่งคั่ง

ไดดีเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับวา กลไกทางการเมืองที่ใชในอยูสังคมนั้นจะสามารถวัดหรือสะทอน

ความตองการที่แทจริงของประชาชนที่มีตอการทําหนาที่ในการกระจายรายไดของรัฐบาลไดดี

เพียงใด สมมติวาถาการเมืองสามารถวัดความตองการที่แทจริงของประชาชนไดอยางถูกตอง และ

รัฐบาลก็ทําตามความตองการประชาชน บทบาทของรัฐในการกระจายรายไดก็จะเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประชาชนทุกคนพอใจ 

  ในทางตรงกันขาม ถาหากกลไกทางการเมืองไมสามารถวัดความตองการที่แทจริง

ของประชาชนไดอยางถูกตองหรือกลไกทางการเมืองไมเปดโอกาสใหคนสวนใหญไดแสดงออกซึ่ง

ความปรารถนา (Reveal  Preference) ของตนที่มีตอการดําเนินงานของรัฐ รัฐบาลก็ไมสามารถทํา

หนาที่กระจายรายไดไดอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนก็จะไมพอใจตอการทําหนาที่ของรัฐบาล 

ดังนั้นประสิทธิภาพของกลไกทางการเมืองในการวัดความตองการที่แทจริงของประชาชน จึงเปน

ส่ิงที่มีความสําคัญ โดยกลไกทางการเมืองจะสามารถวัดความตองการของประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด จึงขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 2 ประการดวยกันคือ 

  ประการแรก กลไกทางการเมืองที่ใชอยูในสังคมนั้น เปดโอกาสใหประชาชนแต

ละคน (อยางเสมอภาคกัน) ไดแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความตองการของตนตอบทบาทการ

กระจายรายไดของรัฐบาลอยางมีเสรีภาพมากนอยเพียงใด 

  ประการที่สอง ประชาชนมีความรอบรู มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายหรือการ

ดําเนินการของรัฐบาลมากนอยเพียงใด อาทิเชน ในขณะที่ทุกคนไปใชสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

เพื่อเลือกรัฐบาลหรือเลือกนโยบายที่พรรคการเมืองตางๆเสนอนั้น ผูออกเสียงทุกคนจะรูวาตนควร

เลือกนโยบายแบบไหน และรูวาตนจะไดรับประโยชนอะไร และจะตองเสียประโยชนหรือเสียภาษี

เพิ่มขึ้นมากนอยแคไหน สมมติวาผูออกเสียงสวนใหญเลือกนโยบายการประกันรายไดข้ันต่ํา และ



 65 

ยอมที่จะเสียภาษีเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้รัฐบาลก็จะจัดโครงการประกันรายไดข้ันต่ําใหทุกคนไดรับ ซ่ึง

บริการของรัฐดังกลาวจะเปนไปตามความตองการของคนสวนใหญ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความจําเปนที่รัฐบาลตองเขามามีบทบาทในการ

กระจายรายได สามารถสรุป สาเหตุ/ปจจัยและวิธีการที่รัฐบาลจะใชในการจัดการกับความไมเทา

เทียมกันของการกระจายรายไดจําแนกตามแนวคิด ทฤษฎีแสดงไดดังตารางที่ 2.11 

 

ตารางที่ 2.11  แสดงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการกระจายรายได 

 

แนวคิด ทฤษฎี สาเหตุ/ปจจัย ความไมเทียมกัน

ของการกระจายรายได 

บทบาทของรัฐบาลในการจัดการ

กับความไมเทาเทียมกันของการ

กระจายรายได 

1. ทฤษฎีผลไดของสังคมสูงสุด 

(The Maximum Social Gain 

Theory) 

- การโอนเงินจากคนกลุมหนึ่งไป

ใหอีกกลุมหนึ่งเพื่อใหสังคม

ไดรับประโยชนสูงสุด 

2. แนวความคิดอรรถประโยชน

นิยม  (Utilitarianism) 

- การโอนเงินจากคนรวยมาใหคน

จนจะทําใหอรรถประโยชน

โดยรวมของสังคมสูงขึ้นตาม

หลักการลดนอยถอยลงของ

อรรถประโยชนสวนเพิ่ม  

(Diminishing Marginal Utility) 

3. แนวความคิดการกระจาย

รายไดของ Pareto (Pareto 

Optimal Theory) 

- การเก็บภาษีคนรวยมาเปน

สวัสดิการใหคนจนเพื่อสราง

ความมั่นคงทางสังคม (Social  

Stability) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ

ท้ังคนรวยและคนจนเพราะเปน

มาตรการที่ทําใหเกิดความสงบ

สุขใหกับสังคมโดยสวนรวม 

4. แนวคิดสิทธิในการกระจาย

รายไดเฉพาะสวนที่ตนหาไดโดย

ทุกคนมีจุดตั้งตนเดียวกัน   

1. การผูกขาดทรัพยากร 

2. ความแตกตางทางเชื้อชาติ 

ศาสนา 

1. การเก็บภาษีท่ีมีผลทําให

บุคคลมีจุเริ่มตนอยางเดียวกันเชน 

ภาษีมรดก, ภาษีอัตรากาวหนา 

เปนตน 

2. การจัดบริการสาธารณะที่

สรางโอกาสที่เทาเทียมกันใหกับ 
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 ตารางที่ 2.11  (ตอ) 

 

    

แนวคิด ทฤษฎี สาเหตุ/ปจจัย ความไมเทียมกัน
ของการกระจายรายได 

บทบาทของรัฐบาลในการจัดการ
กับความไมเทาเทียมกันของการ

กระจายรายได 

     ทุกคน เชนการจัดการศึกษา, การ
จัดระบบสวัสดิการที่ใหกับผูมี
ฐานะทางสังคมที่ตํ่ากวา 

5. แนวคิดการกระจายรายไดตาม
ทฤษฎีสินคาทางสังคม  (Social    

ความลมเหลวของกลไกตลาด รัฐบาลควรจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อเปนหลักประกันวา  

   Goods  Theory)    สินคาบางอยางควรไดรับการ
จัดสรรไปสูทุกคนอยางเทาเทียม
กัน เชนสิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้ง (Vote) ,อาหารในชวง
เกิดภาวะสงคราม, การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, การรักษาพยาบาลขั้น
พ้ืนฐาน เปนตน 

6. แนวคิดการกระจายรายไดตาม
ทฤษฏีความเสมอภาคในโอกาส 
(Equal Opportunity Theroy) 

ความไมเทาเทียมกันของการ
กระจายรายไดเปนธรรมชาติของ
ระบบเศรษฐกิจ เพราะโดย
พ้ืนฐานบุคคลมีความสามารถ
แตกตางกันรวมทั้งครอบครอง
ปจจัยการผลิตที่แตกตางกันดวย 

รัฐบาลควรมีบทบาทในการสราง
หลักเกณฑทางสังคม เพ่ือเปด
โอกาสใหคนทุกคนมีโอกาสที่
เทาเทียมกันในการเลื่อนชนชั้น
ทางสังคม 

7. แนวคิดการกระจายรายไดโดย
กลไกทางการเมือง 

กระบวนการทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง 
(Democratic Voting Process) ไม
สามารถเปดโอกาสใหคนสวน
ใหญแสดงออกความปรารถนา 
(Reveal Preference) ของตนที่มี
ตอการดําเนินงานของรัฐ รัฐบาล
ก็ไมสามารถทําหนาที่กระจาย
รายไดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. รัฐบาลควรสงเสริมกลไก
ทางการเมืองที่เปดโอกาสให
ประชาชนมีความรอบรู และ
รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นโยบายหรือการดําเนินการของ
รัฐบาล 
2. รัฐบาลควรสงเสริมให
ประชาชนรูวาตนควรเลือก
นโยบายแบบไหน และรูวาตนจะ
ไดรับประโยชนอะไร และ
จะตองเสียประโยชนหรือเสีย
ภาษีเพ่ิมขึ้นมากนอยแคไหน 
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 2.3.3   ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการกระจายรายได 

 จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความจําเปนที่รัฐบาลจะตองเขามามีบทบาทในการ

กระจายรายได ทําใหมองเห็นภาพความสัมพันธระหวางรายจายสาธารณะดานสังคมกับการกระจาย

รายได กลาวคือแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวชี้ใหเห็นวารัฐบาลจําเปนตองเขามามีบทบาทในการสราง

ความเปนธรรมในสังคมโดยทําใหการกระจายรายไดในสังคมใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน

มากยิ่งขึ้น โดยมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลสามารถนํามาใชไดคือการนํารายจายสาธารณะดานสังคม มา

เปนเครื่องมือในการจัดทําบริการทางสังคมที่ทําใหคนมีโอกาสที่เทาเทียมกันมากขึ้น เชนบริการทาง

การศึกษาและการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน การจัดระบบสวัสดิการและการสังคมสงเคราะหใหกับ

ผูท่ีฐานะทางสังคมที่ตํ่า เปนตน 

 นอกจากนี้ตามแนวคิด ทฤษฎีดังกลาว ยังชี้ใหเห็นดวยวา การที่รัฐบาลตองเขามาทําหนาที่

ในการกระจายรายได ก็เพราะมีความไมเสมอภาคปรากฏอยูในสังคม ซ่ึงความไมเสมอภาคดังกลาว

อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน การผูกขาดทรัพยากร ความแตกตางทางเพศ (ตามแนวคิดที่ตองการ

ใหบุคคลมีสิทธิในการกระจายรายไดเฉพาะสวนที่ตนหาไดในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ 

โดยทุกคนมีจุดตั้งตนเดียวกัน), การไมสามารถเขาถึงสินคาทางสังคมไดอยางเทาเทียมกัน (ตาม

แนวคิดการกระจายรายไดตามทฤษฎีสินคาทางสังคม  (Social  Goods Theory)) การขาดความเสมอ

ภาคทางโอกาส (ตามแนวคิดการกระจายรายไดตามทฤษฏีความเสมอภาคในโอกาส (Equal 

Opportunity Theroy)) หรือกลไกทางการเมืองที่ไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง (แนวคิดการ

กระจายรายไดโดยกลไกทางการเมือง) เปนตน อยางไรก็ตามแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวก็ยังไมไดสรุป

ความสัมพันธท่ีชัดเจนวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอการกระจายรายไดหรือทําใหมีความไมเทาเทียมกัน

ของการกระจายรายไดเกิดขึ้น  

ดังนั้นเพื่อใหการอธิบายวารายจายสาธารณะดานสังคมสงผลตอการกระจายรายไดหรือไม 

อยางไร หรือเปนผลมาจากปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลตอการกระจายรายไดมากกวา จึงควรสราง

กรอบของการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการกระจายรายได เพื่ออธิบายวาปจจัยที่

มีผลตอการกระจายรายไดเกิดขึ้นจากรายจายสาธารณะดานสังคมหรือเปนผลมาจากปจจัยอื่น ซ่ึง

สามารถทําไดโดยการทบทวนวรรณกรรมในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมเสมอภาคใน

การกระจายรายไดควบคูกันไปดวย ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้พบวาปจจัยที่ทําใหเกิด

ความไมเสมอภาคในการกระจายรายได ประกอบดวยปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัย

ดานสังคม ปจจัยดานการเมือง และปจจัยดานโลกาภิวัฒน  

2.3.3.1  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

มีการศึกษาของนักวิชาการจํานวนมากที่พบวาปจจัยดานเศรษฐกิจ เปนปจจัยที่มี

ผลตอการกระจายรายได ท้ังนี้สามารถแบงกลุมของปจจัยทางเศรษฐกิจที่ทําใหเกิดความไมเสมอ
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ภาคในการกระจายรายไดเปน 4 กลุมคือ 1) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2) การกระจุกตัวทาง

เศรษฐกิจ 3) ความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจ 4) มาตรการทางภาษีท่ีรัฐบาลใชจัดเก็บ 

1)  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

นักวิชาการที่อธิบายวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลทําใหการกระจาย

ไดแยลง เชน Simon  Kuznets, Wattanavitukul  (1978), เมธี ครองแกว และปราณี ทินกร (2528)  

เปนตน โดยผลการศึกษาของนักวิชาการเหลานี้เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวในระยะแรกของ

การพัฒนาประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งวัดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาติจะอยู

ในระดับสูง แตการกระจายรายไดของบุคคลและครอบครัวจะเลวลง แตเมื่อเศรษฐกิจไดเจริญถึง

ระดับหนึ่งแลว ผลพวงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยกระจุกตัวในกลุมคนที่มีฐานะร่ํารวย 

ก็จะแผกระจายไปยังคนกลุมอื่นๆ ในสังคมตอไป (Trickle Down Effect) สงผลใหการกระจาย

รายไดก็จะดีข้ึนตามลําดับ โดยความสัมพันธระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

กระจายรายไดมีลักษณะเปนรูประฆังคว่ํา (Invert U-Shape) 

2)  การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ 

นักวิชาการที่อธิบายวาการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ มีผลทําใหการกระจายได

แยลง เชน จรินทร เทศวานิช (2523:  112-115), เอนก เธียรถาวร (2520: 119-121), สารานุกรม 

Wikipedia เปนตน โดยผลการศึกษาของนักวิชาการเหลานี้เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือการ

กระจุกตัวทางเศรษฐกิจที่ปรากฏออกมาในรูปแบบทางเศรษฐกิจตางๆ เชน การกระจุกตัวของความ

ม่ังคั่ง การกระจายกรรมสิทธในทรัพยสินที่สวนใหญจะอยูในมือของผูท่ีมีฐานะร่ํารวย ความไมเทา

เทียมกันในทรัพยสิน ซ่ึงวัดจากสัดสวนการออมภายในประเทศที่มักจะทิศทางที่ตรงกันขามกับการ

กระจายรายได ท้ังนี้เพราะผูท่ีฐานะร่ํารวยก็มักสะสมทุนและสรางความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น ซ่ึงตางจากผูท่ี

ยากจนที่มีโอกาสในการออมและสะสมทุนนอยกวา สงผลใหความแตกตางของการกระจายรายได

ในสังคมถางออกมากข้ึนเรื่อยๆ 

3)  ความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจ 

นักวิชาการที่อธิบายวาความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจมีผลทําใหการกระจาย

ไดแยลง เชน จรินทร เทศวานิช (2523: 112-115) โดยอธิบายวาความเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจ

ตางๆ ท่ีเปนไปอยางไมสมดุลจะสงผลใหเกิดความไมเสมอภาคของการกระจายรายได ซ่ึงความ

เหลื่อมล้ําดังกลาวสามารถพิจารณาไดจากความแตกตางของการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางภาค

การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีความแตกตางกันอันจะสงผลใหบุคคลที่อยูในภาคการผลิต

ดังกลาวมีความไมเสมอภาคของรายได 
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4)  มาตรการทางภาษีท่ีรัฐบาลใชจัดเก็บ 

นักวิชาการที่อธิบายวามาตรการทางภาษีท่ีรัฐบาลใชจัดเก็บมีผลตอการ

กระจายได เชนการวิจัยเรื่องนโยบายการคลังของรัฐในประเทศไทยของ Medhi (1975, 1979, 1980)  

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ (2525) ซ่ึงศึกษาเฉพาะนโยบายภาษี และงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (2542) ซ่ึงศึกษาโดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมป 2529 ถึงป 2539 

และขอมูลอื่น ๆ ประกอบกันในการประเมินผลตอการกระจายรายไดของภาษีท้ังระบบและรายจาย

ของภาครัฐในสามกลุมหลัก คือรายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดาน

โครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน โดยขอสรุปจากการศึกษาพบวา ภาษีทางตรงมีลักษณะ “กาวหนา” 

ในขณะที่ภาษีทางออมมีลักษณะ “ถดถอย” สวนการใชจายภาครัฐพบวา ครัวเรือนรวยไดรับ

ประโยชนจากการใหบริการภาครัฐมากกวาครัวเรือนยากจน เพราะสามารถเขาถึงบริการเหลานี้ได

ดีกวา หรือไดรับการอุดหนุนสูงกวา (ในกรณีรายจายเพื่อการศึกษา เพราะการศึกษาระดับสูงไดรับ

การอุดหนุนตอหัวมากกวาการศึกษาระดับตํ่า)  

โดยสรุปเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีท่ีรัฐบาลใชจัดเก็บซึ่งสงผลตอการกระจาย

รายได จากการศึกษาของนักวิชาการที่เกี่ยวของพบวาภาษีทางตรงจะมีผลทําใหการกระจายรายไดดี

ข้ึน ในขณะที่ภาษีทางออมจะมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง 

2.3.3.2  ปจจัยดานสังคม 

นักวิชาการที่อธิบายวาปจจัยดานสังคม มีผลตอการกระจายได เชน จรินทร เทศวานิช 

(2523: 112-115), เอนก เธียรถาวร (2520: 119-121), ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ (2551: 9-16) สารานุกรม 

Wikipedia เปนตน โดยนักวิชาการเหลานี้อธิบายวา การกระจายตัวของประชากร เพศ การศึกษา 

และความไมเทาเทียมกันในความรู เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการกระจายรายได

กลาวคือ  

1) การกระจายตัวของประชากร ซ่ึงพิจารณาจากโครงสรางอายุของ

ประชากรจะพบวาเมื่อจํานวนเด็กและผูสูงอายุ ซ่ึงเปนประชากรในวัยพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้นจะมีผลทําให

การกระจายรายไดแยลง ท้ังนี้เนื่องจากถาเปรียบเทียบผูท่ีมีฐานะร่ํารวยกับผูท่ียากจนจะพบวากลุมผู

ยากจนมีแนวโนมจะมีจํานวนเด็กและผูสูงอายในความดูแลรับผิดชอบมากกวา อีกทั้งเมื่อพิจารณา

ผลของการที่จะตองดูแลจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ก็จะพบวากลุมผูยากจนมีภาระคาใชจายโดย

เปรียบเทียบสูงกวากลุมผูท่ีรํ่ารวยอีกดวย ลักษณะเชนนี้ยอมสงผลใหคนยากจนยิ่งจนลงและทําให

การกระจายรายไดมีความไมเสมอภาคมากขึ้นเรื่อยๆ  

2) เพศ  เมื่อพิจารณาความแตกตางทางเพศจะพบวาเพศหญิงมีแนวโนมที่

จะรายไดท่ีตํ่ากวาเพศชาย ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีพบใหไดท่ัวไป แมแตในประเทศที่พัฒนาแลว สตรี
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ท่ีจบการศึกษามาเทากับผูชาย เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานในลักษณะเดียวกันก็มักจะไดรับ

เงินเดือนที่ตํ่ากวา สําหรับกรณีของไทย จากการศึกษาของ Chapman and Lounkaew, 2008 (อางถึง

ใน ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์, 2551: 14) โดยไดประมาณอัตราผลตอบแทนสําหรับผูท่ีจบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในป พ.ศ. 2549 พบวาอัตราผลตอบแทนของแรงงานหญิงจะต่ํากวาแรงงานชาย 

โดยแรงงานชายมีอัตราคาตอบแทนเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 8-12.8 ตอป ในขณะที่แรงงานหญิงจะ

อยูระหวางรอยละ 4.5-7.9 ตอป 

3) การศึกษาและความไมเทาเทียมกันในความรู  ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลที่

ไดรับการศึกษาในระดับที่แตกตางกันก็มักจะมีรายไดท่ีแตกตางกันไปดวย โดยการศึกษาของชัย

ยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ (2551:  9-16) พบวาการศึกษาเปนการลงทุนที่คุมคาเพราะผูท่ีมีการศึกษาสูง

จะมีรายไดสูงกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวาอยางชัดเจนในทุกระดับ โดยจากขอมูลที่ศึกษาในป 2528, 

2533, 2538, 2543, 2548 ผูท่ีจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีรายไดหรือผลตอบแทนสูงกวาผูท่ี

จบมัธยมปลาย, ปวช. และปวส. มาก ในขณะที่ผูท่ีจบมัธยมปลาย, ปวช. และปวส. ก็จะมีรายไดสูง

กวาผูจบระดับประถมศึกษาตอนปลายเชนเดียวกัน ลักษณะเชนนี้สะทอนใหเห็นวาระดับการศึกษา

นําไปสูความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดของไทย  

2.3.3.3  ปจจัยดานการเมือง 

นักวิชาการที่อธิบายวาปจจัยดานการเมือง มีผลตอการกระจายได เชน จรินทร เทศวานิช 

(2523: 112-115), เอนก เธียรถาวร (2520: 119-121), สารานุกรม Wikipedia (2551) เปนตน โดย

นักวิชาการเหลานี้อธิบายวา การตอรองในตลาดแรงงาน และอุดมการณทางการเมืองเปนปจจัยที่ทํา

ใหเกิดความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดกลาวคือ 

2.3.3.4  การตอรองในตลาดแรงงาน  

เกิดขึ้นเนื่องจากการแขงขันของตลาดเปนไปอยางไมสมบูรณทําใหเมื่อมีการผลิต

สินคาและบริการตางๆ ผูประกอบการและผูใชแรงงานจึงตองมีการตอรองผลประโยชนท่ีแตละฝาย

ตองการจะไดรับ ทั้งนี้การที่ฝายผูใชแรงงานจะไดรับคาจางมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับความ

เขมแข็งของการรวมกลุม ซ่ึงวัดจากจํานวนสหภาพแรงงาน ซึ่งถาการรวมกลุมมีความเขมแข็งก็จะ

สงผลใหสามารถเรียกรองคาจางไดสูง ทําใหผูใชแรงงานซึ่งเปนคนสวนใหญไดรับคาจางสูงขึ้น ซ่ึง

ทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนนั่นเอง  

2.3.3.5  อุดมการณทางการเมือง   

อธิบายวาอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมทางการเมืองจะมีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ “แนวคิดการ

กระจายรายไดโดยกลไกทางการเมือง” ท้ังนี้เพราะประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแตละคนจะ
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สามารถแสดงออกถึงความตองการและความพึงพอใจตอระบบการกระจายรายไดท่ีเปนอยูในสังคม

ขณะนั้นโดยผานกระบวนการของการเลือกตั้ง (Democratic  Voting  Process) ซ่ึงลักษณะเชนนี้ก็จะ

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองตอบความตองการของผูใชสิทธิเลือกตั้งในระบอบ

ประชาธิปไตย ซ่ึงจะสงผลใหการกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 

  2.3.3.6    ปจจัยดานโลกาภิวัฒน 

นักวิชาการที่อธิบายวาปจจัยดานโลกาภิวัฒนมีผลตอการกระจายได ไดแก Stewart 

(1999) โดยอธิบายผลของโลกาภิวัตนวาทําใหการกระจายรายไดแยลง ทั้งนี้ Stewart วัดความเปน

โลกาภิวัตนจาก 2 ลักษณะคือ การเปดเสรีทางการคา และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ 

ท้ังนี้การที่การเปดเสรีทางการคามีผลทําใหการกระจายรายไดแยลงเนื่องจาก การเปดเสรีทางการคา

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี ซ่ึงจะทําใหแรงงานท่ีมีฝมือและมีการศึกษามีรายไดเพิ่มขึ้น

เร็วกวาแรงงานไรฝมือและการศึกษาตํ่า ลักษณะเชนนี้ยอมทําใหการกระจายรายไดแยลงนั่นเอง 

ในขณะที่การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ท้ังในรูปของเงินลงทุนโดยตรง (Direct Investment) 

เชนการสรางยายฐานการผลิตจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง รวมทั้งการเคลื่อนยายเงินทุน

ระหวางตลาดเงินและตลาดทุนผานการซื้อขายสินทรัพยทางการเงิน (หุน และ ตราสารหนี้อ่ืน ๆ) ซ่ึงการ

เคลื่อนยายโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนระยะสั้นนั้นมีความผันผวนสูงเนื่องจากมี

การเคลื่อนยายไดเร็วและงาย ซ่ึงหากเงินทุนที่เคลื่อนยายเขาออกมีขนาดใหญแลว ก็ยอมสงผลให

ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปมีความผันผวนมากไปดวย ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการกระจายรายไดก็คือ

ความสามารถในการรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นนี้มีไมเทาเทียมกันระหวางกลุมคนตางชั้น

รายไดของสังคม โดยเฉพาะคนจนที่มีรายไดและความมั่นคงในอาชีพตํ่ามักจะไดรับผลในทางลบ

มากกวาคนกลุมอื่นในสังคม ในขณะที่กลุมคนที่มีรายไดสูงหรือผูประกอบการอาจจะไดรับ

ประโยชนเมื่อความผันผวนเปนไปในทางบวกมากกวา 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการ

กระจายรายได อาจจัดกลุมปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเสียใหมใหสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ โดย

สามารถแบงปจจัยที่มีผลตอการกระจายรายไดเปน 2 กลุมคือ 1)  ปจจัยเชิงนโยบาย ไดแก รายจาย

สาธารณะดานสังคม รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข รายจายดานการสังคม

สงเคราะห 2) ปจจัยภายนอกอื่นๆ ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการเมือง 

และปจจัยดานโลกภิวัตน ซ่ึงการจัดกลุมปจจัยในลักษณะนี้จะทําใหสามารถตอบคําถามไดตรงตาม

ประเด็นที่กําหนดไววา รายจายสาธารณะดานสังคมมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไร โดย

การจัดกลุมปจจัยและตัวแปรที่มีผลตอการกระจายรายไดสามารถแสดงไดดังตารางที่ 2.12 

 



 72 

ตารางที่ 2.12  แสดงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่อธิบายปจจัยและตัวแปรที่มีผลตอการกระจาย 

รายได 

 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ตัวแปรที่ใชวัด 

ปจจัยเชิงนโยบาย 

 

1.แนวคิดสิทธิในการ

กระจายรายไดเฉพาะสวนที่

ตนหาไดโดยทุกคนมีจุดตั้ง

ตนเดียวกัน 

2. แนวคิดการกระจาย

รายไดตามทฤษฎีสินคาทาง

สังคม  (Social  Goods  

Theory) 

1. รายจายสาธารณะดานสังคม 

2. รายจายดานการศึกษา 

3. รายจายดานการสาธารณสุข 

4. รายจายดานการสังคม   

           สงเคราะห 

ปจจัยภายนอกอื่นๆ 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

1. ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

 

 

 

Wattanavitukul (1978), เมธี 

ครองแกว และปราณี ทินกร 

(2528) 

 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) 

2. การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ จรินทร เทศวานิช (2523: 

112-115); เอนก เธียรถาวร 

(2520: 119-121), สารานุกรม 

Wikipedia, 2551 

สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศ 

3. ความเหลื่อมล้ําในทาง

เศรษฐกิจ 

จรินทร เทศวานิช (2523 : 

112-115) 

1.   สัดสวนของผลิตภัณฑมวล

รวมนอกภาคเกษตร (GDP นอกภาค

เกษตร) ตอผลิตภัณฑมวลรวมภาค

เกษตร (GDP ภาคเกษตร) 

2. คาสัมประสิทธิ์ GINI (Gini 

Coefficients) 

4. มาตรการทางภาษีท่ีรัฐบาล

ใชจัดเก็บ 

Medhi (1975) Medhi (1979) 

and Medhi (1980)  พิชิต 

ลิขิตกิจสมบูรณ (2525), 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (2542) 

1. จํานวนภาษีทางตรงที่

จัดเก็บ 

2. จํานวนภาษีทางออมที่

จัดเก็บ 
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ตารางที่ 2.12  (ตอ) 

 

    

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ตัวแปรที่ใชวัด 

ปจจัยภายนอกอื่นๆ 

ปจจัยดานสังคม 

1. การกระจายตัวของ

ประชากร 

 

 

จรินทร เทศวานิช (2523 : 

112-115), เอนก เธียรถาวร 

(2520: 119-121), สารานุกรม 

Wikipedia, 2551 

 

จํานวนประชากรวัยเด็กและวัย

สูงอายุ 

2. เพศ 

 

จรินทร เทศวานิช (2523: 112-

115), เอนก เธียรถาวร (2520: 

119-121), สารานุกรม 

Wikipedia (2551) 

จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง 

3. การศึกษา จรินทร เทศวานิช (2523: 112-

115), เอนก เธียรถาวร (2520: 

119-121), สารานุกรม 

Wikipedia (2551) 

ระดับการศึกษา 

ปจจัยภายนอกอื่นๆ 

ปจจัยดานการเมือง 

1. การตอรองในตลาดแรงงาน 

 

 

จรินทร เทศวานิช (2523: 112-

115), เอนก เธียรถาวร (2520: 

119-121), สารานุกรม 

Wikipedia (2551) 

 

จํานวนของสหภาพแรงงาน 

 

2. อุดมการณทางการเมือง   จรินทร เทศวานิช (2523: 112-

115), เอนก เธียรถาวร (2520: 

119-121), สารานุกรม 

Wikipedia (2551) 

1. ความเปนประชาธิปไตย 

2. สัดสวนของผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง 

ปจจัยภายนอกอื่นๆ 

ปจจัยดานโลกาภิวัฒน 

Stewart (1999) 1. การเปดเสรีทางการคา 

2. การเคลื่อนยายเงินทุน

ระหวางประเทศ 

  

2.3.4  งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลของรายจายสาธารณะดานสังคมที่มีตอการกระจาย

รายได อาจแบงงานวิจัยดังกลาวไดเปน 2 กลุมคือ กลุมงานวิจัยที่พบวารายจายสาธารณะดานสังคม

จะมีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน งานวิจัยในกลุมนี้เชน Raghbendra (2001), Lanjouw et al 
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(2001), Shenggen, Zhang and Rao (2004) โดยผลการศึกษาพบวารายจายสาธารณะดานสังคมชวย

ทําใหการกระจายรายไดเกิดความเทาเทียมกันมากขึ้นและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจน 

โดยเฉพาะรายจายดานการศึกษา และการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน และการชวยเหลือผูสูงอายุ  

ในขณะที่มีงานวิจัยอีกกลุมหนึ่งที่ไดผลการศึกษาตรงขามกับงานวิจัยในกลุมแรก เชน

งานวิจัยบางของ Castro-Leal, Demery and Mehra (2000) ท่ีพบวารายจายสาธารณะดานสังคมที่

เกิดขึ้นไมไดเปนนโยบายที่สนับสนุนคนยากจนอยางแทจริง แตกลับยิ่งทําใหปญหาการกระจาย

รายไดและความยากจนแยลง โดยเฉพาะรายจายดานการสาธารณสุข  

สําหรับวิธีการวัดการกระจายรายไดจะพบวางานวิจัยดังกลาวมีการวัดการกระจายรายโดย

ใชวิธีการ ท้ังการวัดการกระจายรายไดโดยแบงตามปจจัยการผลิตหรือหนาที่ในการผลิต 

(Functional of Factor Share Distribution Income) และการกระจายรายไดตามชั้นของรายไดหรือ

ขนาดของรายได (Personal or Size Distribution Income) โดยงานวิจัยที่วัดการกระจายรายไดโดย

แบงตามปจจัยการผลิตหรือหนาที่ในการผลิต (Functional of Factor Share Distribution Income) 

ไดแกงานวิจัยของ Shenggen, Zhang and Rao (2004), Zhang and Rao (2004) ในขณะที่งานวิจัยที่

วัดการกระจายรายไดตามชั้นของรายไดหรือขนาดของรายได (Personal or Size Distribution Income) 

ไดแกงานวิจัยของ  Castro-Leal, Dayton, Demery and Mehra (2000);  Lanjouw,  et al (2001) 

โดยรายละเอียดงานวิจัยตาง ๆ มีดังนี้ 

Castro-Leal, Demery and Mehra (2000) ศึกษาถึงผลของการใชจายในดาน

สาธารณะสุขของ  7 ประเทศในกลุมประเทศแอฟริกาที่มีตอความยากจน ดวยวิธี Benefit Incidence 

ผลการศึกษาพบวารายจายดานสาธารณสุขไมไดมีเปาหมายเพื่อคนยากจนอยางแทจริง โดยสัดสวน

ของเงินอุดหนุนที่ใหแกสถานพยาบาลภาครัฐสวนใหญตกกับกลุมคนรวยมากกวากลุมคนจนอยางมี

นัยสําคัญ เนื่องจากวาเงินอุดหนุนสวนใหญตกอยูกับสถานพยาบาลขนาดใหญท่ีคนจนสวนมาก

ไมไดใชบริการ นอกจากนี้ยังพบวาหากรัฐบาลใชนโยบายเงินโอนมากกวาการใหเงินสนับสนุนแก

สถานพยาบาลจะแกปญหาเร่ืองความไมเทาเทียมกันไดดีกวา 

Canagarajah and Ye (2001) ศึกษาผลประโยชนของรายจายสาธารณะดาน

การศึกษาและสาธารณสุขของประเทศ กานา ในป ค.ศ. 1992 -1998 ในประเด็นของความเปนธรรม

และความมีประสิทธิภาพ ดวยวิธี Benefit Incidence  ซ่ึงผลการศึกษาพบวาทั้งรายจายดานการศึกษา

และรายจายดานการสาธารณสุข กลุมที่ไดรับประโยชนจากรายจายดังกลาวคือกลุมคนรวยและคน

ช้ันกลางหาใชกลุมคนยากจนแตอยางใด ซ่ึงสะทอนวารายจายดานสังคมทําใหการกระจายรายไดแย

ลง โดยรายจายดานการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการสนับสนุนการศึกษา
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ในระดับประถมสําหรับกลุมคนจนมีคาลดลงแตสําหรับกลุมคนรวยนั้นเพิ่มขึ้น ซ่ึงการใชจายดาน

การศึกษาที่เกิดขึ้นไมไดเปนการสนับสนุนคนยากจน สําหรับมุมมองของนักเรียนในชนบทและ

ยากจน มองวาการศึกษาถือเปนสินคาฟุมเฟอย จึงเปนสาเหตุใหอัตราการลาออกจากโรงเรียนมีสูง

ในระดับมัธยมศึกษา สําหรับรายจายดานการสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวาจํานวนคนจนที่ปวยมี

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในขณะที่สุขภาพของกลุมคนที่ม่ังคั่งคอนขางจะมีการพัฒนาที่ดี และ

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการการไปใชบริการสุขภาพ พบวา อัตราของผูไมรักษาพยาบาลที่ใดและใช

บริการกับภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการใชบริการสถานพยาบาลของภาครัฐลดลง 

นอกจากนี้ยังพบวาเงินสนับสนุนที่ใหแกโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นแตเงินสนับสนุนที่ใหแกคลีนิคกลับ

ลดลง อยางไรก็ดี การศึกษาพบวา เมื่อมีการสนับสนุนเงินแกโรงพยาบาลทําใหโรงพยาบาลมีขนาด

ใหญข้ึน สงผลตอการเขาใชบริการของคนจนลดลง ในขณะที่การเขาใชบริการของคนชั้นกลางและ

คนรวยเพิ่มขึ้น  

Raghbendra (2001) ศึกษาผลกระทบของรายจายดานการศึกษาและสาธารณะสุขที่

มีตอความยากจนในรัฐตางของประเทศอินเดีย ในชวงป ค.ศ. 1957-  1997 ซ่ึงวัดความยากจนจาก  

Headcount Ratio (HC) และ Poverty Gap Index (PG) ซ่ึงผลการศึกษาพบวารายจายดานสุขภาพและ

การพัฒนาสามารถชวยลดความยากจนได นอกจากนี้ยังพบวารายจายดานการศึกษาสามารถชวยลด

ความยากจนไดเชนกัน และเมื่อแบงระดับรายจายดานการศึกษา พบวารายจายดานการศึกษา

ระดับสูง,มหาวิทยาลัย,เทคนิคและ อาชีวศึกษา เปนรายจายที่มีประสิทธิภาพในการลดความยากจน

มากกวารายจายในระดับประถมและมัธยมศึกษา 

Shenggen, Lanjouw et al., (2001) ศึกษาถึงผลประโยชนจากรายจายสาธารณะดาน

การศึกษาและสุขภาพในประเทศอินโดนีเซีย ในชวงป 1978,1987 และ 1997   ดวยวิธี Dynamic 

Benefit Incidence ผลการศึกษาพบวารายจายสาธารณะดานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามี

ประสิทธิภาพในการลดปญหาความยากจนได ในขณะที่รายจายดานการสาธารณสุขที่ผลประโยชน

ของรายจายตกแกกลุมคนยากจนไดแกรายจายสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 

Fan, Zhang, and Rao (2004) ศึกษาถึงผลกระทบของรายจายสาธารณะประเภท

ตางๆที่มีผลตอการเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรมและความยากจนในชนบทของประเทศอูกันดา 

โดยใชขอมูลระดับอําเภอทั้งหมด 45 อําเภอในป ค.ศ. 1992, 1995 และ 1999 ซ่ึงตัวแปรหนึ่งที่ใชวัด

ความยากจนคือการเปรียบเทียบการจางงานระหวางนอกภาคเกษตรกับภาคเกษตร ผลการศึกษา

พบวาการลงทุนในกลุมของการคมนาคมโดยเฉพาะถนนสายเล็กนั้นใหประโยชนแกคนยากจน

มากกวา นอกจากนี้ยังพบวาการลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐาน และ ดานการศึกษา ถือเปน
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นโยบายที่ชวยลดความยากจนและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม

การลงทุนในดานสาธารณสุขนั้นพบวาไมไดมีสวนทําใหประสิทธิภาพในภาคการผลิตของภาค

เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น หรือชวยลดชองวางความยากจนแตอยางใด 

  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลของรายจายสาธารณะดานสังคมที่มี

ตอการกระจายรายได สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตารางที่ 2.13 

 

ตารางที่ 2.13  แสดงงานวิจัยที่อธิบายผลของรายจายสาธารณะดานสังคมที่มีตอการกระจายรายได 

 

ผูวิจัย ตัวแปรดานรายจาย

สาธารณะดานสังคม 

ตัวแปรดานการ

กระจายรายได 

ผลของรายจาย

สาธารณะดานสังคม

ตอการกระจายรายได 

CastroLeal,Dayton,L.Demery 

and Mehra (2000) 

รายจายดาน

สาธารณสุข 

ใชการวัดการกระจาย

รายไดดวยวิธี Benefit 

Incidence 

รายจายสาธารณะดาน

สังคมไมไดทําใหการ

กระจายรายไดดีข้ึน 

Canagarajah and Ye (2001) รายจายดานการศึกษา

และสาธารณสุข 

ใชการวัดการกระจาย

รายไดดวยวิธี Benefit 

Incidence 

รายจายสาธารณะดาน

สังคมไมไดทําใหการ

กระจายรายไดดีข้ึน 

Raghbendra (2001) รายจายดานการศึกษา

และสาธารณสุข 

วัดความยากจนจาก  

headcount Ratio (HC) 

และ Poverty Gap 

Index (PG) 

รายจายสาธารณะดาน

สังคมชวยทําใหการ

กระจายรายไดดีข้ึน 

Lanjouw, Pradhan, Fadia 

Saadah, (2001) 

รายจายดานการศึกษา

และสาธารณสุข 

ใชการวัดการกระจาย

รายไดดวยวิธี Benefit 

Incidence 

รายจายสาธารณะดาน

สังคมชวยทําใหการ

กระจายรายไดดีข้ึน 

Shenggen Zhang, and Rao 

(2004) 

รายจายดานการศึกษา

และสาธารณสุข 

วัดการกระจายรายได

จากสัดสวนการจาง

งานนอกภาคเกษตร

ตอการจางงานภาค

เกษตร 

รายจายสาธารณะดาน

สังคมชวยทําใหการ

กระจายรายไดดีข้ึน 

 



 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1  กรอบแนวคิด 

 

การศึกษาคร้ังนี้ตองการที่จะวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมและผล

ของรายจายสาธารณะดานสังคมที่มีตอการกระจายรายได ดังนั้นจึงสามารถกําหนดกรอบภาพรวม

ท้ังหมดของการศึกษาไดดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบภาพรวมของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมและผลตอการ 

                  กระจายรายไดของไทย 

 

ปจจัยที่มีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสังคม 

1.  ปจจัยดานการตัดสินใจ 

2.  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

3.  ปจจัยดานสังคม 

4.  ปจจัยดานการเมือง 

5.  ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

 

รายจายสาธารณะดาน

สังคม 

1. รายจายดานการศึกษา

2.  รายจายดานการ

สาธารณสุข 

3. รายจายดานการสังคม

สงเคราะห 

 

การกระจายรายได 

1. สัดสวนผลิตภัณฑ

มวลรวม (GDP) นอก

ภาคการเกษตรตอ

ผลิตภัณฑมวลรวม 

(GDP) ภาคการเกษตร 

2.  คาสัมประสิทธิ์ 

GINI 
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จากกรอบภาพรวมท้ังหมดของการศึกษาสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดท่ีจะใชใน
การศึกษาคร้ังซ่ึงแบงไดเปน 2 สวนคือ 1) กรอบแนวคิดในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจาย
สาธารณะดานสังคมและ 2) กรอบแนวคิดในการศึกษาผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการ
กระจายรายได 

 
3.1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
รายจายสาธารณะดานสังคม ประกอบดวยองคประกอบของรายจายใน 5 ดานตามการ

จําแนกงบประมาณรายจายดานการบริการชุมชนและสังคมของสํานักงบประมาณ ซ่ึงไดแก1) 
รายจายดานการศึกษา  2) รายจายดานการสาธารณสุข  3) รายจายดานการสังคมสงเคราะห   4)
รายจายดานการเคหะและชุมชน   5) รายจายดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ซ่ึงการศึกษาใน
คร้ังนี้จะศึกษารายจายท่ีเปนองคประกอบหลักของรายจายสาธารณะดานสังคมใน 3 ดาน คือ 
รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห และใหถือ
วาผลรวมของรายจายท้ัง 3 ดานดังกลาวคือรายจายสาธารณะดานสังคมสําหรับการศึกษาวิเคราะห
เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาตอไป 

ดังนั้นกรอบแนวคิดในสวนนี้จึงประกอบดวยกรอบแนวคิดยอยไดแก กรอบแนวคิดปจจยัท่ี
มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม (ภาพรวม) กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 
กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข และกรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจาย
ดานการสังคมสงเคราะห โดยในแตละกรอบแนวคิดตัวแปรตาม (Dependent Variable) ของ
การศึกษาคือรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงวัดจาก 1) รายจายดานการศึกษา 2) รายจายดานการ
สาธารณสุข 3) รายจายดานการสังคมสงเคราะห และ 4) ผลรวมของรายจายดานการศึกษา รายจาย
ดานสาธารณสุขและรายจายดานการสังคมสงเคราะห ในขณะท่ีตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) ประกอบดวย 1) ปจจัยดานการตัดสินใจ 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 3) ปจจัยดานสังคม 4) 
ปจจัยดานการเมือง และ 5) ปจจัยดานโลกาภิวัตน โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคมสามารถแสดงไดดังภาพที่ 3.2-35 
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ภาพท่ี 3.2  กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม (ภาพรวม) 

ปจจัยดานการตัดสินใจ 

1.  รายจายสาธารณะดานสังคมของปกอนหนา 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 
2.  รายไดรวมของรัฐบาล 
3.  สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตร 
4. คาสัมประสิทธิ์ GINI 
 

ปจจัยดานสังคม 

1.  อัตราการเกิด 
2.  อัตราการตาย 
3.  อายุขัยเฉล่ีย 
4.  จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 0 – 14 ป 
5.  จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 15 –  
     64 ป 
6.  จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ป 
     ขึ้นไป 
7.  สัดสวนประชากรในเขตเมือง 
8.  อัตราการวางงาน 
 

 

ปจจัยดานการเมือง 

1.  จํานวนเงินที่รัฐบาลกูเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณรายจาย
ประจําป 
2. การเลือกต้ัง ( 1 = ชวงเวลา 1 ป
กอนการเลือกต้ัง และ 0 = 
ชวงเวลาปกติที่ไมมีการเลือกต้ัง) 
3.  ความเปนประชาธิปไตยของ
รัฐบาล (1 = ชวงปที่รัฐบาลมาจาก
การเลือกต้ัง และ 0 = ชวงปที่
รัฐบาลไมไดมาจากการเลือกต้ัง) 
4.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
5.  จํานวนขาราชการ 
 

 

ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

1. สัดสวนมูลคาการ
สงออกและนําเขาตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 
2. มูลคาการเคล่ือนยาย
เงินทุนระหวางประเทศ 

รายจายสาธารณะดานสังคม 

ผลรวมของรายจายดาน
การศึกษา รายจายดาน
สาธารณสุขและรายจาย
ดานการสังคมสงเคราะห 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ภาพท่ี 3.3  กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 

ปจจัยดานการตัดสินใจ 

รายจายดานการศึกษาของปกอนหนา 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 
2.  รายไดรวมของรัฐบาล 
3.  สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตร 
4.  คาสัมประสทิธิ์ GINI 
 

ปจจัยดานสังคม 

1.  จํานวนนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา 
2.  จํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
3.  จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
4.  จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
5.  จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา 
6.  สัดสวนประชากรในเขตเมือง 
 

 

ปจจัยดานการเมือง 

1. จํานวนเงินที่รัฐบาลกูเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณรายจาย
ประจําป 
2.  การเลือกต้ัง ( 1 = ชวงเวลา 1 ป
กอนการเลือกต้ัง และ 0 = 
ชวงเวลาปกติที่ไมมีการเลือกต้ัง) 
3.  ความเปนประชาธิปไตยของ
รัฐบาล (1 = ชวงปที่รัฐบาลมาจาก
การเลือกต้ัง และ 0 = ชวงปที่
รัฐบาลไมไดมาจากการเลือกต้ัง) 
4.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
5.  จํานวนครู 
 

 

ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

1.  สัดสวนมูลคาการ
สงออกและนําเขาตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 
2.  มูลคาการเคล่ือนยาย
เงินทุนระหวางประเทศ 

รายจายดานการศึกษา 

+ 

+ 

+ 

+ + 
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ภาพท่ี 3.4  กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข 

ปจจัยดานการตัดสินใจ 

      รายจายดานการสาธารณสุขของปกอนหนา 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 
2.  รายไดรวมของรัฐบาล 
3.  สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตร 
4.  คาสัมประสทิธิ์ GINI 
 

ปจจัยดานสังคม 

1.  อัตราการเกิด 
2.  อัตราการตาย 
3.  อายุขัยเฉล่ีย 
4.  จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 0 – 14 ป 
5.  จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ป 
     ขึ้นไป 
6.  สัดสวนประชากรในเขตเมือง 
7.  จํานวนแพทย 
 

 

ปจจัยดานการเมือง 

1.  จํานวนเงินที่รัฐบาลกูเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณรายจาย
ประจําป 
2.  การเลือกต้ัง ( 1 = ชวงเวลา 1 ป
กอนการเลือกต้ัง และ 0 = ชวงเวลา
ปกติที่ไมมีการเลือกต้ัง) 
3.  ความเปนประชาธิปไตยของ
รัฐบาล (1 = ชวงปที่รัฐบาลมาจาก
การเลือกต้ัง และ 0 = ชวงปที่
รัฐบาลไมไดมาจากการเลือกต้ัง) 
4.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
 

 

ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

1.  สัดสวนมูลคาการ
สงออกและนําเขาตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม 
2. ภายในประเทศ 
มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ 

รายจายดานการสาธารณสุข 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ภาพท่ี 3.5  กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห 

ปจจัยดานการตัดสินใจ 

รายจายดานการสังคมสงเคราะหของปกอนหนา 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 
2.  รายไดรวมของรัฐบาล 
3.  สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตร 
4.  คาสัมประสทิธิ์ GINI 
 

ปจจัยดานสังคม 

1.  จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 0 – 14 ป 
2.  จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ป 
    ขึ้นไป 
3.  จํานวนประชากรท่ีเปนเพศหญิง 
4.  สัดสวนประชากรในเขตเมือง 
5.  อัตราการวางงาน 
 

 

ปจจัยดานการเมือง 

1.  จํานวนเงินที่รัฐบาลกูเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณรายจาย
ประจําป 
2.  การเลือกต้ัง ( 1 = ชวงเวลา 1 ป
กอนการเลือกต้ัง และ 0 = ชวงเวลา
ปกติที่ไมมีการเลือกต้ัง) 

3.  ความเปนประชาธิปไตยของ
รัฐบาล (1 = ชวงปที่รัฐบาลมาจาก
การเลือกต้ัง และ 0 = ชวงปที่รัฐบาล
ไมไดมาจากการเลือกต้ัง) 

4.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 

5.  อัตราการมีสวนรวมของแรงงาน 

6.  จํานวนสหภาพแรงงาน 

 

 

ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

1. สัดสวนมูลคาการสงออก
และนําเขาตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ 
2. มูลคาการเคล่ือนยาย
เงินทุนระหวางประเทศ 

รายจายดานการสังคม

สงเคราะห 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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3.1.2  ความเชือ่มโยงระหวางปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชอธิบาย และตัวแปรท่ีใชใน               
          การศึกษาตามกรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
จากกรอบแนวคิดท่ีใชศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงประกอบดวย 4 

กรอบยอย ไดแก 1) กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 2) กรอบแนวคิด
ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 3) กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข 
และ 4) กรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห  สามารถแสดงความเช่ือมโยง
ระหวางปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชอธิบาย และตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดดังตาราง 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงความเช่ือมโยงระหวางปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชอธิบาย และตัวแปรท่ีใช   
                       ในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
 
ปจจัยที่ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่ใชอธิบาย ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

รายจายสาธารณะดานสังคม แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสังคม ผลรวมของรายจายดานการศึกษา 
รายจายดานสาธารณสุขและรายจาย
ดานการสังคมสงเคราะห 

รายจายดานการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสังคม รายจายดานการศึกษาของไทย 
รายจายดานการสาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสังคม รายจายดานสาธารณสุขของไทย 
รายจายดานการสังคม
สงเคราะห 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสังคม รายจายดานการสังคมสงเคราะหของ
ไทย 

ปจจัยดานการตัดสินใจ ตัวแบบการตัดสินใจแบบการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมบางสวน 
(Incrementalist Model) 

1. รายจายสาธารณะดานสังคมของป
กอนหนา 
2. รายจายดานการศึกษาของปกอนหนา 
3. รายจายดานการสาธารณสุขของป
กอนหนา 
4. รายจายดานการสังคมสงเคราะห
ของปกอนหนา 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 

ทฤษฎีปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และประชากร 
 
 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 
2. รายไดรวมของรัฐบาล 
3. สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 
นอกภาคการเกษตรตอผลิตภณัฑมวล  
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 
 

  

ปจจัยที่ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่ใชอธิบาย ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

  
 

  
 

 รวม (GDP) ภาคการเกษตร 
4. คาสัมประสิทธ์ิ GINI 

ปจจัยดานสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยดานสังคม 
 
 
 

ทฤษฎีปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทฤษฎีปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และประชากร 

1. อัตราการเกิด 
2. อัตราการตาย 
3. อายุขัยเฉลี่ย 
4. จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 0– 14 ป 
5. จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 15 - 64 ป 
6. จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป 
7. จํานวนนักเรยีนระดับกอน
ประถมศึกษา 
8. จํานวนนักเรยีนระดับประถมศึกษา 
9. จํานวนนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
10. จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
11. จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา 
12. สัดสวนประชากรในเขตเมือง 
13. อัตราการวางงาน 
14. จํานวนแพทย 
15. จํานวนประชากรท่ีเปนเพศหญิง 

ปจจัยดานการเมือง 
 

ทฤษฎี Voting Bias Theory 
 

จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป 

ปจจัยดานการเมือง 
 

ทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักร
เศรษฐกิจ (Political Business 
Cycle Theory) 

การเลือกต้ัง ( 1 = ชวงเวลา 1 ปกอน
การเลือกต้ัง และ 0 = ชวงเวลาปกติท่ี
ไมมีการเลือกต้ัง) 

ปจจัยดานการเมือง 
 
 

แนวคิดความเปน
ประชาธิปไตยของรัฐบาล 
 

ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  
(1 = รัฐบาลมาจากการเลือกต้ัง และ  
0 = รัฐบาลไมไดมาจากการเลือกต้ัง) 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 
 

  

ปจจัยที่ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่ใชอธิบาย ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ปจจัยดานการเมือง Median Voter Theory สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 

ปจจัยดานการเมือง 
 

Budget- Maximi Zing 
Bureaucrat Theory 

จํานวนขาราชการ 
จํานวนครู 

Interest Group Theory, Power 
Resource Theory 

อัตราการมีสวนรวมของแรงงาน ปจจัยดานการเมือง 
 

Interest Group Theory, Power 
Resource Theory 

จํานวนสหภาพแรงงาน 

ปจจัยดานโลกาภิวัตน 
 

แนวคิดดานโลกาภิวัตน 1. สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขา
ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
2. มูลคาการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ 

 
3.1.3  กรอบแนวคิดในการศึกษาผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได 
กรอบแนวคิดนี้ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ของการศึกษาคือกระจายรายได ซ่ึงวัด

จากสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคนอกการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตรและคาสัมประสิทธ์ิ GINI ในขณะท่ีตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 
ปจจัยเชิงนโยบาย และปจจัยภายนอกอ่ืนๆ โดย 1) ปจจัยเชิงนโยบาย ไดแกรายจายสาธารณะดาน
สังคมซ่ึงวัดจาก 1) ผลรวมของรายจายดานการศึกษา รายจายดานสาธารณสุขและรายจายดานการ
สังคมสงเคราะห 2) รายจายดานการศึกษา 3) รายจายดานการสาธารณสุข และ 4) รายจายดานการ
สังคมสงเคราะห และ 2) ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก   ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยดานสังคม  
ปจจัยดานการเมือง และ  ปจจัยดานโลกาภิวัตน ท้ังนี้เพื่อเปนการพิสูจนวารายจายสาธารณะดาน
สังคมเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอยูภายใตบริบทอยางเดียวกันแลวรายจายสาธารณะดาน
สังคมมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไร โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาผลของรายจาย
สาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 3.6 
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ปจจัยภายนอกอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6  กรอบแนวคิดผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได 

ปจจัยเชิงนโยบาย 

1. รายจายสาธารณะดานสังคม (ผลรวมของ

รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข 

และรายจายดานการสังคมสงเคราะห) (-) 

2. รายจายดานการศึกษา (-) 

3. รายจายดานการสาธารณสุข (-)  

4. รายจายดานการสังคมสงเคราะห (-) 

การกระจายรายได 

1.  สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 

(GDP) นอกภาคการเกษตรตอ

ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค

การเกษตร 

2.  คาสัมประสิทธิ์ GINI 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) 

(+) 

2.  สัดสวนการออมตอ

ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (+) 

3.  สัดสวนผลิตภัณฑ

มวลรวม (GDP) นอก

ภาคการเกษตรตอ

ผลิตภัณฑมวลรวม 

(GDP) ภาคการเกษตร 

(+) 

4.  คาสัมประสิทธิ์ GINI 

(+) 

5.  จํานวนภาษีทางตรงที่

จัดเก็บ (-) 

6.  จํานวนภาษีทางออมที่

จัดเก็บ (+) 

ปจจัยดานการเมือง 

1.  ความเปนประชาธิปไตยของ

รัฐบาล (1 = ชวงปที่รัฐบาลมา

จากการเลือกตั้ง และ 0 = ชวงป2

ที่รัฐบาลไมไดมาจากการ

เลือกตั้ง) (-) 

2.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้ง (-) 

ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

1.  สัดสวนมูลคาการ

สงออกและนําเขาตอ

ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (+) 

2.  มูลคาการเคลื่อนยาย

เงินทุนระหวางประเทศ  (+) 

ปจจัยดานสังคม 

1.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 – 14 ป (+) 

2.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป (+) 

3.  จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง (+) 

4.  จํานวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา (+)  

5.  จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (-) 

6.  จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (-) 

7.  จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (-) 

8.  จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา (+) 
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3.1.4  ความเชือ่มโยงระหวางปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีใชอธิบาย และตัวแปร 
          ท่ีใชในการศึกษาตามกรอบแนวคิดผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการ 
          กระจายรายได 
จากกรอบแนวคิดท่ีใชศึกษาผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได 

สามารถแสดงความเช่ือมโยงระหวางปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีใชอธิบาย และตัวแปร
ท่ีใชในการศึกษา ไดดังตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2  แสดงความเช่ือมโยงระหวางปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชอธิบาย และตัวแปรท่ีใช 
                     ในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
 

ปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีใชอธิบาย 

ตัวแปรท่ีใชวัด 

ปจจัยเชิงนโยบาย 
 

1.แนวคิดสิทธิในการ
กระจายรายไดเฉพาะสวน
ท่ีตนหาไดโดยทุกคนมีจุด
ตั้งตนเดยีวกัน 
2. แนวคิดการกระจาย
รายไดตามทฤษฎีสินคา
ทางสังคม  (Social  Goods  
Theory) 

1.รายจายสาธารณะดานสังคม
(ผลรวมของรายจายดานการศึกษา 
รายจายดานการสาธารณสุข และ
รายจายดานการสังคมสงเคราะห) 
2.รายจายดานการศึกษา 
3.รายจายดานการสาธารณสุข 
4.รายจายดานการสังคม
สงเคราะห 

ปจจัยภายนอกอื่นๆ 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
1.ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

 
Simon Kuznets, 
Wattanavitukul (1978), 
เมธี ครองแกว และปราณี 
ทินกร (2528) 

 
 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 

2.การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ จรินทร เทศวานิช (2523: 
112-115), เอนก เธียรถาวร 
(2520: 119-121), 
สารานุกรม Wikipedia 
(2551) 

สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ 
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ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 

  

    

ปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีใชอธิบาย 

ตัวแปรท่ีใชวัด 

3. ความเหล่ือมลํ้าในทาง
เศรษฐกิจ 

จรินทร เทศวานิช (2523: 
112-115) 

1. สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวม
นอกภาคเกษตร (GDP นอกภาค
เกษตร) ตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) 
2. คาสัมประสิทธ์ิ GINI (Gini 
Coefficients) 

4. มาตรการทางภาษีท่ี
รัฐบาลใชจัดเก็บ 

Medhi (1975) Medhi 
(1979) และ Medhi (1980) 
Pichit Likitkijsomboon 
(1975), สถาบันวิจยัเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย 
(2542) 

1. จํานวนภาษทีางตรงท่ีจัดเก็บ 
2. จํานวนภาษทีางออมท่ีจัดเก็บ 
 

ปจจัยภายนอกอื่นๆ 
ปจจัยดานสังคม 

1. การกระจายตัวของ
ประชากร 
 

 
จรินทร เทศวานิช (2523: 
112-115), เอนก เธียรถาวร 
(2520: 119-121), สารานุกรม 
Wikipedia 

 
1. จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 – 14
ป 
2. จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ป
ข้ึนไป  

2. เพศ 
 

จรินทร เทศวานิช (2523 : 
112-115), เอนก เธียรถาวร 
(2520: 119-121), สารานุกรม 
Wikipedia (2551) 

จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง 

3. การศึกษา 
 
 
 
 

จรินทร เทศวานิช (2523 : 
112-115), เอนก เธียรถาวร 
(2520: 119-121), สารานุกรม 
Wikipedia (2551) 
 

1. จํานวนนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา  
2. จํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา  
3. จํานวนนักเรียนระดับ  
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ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 

  

    

ปจจัยท่ีศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีใชอธิบาย 

ตัวแปรท่ีใชวัด 

  
 

มัธยมศึกษาตอนตน  
4. จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
5. จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา  

ปจจัยภายนอกอื่นๆ 
ปจจัยดานการเมือง 

1. การตอรองใน
ตลาดแรงงาน 

 
จรินทร เทศวานิช (2523 : 
112-115), เอนก เธียรถาวร 
(2520: 119-121), 
สารานุกรม Wikipedia 

 
จํานวนสหภาพแรงงาน 
 

2. อุดมการณทางการเมือง   จรินทร เทศวานิช (2523 : 
112-115), เอนก เธียรถาวร 
(2520:  119-121), 
สารานุกรม Wikipedia 
(2551) 

1. ความเปนประชาธิปไตยของ
รัฐบาล (1 = ชวงปท่ีรัฐบาลมาจาก
การเลือกตั้ง และ 0 = ชวงปท่ี
รัฐบาลไมไดมาจากการเลือกต้ัง) 
2. สัดสวนของผูมาใชสิทธิ 
เลือกตั้ง 

ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ 
ปจจัยดานโลกาภิวัฒน 

Stewart (1999) 1. สัดสวนมูลคาการสงออก 
และนําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 
2. มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ 
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3.2   นิยามปฏิบัติการ 
   

จากกรอบแนวคิดของการศึกษาซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหมีความเขาใจและสรางขอตกลงรวมกันสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจึงใหนิยามปฏิบัติการ
ของตัวแปรตางๆ ดังนี้ 

1) รายจายสาธารณะดานสังคม คือรายจายดานการบริการชุมชนและสังคมตาม
การจําแนกของสํานักงบประมาณ โดยในการศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตเฉพาะรายจายดานการศึกษา 
รายจายดานการสาธารณสุขและรายจายดานการสังคมสงเคราะห 

2) รายจายดานการศึกษา คือรายจายดานการศึกษา ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งของ
รายจายดานการบริการชุมชนและสังคมตามการจําแนกของสํานักงบประมาณ  ประกอบดวยรายจาย
ดานตางๆท่ีสําคัญ  5  ดาน  ไดแก  1) รายจายดานการศึกษา  2) รายจายดานการสาธารณสุข  3) 
รายจายดานการสังคมสงเคราะห   4)รายจายดานการเคหะและชุมชน   5) รายจายดานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3) รายจายดานการสาธารณสุข  คือรายจายดานการสาธารณสุข  ซ่ึง เปน
องคประกอบหน่ึงของรายจายดานการบริการชุมชนและสังคมตามการจําแนกของสํานัก
งบประมาณ  ประกอบดวยรายจายดานตางๆที่สําคัญ  5  ดาน  ไดแก  1) รายจายดานการศึกษา  2) 
รายจายดานการสาธารณสุข  3) รายจายดานการสังคมสงเคราะห   4)รายจายดานการเคหะและ
ชุมชน   5) รายจายดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

4) รายจายดานการสังคมสงเคราะห คือรายจายดานการสังคมสงเคราะห ซ่ึงเปน
องคประกอบหน่ึงของรายจายดานการบริการชุมชนและสังคมตามการจําแนกของสํานัก
งบประมาณ  ประกอบดวยรายจายดานตางๆที่สําคัญ  5  ดาน  ไดแก  1) รายจายดานการศึกษา  2) 
รายจายดานการสาธารณสุข  3) รายจายดานการสังคมสงเคราะห   4)รายจายดานการเคหะและ
ชุมชน   5) รายจายดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

5) สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) ภาคการเกษตร คือผลของการนําตัวเลขของมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรหารดวยมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 

6) คาสัมประสิทธ์ิ GINI คือคาท่ีใชวัดความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได 
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูคํานวณโดยใชขอมูลการ
สํารวจรายไดในระดับครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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7) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) คือมูลคาของสินคาและบริการข้ัน
สุดทายท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งโดยไมคํานึงถึงวาทรัพยากรที่ใชในการผลิต
สินคา และบริการจะเปนทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเปนของชาวตางประเทศ  

8) สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ คือรอยละของการออม
ท้ังหมดซ่ึงคํานวณไดจากผลรวมของรายไดหักรายจายเพื่อการบริโภคบวกดวยเงินโอนแลวหารดวย
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

9) รายไดรวมของรัฐบาล คือรายไดท้ังหมดของรัฐบาลซ่ึงประกอบดวยรายไดท่ี
เปนภาษีและไมใชภาษี 

10) จํานวนภาษีทางตรงท่ีจัดเก็บ คือรายไดท่ีเปนภาษีอากรท่ีผูเสียภาษีไมสามารถ
ผลักภาระตอไปได  

11) จํานวนภาษีทางออมท่ีจัดเก็บคือรายไดท่ีเปนภาษีอากรท่ีผูเสียภาษีสามารถ
ผลักภาระตอไปได  

12) อัตราการเกิด คืออัตราการเกิดอยางหยาบซ่ึงคํานวณจากจํานวนเด็กท่ีเกิดตอ
ประชากร 1,000 คนในชวงเวลา 1 ป  

13) อัตราการตาย คืออัตราการตายอยางหยาบซ่ึงคํานวณจากจํานวนคนท่ีตายตอ
ประชากร 1,000 คนในชวงเวลา 1 ป 

14) อายุขัยเฉล่ีย คืออายุขัยเฉล่ียเม่ือแรกเกิดซ่ึงแสดงถึงจํานวนปท่ีบุคคลจะมีชีวิต
อยูตามอายุขัยนับต้ังแตแรกเกิดซ่ึงคํานวณจากการคาดการณตามแบบแผนอายุขัยของคนท่ีใชชีวิต
ตามปกติโดยไมเสียชีวิตกอนเวลาอันควร 

15) จํานวนประชากรท่ีเปนเพศหญิง คือจํานวนประชากรท่ีเปนเพศหญิงท้ัง
ประเทศ 

16) จํานวนแพทย คือจํานวนผูท่ีทําหนาท่ีแพทยในสถานพยาบาลของรัฐท้ังหมด 
17) จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 – 14 ป คือจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศท่ี

อยูในชวงอายุ0 – 14 ป 
18) จํานวนประชากรที่มีอายุ 15 - 64 ป คือจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ

ท่ีอยูในชวงอายุ 15 - 64 ป 
19) จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป คือจํานวนประชากรทั้งหมดของ

ประเทศท่ีอยูในชวงอายุ 65 ปข้ึนไป 
20) จํานวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา คือจํานวนนักเรียนท่ีเรียนอยูใน

ระดับกอนประถมศึกษาท้ังประเทศ 
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21) จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา คือจํานวนนักเรียนท่ีเรียนอยูในระดับ
ประถมศึกษาท้ังประเทศ 

22) จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือจํานวนนักเรียนท่ีเรียนอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนท้ังประเทศ 

23) จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือจํานวนนักเรียนท่ีเรียนอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังประเทศ 

24) จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา คือจํานวนนักเรียนท่ีเรียนอยูในระดับ 
อุดมศึกษาท้ังประเทศ 

25) อัตราการวางงาน คือรอยละของจํานวนผูท่ีไมมีงานตอจํานวนของกําลัง
แรงงานท้ังหมด 

26) สัดสวนประชากรในเขตเมือง คือรอยละจํานวนของผูท่ีอยูในเขตเมืองตอ
จํานวนประชากรทั้งหมด 

27) อัตราการมีสวนรวมของแรงงาน คือสัดสวนของของประชากรที่มีอายุ 15 ป
ข้ึนไปและมีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

28) จํานวนขาราชการ คือจํานวนขาราชการพลเรือนท้ังหมดของประเทศ 
29) จํานวนครู คือจํานวนผูท่ีมีตําแหนงเปนขาราชการครูท้ังประเทศ 
30) จํานวนสหภาพแรงงาน คือจํานวนสหภาพท่ีไดจดทะเบียนกับกระทรง

แรงงานและสวัสดิการสังคม  
31) จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป คือ

จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูยืมเพื่อนํามาใชจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเนื่องจากมี
รายไดนอยกวารายจาย 

32) การเลือกต้ัง คือกระบวนการทางการเมืองซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมทางการเมืองโดยเลือกตัวแทนของตนใหเขามาบริหารประเทศตามการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการศึกษาคร้ังนี้แทนดวยตัวแปรหุน คือ 1 = ชวงเวลา 1 ปกอนการเลือกต้ัง และ 0 = 
ชวงเวลาปกติท่ีไมมีการเลือกตั้ง 

33) ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล คือการแสดงออกของระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในการบริหารประเทศโดยการศึกษาคร้ังนี้แทนดวยตัวแปรหุน คือ 1 = 
ชวงปท่ีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง และ 0 = ชวงปท่ีรัฐบาลไมไดมาจากการเลือกตั้ง 

34) สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง คือตัวเลขของผูท่ีมาใชสิทธิในการเลือกต้ัง
ตอจํานวนผูท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งท้ังหมด 
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35) สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ คือ
รอยละของมูลคาการสงออกบวกมูลคาการนําเขาหารดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

36) มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศคือผลรวมของจํานวนเงินทุนท่ี
เขาประเทศกับจํานวนเงินทุนท่ีออกนอกประเทศ 

 
3.3  สมมติฐานการวิจัย 
  

3.3.1  สมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
1) รายจายสาธารณะดานสังคมของปกอนหนานาจะมีความสัมพันธทางบวกกับ

รายจายสาธารณะดานสังคม 
2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ คือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร

ตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร, คาสัมประสิทธ์ิ GINI, ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP),  รายไดรวมของรัฐบาลนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายสาธารณะ
ดานสังคม 

3) ปจจัยดานสังคม คืออัตราการเกิด, อัตราการตาย, อายุขัยเฉล่ีย, จํานวน
ประชากรท่ีมีอายุ 0-14 ป, จํานวนประชากรที่มีอายุ 15-64 ป, จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป, 
อัตราการวางงาน, สัดสวนประชากรในเขตเมืองนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายสาธารณะ
ดานสังคม 

4) ปจจัยดานการเมืองคือ จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
รายจายประจําป, การเลือกตั้ง, ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล, สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง
, จํานวนขาราชการ นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายสาธารณะดานสังคม 

5) ปจจัยดานโลกาภิวัตน คือสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ, มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศนาจะมีความสัมพันธทางบวก
กับรายจายสาธารณะดานสังคม 
 

3.3.2   สมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 
1) รายจายดานการศึกษาของปกอนหนานาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจาย

ดานการศึกษา 
2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ คือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร

ตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร, คาสัมประสิทธ์ิ GINI, ผลิตภัณฑมวลรวม
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ภายในประเทศ (GDP), รายไดรวมของรัฐบาลนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายดาน
การศึกษา 

3) ปจจัยดานสังคม คือจํานวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา, จํานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา, จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน, จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา, สัดสวนประชากรในเขตเมืองนาจะมีความสัมพันธ
ทางบวกกับรายจายดานการศึกษา 

4) ปจจัยดานการเมืองคือ จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
รายจายประจําป, การเลือกตั้ง, ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล, สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง
, จํานวนครูนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายดานการศึกษา 

5) ปจจัยดานโลกาภิวัตน คือสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ, มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศนาจะมีความสัมพันธทางบวก
กับรายจายดานการศึกษา 
  

3.3.3  สมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข 
1) รายจายดานการสาธารณสุขของปกอนหนานาจะมีความสัมพันธทางบวกกับ

รายจายดานการสาธารณสุข 
2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ คือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร

ตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร, คาสัมประสิทธ์ิ GINI, ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP), รายไดรวมของรัฐบาลนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายดานการ
สาธารณสุข 

3) ปจจัยดานสังคม คืออัตราการเกิด, อัตราการตาย, อายุขัยเฉล่ีย, จํานวน
ประชากรท่ีมีอายุ 0-14 ป, จํานวนประชากรที่มีอายุ 15-64 ป, จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป, 
สัดสวนประชากรในเขตเมือง, จํานวนแพทยนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายดานการ
สาธารณสุข 

4) ปจจัยดานการเมืองคือ จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
รายจายประจําป, การเลือกตั้ง, ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล, สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง
นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายดานการสาธารณสุข 

5) ปจจัยดานโลกาภิวัตน คือสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ, มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ นาจะมีความสัมพันธทางบวก
กับรายจายดานการสาธารณสุข 
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3.3.4   สมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห 
1) รายจายดานการสังคมสงเคราะหของปกอนหนานาจะมีความสัมพันธทางบวก

กับรายจายดานการสังคมสงเคราะห 
2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ คือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร

ตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร, คาสัมประสิทธ์ิ GINI, ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP), อัตราเงินเฟอ, อัตราดอกเบ้ียเงินกู, สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ, รายไดรวมของรัฐบาลนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับรายจายดานการสังคม
สงเคราะห 

3) ปจจัยดานสังคม คือจํานวนประชากรที่มีอายุ 0-14 ป, จํานวนประชากรที่มีอายุ 
65 ปข้ึนไป, จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง, อัตราการวางงาน, สัดสวนประชากรในเขตเมืองนาจะ
มีความสัมพันธทางบวกกับรายจายดานการสังคมสงเคราะห 

4) ปจจัยดานการเมืองคือ จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

รายจายประจําป, การเลือกตั้ง, ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล, สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง
, จํานวนขาราชการ, อัตราการมีสวนรวมของแรงงาน, จํานวนสหภาพแรงงาน นาจะมีความสัมพันธ
ทางบวกกับรายจายดานการสังคมสงเคราะห 

5) ปจจัยดานโลกาภิวัตน คือสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ, มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ นาจะมีความสัมพันธทางบวก
กับรายจายดานการสังคมสงเคราะห 
  

3.3.5   สมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับผลของปจจัยเชิงนโยบายตอการกระจายรายได 
ปจจัยเชิงนโยบายคือ รายจายสาธารณะดานสังคม รายจายดานการศึกษา รายจายดานการ

สาธารณสุข รายจายดานการสังคมสงเคราะห นาจะมีความสัมพันธเชิงลบกับสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรและคาสัมประสิทธ์ิ 
GINI 

 

3.3.6  สมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับผลของปจจัยภายนอกอื่นๆ ตอการกระจายรายได 
1) ปจจัยดานเศรษฐกิจ คือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP), สัดสวนการ

ออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ, สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร

ตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร, คาสัมประสิทธ์ิ GINI, จํานวนภาษีทางออมท่ีจัดเก็บ 
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นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรและคาสัมประสิทธ์ิ GINI 

2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ คือ จํานวนภาษีทางตรงท่ีจัดเก็บ นาจะมีความสัมพันธ
ทางบวกกับสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 
ภาคการเกษตรและคาสัมประสิทธ์ิ GINI 

3) ปจจัยดานสังคม คือจํานวนประชากรที่มีอายุ 0-14 ป, จํานวนประชากรที่มีอายุ 
65 ปข้ึนไป, จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง, จํานวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา, จํานวน
นักเรียนระดับอุดมศึกษา นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอก
ภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรและคาสัมประสิทธ์ิ GINI 

4) ปจจัยดานสังคม คือ จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา, จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน, จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, นาจะมีความสัมพันธทางลบกับ
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร
และคาสัมประสิทธ์ิ GINI 

5) ปจจัยดานการเมือง คือความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล, สัดสวนของผูมา
ใชสิทธิเลือกตั้ง, จํานวนสหภาพแรงงานนาจะมีความสัมพันธทางลบกับสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรและคาสัมประสิทธ์ิ GINI 

6) ปจจัยดานโลกาภิวัตน คือสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ, มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศนาจะมีความสัมพันธทางบวก
กับสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตรและคาสัมประสิทธ์ิ GINI 

 

3.4  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.4.1  ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้ใชตัวเลขขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายปซ่ึงเปนขอมูลอนุกรมเวลา 

(Time Series Data) ตั้งแตป พ.ศ. 2520-2550 โดยท่ีมาของขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก  1) ขอมูล
รายจายสาธารณะดานสังคมจากสํานักงบประมาณ  2) ขอมูลปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และโลกาภิวัตนจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และฐานขอมูลอิเล็คทรอนิคของธนาคารโลก (World Bank)  3) ขอมูลการกระจาย
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รายไดจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหง
ประเทศไทย 
 

3.4.2  วิธีการในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรโดยใช

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหหา
ความสัมพันธของตัวแปรตามท่ีมีตัวแปรเหตุ (ตัวแปรอิสระ) 2 ตัวแปรข้ึนไป ดวยวิธีกําลังสองนอย
ท่ีสุด (Least Square Method)  

โดยในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนั้นผูศึกษาจะทํา
การพิจารณาวาตัวแปรอิสระน้ันมีความสัมพันธกันเองในระดับสูงหรือปญหาการสัมพันธระหวาง
ตัวแปร (Multicolinearity) หรือไมเสียกอน โดยการวิเคราะหสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 
ซ่ึงถามีความสัมพันธเกิน 0.80 แสดงวาเกิดปญหา  Multicolinearity (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2545 
: 90)  ท้ังนี้หากเกิดปญหาดังกลาวการแกไขอาจทําได  2 แนวทาง (ยุทธ ไกยวรรณ, 2553: 128-129)  
คือ 1) นําตัวแปรเหตุท่ีมีความสัมพันธกันเองสูงออกจากสมการ หรือ 2) รวมตัวแปรท่ีสัมพันธกันไว
เขาไวดวยกัน จากน้ันจึงนําตัวแปรท่ีผานเงื่อนไข Multicolinearity แลวเขาสูการวิเคราะหหา
ความสัมพันธในรูปสมการตอไป สําหรับการศึกษาคร้ังนี้จะแกไขโดยการนําตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพันธกันเองออกจากการวิเคราะห โดยในการคัดเลือกตัวแปรท่ีเปนตัวแทนของตัวแปรท่ีมี
ปญหาความสัมพันธกันเอง ผูศึกษาจะพิจารณาวาตัวแปรใดมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมากท่ีสุด
ก็จะคงตัวแปรนั้น และนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรดังกลาวออกจากการวิเคราะห จากน้ัน
จึงคอยพิจารณาตอไปวาตัวแปรท่ีเหลือยังมีความสัมพันธกันเองอยูหรือไม ถาหากยังมีความสัมพันธ
กันเองอยู ก็จะดําเนินการเชนเดียวกันกับข้ันตอนแรกคือ พิจารณาวาตัวแปรใดมีความสัมพันธกับตัว
แปรตามในลําดับรองลงมาก็จะคงตัวแปรนั้นไว และนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรดังกลาว
ออกจากการวิ เคราะห  ดําเนินการเชนนี้ไปเร่ือยๆ  จนกระท่ังตัวแปรอิสระท่ีเหลืออยูไม มี
ความสัมพันธกันเอง จึงคอยนําตัวแปรท่ีเหลือท้ังหมดเขาสูการวิเคราะหตอไป 

นอกจากนี้ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษายังไดทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของ
ความคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity) วามีคาคงท่ีหรือไม ซ่ึงพิจารณาจากการกระจายระหวางคา
ความคลาดเคล่ือนถดถอยมาตรฐาน (Regression Standardized Residual) กับคาประมาณถดถอย
มาตรฐาน (Regression Standardized Predicted Value) และใชวิธีการทดสอบทางสถิติ โดยวิธี 
Breusch-Pagan Test โดยมี Null Hypothesis ดังน้ี 
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H0 : β1 = β1 =…. βp = 0 

H1 : อยางนอยตัวหนึ่งไมเทากับศูนย 

ซ่ึง หากคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว (0.05) ก็แสดง

วาไมมีปญหา Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

ท้ังนี้ในการพิจารณาผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจะพิจารณาจากคา R-Square ซ่ึงเปน

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ โดย  R-Square  หมายถึงสัดสวนหรือเปอรเซนตท่ีตัวแปรอิสระ สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได โดยในการพิจารณาวาสมการที่วิเคราะหมาไดนั้นมี

ความเหมาะสมและเชื่อถือไดหรือไมนั้น โดยทั่วไปจะกําหนดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง

สามารถพิจารณาจากคาระดับนัยสําคัญของคาสถิติ t-Test ซ่ึงหาก มีคานอยกวา 0.05 แสดงวา

สมการที่วิเคราะหมาไดนั้นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได 

สําหรับการวิเคราะหวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตามหรือไม จะทํา

การพิจารณาคา T-Statistic โดยมีสมมติฐานหลักคือ ตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกันกับตัว

แปรตาม ซ่ึงหากพบวาปฏิเสธสมมติฐานหลักคือคา Prob มีคานอยกวา 0.05  แสดงวาตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (กัลยา วานิชบัญชา, 2552) 

อยางไรก็ดีการใชขอมูลอนุกรมเวลาอาจกอใหเกิดปญหา Autocorrelation หรือสหสัมพันธ

ของตัวแปรรบกวน (Residual) ซ่ึงอาจทําใหคาพารามิเตอรท่ีประมาณไดเกิดความไมมี

ประสิทธิภาพ อาจมีสาเหตุมาจาก การละเลยตัวแปรที่มีความสําคัญออกจากฟงกช่ันที่ศึกษา หรือ 

การกําหนดรูปแบบทางคณิตศาสตรของสมการผิดไปจากความเปนจริง ดังนั้นสามารถทดสอบ

ปญหาดังกลาว โดยพิจารณาจากคา Durbin-Watson  Test ถาหากคา Durbin-Watson อยูระหวาง 1.5-2.5  

(เพ็ญแข  แสงแกว, 2544:  13-23) แสดงวาตัวแปรรบกวนไมมีความสัมพันธกัน หรือไมเกิดปญหา 

Autocorrelation 

 

3.4.3  แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาโดย ใชเครื่องมือคือการสรางแบบจําลอง

ท่ีเปนฟงกช่ันทางคณิตศาสตรและสมการถดถอยพหุท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับ

ตัวแปรอิสระตางๆที่ใชศึกษา โดยแบงแบบจําลองออกเปน 2 กลุมคือ 

1)  แบบจําลองที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม  

2)  แบบจําลองที่ใชในการศึกษาผลของรายจายสาธารณะดานสังคมที่มีตอการ

กระจายรายได 

โดยในการวัดอิทธิพลของตัวแปรดังกลาวที่มีตอรายจายดานสังคมจะแบงใหอยูใน

รูปสมการแบบลอกการีท่ึม (Log-log Function) เพื่อปรับหนวยของทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
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ใหอยูในรูปรอยละ หรือยูในหนวยเดียวกันท้ังหมด ซ่ึงจะทําใหการคาดการณความสัมพันธของตัว
แปรถูกตองมากยิ่งข้ึน 

1)  แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
ประกอบดวย 4 แบบจําลองยอยคือ 1) แบบจําลองปจจัยท่ีมีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสังคม 2) แบบจําลองปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 3) แบบจําลองปจจัยท่ีมีผล
ตอรายจายดานการสาธารณสุข และ 4) แบบจําลองปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห  
 
แบบจําลองท่ี 1  ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
TOT  =  1+5TOT(-1)+6NAGAG+24GINI 

+7GDP+8REV+10BIRTH+11DEATH 
+12LIFE+13POP1+14POP2+14POP3+23URBAN+67UNEM 
+16POL1+17POL2+18POL3+19POL4+ 20POL5+21GOB1+22GOB2 

 
แบบจําลองท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 
EDU  =   2+25EDU(-1)+26NAGAG+41GINI +27GDP+ 28REV+ 29EDU1+ 

30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+40URBAN +34POL1+ 
35POL2+ 36POL3+37POL4++37POL638GOB1+ 39GOB2  

 
แบบจําลองท่ี 3  ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข 
HEALTH = 3+42HEALTH(-1)+ 43NAGAG +60GINI+44GDP +45REV+ 

46BIRTH+ 47DEATH+48LIFE+50POP1+51POP2+52POP3+59URBAN 
+49MED +53POL1+54POL2+55POL3+ 56POL4+57GOB1+58GOB2 

 
แบบจําลองท่ี 4  ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห 
SOCI =   4+61SOCI(1)+62NAGAG+79GINI 

+63GDP+64REV+65POP1+66POP3+ 
68FEMALE+78URBAN+67UNEM+69POL1+70POL2+71POL3+72PO
L4+ 72POL5  +74POL7 +75POL8+76GOB1+77GOB2 

  
2)  แบบจําลองท่ีใชในการศึกษาผลของรายจายสาธารณะดานสังคมท่ีมีตอการ

กระจายรายได 



  100 

ประกอบดวยแบบจําลองยอยคือ 1) แบบจําลองผลของรายจายสาธารณะดาน
สังคมท่ีมีตอการกระจายรายได 2) แบบจําลองผลของรายจายดานการศึกษาท่ีมีตอการกระจาย
รายได 3) แบบจําลองผลของรายจายดานการสาธารณสุขท่ีมีตอการกระจายรายไดและ 4) 
แบบจําลองผลของรายจายดานการสังคมสงเคราะหท่ีมีตอการกระจายรายได 

แบบจําลองผลของรายจายสาธารณะดานสังคมท่ีมีตอการกระจายรายได 
ประกอบดวย 2 แบบจําลองคือ 
แบบจําลองท่ี 1  
GINI  =  β1+26TOT + 6NAGAG +7GDP +β11SAVE+β12TAXDI+β13TAXIN 

+29EDU1+ 30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+ 65POP1+66POP3+ 
68FEMALE + 18POL3+19POL4+75POL8+24GOB1+25GOB2  

 
แบบจําลองท่ี 2  
NAGAG  =   β2+44TOT + 24GINI +7GDP +β29SAVE+β30TAXDI+β31TAXIN 

+29EDU1+ 30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+65POP1+66POP3+ 
68FEMALE +18POL3+19POL4+75POL8+42GOB1+43GOB2  

 
แบบจําลองผลของรายจายดานการศึกษาท่ีมีตอการกระจายรายได ประกอบดวย 2 

แบบจําลองคือ 
แบบจําลองท่ี 1  
GINI  =   β3+62EDU + 6NAGAG +7GDP +β47SAVE+β48TAXDI+β49TAXIN 

+29EDU1+ 30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+65POP1+66POP3+ 
68FEMALE +18POL3+19POL4+75POL8+60GOB1+61GOB2  

 
แบบจําลองท่ี 2  
NAGAG  =   β4+80EDU +24GINI +7GDP +β65SAVE+β66TAXDI+β67TAXIN+ 

29EDU1+ 30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+65POP1+66POP3+ 
68FEMALE + 18POL3+19POL4+ 75POL8+78GOB1+79GOB2  

 
แบบจําลองผลของรายจายดานการสาธารณสุขท่ีมีตอการกระจายรายได 

ประกอบดวย 2 แบบจําลองคือ 
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แบบจําลองท่ี 1  
GINI  =   β5+98HEALTH + 6NAGAG +7GDP 

+β83SAVE+β84TAXDI+β85TAXIN+ 29EDU1+ 
30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+ 65POP1+66POP3+ 
68FEMALE +18POL3+19POL4+ 75POL8+96GOB1+97GOB2  

 
แบบจําลองท่ี 2  
NAGAG  =   β6+116HEALTH +24GINI +7GDP 

+β101SAVE+β102TAXDI+β103TAXIN+ 29EDU1+ 
30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+ 65POP1+66POP3+ 
68FEMALE +18POL3+19POL4+ 75POL8+114GOB1+115GOB2   

 
แบบจําลองผลของรายจายดานการสังคมสงเคราะหท่ีมีตอการกระจายรายได 

ประกอบดวย 2 แบบจําลองคือ 
แบบจําลองท่ี 1  
GINI  =   β7+134SOCI + 6NAGAG +7GDP 

+β119SAVE+β120TAXDI+β121TAXIN+ 29EDU1+ 
30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+ 65POP1+66POP3+ 
68FEMALE +18POL3+19POL4+75POL8+132GOB1+133GOB2  

 
แบบจําลองท่ี 2  
NAGAG  =   β8+151 SOCI +24GINI +7GDP +β137SAVE+β138TAXDI+β139TAXIN+ 

29EDU1+ 30EDU2+31EDU3+32EDU4+33EDU5+ 65POP1+66POP3+ 
68FEMALE +18POL3+19POL4+ 75POL8+149GOB1+150GOB2  

กําหนดให 
1, …,4, β1,…,β8 = คาคงท่ี 
5,…, 79, β9,…,β151 = คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ 
TOT    =  รายจายสาธารณะดานสังคม 
EDU    = รายจายดานการศึกษา 
HEALTH  =  รายจายดานการสาธารณสุข 
SOCI   =  รายจายดานการสังคมสงเคราะห 
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ปจจัยดานการตัดสินใจ 
TOT(-1)  = รายจายสาธารณะดานสังคมของปกอนหนา 
EDU(-1)  = รายจายดานการศึกษาของปกอนหนา 
HEALTH(-1)  =  รายจายดานการสาธารณสุขของปกอนหนา 
SOCI(-1)  =  รายจายดานการสังคมสงเคราะหของปกอนหนา 
 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
GDP    =  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  
REV   = รายไดรวมของรัฐบาล 
GINI   = คาสัมประสิทธ์ิ GINI 
NAGAG  = สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ  
          ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 
TAXDI   = จํานวนภาษีทางตรงท่ีจัดเก็บ 

TAXIN   = จํานวนภาษีทางออมท่ีจัดเก็บ 

SAVE   = สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
 
ปจจัยทางดานสังคม 
BIRTH    = อัตราการเกิด  
DEATH   = อัตราการตาย 
LIFE    = อายุขัยเฉล่ีย 
EDU1    = จํานวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
EDU2    = จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
EDU3    = จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
EDU4    = จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
EDU5    = จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา 
POP1   = จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 – 14 ป 
POP2   = จํานวนประชากรที่มีอายุ 15 - 64 ป 
POP3   = จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป 
UNEM   = อัตราการวางงาน 
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URBAN  = สัดสวนประชากรในเขตเมือง 
MED    = จํานวนแพทย 
FEMALE  = จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง 
 
ปจจัยดานการเมือง 
POL1   = จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจาย 

ประจําป 
POL2  = การเลือกตั้ง (1 = ชวงเวลา 1 ปกอนการเลือกตั้ง และ 0 =  
   ชวงเวลาปกติท่ีไมมีการเลือกตั้ง) 
POL3  = ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (1 = ชวงปท่ีรัฐบาลมาจาก 
   การเลือกตั้ง และ 0 = ชวงปท่ีรัฐบาลไมไดมาจากการเลือกตั้ง) 
POL4  = สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
POL5    =  จํานวนขาราชการ 
POL6    = จํานวนครู 
POL7   = อัตราการมีสวนรวมของแรงงาน 
POL8   = จํานวนสหภาพแรงงาน 
 
ปจจัยทางดานโลกาภิวัฒน 
GOB1   = สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวม 

ภายในประเทศ 
GOB2   = มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ 



    
บทท่ี 4 

 
นโยบายสังคมและการกระจายรายไดของไทย 

 
เนื้อหาในสวนนี้เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะทําใหมองเห็นการเปล่ียนแปลง

ของรายจายสาธารณะดานสังคม ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ตลอดจนผลของ
รายจายสาธารณะดานสังคมท่ีมีตอการกระจายรายไดของไทยไดอยางละเอียดและชัดเจนมากข้ึน 
อีกท้ังเปนการเติมเต็มการศึกษาในเชิงปริมาณท่ีอาศัยการทบทวนวรรณกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
กําหนดปจจัยและตัวแปร เพื่อตอบคําถามการวิจัยท่ีกําหนดข้ึน ซ่ึงลําพังการใชการวิเคราะหเชิง
ปริมาณเพียงอยางเดียวยอมทําใหขาดความละเอียดลึกซ้ึงเพียงพอท่ีจะสรางความเขาใจวาเหตุใด ผล
การศึกษาหรือความสัมพันธของตัวแปรจึงเปนไปในทิศทางดังกลาว ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
การศึกษาในสวนนี้โดยจะเปนการพิจารณาถึงปรากฏการณท่ีเปนบริบทของสังคมไทยซ่ึงเปนหนวย
วิเคราะห (Unit of Analysis) ของการศึกษาในครั้งนี้ โดยการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับนโยบาย
สังคมและการกระจายรายไดของไทยจะแบงเนื้อหาเปน 2 สวนหลักคือ 1) ภาพรวมของนโยบาย
สังคมและรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหภาพรวมเก่ียวกับ
นโยบายสังคมของไทย วามีสาระสําคัญอะไรบาง รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับรายจายสาธารณะดาน
สังคมของไทยวาประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง มีการเปล่ียนแปลงของรายจายเปนอยางไร 
และมีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอนโยบายสังคมและรายจายสาธารณะดานสังคมในบริบทของไทย และ
สวนท่ี 2) จะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายสังคมและผลตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ เนื้อหาใน
สวนนี้จะเปนการวิเคราะหถึงนโยบายสังคมในรายละเอียดโดยพิจารณาเฉพาะนโยบายท่ีเปน
องคประกอบหลักของนโยบายสังคมซ่ึงประกอบดวยนโยบาย 3 ดาน คือ 1) นโยบายดานการศึกษา  
2) นโยบายดานการสาธารณสุข  และ 3) นโยบายดานการสังคมสงเคราะห โดยจะทําการวิเคราะห
เนื้อหาสาระของนโยบายและการเปล่ียนแปลงของรายจายในแตละดาน ตลอดจนผลของนโยบาย
แตละดานท่ีมีตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
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4.1  ภาพรวมของนโยบายสังคมและรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย 

 

4.1.1  นโยบายสังคมของไทย 

การดําเนินงานของภาครัฐไทยที่เกี่ยวกับนโยบายสังคมเปนสิ่งที่มีมาตั้งแตการปกครองใน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน โดย

ในยุคแรกนั้นนโยบายสังคมของไทยมีหลักฐานปรากฏชัดเจน ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมาโดย

ในชวงเวลาดังกลาว มีความพยายามปฏิรูปประเทศใหทันสมัยหลายดานเพื่อดํารงไวซ่ึงเอกราช

อธิปไตยของชาติ  ท้ังนี้นโยบายสังคมที่เกิดขึ้นในหวงเวลาดังกลาว มีการดําเนินงานที่สําคัญไดแก 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553 : 11-17) 

4.1.1.1 ดานการสาธารณสุข รัชกาลที่ 5 ไดทรงกอตั้งโรงพยาบาลศิริราชขึ้นในป 

พ.ศ. 2429 โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหการสงเคราะหดานการรักษาพยาบาลแกคนยากจน 

นอกจากนี้ยังไดทรงจัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม” ข้ึนในป พ.ศ. 2436 เพื่อชวยเหลือและ

บรรเทาทุกขใหแกทหารที่ไดรับบาดเจ็บระหวางการสูรบจากกรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ.112 

4.1.1.2 ดานการศึกษา รัชกาลที่ 5 ทรงใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาเปนอยาง

มาก ทําใหในรัชสมัยของพระองคไดทรงขยายการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองให

กวางขวางออกไป เพื่อประโยชนในการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยมุงเนนใน

ระดับประถมศึกษาดวยการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ข้ึนเปนครั้งแรก และตอมา

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ไดมีการออกพระราชบัญญัติบังคับเด็กเขาเลาเรียน ขณะเดียวกันก็ทรงสงเสริม

การศึกษาดานวิชาชีพ และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 

ไดทรงขยายการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาออกไปใหกวางขวาง ทรงสงเสริมการ

เรียนวิชาชีพในโรงเรียนทุกระดับ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษารวมทั้งมุงเนนใหมีการปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาใหดีข้ึนดวย 

4.1.1.3 ดานการจัดบริการสังคมและการสังคมสงเคราะห นโยบายสังคมดานนี้

เปนไปเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายหลัก ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงจัดบริการขึ้นเพื่อตอบสนอง

ขาราชการเปนกลุมแรก โดยมีการตรากฎหมายสําคัญ 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.รักษาพยาบาลขาราชการ 

พ.ศ. 2444 และ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2444  ซ่ึงดําเนินการพรอมกับการปฏิรูป

ระบบราชการ เพื่อใหเปนกลไกหลักในการนําพาความเจริญมาสูประเทศชาติ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 

ไดใหความสําคัญกับการสงเคราะหกลุมเด็ก ดวยการจัดตั้งสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี

ขึ้นมาเมื่อป พ.ศ.2454 และในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงขยายการสังคมเคราะหใหครอบคลุมประชาชน

กลุมตางๆมากขึ้น 
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ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน

ระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ.2475 เปนตนมา คณะราษฎรซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายใหผูคนในสังคมมีความเสมอ

ภาคทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยังมุงพัฒนาดานการศึกษาอยางตอเนื่องเต็มที่ เพื่อพัฒนา

กําลังคนใหกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตดวยเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองยังไมมี

ความมั่นคง เนื่องจากยังมีความขัดแยงระหวางกลุมอํานาจ เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นหลายครั้ง 

ซํ้ายังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2487) เมื่อสิ้นสุดแลวยังเกิดสงครามเย็นตอเนื่องมาอีก

ยาวนาน สงผลใหตลอดหวงเวลาเกือบ 30 ป (พ.ศ.2475-2503) การพัฒนาประเทศไมเปนไปตาม

เจตนารมณท่ีตองการปฏิรูปการปกครองมาสูความเปนประชาธิปไตย สภาพความเปนอยูของราษฎร

สวนใหญยังคงมีความยากลําบาก อยางไรก็ตาม ภาครัฐก็ยังขับเคลื่อนนโยบายสังคมมาอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 

1)  การจัดตั้งโรงพยาบาลในสวนภูมิภาคและขยายงานบริการสูชนบท

เพิ่มขึ้น ภายหลังจากมีการประกาศใช พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่3) พ.ศ.2485 ได

ถือกําเนิดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น สงผลใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลในสวนภูมิภาคและการขยาย

งานบริการสูชนบทมากขึ้น ตอมาในป พ.ศ. 2500 ไดมีการกอตั้งสมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณ

ข้ึนที่วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ ซ่ึงเปนจุดกําเนิดใหการแพทยแผนโบราณมีบทบาทสําคัญตอใหบริการดาน

สาธารณสุขควบคูกับการแพทยแผนปจจุบันมาเปนลําดับ จนถึงปจจุบันมีโรงเรียนแพทยแผน

โบราณท่ีมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องอยูเปนจํานวนมากทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด 

2)  การขยายการศึกษาระดับประถมสูพ้ืนที่ชนบท พรอมกับนําระบบ

การศึกษาของชาติตะวันตกมาเปนแมแบบการศึกษาไทย ในชวงแรกภายใตระบอบประชาธิปไตย

ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการจัดการศึกษาทั้งในดานปริมาณและปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา โดยมุงขยายการศึกษาภาคบังคับใหกระจายไปสูพ้ืนที่ท่ีหางไกลในชนบท พรอมทั้งผลิต

ครูใหเพียงพอ แตเมื่อเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2 การพัฒนาก็หยุดชะงักจนเมื่อสิ้นสุดสงคราม 

รัฐบาลจึงเรงใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงการศึกษาในทุกดานทุกระดับใหมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาที่เปนการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งใหทุนอุดหนุน

การจัดการศึกษาของเอกชน ท่ีสําคัญในป พ.ศ.2479 ไดมีการปรับปรุงแผนการศึกษาที่เคย

ประกาศใชครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2375 โดยปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนระยะๆ 

ท่ีเปนการนําเอาระบบการศึกษาของชาติตะวันตกมาเปนแมแบบการศึกษาไทย 

3)  การขยายการสงเคราะหใหครอบคลุมกลุมเปาหมายตางๆมากขึ้น 

ในชวงนี้รัฐบาลไดขยายการสงเคราะหแกกลุมเปาหมายตางๆมากขึ้น ดวยการใหเงินสงเคราะห การ
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ฝกอบรม เงินกูยืมและชวยเหลืออื่นๆ เพื่อชวยเหลือกลุมคนที่ควรไดรับการชวยเหลือ ไดแก สตรี

ดอยโอกาส เด็กกําพรา เด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวยากจน คนพิการ ผูประสบภัยธรรมชาติ 

และทหารผานศึก นอกจากนี้ยังมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อใหการดูและกับคนบางกลุมเปนกรณี

พิเศษคือ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2484 เพื่อชวยเหลือคนขอทานที่เปนคนชราภาพ หรือเปน

คนวิกลจริตพิการ หรือเปนคนมีโรคที่ไมสามารถประกอบอาชีพ ไมมีรายไดเลี้ยงชีพ โดยจัดใหคน

เหลานี้ไปอยูในสถานสงเคราะห ดานกลไกการดําเนินงานนั้น มีการตั้งกรมประชาสงเคราะหเพื่อ

เปนกลไกขับเคลื่อนงานดานการสังคมสงเคราะหเมื่อป พ.ศ. 2483 รวมทั้งจัดตั้งคณะสังคม

สงเคราะหศาสตรข้ึนมาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อปพ.ศ. 2497 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู

ดานสังคมสงเคราะหโดยตรง 

4)  การขยายการจัดสวัสดิการแกกลุมขาราชการเพิ่มขึ้น รัฐบาลไดใหการ

คุมครองแกกลุมขาราชการเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายจากการเจ็บปวย

เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498 โดยเฉพาะทหาร ตํารวจ ท่ีตองพิการหรือเสียชีวิตจนตนเองหรือ

ครอบครัวตองเดือดรอน ใหไดรับบํานาญพิเศษนอกเหนือจากบําเหน็จบํานาญตามปรกติ 

ตอมาเมื่อเริ่มมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใชในป พ.ศ.2504 

ในชวงนี้เปนชวงที่ประเทศตางๆทั่วโลกเรงฟนฟูบูรณะประเทศหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และ

อยูในชวงของการเกิดสงครามเย็นตามมาอีกยาวนานถึง 46 ป สําหรับประเทศไทย ถึงแมวาจะมี

ความผันผวนทางการเมืองสูงและเขาสูจุดวิกฤตหลายครั้ง แตรัฐบาลทุกสมัยยังคงมุงฟนฟูเศรษฐกิจ

เปนหลักโดยใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติเปนเครื่องมือในการพัฒนา

ประเทศ ซ่ึงตลอดระยะเวลาของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ต้ังแตฉบับที่ 1-7 

(พ.ศ. 2504-2539) ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักมาโดยตลอด ซ่ึงในชวงแผนฯ 

ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 2 ท่ีมุงการลงทุนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ไดนําไปสูการปรับเปลี่ยน

โครงสรางเศรษฐกิจจากเดิมที่เคยเนนการผลิตภาคเกษตร มาใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม

และบริการมากขึ้น และกลายเปนกลไกหลักในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจนถึง

ปจจุบัน 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

ประชากรในชวงเบบี้บูม (พ.ศ.2506-2526) ไดสงผลใหโครงสรางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามมาซ่ึง

ภาครัฐของไทยก็ไดมีนโยบายสังคมที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ท่ีสําคัญไดแก 

1)  ดานการสาธารณสุขและการศึกษา ไดมีความรวมมือกับตางประเทศ

ดานสุขอนามัย การสรางภูมิคุมกันโรค และการขจัดโรคหลายชนิด สงผลใหอัตราการตายของ

ประชากรวัยเจริญพันธุ รวมทั้งอัตราการตายของทารกและเด็กลดลง ทําใหประชากรของไทย
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ในชวงป พ.ศ. 2506-2526 มีการเกิดมากกวา1 ลานคนตอป สงผลใหป พ.ศ. 2513 ไดเริ่มดําเนิน

โครงการวางแผนครอบครัวมาอยางตอเนื่อง เพื่อควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรใหเพิ่มอยาง

ชาๆ และมีจํานวนที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม จากประชากรเด็กที่เกิดขึ้นจํานวนมาก สงผลใหรัฐตอง

เรงขยายบริการทางการศึกษา ควบคูกับการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงบริบททาง

การศึกษาและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น โดยนําความรูท่ีไดมาพัฒนาตนเองและสังคม หรือที่เรียกวา 

“การจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม”  

2)  ดานการสังคมสงเคราะห นโยบายสังคมในสวนนี้สามารถแบงเปน 2 

เรื่องตามกลุมเปาหมายของการดําเนินการคือ กลุมผูทํางานในภาคเศรษฐกิจ และกลุมผูดอยโอกาส

ในสังคม  

(1) กลุมผูทํางานในภาคเศรษฐกิจ นโยบายสังคมที่มุงตอบสนองกลุม

ผูทํางานในภาคเศรษฐกิจเกิดจากโครงสรางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ สงผลใหประชากรวัยแรงงานมีการเคลื่อนยายจากการทํางานภาคเกษตรซึ่งเปนภาค

เศรษฐกิจนอกระบบ ไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ซ่ึงสวนใหญอยูในภาคเศรษฐกิจใน

ระบบ ทําใหลักษณะการจางงานมีความเปนแบบแผนมากขึ้น สงผลใหภาครัฐตองนําระบบการ

ประกันสังคม (social insurance) เขามาใช โดยมีการจัดตั้งกองทุนตางๆ ข้ึนเพื่อใหการคุมครองผูทํา

งานเฉพาะที่อยูในภาคเศรษฐกิจในระบบ ประกอบดวยลูกจางเอกชน ขาราชการ และครูโรงเรียน

เอกชน กลาวคือ ในป พ.ศ.2515 ไดจัดตั้งสํานักงานกองทุนเงินทดแทนขึ้น เพื่อใหความคุมครองแก

ลูกจางเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ซึ่งนับวาเปนกาวแรกของการประกันสังคม

ในประเทศไทยที่ใหหลักประกันแกลูกจางในการทํางาน การจัดตั้งกองทุนสงเคราะหครูใหญและ

ครูเอกชน และไดมีการขยายการคุมครองดานเงินทุนเลี้ยงชีพในป พ.ศ.2525 ตลอดจนมีการจัดตั้ง

สํานักงานประกันสังคมขึ้นตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อใหการคุมครองสมาชิกกองทุน

ประกันสังคมในระยะแรก 4 กรณีคือ เจ็บปวย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย จากนั้นในป 2536 

ไดขยายการคุมครองสถานประกอบการที่มีลูกจาง 10 คนขึ้นไปในสวนของขาราชการไดมีการตั้ง

ต้ังกองทุนตาม พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อสงเสริมการออมและสราง

หลักประกันใหแกกลุมขาราชการเมื่อออกจากราชการ 

(2) กลุมผูดอยโอกาสในสังคม นโยบายสังคมในสวนนี้จะเปนเรื่อง

เกี่ยวกับการชวยเหลือทางสังคม (Social  Assistance) ซึ่งที่ผานมาจะอยูภายใตการดําเนินงานของ

กรมประชาสงเคราะหมาโดยตลอดนับจากการกอตั้งกรมแหงนี้ข้ึนมาเมื่อป พ.ศ. 2483 โดยการ

ดําเนินการของกรมประชาสงเคราะหสวนใหญจะเนนการบริการชวยเหลือประชาชนที่มีปญหา

ความเดือดรอน และชวยเหลือตนเองไมได แตภายหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ท่ี 3  (พ.ศ.2515-2519) เปนตนมา การดําเนินการของกรมประชาสงเคราะหไดเริ่มหันไปให
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ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมมากขึ้น โดยมุงพัฒนาและขยายระบบบริการดานสุขภาพไปสู

ชนบท โดยเฉพาะในระดับตําบลและระดับอําเภอ ประกอบกับมีการผลักดันระบบการคลังภาครัฐ

ในการอุดหนุนคนจน (Target the Poor) ออกมาใชต้ังแตป พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา

ระบบสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยและผูท่ีสังคมสมควรชวยเหลือเกื้อกูล สงผลใหกระทรวง

สาธารณสุขเปนอีกกลไกหนึ่งของภาครัฐที่ใหความชวยเหลือประชาชนกลุมดังกลาวไดอยาง

กวางขวางขึ้น ซึ่งกลุมเปาหมายประกอบดวย เด็กอายุตํ่ากวา12 ป และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ผูสูงอายุ ผูพิการ พระภิกษุ สามเณรหรือผูนําศาสนาอื่นๆ ทหารผานศึกและครอบครัว ซ่ึงกลุมคน

เหลานี้จะไดรับการรักษาพยาบาลที่จําเปนโดยไมเสียคาใชจาย ผานทางโครงการสวัสดิการ

ประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของนโยบายสังคมเกิดขึ้นอีกครั้งในชวงป 

พ.ศ.2540 ซ่ึงเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 ท่ีไดใหหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพและ

ความเทาเทียมกันของประชาชน ควบคูกับการกําหนดใหมีกลไกใหมๆที่จะสรางความเปนธรรมใน

สังคม โดยนโยบายสังคมที่สําคัญในชวงนี้ไดแก  1) ดานการศึกษา มีการตรา พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดมุงใหมีการจัดบริการเรียนฟรี 12 ป สําหรับกลุมเด็กที่เรียนระดับการศึกษา

ภาคบังคับ (ม.1-3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.1-6 และ ปวช. 1-3 รวมทั้งจัดบริการดานการศึกษา

ฟรีตลอดชีวิตสําหรับกลุมผูพิการ 2) ดานการสาธารณสุข มีการตรา พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. 2545 ควบคูไปกับการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 3)  ดานการสังคม

สงเคราะห มีการขยายความคุมครองทั้งในเชิงเนื้อหาการคุมครองและกลุมเปาหมายของการ

คุมครองใหกวางขวางมากขึ้นดังจะเห็นไดจากกองทุนประกันสังคมไดขยายความคุมครอง

ประกันสังคมเพิ่มขึ้นอีก 2 กรณีในป พ.ศ. 2541 คือ การสงเคราะหบุตรและการชราภาพ จากนั้นในป 

พ.ศ. 2545 ไดขยายการคุมครองสถานประกอบการที่มีลูกจาง 1 คนขึ้นไป และป พ.ศ. 2547 ไดขยาย

ความคุมครองประกันสังคมในกรณีการวางงานเพิ่มขึ้นดวย 

 

4.1.2  การเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย 

การดําเนินงานของภาครัฐของไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสังคมเปนสิ่งที่มีมาตั้งแตการ

ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและไดมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาเปนลําดับจนถึง

ปจจุบัน  ท้ังนี้หากพิจารณาการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงของนโยบายสังคมโดยผานการวิเคราะห

รายจายสาธารณะดานสังคมของไทย   จะพบวาในการจําแนกงบประมาณรายจายตามลักษณะงาน

ของไทยนั้น สํานักงบประมาณ  ไดแบงงบประมาณรายจายตามลักษณะงานออกเปน  4   ดาน  คือ  

1) ดานการบริหารทั่วไป  2) ดานการบริการชุมชนและสังคม  3) ดานเศรษฐกิจ   และ 4) ดานอื่นๆ  
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ท้ังนี้ รายจายสาธารณะดานสังคมจะมีลักษณะเชนเดียวกับรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม

นั่นเอง   

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของงบประมาณรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม  จะพบวา 

รายจายดานการบริการชุมชนและสังคม  ตลอดชวงเวลา  30  ป  ท่ีผานมา (พ.ศ. 2520 – 2550) จะมี

สัดสวนสูงถึง  รอยละ  30-40  ตองบประมาณรายจายทั้งหมด  โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

ประเทศไทยมีรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม สูงถึงรอยละ  41.83  ของงบประมาณ

ท้ังหมดและคิดเปนรอยละ  7.71  ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

บทบาทที่สําคัญของนโยบายสังคมที่มีการดําเนินนโยบายผานรายจายดานการบริการชุมชนและ

สังคม (ขอมูลแสดงไดดังภาพที่ 4.1) 

 

สัดสวนรายจายสาธารณะดานสังคมเปรียบเทียบกั บ GDP และ

 งบประมาณรายจายทั้งหมด

0

10

20

30

40

50

25
20
25
23
25
26
25
29
25
32
25
35
25
38
25
41
25
44
25
47
25
50

พ.ศ.

ร
อ
ย
ละ

รายจายดานสังคม/GDP

รายจายดานสังคม/รายจาย
สาธารณะ

 
 

ภาพที่ 4.1  สัดสวนรายจายสาธารณะดานสังคมเปรียบเทียบกับ GDP และงบประมาณรายจาย 

                  ท้ังหมด 

 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา รายจายดานการบริการชุมชนและสังคมประกอบดวย

รายจายตางๆ   5  ดาน  ไดแก  1) รายจายดานการศึกษา  2) รายจายดานการสาธารณสุข  3) รายจาย

ดานการสังคมสงเคราะห    4) รายจายดานการเคหะและชุมชน    5) รายจายดานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ  และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของรายจายสาธารณะดานสังคมทั้ง  5   จะพบวา  

รายจายดานการบริการชุมชนและสังคมสวนใหญ  คือรายจายดานการศึกษา  โดยจากขอมูลตั้งแต

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2520-2550 คาเฉลี่ยของสัดสวนรายจายดานการศึกษาเมื่อเทียบกับรายจายดาน
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การบริการชุมชนและสังคมทั้งหมดจะสูงถึงรอยละ  59.5   รองลงไปคือ  รายจายดานการสาธารสุข

รอยละ  16.7  รายจายดานการสังคมสงเคราะห  รอยละ  11.5   ซ่ึงเมื่อรวมรายจายทั้ง  3  ดานนี้  จะ

สูงถึง  87.7   ของรายจายสาธารณะดานสังคมทั้งหมด  ในขณะที่รายจายดานการบริการชุมชนและ

สังคมอีก  2  ดานที่เหลือจะมีสัดสวนไมถึง   1  ใน  5  ของรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม 

(ขอมูลแสดงไดดังภาพที่ 4.2) 

 

สัดสวนของรายจายสาธารณะดานสังคมเฉลี่ยตั้งแตป พ.ศ.
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12%

7% 5%

การศึกษา (1)

การสาธารณสุข (2)

การสังคมสงเคราะห (3) 

การการเคหะ (4)

การศาสนาและวัฒนธรรม (5)

 
 

ภาพที่ 4.2  แสดงสัดสวนของรายจายสาธารณะดานสังคมเฉลี่ยตั้งแตป พ.ศ.2520-2550 

 

จากขอเท็จจริงเชิงประจักษดังกลาว อาจกลาวไดวา นโยบายดานสังคมของไทยถูก

ขับเคลื่อนโดยผานกลไกหลัก 3 สวนคือ รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และ

รายจายดานการสังคมสงเคราะหเปนสําคัญ ดังนั้นในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย

ดานสังคมและรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย ผูศึกษาจึงจะศึกษาโดยผานนโยบายและรายจาย

สาธารณะดานสังคมใน 3 ดานดังกลาวเปนสําคัญ 

 ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมทั้ง 3 ดานดังกลาวจะ

พบวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงจะเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ จะเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป 

(Incremental) ในชวงแรกและมีแนวโนมที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ในบางชวงอาจมีการ

ปรับตัวลดลงของรายจายเนื่องจากผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 

พ.ศ. 2540 แตเมื่อผานพนชวงดังกลาวไปแลวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรายจายทั้ง 3 ดานก็มี

ลักษณะที่จะเพิ่มสูงขึ้นตอไป โดยรายจายดานการศึกษามีสัดสวนสูงที่สุดและมีภาพที่ชัดเจนมาก
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ท่ีสุดที่แสดงใหเห็นวาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรายจาย

สาธารณะดานสังคมทั้ง 3 ดานสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.3 และภาพที่ 4.4 

 

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดาน

สังคมของไทย (รายจายดานการศึกษา รายจายดานการ

สาธารณสุ ข รายจายดานการสังคมสงเคราะห)

-
100,000.0
200,000.0
300,000.0
400,000.0
500,000.0
600,000.0
700,000.0

25
20
25
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25
26
25
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32
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38
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41
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พ.ศ.
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า
น
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า
ท

รายจายสาธารณะดานสังคมของ
ไทย (รายจายดานการศึกษา
รายจายดานการสาธารณสุข
รายจายดานการสังคม
สงเคราะห)

 
 

ภาพที่ 4.3  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณดานสังคมของไทย (เฉพาะรายจายดาน 

                  การศึกษา รายจายดานสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห) 

 

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการศึกษา 

รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห

-
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
300,000.0
350,000.0
400,000.0
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รายจายดานการศึกษา

รายจายดานการสาธารณสุข

รายจายดานการสังคมสงเคราะห

 
 

ภาพที่ 4.4  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการศึกษา รายจายดานสาธารณสุข และรายจาย 

                  ดานการสังคมสงเคราะห 
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4.1.3  ปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย 

การพิจารณาวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอนโยบายสังคมและรายจายสาธารณะดานสังคมของ

ไทย ผูศึกษาจะใชกรอบที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงอาจแบงปจจัยดังกลาวไดเปน 4 ดาน 

ไดแก 1) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 2) ปจจัยดานสังคม 3) ปจจัยดานการเมือง และ 4) ปจจัยดานโลกาภิวัตน   

4.1.3.1  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ตามทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร 

(Economic-Demographic Theory) ไดอธิบายวาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร 

เปนปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงในกรณีของประเทศไทยปจจัยดานเศรษฐกิจที่

นาจะมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 

  ดานความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ  

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอาจพิจารณาจาก สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมภาค

เกษตรและผลิตภัณฑมวลรวมนอกภาคเกษตร (GDP ภาคนอกเกษตรและ GDP ภาคเกษตร) และคา

สัมประสิทธิ์ GINI  (GINI  Coefficient) ซ่ึงตลอดชวงระยะเวลา 30 ปท่ีผานมา ความเหลื่อมล้ําทาง

เศรษฐกิจของไทย ยังมีคอนขางสูง กลาวคือ สัดสวนของ GDP นอกภาคเกษตรเมื่อเทียบกับ GDP 

ภาคเกษตรจะพบวา GDP ภาคเกษตรจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 12 เมื่อเทียบกับ GDP ท้ังหมด ซ่ึง

แสดงไดดังภาพที่ 4.5 

 

สัดสวนGDPภาคเกษตรและGDPนอกภาคเกษตร พ.ศ.2520-2550

12%

88%

GDPเกษตร

GDPนอกเกษตร

 

 

ภาพที่ 4.5  แสดงสัดสวน GDP ภาคเกษตรและ GDP นอกภาคเกษตร พ.ศ. 2520-2550 
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ในขณะที่ประชากรสวนใหญของประเทศประมาณ 71% จะอาศัยในเขตชนบท ซ่ึง

ประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก ซ่ึงแสดงไดดังภาพที่ 4.6 

 

สัดสวนประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท พ.ศ.2520-2550

71%

29%

Rural population (% of total
population)

Urban population (% of total)

 
 

ภาพที่ 4.6  แสดงสัดสวนประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท พ.ศ. 2520-2550 

 

จากแผนภาพจะพบวา ประชากรสวนใหญของประเทศ ซ่ึงอาศัยในเขตชนบทที่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักจะมีสวนแบงหรือเปนเจาของผลผลิตของประเทศเพียงรอยละ 

12 ของ GDP ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของสังคมไดอยางชัดเจน 

 นอกจากนี้หากพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ GINI ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกัน

ของรายไดของกลุมคนตางๆในสังคม โดยถาคาสัมประสิทธิ์ GINI มีคาเทากับ1 แสดงวามีความไม

เทาเทียมกันของรายไดอยางสมบูรณ ในขณะที่ ถาคาสัมประสิทธิ์GINI มีคาเทากับ 0 ก็แสดงวา ใน

ประเทศหรือสังคมนั้นๆ คนกลุมตางๆ มีรายไดท่ีเทากันหรือมีความเทาเทียมกันอยางสมบูรณ

เชนกัน 

 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ GINI ของไทยในชวงป พ.ศ.2531-2550 จะพบวามีคา 0.48-

0.53 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีความไมเทาเทียมกันของรายไดคอนขางมาก ซ่ึงแสดงไดดัง

ภาพที่ 4.7 
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แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของคา สัมประสิทธิ์ GINI
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ภาพที่ 4.7  แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาสัมประสิทธิ์ GINI 

  

จากลักษณะของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจที่ยังมีสัดสวนที่คอนขางสูงดังกลาวนาจะมีผล

ทําใหรัฐบาลตองมีรายจายสาธารณะดานสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นดวย เพื่อทําใหความเหลื่อมล้ําดังกลาว

ลดนอยลง เชนการเพิ่มรายจายดานการศึกษาในขั้นพื้นฐานเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา

ของคนในสังคม ในขณะเดียวกันก็ทําใหรัฐบาลตองเพิ่มรายจายดานการสาธารณสุขเพื่อเปนการ

สรางหลักประกันสุขภาพใหกับคนในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

ขณะที่ดานการสังคมสงเคราะห ความเหลื่อมล้ําทางสังคมยอมสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายในการ

สรางหลักประกันทางสังคมและเพิ่มเงินชวยเหลือกลุมที่ดอยโอกาสหรือกลุมคนที่ออนแอในสังคม

ใหเพิ่มขึ้นดวย 

ดานการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย อาจ

พิจารณาไดจาก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) และรายไดของรัฐบาล 

  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงไดดังภาพที่ 4.8   
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แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลง GDP ของไทย
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ภาพที่ 4.8  แสดงการเปลี่ยนแปลง GDP ของไทย 

 

จากภาพที่ 4.8 พบวา  GDP ของไทย ในชวง 30 ปท่ีผานมา มีลักษณะเพิ่มขึ้น โดยมี

ทิศทางที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคม ท้ังนี้เนื่องจากในภาพรวม

ของการกําหนดนโยบายและรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย จะอยูภายใตกรอบของการพัฒนา

เศรษฐกิจเปนสําคัญ ในขณะที่หากพิจารณาในรายละเอียดเชิงเนื้อหาเปรียบเทียบในชวงเวลา

เดียวกันจะพบวา ในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา GDP ของประเทศลดลง ในชวงป พ.ศ.2540-2541 

รายจายสาธารณะดานสังคมของไทยในชวงเวลาเดียวกันก็จะปรับลดลงเชนกัน ในขณะที่ GDP ของ

ประเทศปรับเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2543 รายจายสาธารณะดานสังคมก็จะมีลักษณะการเพิ่มขึ้น

เชนเดียวกัน  

ในขณะที่รายไดรวมของรัฐบาลก็จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะ

ดานสังคมของไทยในลักษณะเดียวกันกับ GDP โดยรายไดรวมของรัฐบาลในชวง 30 ปท่ีผานมา 

(พ.ศ.2520-2550) สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.9 
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แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายไดรวมของรัฐบาล
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ภาพที่ 4.9  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายไดรวมของไทย 

 

จากภาพที่ 4.9 จะพบวา ในชวงเวลาที่รัฐบาลมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นเชน ในชวงแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ก็จะมีรายจายสาธารณะดานสังคมที่สูงขึ้นตามไปดวย ในขณะที่เมื่อรัฐบาลมี

รายไดลดลงในชวงปพ.ศ.2540-2542 รายจายสาธารณะดานสังคมก็ถูกปรับลดลงเชนเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมในเชิงบวก ไมวาจะเปนการเพิ่มขึ้นของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือรายไดของรัฐบาลที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น นาจะเปน

ปจจัยที่มีผลทําใหรายจายสาธารณะดานสังคมของไทยเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย เพราะการที่เศรษฐกิจ

เจริญเติบโตมากขึ้นและรัฐบาลมีรายไดเพิ่มมากขึ้นยอมทําใหรัฐบาลมีความสามารถในการ

ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดเพิ่มมากขึ้นตาม

ไปดวย ท้ังนี้การจัดทําบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่สําคัญก็คือบริการดานสังคมผานรายจาย

สาธารณะดานสังคมดานตางๆ นั่นเอง 

4.1.3.2  ปจจัยดานสังคม 

  ปจจัยดานสังคมที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย อาจสรุปดังนี้ 

  อัตราการเกิด อัตราการตาย และอายุขัยเฉลี่ย 

  อัตราการเกิด อัตราการตาย และอายุขัยเฉลี่ย เปนสิ่งที่มีผลตอรายจายสาธารณะ

ดานสังคม ท้ังนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะสงผลตอนโยบายสังคมเพราะเมื่ออัตราการเกิด 

อัตราการตาย และอายุขัยเฉลี่ยของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไป ยอมทําใหรัฐบาลตองมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายและรายจายดานสาธารณะดานสังคมใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความ
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ตองการของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไป เชนการที่ประชากรมีอัตราการเกิดมากขึ้นรัฐบาลก็มีภาระ

ตองจัดระบบการศึกษาและการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่หากประชากรมีอัตราการตายสูง

ยอมแสดงใหเห็นถึงปญหาดานการสาธารณสุขของประชากรที่รัฐบาลตองเพ่ิมบทบาทในการเขาไป

เยียวยาแกไข ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นก็ทําใหรัฐบาลตองมีภาระดูแลประชากรเพิ่มมากขึ้น

โดยตองมีรายจายดานการสาธารณสุขและรายจายดานการสังคมสงเคราะหเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 

  สําหรับอัตราการเกิดและอัตราการตายของคนไทย ในชวง 30 ปท่ีผานมา (พ.ศ.

2520-2550) สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.10 

 

แผนภาพแสดงอัตราการเกิดของประชากรไทย
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ภาพที่ 4.10  แสดงอัตราการเกิดของประชากรไทย 

   

สําหรับอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย จะพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงไดดังภาพที่ 4.11 
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แผนภาพแสดงอายุ ขัยเฉลี่ยของประชากรไทย
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ภาพที่ 4.11  แสดงอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทย 

 

1)  โครงสรางอายุของประชากร 

โครงสรางอายุของประชากรสามารถพิจารณาจากชวงอายุของประชากร

ในวัยตางๆ ซ่ึงจําแนกได 3 กลุมคือ จํานวนประชากรที่อายุตํ่ากวา 14 ป, จํานวนประชากรที่อายุ 15-

64 ป และจํานวนประชากรที่อายุ 65 ปข้ึนไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรยอม

สงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ท้ังนี้โครงสรางอายุของคนไทย สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.12 

 

แผนภาพแสดงโครงสรางอายุของประชากรไทย
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ภาพที่ 4.12  แสดงโครงสรางอายุของประชากรไทย 
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จากภาพจะเห็นวา โครงสรางอายุของคนไทยมีแนวโนมที่จะมีผูสูงอายุ

เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่วัยแรงงาน แมวาจะมีสัดสวนที่สูงอยูในปจจุบัน แตจะเปลี่ยนแปลงไปสูวัย

สูงอายุในอนาคต ในขณะที่จํานวนของผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 14 ป มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เมื่อ

พิจารณาควบคูไปกับขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิดที่ลดลง รวมทั้งอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ก็

จะทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจนวา สังคมไทยกําลังเคลื่อนตัวไปสูสังคมที่มีผูสูงอายุมากขึ้น ลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงไปของโครงสรางประชากรเชนนี้นาจะสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายสาธารณะ

ดานสังคมที่เพิ่มมากขึ้น เชนการเพิ่มรายจายดานการสาธารณสุขและรายจายดานการสังคม

สงเคราะหเพื่อดูแลผูสูงอายุท่ีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น  

2)  การเพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตเมือง 

ตามทฤษฏีสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร อธิบายวา 

การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองแสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึง

จะนําไปสูการเรียกรองใหรัฐบาลจัดทําบริการและมีรายจายสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยที่การเพิ่มขึ้นของ

สัดสวนประชากรในเขตเมืองของไทย ในชวงปพ.ศ.2520-2550 สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.13 

 

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนประชากรในเขตเมือง
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ภาพที่ 4.13  แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนประชากรในเขตเมือง 

   

จากภาพที่ 4.13 จะพบวา สัดสวนประชากรในเขตเมืองของไทยไดเพิ่มขึ้น

จากรอยละ 25 ในป 2520 พ.ศ. เปนรอยละ 33ในป พ.ศ. 2550 และสัดสวนดังกลาวมีแนวโนมเพิ่ม

สูงมากขึ้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเจริญเติบโตของเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

ซ่ึงผลที่ตามมาก็คือความตองการบริการพื้นฐานตางๆ ท่ีทําใหรัฐบาลตองจัดทําเพื่อสนองตอบความ
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ตองการดังกลาวไมวาจะเปนบริการดานการศึกษา สาธารณสุข ซ่ึงนอกจากจะตองมีปริมาณที่

เพียงพอแลว ประชากรในเขตเมืองยังเรียกรองคุณภาพของบริการที่มีมาตรฐานที่สูงกวาประชากร

ในเขตชนบทอีกดวย สงผลใหรายจายสาธารณะดานสังคมในดานดังกลาวนาจะตองเพิ่มสูงขึ้นอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของเมืองก็นํามาสูปญหาทางสังคมที่หลากหลายและ

สลับซับซอนของผูคน สงผลใหรัฐตองเขามาจัดการแกไขมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนปญหาเด็ก คนชรา 

ท่ีถูกทอดทิ้ง ปญหาการใชความรุนแรงตอสตรี ปญหาโรคเอดส เปนตน 

4.1.3.3  ปจจัยดานการเมือง 

ปจจัยดานการเมืองเปนสิ่งหนึ่งที่สงผลกระทบตอนโยบายสังคมและรายจาย

สาธารณะดานสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ท้ังนี้เมื่อพิจารณาถึงปจจัยดานการเมืองที่มีผลตอรายจาย

สาธารณะดานสังคมของไทย โดยใชกรอบทฤษฏีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) 

สามารถสรุปปจจัยทางการเมืองที่นาจะสงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมของไทยไดดังตอไปนี้ 

1)  การสรางภาพลวงตาทางการคลังเพื่อแสวงหาการสนับสนุนทางการเมือง 

การสรางภาพลวงตาทางการคลังเพื่อแสวงหาการสนับสนุนทางการเมือง 

อาจพิจารณาไดจากการกูเงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซ่ึงพฤติกรรมทางการ

เมืองในลักษณะนี้ถูกอธิบายโดยทฤษฎี Voting  Bias  Theory กลาวคือ รัฐบาลจะไมพยายามสราง

ความไมพึงพอใจใหกับประชาชนโดยการเก็บภาษีท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอผูเสียภาษี แตจะสราง

ภาพลวงตาทางการคลัง (Fiscal  Illusion) โดยการกอหนี้หรือกูเงินเพื่อนํามาใชจายแทน ซ่ึง

นักวิชาการที่สนับสนุนวา รัฐบาลมีการดําเนินในลักษณะนี้เพื่อหวังผลทางการเมืองเชน Buchanan 

(1975), Buchanan and Tullock(1962), Marshall (1991), Oates (1988, 1989) 

  เมื่อพิจารณาการกูเงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจะพบวา 

แนวโนมการกูเงินของรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงไมแนนอน โดยจํานวนเงินที่กูจะมีความแปรผัน

คอนขางสูง ซ่ึงสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.14 
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ภาพที่ 4.14  แสดงการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป 

   

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแบบแผนพฤติกรรมของการดําเนินนโยบายการ

คลังจะพบวารัฐบาลไทย มีแนวโนมที่จะกูเงินฯ โดยมีงบประมาณรายจายแบบขาดดุลมากกวาที่จะ

ทํางบประมาณแบบสมดุล ท่ีรายไดเทากับรายจาย โดยตั้งแตป พ.ศ.2520-2550 รัฐบาลไทยมีความถี่

ของการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณถึง 2 ใน 3 ของการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป ซ่ึงสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.15 
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ภาพที่ 4.15  แสดงความถ่ีของปท่ีมีการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป  

                    ต้ังแต พ.ศ.2520-2550 
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จากภาพที่ 4.15 พบวาแบบแผนของพฤติกรรมทางการเมืองของรัฐบาล

ไทยสวนใหญมีแนวโนมที่จะดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลโดยกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณรายจายประจําป ท้ังนี้เงินกูท่ีรัฐบาลกูมาดังกลาวก็จะถูกนํามาใชจายและกลายเปนสวน

หนึ่งของรายจายสาธารณะของรัฐบาล ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงสัดสวนของรายจายสาธารณะแลวจะพบวา

รายจายที่มีสัดสวนสูงสุดก็คือรายจายสาธารณะดานสังคมนั่นเอง ดังนั้นจึงมีความเปนไปสูงวา

พฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะของการสรางภาพลวงตาทางการคลังเพื่อแสวงหาการสนับสนุน

ทางการเมืองนาจะเปนปจจัยทางการเมืองที่มีผลทําใหรายจายสาธารณะดานสังคมของไทยเพิ่ม

สูงขึ้นดวย 

2)  วัฎจักรของการเลือกตั้ง 

ชวงเวลากอนการเลือกตั้ง ซ่ึงสงผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ถูก

อธิบายโดยทฤษฏี Political Business Cycle กลาวคือ ในชวงกอนการเลือกตั้ง รัฐบาลจะพยายาม

แสวงหาฐานเสียง และความนิยมทางการเมือง โดยเพิ่มการใชจายงบประมาณเพื่อใหประชาชนเกิด

ความรูสึกพึงพอใจและใหการสนับสนุนรัฐบาลในการเลือกตั้งซึ่งมีนักวิชาการที่สนับสนุนเชน 

Schardy (1999) 

ในกรณีผลของวัฏจักรของการเลือกตั้งที่มีตอรายจายสาธารณะดานสังคม

ของไทย อาจพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบรายจายสาธารณะดานสังคมในชวงเวลา 1 ปกอนการ

เลือกตั้งกับชวงเวลาอื่นซึ่งเปนชวงเวลาปกติ วามีความแตกตางกันหรือไม ท้ังนี้เนื่องจากวงจร

งบประมาณรายจายของไทยจะใชเวลา 1 ป นั่นคือผลของรายจายจะเกิดขึ้นในปถัดไป ซ่ึงสอดรับกับ

ปท่ีมีการเลือกตั้งพอดี 

โดยขอมูลรายจายสาธารณะดานสังคมของปท่ีมีการเลือกตั้งเปรียบเทียบ

กับปท่ีไมมีการเลือกตั้งของไทย สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.16 
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แผนภาพแสดงรายจายสาธารณะดานสังคมในชวงปที่มีและไมมี

การเลือกตั้ง
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ภาพที่ 4.16  แสดงรายจายสาธารณะดานสังคมในชวงปท่ีมีและไมมีการเลือกตั้ง  

   

จากภาพจะเห็นวา ในชวงเวลา 1 ปกอนการเลือกตั้ง มักเปนชวงที่รายจาย

สาธารณะดานสังคมเปนชวงขาขึ้นเสมอ ในขณะที่ชวงเวลาปกติ รายจายสาธารณะดานสังคมจะ

ประกฎใหเห็นภาพขาขึ้นและขาลงสลับกันไป นอกจากนี้หากพิจารณาถึงธรรมชาติของนโยบาย

สังคมและรายจายสาธารณะดานสังคมจะพบวาเปนไปเพื่อตอบสนองและสรางหลักประกันพื้นฐาน

ในการดํารงชีวิตใหกับประชาชน ไดแกการดําเนินการดานการศึกษา การสาธารณสุข และการ

สังคมสงเคราะห เปนสําคัญซึ่งการจัดทําบริการเหลานี้เปนสิ่งที่ประชาชนทุกกลุมมีความตองการอยู

แลวเปนทุนเดิม จึงเปนรายจายที่สามารถสรางคะแนนนิยมไดเปนอยางดี  ดังนั้นจึงมีแนวโนมสูงที่

แบบแผนทางการเมืองของไทยในชวงเวลากอนการเลือกตั้งนาจะมีการใชรายจายสาธารณะดาน

สังคมสูงกวาชวงเวลาปกติท่ีไมมีการเลือกตั้ง 

3)  ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล 

ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาลถูกอธิบายโดยทฤษฎีประชาธิปไตย

แบบตัวแทน(Representative Democracy Theory) โดยรัฐบาลที่เปนประชาธิปไตย ซ่ึงมาจากการ

เลือกตั้งเปนตัวแทนของประชาชน ยอมมีแนวโนมที่จะตอบสนองความตองการของประชาชน โดย

ผานการใชรายจายมากกวา รัฐบาลที่ไมเปนประชาธิปไตยหรือไมไดมาจากการเลือกตั้ง โดย

นักวิชาการที่สนับสนุนทฤษฎีนี้เชน Downs (1957), Bowen (1943), Black (1958) เปนตน 

เมื่อเปรียบเทียบรายจายในชวงที่รัฐบาลดํารงตําแหนงวามาจากการ

เลือกตั้งหรือไม ระหวางปพ.ศ.2520-2550 โดยใชตัวแปรหุน (Dummy Variables) 0 แทนชวงปท่ี
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รัฐบาลไมไดมาจากการเลือกตั้ง และ1 แทนชวงปท่ีรัฐบาลาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลการเปรียบเทียบ

แสดงไดดังภาพที่ 4.17 

 

แผนภาพแสดงรายจายสาธารณะดานสังคมของรัฐบาลที่เปนและ

ไมเปนประชาธิปไตย
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ภาพที่ 4.17  แสดงรายจายสาธารณะดานสังคมของรัฐบาลที่เปนและไมเปนประชาธิปไตย  

   

จากภาพจะพบวา ในชวง 30 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2520-2550) รัฐบาลที่บริหาร

ประเทศสวนใหญจะมาจากการเลือกตั้ง มีเพียงรัฐบาลเพียง 3 ชุดเทานั้นที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง 

ไดแก 1) รัฐบาลที่มีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี ในปพ.ศ.2520 2) รัฐบาลที่มีนาย

อานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี ในปพ.ศ.2534 และ 3) รัฐบาลที่มีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปน

นายกรัฐมนตรีในป พ.ศ.2549 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาชวงเวลาของการดํารงตําแหนงและสภาพแวดลอม

ตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินนโยบายสังคม จะพบวาในชวงเวลาดังกลาว รัฐบาลที่ไมไดมา

จากการเลือกตั้ง ไมไดผลักดันนโยบายสังคมที่ชัดเจนแตอยางใด แตมีแนวโนมจะบริหารงานแบบ

เปลี่ยนแปลงจากเดิมเพียงเล็กนอย (Incrementalist) เปนสําคัญ โดยรายจายสาธารณะดานสังคมใน

ชวงเวลาดังกลาวมีลักษณะผสมกลมกลืนกับภาพรวมของรายจายในปอ่ืนๆ ประกอบกับผูนําหรือ

นายกรัฐมนตรีท้ัง 3 ทาน ลวนแตมีภูมิหลังจากการเปนขาราชการระดับสูง ท้ังทหารและพลเรือน จึง

มีแนวโนมที่จะบริหารงานแบบอนุรักษนิยมเปนหลัก ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ

รายจายสาธารณะดานสังคม ในชวงเวลาอื่นที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง จะพบวา รายจายสาธารณะ

ดานสังคมมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา เมื่อพิจารณาจากความเปน

ประชาธิปไตยของรัฐบาลแลว รัฐบาลที่เปนประชาธิปไตยนาจะมีแนวโนมใชจายรายจายสาธารณะ
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ดานสังคมสูงกวารัฐบาลที่ไมเปนประชาธิปไตย 

4)  การแสวงหาคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง 

การแสวงหาคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งถูกอธิบายโดยทฤษฎีการ

แสวงหาคะแนนเสียงสูงสุด (Vote-Maximizing  Theory) และทฤษฎีมัธยฐานของผูมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้ง (Median  Voter  theorem) ซ่ึงอธิบายวารัฐบาลจะใชนโยบายสังคมและรายจายสาธารณะ

ดานสังคมเพื่อแสวงหาคะแนนเสียงและความนิยมชมชอบทางการเมืองจากผูท่ีมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้ง ทั้งนี้โดยหวังวาจะทําใหไดรับการสนับสนุนทางการเมืองและสามารถบริหารประเทศได

ตอไป 

  ท้ังนี้การพิจารณาวาปจจัยทางการเมืองที่แสดงออกผานพฤติกรรมของการแสวงหา

คะแนนเสียงจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อาจพิจารณาจากสัดสวนของผูท่ีมาใชสิทธิเลือกตั้งทั่วไป

ซ่ึงในกรณีของประเทศไทยในชวง 30 ปท่ีผานมา พ.ศ. 2520-2550 สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.18 

 

แผนภาพแสดงสัดสวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 
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ภาพที่ 4.18  แสดงสัดสวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2522, 2526, 2529, 2531, 2535, 2538, 2539,  

                    2544, 2548, 2550 

   

จากภาพจะพบวาสัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งทั่วไปของไทยในชวง 

30 ปท่ีมามีสัดสวนที่คอนขางสูง โดยการเลือกตั้งทั่วไปนับตั้งแต ป พ.ศ. 2526 เปนตนมาสัดสวนผู

มาใชสิทธิเลือกตั้งเกินกวารอยละ 50 มาโดยตลอด ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมของรายจายสาธารณะ

ดานสังคมของไทยที่อยูในระดับที่สูงและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นปจจัยดานการเมืองเกี่ยวกับ
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การแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุดจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจึงนาจะมีผลทําใหรายจายสาธารณะ

ดานสังคมของไทยเพิ่มสูงขึ้น 

4.1.3.4  ปจจัยดานโลกาภิวัตน 

  ในปจจุบัน ปจจัยดานโลกาภิวัตน เปนสิ่งที่สงผลกระทบในวงกวางตอภาคสวน

ตางๆ ไมเวนแมแตนโยบายและรายจายสาธารณะดานสังคมของภาครัฐ มีนักวิชาการจํานวนมากที่

ศึกษาถึงผลของโลกาภิวัตนท่ีมีตอรายจายดานสังคม เชน Rodrick  (1998) และ Jungkeun  (2009) 

เปนตน โดยการพิจารณาปจจัยดานโลกาภิวัตนท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะ มักจะวิเคราะหในมิติทาง

เศรษฐกิจเปนหลัก และมักอธิบายปจจัยดานโลกาภิวัตนผานสัดสวนมูลคาของการสงออกและ

นําเขา, มูลคาการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ โดยสัดสวนดังกลาวจะเปนตัวสะทอนถึงการ

เปดประเทศหรือโลกาภิวัตนนั่นเอง ซ่ึงผลการศึกษาของนักวิชาการสวนใหญมักจะอธิบายวาการ

เปดประเทศที่มากขึ้นจะมีผลใหรัฐบาลตองมีรายจายสาธารณะดานสังคมที่สูงขึ้นตามไปดวย ท้ังนี้

เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและความพรอมใหกับประชาชนของประเทศในการที่จะปรับตัวไดทัน

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยผานรายจายดานการศึกษา หรือเพื่อการคุมครองดูแลผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากโลกาภิวัตนโดยผานรายจายดานการสังคมสงเคราะห เปนตน 

  ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงดานโลกาภิวัตน สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.19 

 

แผนภาพแสดงสัดสวนมูลคาของการสงออกและนําเขาเทียบกั บ GDP
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ภาพที่ 4.19  แสดงสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาเทียบกับ GDP 
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แผนภาพแสดงมูลคาการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศของไทย
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ภาพที่ 4.20  แสดงมูลคาการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศของไทย 

   

จากแผนภาพจะพบวา การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนท่ีเกิดขึ้นเปนไปในทิศทาง

ท่ีประเทศไทยจะตองเปดรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถพิจารณาได

จากสัดสวนของมูลคาการคาตอ GDP และ การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศที่มีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้น ซ่ึงปรากฏการณเชนนี้นาจะสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายสาธารณะดานสังคมเพื่อรองรับและ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 

 

4.2  นโยบายสังคมและผลตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

  

เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหถึงนโยบายสังคมในรายละเอียดโดยพิจารณาเฉพาะ

นโยบายที่เปนองคประกอบหลักของนโยบายสังคมซึ่งประกอบดวยนโยบาย 3 ดาน คือ 1) นโยบาย

ดานการศึกษา   2) นโยบายดานการสาธารณสุข  และ 3) นโยบายดานการสังคมสงเคราะห โดยจะ

ทําการวิเคราะหเนื้อหาสาระของนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของรายจายในแตละดาน ตลอดจน

ผลของนโยบายแตละดานที่มีตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

 
4.2.1  นโยบายดานการศึกษาและผลตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

4.2.1.1  นโยบายดานการศึกษาของไทย 

การศึกษาไทยมีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยศึกษาสมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา 
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และรัตนโกสินทรตอนตน ในชวงแรกของการศึกษาและนโยบายดานการศึกษานั้นไมเปนระบบท่ี
ชัดเจนมากนัก โดยศูนยการเรียนการสอน คือ วัดและพระราชวัง เนื้อหาการสอนอยูยังในวงจํากัด
โดยเนนหนักไปทางศาสนาและวรรณคดี ครูผูสอนคือพระภิกษุ วิธีการสอนเปนการสอนแบบตัวตอ
ตัว จํานวนผูเขารับการศึกษามีนอย และไมมีการศึกษาภาคบังคับ การศึกษามีเฉพาะเด็กชาย 
เด็กหญิงมีโอกาสไดเรียนเพียงเล็กนอยภายในวัง การจัดการศึกษาไมมีระเบียบแบบแผนเนือ่งจากไม
มีระบบการจัดท่ีแนนอน หลักการและเนื้อหาสาระท่ีจะเรียนข้ึนอยูกับผูสอนเปนสําคัญ การจัดการ
ศึกษาในชวงแรกนี้จึงอาจเรียกไดวาเปนการจัดการศึกษาแบบแผนโบราณ (พิมพันธ เดชะคุปต และ 
ทิศนา แขมมณี, 2540: 1-5) 
   นโยบายและการจัดการศึกษาของไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางมากเม่ือเขาสูสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)ท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาไปสูแนวทางที่มีแบบ
แผนและทันสมัยตามแบบตะวันตก  ซ่ึงทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาคร้ังสําคัญท่ีกอใหเกิดการจัด
การศึกษาตามแบบใหมข้ึน ดวยเหตุผลท่ีจะใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการปฏิรูปประเทศและ
รักษาเอกราชของชาติไวใหได โดยปจจัยท่ีทําใหเกิดการปฏิรูปทางการศึกษาในคร้ังนี้ คือ การ
คุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบานเมืองจึงตองเปล่ียนแปลงการ
จัดการศึกษาใหเปนแบบสมัยใหมและใหแพรหลายออกไปท่ัว การติดตอคาขายกับตางชาติ จึงเกิด
การเผยแพรความรูและวิทยาการตางๆตามแบบอยางตะวันตก การที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จประพาสตางประเทศ ทรงนําแบบอยางการจัดการศึกษาท่ีทรงพบ
เห็นมาเปนแนวทางสําคัญ  และทรงโปรดเกลาฯใหนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาวิชาการ
ตางๆประเทศ การเลิกทาสและเลิกระบบไพรทําใหราษฎรจําเปนตองมีความรูเพื่อการหาเล้ียงชีพ
ตนเอง จึงตองมีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีสวนชวยเหลือสนับสนุนคนกลุมนี้ รวมถึงความ
ตองการคนเขารับราชการ ท่ีตองการขาราชการไปปฏิบัติตามหัวเมืองตามๆ มากข้ึน จึงจําเปนตอง
จัดการศึกษาเพ่ือสนองตอบความตองการของบานเมืองในขณะน้ัน (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา 
แขมมณี, 2540: 1-5) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯใหตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
ในป พ.ศ. 2430 และเปล่ียนเปนกระทรวงธรรมการ ใหมีหนาท่ีจัดการศึกษาของประเทศ โดย
จัดระบบการศึกษาไวใน “โครงการศึกษา” โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เปนฉบับแรก และอีกหลายๆ
ฉบับจนกระท่ังตอมาไดเปล่ียนช่ือเปน “แผนการศึกษาชาติ” และ “แผนการศึกษาแหงชาติ” 
ตามลําดับ กลาวไดวาประเทศไทยไดเร่ิมจัดการศึกษาอยางเปนระบบในสมัยรัชกาลท่ี 5 ตอมาในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2464 ข้ึน ใชเปนกฎหมายในการบริหารจัดการการศึกษา 
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  ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไดมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเกิดข้ึน แนวคิดการจัดการศึกษาจึงไดเปล่ียนไปเปนสูแนวคิดท่ีวา “การศึกษาเปน
บริการพื้นฐาน” (Services) สําหรับประชาชนท่ีรัฐตองใหอยางท่ัวถึง และไดมีการเพิ่มงบประมาณ
ทางการศึกษา ขยายโรงเรียนและเพิ่มจํานวนครู มีการจัดต้ังสภาการศึกษาและประกาศใชแผนการ
ศึกษาชาติ ฉบับ พ.ศ. 2475 ข้ึน ถือเปนแผนการศึกษาชาติฉบับแรกท่ีทําใหนโยบายดานการศึกษามี
ทิศทางท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 5-6, 81)   

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1-3 (พ.ศ. 2504-2519) เปน
ชวงเดียวกับการประกาศใช แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 โดยการจัดระบบการศึกษาใน
แผนการศึกษาฉบับนี้ไดพยายามใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนปกครองของ
ประเทศ ในระยะท่ี 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (2507-2509) นั้น ไดสนับสนุน
โครงการศึกษาเพิ่มมากข้ึน โดยเนนหนักไปในดานการผลิตเด็กมัธยมศึกษาโดยเฉพาะดาน
อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยเนน 4 องคหลักของการศึกษา คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา 
และหัตศึกษา และไดแบงการศึกษาออกเปน 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษา การอนุบาลศึกษาในแผนฉบับนี้เปนการศึกษากอนภาคบังคับท่ีอาจจัดเปนอนุบาลท่ี
มี 2 ช้ัน หรือ 3 ช้ัน หรือจัดช้ันเด็กเล็ก 1 ช้ัน ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยกําหนดอายุระหวาง 3-6 
ป ตางกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 และเปล่ียนการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก 4 ป เปน 7 ป 
โดยจัดเปนประถมศึกษาตอนตน 4 ป และประถมศึกษาตอนปลาย 3 ป สวนระดับมัธยมศึกษาได
เปล่ียนเปนมัธยมศึกษาตอนตน 3 ปและมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป โดยเลิกเตรียมอุดมศึกษา การ
เปล่ียนโครงสรางระบบการศึกษาโดยเฉพาะการจัดประถมศึกษาจาก 4 ปเปน 7 ปนั้น ก็เพื่อยกระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประชาชนใหสูงข้ึน โดยมุงหวังใหประถมศึกษา 7 ป เปนการศึกษาภาคบังคับ 
(พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 13, 146-147)  

ในชวงของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2515-2519)  ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทําใหการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลายดานไดผลต่ํากวาเปาหมาย เปนเหตุใหรัฐบาลวางแผนพัฒนา
ประเทศมุงเนนแนวทางหลักในการพัฒนาท่ีสําคัญ 2 ทาง คือ เนนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมุงขยายการผลิตสาขาเกษตร ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมใหสามารถขยายการผลิตเพื่อ
ส งออกและเร ง บูรณะปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ  รวมทั้ งการนํ า เอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนสวนใหญในชาติ นโยบายดาน
การศึกษาในชวงนี้ จึงสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้ยังเนนหนักในดานการเตรียมประเทศชาติใหพรอมท่ีจะกาวเขาสูยุควิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี สงเสริมการศึกษาโดยเนนผลิตกําลังคมที่มีความรูและทักษะใหมีจํานวนเพียงพอ
กับความตองการของประเทศ ขยายบริการการศึกษาภาคบังคับใหท่ัวถึงมากข้ึน รวมทั้งสายอาชีว 
ศึกษาผูใหญ และสาขาขาดแคลนตางๆ  

ในป พ.ศ. 2517 ไดมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดข้ึน โดยยึดหลักการ “การศึกษาเพ่ือ
ชีวิตและสังคม” ปจจัยท่ีทําใหตองมีการปฏิรูปการศึกษาคือ ความตองการเสาะแสวงหารูปแบบใหม
ของการศึกษาไทย รวมท้ังแรงกระตุนสําคัญ คือ เหตุการณทางการเมืองในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 ทํา
ใหทุกฝายมองเห็นวา หากการศึกษาไมเปนไปในแนวท่ีสอดคลองกับชีวิตและสังคม สังคมอาจไมมี
ความม่ันคง รัฐบาลในชวงนี้มีแนวคิดวาการจัดการศึกษาควรจะเปนไปเพื่อใหสอดคลองกับชีวิตใน
สังคมและทองถ่ินมากกวาเพื่อการพัฒนาประเทศไปในแนวทางท่ีผูนํากําหนด นโยบายการศึกษาคือ
เนนการใหความเสมอภาคแกประชาชนในการไดรับการศึกษา ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนนความเปนอิสระในการดําเนินงานดาน
วิชาการและการบริหารของสถาบันการศึกษาและทองถ่ิน (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 
2540:  77-80) ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะเปนหลักสําคัญท่ีจะชวยแกปญหาสังคมในระยะยาวได  
การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนการดึงเอาประชาชน ครู นักการศึกษาเขามามีสวนรวมในการรางและ
กําหนดหลักสูตร เนนความเสมอภาคทางการศึกษามากข้ึน เนนความเปนอิสระในการดําเนินงาน
ดานวิชาการและการบริหารของสถาบันการศึกษาและทองถ่ิน เนนการกระจายอํานาจการบริหาร
สวนกลางสูหนวยงานทองถ่ิน ผลของการปฏิรูปการศึกษาทําใหมีการประกาศใชแผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2520 
   จากการปฏิรูประบบการศึกษาและกระบวนการตางๆของการศึกษาในปพ.ศ. 2517 
ท่ียึดหลัก “การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม” ผลของการปฏิรูปการศึกษาทําใหมีการประกาศใช
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 นั้นมุงเนนการสรางเสริม
คุณภาพของพลเมืองใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย จัดการศึกษาใหมี
หลักการและแนวทางในการดําเนินไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยนโยบายและการจัดการศึกษาในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) มีนโยบายเนนการกระจายบริการสังคมใหถึงมือประชาชนในชนบท
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะเม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 (หมวด 5 
แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 60) ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาอบรมเปนหนาท่ีของรัฐโดยตรง การ
ดําเนินงานดานการศึกษาและการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาจึงเปนภารกิจและหนาท่ีโดยตรงของ
รัฐบาล แตการใหบริการทางสังคมยังไมถึงมือประชาชนสวนใหญอยางแทจริง เพราะประชากรของ
ประเทศไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว การพัฒนาแผนการศึกษาในชวงนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะเรงพัฒนา
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การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทใหเหมาะสมกับสภาพท่ีแทจริงของประเทศและสนองความ
ตองการข้ันพื้นฐาน (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 15-17, 134)  
   ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ไดปรับปรุงเปล่ียนแปลง
จากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ท่ีสําคัญคือ การเปล่ียนระบบประถมศึกษาจาก 7 ป เปน 6 ป 
โดยจัดเปนตอนเดียว และเปล่ียนมัธยมศึกษาจาก 5 ปเปน 6 ป โดยจัดเปนมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป หรือท่ีเรียกวาระบบ 6:3:3: โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยคํานึงถึงวัยและระดับพัฒนาการของผูเรียนและใหการศึกษานอก
โรงเรียนกับในโรงเรียนมีความสัมพันธและสนับสนุนซ่ึงกันและกันมากข้ึน การจัดการศึกษาจึงมี
ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และไดแบงการศึกษาออกเปน 4 ระดับ คือ กอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การจัดการศึกษาทุกระดับมุงใหผูเรียนคิด
เปน ทําเปน รูจักแกปญหา และสนใจท่ีจะมีสวนรวมในภารกิจของสวนรวมตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 17-18, 31-32, 163, 173-174, 182-
183)  
  เมื่อเขาสูยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบระหวาง พ.ศ. 2523-2529 สมัยรัฐบาลพลเอก
เปรม  ติณสูลานนท สภาพบานเมืองในชวงนี้อยูในชวงของการพยายามประสานประโยชนระหวาง
ฝายทหารและพลเรือน ฝายอนุรักษนิยมและฝายหัวรุนแรง และประสานความขัดแยงแตกแยก
ระหวางพรรคการเมืองท้ังหลายเขาดวยกัน ในดานการศึกษาน้ันรัฐตองการใหการศึกษามีบทบาท
สําคัญตอการสรางคนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานจึงใหความสําคัญกับการศึกษาประถมศึกษาและ
การศึกษาภาคบังคับอยางมาก เรงกระจายการศึกษาภาคบังคับใหท่ัวถึงท้ังประเทศเพื่อสราง
ประชาชนท่ีมีคุณภาพโดยเร็ว จัดใหการจัดการประถมศึกษาไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยต้ัง
สํานักงานการประถมศึกษาข้ึนดูแลรับผิดชอบงานการประถมศึกษาโดยเฉพาะ และจัดใหการศึกษา
ทุกระดับดําเนินงานประสานสัมพันธกัน (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 77-80) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) มี 
วัตถุประสงค ท่ีจะยกระดับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคตควบคูกับการแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเปาหมายทางเศรษฐกิจคือจะตองรักษาระดับการขยายตัวให
เพียงพอท่ีจะรองรับกําลังแรงงานใหมท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานมากข้ึน โดยเนนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ดานสังคมนั้นมุงพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อใหสามารถพัฒนาสังคมใหกาวหนา มี
ความสุข และเปนธรรม (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 21-22) ในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 เศรษฐกิจไทยไดฟนตัวและขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตรา
เฉล่ียรอยละ 10.5 ตอป ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไวในแผนฯถึงหนึ่งเทาตัว นับเปนอัตราการขยายตัว



 133 

เฉล่ียสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจในชวง 25 ปท่ีผานมา ในขณะเดียวกันโครงสรางเศรษฐกิจได
ปรับตัวในลักษณะท่ีเปดกวางเขาสูระบบเศรษฐกิจนานาชาติมากข้ึนเห็นไดจากสัดสวนการคาระ
หวาประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเพิ่มจากรอยละ 60 ในป 2529 เปนรอยละ 80 ในป 
2534 ปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงนี้ไดแก การขยายตัวของการสงออก 
การลงทุน และการทองเท่ียว เปนตน นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกไดเอ้ืออํานวยตอการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย 

  รัฐบาลในชวงเวลาดังกลาว คือ รัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดรับการ
เลือกต้ังเขามาในป พ.ศ. 2531 เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกท่ีมาจากการเลือกต้ัง กลาวไดวาประเทศ
ไทยเขาสูชวงของการเปนประชาธิปไตยเต็มใบ สภาพเศรษฐกิจของไทยในชวงเวลานี้ไดรับการ
พัฒนาอยางกาวกระโดด นโยบายดานการศึกษาน้ันรัฐบาลไดเนนใหการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศท่ีกําลังตองการคนท่ีมีประสิทธิภาพและวุฒิภาวะมากข้ึนกวาเดิม 
ดังนั้นจึงตองขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป และยังเนนการสอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานในการสงเสริมการผลิตและการใชเทคโนโลยีในอนาคต และตอง
เรงรัดการผลิตกําลังคนในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ มีการจัดเตรียมพื้นฐานอาชีพใหกับนักเรียนเพื่อ
แกปญหาการวางงาน และปรับเนื้อหาสาระในหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินมากข้ึน 
รัฐบาลชุดตอๆมาในชวงนี้แมจะมีแนวคิดทางการเมืองท่ีแตกตางกันไปแตก็ใหความสําคัญกับ
การศึกษาในฐานะเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพของคน (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 
2540: 120-123) 
  ป พ.ศ. 2535 ประเทศไทยมีการวางแผนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะนโยบาย
การเรงรัดทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีติดตอกันมาเปนเวลามากกวา 30 ป ในชวงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ถือเปนชวงเวลาสําคัญของการพัฒนา
ประเทศท่ีจะกาวไปสูเวทีของการแขงขันของโลกมากข้ึน ซ่ึงการพัฒนาใดๆ ยอมข้ึนอยูกับพลเมือง
ของชาติท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 7 จึงเปนแผนท่ีใหความสําคัญ
กับการพัฒนาใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาทุกๆดาน ท้ังการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
ควบคูกับการกระจายรายได และกระจายการพัฒนาสูภูมิภาคและชนบท มุงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหสมดุลกันสงผลทําใหนโยบายและการ
จัดการศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535-2538) กลาวถึงการเปดโอกาสให
บุคคลเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัย ใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
เนนการจัดการศึกษาและสงเสริมการอบรมเล้ียงดูเด็กตามสภาวะความตองการพื้นฐานตามวัยต้ังแต
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ปฏิสนธิ สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาบันสังคมอ่ืนๆ และส่ือมวลชน
ใหมีสวนรวมในกระบวนการของการศึกษา การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดการศึกษาจึงเนนการพัฒนาบุคคลใน 4 ดานคือ ดานปญญา ดานจิตใจ 
ดานรางกายและดานสังคมอยางสมดุล  (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 27) 
   ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 นั้นแบงออกเปน 4 ระดับ 
คือ กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซ่ึงไดเร่ิมระบุคร้ังแรกถึงการให
ความสําคัญตอการพัฒนาเด็กเล็กต้ังแตชวงปฏิสนธิเปนคร้ังแรก (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา 
แขมมณี, 2540: 63) การศึกษาเปนประถมศึกษา 6 ป และขยายโอกาสการศึกษาโดยประกาศใหขยาย
การศึกษาภาคบังคับจากเดิม 6 ป เปน 9 ป ขยายไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนอีก 3 ป การศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาจึงแบงเปน 2 ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป 
เปนระบบ 6:3:3 เหมือนระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 (พิมพันธ เดชะคุปต 
และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 163, 173-174, 182-183) นอกจากนี้ยังมุงกระจายอํานาจสูทองถ่ินใหมาก
ข้ึน โดยใหหนวยงานบริหารสวนกลางทําหนาท่ีกําหนดนโยบายในการวางแผนการศึกษาระดับชาติ
ดานตางๆ แลวมอบอํานาจไปยังจังหวัดและสถานศึกษาตางๆใหสวนทองถ่ินจัดการบริหาร วางแผน 
และจัดการศึกษาระดับจังหวัดรวมท้ังสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบุคคล การเงิน และ
งบประมาณเอง พรอมท้ังตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือวางแผนและจัดการศึกษาของจังหวัด 
และในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึนโดย
สนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ท่ีเรียกวาโครงการดาวเทียมเพื่อการศึกษา “ไทย
คม”  ในป พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการไดรางแผนปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2539-2550 โดยมี
หลักการปฏิรูปการบริหารการศึกษาวาจะมุงกระจายอํานาจเพื่อเอ้ือใหสถานศึกษามีอํานาจในการ
ตัดสินใจดําเนินการบริหารและจัดบริการทางการศึกษาอยางเหมาะสม และสอดคลองกับวิถีชีวิต
และความเปนอยูในทองถ่ินใหมากท่ีสุด (พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี, 2540: 24-27, 34-
35, 165-166)  
  นับต้ังแตประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดสงผลตอ
การปฏิรูปทางการเมืองและการศึกษาอยางชัดเจน ประเทศไทยไดมีการปฏิรูประบบการศึกษาอยาง
จริงจังอีกคร้ังภายใตเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รัฐธรรมนูญไดตระหนักถึงความจําเปนใน
การปฏิรูปการศึกษาจึงไดกําหนดไวเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษา
อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาส
ไดรับการศึกษามากข้ึน รัฐธรรมนูญไดกําหนดตามมาตรา 30 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอภาคกัน
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ในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยรัฐจะตองจัดใหท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544ก:) เปนผลใหมีการออก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับแรกท่ีกําหนด
กรอบแนวคิด หลักการความมุงหมาย สิทธิหนาท่ีทางการศึกษา ระบบการจัดการและการบริหาร
การศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไวชัดเจน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป อยาง
ท่ัวถึงมีคุณภาพและไมเก็บคาใชจาย ใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2544: 10) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดย
มุงหวังใหมีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบคือ ปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูปการบริหารและการจัด
การศึกษา และปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา รวมท้ังใหมีการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาสูทองถ่ิน  

การปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ. 2545 สงผลใหแนวโนมของการจัดการศึกษาเปน 
การเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การกระจาย
ทรัพยากรตางๆลงสูโรงเรียน นําไปสูแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 (ระยะเวลา 15 ป) มี
จุดมุงหมายพัฒนาทุกคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู มีเปาหมายใหเด็ก
ปฐมวัยอายุ 0-5 ปทุกคนไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษา 
ใหเด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป คนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป 

1)  ภาพรวมนโยบายการศึกษาของไทย 
จากการศึกษานโยบายการศึกษาของไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันทําให

มองเห็นภาพการเปล่ียนแปลงของแนวคิดและพัฒนาการท่ีสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ โดยจะ
เห็นวาแรงขับเคล่ือนทิศทางนโยบายการศึกษาของไทยน้ันประกอบดวยกระแสแนวคิดท่ีสําคัญ 3 
แนวคิดคือ 1) แนวคิดการศึกษาเปนเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศ ความม่ันคงและการรักษาเอก
ราชของชาติซ่ึงเห็นไดอยางเดนชัดในชวงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 2) แนวคิด
การใชนโยบายการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงเห็นไดเดนชัดในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1-3  3) แนวคิดการใชนโยบายการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการ
สรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันของคนในสังคมซ่ึงมีจุดเร่ิมตนจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองและมีพัฒนาลุมๆ ดอนๆ มาเปนลําดับจนกระท่ังมีการผลักดันอยางชัดเจนภายหลังจากการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  เปนตนมา  

ในปจจุบันอาจกลาวไดวาแนวคิดท่ีเปนกระแสหลักของการขับเคล่ือน
นโยบายการศึกษาของไทยคือแนวคิดท่ีสาม แตอยางไรก็ตามกระแสแนวคิดท่ีเหลืออีก 2 แนวคิดก็
ยังมีอิทธิพลอยางมากและมีบทบาทควบคูไปกับแนวคิดกระแสหลักเพียงแตไมไดถูกหยิบยกมาเปน
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เครื่องมือเชิงนโยบายที่เดนชัดมากนัก ท้ังนี้เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการศึกษา

จะทําใหมองเห็นภาพลักษณะ รูปแบบและทิศทางนโยบายการศึกษาของไทยไดชัดเจนมากขึ้น 

4.2.1.2  การเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการการศึกษาของไทย 

การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษา ผูศึกษาจะวิเคราะหจากขอมูล

รายจายดานการศึกษาในชวง 30 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2520-2550) โดยแบงการวิเคราะห ได 3 ดาน ตาม

การจัดแบงคุณลักษณะของรายจายสาธารณะของไทย ซ่ึงสํานักงบประมาณไดจําแนกออกเปน 3 

ลักษณะ 1)  การจําแนกรายจายตามลักษณะงาน 2)  การจําแนกรายจายตามลักษณะเศรษฐกิจ 3)  

การจําแนกรายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับดําเนินการ 

1)  การจําแนกรายจายตามลักษณะงาน 

เนื่องจากตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา สํานักงบประมาณไดปรับปรุง

ระบบการจําแนกงบประมาณรายจายตามลักษณะงาน จากที่เคยใชหลักการของสํานักเศรษฐกิจและ

สังคมแหงสหประชาชาติ ป ค.ศ. 1958 มาใช หลักการของสํานักงานสถิติแหงชาติป ค.ศ. 1980 ทํา

ใหการแบงรายจายดานการศึกษา ในชวงกอนป พ.ศ. 2535 และตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ไมได

เปนมาตรฐานหรือใชช่ือเดียวกัน ดังนั้นเพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษารายจายดาน

การศึกษา เปนไปโดยตอเนื่องไมขาดตอน ผูศึกษาจึงทําการจัดกลุม รายจายดานการศึกษาใหมเปน 4 

กลุม ไดแก 1) การศึกษาผูใหญและบริการสนับสนุนการศึกษา 2) การศึกษากอนวัยเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3)  การศึกษาระดับอุดมศึกษา 4)  การศึกษาอื่นๆ 

โดยการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษาของไทยเมื่อจําแนกตาม

ลักษณะงานในชวง 30 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2520-2550) สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.21 

 

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปงรายจายดานการศึกษาจําแนก
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ภาพที่ 4.21  แสดงการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษาจําแนกตามลักษณะงาน    
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จากภาพที่ 4.21 พบวารายจายดานการศึกษาของไทยจะเนนหนักหรือให

ความสําคัญกับการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานคือ การศึกษากอนวัยเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับแนวคิดกระแสหลักของนโยบายดานการศึกษาของไทยใน

ปจจุบันที่เนนความเสมอภาค เทาเทียมทางการศึกษาที่รัฐบาลจะตองใหการศึกษาพื้นฐานให

ประชาชนโดยเทาเทียมกัน อยางไรก็ตามการศึกษาที่เปนทางเลือกที่จัดสรรผานรายจายการศึกษา

ผูใหญและบริการสนับสนุนการศึกษาจะพบวายังเปนรายจายที่มีสัดสวนที่ยังต่ําอยูมาก 

2)  การจําแนกรายจายตามลักษณะตามลักษณะเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษาจําแนกตามลักษณะ

เศรษฐกิจสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.22 

 

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษาจําแนก
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ภาพที่ 4.22  แสดงการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษาจําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ 

 

จากภาพที่ 4.22 พบวารายจายดานการศึกษาจะเปนรายจายที่เปนงบประจํา

เปนสวนใหญและมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นกวารายจายลงทุน ท้ังนี้เนื่องจากในการจัด

การศึกษาของไทยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมาก ประกอบกับการขยายโรงเรียนซึ่งเปน

โครงสรางพื้นฐานเริ่มถึงจุดอิ่มตัว อีกทั้งจํานวนประชากรในวัยเด็กของไทยมีแนวโนมจะลดลงใน

อนาคตทําใหความจําเปนที่จะตองมีงบลงทุนสําหรับกอสรางพื้นฐานลดลงไปดวยเปนเงาตามตัว 

3) การจําแนกตามรายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับการ

ดําเนินงานปกติ 
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เมื่อพิจารณารายจายดานการศึกษาจําแนกตามรายจายเพื่อการพัฒนาและ

รายจายสําหรับการดําเนินงานปกติสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.23  

 

แผนภาพแสดงรายจายดานการศึกษาจําแนกตามรายจายเพื่อ
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ภาพที่ 4.23  แสดงรายจายดานการศึกษาจําแนกตามรายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายดําเนินการ 

 

จากภาพที่ 4.23   พบวารายจายดานการศึกษาชวง 30 ปท่ีผานมา จะมี

ทิศทางของรายจายที่สอดคลองหรือเปนไปตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เปนหลัก แสดงใหเห็นวานโยบายดานการศึกษาของไทยถูกขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงตามทิศทาง

และแนวทางของการพัฒนาประเทศที่จะตอบโจทยของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ชวงเวลา และอาจกลาวไดวานับตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมาโจทยหลักของนโยบายดานการศึกษา

ของไทยคือแนวคิดการใชนโยบายการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางความเสมอภาคและเทาเทียม

กันของคนในสังคม 

4.2.1.3  ผลของนโยบายดานการศึกษาตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

  นอกเหนือจากการพิจารณาเนื้อหาสาระของนโยบายรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ

รายจายดานการศึกษาของไทยแลว การพิจารณาผลของนโยบายดานการศึกษาที่มีตอความเสมอภาค

ทางเศรษฐกิจ ก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่จะทําใหมองเห็นแงมุมที่ชัดเจนมากขึ้นวานโยบายดาน

การศึกษากอใหเกิดผลประโยชนตอสังคมในลักษณะใด รวมทั้งมองเห็นภาพวาการกระจาย

ทรัพยากรของสังคมผานนโยบายและรายจายดานการศึกษา สามารถสรางหลักประกันของความ

เสมอภาคและเปนธรรมไดมากนอยเพียงใด ท้ังนี้การพิจารณาผลของนโยบายดานการศึกษาตอ

ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจอาจวิเคราะหในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
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1)  การไดรับบริการดานการศึกษาตามสิทธิข้ันพื้นฐานและการเขาถึง
บริการในระดับตางๆ ของประชาชน 

เม่ือพิจารณาถึงการไดรับบริการดานการศึกษาตามสิทธิข้ันพื้นฐานจะ
พบวาจากขอมูลจํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรท่ีอายุ 15-59 ป ยังตํ่ากวาสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีรัฐ
จะตองจัดใหกับประชาชนกลาวคือ คาเฉล่ียของปการศึกษาที่คนไทยไดรับในป พ.ศ. 2550 คือ 8.7 
ป ในขณะท่ีตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กําหนดใหการศึกษาภาคบังคับมีระยะเวลา 
9 ป (ปจจุบันคือการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน) และในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ม. 49 วรรคแรกก็ไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาใหท่ัวถึงและมี
คุณภาพใหกับบุคคลอยางเสมอภาคไมนอยกวา 12 ป จากขอเท็จจริงเชิงประจักษนี้ แสดงใหเห็นวา
นโยบายดานการศึกษายังไมสามารถสรางหลักประกันพื้นฐานตามบทบัญญัติของกฎหมายได ท้ังนี้
เม่ือพิจารณาถึงการเขาถึงการศึกษาในระดับตางๆ ของประชากรจะพบวายิ่งการศึกษาในระดับสูง
ข้ึน ประชาชนยิ่งเขาถึงการศึกษาไดนอยลง ซ่ึงขอมูลแสดงไดดังตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรและการเขาถึงการศึกษาในระดับตางๆ  
                    ของประชากร 
 

ป พ.ศ. ขอมูล 
2548 2549 2550 

1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ป 8.6 8.7 8.7 
2. การเขาถึงการศึกษาในระดับตางๆ ของประชากร    
 2.1 สัดสวนนักเรียนระดับกอนประถมตอประชากรในวัย
เรียน (รอยละ) 

74.95 75.02 73.78 

2.2 สัดสวนนักเรียนระดับประถมตอประชากรในวัยเรียน 
(รอยละ) 

104.17 103.47 104.51 

2.3 สัดสวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอประชากร
ในวัยเรียน (รอยละ) 

95.45 96.67 96.37 

2.4 สัดสวนนัก เ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอ
ประชากรในวัยเรียน (รอยละ) 

63.80 65.77 67.16 

2.5 สัดสวนนักเรียนระดับอุดมศึกษาตอประชากรในวัยเรียน 
(รอยละ) 

60.38 68.05 n.a. 

 

แหลงท่ีมา:  กระทรวงศึกษาธิการ, 2552. 
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จากตารางจะเห็นวาสัดสวนของนักเรียนในแตละระดับเม่ือเทียบกับ
ประชากรในวัยเรียนจะเพิ่มข้ึนจากระดับกอนประถมศึกษาและมีสัดสวนลดลงเมื่อจบการศึกษาภาค
บังคับ และยิ่งตํ่าลงอีกในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเขาถึงการศึกษาในระดับการศึกษา
ท่ีสูงข้ึนจะมีโอกาสนอยลงในสังคมไทย ท้ังนี้หากพิจารณาโอกาสของผูท่ีจะสามารถเขาศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึนจะพบวาผูท่ีมีโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีกวาหรือคนรวย ยอมสามารถเขาถึงระดับ
การศึกษาท่ีสูงไดมากกวาคนจน ซ่ึงสัดสวนการเขาถึงบริการดานการศึกษาชวยยืนยันขอเท็จจริงนี้
ไดเปนอยางดี และยังสะทอนใหเห็นภาพความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจท่ีคนท่ีมีโอกาสทาง
เศรษฐกิจท่ีดอยกวาจะสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไดนอยลงเร่ือยๆ ลักษณะท่ีปรากฏ
เชนนี้จึงบงบอกถึงความไมเสมอภาคของการศึกษาท้ังในแงความไมสามารถสรางหลักประกัน
การศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐและการเขาถึงการศึกษาในระดับตางๆ ท่ียังมีความเหล่ือมลํ้าใน
สังคมไทย 

2)  การเขาถึงการสนับสนุนของรัฐและแหลงทุนดานการศึกษาของ
นักเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาการเขาถึงการสนับสนุนของรัฐและแหลงทุนดานการศึกษา
เปรียบเทียบระหวางนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนกับนักเรียนท่ีไมยากจน ตามขอมูลท่ีประมวลโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในชวงป พ.ศ. 2546-2550 จะพบวา
ยังมีนักเรียนยากจนท่ียังไมไดรับการสนับสนุนผานโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม มีจํานวน
ถึง 1 ใน 3 ของนักเรียนท่ียากจนท้ังหมด ในขณะท่ีการเขาถึงแหลงเงินทุนดานการศึกษาจะพบวา 
นักเรียนท่ียากจนเขาถึงแหงทุนเพื่อการศึกษาเพียงรอยละ 9.1 ซ่ึงตํ่ากวานักเรียนท่ีไมยากจนท่ี
สามารถเขาถึงแหลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมาก ซ่ึงขอมูลแสดงไดดังตารางท่ี 4.2 

 
 ตารางท่ี 4.2  แสดงการเขาถึงการสนับสนุนของรัฐและแหลงทุนดานการศึกษาของนกัเรียนท่ีมี 
                     ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน 
 

นักเรียน (รอยละ) การเขาถึง 
ไมยากจน ยากจน 

1. โครงการอาหารกลางวัน/
อาหารเสริม 

43.18 67.37 

2. ทุนการศึกษา 90.9 9.1 
 



 141 

จากตารางจะพบวาการเขาถึงโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม ของ
นักเรียนท่ียากจนแมวาจะมีสัดสวนท่ีสูงกวานักเรียนท่ีไมยากจน โดยนักเรียนท่ียากจนสามารถมี
อาหารกลางวัน/อาหารเสริมโดยไมเสียคาใชจายในสัดสวนรอยละ 67.37 ของนักเรียนท่ียากจน
ท้ังหมด ในขณะท่ีนักเรียนท่ีไมยากจนสามารถมีอาหารกลางวัน/อาหารเสริมโดยไมเสียคาใชจายใน
สัดสวนรอยละ 43.18 ของนักเรียนท่ีไมยากจนท้ังหมด แตเม่ือพิจารณาถึงความจําเปนและ
ความสําคัญของโครงการจะพบวากลุมเปาหมายของโครงการนี้ นาจะเปนกลุมนักเรียนท่ียากจน
มากกวากลุมนักเรียนท่ีไมยากจน การท่ีภาครัฐจัดทําโครงการในลักษณะปูพรมโดยใหการชวยเหลือ
กับนักเรียนทุกกลุม โดยใหเหตุผลวาการจัดอาหารกลางวัน/อาหารเสริมแกนักเรียนทุกกลุมไมวาจะ
ยากจนหรือไม ก็เพื่อไมใหนักเรียนเกิดทัศนคติวาความยากจนเปนปมดอยและอายเพ่ือน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550: (4-7)) จึงนาจะเปนการดําเนิน
โครงการที่ขาดการบริหารจัดการท่ีดี และไมพยายามจัดการโครงการดวยความละเอียดออนอยาง
เพียงพอ ท้ังน้ีหากสามารถจัดการโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ นาจะมีทรัพยากรอยางพอเพียงท่ี
จะสรางความเสมอภาคใหกับนักเรียนท่ียากจนอีกรอยละ 32.63 ท่ียังไมไดรับบริการจากโครงการนี้ได 

นอกจากนี้จากตารางเม่ือพิจารณาความเสมอภาคทางเศรษฐกิจจากมิติการ
เขาถึงทุนการศึกษา จะเห็นความแตกตางอยางชัดเจนวานักเรียนท่ีสามารถเขาถึงแหลงทุนเพื่อ
การศึกษาสวนใหญถึงรอยละ 90.9 เปนนักเรียนท่ีไมยากจน ในขณะท่ีนักเรียนยากจนเขาถึงแหลง
ทุนเพื่อการศึกษาเพียงรอยละ 9.1 ซ่ึงจากการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวาหากนําทุนการศึกษาทั้งหมดท่ีใหในแตละป (ขอมูลต้ังแต พ.ศ. 
2546-2550) มาจัดสรรใหแกนักเรียนยากจนจะสามารถครอบคลุมนักเรียนยากจนไดถึงรอยละ 28.5 
ซ่ึงมากกวาท่ีไดรับอยูในปจจุบันเกือบ 3 เทา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550: (4-8)) 

3)  ความเหล่ือมลํ้าของมาตรฐานในการจัดการศึกษาของไทย 

เม่ือพิจารณาถึงมาตรฐานในการจัดการศึกษา จากขอมูลผลการประเมิน
คุณภาพนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (รอบแรก พ.ศ. 2544-2548) จํานวน 30,010 
แหง จะพบวามีความเหล่ือลํ้าอยางมากเม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขตางๆ เชน 1) สังกัด 2) การบริหาร 3)
ขนาดสถานศึกษา 4) สถานท่ีตั้ง และ 5) ภูมิภาค โดยขอมูลแสดงไดดังตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงผลการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (รอบแรก  
                     พ.ศ. 2544-2548) จํานวน 30,010 แหง 
 

รอยละ เง่ือนไข 
ไมไดมาตรฐาน ไดมาตรฐาน 

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

66 34 

 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 

51 49 

 สํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่น 29 71 
 กองพุทธศาสนศึกษา สาํนักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ 
93 7 

 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 93 7 
 โรงเรียนสาธิต (มหาวิทยาลัย/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
28 72 

การบริหาร รัฐบาล 65 35 
 เอกชน 51 49 
 เล็ก 68 32 

ขนาด กลาง 58 42 
 ใหญ 40 60 
 ใหญพิเศษ 28 72 

ภูมิภาค กลาง 49 51 
 ตะวันตก 56 44 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 66 34 
 เหนือ 70 30 
 ใต 69 31 

สถานท่ีต้ัง ในเมือง 52 48 
 นอกเมือง 67 33 
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จากตารางจะเห็นไดวาโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานจะเปนโรงเรียนท่ีนักเรียนท่ี
มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี มีโอกาสเขาศึกษาไดมากกวานักเรียนท่ียากจน ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจาก
เง่ือนไขตางๆ ไดแก สังกัดของโรงเรียนจะเห็นวาโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสวนใหญคือโรงเรียนสาธิต
ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงนักเรียนท่ีสามารถเขาศึกษาไดก็คือ นักเรียนท่ีมีฐานะ
ทางสังคมทีไดเปรียบ สวนใหญก็จะเปนบุตรหลานของคหบดีหรือขาราชการระดับสูง ในขณะท่ี
โรงเรียนท่ีอยูในพื้นท่ีทุรกันดาร เชนโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน สวน
ใหญจะไมไดมาตรฐาน ซ่ึงโรงเรียนเหลานี้นักเรียนก็จะเปนบุตรหลานของคนชายขอบท่ีมีฐานะ
ยากจนและดอยโอกาสในสังคม 

นอกจากนี้หากพิจารณาจากการบริหาร ก็ยิ่งสะทอนใหเห็นภาพท่ีชัดเจน
มากข้ึนวาโรงเรียนท่ีบริหารโดยเอกชนซ่ึงผูท่ีมีฐานะรํ่ารวยสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนได สวน
ใหญจะมีมาตรฐานสูงกวาโรงเรียนท่ีบริหารงานโดยรัฐบาลท่ีนักเรียนยากจนมีโอกาสท่ีจะเขาเรียน
ได ในขณะท่ีหากพิจารณาจากขนาดของโรงเรียนจะเห็นวาโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญพิเศษ ซ่ึงไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณมากและผูท่ีสามารถเขาเรียนไดสวนใหญก็คือคนรวย สวนใหญก็จะมี
มาตรฐานมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความพรอมดานตางๆ ในระดับต่ํา ซ่ึงนักเรียนสวนใหญมี
ฐานะยากจน สําหรับภูมิภาคที่โรงเรียนต้ังอยู จะพบวาโรงเรียนท่ีตั้งอยูในภาคกลาง ซ่ึงโดยเฉล่ีย
แลวคนจะมีฐานะดีกวาภาคอ่ืนๆ โรงเรียนท่ีไดมาตรฐานก็จะสูงตามไปดวย ในขณะท่ีโรงเรียนท่ี
ตั้งอยูในภาคที่ประชาชนสวนโดยเฉล่ียมีฐานะยากจนกวา เชนภาคใต สัดสวนโรงเรียนท่ีไมได
มาตรฐานก็จะสูงตามไปดวย นอกจากนี้ในแงของสถานท่ีตั้งก็จะพบวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ โรงเรียนในเขตเมืองท่ีคนมีฐานะดีกวา มีโอกาสมากกวาคนในชนบท โรงเรียนท่ีได
มาตรฐานก็จะมีสัดสวนท่ีสูงกวาโรงเรียนในเขตชนบท ซ่ึงคนมีฐานะยากจนและมีโอกาสท่ีนอยกวา  

ส่ิงเหลานี้สะทอนให เห็นความเหล่ือมลํ้าของมาตรฐานในการจัด
การศึกษาของไทยท่ียังมีความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงปรากฏภาพท่ีคอนขางชัดเจนอยาง
มากในสังคมไทย 

 
4.2.2  นโยบายดานการสาธารณสุขและผลตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

4.2.2.1  นโยบายดานการสาธารณสุขของไทย 
พัฒนาการนโยบายดานการสาธารณสุขของไทยมีลักษณะเชนเดียวกับนโยบาย

สังคมอ่ืนๆ กลาวคือ มีจุดเร่ิมตนและผูกพันกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซ่ึงหากกําหนดกรอบ
ของนโยบายดานการสาธารณสุข โดยเร่ิมตนท่ีราชวงศจักรีเปนตนมา จะพบวา ในชวงตน
รัตนโกสินทร คือสมัยรัชกาลท่ี 1-3 การดําเนินการเก่ียวกับสาธารณสุขจะเปนการฟนฟูวิทยา
การแพทยแผนไทย (สุวิทย วิบูลผลประเสริฐ , 2545: 1) ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 ซ่ึงเปนยุคท่ีบานเมือง 
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มีการปฏิรูปในหลายๆ ดานๆ ซ่ึงรวมถึงดานการสาธารณสุขดวย โดยในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมีการตั้ง
กรมพยาบาล , กรมสาธารณสุข ใน พ.ศ. 2431 รวมทั้งมีการเกิดข้ึนของโรงพยาบาลหลายแหงเชน 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเทพศิรินทร โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลเสียจริต บูรพา
พยาบาล และโรงพยาบาลสามเสน เปนตน นอกจากนี้ยังทรงโปรดใหมีการจัดต้ังสภากาชาดไทย มี
การจัดการศึกษาแพทยและพยาบาลตามวิธีการแบบตะวันตก โดยไดเกิดโรงเรียนราชแพทยาลัยและ
โรงเรียนแพทยผดุงครรภและหญิงพยาบาลขึ้น (สุรพล ปธานนวณิช, 2547: 37-38) 

พัฒนาการของนโยบายดานการสาธารณสุข มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเร่ือยมา และมีการปรับเปล่ียนท่ีสําคัญเกิดข้ึนอีกคร้ังในชวงของการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองใน พ.ศ. 2475 โดยหลักประกันดานการสาธารณสุขเปนปณิธานประการหนึ่งท่ีปรากฏอยู
ในเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค ในการสรางหลักประกันความสุขสมบูรณของราษฎร 
ซ่ึงสะทอนถึงเจตนารมณท่ีจะสรางหลักประกันและความม่ันคงของสังคมใหกับพลเมืองของคณะ
ราษฎร อยางไรก็ตามปณิธานดังกลาวก็ยังไมไดรับการผลักดันและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม เนื่องจากความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองในชวงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

นโยบายดานการสาธารณสุขมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมในเวลาตอมา เม่ือจอม
พลป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี และไดมีการจัดต้ังกระทรวงสาธารณสุขข้ึนใน พ.ศ. 2485 
โดยรวบรวมเอาหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการแพทยและการสาธารณสุขท่ีมีอยูเขาไวดวยกัน จอมพล 
ป. มีนโยบายท่ีจะสรางโรงพยาบาลใหครบทุกจังหวัด ในสมัยนี้เองไดมีการสรางโรงพยาบาลข้ึน 58 
แหง สถานีอนามัย 671 แหง นอกจากน้ันยังใหความสําคัญกับอนามัยในโรงเรียน และการควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญ (ไพบูลย กาญจนพิบูลย, 2540: 278-279 อางถึงในสุรพล ปธานวณิช, 2547: 41 ) 

ในยุคตอมานโยบายสังคมในภาพรวมซ่ึงรวมถึงนโยบายดานการสาธารณสุขดวย 
ไดรับการจัดลําดับความสําคัญลดลง โดยนโยบายการบริหารประเทศในสมัยตอมาท่ีมีจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี จะมุงเนนการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจเปนหลัก มีการจัดทํา
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติข้ึน โดยเร่ิมใชแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกในปพ.ศ. 2504 ซ่ึง
มุงเนนการลงทุนในส่ิงกอสรางข้ันพื้นฐานในรูปของการคมนาคมและขนสง  ระบบเข่ือน การ
ชลประทานและพลังงานไฟฟา สาธารณูปการ ฯลฯ เนนทุมเททรัพยากรเอาไปเพ่ือปูพื้นฐานใหเกิด
การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเปนสําคัญ (กนศักดิ์ แกวเทพ, ปรีชา เปยมพงศสาสันต และ 
กาญจนา แกวเทพ, 2543: 97) 

ในดานนโยบายดานการสาธารณสุขก็จะเปนไปในลักษณะของการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจมากกวาการดําเนินการเพื่อการ “สรางหลักประกันดานสาธารณสุขของประชาชน”  
นโยบายดานการสาธารณสุข ของแผนพัฒนา ฉบับท่ี 1-2  จึงเปนการสรางโรงพยาบาลใหครบทุก
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จังหวัด การใหบริการสรางภูมิคุมกันโรค เชน การฉีดวัคซีนใหกับประชากรวัยเด็ก รวมท้ังการผลิต
แพทยและพยาบาล ซ่ึงยังขาดแคลนอยางมากในชนบทใหมีปริมาณเพิ่มข้ึน โดยในป พ.ศ. 2508 โดย
เร่ิมมีการบังคับนักศึกษาแพทยใหทําสัญญาปฏิบัติงานชดใชทุนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว (สุวิทย 
วิบุลผลประเสริฐ, 2545: 30)  

นโยบายดานการสาธารณสุขในลักษณะของการสรางหลักประกันดานสาธารณสุข 
เร่ิมปรากฏเคารางในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) 
โดยมีนโยบายใหบริการรักษาพยาบาลฟรีแกผูมีรายไดนอยเปนคร้ังแรกในปพ.ศ. 2518 โดยจัดทํา
เปนโครงการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอย อยางไรก็ตามในภาพรวมของการดําเนินนโยบาย
ดานการสาธารณสุขก็ยังอยูภายใตเง่ือนไขของการตอบโจทยในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ เชน 
การพัฒนาสุขอนามัยของแมและเด็ก  การวางแผนครอบครัว เปนตน ซ่ึงก็ประสบผลสําเร็จเปนอยาง
ดี กลาวคือ อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลงจาก 31.5 ตอพันในป พ.ศ. 2514 เปน 26.1 ตอพันในป
พ.ศ. 2519 อัตราการตายของประชากรลดลงจาก 11.6 ตอพัน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 2 เปน 
10.9 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2545: 31)  

ลักษณะของนโยบายดานการสาธารณสุขท่ีเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สาธารณสุขไมวาจะเปนการขยายโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในระดับตางๆ รวมท้ังพัฒนา
สงเสริมสุขอนามัยของประชาชน เชน การปองกันกําจัดโรคติดตอภัยรายแรงตางๆ ถือไดวาเปน
นโยบายกระแสหลักดานการสาธารณสุขของไทย จนกระท่ังถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-
2524) นโยบายดานการสาธารณสุขก็ไดขยายปริมณฑลไปสูการพัฒนาดานสังคมโดยให
ความสําคัญกับการแกไขและลดชองวางของปญหาสาธารณสุข โดยเนนใหบริการสาธารณสุขแบบ
ผสมผสานแกประชาชนอยางท่ัวถึงและมีการตั้งเปาหมายสุขภาพดีถวนหนาในพ.ศ. 2543 (สุวิทย 
วิบุลผลประเสริฐ, 2545: 32) ในดานการบริหารจัดการไดนําประชาชนมาอบรมและถายทอดความรู
ดานการสาธารณสุข โดยมีการจัดอบรมผูส่ือขาวสาธารณสุข (ผสส.) / อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) เปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2520  

การดําเนินนโยบายดานการสาธารณสุขท่ีมุงเนนการพัฒนา  ท้ังท่ีเกี่ยวกับ
โครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาสงเสริมสุขอนามัยและการพัฒนาดานสังคม กลาวไดวา เปนแกน
หลักและมีอิทธิพลอยางมาก ในระบบนโยบายสาธารณสุขของไทย ท้ังนี้เนื่องจาก การดําเนินการมี
ความชัดเจน เปนรูปธรรมและมีผลการดําเนินงานท่ีอยูในระดับสูง โดยในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 5 
(พ.ศ. 2525-2529) ประเทศไทยสามารถจัดต้ังโรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอไดครอบคลุมถึงรอย
ละ 85.2 และสถานีอนามัยไดครอบคลุมถึงรอยละ 97.9  สามารถฝกอบรม อสม. ไดถึงรอยละ 126.9 
และ ผสส. ไดถึงรอยละ 119.6 ของเปาหมาย ในแงสุขอนามัยของประชาชน จากการสํารวจในชวง
แผนพัฒนา ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) พบวา ประชาชนมีอายุยืนยาวข้ึนไมวาจะเปนเพศชายหรือ
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หญิง โดยมีอายุเฉล่ียท่ี 62.8 ป และ 64.8 ป อยางไรก็ตาม ปญหาเร่ืองการขาดแคลนกําลังคนดาน
สาธารณสุขโดยเฉพาะแพทยก็ยังเปนปญหาที่เร้ือรังมาโดยตลอด และทวีความรุนแรงอยางมาก
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซ่ึงมีปญหาขาดแคลนแพทยชนบทอยางมาก 
เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของโรงพยาบาลเอกชนในเขตเมือง (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 
2545: 32-35)  

สําหรับนโยบายดานการสาธารณสุขในมิติของการสรางหลักประกันดานสุขภาพ
ของประชาชน หลังจากท่ีเร่ิมมีการจุดประกายจากโครงการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยในป 
พ.ศ. 2518 ซ่ึงเปนการใหบริการพยาบาลฟรีแกผูมีรายไดนอย ก็ไดมีการพัฒนาควบคูไปกับนโยบาย
ดานการสาธารณสุขกระแสหลักอยางตอเนื่อง แตก็ยังมีลักษณะของพัฒนาการแบบแยกสวนสําหรับ
ประชาชนแตละกลุม โดยมีลักษณะท่ีเกาะเกี่ยวยึดโยงอยูกับนโยบายดานการสังคมสงเคราะหดวย 

หลักประกันสุขภาพตามกลุมประชากร ซ่ึงอาจจําแนกได 5 กลุมดังนี้ (สุวิทย วิบุล
ผลประเสริฐ, 2545: 379)  

1)  โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) ซ่ึงพัฒนาจาก
โครงการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีเร่ิมตนใน พ.ศ. 2518 

2)  สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเร่ิมตนตั้งแต 
พ.ศ. 2521 

3)  โครงการประกันสุขภาพแบบสมัครใจ ท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ ซ่ึง
คุมครองประชาชนท่ีไมอยูในภาคการจางงานและไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการท่ีรัฐจัดให โดยพัฒนา
มาจากกองทุนประกันสุขภาพในชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขต้ังแต พ.ศ. 2526 

4)  โครงการประกันสุขภาพแบบบังคับท่ีจัดโดยภาครัฐ ท่ีคุมครองผูอยูในภาคการ
จางงานเอกชน คือกองทุนทดแทนการเจ็บปวยท่ีสืบเนื่องมาจากการทํางาน (ตั้งแต พ.ศ. 2517) และ
กองทุนประกันสังคม (ตั้งแต พ.ศ. 2533) 

5)   โครงการคุมครองผูประสบภัยจากรถภาคบังคับ คือ การประสานการเจ็บปวย
จากอุบัติเหตุจราจร ซ่ึงเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2535 

นโยบายดานการสาธารณสุขของไทย ในมิติของ “การสรางหลักประกันสุขภาพ
ของประชาชน” ปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจน เม่ือพรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการ
เลือกต้ังเม่ือ 6 ม.ค. 2544 สามารถเปนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาล โดยพรรคไทยรักไทยไดใช
นโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือท่ีเรียกติดปากวา “ 30 บาท รักษาทุกโรค” ใน
การหาเสียงเลือกตั้งและไดผลักดันเปนใน 9 นโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
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โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 รัฐบาลไดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาแนว
ทางการดําเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา และมีขอสรุปท่ีสําคัญดังนี้ (สุวิทย 
วิบุลผลประเสริฐ, 2545: 384) นโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา มุงท่ีจะจัดต้ังโครงการ
ประกันสุขภาพแกประชาชนไทย โดยสรางดุลอํานาจในการควบคุมคุณภาพบริการท่ีแยกผูซ้ือ
บริการออกจากผูใหบริการ (กระทรวงสาธารณสุข) รัฐมีหนาท่ีเกล่ียความเส่ียงดานสุขภาพและ
การเงิน ใชเงินอุดหนุนจากงบประมาณ นอกจากน้ีโครงการน้ีมีกลไกในการควบคุมตนทุนคา
รักษาพยาบาลโดยใชวิธีจายเงินสถานพยาบาลแบบตกลงลวงหนาและเปนปลายปด 

โดยการดําเนินการตามนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ “30 บาท 
รักษาทุกโรค” สามารถครอบคลุมผูมีสิทธิประมาณ 45.4 ลานคน (รอยละ 73 ของประชากร) และใช
งบประมาณจากภาษีอากรของประชาชนกวา 55,000 ลานบาทตอป (พ.ศ. 2545) การบริหารจัดการ
งบประมาณในชวงเปล่ียนผานอยูภายใตการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ภายหลัง พ.ศ. 2546 เม่ือ
มีการจัดต้ังสํานักงานหลักประกันสุขภาพ โดยการขยายหลักประกันสุขภาพแบงไดเปน 4 ระยะ คือ 
ระยะแรก นํารองใน 6 จังหวัดและใหสิทธิเฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐ ระยะท่ีสอง ขยายเพิ่มอีก 
15 จังหวัด และเปดใหสถานพยาบาลเอกชนเขารวม ระยะท่ีสาม ไดขยายพื้นท่ีดําเนินการครอบคลุม
ท่ัวประเทศและครอบคลุมบางเขตของกรุงเทพมหานคร (13 เขต)  และระยะท่ีส่ี ขยายครอบคลุมท่ัว
กรุงเทพมหานครและครอบคลุมท่ัวประเทศในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 
2545: 385)  

นโยบายดานการสาธารณสุขท่ีเปล่ียนแปลงไปสูมิติของการสรางหลักประกันดาน
สุขภาพของประชาชนน้ีไดรับการดําเนินงานและสานตอเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) แมวาจะ
มีการเปล่ียนแปลงและความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ตาม โดยสรุปเกี่ยวกับนโยบายดานการ
สาธารณสุขของไทย จะพบวา บทบาทของรัฐต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันจะมีลักษณะของการ
วิวัฒนาการจากนโยบายดานการสาธารณสุขในมิติ “การพัฒนา” ไปสูนโยบายสาธารณสุขในมิติ 
“การสรางหลักประกัน” อยางไรก็ตามไมไดหมายความวา มิติ “การพัฒนาสาธารณสุข” ท่ีเคยเปน
กระแสหลักของนโยบายดานการสาธารณสุขของไทย จะไมมีบทบาทปรากฏใหเห็นเลยในปจจุบัน
เพียงแตบทบาทในฐานะท่ีเคยเปนหัวใจของการขับเคล่ือนนโยบายดานการสาธารณสุขไดถูกเปล่ียน
ถายไปสูมิติ “การสรางหลักประกัน” แทน ท้ังนี้ หากพิจารณาโดยวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของ
รายจายดานการสาธารณสุขของไทยในชวง 30 ป ท่ีผานมา (พ.ศ. 2520-2550) จะแสดงใหเห็นภาพ
การเคล่ือนตัวของกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ท่ีเกี่ยวกับนโยบายดานการสาธารณสุขของไทย
ไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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4.2.2.2 การเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการสาธารณสุขของไทย 

ในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการสาธารณสุขของไทย อาจ

จําแนกการวิเคราะห ได 3 ดาน ตามการจัดแบงคุณลักษณะของรายจายสาธารณะของไทย ซ่ึงสํานัก

งบประมาณไดจําแนกออกเปน 3 ลักษณะ 1)  การจําแนกรายจายตามลักษณะงาน 2)  การจําแนก

รายจายตามลักษณะเศรษฐกิจ 3)  การจําแนกรายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับดําเนินการ 

4.2.2.3   การจําแนกรายจายดานการสาธารณสุขตามลักษณะงาน 

รายจายดานการสาธารณสุขของไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2520-2550 หากใชเกณฑการ

จําแนกงบประมาณรายจายตามลักษณะงานของสํานักงบประมาณ สามารถแบงไดเปน 6 กลุม คือ 

1)  งานโรงพยาบาล ประกอบดวย 5 งานยอย คือ  

(1)  งานโรงพยาบาลทั่วไป 

(2)  งานโรงพยาบาลเฉพาะโรค 

(3)  งานศูนยอายุรเวช 

(4)  งานสถานพักฟน 

2)  งานสถานพยาบาลผูปวยนอก ประกอบดวย 5 งานยอย คือ 

(1)  งานสถานพยาบาลทั่วไป 

(2)  งานสถานพยาบาลเฉพาะโรค 

(3)  งานทันตกรรม 

(4)  งานสถานพยาบาลอื่น 

(5)  งานสถานพยาบาล อายุรเวช และทันตกรรมอื่น 

3)  งานบริการสาธารณสุข 

4)  งานอุปกรณการแพทย 

5)  งานวิจัยสาธารณสุข 

6)  งานสาธารณสุขอื่น 

อยางไรก็ตามในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณชน สํานักงบประมาณไดมีการจัด

กลุมงบประมาณรายจายดานการสาธารณสุขในชวงรายจายป พ.ศ. 2520-2550 แตกตางไปจาก

เกณฑจําแนกที่ปรากฏดังกลาวขางตน ท้ังนี้เนื่องจากตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา สํานัก

งบประมาณไดปรับปรุงระบบการจําแนกงบประมาณรายจายตามลักษณะงาน จากที่เคยใชหลักการ

ของสํานักเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ป ค.ศ. 1958 มาใช หลักการของสํานักงานสถิติ

แหงชาติป ค.ศ. 1980 ทําใหการแบงรายจายดานการสาธารณสุข ในชวงกอนป พ.ศ. 2535 และตั้งแต

ป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ไมไดเปนมาตรฐานหรือใชช่ือเดียวกัน ดังนั้นเพื่อใหสามารถรวบรวมขอมูล
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สําหรับการศึกษารายจายสาธารณะดานการสาธารณสุขเปนไปโดยตอเนื่องไมขาดตอน ผูศึกษาจึง
ทําการจัดกลุม รายจายสาธารณะดานสาธารณสุขใหมเปน 4 กลุม ไดแก 1) การบริหารงานและ
คนควาสาธารณสุข ตรงกับ “งานวิจัยสาธารณสุข” โดยเปนรายจายท่ีครอบคลุมในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารงานสาธารณสุขและการคนควาวิจัยดานสาธารณสุข 2) การดําเนินงานโรงพยาบาล 
ไดแก รายจายในลักษณะท่ีรวม “งานโรงพยาบาล” และ “งานสถานผูปวยนอก” เขาไวดวยกัน 3) 
การบริการสาธารณสุข ตรงกับ “งานบริการสาธารณสุข” 4) การสาธารณสุขอ่ืน ไดแก รายจายใน
ลักษณะท่ีรวม “งานอุปกรณการแพทย” และ “งานสาธารณสุขอ่ืน” เขาไวดวยกัน โดยเปนรายจายท่ี
ครอบคลุมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ การอนามัยพิเศษ งานอุปกรณการแพทย และการสาธารณสุขอ่ืน 

เม่ือพิจารณาถึงลักษณะงานตามรายจายท่ีจําแนกเปน 4 กลุมดังกลาว จะพบวา 
รายจายดานการสาธารณสุขของไทย 3 กลุม จาก 4 กลุม เปนรายจายในลักษณะของ “การพัฒนา
สาธารณสุข” เปนหลัก ซ่ึงไดแก รายจายในกลุมเกี่ยวกับ 1) การบริหารงานและคนควาสาธารณสุข 
2) การดําเนินงานโรงพยาบาล 3) การบริการสาธารณสุข ในขณะท่ีรายจายกลุมสุดทาย คือ 4) การ
สาธารณสุขอ่ืน จะเปนรายจายท่ีมีงานในลักษณะของ “การสรางหลักประกัน”  โดยมีรายจายท่ีเปน
เนื้องานเกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณสุขบางสวนแฝงอยูดวย 

ท้ังนี้ การที่การจําแนกรายจายตามลักษณะงานไมไดปรากฏรายจายท่ีสะทอนถึง 
รายจายดานการสาธารณสุขท่ีเปนการสรางหลักประกันสุขภาพไวอยางชัดเจนก็เนื่องจาก นโยบาย
ดานการสาธารณสุขของไทยมีการพัฒนาอยูภายใตกรอบแนวคิดท่ีเนนการพัฒนาในดานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหการดําเนินงานและการกําหนดรายจายตามลักษณะงาน
ละเลยงานในลักษณะท่ีเปนการสรางหลักประกันสุขภาพไป ซ่ึงถานํารายจาย 3 กลุมขางตน ซ่ึงเปน
ภาพสะทอนของรายจายดานการสาธารณสุขในลักษณะของการพัฒนาสาธารณสุขเปรียบเทียบกับ
รายจายดานการสาธารณสุขในลักษณะการสรางหลักประกัน โดยใชขอมูลรายจายดานการ
สาธารณสุขในชวงป พ.ศ.2520-2550 มาพิจารณาจะพบวา การกําหนดนโยบายดานสาธารณสุขได
เปล่ียนผานจากการเนนการพัฒนาสาธารณสุขไปสูการเนนการสรางหลักประกันสุขภาพ โดยมีการ
เพิ่มข้ึนของรายจายดานสาธารณสุขในลักษณะของการสรางหลักประกันท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง 
ตั้งแตมีการประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในปพ.ศ.2545 เปนตนมา ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวไดแสดงดังภาพท่ี 4.24 
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แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการ

สาธารณสุขของไทยจําแนกตามจุดเนนของนโยบาย
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ภาพที่ 4.24  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการสาธารณสุขของไทยจําแนกตามจุดเนนของ                

                     นโยบาย 

 

4.2.2.3  การจําแนกรายจายดานสาธารณสุขตามลักษณะเศรษฐกิจ 

  เปนการจําแนกรายจายเพื่อแสดงใหเห็นผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการใชจาย 

ซ่ึงจําแนกเปนรายจายลงทุนและรายจายประจํา โดยรายจายลงทุน หมายถึงการใชจายเพื่อสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายจายเพื่อการไดมาซึ่งครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ซ่ึงถือวา เปน

รายจายเพื่อการสะสมทุนของหนวยงานราชการ ในขณะที่รายจายประจํา หมายถึง รายจายเพื่อใชใน

การบริหารงานประจํา เปนรายจายประเภทเงินเดือน คาจาง และคาใชจายเพื่อการจัดซื้อบริการและ

ส่ิงของที่ไมเปนสินทรัพยประเภททุน 

การเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานการสาธารณสุขของไทย ตามลักษณะ

เศรษฐกิจสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.25 



 151 

แผนภาพแสดงรายจายดานการสาธารณสุขของไทยจําแนก

ตามลักษณะเศรษฐกิ จ
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ภาพที่ 4.25  แสดงรายจายดานการสาธารณสุขของไทยจําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ 

 

เมื่อพิจารณารายจายดานการสาธารณสุข ซ่ึงจําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจจะพบวา 

รายจายลงทุนจะต่ํากวารายจายประจํามาโดยตลอดแมวา นโยบายดานการสาธารณสุขของไทยใน

ยุคกอนการสรางหลักประกันสุขภาพ (กอนปพ.ศ.2545) จะเนนหนักในเรื่องการพัฒนาสาธารณสุข 

เชนการขยายโครงสรางพื้นฐานในรูปของโรงพยาบาล รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุขในรูปแบบ

ตางๆ ใหครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศก็ตาม แตเมื่อเทียบกับการดําเนินการในเรื่องการรักษาพยาบาล 

ซ่ึงเปนรายจายที่ใชในการปฏิบัติงานประจํา แตไมไดเปนการสะสมทุนก็จะพบวา รายจายสวนใหญ

ก็ยังคงเปนการตอบโจทยในเรื่องการปฏิบัติตามภารกิจการรักษาพยาบาลมากกวาการกอสราง

โครงสรางพื้นฐานเปนสําคัญ ท้ังนี้ชองวางระหวางรายจายลงทุนและรายจายประจํามีแนวโนมวาจะ

แตกตางกันมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งก็เนื่องจากการที่ประเทศไทยปรับเปลี่ยนนโยบายดาน

สาธารณสุขไปสูมิติของการสรางหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงรายจายดังกลาวจะเปนรายจายประจํา

นั่นเอง รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณสุขเริ่มถึงจุดอิ่มตัว เนื่องจากสถานบริการสาธารณสุข

ทุกระดับสามารถกระจายตัวไดอยางครอบคลุมพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึงทั้งในเขตเมืองและชนบท 

ต้ังแตส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7 (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2545: 34) 

4.2.2.4  การจําแนกรายจายสาธารณสุขตามรายจายเพื่อการพัฒนาและรายจาย

สําหรับการดําเนินงานปกติ 
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     เปนการจําแนกรายจายตามความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ซ่ึงจําแนกเปนรายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับดําเนินงานปกติ  โดยรายจายเพื่อ

การพัฒนาเปนรายจายที่จัดสรรใหกับการดําเนินงานที่มีวัตถุประสงคและการดําเนินงานที่

สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สวนรายจายสําหรับ

ดําเนินงานปกติเปนรายจายในสวนซึ่งนอกเหนือไปจากรายจายเพื่อการพัฒนา 

  การเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานการสาธารณสุขของไทยจําแนกตาม

รายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับดําเนินงานปกติ  สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.26 

 

แผนภาพแสดงรายจายดานการสาธารณสุขของไทยจําแนก

ตามรายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับดําเนินการ
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ภาพที่ 4.26  แสดงรายจายดานการสาธารณสุขของไทยจําแนกตามรายจายเพื่อการพัฒนาและ 

                     รายจายสําหรับดําเนินการ  

 

เมื่อพิจารณารายจายดานการสาธารณสุขของไทย  จะพบวารายจายเพื่อการพัฒนา

จะมีสัดสวนที่สูงกวารายจายสําหรับการดําเนินงานปกติมาโดยตลอด  เชนในป พ.ศ. 2520  รายจาย

เพื่อการพัฒนามีจํานวน  2,499  ลานบาท  ในขณะที่รายจายสําหรับการดําเนินงานมีเพียง 787.5 ลานบาท  

แตกตางกันประมาณ  3  เทา  ซึ่งอาจอธิบายไดวา  รายจายดานสาธารณสุขของไทยถูกกําหนดโดย

กรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลัก  จึงไมเปนเรื่องที่นา

ประหลาดใจที่นโยบายดานการสาธารณสุขกอนป พ.ศ. 2545 จะเปนนโยบายที่เนนการพัฒนา

สาธารณสุขมากกวาการเนนการสรางหลักประกันสุขภาพ  สัดสวนที่ตางกันของรายจายเพื่อการ

พัฒนาและรายจายสําหรับการดําเนินงานปกติเริ่มมีความแตกตางกันอยางมากตั้งแตป  พ.ศ. 2535  
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ซ่ึงเปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 7 ท่ีเร่ิมใหความสําคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม โดยชองวางของความแตกตางของรายจาย
ดังกลาวดังกลาวปรากฏชัดเจนอยางมากต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540) ท่ีแนวทางการ
พัฒนาเปล่ียนจากการเนนการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูการเนนการพัฒนาที่ทรัพยากรมนุษย  (สุวิทย 
วิบุลผลประเสริฐ, 2545: 34) อันเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับเนื้องาน  ภารกิจ  และการดําเนินงาน
ดานการสาธารณสุข  หรือกลาวงายๆวา  แผนพัฒนาฯ หันมาใหความสําคัญกับงานหรือนโยบาย
ดานสังคมท่ีมีจุดเนนท่ีตัว  “คน”  เปนสําคัญ  ทําใหรายจายของงานดานการสาธารณสุขมีสัดสวนท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนอยางมาก  และมีแนวโนมท่ีจะเปนเชนนี้
ตอไปในอนาคต  หากพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของรายจายดานสาธารณสุขในลักษณะอ่ืน  ก็
เปนส่ิงท่ีบงช้ีไดคอนขางชัดเจนถึงรายจายดานสาธารณสุขวาจะเปนไปในทิศทางของการใชจายเพ่ือ
เปนการสรางหลักประกันทางสังคมมากข้ึน 

4.2.2.5  ผลของนโยบายดานการสาธารณสุขตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
  การพิจารณาผลของนโยบายดานการสาธารณสุขตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
อาจวิเคราะหในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

1)  ความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ  
สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ (2545: 315) กลาววา ประเทศไทยมีแนวโนมการ

ขยายหลักประกันดานสุขภาพใหครอบคลุมประชาชนทุกคน ไดแกระบบสวัสดิการรักษาขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระบบประกันสังคม ระบบสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยและผูท่ีสังคม
ควรชวยเหลือเกื้อกูล โครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ ระบบประกันสุขภาพเอกชนและ
พ.ร.บ.ผูประสบภัยจากรถ ซ่ึงใน พ.ศ. 2544 สามารถครอบคลุมประชากรไดรอยละ 71.0 และจาก
นโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาต้ังแต พ.ศ. 2544 เปนตนมา สงผลใหประชาชนไทย
ท้ังประเทศมีหลักประกันเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 96.0 ใน พ.ศ. 2549 ซ่ึงขอมูลแสดงไดดังตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงรอยละการมีหลักประกนัสุขภาพของประชาชนชาวไทย พ.ศ. 2534, 2539, 2544  
                     และ พ.ศ. 2546-2549 
 

กอนมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
(รอยละ) 

เมื่อมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว 
(รอยละ) 

การมี
หลักประกัน
สุขภาพ พ.ศ. 2534 พ.ศ.2539 พ.ศ.2544 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 

มี
หลักประกัน 

33.5 45.5 71.0 94.9 94.3 95.1 96.0 

ไมมี
หลักประกัน 

66.5 54.5 29.0 5.1 5.7 4.9 4.0 

 
แหลงท่ีมา:  กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 315. 
   

จากตารางจะพบวาประชาชนไทยสวนใหญมีหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงความครอบคลุมของการใหบริการดานสุขภาพท่ีรัฐสามารถจัดใหกับประชาชนกลุมตางๆ อยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียมกันมากข้ึน 

2)  ความเปนธรรมของการใชบริการสุขภาพ  
สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ (2545: 315) กลาววา นอกจากความครอบคลุม

ของหลักประกันสุขภาพแลว การพิจารณาความเปนธรรมของการใชบริการสุขภาพก็จะทําใหเห็น
ภาพท่ีละเอียดและลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนวา ความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพนั้น ผูท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกตางกันมีสามารถในการเขาถึงการใชบริการดานสุขภาพแตกตางกันหรือไมอยางไร 
ท้ังนี้สามารถพิจารณาไดจากโอกาสในการเลือกใชบริการของกลุมคนที่มีระดับทางเศรษฐกิจท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงจากขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 พบวาเม่ือคิดรวมเฉพาะการใช
บริการสถานีอนามัย  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลท่ัวไป  (รวมโรงพยาบาลศูนย) และ
โรงพยาบาลเอกชน จะพบวากลุมท่ียากจนท่ีสุดมีการเลือกใชบริการสถานีอนามัยสูงท่ีสุดคือ รอยละ 
34.8 ในขณะท่ีกลุมท่ีรวยท่ีสุดใชโรงพยาบาลเอกชนมากท่ีสุดคือรอยละ 56.2 บริการ โดยขอมูล
ดังกลาวสมารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.5  
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ตารางท่ี 4.5  แสดงรอยละของการเลือกใชสถานบริการเม่ือปวยตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของ 
                    ครัวเรือน พ.ศ. 2549 
 

สถานพยาบาล ระดับทาง
เศรษฐกิจ สถานีอนามัย โรงพยาบาล

ชุมชน 
โรงพยาบาลรัฐ

อ่ืนๆ 
โรงพยาบาล
เอกชน 

รวยท่ีสุด 6.8 13.3 23.8 56.2 
รวย 16.6 18.8 18.7 45.9 

ปานกลาง 21.9 27.5 12.9 37.7 
จน 27.7 30.9 12.0 29.3 

จนท่ีสุด 34.8 34.6 12.4 18.2 
 
แหลงท่ีมา:  กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 326. 

 
จากตารางจะพบวาโอกาสการเลือกใชบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนจํากัด

อยูเพียงกลุมท่ีมีรายไดสูง และเชนเดียวกันกับการใชบริการโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนย 
ท่ีสูงสุดอยูท่ีกลุมท่ีมีรายไดสูงเชนกัน ลักษณะเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันทาง
เศรษฐกิจของกลุมที่มีรายไดนอยหรือคนท่ียากจนท่ีไมสามารถมีโอกาสใชบริการดานสาธารณสุข
ไดเทาเทียมกับผูท่ีรํ่ารวยได ยังอาจสงผลกระทบตอคุณภาพท่ีคนจนอาจไดรับบริการท่ีดอยกวาคน
รวยเนื่องจากศักยภาพของสถานพยาลท่ีคนท่ียากจนใชบริการสวนใหญจะมีศักยภาพดอยกวาสถาน
พยาลท่ีคนรวยสวนใหญใชบริการ 

3)  การจัดสรรรายจายดานสุขภาพของภาครัฐ 
เม่ือพิจารณารายจายดานสุขภาพท่ีรัฐบาลจัดสรรใหกับกลุมตางๆ จะพบวา

มีความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจปรากฏใหเห็นโดยกลุมท่ีมีฐานะทางสังคมและมีอํานาจตอรอง
มากกวาจะมีสัดสวนรายจายดานสุขภาพท่ีรัฐบาลจัดสรรใหสูงกวากลุมอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแสดงไดดัง
ตารางท่ี 4.6 

 
 
 
 



 156 

ตารางท่ี 4.6  แสดงสัดสวนรายจายสุขภาพภาครัฐจําแนกตามกลุมท่ีไดรับ พ.ศ. 2540-2548 
 
 ประกันสังคม กองทุน

ทดแทน 
รัฐวิสาหกจิ สวัสดิการ

ขาราชการ 
กระทรวง
อ่ืนๆ  

กระทรวง
สาธารณสุข 

พ.ศ. 2540 3.63 0.70 0.98 5.50 2.55 24.44 
พ.ศ. 2541 2.77 0.59 1.02 5.95 2.08 23.57 
พ.ศ. 2542 2.70 0.49 0.89 5.34 2.14 22.10 
พ.ศ. 2543 3.21 0.42 0.54 5.69 2.07 21.02 
พ.ศ. 2544 4.22 0.40 0.94 5.97 2.22 19.16 
พ.ศ. 2545 3.36 0.37 0.92 6.13 2.06 21.25 
พ.ศ. 2546 4.08 0.40 1.07 6.13 2.32 20.03 
พ.ศ. 2547 3.96 0.38 1.04 5.04 1.80 19.78 
พ.ศ. 2548 4.04 0.35 0.86 6.66 1.40 19.75 
 
แหลงท่ีมา:  กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 309. 
   

จากตารางจะพบวารายจายดานสุขภาพท่ีภาครัฐจัดสรรใหกับกลุมตางๆนั้น กลุมท่ี
ไดรับงบประมาณสูงสุดคือประชาชนท่ัวไปตามนโยบายหลักประกันสุขภาพซ่ึงจัดสรรผาน
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไมใชส่ิงท่ีนาแปลกประหลาดใจแตอยางใดเนื่องจากหลักประกันสุขภาพ
ดังกลาว เปนรายจายดานสุขภาพท่ีครอบคลุมประชากรสวนใหญของประเทศ  อยางไรก็ตามส่ิงท่ี
แสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจปรากฏใหเห็นจากกลุมท่ีไดรับจัดสรรรายจายใน
สัดสวนท่ีสูงสุดในลําดับถัดมา คือกลุมขาราชการโดยจะพบวาในป พ.ศ. 2548 สวัสดิการขาราชการ
มีสัดสวนสูงเปนอันดับสองของรายจายสุขภาพของภาครัฐคือรอยละ 6.66  สูงกวารายจายสุขภาพท่ี
จัดสรรใหกับกลุมผูใชแรงงานท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาซ่ึงจัดสรรผานประกันสังคมและเงิน
ทดแทนท่ีไดรับจัดสรรรายจายในสัดสวนรอยละ 4.04 และ 0.35 ตามลําดับ นอกจากนี้หากพิจารณา
การเพิ่มข้ึนของรายจายสวัสดิการขาราชการจะพบวาความไมเทาเทียมกันในลักษณะเชนนี้แนวโนม
ท่ีจะเพิ่มข้ึนและขยายชองวางมากข้ึนในอนาคต 

4)  การกระจายตัวของแพทย 
เม่ือพิจารณาการกระจายตัวของแพทย ซ่ึงเปนบุคลากรที่สําคัญในการ

ใหบริการดานการสาธารณสุขจะพบวาจํานวนแพทยมีแนวโนมท่ีจะกระจุกตัวในภูมิภาคท่ีมีความ
เจริญมากกวาภูมิภาคท่ีไมเจริญ ซ่ึงขอมูลสามารถแสดงไดดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงอัตราสวนของประชากรตอแพทยจําแนกตามภาคในป พ.ศ. 2547-2548 
 

พ.ศ. ภาค 
2547 2548 

กรุงเทพมหานคร 879 867 
กลาง 3,134 3,124 
เหนือ 4,534 3,724 
ใต 3,982 4,306 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7,466 7,015 
 
แหลงท่ีมา:  กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 266. 
   

จากตารางจะเห็นวาจํานวนแพทยจะอยูในภาคท่ีมีความเจริญมากกวาภาคท่ีไม
เจริญ ดังจะเห็นไดจากอัตราสวนของประชากรตอแพทยในกรุงเทพมหานครที่จะมีสัดสวนตอ
ประชากรนอยกวาภาคอ่ืนๆ แสดงวามีจํานวนแพทยกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครมากกวาภาค
อ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด โดยภาคที่แพทยตองมีภาระในการดูแลสุขภาพประชากรมากท่ีสุดคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงไปคือภาคใตและภาคเหนือ ซ่ึงในภาคเหลานี้ลวนแลวแตมีประชากรท่ี
มีฐานะสวนใหญยากจนเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานคร ลักษณะเชนนี้แสดงให
เห็นถึงความไมเทาทียมกันทางเศรษฐกิจท่ีคนยากจนนาจะมีโอกาสไดรับหรือเขาถึงการบริการดาน
สาธารณสุขนอยกวาคนรวย 
  นอกจากนี้หากพิจารณาสัดสวนแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประเภทตางๆ 
จะพบวามีแนวโนมท่ีแพทยจะกระจุกตัวในโรงพยาลท่ีใหบริการกับผูท่ีฐานะรํ่ารวยมากกวาผูท่ีมี
ฐานะยากจนดวยซ่ึงขอมูลสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8   แสดงสัดสวนของแพทยจําแนกตามประเภทโรงพยาบาล พ.ศ. 2548 
 

ประเภทของโรงพยาล ขอมูล 
โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาล
ศูนย 

โรงพยาล
ท่ัวไป 

โรงพยาบาล
ชุมชน 

อ่ืนๆ รวม 

สัดสวน
ของแพทย 

21.6 12.6 12.4 16.5 36.9 100.0 

 
แหลงท่ีมา:  กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 274. 
   

จากตารางจะเห็นไดวามีแพทยจํานวนถึง 1ใน 5 ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชนท่ีผูท่ีจะเขาถึงบริการสวนใหญคือผูท่ีฐานะรํ่ารวยในขณะท่ีคนยากจนมีโอกาสนอยท่ีจะใช
บริการของโรงพยาบาลประเภทน้ี ขอเท็จจริงนี้ตอกยํ้าใหเห็นวาทรัพยากรดานการสาธารณสุขของ
ไทยมีแนวโนมท่ีจะถูกใชไปเพื่อตอบสนองคนรวยมากกวาคนจนซ่ึงสะทอนภาพความไมเทาเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจจากผลของนโยบายดานการสาธารณสุขของไทย 

 
4.2.3  นโยบายดานการสังคมสงเคราะหและผลตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

4.2.3.1  นโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทย 
นโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยจะมีลักษณะท่ีเกาะเกี่ยวและมีพัฒนาการท่ีเช่ือมโยง
สัมพั นธ กั บนโยบ า ยด านก า ร ศึ กษ าและนโยบา ยด านก า รส าธ า รณ สุขม าตั้ ง แ ต ยุ ค
สมบูรณาญาสิทธิราชยโดยมีท่ีมาจากแนวคิดบําบัดทุกข บํารุงสุขของพระราชาผูมีทศพิธราชธรรม 
เพื่อใหความชวยเหลือคนดอยโอกาสและผูทุกขยาก ซ่ึงปรากฏเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีตองการปฏิรูปการปกครองและสังคมให
ทันสมัยเทียบเทาประเทศตะวันตก โดยจัดต้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหข้ึนหลายแหง 
ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับการศึกษาและการสาธารณสุข เชนป พ.ศ. 2429  มีการจัดต้ัง
โรงพยาบาลศิริราชเพ่ือรักษาผูปวย ป พ.ศ. 2436 จัดต้ังสภากาชาติไทย หรือสภาอุนาโลมแดงในอดตี
เพื่อรักษาพยาบาลทหารท่ีบาดเจ็บจากสงคราม และป พ.ศ. 2435 จัดต้ังโรงเรียนอนาถาเพื่อใหการศึกษา
แกเด็กหญิงท่ีกําพราหรือพอแมยากจน เปนตน (จุรี วิจิตรวาทการ และ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 
2545: 45) 
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อยางไรก็ตามนอกเหนือไปจากแนวคิดบําบัดทุกข บํารุงสุขเพื่อใหความชวยเหลือ
คนดอยโอกาสและผูทุกขยากแลว ในสมัยรัชกาลท่ี 5 นโยบายดานการสังคมสงเคราะห ยังปรากฏ
แนวคิดการจัดบริการใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะบางกลุมท่ีไมจําเปนตองเปนผูท่ีอยูในสถานภาพ
ขาดแคลนในสังคม พัฒนาควบคูกันไปดวย ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 ไดทรงจัดบริการเพื่อตอบสนอง
กลุมเปาหมายหลัก คือขาราชการเปนกลุมแรก โดยมีการตรากฎหมายสําคัญ 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.
รักษาพยาบาลขาราชการ พ.ศ. 2444 และ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2444  ซ่ึงดําเนินการ
พรอมกับการปฏิรูประบบราชการ สงผลใหในบริบทของสังคมไทยกลุมขาราชการถือวาเปนกลุม
ผลประโยชนท่ีมีความสําคัญ เกาแกและผูกพันมาเนิ่นนานกับนโยบายดานการสังคมสงเคราะห ใน
ฐานะกลุมท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐแมวาจะไมใชผูท่ีอยูในสถานภาพขาดแคลนในสังคมก็ตาม 
  กรอบแนวทางของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหท่ีเนนการบําบัดทุกขบํารุงสุข 
และเนนความชวยเหลือคนดอยโอกาสและผูทุกขยากไดรับการขยายความใหมีลักษณะท่ีเปนสากล
เม่ือประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 โดยกําหนด
บทบาทท่ีชัดเจนข้ึนของงานดานการประชาสงเคราะหกลาวคือ นโยบายดานการสังคมสงเคราะห
ในยุคประชาธิปไตยจะใหความสําคัญและมุงเนนการใหความชวยเหลือและการสงเคราะหเปนเงิน
หรือส่ิงของแกบุคคลท่ีมีปญหาหรือกลุมผูดอยโอกาสในสังคม เชน เด็ก สตรี คนชรา คนยากจนเปน
ตนโดยมีแนวคิดมาจากหลักมนุษยธรรม (Humanity) และการกุศล (Charity) ซ่ึงเปนหลักการสากล
ของงานสังคมสงเคราะห ซ่ึงแนวคิดเชนนี้เปนกระแสหลักของนโยบายดานการสังคมสงเคราะห
จนกระท่ังจบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) 

ควบคูไปกับแนวทางการบําบัดทุกขบํารุงสุขและเนนความชวยเหลือคนดอย
โอกาสและผูทุกขยาก การขยายการคุมครองแกกลุมขาราชการก็เปล่ียนแปลงในทิศทางเพิ่มข้ึน
เชนเดียวกัน โดยมีการคุมครองแกกลุมขาราชการเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายจากการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498 โดยเฉพาะทหาร ตํารวจ ท่ีตองพิการ
หรือเสียชีวิตจนตนเองหรือครอบครัวตองเดือดรอน ใหไดรับบํานาญพิเศษนอกเหนือจากบําเหน็จ
บํานาญตามปรกติ 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของนโยบายดานการสังคมสงเคราะห เกิดข้ึนในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) กลาวคือ แนวทางของนโยบาย
ดานการสังคมสงเคราะหของไทยไดมีการเปล่ียนแปลงและเพิ่มขอบเขตเน้ือหาของการดําเนินงานท่ี
แตเดิมจะเปนเร่ืองการ “สงเคราะห” ใหกับกลุมผูดอยโอกาสในสังคมและ “การจัดบริการ” ใหกับ
กลุมขาราชการ ไปสูการสราง “หลักประกันทางสังคม” แกประชากร “กลุมผูใชแรงงานในระบบ” 
ในสังคมดวย ซ่ึงถือวาเปนการเปดศักราชใหมของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยโดย
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เปนการเพิ่มกลุมผูไดรับการคุมครองชวยเหลือกลุมใหมและเปนภารกิจใหมท่ีแตกตางไปจากภารกจิ
เดิมอยางส้ินเชิง ท้ังนี้ลักษณะของการสราง “หลักประกันทางสังคม” ท่ีเกิดข้ึนใหมนี้จะตางจากการ
“สงเคราะห” ใหกับกลุมผูดอยโอกาสในสังคมและ “การจัดบริการ” ใหกับกลุมขาราชการ กลาวคือ
การดําเนินการใน 2 รูปแบบเดิม ผูรับประโยชนจะมีลักษณะเปนการ “ไดเปลา” ในขณะท่ีรูปแบบ 
“หลักประกันทางสังคม” ผู ท่ีไดรับประโยชนจะตองมีสวนรวมในการสมทบเงินเพ่ือสราง
หลักประกันดวยซ่ึงเปนไปตามหลักการของการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553: 81) 

โดยในป พ.ศ. 2533 นโยบายดานการสังคมสงเคราะหไดขยายขอบขายไปสูการ
ชวยเหลือกลุมผูใชแรงงานในระบบอยางเปนรูปธรรม โดยมีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 และการจัดต้ังกองทุนประกันสังคมข้ึน ซ่ึงถือไดวาเปนจุดเปล่ียนสําคัญของการ
ประกันสังคมในประเทศไทย โดยกองทุนดังกลาวใหการคุมครองลูกจางหรือ “ผูใชแรงงานใน
ระบบประกันสังคม” ใน 4 กรณีคือ เจ็บปวย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย ท้ังนี้ในชวงแรกเปน
การออมภาคบังคับเฉพาะกลุมแรงงานในระบบโดยมีการเก็บเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
จากลูกจาง นายจาง ฝายละเทาๆ กัน ขณะท่ีรัฐบาลจะจายเงินสมทบใหอีกสวนหนึ่ง  ตอมาในป พ.ศ. 
2547 ไดขยายสิทธิประโยชนจนครบถวนตามลําดับ คือกรณีสงเคราะหบุตร ชราภาพ และกรณี
ลูกจางวางงาน ในปจจุบันกลาวไดวากองทุนประกันสังคมสามารถใหสิทธิประโยชนในการ
คุมครองท่ีครบท้ัง 7 กรณี ตามท่ีกฎหมายกําหนดและถือวามีการคุมครองครบถวนตามหลักปฏิบัติ
สากล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553: 80) 
  การเปล่ียนแปลงที่สําคัญของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหเกิดข้ึนอีกคร้ังในป 
พ.ศ. 2539 เม่ือมีการประกาศพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 และนํา
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมาใช ซ่ึงสงผลใหมีการปรับเปล่ียนระบบ “การจัดบริการ” 
ท่ีใหกับกลุมขาราชการจากเดิมท่ีรัฐฝายเดียวเปนผูใหหลักประกันกับขาราชการหลังเกษียณอายุ
ราชการ ไปสูระบบของการออมของตัวขาราชการโดยรัฐรวมจายเงินสมทบเขากองทุนท่ีจัดต้ังข้ึน 
ลักษณะเชนนี้สะทอนใหแนวโนมของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหวาจะเปนไปในทิศทางที่จะ
หลอมรวม “การจัดบริการ” ท่ีใหกับกลุมขาราชการกับการสราง “หลักประกันทางสังคม” ใหเปน
เนื้อเดียวกันมากยิ่งข้ึน โดยพยายามลดบทบาทของภาครัฐลงในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มบทบาท
ของตัวแสดงอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีสวนไดสวนเสียใหเขามาชวยเหลือดูแลกันเองมากข้ึน 

ท้ังนี้นับจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน ป พ.ศ. 2539 เปนตนมา อาจกลาวไดวา 
แนวทางของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยแทบไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ แตจะเปนไป
ในลักษณะของการปรับปรุงพัฒนาตอยอดตามลําดับ โดยจะเปนไปในทิศทางของการเพ่ิมขอบเขต
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ของการคุมครองและการชวยเหลือใหกวางขวางและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังมีลักษณะของ
การบูรณาการนโยบายดานการสังคมสงเคราะหเขากับนโยบายสังคมอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบาย
ดานการศึกษาและนโยบายดานการสาธารณสุข โดยอาศัยจุดรวมเดียวกันคือ การยึด “คน” เปน
ศูนยกลางของการพัฒนา รวมท้ังการเพิ่มบทบาทขององคการภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมทั้ง
ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียใหเขามามีสวนรวมกับงานดานการสังคมสงเคราะหมากยิ่งข้ึน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550: 52-59) 

เม่ือพิจารณาสาระสําคัญของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยจากบริบท
ท่ีเช่ือมโยงกับรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย จะพบวารายจายดานการสังคมสงเคราะห
สามารถแบงออกเปน 3 ดานคือ 1) การประกันสังคม 2) การสวัสดิการสังคม และ 3) การสังคม
สงเคราะหอ่ืน โดยรายจายในดานท่ี 1) การประกันสังคม จะมีความหมายตรงกับนโยบายดานการ
สังคมสงเคราะหท่ีเกี่ยวกับงาน “การจัดบริการ” และ“การสรางหลักประกันทางสังคม” ซ่ึง
ครอบคลุมกลุมเปาหมายคือ กลุมขาราชการและกลุมผูใชแรงงานในระบบประกันสังคม ในขณะท่ี
รายจายในดานท่ี 2) การสวัสดิการสังคม และ 3) การสังคมสงเคราะหอ่ืน จะมีความหมายตรงกับ
นโยบายดานการสังคมสงเคราะหท่ีเกี่ยวกับงาน “การสงเคราะห” ซ่ึงครอบคลุมกลุมเปาหมายคือ
กลุมผูดอยโอกาสในสังคม เชน เด็ก สตรี คนชรา คนยากจน 

ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวานโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยนั้นประกอบดวย
ลักษณะงานใน 2 สวนคือดานการสงเคราะห และดานการประกันทางสังคม (หมายถึง งานการ
จัดบริการ” และ“การสรางหลักประกันทางสังคม) ซ่ึงงานท้ัง 2 สวนจะมีกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน
อยางชัดเจน 

4.2.3.2  การเปล่ียนแปลงของรายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทย 
การพิจารณาการเปล่ียนแปลงรายจายดานการสังคมสงเคราะห ผูศึกษาจะวิเคราะห

จากขอมูลรายจายดานการศึกษาในชวง 30 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2520-2550) โดยแบงการวิเคราะหเปน 
2 สวนคือ 1) การเปล่ียนแปลงของรายจายดานการสังคมสงเคราะหในภาพรวม 2) การเปล่ียนแปลง
ของรายจายดานการสังคมสงเคราะหตามลักษณะรายจายซ่ึงจําแนกเปน 3 ดาน ตามการจัดแบง
คุณลักษณะของรายจายสาธารณะของไทย ซ่ึงสํานักงบประมาณไดจําแนกออกเปน 3 ลักษณะ 
ไดแก การจําแนกรายจายตามลักษณะงาน การจําแนกรายจายตามลักษณะเศรษฐกิจ และการจําแนก
รายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับดําเนินการ 

1)  การเปล่ียนแปลงของรายจายดานการสังคมสงเคราะหในภาพรวม 
การเปล่ียนแปลงของรายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทยใน

ภาพรวมสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 4.27 
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แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการสังคม
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ภาพที่  4.27  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทย 

 

จากแผนภาพจะพบวาการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการสังคม

สงเคราะหของไทยจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป (Incremental) ในชวง

แรก และเริ่มมีการเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา ซ่ึงสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหท่ีมีการปฏิรูปไปสูระบบ “การสรางหลักประกัน

ทางสังคม” และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ท้ังนี้อาจมีบางชวงที่มีการปรับลดรายจายลง เชน ป 

พ.ศ. 2540 เนื่องจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แตเมื่อผานพนชวงดังกลาวไปแลวทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด 

2)   การเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการสังคมสงเคราะหตามลักษณะ

รายจาย 

(1) การจําแนกรายจายตามลักษณะงาน เนื่องจากตั้งแตป พ.ศ. 2535 

เปนตนมา สํานักงบประมาณไดปรับปรุงระบบการจําแนกงบประมาณรายจายตามลักษณะงาน จาก

ท่ีเคยใชหลักการของสํานักเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ป ค.ศ. 1958 มาใช หลักการของ

สํานักงานสถิติแหงชาติป ค.ศ. 1980 ทําใหการแบงรายจายดานการศึกษา ในชวงกอนป พ.ศ. 2535 

และตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ไมไดเปนมาตรฐานหรือใชช่ือเดียวกัน ดังนั้นเพื่อใหสามารถ

รวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษารายจายดานการสังคมสงเคราะห เปนไปโดยตอเนื่องไมขาดตอน   

ผูศึกษาจึงทําการจัดกลุม รายจายดานการสังคมสงเคราะหเปน 2 กลุม ไดแก 1) การประกันสังคม 2) 

สวัสดิการสังคม โดยสํานักงบประมาณไดใหนิยามของรายจายดานการสวัสดิการสังคมในแตละ

กลุมโดยสรุปดังนี้ 1)  การประกันสังคม เปนการชวยเหลือแกบุคคลที่มีรายไดลดลง หรือสูญเสีย
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รายได โดยอาจใหเปนเงินหรือสิ่งของ  2)  สวัสดิการสังคม เปนการชวยเหลือที่ใหแกกลุมเปาหมาย

เฉพาะ เชน เด็ก คนชรา คนพิการ 

โดยการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษาของไทยเมื่อจําแนกตาม

ลักษณะงานในชวง 30 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2520-2550) สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.28 

 

แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการสังคม
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ภาพที่ 4.28  แสดงการเปลี่ยนแปลงรายจายดานสังคมสงเคราะหจําแนกตามลักษณะงาน 

   

จากแผนภาพ รายจายดานการประกันสังคมเริ่มปรากฏตั้งแตป พ.ศ. 

2533 ซ่ึงเปนปแรกที่รัฐบาลเริ่มนําหลักการของการประกันสังคมมาใชกับผูใชแรงงานในระบบ โดย

ในสวนของระบบการจําแนกรายจายก็ไดโอนรายจายดานสิทธิประโยชนตางๆ ของขาราชการซึ่งแต

เดิมรวมอยูกับรายจายดานการสวัสดิการสังคมใหมาอยูในรายจายดานการประกันสังคมดวย เพื่อให

สอดคลองกับคํานิยามและแนวทางนโยบายดานการสังคมสงเคราะหท่ีรวมกลุมขาราชการและผูใช

แรงงานในระบบการประกันสังคมใหอยูในกลุมที่ไดรับการคุมครอง ชวยเหลือกลุมเดียวกัน 

ท้ังนี้จะเห็นไดวารายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทย ต้ังแตป 

พ.ศ. 2533 เปนตนมา สวนใหญคืองานดานการประกันสังคม ซ่ึงเปนงานที่เกี่ยวกับการชวยเหลือ

เพื่อชดเชยรายไดท่ีขาดไป ซ่ึงรวมถึงการจายเงินชดเชยและเงินสมทบรูปแบบตางๆ รวมไปถึงเปน

คาใชจายเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญขาราชการดวย ซ่ึงจากขอมูลเชิงประจักษจะพบวารายจายของงาน

ในสวนนี้มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด ซ่ึงตางจากงานสวัสดิการสังคมที่เปนเรื่องของการ

ชวยเหลือกลุมเปาหมายเฉพาะ ซ่ึงเปนผูท่ีออนแอในสังคมเชน เด็ก สตรี คนชรา ท่ีมีแนวโนมคงที่มา

โดยตลอด ซ่ึงแสดงใหเห็นวารายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทยเมื่อพิจารณาจากลักษณะงาน
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มีแนวโนมที่จะสนับสนุนผูท่ีอยูในระบบที่มีความสามารถในการดํารงชีพอยูแลวมากกวาการดูแล

ปกปองคนที่ออนแอในสังคม 

(2)  การจําแนกรายจายตามลักษณะตามลักษณะเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการสังคมสงเคราะหจําแนก

ตามลักษณะเศรษฐกิจสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.29 

 

แผนภาพแสดงรายจายดานการสังคมสงเคราะหจําแนก
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ภาพที่ 4.29  แสดงรายจายดานการศึกษาจําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ 

  

จากภาพที่ 4.29 พบวารายจายดานการสังคมสงเคราะห จะเปนรายจาย

ท่ีเปนงบประจําเปนสวนใหญและมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นกวารายจายลงทุน ท้ังนี้เนื่องจาก

โดยลักษณะของงานดานการสังคมสงเคราะหเปนเรื่องของการชวยเหลือดูแลที่เปนการปฏิบัติงาน

และการเบิกจายงบประมาณใหกับกลุมผูท่ีจะคุมครอง ชวยเหลือ หรือมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือ

ซ่ึงเปนการใชงบประจําเปนหลัก ดังนั้นเมื่อเนื้องานของการคุมครอง ชวยเหลือดังกลาวมีแนวโนม

เพิ่มสูงขึ้นก็สงผลใหรายจายดานการสังคมสงเคราะหท่ีเกี่ยวกับการใชจายงบประจํามีแนวโนม

สูงขึ้นตามไปดวย 

(3) การตามรายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับการดําเนินงาน

ปกติ 

เมื่อพิจารณารายจายดานสังคมสงเคราะห จําแนกตามรายจายเพื่อการ

พัฒนาและรายจายสําหรับการดําเนินงานปกติสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4.30 

 



 165 

แผนภาพแสดงรายจายดานการสังคม

สงเคราะหจําแนกตามงบพัฒนาและงบประจ าํ
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ภาพที่ 4.30  แสดงรายจายดานการสังคมสงเคราะหจําแนกตามงบพัฒนาและงบประจํา 

 

จากแผนภาพที่ 4.30 พบวารายจายดานสังคมสงเคราะหในชวง 15 ปท่ี

ผานมา จะมีทิศทางของรายจายที่สอดคลองหรือเปนไปตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติเปนหลัก ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับรายจายสาธารณะดานสังคมอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจาก

นโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยเปนไปเพื่อตอบสนองการพัฒนาตามแผนพัฒนาของ

ประเทศเปนหลัก ซ่ึงลักษณะเชนนี้มีมาตั้งแตจุดเริ่มตนของการมีนโยบายสังคมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 

5 และสืบเนื่องตอมาจนถึงปจจุบัน 

4.2.3.3  ผลของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากนโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยนั้นประกอบดวยลักษณะงาน

ใน 2 สวนคือดานการสงเคราะห และดานการประกันทางสังคม ซ่ึงงานทั้ง 2 สวนจะมีกลุมเปาหมาย

ท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน ดังนั้นในการวิเคราะหผลของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหท่ีมีตอ

ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจจึงอาจแบงการพิจารณาออกเปน 2 สวนลักษณะงานดังกลาว 

1) ผลของการดําเนินงานดานการสงเคราะหตอความเสมอภาคทาง

เศรษฐกิจ 

   การพิจารณาความเสมอภาคทางเศรษฐกิจของกลุมที่ไดรับความชวยเหลือ

จากการดําเนินการดานการสงเคราะหของรัฐ อาจพิจารณาจากการเขาถึงบริการของกลุมตางๆ ท่ี

เปนเปาหมายของการชวยเหลือ ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้จะวิเคราะหใน 3 กลุมหลัก ไดแก 1) กลุมเด็ก

และเยาวชน 2) กลุมผูสูงอายุ 3) กลุมสตรี  
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กลุมท่ีหนึ่ง กลุมเด็กและเยาวชน  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553: 

54-59) 
กลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงมีอายุต่ํากวา 18 ป ถือวาเปนกลุมท่ีคนท่ีจะเปน

กําลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติใหความเจริญรุดหนาตอไป ซ่ึงประเทศไทยก็มีนโยบายท่ี
เปนไปในทิศทางท่ีเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด โดยกําหนดไวในนโยบาย แผน 
รวมท้ังไดนําขอตกลงระหวางประเทศมาเช่ือมโยงกับการพัฒนาคนกลุมนี้ดวย ท่ีสําคัญคือ ใน
ระหวางป พ.ศ. 2520-2524 ไดริเร่ิมกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาเด็กระยะยาวเปนคร้ังแรกใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีหนวยงานและองคการตางๆ มี
ความตื่นตัวท่ีจะพัฒนากลุมเด็กและเยาวชนมากข้ึน เพื่อขานรับแนวนโยบายขององคการ
สหประชาชาติท่ีกําหนดให ป พ.ศ. 2522 เปนปเด็กสากล สงผลใหมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมสงเสริมตางๆ รวมถึงกอเกิดองคการตางๆ ท่ีทํางานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากข้ึน 

ตอมาในป พ.ศ. 2532 ซ่ึงเปนวาระท่ีครบรอบ 10 ปของการประกาศปเด็ก
สากลองคการสหประชาชาติ จึงไดใหการรับรองอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อันเปนแนวปฏิบัติท่ี
สําคัญในการดูแล ปกปอง และพัฒนาเด็ก สงผลใหประเทศไทยไดลงนามรับรองอนุสัญญาดังกลาว
ในป พ.ศ. 2534 ขณะท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไดเร่ิมกําหนดบทบาทของสถาบัน
ครอบครัว องคการเอกชนและองคกรประชาชนในการดูแลและพัฒนากลุมเด็กและเยาวชนมากข้ึน 
จนกระท่ังป พ.ศ. 2545 ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยเรื่องเด็ก ไดตกลงรับรอง
เอกสารแนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก” ซ่ึงเปนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กใน
ทศวรรษหนา สงผลใหประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ไดนําแนวทางดังกลาวมาจัดทําเปน
นโยบายและยุทธศาสตรในบริบทของประเทศไทย ซ่ึงถือวาเปนวารแหงชาติท่ีจะขับเคล่ือนการ
พัฒนาเด็กในชวงป พ.ศ. 2550-2559  

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีไดใหการรับรองสิทธิและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงท่ีสําคัญไดแกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีกําหนด
วา เด็กและและเยาวชนซ่ึงไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ และพ.ร.บ. 
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  ท่ีไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของฝายตางๆในการสงเคราะหและคุมครอง
สวัสดิภาพเด็ก เพื่อใหเด็กไดรับการอุปการเล้ียงดู อบรมส่ังสอน และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม 

อยางไรก็ตามแมวาการดําเนินงานท่ีผานมา รัฐบาลมีแนวทางท่ีจะใช
นโยบายดานการสังคมสงเคราะหในการพัฒนาและชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชน โดยผาน
มาตรการตางๆ มากมายแลวก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงความเสมอภาคทางเศรษฐกิจของการไดรับการ
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ชวยเหลือของกลุมเด็กและเยาวชนเม่ือเทียบกับปญหาท่ีเด็กและเยาวชนของประเทศไทยประสบอยู
จะพบวาเด็กและเยาวชนยังไดรับการดูแลในปญหาตางๆ ดังกลาวนอยมาก ท้ังนี้อาจวิเคราะหจาก
ปญหาท่ีผูรับบริการทางสังคมซ่ึงเปนกลุมเด็กและเยาวชน ซ่ึงไดรับการเยียวยาจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยตามสถิติขอมูลท่ีไดรวบรวมไวในป พ.ศ. 2550 พบวาปญหาท่ี
ไดรับการเยียวยาแกไขเชน ปญหาความยากจน ปญหาโรคเอดส และปญหาของผูพิการ ซ่ึงปญหา
เหลานี้เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับปญหาของผูเดือดรอนท้ังประเทศก็จะทําใหเห็นภาพไดวากลุมเด็ก
และเยาวชนไดรับการเหลียวแลหรือไดรับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ จากนโยบายดานการสังคม
สงเคราะหของรัฐมากนอยเพียงใด ท้ังนี้ขอมูลผูประสบปญหาสังคมในป พ .ศ. 2550 สามารถแสดง
ไดดังตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงจํานวนผูประสบปญหาสังคมของไทยในป พ.ศ. 2550 
 

ปญหาสังคม จํานวนผูประสบปญหา (คน) 
      1. ความยากจน 5.4 ลาน 

2. โรคเอดส 10,766 
                             3. ผูพิการ 1,871,860 

 
จากปญหาท้ัง 3 ประเภทดังกลาวเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับผูท่ีไดรับการ

เยียวยาแกไขปญหา ซ่ึงจําแนกตามกลุมอายุจะพบวา กลุมเด็กและเยาวชน ยังไดรับการชวยเหลือ
ดูแลนอยมาก ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงปญหาทางสังคมท่ีไดรับการเยยีวยาแกไขจําแนกตามอายุของผูท่ีไดรับบริการ 
                       ทางสังคม 
 

ชวงอาย ุ ปญหาความยากจน ปญหาเอดส ปญหาคนพิการ 

 

จํานวนผูที่
ไดรับบริการ
สังคม (คน) 

รอยละท่ี
ไดรับบริการ 
ทางสังคม 

จํานวนผูที่
ไดรับบริการ
สังคม (คน) 

รอยละท่ี
ไดรับบริการ
ทางสังคม 

จํานวนผูที่
ไดรับบริการ
สังคม (คน) 

รอยละท่ี
ไดรับบริการ
ทางสังคม 

ตํ่ากวา 18 ป 10,543 0.20 334 3.10 10,543 0.56 
18 -  ตํ่ากวา 25 ป 1,447 0.03 117 1.09 1,447 0.08 
25 -  ตํ่ากวา 60 ป 23,016 0.43 4,072 37.82 23,016 1.23 

60 ปขึ้นไป 14,858 0.28 157 1.46 14,858 0.79 

ไมระบุ 141 0.00 9 0.08 12 0.00 
รวม 50,005 0.93 4,689 43.55 49,876 2.66 

 
จากตารางจะพบวาในภาพรวมปญหาสังคมทุกประเภท ผูท่ีประสบปญหา

ยังไดรับบริการสังคมเพื่อแกไขปญหาคอนขางนอยถึงนอยมาก โดยปญหาท่ีไดรับบริการทางสังคม
มากท่ีสุดคือ ปญหาเอดส มีผูท่ีไดรับบริการทางสังคมจากรัฐรอยละ 43.55 เม่ือเทียบกับผูปวยเอดส
ท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องจากโรคเอดสเปนปญหาดานการสาธารณสุขท่ีรายแรง และเม่ือเทียบกับปญหา
สังคมอ่ืนๆ ก็มีความเปนรูปธรรมสูงกวา ดังน้ันจึงทําใหรัฐมีการจัดบริการทางสังคมสําหรับปญหาน้ี
ชัดเจนกวาปญหาอ่ืนๆ ในขณะท่ีปญหาสังคมอ่ืนๆ ท่ีเหลือผูท่ีประสบปญหาจะไดรับบริการทาง
สังคมในระดับท่ีนอยมาก กลาวคือ ปญหาคนพิการจะพบวามีคนพิการที่ไดรับบริการทางสังคมจาก
รัฐเพียงรอยละ 2.66 เม่ือเทียบกับคนพิการทั้งหมด ในขณะท่ี ปญหาความยากจนจะพบวามีผูยากจน
ท่ีไดรับบริการทางสังคมจากรัฐเพียงรอยละ 0.93 เม่ือเทียบกับผูท่ียากจนท้ังหมด 

ท้ังนี้ถาพิจารณาเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ( ชวงอายุต่ํากวา 18 ป) จะ
พบวายิ่งไดรับการดูแลชวยเหลือในสัดสวนท่ีนอยลงไปอีก เม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของผูท่ี
ไดรับการชวยเหลือกลุมอ่ืนๆ ในภาพรวม กลาวคือในดานปญหาความยากจนพบวามีเพียงเด็กและ
เยาวชนท่ียากจนจํานวนเพียงรอยละ 0.2 ท่ีไดรับบริการทางสังคมจากรัฐ ในขณะท่ีปญหาเอดสและ
ปญหาคนพิการก็เปนไปในลักษณะเดียวกันโดยมีเด็กและเยาวชนท่ีประสบปญหาเอดสเพียงรอยละ 
3.10 ท่ีไดรับบริการทางสังคมจากรัฐในขณะท่ีมีเด็กและเยาวชนท่ีเปนคนพิการเพียงรอยละ 0.56 ท่ี
ไดรับบริการทางสังคมจากรัฐ จากขอเท็จจริงเชิงประจักษเชนนี้สะทอนใหเห็นความไมท่ัวถึงและ
ความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจของการดูแลแกไขปญหาสังคมใหกับกลุมเด็กและเยาวชนใน
สังคมไทย 
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กลุมท่ีสอง กลุมผูสูงอายุ  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553: 

59-60)  
จุดเร่ิมตนของการพัฒนาคุณภาพและชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ

เกิดข้ึนจากการตรา พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญในป พ.ศ. 2444 โดยในชวงแรกจะจํากัดการชวยเหลือ
เฉพาะกลุมเจาหนาท่ีของรัฐกอน ตอมาไดมีการขยายไปสูกลุมอ่ืนๆ ในเวลาตอมาโดยในป พ.ศ. 
2496 รัฐบาลไดตั้งบานบางแคข้ึน ภายใตความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะหเพื่อดูแล
ผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงและยากจน และไดขยายการใหบริการเปนศูนยบริการผูสูงอายุ (Day Center) ใน
ป พ.ศ. 2522 

แรงผลักดันท่ีสําคัญใหเกิดกลไกการขับเคล่ือนการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุของประเทศไทย ถูกจุดข้ึนอีกคร้ังจากการไดเขารวมประชุมสมัชชาโลก วาดวยผูสูงอายุ ณ 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เม่ือป พ.ศ. 2525 สงผลใหเกิดการจัดต้ังคณะกรรมการผูสูงอายุ
แหงชาติพรอมกับการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติข้ึนเปนคร้ังแรก และเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีใชใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุในชวงป พ.ศ. 2525-2544 รวมท้ังมีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุใน
จังหวัดตางๆ ภายใตการสงเสริมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข 

ในแงกฎหมาย ภายหลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ไดสงผลใหเกิดเง่ือนไขและปจจัยท่ีเอ้ือตอการดูแลและพัฒนาผูสูงอายุใน
หลากหลายดาน และมีการตรากฎหมายออกนารองรับการดําเนินงานดังกลาว ซ่ึงท่ีสําคัญไดแก 
พ.ร.บ. ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยทําใหเกิดการจัดต้ังกองทุนผูสูงอายุ เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับ
การใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุ รวมท้ังการใชสิทธิของผูสูงอายุใน
เร่ืองตางๆ เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การไดรับขอมูลขาวสาร เปนตน 

อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลจะมีแนวทางท่ีจะใชนโยบายดานการสังคม
สงเคราะหในการพัฒนาและชวยเหลือกลุมผูสูงอายุโดยผานทางมาตรการตางๆมากมายแลวก็ตาม 
แตเม่ือพิจารณาถึงความเสมอภาคเศรษฐกิจของกลุมผูสูงอายุ เม่ือเทียบกับปญหาท่ีผูสูงอายุของ
ประเทศไทยประสบอยูจะพบวา กลุมผูสูงอายุยังไดรับการดูแลในปญหาตางๆดังกลาวนอยมาก ซ่ึง
มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมเด็กและเยาวชนของไทย กลาวคือ หากพิจารณาขอมูลจากตารางท่ี 4.9 และ
ตารางท่ี 4.10 จะพบวา ผูสูงอายุ (ผูท่ีอายุ 60 ปข้ึนไป) เปนผูท่ียากจนมีเพียงรอยละ 0.28 เทานั้นท่ี
ไดรับบริการทางสังคมจากรัฐ ในขณะท่ีผูสูงอายุท่ีมีปญหาโรคเอดสและปญหาคนพิการก็มีลักษณะ
ไมแตกตางกัน กลาวคือ ไดรับบริการทางสังคมจากรัฐเพียงรอยละ 1.46 และ 0.79 ตามลําดับ ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงความไมท่ัวถึงและความไมเสมอภาคของเศรษฐกิจในดูแลและแกไขปญหาสังคม
ใหกับกลุมผูสูงอายุในสังคมไทย 



 170 

กลุมท่ีสาม กลุมสตรี  
(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2553: 64-65) 
การสงเคราะหใหกับกลุมสตรีของไทย  มีจุดเร่ิมตนจากการท่ีกรม

ประชาสงเคราะหใหการชวยเหลือดานการศึกษา การฝกอบรมและการกูยืมสําหรับสตรีดอยโอกาส
ตั้งแตป พ.ศ. 2498 เปนตนมา โดยแนวทางการพัฒนาสตรีมีความชัดเจนเปนคร้ังแรกในป พ.ศ.2515 
เม่ือมีการบรรจุประเด็นการพิจารณาสตรีไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี3 
(พ.ศ.2515-2519) ซ่ึงสอดคลองกับการท่ีองคการสหประชาชาติไดประกาศใหป พ.ศ.2518 เปนป
สตรีสากล และในป พ.ศ.2519-2528 เปนทศวรรษแหงการพัฒนาสตรีเพื่อความเสมอภาคการพัฒนา
และสันติภาพ จนถึงปจจุบันประเทศไทยมีแผนพัฒนาสตรีท้ังระยะส้ันและระยะยาวรวมท้ังส้ิน 7 
ฉบับ และขณะน้ีอยูในชวงแผนพัฒนาสตรีซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10  (พ.ศ.2550-
2554) ซ่ึงเนนการปรับเปล่ียนเจตคติของสังคมไทย ใหเขาใจถึงศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย 

ในแงกฎหมาย ประเด็นการพัฒนาสตรีถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยยึดกรอบการพัฒนาท่ีสําคัญ 3 ประเด็นไดแก ดานความเสมอภาคระหวาง
ชายหญิง ดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและดานคุณคาของความเปนมนุษย โดยมีการดําเนินการจาก
หลายฝายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเปนไปตามกรอบท่ีกําหนดไว เชน คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี 
และผูสูงอายุของรัฐสภา คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ(กสส.) สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงสถานการณตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
สตรี จะพบวา สตรียังเปนกลุมท่ีเส่ียงตอการเกิดปญหาท้ังดานสังคมและดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญหลาย
ประการ กลาวคือ ปญหาสังคมจะพบวา สวนใหญจะเกิดจากการขาดการวางแผนครอบครัวท่ีดี
โดยเฉพาะในกลุมท่ีมีพฤติกรรมดานการมีเพศสัมพันธตั้งแตวัยเรียนในระดับมัธยมมักเส่ียงตอการ
เปนโรคเอดส การต้ังครรภโดยไมพรอม ซ่ึงนําไปสูการทําแทง ในขณะท่ีผูท่ีไมไดทําแทง ก็มี
แนวโนมทอดทิ้งบุตรภายหลัง นอกจากน้ีปญหาดานการคามนุษย การขมขืนกระทําชําเรา การ
คุกคามทางเพศ การบังคับใหคาประเวณี รวมถึงความรุนแรงจากการนําเสนอภาพลักษณของผูหญิง
ในทางลบของส่ือและเทคโนโลยีตางๆ ก็มีแนวโนมความรุนแรงของปญหาสูงข้ึน ดานเศรษฐกิจ
พบวา สตรีไทยมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสัดสวนท่ีไมแตกตางจากผูชาย
เทาใดนัก โดยในป พ.ศ.2552 จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2552 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา มีผูมีงานทําเพศชายจํานวน 20.8 ลานคน และเพศหญิง 
17.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 53.97 และ 46.03 ตามลําดับ 

ถึงแมวาสตรีไทยในปจจุบันจะเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น แตจะพบวา
ตลาดแรงงานของสตรียังจํากัดมากกวาผูชาย กลาวคือ สวนใหญเปนตลาดแรงงานระดับลางและ
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ทํางานอยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบท่ีไดรับคาจางตํ่ากวาผูชาย ถูกกดคาแรง ขาดโอกาสในการ
เขาถึงบริการของรัฐ ท้ังแหลงเงินทุน การฝกทักษะอาชีพ ขาดสิทธิและสวัสดิการท่ีเหมาะสม
ตลอดจนเปนกลุมท่ีมักไดรับผลกระทบมากที่สุด เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยแรงงานหญิงมักเปน
กลุมท่ีมีความเส่ียงสูงจากการถูกเลิกจางมากกวาแรงงานชาย เนื่องจากเปนกลุมตนๆท่ีถูกปลดออก
จากงาน ทําใหไมมีความม่ันคงในหนาท่ีการงานและไดรับผลกระทบมากกวาประชากรกลุมอ่ืนๆ 

ในแงความเสมอภาคทางเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาจากปญหาสังคม 3 
ประเภท ท่ีเปนปญหาหลักท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเขาไปเยียวยาแกไข 
ซ่ึงประกอบดวย ปญหาความยากจน ปญหาโรคเอดสและปญหาของผูพิการ จะพบวากลุมสตรี
ไดรับบริการทางสังคมในสัดสวนท่ีสูงกวาผูชาย แตเม่ือพิจารณาถึงการไดรับบริการทางสังคม เม่ือ
เทียบกับจํานวนผูท่ีไดรับความเดือดรอน ก็จะพบวา ยังปรากฏใหเห็นภาพของปญหาความขาด
แคลนของการไดรับบริการและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน  
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงปญหาทางสังคมท่ีไดรับการเยยีวยาแกไขจําแนกตามเพศของผูท่ีไดรับบริการ 
                      ทางสังคม 
 

เพศ คนยากจน ผูปวยเอดส คนพิการ 

 

ผูประสบ
ปญหา
(คน) 
 
 

ผูไดรับ
บริการ
ทางสังคม
(คน) 
 

รอยละที่
ไดรับ
บริการ
ทางสังคม 
 

ผูประสบ
ปญหา
(คน) 
 
 

ผูไดรับ
บริการ
ทาง
สังคม
(คน) 

รอยละที่
ไดรับ
บริการ
ทางสังคม 
 

ผูประสบ
ปญหา
(คน) 
 
 

ผูไดรับ
บริการ
ทางสังคม
(คน) 
 

รอยละที่
ไดรับ
บริการ
ทางสังคม 
 

ชาย - 19,746 0.37 6,664 1,962 29.44 860,288 19,691 2.29 
หญิง 

- 30,259 0.56 4,102 2,727 66.48 
1,004,52

2 30,185 3.00 
รวม 5.4 ลาน 

50,005 0.93 10,766 4,689 43.55 
1,864,81

0 49,876 2.67 

 
จากตารางจะพบวา มีคนยากจนท่ีเปนสตรีเพียงรอยละ 0.56 เม่ือเทียบกับ

จํานวนผูท่ียากจนท้ังหมดท่ีไดรับบริการทางสังคมจากรัฐ ในขณะท่ีมีสตรีท่ีเปนคนพิการเพียงรอยละ 3 
เม่ือเทียบกับจํานวนสตรีท่ีพิการท้ังหมดท่ีไมไดรับบริการทางสังคมจากรัฐ ในขณะท่ีปญหาโรค
เอดสดูเหมือนวาจะเปนปญหาสังคมท่ีไดรับการเยียวยามากท่ีสุดเม่ือเทียบกับปญหาอ่ืนๆ ซ่ึงเปน
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ลักษณะเชนเดียวกับท่ีปรากฏในกลุมเด็กและเยาวชนและกลุมผูสูงอายุของไทย โดยมีสตรีรอยละ 
66.48 เม่ือเทียบกับจํานวนสตรีท่ีมีปญหาโรคเอดสท้ังหมดท่ีไดัรับบริการทางสังคมจากรัฐ 

ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบการไดรับบริการทางสังคมระหวางเพศหญิงและเพศ
ชายจะพบวา กลุมสตรีไดรับบริการทางสังคมหรือไดรับการชวยเหลือดูแลมากกวาเพศชาย ใน
ปญหาสังคมทุกประเภทซ่ึงแสดงใหเห็นวาภาครัฐของใหใหความสําคัญในการแกไขปญหาสังคม
ของกลุมสตรีมากข้ึน อยางไรก็ตามถามองในมุมกลับและพิจารณาถึงจํานวนของผูประสบปญหา
สังคมก็จะพบวากลุมสตรีเปนกลุมท่ีประสบปญหาสังคมมากกวาผูชาย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กลุมสตรี
จะกลายเปนกลุมเปาหมายสําคัญท่ี “การสงเคราะห” จะตองใหความสําคัญและจับตามองเปน  
พิเศษดวย 

2)  ผลของการดําเนินงานดานประกันสังคมตอความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ 
   เม่ือพิจารณาผลของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหในมิติของงานดาน 
“การสรางหลักประกันทางสังคม” จะพบวา ประกอบดวยกลุมผูไดรับประโยชนท่ีสําคัญ 2 กลุมคือ 
1) กลุมขาราชการ 2) กลุมผูใชแรงงานในระบบประกันสังคม ท้ังนี้สามารถเปรียบเทียบประเภทของ
การคุมครองและแหลงเงินทุนของกลุมเปาหมายท้ังสองกลุมไดดังตารางท่ี 
 
ตารางท่ี 4.12  เปรียบเทียบประเภทของการคุมครองและแหลงเงินทุนของกลุมขาราชการและผูใช 
                       แรงงานในระบบประกันสังคม 
 
กลุมที่ไดรับหลักประกัน

ทางสังคม 
ความคุมครองที่ไดรับ แหลงที่มาของเงินทุน หมายเหต ุ

1.  การรักษาพยาบาล 
 

รัฐบาล (กรมบัญชีกลาง) การรักษาพยาบาลใหการ
คุมครองแกคูสมรส บิดา
มารดาและบุตรดวย 

2. ทุพพลภาพ 

3. เสียชีวิต 

4. คลอดบุตร 

5. สงเคราะหบุตร 

รัฐบาล (กรมบัญชีกลาง) 

ขาราชการ 

6. ชราภาพ 
 

รัฐบาล (กรมบัญชีกลาง) 
กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ
(ขาราชการ3% รัฐบาล 3%) 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ) 
 

  

กลุมที่ไดรับหลักประกัน
ทางสังคม 

ความคุมครองที่ไดรับ แหลงที่มาของเงินทุน หมายเหต ุ

1.  การรักษาพยาบาล 

2. ทุพพลภาพ 

3. เสียชีวิต 

4. คลอดบุตร 

กองทุนประกันสังคม (ผูใชแรงงาน
1.5% และนายจาง 1.5% รัฐบาล 
1.5%) 
 

5. สงเคราะหบุตร 

6. ชราภาพ 

กองทุนประกันสังคม (ผูใชแรงงาน
3% และนายจาง 3% รัฐบาล 1%) 

ผูใชแรงงานในระบบ
ประกันสังคม 

7. ประกันการวางงาน กองทุนประกันสังคม (ผูใชแรงงาน
1.5% และนายจาง 1.5% รัฐบาล 
0.25%) 

 

 
จากตารางเม่ือเปรียบเทียบหลักประกันทางสังคมที่กลุมขาราชการและ

กลุมผูใชแรงงานในระบบประกันสังคมไดรับจะพบวา ประเภทความคุมครอง ชวยเหลือท่ีไดรับ
ของท้ัง 2 กลุมจะใกลเคียงกันโดยกลุมขาราชการจะไดรับความคุมครอง ชวยเหลือใน 6 ลักษณะ
ไดแก การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะหบุตร และชราภาพ โดยไม
ครอบคลุมถึงการประกันการวางงาน ในขณะท่ีกลุมผูใชแรงงานในระบบประกันสังคมจะไดรับการ
คุมครอง ชวยเหลือท่ีครอบคลุมถึงการประกันการวางงานดวย อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึง
แหลงท่ีมาของเงินทุนท่ีคุมครอง ชวยเหลือ จะพบวาในกลุมขาราชการ การคุมครอง ชวยเหลือท่ี
ไดรับสวนใหญขาราชการไมจําเปนตองจายเงินสมทบแตอยางใด โดยการคุมครอง ชวยเหลือท่ี
ไดรับมีแหลงเงินทุนมาจากภาครัฐเกือบรอยละ 100 ยกเวนในกรณีชราภาพท่ีขาราชการซ่ึงเปน
สมาชิกของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการจะตองจายเงินสมทบกองทุนในสัดสวนรอยละ 3 
และรัฐบาลสมทบอีกรอยละ 3 ในขณะท่ีกลุมผูใชแรงงานในระบบประกันสังคม การคุมครองในทกุ
ลักษณะผูท่ีไดรับประโยชนจะตองจายเงินของตนเองสมทบดวย ท้ังนี้จะมีสัดสวนเพียงใดก็ข้ึนอยู
กับการคุมครองในแตละลักษณะ 

ลักษณะการคุมครอง ชวยเหลือท่ีท้ัง 2 กลุมไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับ
แหลงท่ีมาของเงินทุน อาจกลาวไดวาขาราชการเปนกลุมท่ีไดรับประโยชนจากนโยบายดานการ
สังคมสงเคราะหมากกวาผูใชแรงงานในระบบประกันสังคม ท้ังนี้เพื่อใหมองเห็นภาพดังกลาวได
ชัดเจนมากข้ึน อาจวิเคราะหตอไปถึงลักษณะการคุมครอง ชวยเหลือวาท้ัง 2 กลุมมีความเหล่ือมลํ้า
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ตางกันหรือไม ท้ังนี้อาจเร่ิมตนจากการพิจารณาวาการคุมครองชวยเหลือลักษณะใดท่ีผูใชแรงงาน
ในระบบประกันสังคมใชบริการมากท่ีสุด ซ่ึงจะพบวาบริการดังกลาวคือการรักษาพยาบาล โดยใน
ป พ.ศ. 2552 มีผูใชแรงงานในระบบประกันสังคมใชบริการดานการรักษาพยาบาลสูงถึง 2.3 ลาน
คน คิดเปนเงินสูงถึง 17,457 ลานบาท ซ่ึงขอมูลแสดงไดดังตารางท่ี 4.13   
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงจํานวนผูใชบริการและเงินประโยชนทดแทนของผูใชแรงงานในระบบ 
                       ประกันสังคมจําแนกตามลักษณะของการคุมครอง 
 

ลักษณะการ
คุมครอง 

ผูใชแรงงานในระบบการ
ประกันสังคมท่ีใชบริการ ประโยชนทดแทน 

 จํานวน (ราย) รอยละ จํานวนเงิน (ลานบาท) รอยละ 

การรักษาพยาบาล         2,271,430          55.70     17,457.75          45.24  

ทุพพลภาพ             287,710            7.06       5,664.35          14.68  

เสียชีวิต                 6,148            0.15          265.59            0.69  

คลอดบุตร               18,343            0.45       1,024.98            2.66  

สงเคราะหบุตร         1,257,100          30.83       5,724.16          14.83  

ชราภาพ               98,035            2.40       2,727.44            7.07  

ประกันการวางาน             139,165            3.41       5,728.75          14.84  

รวม         4,077,931        100.00     38,593.02        100.00  
 

จากตารางจะพบวา ผูใชแรงงานในระบบประกันสังคมใชบริการดานการ
รักษาพยาบาลสูงถึงรอยละ 55.70  เม่ือพิจารณาจากจํานวนผูใชบริการและรอยละ 45.24 เม่ือเทียบ
กับจํานวนเงินประโยชนทดแทน สะทอนใหเห็นวาบริการดานสาธารณสุขเปนบริการพื้นฐานท่ีผูใช
แรงงานในระบบประกันสังคมมีความตองการมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาระบบบริการดานการสาธารณสุขท่ีเปนระบบหลักประกัน
สุขภาพในประเทศไทย ซ่ึงในปจจุบันเปนระบบการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุม
ของประเทศ จะพบวานอกจากขาราชการและผูใชแรงงานในระบบประกันสังคมแลว ระบบ
หลักประกันสุขภาพยังครอบคลุมถึงประชาชนท้ังหมดท่ีเหลืออีกดวย โดยความแตกตางของระบบ
ประกันสุขภาพของไทยสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  ความแตกตางระหวางระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย 
  
จํานวนผูมี
สิทธ ิ

ระบบการรักษาพยาบาล
ขาราชการ 

ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 

 5 ลานคน (8%) 9.84 ลานคน (15.8%) 47 ลานคน (75%) 
แหลงเงิน งบประมาณรัฐ รายจายในป 

2551เทากับ 54,904.48 ลาน
บาท2 (~11,000 บาท/คน) 

สมทบจากรัฐ นายจาง และ
ลูกจางฝายละเทากันรอยละ 
1.5 ของเงินเดือน  อัตราเหมา
จายรายหัวป 2550 เทากับ 
1,250 บาท และมีรายจายรวม 
2,133.5 บาท/คน3 

งบประมาณรัฐ อัตราเหมาจาย
รายหัวป 2551 เทากับ 2,100 
บาท1 

สิทธิ
ประโยชน 
  
  

รอบดานทั้งบริการผูปวย
นอก/ ใน ทันตกรรม คายา
เวชภัณฑ  คาอาหารและหอง
พิเศษ คาคลอดบุตร 

รอบดานทั้งบริการผูปวย
นอก/ ใน ทันตกรรม คายา
เวชภัณฑ คาอาหารและหอง
สามัญ ชดเชยกรณีคลอดบุตร 
ตาย พิการ 

รอบดานทั้งบริการผูปวยนอก/ 
ใน ทันตกรรม คายาเวชภัณฑ 
คาอาหารและหองสามัญ คา
คลอดบุตร ชดเชยตาม ม.41 

ผูใหบริการ สถานพยาบาลรัฐเปนหลัก ใช 
รพ.เอกชนไดกรณีฉุกเฉิน
แบบผูปวยใน แตเบิกไดไม
เกิน 3,000 บาท  

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
คูสัญญา และสถานพยาบาล
ในครือขาย 

สถานพยาบาลรัฐและเอกชน
คูสัญญาและสถานพยาบาลใน
เครือขาย  

รูปแบบวิธีการ
จายเงิน 

ผูปวยนอก ตามปริมาณ
บริการและราคาที่เรียกเก็บ
ยอนหลัง สําหรับ บริการ
ผูปวยในตามรายปวยในอัตรา
ที่กําหนด (DRG)  

เหมาจายรายหัวรวมสําหรับ
บริการผูปวยนอกและใน 
และจายเพ่ิมเปนรายกรณี 

เหมาจายรายหัวสําหรับ 
บริการสงเสริมปองกัน และ 
ผูปวยนอก สําหรับบริการ
ผูปวยในจัดสรรงบยอดรวม
ตามนํ้าหนักสัมพัทธ DRG  

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานประกันสังคม, 2551. 
   

จากตารางจะพบวาขาราชการเปนกลุมท่ีไดรับหลักประกันสุขภาพมาก
ท่ีสุด เม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนๆ กลาวคือเม่ือเปรียบเทียบคาใชจายตอหัวท่ีจายใหกับขาราชการเทียบกับ
กลุมอ่ืน จะพบวาสูงกวาอยางเห็นไดชัด ในขณะท่ีสิทธิประโยชนก็จะสูงกวากลุมอ่ืนๆ ดวย เชน 
สามารถใชสิทธพักหองพิเศษในขณะท่ีกลุมอ่ืนๆ ไดสิทธิเพียงหองสามัญเทานั้น นอกจากนี้สิทธิ
ประโยชนในการรักษาพยาบาลของขาราชการยังครอบคลุมถึงคนใกลชิดในครอบครัว ไดแก บิดา 
มารดา คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะดวย ในขณะท่ีผูใหบริการคือ โรงพยาบาลท่ีกลุม
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ตางๆ สามารถใชบริการไดจะพบวาคุณสมบัติพื้นฐานไมแตกตางกัน แตในทางปฏิบัติขาราชการซ่ึง
มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวากลุมอ่ืน มักใชบริการกับโรงพยาบาลในเขตเมืองท่ีมีขนาด
ใหญ ซ่ึงมีความพรอมในดานตางๆในการใหบริการนอกจากนี้รูปแบบและวิธีการจายเงินใหกับ
โรงพยาบาลผูใหบริการ จะพบวาการจายเงินในกรณีของขาราชการ ถาเปนผูปวยนอกโรงพยาบาลผู
ใหบริการสามารถเรียกเก็บตามปริมาณบริการและราคาท่ีเรียกเก็บยอนหลังได ในขณะท่ีกลุมอ่ืนๆ 
มีลักษณะเหมาจายรายหัว ทําใหการเบิกจายคารักษาพยาบาลของขาราชการเปดกวางและยืดหยุน
มากกวากลุมอ่ืนๆ สงผลใหโรงพยาบาลมีแรงจูงใจท่ีจะเบิกจายงบประมาณและจายยาราคาแพง เชน
ยานอกบัญชีหลัก ยาตนแบบ (Original Brand) หรือกลาวงายๆ วาโรงพยาบาลมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติ
ตอขาราชการดีกวากลุมอ่ืนๆ นั่นเอง 

การพิจารณาผลของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหตอความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจ นอกจากการวิเคราะหความเสมอภาคของหลักประกันท่ีกลุมเปาหมายคือขาราชการ
และผูใชแรงงานในระบบประกันสังคมไดรับวาเหล่ือมลํ้ากันหรือไม อยางไรแลว ควรพิจารณาใน
ภาพรวมทั้งระบบดวยวาประชากรท้ังประเทศไดรับหรือเขาถึงหลักประกันทางสังคมของรัฐมาก
นอยเพียงใด ท้ังนี้จะพบวาหลักประกันทางสังคมครอบคลุมประชากรเพียงสวนนอยของประเทศ
เทานั้น ซ่ึงขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาใน พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีแรงงานท่ัวประเทศ 
37.1 ลานคน เปนแรงงานในระบบ 13.8 ลานคนคิดเปนรอยละ 37.29 และแรงงานนอกระบบ 23.3 
ลานคน คิดเปนรอยละ 62.71 โดยแรงงานดังกลาวสามารถจําแนกตามอุตสาหกรรมไดดังตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  จํานวนผูมีงานทําท่ีอยูในระบบและนอกระบบแรงงานจําแนกตามอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรม แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ รวม 

 
จํานวน  
(คน) รอยละ 

จํานวน  
(คน) รอยละ 

จํานวน 
(คน) รอยละ 

เกษตรกรรม 1,019,461 6.76 14,062,330 93.24 15,081,791 100.00 
การประมง 86,565 21.11 323,461 78.89 410,026 100.00 

เหมืองแร เมืองหิน 46,436 86.20 7,434 13.80 53,870 100.00 
การผลิต 4,354,469 77.86 1,238,502 22.14 5,592,971 100.00 

ไฟฟา กาซ และ
ประปา 104,217 99.32 717 0.68 104,934 100.00 

การกอสราง 1,011,951 52.20 926,725 47.80 1,938,676 100.00 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ)  
            

อุตสาหกรรม แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ รวม 

 
จํานวน  
(คน) รอยละ 

จํานวน  
(คน) รอยละ 

จํานวน 
(คน) รอยละ 

การขายสง การ
ขายปลีก 1,862,941 33.72 3,662,462 66.28 5,525,403 100.00 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 610,476 26.51 1,691,956 73.49 2,302,432 100.00 
การขนสง 497,382 48.46 529,073 51.54 1,026,455 100.00 

รวม 13,841,307 37.29 23,280,670 62.71 37,121,977 100.00 
 

จากตารางจะพบวาแรงงานนอกระบบ ซ่ึงไมไดรับหลักประกันทางสังคม
ใดๆ จากรัฐ นอกจากจะมีสัดสวนท่ีสูงแลว ผูท่ีขาดหลักประกันทางสังคมดังกลาวสวนใหญยังอยูใน
ภาคเกษตรกรรมสูงท่ีสุดคือ 14.1 ลานคน ซ่ึงสวนใหญจะมีฐานะยากจนและดอยโอกาสกวากลุมอ่ืน
ท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ดังนั้นอาจกลาวไดวา เ ม่ือพิจารณาผลของนโยบายดานการสังคม
สงเคราะหในมิติของการสรางหลักประกันทางสังคมท่ีมีผลตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ จะ
พบวามีความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนกลาวคือ มีกลุมแรงงานนอกระบบ
ซ่ึงอยูในภาคการเกษตรท่ียากจนและยังไมมีหลักประกันทางสังคมในสัดสวนท่ีสูงกวาผู มี
หลักประกันทางสังคม ในขณะท่ีกลุมท่ีมีหลักประกันทางสังคมก็ยังมีความเหล่ือมลํ้าของ
หลักประกันท่ีไดรับ โดยขาราชการไดรับประโยชนจากนโยบายดานการประกันสังคมจากรัฐมาก
ท่ีสุด ซ่ึงถาพิจารณาถึงประวัติศาสตรความเปนมาของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยจะ
พบวาขาราชการเปนกลุมผลประโยชนท่ีเขมแขงและพัฒนารวมกับนโยบายสังคมมาต้ังแตเร่ิมตน
จนถึงปจจุบัน ซึงก็เปนคําตอบในตัวของมันเองถึงความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจท่ีปรากฏอยูจากผล
ของนโยบายสังคมดานนี้ 
   



 
บทท่ี 5 

 
ผลการศึกษาปจจัยที่มผีลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 

 
ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหโดยใช

สมการถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) ซ่ึงสามารถแบงผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด
และแบบจําลองท่ีกําหนดไวดังนี้ 

  

5.1  ผลของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
  

ในการวิเคราะหวามีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม กอนท่ีผูศึกษาจะนํา
ตัวแปรท้ังหมดตามแบบจําลองท่ีไดจากกรอบแนวคิดของการศึกษาเขาสูการวิเคราะหหา
ความสัมพันธ  ผู ศึกษาไดทดสอบเพื่ อหาว าตัวแปรอิสระต างๆ  มีความสัมพันธกัน เอง 
(Multicolinearity) หรือไม  โดยการวิ เคราะหสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพียรสัน  ซ่ึงถามี
ความสัมพันธเกิน 0.80 แสดงวาตัวแปรอิสระดังกลาวมีความสัมพันธกันเอง (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 
2545: 90) ซ่ึงจากการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษาบางตัวมีความสัมพันธกันเอง ผูศึกษา
จึงไดนําตัวแปรดังกลาวออกไปจากการวิเคราะห  
 โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันของตัวแปรตางๆ ท่ีใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคม สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1  เมตริกซความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม (ภาพรวม) 

 
ตัวแปร TOT   NAGAG   GDP   GINI   REV  BIRTH  DEATH   LIFE   POP1   POP2   POP3   URBAN  UNEM  POL1  POL2  POL3  POL4  POL5  GOB1  GOB2  

TOT 1.000                             

NAGAG  0.974 1.000                             

GDP  0.955 0.975  1.000                          

GINI  -0.900 -0.855  -0.792  1.000                         

REV  0.980 0.876  0.889  -0.839  1.000                        

BIRTH  -0.987 -0.859  -0.854  0.877  -0.885  1.000                      

DEATH  0.708 0.711  0.587  -0.825  0.614  -0.638  1.000                     

LIFE  0.526 0.471  0.600  -0.286  0.616  -0.613  -0.210  1.000                   

POP1  -0.975 -0.858  -0.725  0.720  -0.758  0.975  -0.774  -0.446  1.000                 

POP2  0.971 0.748  0.864  -0.834  0.884  -0.893  0.560  0.685  -0.954  1.000               

POP3  0.991 0.759  0.836  -0.824  0.870  -0.788  0.740  0.501  -0.992  0.968  1.000             

URBAN  0.978 0.847  0.861  -0.856  0.888  -0.896  0.588  0.665  -0.860  0.898  0.878  1.000          

UNEM  -0.009 -0.124  -0.091  0.077  -0.018  -0.070  -0.457  0.560  0.068  0.103  -0.021  0.087  1.000         

POL1  0.684 0.559  0.526  -0.701  0.608  -0.704  0.494  0.430  -0.699  0.676  0.724  0.698  0.322  1.000        

POL2  0.140 0.140  0.155  -0.145  0.145  -0.134  0.125  0.078  -0.153  0.143  0.156  0.152  0.045  0.242  1.000           

POL3  0.220 0.167  0.196  -0.184  0.210  -0.233  -0.023  0.340  -0.141  0.231  0.210  0.251  0.242  0.245  0.203  1.000         

POL4  0.807 0.837 0.838 -0.783 0.850 -0.900 0.580 0.912 -0.906 0.916 0.862 0.907 -0.093 0.464 0.026 -0.098 1.000    

POL5  0.808 0.753   0.828   -0.610  0.847  -0.844   0.188   0.885   -0.720   0.880   0.775   0.874   0.373  0.578  0.139  0.370  0.811  1.000      

GOB1  0.940 0.817   0.882   -0.819  0.820  -0.737   0.808   0.371   -0.874   0.806   0.868   0.822   -0.137  0.682  0.144  0.174  0.824  0.663  1.000    

GOB2  0.913 0.715   0.847   -0.779  0.755  -0.824   0.536   0.621   -0.889   0.833   0.803   0.834   -0.013  0.481  0.026  0.193  0.801  0.824  0.888  1.000  
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ในการนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเองออกไปจากการวิเคราะห จะเร่ิมจากการพิจารณา
วาตัวแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุด ก็จะคงตัวแปรนั้นไวและนําตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธสูงกับตัวแปรดังกลาวออกไปจากการวิเคราะห ซ่ึงจะพบวาตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดคือ จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ 0.991 ดังนั้นตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรนี้เกิน
กวา 0.80 ก็จะถูกนําออกจากการวิเคราะห ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 5.2 

 
ตารางท่ี 5.2  แสดงตัวแปรท่ีถูกนําออกจากแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจาย 
                    สาธารณะดานสังคมเน่ืองจากมีความสัมพันธกันเอง (Multicolinearity) กับตัวแปร  
                    จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสัน 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 0.836 
2.  รายไดรวมของรัฐบาล (REV) 0.870 
3.  คาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) -0.824 
4.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 –14 ป (POP1) -0.992 
5.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 15 - 64 ป (POP2) 0.968 
6.  สัดสวนประชากรในเขตเมือง (URBAN) 0.878 
7.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (POL4) 0.862 
8.  สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวม 
     ภายในประเทศ (GOB1) 

0.868 

9.  มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ (GOB2) 0.803 
 
 เม่ือนําตัวแปรขางตนออกไปจากการวิเคราะหแลว พบวาตัวแปรท่ีเหลือยังมีความสัมพันธ
กันเองสูงอยู ดังนั้นจึงตองนําตัวแปรออกไปจากการวิเคราะหเพิ่มเติม โดยพิจารณาวาตัวแปรท่ี
เหลืออยูนั้นตัวแปรใดท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดก็จะคงตัวแปรนั้นไว และนําตัวแปรท่ี
มีความสัมพันธสูงกับตัวแปรดังกลาวออกไปจากการวิเคราะห ซ่ึงจะพบวาตัวแปรอิสระท่ีเหลือท่ีมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดคือ อัตราการเกิด (BIRTH) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสันเทากับ 0.991 ดังนั้นตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรนี้เกินกวา 0.80 ก็จะถูกนําออก
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จากการวิเคราะห ซ่ึงไดแกตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG)  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน
เทากับ -0.858 และตัวแปรจํานวนขาราชการ (POL5) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน
เทากับ -0.844 
  ท้ังนี้หลังจากการนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเองออกจากการวิเคราะหแลว จะได

แบบจําลองในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมดังนี้ 

TOT  =    1+5TOT(-1) +6BIRTH+7DEATH+8LIFE+9POP3  
  +67UNEM + 10POL1 +11POL2+12POL3 

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity 

Test โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และ
H1 = Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.341 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 5.3 
 
ตารางท่ี 5.3  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 

Obs* R-squared Probability 
10.107 0.341 
 

ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมโดยวิธีการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 5.4 
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ตารางท่ี 5.4  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมโดยวิธีการ 
                     วิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ 
คา

สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

คาคงท่ี (C) -60.266 -0.785 0.4413 
รายจายสาธารณะดานสังคมของปกอนหนา 

(TOT(-1)) 0.984** 7.605 0.000 
อัตราการเกิด (BIRTH) -0.986 -0.429 0.678 
อัตราการตาย (DEATH) 29.110** 3.332 0.010 
อายุขัยเฉล่ีย (LIFE) 89.262** 2.976 0.017 

จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) 13.741** 3.286 0.011 
อัตราการวางงาน (UNEM) 0.121** 3.090 0.014 

จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณรายจายประจําป (POL1) -0.003 -0.063 0.951 

การเลือกตั้ง (POL2) -0.021 -0.666 0.523 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) 0.0512 0.595 0.568 

 
R2 = 0.996 Adjusted-R2 = 0.995 Durbin-Watson  =  1.944 F = 657.582 (prob = 0.000 ) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางคา F = 657.582 (prob = 0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมา

ไดนั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.996 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือรายจายสาธารณะดานสังคม ไดถึงรอยละ 99.663 สวนอีกรอยละ 0.336  มาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอื่นท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 1.944 ซ่ึงอยู
ในชวงไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตาม หมายความ
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วา การเพิ่มข้ึนตัวแปรตางๆ ท่ีศึกษาจะสงผลใหรายจายสาธารณะดานสังคมเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนตาม
ไปดวย โดยตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมเรียงลําดับอิทธิพลจากมากไปนอยไดแก 
อายุขัยเฉล่ีย (LIFE) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 89.262, อัตราการตาย (DEATH) คา
สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 29.110, จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3)คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) เทากับ 13.741, รายจายสาธารณะดานสังคมของปกอนหนา (TOT(-1)) คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) เทากับ 0.984 และอัตราการวางงาน (UNEM) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.121 

ผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายจายสาธารณะดาน
สังคมของไทยมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานสังคม โดยพิจารณาจากตัวแปรอายุขัยเฉล่ีย (LIFE), อัตราการ
ตาย (DEATH), จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) และอัตราการวางงาน (UNEM) ท่ีลวน
แตเปนปจจัยท่ีอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางสังคมท้ังส้ิน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัย
ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร และการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ 
เชน Mulligan, Gil, and Sala-i-Martin (2002), Bohn (2003), Gradstein (2003) เปนตน ท้ังนี้ผล
การศึกษาดังกลาวชวยทําใหมองเห็นภาพท่ีชัดเจนวา การเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนแรงขับเคลือ่นท่ี
สําคัญมากท่ีสุด ท่ีทําใหรัฐบาลตองมีการใชจายรายจายสาธารณะดานสังคมเพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของสังคม ไมวาจะเปนอายุขัยเฉล่ีย (LIFE) ท่ีเพิ่มข้ึนของ
ประชากรและจํานวนประชากรท่ีเปนผูสูงอายุ (POP3) ท่ีมีสัดสวนเพ่ิมสูงข้ึน นาจะสงผลใหรัฐบาล
ตองมีรายจายเพื่อดูแลประชากรสูงอายุมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับโครงสรางประชากรของไทยท่ีกําลัง
เคล่ือนตัวไปสูสังคมผูสูงอายุในลักษณะเดียวกันกับสังคมท่ีพัฒนาแลวที่โครงสรางประชากรได
เปล่ียนแปลงไปสูทิศทางดังกลาวไปแลวกอนประเทศไทย 

นอกจากนี้ปจจัยทางสังคมอื่นท่ีสงผลรายจายสาธารณะดานสังคม ไดแกตัวแปรอัตราการ
ตาย (Death) โดยอัตราการตายท่ีเพิ่มข้ึนนาจะสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายสาธารณะดานสังคมเพื่อ
การดูแล ปองกันการและยับยั้งอัตราการตายใหลดนอยลง ทําใหการเพิ่มข้ึนของตัวแปรดังกลาวมีผล
ใหรายจายสาธารณะดานสังคมเพิ่มข้ึนตามไปดวย ซ่ึงรายจายสาธารณะดานสังคมท่ีเกี่ยวของกับ
อัตราการตายมากท่ีสุดนาจะไดแกรายจายดานการสาธารณสุข โดยการเพิ่มข้ึนของอัตราการตาย
นาจะมีผลทําใหรายจายดานการสาธารณสุขเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน ซ่ึงผูศึกษาจะไดทําการศึกษาโดยใช
แบบจําลองของปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุขเพื่อยืนยันขอคนพบนี้ตอไป 

ปจจัยดานสังคมประการสุดทายท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม คือตัวแปรอัตราการ
วางงาน (UNEM) ซ่ึงจากผลการวิเคราะหจะพบวาตัวแปรนี้เม่ือเทียบกับตัวแปรอ่ืนๆ แลวจะมีผลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคมนอยท่ีสุด อยางไรก็ตามก็ยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลและสามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมได ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาสําหรับประเทศ
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ไทยแลวปญหาการวางงานเปนปญหาหนึ่งท่ีรัฐบาลใหความสนใจ และมองวามีความจําเปนท่ี
จะตองเขามาดูแล แตอยางไรก็ตามถาเทียบกับปญหาอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการแกไขโดยผานมาตรการ
รายจายสาธารณะดานสังคมแลว รัฐบาลก็ยังมองวามีความสําคัญนอยกวา ท้ังนี้เม่ือพิจารณา
ประกอบกับบริบทอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชนจํานวนของสหภาพแรงงานหรืออัตราการมีสวนรวมของ
แรงงานซ่ึงเปนปจจัยทางการเมืองท่ีแสดงถึงความเขมแข็งของกลุมผูใชแรงงานของไทยก็จะพบวา
ตัวแปรดังกลาวไมมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมแตอยางใด ซ่ึงแสดงวากลุมผูใชแรงงานของ
ไทยนาจะไมมีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะผลักดันใหรัฐบาลเพ่ิมรายจายสาธารณะดานสังคมเพ่ือดูแล
ปญหาของกลุมผูใชแรงงานได ดังนั้นจึงนาจะเปนการอธิบายโดยตัวเองไดเปนอยางดีวา เพราะเหตุ
ใดอัตราการวางงานซ่ึงเปนปญหาที่เกี่ยวของโดยตรงของผูใชแรงงาน จึงมีผลไมมากนักตอรายจาย
สาธารณะดานสังคมของไทย 

ท้ังนี้สําหรับตัวแปรของปจจัยดานสังคมท่ีไมมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ไดแกตัว
แปรอัตราการเกิด (BIRTH) ซ่ึงนาจะเปนเพราะอัตราการเกิดของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง
เร่ือยๆ ทําใหรัฐบาลไมมีความจําเปนท่ีจะตองเพิ่มรายจายสาธารณะดานสังคมในการจัดการดูแล
เกี่ยวกับอัตราการเกิดของประชากรไมใหมีอัตราท่ีสูงเกินไป สงผลใหอัตราการเกิดไมมีผลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคม 

นอกจากปจจัยดานสังคมแลว ปจจัยดานการตัดสินใจซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจาย
สาธารณะดานสังคมของปกอนหนา (TOT(-1)) ก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะ
ดานสังคม ซ่ึงสอดคลองตัวแบบการตัดสินใจแบบการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist 
Model) และผลการศึกษาของนักวิชาการไทย เชน จํานง สายโสภา (2516) สุจิต บุญบงการ (2526) 
และจรัส สุวรรณมาลา (2529) เปนตน ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาการกําหนดรายจายสาธารณะ
ดานสังคมของไทยนาจะมีรูปแบบหรือแนวทางที่กําหนดไวแลวโดยอาศัยนโยบายและรายจายเดิม
เปนพื้นฐานในการกําหนดรายจายของปตอๆไป อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบกับปจจัยดานสังคมแลวจะ
พบวาปจจัยดานการตัดสินใจก็ยังมีอิทธิพลตอรายจายสาธารณะดานสังคมนอยกวาปจจัยดานสังคม
ซ่ึงไดกลาวมาแลวขางตน  

สําหรับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ไดแกปจจัยดานเศรษฐกิจ และ
ปจจัยดานโลกาภิวัตน นาจะเปนเพราะตัวแปรของปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกับตัวแปรของปจจัย
ดานสังคม ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือรายจายสาธารณะดานสังคมมากท่ีสุด 
ทําใหตัวแปรของปจจัยดานเศรษฐกิจ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) และรายได
รวมของรัฐบาล (REV) รวมท้ังปจจัยดานโลกาภิวัตน ไดแกสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GOB1) และ มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
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(GOB2) ถูกนําออกจากแบบจําลองเพ่ือแกปญหาความสัมพันธกันเองของ  ตัวแปรอิสระ 
(Multicolinearity) อยางไรก็ตามถาพิจารณาถึงท่ีมาของปจจัยเหลานี้จะพบวามีรากฐานมาจากทฤษฎี
เดียวกันคือ ทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
สําหรับบริบทของไทยแลว การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของ
โลกาภิวัตนเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกันอยางเหนียวแนนจนยากท่ีจะแยกออกจากกัน
ไดโดยเด็ดขาด  ดังนั้นจึงอาจสรุปวาการท่ีปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานโลกาภิวัตนไมมีผลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคมนาจะเปนเพราะถูกบดบังโดยอิทธิพลของปจจัยดานสังคมซ่ึงมีผลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคมมากกวานั่นเอง 

สวนปจจัยดานการเมืองจากการวิเคราะหพบวาไมมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม โดย
การท่ีตัวแปรจํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป (POL1) ไมมี
ผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม แสดงใหเห็นวาในบริบทของสังคมไทยแลว รัฐบาลไมไดมี
พฤติกรรมของการสรางภาพรวมตาทางการคลัง ตามทฤษฎี Voting Bias Theory ในการเพิ่มรายจาย
สาธารณะดานสังคมโดยอาศัยการกูเงินดวยวิธีการจัดทํางบประมาณรายจายแบบขาดดุล นอกจากนี้
เม่ือพิจารณาจากตัวแปรการเลือกต้ัง (POL2) ก็จะพบวาไมมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมแต
อยางใด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา รายจายสาธารณะดานสังคมของไทยไมไดถูกใชเปนเคร่ืองมือในการหา
เสียงสนับสนุนทางการเมืองในชวงเวลากอนการเลือกต้ังตามทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักรเศรษฐกิจ 
(Political Business Cycle Theory) แตอยางใด 

สําหรับตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) การที่ตัวแปรนี้ไมมีผลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคมตามแนวคิดความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล นาจะเปนเพราะการ
แสดงออกทางการเมืองในสังคมไทยโดยชองทางตางๆ ไมวาจะผานกระบวนการเลือกต้ังหรือผาน
การรวมกลุม เชนกลุมผูใชแรงงานเพื่อแสดงเจตจํานงใหรัฐบาลเขามาดูแลกลุมของตนโดยการเพิ่ม
รายจายสาธารณะดานสังคม ยังขาดความเขมแข็งเพียงพอ สังเกตไดจากตัวแปรอัตราการวางงาน 
(UNEM) ท่ีแสดงถึงปญหาโดยตรงของกลุมผูใชแรงงานท่ีแมวาจะมีผลตอรายจายสาธารณะดาน
สังคม แตก็เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุด ลักษณะเชนนี้จึงนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหปจจัยดาน
การเมืองไมมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย  

กลาวโดยสรุปเม่ือพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมจะพบวา
รายจายสาธารณะดานสังคมของไทยจะถูกกําหนดหรือขับเคล่ือนจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
หรือปจจัยดานสังคมเปนสําคัญ  ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาที่พบวาปจจัยดานสังคมซ่ึงพิจารณา
จากตัวแปรอายุขัยเฉล่ีย (LIFE), อัตราการตาย (DEATH), จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป 
(POP3) และอัตราการวางงาน (UNEM) ท่ีเปนตัวแปรหลักท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม
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โดยมีรูปแบบหรือแบบแผนท่ีจะยึดแนวทางของเดิมท่ีเคยใชในอดีตเปนฐานสําหรับการกําหนด
นโยบายและรายจายเพื่อสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึน ดังจะเห็นไดจากผล
การศึกษาท่ีพบวาปจจัยดานการตัดสินใจซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายสาธารณะดานสังคมของป
กอนหนา (TOT(-1)) ก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม เชนเดียวกัน 

 

5.2  ผลของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 
 
การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา ผูศึกษาไดทําการทดสอบเพ่ือหาวาตัว

แปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเอง (Multicolinearity) หรือไม โดยผลการทดสอบแสดงไดดัง
ตารางท่ี 5.5 
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ตารางท่ี 5.5  เมตริกซความสัมพันธของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 
 

  edu NAGAG GDP GINI REV EDU1 EDU2 EDU3 EDU4 EDU5 URBAN POL1 POL2 POL3 POL4 POL6 GOB1 GOB2 

edu 1.000                  

NAGAG 0.974 1.000                 

GDP 0.955 0.975 1.000                

GINI -0.900 -0.855 -0.792 1.00               

REV 0.980 0.876 0.889 -0.839 1.000              

EDU1 0.858 0.837 0.877 -0.648 0.896 1.000             

EDU2 -0.395 -0.355 -0.295 0.360 -0.339 -0.303 1.000            

EDU3 0.964 0.668 0.821 -0.900 0.730 0.737 -0.371 1.000           

EDU4 0.535 0.516 0.388 -0.676 0.414 0.058 -0.318 0.652 1.000          

EDU5 0.947 0.833 0.873 -0.722 0.894 0.678 -0.401 0.784 0.715 1.000         

URBAN 0.978 0.847 0.861 -0.856 0.888 0.914 -0.360 0.904 0.396 0.878 1.000        

POL1 0.684 0.559 0.526 -0.701 0.608 0.594 -0.407 0.586 0.370 0.634 0.698 1.000       

POL2 0.140 0.140 0.155 -0.145 0.145 0.113 0.092 0.163 0.040 0.130 0.152 0.242 1.000      

POL3 0.220 0.167 0.196 -0.184 0.210 0.238 -0.076 0.140 0.196 0.088 0.251 0.245 0.203 1.000     

POL4 0.871 0.812 0.869 -0.664 0.888 0.938 -0.304 0.740 0.167 0.691 0.811 0.578 0.139 0.370 1.000    

POL6 0.807 0.837 0.838 0.801 0.850 0.852 -0.560 0.772 0.370 0.760 0.907 -0.093 0.464 0.0261 -0.098 1.000   

GOB1 0.940 0.817 0.882 -0.819 0.820 0.716 -0.425 0.713 0.626 0.829 0.822 0.682 0.144 0.174 0.721 0.801389 1.000  

GOB2 0.913 0.715 0.847 -0.779 0.755 0.837 -0.323 0.848 0.355 0.811 0.734 0.481 0.026 0.193 0.858 0.82496 0.888 1.000 
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จากตารางพบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดคือตัวแปร รายได
รวมของรัฐบาล (REV) โดยมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือ รายจายดานการศึกษา (EDU) เทากับ 
0.980 ดังนั้นตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรนี้เกินกวา 0.80 ก็จะถูกนําออกจากการวิเคราะห 
ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 5.6 

 
ตารางท่ี 5.6  แสดงตัวแปรท่ีถูกนําออกจากแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอดาน 
                     การศึกษาเนื่องจากมีความสัมพันธกันเอง (Multicolinearity) กับตัวแปร รายไดรวม 
                     ของรัฐบาล(REV) 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสัน 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 0.889 
2.  คาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) -0.839 
3.  สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ 
     ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) 

0.879 

4.  จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา (EDU5) 0.894 
5.  สัดสวนประชากรในเขตเมือง (URBAN) 0.888 
6.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (POL4) 0.850 
7.  จํานวนครู (POL6) 0.888 
8.  สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวม 
     ภายในประเทศ (GOB1) 

0.820 

 
เ ม่ือนําตัวแปรขางตนออกไปจากการวิ เคราะหแลว  ยังพบวาตัวแปรท่ีเหลือยังมี

ความสัมพันธกันเองสูงอยู ดังนั้นจึงตองนําตัวแปรออกไปจากการวิเคราะหเพิ่มเติม โดยพิจารณาวา
ตัวแปรท่ีเหลืออยูนั้นตัวแปรใดท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดก็จะคงตัวแปรนั้นไว และนํา
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธสูงกับตัวแปรดังกลาวออกไปจากการวิเคราะห ซ่ึงจะพบวาตัวแปรอิสระท่ี
เหลือท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดคือ จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(EDU3)โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ 0.964 ดังนั้นตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ
กับตัวแปรนี้เกินกวา 0.80 ก็จะถูกนําอออกจากการวิเคราะห ซ่ึงไดแกตัวแปรมูลคาการเคล่ือนยาย
เงินทุนระหวางประเทศ (GOB2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ 0.848 
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 ท้ังนี้หลังจากการนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเองออกจากการวิเคราะหแลว จะได

แบบจําลองในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษาดังนี้ 

EDU  =    2+13EDU(-1)+14REV+15EDU1+16EDU2+17EDU3 +18EDU4  
  +19POL1+20POL2+21POL3 

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity 

Test โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และ
H1 = Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.374 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 5.7 
 
ตารางท่ี 5.7  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 
Obs* R-squared Probability 
9.711 0.374 
 

ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 5.8 

 
ตารางท่ี 5.8  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะหถดถอย    
                     พหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

คาคงท่ี (C) -23.795 -1.955 0.076 
รายจายดานการศึกษาของปกอนหนา (EDU(-1))  0.672** 5.143 0.000 
รายไดรวมของรัฐบาล (REV) 0.262** 2.528 0.028 
จํานวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา (EDU1) -0.011 -0.140 0.890 
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) 1.037 1.826 0.095 
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 ตารางท่ี 5.8  (ตอ) 
 

      

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) 0.430** 2.522 0.028 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(EDU4) 0.107 0.524 0.610 
จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณรายจายประจําป (POL1) 0.032 0.908 0.383 
การเลือกตั้ง (POL2) -0.018 -0.620 0.547 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) 0.070** 2.717 0.020 
 
R2 = 0.998 Adjusted-R2 = 0.997 Durbin-Watson  =  1.660 F = 1179.697 (prob = 0.000 ) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางคา F = 1179.697 (prob = 0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมา
ไดนั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.998 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือรายจายสาธารณะดานการศึกษา ไดถึงรอยละ 99.812 สวนอีกรอยละ 0.188  มาจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 1.660 
ซ่ึงอยูในชวงไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

จากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมีความ
เหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา
การเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตาม หมายความวา 
การเพิ่มข้ึนตัวแปรตางๆ ท่ีศึกษาจะสงผลใหรายจายดานการศึกษาเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
โดยตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษาเรียงลําดับอิทธิพลจากมากไปนอยไดแก รายจายดาน
การศึกษาของปกอนหนา (EDU(-1)) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.672, จํานวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.430, รายไดรวมของรัฐบาล 
(REV) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.262, และความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) 
คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.070 
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ผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอรายจายดาน
การศึกษา คือปจจัยดานการตัดสินใจ  ซ่ึงพิจารณาผานตัวแปรรายจายดานการศึกษาของปกอนหนา 
(EDU(-1))  ซ่ึ งสอดคลอง ตัวแบบการตัดสินใจแบบการ เป ล่ียนแปลงจาก เดิมบางสวน 
(Incrementalist Model) และผลการศึกษาของนักวิชาการไทย เชน ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2546) 
เปนตน รวมทั้งเปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลเชิงประจักษท่ีแสดงใหเห็นวาแนวโนมรายจายดาน
การศึกษาของไทยจะมีลักษณะเปล่ียนแปลงโดยอาศัยของเดิมเปนฐาน โดยจะพบวานโยบายดาน
การศึกษาแมวาจะมีการปฏิรูปการศึกษามาเปนระยะๆ แตยังไมปรากฏใหเห็นการเปล่ียนแปลงท่ี
ชัดเจนและเปนรูปธรรม ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นไดวาในการกําหนดนโยบายและรายจายดาน
การศึกษาของไทยนั้น นาจะมีรูปแบบหรือแนวทางที่กําหนดไวแลวโดยอาศัยนโยบายและรายจาย
เดิมเปนพื้นฐานในการกําหนดรายจายของปตอๆไป 

นอกจากปจจัยดานการตัดสินใจแลวรายจายดานการศึกษายังถูกขับเคล่ือนโดยปจจัยดาน
สังคม โดยพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) ท่ีเพิ่มสูงข้ึนก็จะ
มีผลทําใหรายจายดานการศึกษาเพิ่มสูงข้ึนดวย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และประชากร และการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ เชน Gradstein (2003) 
เปนตน ท้ังนี้ประเด็นท่ีนาสนใจสําหรับผลการวิเคราะหท่ีไดคือ เหตุใดจํานวนนักเรียนในระดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงมีผลทําใหรายจายดานการศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน ทําไมจํานวนนักเรียนใน
ระดับช้ันอ่ืนๆ ท่ีมีจํานวนมากกวาหรือรัฐบาลใหการสนับสนุนมากกวา เชนนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ซ่ึงเปนนักเรียนในระดับพื้นฐานท่ีมีจํานวนมากกวานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนประมาณ 2 เทา จึงไมเปนตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา ท้ังนี้จากการพิจารณา
ขอมูลสัดสวนจํ านวนนัก เ รียนตอประชากรในวัย เ รียนในระดับต างๆ  ท่ี รวบรวมโดย
กระทรวงศึกษาธิการ จะพบวาสัดสวนของนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอประชากร
ในวัยเรียนในป พ.ศ. 2550 สูงถึงรอยละ 96.37 เปนรองเพียงสัดสวนของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอประชากรในวัยเรียนท่ีมีสัดสวนรอยละ 104.51 ขอเท็จจริงนี้แสดงใหเห็นวาจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน นาจะเปนกลุมท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายและรายจายดานการศึกษามากกวานักเรียนในกลุมอ่ืนๆ  (ยกเวนกลุมนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาท่ีมีสัดสวนมากกวา) ท้ังนี้เม่ือพิจารณาตอไปถึงโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับ
ตางๆ จะพบวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดียอมมีโอกาสเขาถึงการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาผูท่ีมีฐานะ
ยากจน ดังนั้นนักเรียนท่ีศึกษาในระดับมัธยมมัธยมศึกษาตอนตนก็นาจะมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจท่ีดีกวานักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยเปรียบเทียบ ดังนั้นเม่ือประมวลจาก
องคประกอบเก่ียวกับสัดสวนท่ีสูงและฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จึงนาจะเปนเหตุผลท่ีทําใหการเพิ่มข้ึนของนักเรียนในกลุมนี้ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ
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เรียกรองใหรัฐบาลจัดทําบริการสาธารณะดานการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการที่เพิ่มข้ึนและ
สงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายดานการศึกษาเพิ่มข้ึนนั่นเอง 

นอกจากนี้รายจายดานการศึกษาของไทยยังถูกกําหนดโดยปจจัยดานเศรษฐกิจ ซ่ึงพิจารณา
ไดจากตัวแปรรายไดรวมของรัฐบาล (REV) โดยจากการวิเคราะหพบวาการเพ่ิมข้ึนของรายไดรวม
ของรัฐบาลจะมีผลทําใหรายจายดานการศึกษาเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัย
ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร และการศึกษาของนักวิชาการเชน Gradstein 
(2003) และรังสรรค ธนะพรพันธุ ( 2521 :146-177)  ท้ังนี้การที่รายไดรวมของรัฐบาลท่ีเพิ่มข้ึนมีผล
ทําใหรายจายดานการศึกษาเพิ่มข้ึนนั้นนาจะเปนเพราะการกําหนดรายจายของไทยถูกกําหนดโดย
รายไดเปนหลัก เนื่องจากกรอบของกฎหมายวิธีการงบประมาณกําหนดเพดานของการใชจายไดไม
เกินจํานวนท่ีกําหนดไวตาม ม.9 ทวิ ลักษณะเชนนี้ยอมสงผลใหการกําหนดรายจายตองพิจารณาจาก
เพดานของรายไดเปนสําคัญ ท้ังน้ีการท่ีรายจายดานการศึกษาซ่ึงเปนรายจายสาธารณะท่ีมีสัดสวนสูง
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับรายจายสาธารณะดานอ่ืนๆ ยอมสงผลใหตัวแปรรายไดรวมของรัฐบาลเปนปจจัยท่ี
มีผลตอรายจายดานการศึกษาของไทยอยางหลีกเล่ียงไมได 

ปจจัยประการสุดทายและมีผลตอรายจายดานการศึกษานอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ 
คือปจจัยดานการเมืองซ่ึงพิจารณาไดจากตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาลและการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ 
เชน  Jackman  (1975), Pampel and Williamson (1989), Brown and Hunter (1999), Adsera and 
Boix (2002), Avelino, Brown and Hunter (2005), Stasavage (2005) ท้ังนี้การท่ีความเปน
ประชาธิปไตยเปนตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษานาจะเปนเพราะรัฐบาลท่ีบริหารประเทศ
ในชวงป พ.ศ. 2520-2550 สวนใหญจะมาจากการเลือกต้ัง มีรัฐบาลเพียง 3 ชุดเทานั้นท่ีไมไดมาจาก
การเลือกตั้ง ไดแก 1) รัฐบาลท่ีมีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี ในปพ.ศ.2520 2) 
รัฐบาลท่ีมีนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี ในปพ.ศ.2534 และ 3) รัฐบาลท่ีมีพลเอกสุรยุทธ  
จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรีในป พ.ศ.2549 ดังนั้นในภาพรวมแลวประเทศไทยจึงมีความเปน
ประชาธิปไตยในระดับท่ีสูง สงผลใหตองมีการจัดทําบริการสังคมข้ันพื้นฐานโดยมีรายจายดาน
การศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสูงข้ึนตามไปดวย ทําใหตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาลมีผลตอรายจาย
ดานการศึกษา 

สําหรับตัวแปรของปจจัยทางการเมืองท่ีไมมีผลตอรายจายดานการศึกษา ไดแกตัวแปร
จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป (POL1) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ในบริบทของสังคมไทยแลว รัฐบาลไมไดมีพฤติกรรมของการสรางภาพรวมตาทางการคลัง ตาม
ทฤษฎี Voting Bias Theory ในการเพิ่มรายจายดานการศึกษาโดยอาศัยการกูเงินดวยวิธีการจัดทํา
งบประมาณรายจายแบบขาดดุล นอกจากนี้เม่ือพิจารณาจากตัวแปรการเลือกต้ัง (POL2) ก็จะพบวา
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ไมมีผลตอรายจายดานการศึกษาเชนเดียวกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา รายจายดานการศึกษาของไทย
ไมไดถูกใชเปนเคร่ืองมือในการหาเสียงสนับสนุนทางการเมืองในชวงเวลากอนการเลือกต้ังตาม
ทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักรเศรษฐกิจ (Political Business Cycle Theory) แตอยางใด 

สําหรับปจจัยดานโลกาภิวัตน ผลการศึกษาพบวาไมมีผลตอรายจายดานการศึกษาท้ังนี้
นาจะเปนเพราะตัวแปรของปจจัยดานโลกาภิวัตน มีความสัมพันธกับตัวแปรของปจจัยดาน
เศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคมซ่ึงเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือรายจายดาน
การศึกษามากท่ีสุด ทําใหตัวแปรของปจจัยดานโลกาภิวัตน คือ สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขา
ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GOB1) และ มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
(GOB2) ถูกนําออกจากแบบจําลองเพ่ือแกปญหาความสัมพันธกันเองของ  ตัวแปรอิสระ 
(Multicolinearity) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสําหรับบริบทของไทยแลว การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตนเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกันอยาง
เหนียวแนนจนยากท่ีจะแยกออกจากกันไดโดยเด็ดขาด  ดังนั้นจึงอาจสรุปวาการท่ีปจจัยดานปจจัย
ดานโลกาภิวัตนไมมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมนาจะเปนเพราะถูกบดบังโดยอิทธิพลของ
ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคมซ่ึงมีผลตอรายจายดานการศึกษามากกวานั่นเอง 

กลาวโดยสรุปจะพบวาลักษณะรายจายดานการศึกษาของไทยถูกกําหนดหรือขับเคล่ือน
โดยแบบแผนหรือแนวทางท่ีวางไวแลวโดยอาศัยนโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐานในการ
กําหนดรายจายของปตอๆไป ซ่ึงเห็นไดชัดจากผลการวิเคราะหท่ีแสดงวาตัวแปรรายจายดาน
การศึกษาของปกอน (EDU(-1)) เปนตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษามากท่ีสุด นอกจากน้ีจาก
ผลการวิเคราะหยังแสดงใหเห็นวาแบบแผนดังกลาวคอนขางมีความชัดเจนอยางมากเม่ือพิจารณา
จากตัวแปรรายไดรวมของรัฐบาล (REV) และความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) โดยตัว
แปรท้ัง 2 ประการตางสะทอนถึงความมีแบบแผนไมวาจะเปนแบบแผนของรายไดหรือแบบแผน
ของรูปแบบการบริหารงานท่ีตางมีผลตอการกําหนดรายจายดานการศึกษา โดยแนวทางหรือแบบ
แผนดังกลาวจะมีลักษณะของการตอบสนองขอเรียกรองหรือความตองการทางการศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลงไปของสังคม โดยจะเห็นไดจากการท่ีปจจัยดานสังคมที่พิจารณาจากตัวแปรจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3)  

 

5.3  ผลของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข 
 
การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข ผูศึกษาไดทําการทดสอบเพ่ือหาวา

ตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเอง (Multicolinearity) หรือไม โดยผลการทดสอบแสดงได
ดังตารางท่ี 5.9 
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ตารางท่ี 5.9  เมตริกซความสัมพันธของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข 
 

 health NAGAG GDP GINI REV BIRTH DEATH LIFE POP1 POP2 POP3 URBAN MED POL1 POL2 POL3 POL4 GOB1 GOB2 

health 1.000                   

NAGAG 0.974 1.000                  

GDP 0.955 0.975 1.000                 

GINI -0.900 -0.855 -0.792 1.000                

REV 0.980 0.876 0.889 -0.839 1.000               

BIRTH -0.987 -0.859 -0.854 0.877 -0.885 1.000              

DEATH 0.708 0.711 0.587 -0.825 0.614 -0.638 1.000             

LIFE 0.526 0.471 0.600 -0.286 0.616 -0.613 -0.210 1.000            

POP1 0.969 -0.858 -0.725 0.720 -0.758 0.975 -0.774 -0.446 1.000           

POP2 0.976 0.748 0.864 -0.834 0.884 -0.893 0.560 0.685 -0.954 1.000          

POP3 0.985 0.759 0.836 -0.824 0.870 -0.788 0.740 0.501 -0.992 0.968 1.000         

URBAN 0.978 0.847 0.861 -0.856 0.888 -0.896 0.588 0.665 -0.860 0.898 0.878 1.000        

MED 0.980 0.862 0.754 -0.859 0.883 -0.993 0.638 0.595 -0.971 0.986 0.977 0.985 1.000       

POL1 0.684 0.559 0.526 -0.701 0.608 -0.704 0.494 0.430 -0.699 0.676 0.724 0.698 0.650 1.000      

POL2 0.140 0.140 0.155 -0.145 0.145 -0.134 0.125 0.078 -0.153 0.143 0.156 0.152 0.082 0.242 1.000     

POL3 0.220 0.167 0.196 -0.184 0.210 -0.233 -0.023 0.340 -0.141 0.231 0.210 0.251 0.213 0.245 0.203 1.000    

POL4 0.810 0.837 0.838 -0.783 0.850 -0.900 0.580 0.602 -0.906 0.916 0.862 0.907 0.882 0.464 0.026 -0.098 1.000   

GOB1 0.940 0.817 0.882 -0.819 0.820 -0.737 0.808 0.371 -0.874 0.806 0.868 0.822 0.835 0.682 0.144 0.174 0.824 1.000  

GOB2 0.913 0.715 0.847 -0.779 0.755 -0.824 0.536 0.621 -0.889 0.833 0.803 0.734 0.732 0.481 0.026 0.193 0.801 0.888 1.000 
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จากตารางพบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดคือตัวแปร อัตราการ
เกิด (BIRTH)  โดยมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือรายจายดานการสาธารณสุข (HEALTH) 
เทากับ -0.987 ดังนั้นตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรนี้เกินกวา 0.80 ก็จะถูกนําออกจากการ
วิเคราะห ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 5.10 

 
ตารางท่ี 5.10  แสดงตัวแปรท่ีถูกนําออกจากแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอรายจายดาน 
                       การสาธารณสุขเนื่องจากมีความสัมพันธกนัเอง (Multicolinearity) กับตัวแปร อัตรา 
                       การเกิด (BIRTH) 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสัน 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) -0.854 
2.  รายไดรวมของรัฐบาล (REV) -0.885 
3.  คาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) 0.877 
4.  สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ 
      ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) 

0.859 

5.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 –14 ป (POP1) 0.975 
6.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 15 - 64 ป (POP2) 0.893 
7.  สัดสวนประชากรในเขตเมือง (URBAN) 0.896 
8.  จํานวนแพทย (MED) -0.993 
9.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (POL4) 0.900 
10.  มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ (GOB2) -0.824 

 
เ ม่ือนําตัวแปรขางตนออกไปจากการวิ เคราะหแลว  ยังพบวาตัวแปรท่ีเหลือยังมี

ความสัมพันธกันเองสูงอยู ดังนั้นจึงตองนําตัวแปรออกไปจากการวิเคราะหเพิ่มเติม โดยพิจารณาวา
ตัวแปรท่ีเหลืออยูนั้นตัวแปรใดท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดก็จะคงตัวแปรนั้นไว และนํา
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธสูงกับตัวแปรดังกลาวออกไปจากการวิเคราะห ซ่ึงจะพบวาตัวแปรอิสระท่ี
เหลือท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดคือ จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) โดย
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ 0.985 ดังนั้นตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรนี้
เกินกวา 0.80 ก็จะถูกนําอออกจากการวิเคราะห ซ่ึงไดแกตัวแปรสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขา
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ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GOB1) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ 
0.868 

 
ท้ังนี้เม่ือนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเองออกจากการวิเคราะห จะไดแบบจําลองในการ

วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุขดังนี้ 
HEALTH =    3+22HEALTH(-1)+23BIRTH+24DEATH +25LIFE+26POP3  
  +27POL1+28POL2+29POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.210 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 5.11 

 
ตารางท่ี 5.11  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 

Obs* R-squared Probability 
10.841 0.210 
 

ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุขโดยวิธีการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 5.12 

 
ตารางท่ี 5.12  แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุขโดยวิธีการ          
                       วิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธ์ิถดถอย 

(b) 
t-Statistic Prob. 

คาคงท่ี (C) -65.943 -2.563 0.017 
รายจายดานการสาธารณสุขของป
กอนหนา (HEALTH(-1)) 0.936** 7.966 0.000 
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 ตารางท่ี 5.12  (ตอ) 
       

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธ์ิถดถอย 

(b) 
t-Statistic Prob. 

อัตราการเกิด (BIRTH) 1.287 1.657 0.110 
อัตราการตาย (DEATH) 2.141** 2.393 0.025 
อายุขัยเฉล่ีย (LIFE) 14.100** 2.628 0.015 
จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป 
(POP3) 1.514 0.206 0.838 
จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป 
(POL1) -0.066 -1.585 0.126 
การเลือกตั้ง (POL2) -0.010 -0.414 0.682 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล 
(POL3) -0.132 -1.358 0.187 
 
R2 = 0.994 Adjusted-R2 = 0.993 Durbin-Watson  =  1.627 F = 692.391 (prob = 0.000 ) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางคา F = 692.391  (prob = 0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมา

ไดนั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.994 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือรายจายดานการสาธารณสุข ไดถึงรอยละ 99.449  สวนอีกรอยละ 0.550  มาจากอิทธิพล
ของตัวแปรอื่นท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 1.627 ซ่ึงอยู
ในชวงไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตาม หมายความ
วา การเพิ่มข้ึนตัวแปรตางๆ ท่ีศึกษาจะสงผลใหรายจายดานการสาธารณสุขเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนตาม
ไปดวย โดยตัวแปรที่มีผลตอรายจายดานการสาธารณสุขเรียงลําดับอิทธิพลจากมากไปนอยไดแก 
อายุขัยเฉล่ีย (LIFE) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 14.100, อัตราการตาย (DEATH) คา
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สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 2.141 และรายจายดานการสาธารณสุขของปกอนหนา (HEALTH(-
1)) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.936 

ผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอรายจายดานการ
สาธารณสุขคือปจจัยดานสังคม โดยพิจารณาจากตัวแปรอายุขัยเฉล่ีย (LIFE) และอัตราการตาย 
(DEATH) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร และ
การศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ เชน Mulligan, Gil, and Sala-i-Martin (2002), Bohn (2003), 
Gradstein (2003) เปนตน ท้ังนี้ผลการศึกษาดังกลาวชวยทําใหมองเห็นภาพท่ีชัดเจนวา การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญมากท่ีสุด ท่ีทําใหรัฐบาลตองมีการใชจายรายจาย
ดานการสาธารณสุขเพื่อตอบสนองตอความตองการและความเปล่ียนแปลงดานสุขภาพที่เกิดข้ึน
ของสังคม โดยการท่ีอายุขัยเฉล่ีย (Life) และอัตราการตาย (Death) ท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหรายจายดานการ
สาธารณสุขเพิ่มข้ึน นาจะเนื่องจากการท่ีประชาชนมีอายุขัยเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนยอมทําใหรัฐบาลมีภาระท่ี
จะตองดูแลสุขภาพใหกับประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีอัตราการตายท่ีเพิ่มข้ึนยอมมีผลทําให
รัฐบาลตองมีภาระในการดูแล ปองกันการและยับยั้งอัตราการตายใหลดนอยลง ดังนั้นการเพิ่มข้ึน
ของท้ัง 2 ตัวแปรดังกลาวจึงมีผลทําใหตองมีรายจายดานการสาธารณสุขเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

สําหรับตัวแปรของปจจัยดานสังคมท่ีไมมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุขไดแก อัตรา
การเกิด (BIRTH) ซ่ึงนาจะเปนเพราะอัตราการเกิดของไทยมีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ สงผลใหรัฐบาล
ไมมีความจําเปนตองมีรายจายดานการสาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาพยาบาลเด็กทารกท่ีจะเกิดเพิ่มข้ึน 
สงผลใหตัวแปรนี้ไมมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข  

นอกจากนี้ตัวแปรจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) ซ่ึงเปนตัวแปรของปจจัย
ดานสังคม ก็ไมมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข แสดงใหเห็นวาการใชจายดานการสาธารณสุข
ของไทยนาจะไมไดใชจายเพื่อสนองตอบตอความตองการของกลุมผูสูงอายุแตอยางใด  

ปจจัยประการสุดทายและมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุขนอยท่ีสุดคือ ปจจัยดานการ
ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการสาธารณสุขของปกอนหนา   (Health (-1)) ซ่ึง
สอดคลองตัวแบบการตัดสินใจแบบการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist Model) และ
ผลการศึกษาของนักวิชาการไทย เชน จํานง สายโสภา (2516) สุจิต บุญบงการ (2526) และจรัส 
สุวรรณมาลา (2529) เปนตน ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาการกําหนดรายจายดานการสาธารณสุข
ของไทยนาจะมีรูปแบบหรือแนวทางท่ีกําหนดไวแลวโดยอาศัยนโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐาน
ในการกําหนดรายจายของปตอๆไป  

สําหรับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข ไดแกปจจัยดานเศรษฐกิจ และ
ปจจัยดานโลกาภิวัตน นาจะเปนเพราะตัวแปรของปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกับตัวแปรของปจจัย
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ดานสังคม ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือรายจายดานการสาธารณสุขมากท่ีสุด 
ทําใหตัวแปรของปจจัยดานเศรษฐกิจ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) และรายได
รวมของรัฐบาล (REV) และปจจัยดานโลกาภิวัตน ไดแกสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GOB1) และ มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
(GOB2) ถูกนําออกจากแบบจําลองเพ่ือแกปญหาความสัมพันธกันเองของ  ตัวแปรอิสระ 
(Multicolinearity) อยางไรก็ตามถาพิจารณาถึงท่ีมาของปจจัยเหลานี้จะพบวามีรากฐานมาจากทฤษฎี
เดียวกันคือ ทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
สําหรับบริบทของไทยแลว การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของ
โลกาภิวัตนเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกันอยางเหนียวแนนจนยากท่ีจะแยกออกจากกัน
ไดโดยเด็ดขาด  ดังนั้นจึงอาจสรุปวาการท่ีปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานโลกาภิวัตนไมมีผลตอ
รายจายดานการสาธารณสุขนาจะเปนเพราะถูกบดบังโดยอิทธิพลของปจจัยทางสังคมซ่ึงมีผลตอ
รายจายดานการสาธารณสุขมากกวานั่นเอง 

สวนปจจัยดานการเมืองจากการวิเคราะหพบวาไมมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข โดย
การท่ีตัวแปรจํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป (POL1) ไมมี
ผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม แสดงใหเห็นวาในบริบทของสังคมไทยแลว รัฐบาลไมไดมี
พฤติกรรมของการสรางภาพรวมตาทางการคลัง ตามทฤษฎี Voting Bias Theory ในการเพิ่มรายจาย
ดานการสาธารณสุขโดยอาศัยการกูเงินดวยวิธีการจัดทํางบประมาณรายจายแบบขาดดุล นอกจากนี้
เม่ือพิจารณาจากตัวแปรการเลือกต้ัง (POL2) ก็จะพบวาไมมีผลตอรายจายดานดานการสาธารณสุข 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา รายจายดานดานการสาธารณสุขของไทยไมไดถูกใชเปนเคร่ืองมือในการหาเสียง
สนับสนุนทางการเมืองในชวงเวลากอนการเลือกต้ังตามทฤษฎีการเมืองกับวัฎจักรเศรษฐกิจ 
(Political Business Cycle Theory แตอยางใด 

สําหรับตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) การที่ตัวแปรนี้ไมมีผลตอ
รายจายดานการสาธารณสุขตามแนวคิดความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล นาจะเปนเพราะการ
แสดงออกทางการเมืองในสังคมไทยโดยชองทางตางๆ ไมวาจะผานกระบวนการเลือกต้ังหรือผาน
การรวมกลุม ยังขาดความเขมแข็งเพียงพอ  

กลาวโดยสรุปจะพบวารายจายดานการสาธารณสุขของไทยถูกกําหนดหรือขับเคล่ือนจาก
การเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือปจจัยดานสังคมเปนสําคัญ ซ่ึงเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบวาตัว
แปรอายุขัยเฉล่ีย (LIFE) และอัตราการตาย (DEATH) เปนตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการ
สาธารณสุขมากท่ีสุด โดยมีรูปแบบหรือแบบแผนที่จะยึดแนวทางของเดิมท่ีเคยใชในอดีตเปนฐาน
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สําหรับการกําหนดนโยบาย ซ่ึงเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบดวยวารายจายดานการสาธารณสุข
ถูกกําหนดโดยปจจัยรายจายสาธารณสุขของปกอนหนา (HEALTH(-1)) ดวย 

 

5.4  ผลของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห 
  

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห ผูศึกษาไดทําการทดสอบเพื่อ

หาวาตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเอง (Multicolinearity) หรือไม โดยผลการทดสอบ

แสดงไดดังตารางท่ี 5.13 
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ตารางที่ 5.13  เมตริกซความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายจายดานสังคมสงเคราะห 

 
  SOCI  NAGAG  GDP  GINI  REV  POP1  POP3  URBAN  UNEM  POL1  POL2  POL3  POL4  POL5  POL7  POL8  GOB1  GOB2  

SOCI  1.000                   

NAGAG  0.974  1.000                  

GDP  0.955  0.975  1.000                 

GINI  -0.900  -0.855  -0.792  1.00                

REV  0.980  0.876  0.889  -0.839  1.000               

POP1  0.969  -0.858  -0.725  0.720  -0.758  1.000              

POP3  0.985  0.759  0.836  -0.824  0.870  -0.992  1.000                 

URBAN  0.978  0.847  0.861  -0.856  0.888  -0.860  0.878  1.000               

UNEM  -0.009  -0.124  -0.091  0.077  -0.018  0.068  -0.021  0.087  1.000             

POL8  -0.936  -0.952  -0.899  0.895  0.912  0.742  -0.937  -0.884  0.185             

POL1  0.684  0.559  0.526  -0.701  0.608  -0.699  0.724  0.698  0.322  1.000                  

POL2  0.140  0.140  0.155  -0.145  0.145  -0.153  0.156  0.152  0.045  0.242  1.000                

POL3  0.220  0.167  0.196  -0.184  0.210  -0.141  0.210  0.251  0.242  0.245  0.203  1.000              

POL4  0.760  0.837  0.838  -0.783  0.850  -0.906  0.862  0.907  -0.093  0.464  0.026  -0.095  1.000            

POL5  0.784  0.753  0.828  -0.610  0.847  -0.720  0.775  0.874  0.373  0.578  0.139  0.370  0.811  1.000          

POL7  -0.936  -0.952  -0.899   0.895   0.912   0.742   -0.937  -0.884   0.185   -0.567  -0.116  -0.082  -0.765  -0.630  1.000       

POL8  0.673  0.897  0.844  -0.731  0.829  -0.898  0.857  0.951  0.010  0.391  0.065  0.124  0.846  0.962  -0.849  1.000      

GOB1  0.940  0.817  0.882  -0.819  0.820  -0.874  0.868  0.822  -0.137  0.682  0.144  0.174  0.824  0.663  -0.711  0.784  1.000    

GOB2  0.913  0.715  0.847  -0.779  0.755  -0.889  0.803  0.734  -0.013  0.481  0.026  0.193  0.801  0.824  -0.835  0.721  0.888  1.000  
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จากตารางพบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดคือตัวแปร จํานวน
ประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3)โดยมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือ รายจายดานการสังคม
สงเคราะห (SOCI) เทากับ 0.985 ดังนั้นตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรนี้เกินกวา 0.80 ก็จะ
ถูกนําอออกจากการวิเคราะห ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 5.14 

 
ตารางท่ี 5.14  แสดงตัวแปรท่ีถูกนําออกจากแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอรายจาย 
                       สาธารณะดานสังคมเนื่องจากมีความสัมพนัธกันเอง (Multicolinearity) กับตัวแปร  
                       จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสัน 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 0.836 
2.  รายไดรวมของรัฐบาล (REV) 0.870 
3.  คาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) -0.8240 
4.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 –14 ป (POP1) -0.992 
5.  จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง (FEMALE) 0.924 
6.  สัดสวนประชากรในเขตเมือง (URBAN) 0.878 
7.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (POL4) 0.862 
8.  อัตราการมีสวนรวมของแรงงาน (POL7) -0.937 
9.  จํานวนสหภาพแรงงาน (POL8) 0.857 
10.  สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวม 
        ภายในประเทศ (GOB1) 

0.868 

11.  มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ (GOB2) 0.803 
 
ท้ังนี้เม่ือนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเองออกจากการวิเคราะห จะไดแบบจําลองในการ

วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะหดังนี้ 
 
SOCI =    4+30SOCI(-1)+31NAGAG+32POP3+33UNEM  
  +35POL1+36POL2 +37POL3+38POL5  
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นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 
โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.211 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 5.15 

 
ตารางท่ี 5.15  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 
Obs* R-squared Probability 
10.830 0.211 
 

ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะหโดยวิธีการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 5.16 

 
ตารางท่ี 5.16  แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะหโดย 
                       วิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ 
คา

สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

คาคงท่ี C -24.203 -2.788 0.011 
รายจายดานการสังคมสงเคราะหของปกอนหนา
(SOCI(-1)) 0.333** 2.078 0.050 
สัดสวนผลิตภณัฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตร (NAGAG) 0.319 1.367 0.186 
จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) 1.729** 2.539 0.019 
อัตราการวางงาน (UNEM) 0.145** 2.818 0.010 
จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณรายจายประจําป (POL1) 0.125** 2.421 0.024 
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 ตารางท่ี 5.16  (ตอ) 
       

ตัวแปรอิสระ 
คา

สัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

การเลือกตั้ง (POL2) -0.006 -0.190 0.851 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) 0.063 0.866 0.396 
จํานวนขาราชการ (POL5) 0.226 1.905 0.070 
 
R2 = 0.996 Adjusted-R2 = 0.994 Durbin-Watson  =  2.220 F = 703.790 (prob = 0.000 ) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางคา F =703.790 (prob = 0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมา
ไดนั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.996 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือรายจายดานการสังคมสงเคราะห ไดถึงรอยละ 99.628 สวนอีกรอยละ 0.371 มาจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 2.220 
ซ่ึงอยูในชวงไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติที่สําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระทุกตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตาม หมายความ
วา การเพ่ิมข้ึนตัวแปรตางๆ ท่ีศึกษาจะสงผลใหรายจายดานการสังคมสงเคราะหเปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึนตามไปดวย โดยตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะหเรียงลําดับอิทธิพลจากมาก
ไปนอยไดแก จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 
1.729, รายจายดานการสังคมสงเคราะหของปกอนหนา (SOCI(-1)) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) 
เทากับ 0.333 ,อัตราการวางงาน (UNEM) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.145 และจํานวนเงินท่ี
รัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป (POL1) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) 
เทากับ 0.125  

ผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายจายดานการสังคม
สงเคราะหมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึน
ไป (POP3) และ อัตราการวางงาน (UNEM) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทาง
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เศรษฐกิจ สังคม และประชากร และการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ เชน Mulligan, Gil, and 
Sala-i-Martin (2002), Bohn (2003), Gradstein (2003) เปนตน โดยการท่ีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึนมี
ผลทําใหรายจายดานการสังคมสงเคราะหเพิ่มสูงข้ึนนาจะเปนเพราะกลุมผูสูงอายุ เปนผูท่ีออนแอใน
สังคมเม่ือกลุมเหลานี้เพ่ิมข้ึนยอมทําใหรัฐบาลตองมีรายจายดานการสังคมสงเคราะหเพ่ือดูแลกลุม
คนเหลานี้เพิ่มมากข้ึนตามไปดวย ในขณะท่ีอัตราการวางงาน (UNEM ) ท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหรายจาย
ดานการสังคมสงเคราะหเพิ่มข้ึนนั้นนาจะเปนเพราะเม่ือมีผูวางงานเพ่ิมข้ึนยอมทําใหรัฐบาลตองมี
หนาท่ีเขามาดูแลและชวยเหลือดูแลคนเหลานี้ สงผลใหตองมีรายจายดานการสังคมสงเคราะห
เพ่ิมข้ึนดวย 

นอกจากปจจัยดานสังคมแลว ปจจัยดานการตัดสินใจซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายดาน
การสังคมสงเคราะหของปกอนหนา (SOCI(-1)) ก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลตอรายจายดานการ
สังคมสงเคราะห ซ่ึงสอดคลองตัวแบบการตัดสินใจแบบการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางสวน 
(Incrementalist Model) และผลการศึกษาของนักวิชาการไทย เชน จํานง สายโสภา (2516) สุจิต บุญ
บงการ (2526) และจรัส สุวรรณมาลา (2529) เปนตน ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาการกําหนด
รายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทยนาจะมีรูปแบบหรือแนวทางท่ีกําหนดไวแลวโดยอาศัย
นโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐานในการกําหนดรายจายของปตอๆไป อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบ
กับปจจัยดานสังคมแลวจะพบวาปจจัยดานการตัดสินใจก็ยังมีอิทธิพลตอรายจายดานการสังคม
สงเคราะหนอยกวาปจจัยดานสังคมซ่ึงไดกลาวมาแลวขางตน 

สําหรับปจจัยประการสุดทายและเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห
นอยท่ีสุดคือปจจัยดานการเมืองโดยพิจารณาจากตัวแปรจํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณรายจายประจําป (POL1) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี Voting Bias Theory (พลภัทร บุราคม, 
2551: 167-171) โดยนักวิชาการท่ีสนับสนุนแนวคิดนี้ไดแก  Buchanan (1975), Buchanan and 
Tullock (1962), Marshall (1991) and Oates (1988,1989) ซ่ึงอธิบายวา รัฐบาลจะเพ่ิมรายจายโดย
การใชงบประมาณแบบขาดดุล (Deficit Budget) และอาศัยการกูเงินมาชดเชยรายจายท่ีเพิ่มข้ึน 
เพราะการกอหนี้สาธารณะมักไมถูกตอตานจากผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากภาระการชําระ
หนี้จะตกกับคนในอนาคตนั่นเอง สงผลใหรัฐบาลไดรับการยอมรับในสายตาของประชาชนและ
สามารถบริหารงานไดตอไป  

ท้ังนี้การท่ีตัวแปรจํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป 
(POL1) เปนตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการสังเคราะหแสดงใหเห็นวาในบริบทของสังคมไทย 
รัฐบาลมีพฤติกรรมท่ีจะสรางภาพลวงตาทางการคลังในการสรางความนิยมชมชอบทางการเมือง 
โดยการเพิ่มรายจายดานการสังคมสงเคราะห ดวยการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณเพื่อเปนรายจาย
สําหรับการชวยเหลือและอุดหนุนกลุมเปาหมายตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของรายจายดาน
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การสังคมสงเคราะหท่ีมีลักษณะเปนการใชจายในการอนุเคราะหชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ท่ี
สนับสนุนตอการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองใหกับรัฐบาลไดเปนอยางดี 

สําหรับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห ไดแกปจจัยดานเศรษฐกิจ 
และปจจัยดานโลกาภิวัตน นาจะเปนเพราะตัวแปรของปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกับตัวแปรของ
ปจจัยดานสังคม ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือรายจายดานการสังคมสงเคราะห 
มากท่ีสุด ทําใหตัวแปรของปจจัยดานเศรษฐกิจ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) และ
รายไดรวมของรัฐบาล (REV) และปจจัยดานโลกาภิวัตน ไดแกสัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขา
ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GOB1)และ มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
(GOB2) ถูกนําออกจากแบบจําลองเพ่ือแกปญหาความสัมพันธกันเองของ  ตัวแปรอิสระ 
(Multicolinearity) อยางไรก็ตามถาพิจารณาถึงท่ีมาของปจจัยเหลานี้จะพบวามีรากฐานมาจากทฤษฎี
เดียวกันคือ ทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
สําหรับบริบทของไทยแลว การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของ
โลกาภิวัตนเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกันอยางเหนียวแนนจนยากท่ีจะแยกออกจากกัน
ไดโดยเด็ดขาด  ดังนั้นจึงอาจสรุปวาการท่ีปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานโลกภิวัตนไมมีผลตอ
รายจายดานการสังคมสงเคราะห นาจะเปนเพราะถูกบดบังโดยอิทธิพลของปจจัยทางสังคมซ่ึงมีผล
ตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห มากกวานั่นเอง 

กลาวโดยสรุปจะพบวารายจายดานการสังคมสงเคราะห ของไทยถูกกําหนดหรือขับเคล่ือน
จากการเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือปจจัยดานสังคมเปนสําคัญ ซ่ึงเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ี
พบวาตัวแปรจํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) และ อัตราการวางงาน (UNEM) เปนตัว
แปรที่มีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะหมากท่ีสุด โดยมีรูปแบบหรือแบบแผนท่ีจะยึด
แนวทางของเดิมที่เคยใชในอดีตเปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบายและรายจายเพ่ือสนองตอบตอ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบดวยวารายจายดานการ
สังคมสงเคราะหถูกกําหนดโดยตัวแปรรายจายดานการสังคมสงเคราะหของปกอนหนา (SOCI(-1)) 
นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหยังพบดวยวารายจายดานการสังคมสงเคราะหจะไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยทางการเมือง โดยพิจารณาจากตัวแปรจํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
รายจายประจําป (POL1) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในบริบทของไทย รัฐบาลมีพฤติกรรมในการสรางภาพ
ลวงตาทางการคลังเพ่ือสรางความนิยมชมชอบจากประชาชน โดยการเพ่ิมรายจายดานการสังคม
สงเคราะห ดวยการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณเพื่อเปนรายจายสําหรับการชวยเหลือและอุดหนุน
กลุมเปาหมายตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของรายจายดานการสังคมสงเคราะหท่ีมีลักษณะเปน
การใชจายในการอนุเคราะหชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ท่ีสนับสนุนตอการสรางคะแนนนิยมทาง
การเมืองใหกับรัฐบาลไดเปนอยางดี 



 
บทท่ี 6 

 
ผลการศึกษารายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได 

 
ในการศึกษาผลของรายจายดานสาธารณะดานสังคมท่ีมีตอการกระจายรายได ผูศึกษาไดทํา

การวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการสรางแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการกระจายรายได ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยท่ีเกี่ยวของ 2 สวนคือ 1) ปจจัยเชิงนโยบาย ประกอบดวยรายจายสาธารณะดาน
สังคม รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห และ 
2) ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ประกอบดวยปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการเมือง และ
ปจจัยดานโลกาภิวัตน โดยวัดการกระจายรายไดจาก 2 ตัวแปรคือ 1) คาสัมประสิทธ์ิ GINI 2) 
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 

ท้ังนี้กอนท่ีจะนําตัวแปรของปจจัยตางๆ ตามแบบจําลองเขาสูการวิเคราะหหาความสัมพนัธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผูศึกษาไดทดสอบกอนวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง
หรือเกิดปญหาการสัมพันธระหวางตัวแปร (Multicolinearity) หรือไมเสียกอน โดยการวิเคราะห
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ซ่ึงถามีความสัมพันธเกิน 0.80 แสดงวาเกิดปญหา  
Multicolinearity (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2545: 90) โดยการทดสอบดังกลาวจะทําเฉพาะกับ ตัว
แปรของ“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” เทานั้น สวนตัวแปรของ “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงไดแก รายจาย
สาธารณะดานสังคม รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคม
สงเคราะห จะนําเขาสูการวิเคราะหโดยไมทดสอบความสัมพันธกันเองกับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ท้ังนี้
เนื่องจากตัวแปรของปจจัยดังกลาว เปนตัวแปรหลักของการศึกษาในคร้ังนี้ คือการหาคําตอบวา
รายจายสาธารณะดานสังคมมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไร ดังนั้นจึงตองกําหนดใหเปน
ตัวแปรหลักท่ีจะตองนําเขาสูการวิเคราะหหาความสัมพันธกับตัวแปรตามในทุกกรณีไมวาจะมี
ความสัมพันธกันเองกับตัวแปรอิสระอ่ืนหรือไมก็ตาม 

สําหรับผลการทดสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาการสัมพันธ
ระหวางตัวแปร (Multicolinearity) สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 6.1 
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ตารางที่ 6.1  เมตริกซความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาผลของรายจายสาธารณะดานสังคมที่มีตอการกระจายรายได  

 

ตัวแปร GINI GDP NAGAG TAXDI TAXIN SAVE EDU1 EDU2 EDU3 EDU4 EDU5 POP1 POP3 FEMALE POL3 POL4  POL8 GOB1 GOB2 

GINI 1                           

GDP -0.792  1                           

NAGAG -0.855  0.975  1                          

TAXDI -0.873  0.924  0.961  1                        

TAXIN -0.892  0.919  0.960  0.997  1                      

SAVE -0.390  0.807  0.742  0.601  0.582  1                     

EDU1 -0.648  0.877  0.837  0.705  0.703  0.823  1                    

EDU2 0.360  -0.295  -0.355  -0.347  -0.347  -0.146  -0.303  1                  

EDU3 -0.900  0.821  0.668  0.975  0.980  0.604  0.737  -0.371  1               

EDU4 -0.676  0.388  0.516  0.624  0.644  -0.065  0.058  -0.318  0.652  1             

EDU5 -0.722  0.873  0.833  0.954  0.962  0.514  0.678  -0.401  0.784  0.715  1            

POP1 0.720  -0.725  -0.858  -0.936  -0.944  -0.631  -0.809  0.404  -0.648  -0.548  -0.746  1          

POP3 -0.824  0.836  0.759  0.935  0.944  0.623  0.832  -0.400  0.951  0.549  0.946  -0.992  1         

FEMALE -0.854  0.818  0.854  0.801  0.815  0.511  0.852  -0.425  0.862  0.472  0.854  -0.891  0.924  1        

POL3 -0.184  0.196  0.167   0.127   0.147  0.063  0.238   -0.076   0.140   0.196   0.088   -0.141  0.209  0.296   1          

POL4   -0.783  0.879  0.861   0.797   0.797  0.741  0.856   -0.358   0.760   0.253   0.733   -0.902  0.887  0.763   -0.098   1        

POL8 0.721  0.844  0.897   0.838   0.837  0.803  0.954   -0.568   0.841   0.343   0.769   -0.898  0.857  0.891   0.065  0.863   1      

GOB1 -0.819  0.882  0.817   0.918   0.927  0.544  0.716   -0.425   0.713   0.626   0.829   -0.774  0.868  0.836   0.174  0.858  0.969   1    

GOB2 -0.779  0.847  0.715   0.855   0.855  0.760  0.837   -0.323   0.848   0.355   0.811   -0.889  0.803  0.780   0.193  0.844  0.784  0.888   1  
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จากตารางการพิจารณาวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาการสัมพันธ
ระหวางตัวแปร (Multicolinearity) หรือไมอาจแบงไดเปน 2 กรณีเนื่องจากการวัดการกระจาย
รายไดสามารถวัดไดจาก 2 ตัวแปรดังท่ีไดกลาวไวแลวในตอนตน โดยผลการทดสอบในแตละกรณี
จะทําใหไดตัวแปรของ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ท่ีจะนําไปวิเคราะหในแบบจําลองตางๆ ตอไป ซ่ึง
การทดสอบในแตละกรณีไดผลการทดสอบดังนี้ 

1) ผลการทดสอบความสัมพันธกันเองของตัวแปรท่ีใชแทนปจจัยภายนอกอ่ืนๆ 
ในกรณีท่ีตัวแปรตามคือคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) 

ในการนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเองออกไปจากการวิเคราะห จะเร่ิมจากการ
พิจารณาวาตัวแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงที่สุด ก็จะคงตัวแปรนั้นไวและนําตัว
แปรท่ีมีความสัมพันธสูงกับตัวแปรดังกลาวออกไปจากการวิเคราะห จากตารางท่ี 6.1 จะพบวาตัว
แปรที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) สูงท่ีสุดคือ ตัวแปรจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ -0.900 
ดังนั้นหากตัวแปรใดมีความสัมพันธกับตัวแปรดังกลาวเกิน 0.80 ก็จะถูกนําออกไปจากการวิเคราะห 
ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 6.2 

 
ตารางท่ี 6.2  แสดงตัวแปรท่ีถูกนําออกจากแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาผลของรายจายสาธารณะ 
                     ดานสังคมท่ีมีตอการกระจายรายได เนื่องจากมีความสัมพันธกันเอง (Multicolinearity)  
                     กับตัวแปร จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) ในกรณท่ีีตัวแปรตาม 
                     คือคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสัน 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 0.821 
2.  จํานวนภาษีทางตรงท่ีจัดเก็บ(TAXDI) 0.975 
3.  จํานวนภาษีทางออมท่ีจัดเก็บ (TAXIN) 0.980 
4.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) 0.951 
5.  จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง (FEMALE) 0.862 
6.  จํานวนสหภาพแรงงาน (POL8) 0.841 
7.  มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ (GOB2) 0.848 
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เม่ือนําตัวแปรขางตนออกไปจากการวิเคราะหแลว พบวาตัวแปรท่ีเหลือยังมี
ความสัมพันธกันเองสูงอยู ดังนั้นจึงตองนําตัวแปรออกไปจากการวิเคราะหเพิ่มเติม โดยพิจารณาวา
ตัวแปรท่ีเหลืออยูนั้นตัวแปรใดท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดก็จะคงตัวแปรนั้นไว และนํา
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธสูงกับตัวแปรดังกลาวออกไปจากการวิเคราะห ซ่ึงจะพบวาตัวแปรอิสระท่ี
เหลือท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุดคือ ตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอก
ภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) โดยมีความสัมพันธกับตัวแปร
ตามคือ คาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) เทากับ -0.855  ดังนั้นตัวแปรอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรนี้
เกินกวา 0.80 ก็จะถูกนําออกจากการวิเคราะห ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 6.3 
 
ตารางท่ี 6.3  แสดงตัวแปรท่ีถูกนําออกจากแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาผลของรายจายสาธารณะ 
                     ดานสังคมท่ีมีตอการกระจายรายได เนื่องจากมีความสัมพันธกันเอง (Multicolinearity)  
                        กับตัวแปร สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม  
                        (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ในกรณีท่ีตวัแปรตามคือคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสัน 

1.  จํานวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา (EDU1) 0.837 
2.  จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา (EDU5) 0.833 
3.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 – 14 ป (POP1) -0.858 
4.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (POL4) 0.861 
5.  สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวม 
     ภายในประเทศ (GOB1) 

0.817 

 
หลังจากการแกไขปญหาการสัมพันธระหวางตัวแปร (Multicolinearity) แลว 

พบวา “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ประกอบดวย ตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกันเองและสามารถนําไปใช
วิเคราะหในแบบจําลอง ในกรณีท่ีตัวแปรตามคือคาสัมประสิทธ์ิ GINI  ประกอบดวยตัวแปรคือ 
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 
(NAGAG), สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (SAVE), จํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2),จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3),จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) และ ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3)  



 211 

2) ผลการทดสอบความสัมพันธกันเองของตัวแปรท่ีใชแทนปจจัยภายนอกอ่ืนๆ 
ในกรณีท่ีตัวแปรตามคือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) ภาคการเกษตร 

ในการนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเองออกไปจากการวิเคราะห จะเร่ิมจากการ
พิจารณาวาตัวแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงท่ีสุด ก็จะคงตัวแปรนั้นไวและนําตัว
แปรท่ีมีความสัมพันธสูงกับตัวแปรดังกลาวออกไปจากการวิเคราะห จากตารางท่ี 6.1 จะพบวาตัว
แปรท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรสูงท่ีสุดคือ ตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันเทากับ 0.975 ดังนั้นหากตัวแปรใดมีความสัมพันธ
กับตัวแปรดังกลาวเกิน 0.80 ก็จะถูกนําออกไปจากการวิเคราะห ซ่ึงแสดงไดดังตารางท่ี 6.4 

 
ตารางท่ี 6.4  แสดงตัวแปรท่ีถูกนําออกจากแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาผลของรายจายสาธารณะ 
                     ดานสังคมท่ีมีตอการกระจายรายได เนื่องจากมีความสัมพันธกันเอง (Multicolinearity)  
                     กับตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในกรณีท่ีตวัแปรตามคือสัดสวน 
                     ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค 
                     การเกษตร (NAGAG) 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เพียรสัน 

1.  จํานวนภาษีทางตรงท่ีจัดเก็บ (TAXDI) 0.924 
2.  จํานวนภาษีทางออมท่ีจัดเก็บ (TAXIN) 0.919 
3.  สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (SAVE) 0.807 
4.  จํานวนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา (EDU1) 0.877 
5.  จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) 0.821 
6.  จํานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา (EDU5) 0.873 
7.  จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป(POP3) 0.836 

8.  จํานวนประชากรที่เปนเพศหญิง (FEMALE) 0.818 

9.  สัดสวนของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง (POL4) 0.879 

10.  จํานวนสหภาพแรงงาน (POL8) 0.844 

11.  สัดสวนมูลคาการสงออกและนําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวม 
       ภายในประเทศ (GOB1) 

0.882 

12.  มูลคาการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ (GOB2) 0.847 
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หลังจากการแกไขปญหาการสัมพันธระหวางตัวแปร (Multicolinearity) แลว 
พบวา “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ประกอบดวย ตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกันเองและสามารถนําไปใช
วิเคราะหในแบบจําลอง ในกรณีท่ีตัวแปรตามคือสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ประกอบดวยตัวแปรคือ  
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP), คาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) จํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2), จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4), จํานวนประชากรท่ีมี
อายุ 0 – 14 ป (POP1) และ ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3)  

 

6.1  ผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได 
  

ในการศึกษาวารายจายสาธารณะดานสังคมมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไรนั้น ผู
ศึกษาไดทําการศึกษาโดยผาน 2 แบบจําลองท่ีใชวัดการกระจายรายได คือ 1) แบบจําลองท่ีใชคา
สัมประสิทธ์ิ GINI เปนตัววัดการกระจายรายไดและ 2) แบบจําลองท่ีใชคาสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรเปนตัววัดการกระจาย
รายได 

 
6.1.1  แบบจําลองท่ีใชคาสัมประสิทธ์ิ GINI เปนตัววัดการกระจายรายได 
เนื่องจากผลการทดสอบพบวามีความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ(Multicolinearity) ผู

ศึกษาจึงไดแกไขโดยการนําตัวแปรบางตัวท่ีสัมพันธกันเองสูงออกไปจากการวิเคราะห และ
สามารถกําหนดแบบจําลองเพ่ือทดสอบไดดังนี้ 
 
GINI  =       β1+26TOT +6NAGAG+ β11SAVE+30EDU2+31EDU3+  
  32EDU4+ 18POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.2848ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 6.5 
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ตารางท่ี 6.5  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 

Obs* R-squared Probability 
8.572 0.284 
 

ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอคาสัมประสิทธ์ิ 
GINI โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 6.6 
 
ตารางท่ี 6.6  แสดงผลการวิเคราะหผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI โดย 
                      วิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิถ์ดถอย (b) t-Statistic Prob. 
คาคงท่ี (C) -0.791 -1.354 0.190 
รายจายสาธารณะดานสังคม (TOT) -0.055** -2.389 0.026 
สัดสวนผลิตภณัฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตร (NAGAG) -0.031 -0.367 0.717 
สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (SAVE) 0.110 1.606 0.123 
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) -0.005** -3.099 0.005 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(EDU3) 0.035 0.998 0.329 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(EDU4) -0.007 -0.334 0.741 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) 0.004 0.748 0.462 

 
R2= 0.897678 Adjust R2 = 0.861865 Durbin-Watson  = 2.384031 F = 25.06579 (Prob =0.0000) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางคา F = 25.065 (Prob =0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ี

วิเคราะหมาไดนั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.897 แสดงวาตัวแปรท้ังหมด
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สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือคาสัมประสิทธ์ิ GINI ไดถึงรอยละ 89.767 สวนอีกรอยละ 10.232 มา
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 
2.384 ซ่ึงอยูในชวงไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการ
วิเคราะหมีความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแกรายจาย
สาธารณะดานสังคม (TOT) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ -0.055 และจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ -0.005 ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของตัวแปร
ดังกลาว จะมีผลทําใหคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ลดลง 

จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดดังนี ้
1) ท้ังปจจัย “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายสาธารณะดาน

สังคม (TOT) และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(EDU2) ลวนแตมีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI 
(GINI) ท่ีมีคาลดลง 

2) เม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของ “ปจจัยเชิงนโยบาย” และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ท่ี
มีผลตอการกระจายรายไดจะพบวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” จะมีผลตอการกระจายรายไดมากกวา
“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบวา ตัวแปรรายจายสาธารณะดานสังคม 
(TOT) จะเปนตัวแปรท่ีมีผลตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) มากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการดําเนิน
นโยบายสังคมโดยผานการใชรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย นาจะประสบความสําเร็จในการ
ลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม 

3) สําหรับ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ”  ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2) ท่ีเพิ่มข้ึน จะมีผลทําใหตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ลดลงแสดงให
เห็นวาการศึกษาพ้ืนฐานท่ีเพิ่มมากข้ึนจะสงผลใหชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับ
ตางๆ ในสังคมมีคาลดลง  

4) ผลการวิเคราะหท่ีพบวา  “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจาย
สาธารณะดานสังคม (TOT) และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (EDU2) มีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนนี้ สอดคลองกับแนวคิดการกระจาย
รายไดตามทฤษฎีสินคาทางสังคม  (Social  Goods  Theory) ท่ีอธิบายวารัฐบาลควรจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อเปนหลักประกันวาสินคาบางอยางควรไดรับการจัดสรรไปสูทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
เชนสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง (Vote), อาหารในชวงเกิดภาวะสงคราม, การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
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การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน เปนตน และสอดคลองกับผลการศึกษาของชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ 
(2551: 9-16) ท่ีพบวาการศึกษาเปนการลงทุนท่ีคุมคาเพราะผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีรายไดสูงกวาผูท่ีมี
การศึกษาตํ่ากวาอยางชัดเจนในทุกระดับ จากขอคนพบน้ีจึงเปนการสนับสนุนใหรัฐบาลควรเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาข้ันพื้นฐานใหประชาชนสามารถไดรับบริการ
อยางมีมาตรฐานและท่ัวถึง 

5) แมวาผลการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวแปรรายจายสาธารณะดานสังคม (TOT) และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปร
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) จะมีผลทําใหตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) มีคา
ลดลง ซ่ึงแสดงวาการกระจายรายไดดีข้ึน แตผลของการกระจายรายไดดังกลาวสะทอนแตเพียงภาพ
ชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคมท่ีมีคาลดลงเทานั้น ยังไมไดบง
ช้ีใหเห็นวารายไดของกลุมตางๆ มีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
แตกตางของรายไดระหวางกลุมผูท่ีมีรายไดสูงหรือกลุมคนท่ีรํ่ารวยกับกลุมผูท่ีมีรายไดต่ําหรือคน
จนวามีความแตกตางกันเพียงใด ซ่ึงจะตองวิเคราะหโดยวัดการกระจายรายไดจากคาสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรตอไป 

 
6.1.2  แบบจําลองท่ีใชคาสดัสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ 
          ผลิตภณัฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรเปนตวัวัดการกระจายรายได 
จากการทดสอบเพื่อหาวาตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาภาวะ

รวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicolinearity) หรือไม ซ่ึงผูศึกษาไดแกไขปญหาโดยนําตัวแปรบาง
ตัวออกไปจากการวิเคราะหและสามารถกําหนดแบบจําลองเพ่ือทดสอบไดดังนี้ 
 
NAGAG  =    β2+44TOT + 24GINI +7GDP +30EDU2+ 32EDU4 +65POP1+  
  18POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.6426 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 6.7 
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ตารางท่ี 6.7  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity test 
 

Obs* R-squared Probability 
5.141 0.642 
 
 ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอคาสัดสวนผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร โดยวิธีการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 6.8 
 
ตารางท่ี 6.8  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอคาสัดสวนผลิตภัณฑ 
                    มวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร  
 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t-Statistic Prob. 
คาคงที่ (C) -24.752 -1.737 0.190 
รายจายสาธารณะดานสังคม (TOT) 0.180** 2.689 0.717 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) 0.381** 5.997 0.123 
คาสัมประสิทธิ์ GINI (GINI) -0.114 -0.253 0.026 
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) -0.023 -1.756 0.005 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) 0.037** 2.181 0.329 
จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 0 – 14 ป (POP1) 0.878 1.111 0.741 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) 0.051** 2.800 0.462 
 

R2= 0.979563 Adjust R2 = 0.973343 Durbin-Watson  = 1.519891 F = 157.4841 (Prob =0.0000) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางคา 1.519 F = 157.484 (Prob =0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ี

วิเคราะหมาไดนั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.979 แสดงวาตัวแปรท้ังหมด
สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือคาสัมประสิทธ์ิ GINI ไดถึงรอยละ 97.956สวนอีกรอยละ 2.043 มา
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 
1.519 ซ่ึงอยูในชวงไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคาสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑ

มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแกผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เทากับ 0.381, รายจายสาธารณะดานสังคม (TOT) คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (b) เทากับ 0.180, ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) 

เทากับ 0.051 และ จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4)  คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) 

เทากับ 0.037 โดยการเพิ่มขึ้นของตัวแปรดังกลาว จะมีผลทําใหสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 

นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) เพิ่มขึ้น 

จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) ท้ังปจจัย “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายสาธารณะดาน

สังคม (TOT) และ “ปจจัยภายนอกอื่นๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4)  และตัวแปรความเปน

ประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3)  ลวนแตมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง ซ่ึงพิจารณาจากตัว

แปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค

การเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มขึ้น 

2) การที่ “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายสาธารณะดานสังคม 

(TOT) มีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 

นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มขึ้น นาจะ

เปนเพราะกลุมที่ผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) สามารถไดรับ

ประโยชนจากบริการสังคมดานตางๆ ไมวาจะเปนบริการดานการศึกษา การสาธารณสุข และการ

สังคมสงเคราะหมากกวากลุมที่อยูในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ีอยูนอกภาค

การเกษตร) ดังนั้นเมื่อรายจายสาธารณะดานสังคมเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 

นอกภาคการเกษตรเพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตาง

ทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูที่มีฐานะร่ํารวย (กลุมที่ผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะ

ยากจน (กลุมที่ผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากขึ้นสงผลใหการกระจายรายไดแยลง 

3) เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของ “ปจจัยเชิงนโยบาย” และ “ปจจัยภายนอกอื่นๆ” ท่ี

มีผลตอการกระจายรายไดจะพบวา “ปจจัยภายนอกอื่นๆ” จะมีผลตอการกระจายรายไดมากกวา 

“ปจจัยเชิงนโยบาย” ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบวา ตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) จะเปนตัวแปรที่มีผลตอสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค

การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) มากกวาตัวแปรรายจาย

สาธารณะดานสังคม (TOT) ซ่ึงเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย”  
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4) การท่ี “ปจจัยภายนอกอื่นๆ”  ไดแกตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และ ตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) มีผลทําใหการกระจาย
รายไดแยลง ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มข้ึน ก็นาจะมีลักษณะเชนเดียวกัน
กับรายจายสาธารณะดานสังคม (TOT) คือกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยู
ในภาคการเกษตร) ไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถเขาถึง
การศึกษาในระดับสูงไดมากกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร ดังนั้นเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากข้ึน 
และมีการจัดการศึกษาในระดับสูงเพิ่มมากข้ึนก็จะสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรเพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทาง
เศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะ
ยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) เพิ่มมากข้ึนสงผลใหการกระจายรายไดแยลงซ่ึงขอคนพบนี้
สอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการเชน Simon Kuznets, Wattanavitukul (1978), เมธี ครองแกว, 
(2523) เมธี ครองแกว และปราณี ทินกร (2528) และชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ (2551 : 9-16) เปนตน 

 สําหรับตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) ท่ีมีผลทําใหการ
กระจายรายไดแยลงนาจะเปนเพราะการดําเนินงานตางๆ ของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงสวน
ใหญก็จะเปนตัวแทนของผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับกลุมผูท่ีอยู
นอกภาคการเกษตรมากกวากลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร สงผลใหความเปนประชาธิปไตยของ
รัฐบาล  ซ่ึงวัดจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง 

5) ผลการวิเคราะหนี้บงช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวา แมวาการดําเนินนโยบายสังคม
โดยผานการใชรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย จะประสบความสําเร็จในการลดชองวางของ
รายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI 
(GINI) ท่ีมีคาลดลงแตในขณะเดียวกันก็มีผลทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมี
ฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) 
เพิ่มมากข้ึนดวย ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ที่มีคาเพิ่มข้ึน 

 

6.2  ผลของรายจายดานการศึกษาตอการกระจายรายได 
  

ในการศึกษาวารายจายดานการศึกษามีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไรนั้น ผูศึกษา
ไดทําการศึกษาโดยผาน 2 แบบจําลองท่ีใชวัดการกระจายรายได คือ 1) แบบจําลองท่ีใชคา
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สัมประสิทธ์ิ GINI เปนตัววัดการกระจายรายไดและ 2) แบบจําลองท่ีใชคาสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรเปนตัววัดการกระจาย
รายได 

 
6.2.1  แบบจําลองท่ีใชคาสัมประสิทธ์ิ GINI เปนตัววัดการกระจายรายได 
จากการทดสอบเพื่อหาวาตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาภาวะ

รวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicolinearity) หรือไม ซ่ึงผูศึกษาไดแกไขปญหาโดยนําตัวแปรบาง
ตัวออกไปจากการวิเคราะหและสามารถกําหนดแบบจําลองเพ่ือทดสอบไดดังนี้ 
 
GINI  =       β1+26 EDU +6NAGAG+ β11SAVE+30EDU2+31EDU3+  
  32EDU4+ 18POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.316 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตาราง 

 
ตารางท่ี 6.9  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 

Obs* R-squared Probability 
8.180 0.316 
 
 ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายดานการศึกษาตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI โดย
วิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 6.10 
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ตารางท่ี 6.10  แสดงผลการวเิคราะหผลของรายจายดานการศึกษาตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI โดย 
                       วิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t-Statistic Prob. 
C -0.877 -1.475 0.155 
รายจายดานการศึกษา (EDU) -0.056** -2.515 0.020 
สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (SAVE) -0.045 -0.588 0.562 
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(EDU2) 0.125 1.934 0.067 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(EDU3) -0.006** -3.067 0.006 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (EDU4) 0.034 0.885 0.386 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  
(POL3) -0.001 -0.076 0.939 
สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (SAVE) 0.004 0.779 0.444 

 
R2= 0.898 Adjust R2 = 0.862 Durbin-Watson  = 2.286 F = 25.286 (Prob =0.000) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางคา F = 25.286 (Prob =0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมาได

นั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.898 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือคาสัมประสิทธ์ิ GINI ไดถึงรอยละ 89.848 สวนอีกรอยละ 10.151 มาจากอิทธิพลของ
ตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 2.286 ซ่ึงอยูในชวง
ไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแกรายจาย
ดานการศึกษา (EDU) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ -0.056 และจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ -0.006 ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของตัวแปร
ดังกลาว จะมีผลทําใหคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ลดลง 
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จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดดังน้ี 
1) ท้ังปจจัย “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการศึกษา 

(EDU) และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(EDU2) ลวนแตมีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI 
(GINI) ท่ีมีคาลดลง 

2) เม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของ “ปจจัยเชิงนโยบาย” และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ท่ี
มีผลตอการกระจายรายไดจะพบวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” จะมีผลตอการกระจายรายไดมากกวา
“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบวา ตัวแปรรายจายดานการศึกษา 
(EDU)  จะเปนตัวแปรท่ีมีผลตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) มากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินนโยบายสังคมของไทย โดยผานการใชรายจายดานการศึกษา นาจะประสบความสําเร็จใน
การลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม 

3) สําหรับ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ”  ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2) ท่ีเพ่ิมข้ึน จะมีผลทําใหตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ลดลง แสดงให
เห็นวาการศึกษาเปนบริการพื้นฐานของรัฐท่ีสรางโอกาสที่เทาเทียมกันมากข้ึนใหกับคนในสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาระดับพื้นฐานหรือการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหท่ีพบวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการศึกษา (EDU)  จะ
สงผลใหชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคมมีคาลดลง 

4) ผลการวิเคราะหท่ีพบวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจาย
ดานการศึกษา (EDU)  และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2) มีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนนี้ สอดคลองกับแนวคิดการกระจายรายได
ตามทฤษฎีสินคาทางสังคม  (Social  Goods  Theory) ท่ีอธิบายวารัฐบาลควรจัดทําบริการสาธารณะ
เพ่ือเปนหลักประกันวาสินคาบางอยางควรไดรับการจัดสรรไปสูทุกคนอยางเทาเทียมกัน เชนสิทธิ
ในการออกเสียงเลือกต้ัง (Vote), อาหารในชวงเกิดภาวะสงคราม, การศึกษาข้ันพื้นฐาน, การ
รักษาพยาบาลข้ันพื้นฐาน เปนตน และสอดคลองกับผลการศึกษาของชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ 
(2551: 9-16) ท่ีพบวาการศึกษาเปนการลงทุนท่ีคุมคาเพราะผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีรายไดสูงกวาผูท่ีมี
การศึกษาตํ่ากวาอยางชัดเจนในทุกระดับ จากขอคนพบน้ีจึงเปนการสนับสนุนใหรัฐบาลควรเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาข้ันพื้นฐานใหประชาชนสามารถไดรับบริการ
อยางมีมาตรฐานและท่ัวถึง 

5) แมวาผลการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวแปรรายจายดานการศึกษา (EDU) และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวน
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นักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) จะมีผลทําใหตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) มีคาลดลง 
ซ่ึงแสดงวาการกระจายรายไดดีข้ึน แตผลของการกระจายรายไดดังกลาวสะทอนแตเพียงภาพ
ชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคมท่ีมีคาลดลงเทานั้น ยังไมไดบง
ช้ีใหเห็นวารายไดของกลุมตางๆ มีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
แตกตางของรายไดระหวางกลุมผูท่ีมีรายไดสูงหรือกลุมคนท่ีรํ่ารวยกับกลุมผูท่ีมีรายไดต่ําหรือคน
จนวามีความแตกตางกันเพียงใด ซ่ึงจะตองวิเคราะหโดยวัดการกระจายรายไดจากคาสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรตอไป 
 

6.2.2   แบบจําลองท่ีใชคาสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ 
            ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรเปนตัววัดการกระจายรายได 
จากการทดสอบเพื่อหาวาตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาภาวะ

รวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicolinearity) หรือไม ซ่ึงผูศึกษาไดแกไขปญหาโดยนําตัวแปรบาง
ตัวออกไปจากการวิเคราะหและสามารถกําหนดแบบจําลองเพ่ือทดสอบไดดังนี้ 
NAGAG  =    β2+44 EDU + 24GINI +7GDP +30EDU2+ 32EDU4 +65POP1+  
  18POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.580 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 6.11 

 
ตารางท่ี 6.11  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 
Obs* R-squared Probability 
5.659 0.580 
 

ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายดานการศึกษาตอคาสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร โดยวิธีการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 6.12 
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ตารางที่ 6.12  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายดานการศึกษาตอคาสัดสวนผลิตภัณฑ 

                       มวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร  

 
ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b)  t-Statistic  Prob. 

คาคงที่ (C) -20.605  -1.329  0.198 

รายจายดานการศึกษา (EDU) 0.137  1.752  0.095 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) 0.413**  6.239  0.000 

คาสัมประสิทธิ์ GINI (GINI) -0.596  -1.321  0.201 

จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) -0.039  -2.043  0.054 

จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4)  -0.006  -0.140  0.889 

จํานวนประชากรที่มีอายุ 0 – 14 ป (POP1) 0.642  0.740  0.467 

ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) 0.060**  3.048  0.006 
 

R2= 0.984 Adjust R2 = 0.979 Durbin-Watson  = 1.738 F = 180.886 (Prob =0.000) 

หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางคา F = 180.886 (Prob =0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการที่วิเคราะหมา

ไดนั้นมีความเหมาะสมและเชื่อถือได โดยคา R2 = 0.984 แสดงวาตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายตัว

แปรตาม คือคาสัมประสิทธิ์ GINI ไดถึงรอยละ 98.445 สวนอีกรอยละ 1.555 มาจากอิทธิพลของตัว

แปรอื่นที่ไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 1.738 ซ่ึงอยูในชวงไม

เกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหมี

ความเหมาะสมและเชื่อถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคาสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑ

มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแกผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เทากับ 0.413 และความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) 

คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) เทากับ 0.060 ท้ังนี้การเพิ่มขึ้นของตัวแปรดังกลาว จะมีผลทําใหสัดสวน

ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 

(NAGAG) เพิ่มขึ้น 

จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) ปจจัยเชิงนโยบาย ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการศึกษา (EDU) ไมมี

ผลตอการกระจายรายได ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
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การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) แสดงใหเห็นวาการดําเนิน
นโยบายดานการศึกษาโดยผานรายจายดานการศึกษาไมไดสงผลใหกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร 
(ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) และกลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ี
อยูนอกภาคการเกษตร) ไดรับประโยชนจากบริการดานการศึกษาแตกตางกันอยางใด ลักษณะเชนนี้
จึงทําใหการเปล่ียนแปลงของรายจายดานการศึกษา (EDU) ไมมีผลตอการกระจายรายได ซ่ึง
พิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) 

2) สําหรับการที่ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ”  ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ท่ีมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 
(NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มข้ึน นาจะเปนเพราะกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูใน
ภาคการเกษตร) ไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มากกวาผูท่ีอยูในภาคเกษตร 
ดังนั้นเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากข้ึน จึงสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรเพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทาง
เศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากขึ้นสงผลใหการกระจายรายไดแยลงซ่ึงขอคนพบนี้สอดคลอง
กับผลการศึกษาของนักวิชาการเชน Simon Kuznets, Wattanavitukul (1978), เมธี ครองแกว (2523), 
เมธี ครองแกว และปราณี ทินกร (2528) และชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ (2551: 9-16) เปนตน 

สําหรับตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) ท่ีมีผลทําใหการ
กระจายรายไดแยลงนาจะเปนเพราะการดําเนินงานตางๆ ของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงสวน
ใหญก็จะเปนตัวแทนของผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับกลุมผูท่ีอยู
นอกภาคการเกษตรมากกวากลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร สงผลใหความเปนประชาธิปไตยของ
รัฐบาล  ซ่ึงวัดจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง 

3) ผลการวิเคราะหนี้บงช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาการดําเนินนโยบายดานการศึกษา
โดยผานการใชรายจายดานการศึกษาของไทย สามารถชวยลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมี
รายไดระดับตางๆ ในสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ท่ีมีคาลดลง โดย
รายจายดานการศึกษาไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) แตอยางใด ซ่ึง
พิจารณาจากการท่ีตัวแปรรายจายดานการศึกษา (EDU) ไมมีผลตอตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG)  
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6.3  ผลของรายจายดานการสาธารณสุขตอการกระจายรายได 
   

ในการศึกษาวารายจายดานการสาธารณสุขมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไรนั้น ผู
ศึกษาไดทําการศึกษาโดยผาน 2 แบบจําลองท่ีใชวัดการกระจายรายได คือ (1) แบบจําลองท่ีใชคา
สัมประสิทธ์ิ GINI เปนตัววัดการกระจายรายไดและ (2) แบบจําลองท่ีใชคาสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรเปนตัววัดการกระจาย
รายได 

 
 6.3.1  แบบจําลองท่ีใชคาสัมประสิทธ์ิ GINI เปนตัววัดการกระจายรายได 
จากการทดสอบเพื่อหาวาตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาภาวะ

รวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicolinearity) หรือไม ซ่ึงผูศึกษาไดแกไขปญหาโดยนําตัวแปรบาง
ตัวออกไปจากการวิเคราะหและสามารถกําหนดแบบจําลองเพ่ือทดสอบไดดังนี้ 
 
GINI  =       β1+26 HEALTH +6NAGAG+ β11SAVE+30EDU2+31EDU3+  
  32EDU4+ 18POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.269 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 6.13  

 
ตารางท่ี 6.13  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test  
 
Obs* R-squared Probability 
8.768 0.269 
 
 ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายดานการสาธารณสุขตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI 
โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 6.14 
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ตารางท่ี 6.14  แสดงผลการวเิคราะหผลของดานการสาธารณสุขตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI โดยวิธีการ 
                       วิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

คาคงท่ี (C) -1.127 -2.250 0.035 
รายจายดานการสาธารณสุข (HEALTH) -0.061** -2.277 0.033 
สัดสวนผลิตภณัฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร
ตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) -0.019 -0.204 0.839 
สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(SAVE) 0.125 1.879 0.074 
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) -0.005** -2.972 0.007 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) 0.064 1.546 0.137 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) -0.020 -0.733 0.471 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) 0.005 0.860 0.399 

 
R2= 0.894 Adjust R2 = 0.857 Durbin-Watson  = 2.269 F = 24.194 (Prob =0.000) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางคา F = 24.194 (Prob =0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมาได

นั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.894 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือคาสัมประสิทธ์ิ GINI ไดถึงรอยละ 89.438 สวนอีกรอยละ 10.561 มาจากอิทธิพลของ
ตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 2.269 ซ่ึงอยูในชวง
ไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก รายจายดานการ
สาธารณสุข (HEALTH) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ -0.061 และจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ -0.005 ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของตัวแปร
ดังกลาว จะมีผลทําใหคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ลดลง 
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จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดดังน้ี 
1) ท้ังปจจัย  “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการ

สาธารณสุข (HEALTH) และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2) ลวนแตมีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคา
สัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ท่ีมีคาลดลง 

2) เม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของ “ปจจัยเชิงนโยบาย” และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ท่ี
มีผลตอการกระจายรายไดจะพบวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” จะมีผลตอการกระจายรายไดมากกวา
“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบวา ตัวแปรรายจายดานการสาธารณสุข 
(HEALTH) จะเปนตัวแปรท่ีมีผลตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) มากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินนโยบายดานการสาธารณสุข โดยผานการใชรายจายดานการสาธารณสุขของไทย นาจะ
ประสบความสําเร็จในการลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม โดย
การเพิ่มข้ึนของรายจายดานการสาธารณสุข นาจะชวยใหกลุมผูท่ีมีรายไดนอยสามารถมีรายไดเพ่ิม
สูงข้ึนได ท้ังนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลเขามาดูแลและสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูท่ีมีรายไดนอยจะเปนการลดภาระคาใชจายดานสุขภาพ ซ่ึงผูท่ีมีรายไดนอย
จะมีภาระตองแบกรับสูงกวาผูท่ีมีรายไดสูงกวาโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงการลดภาระคาใชจายก็จะสงผล
ใหรายไดเพิ่มข้ึนนั่นเอง ดังนั้นการท่ีรัฐบาลเพ่ิมรายจายดานการสาธารณสุขจึงมีผลทําใหการ
กระจายรายไดดีข้ึน 

3) สําหรับปจจัยภายนอกอ่ืนๆ  ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (EDU2) ท่ีเพิ่มข้ึน จะมีผลทําใหตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ลดลงแสดงให
เห็นวาการศึกษาพ้ืนฐานท่ีเพิ่มมากข้ึนจะสงผลใหชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับ
ตางๆ ในสังคมมีคาลดลง  

4) ผลการวิเคราะหท่ีพบวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจาย
ดานการสาธารณสุข (HEALTH)  และ ปจจัยภายนอกอื่นๆ ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (EDU2) มีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนนี้ สอดคลองกับแนวคิดการกระจาย
รายไดตามทฤษฎีสินคาทางสังคม  (Social  Goods  Theory) ท่ีอธิบายวารัฐบาลควรจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อเปนหลักประกันวาสินคาบางอยางควรไดรับการจัดสรรไปสูทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
เชนสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง (Vote) อาหารในชวงเกิดภาวะสงคราม, การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
การรักษาพยาบาลข้ันพื้นฐาน เปนตน  

5) แมวาผลการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวแปรรายจายดานการสาธารณสุข (HEALTH)  และ ปจจัยภายนอกอื่นๆ ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปร
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จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) จะมีผลทําใหตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) มีคา
ลดลง ซ่ึงแสดงวาการกระจายรายไดดีข้ึน แตผลของการกระจายรายไดดังกลาวสะทอนแตเพียงภาพ
ชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคมท่ีมีคาลดลงเทานั้น ยังไมไดบง
ช้ีใหเห็นวารายไดของกลุมตางๆ มีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
แตกตางของรายไดระหวางกลุมผูท่ีมีรายไดสูงหรือกลุมคนท่ีรํ่ารวยกับกลุมผูท่ีมีรายไดต่ําหรือคน
จนวามีความแตกตางกันเพียงใด ซ่ึงจะตองวิเคราะหโดยวัดการกระจายรายไดจากคาสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรตอไป 
 

6.3.2  แบบจําลองท่ีใชคาสดัสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ 
          ผลิตภณัฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรเปนตวัวัดการกระจายรายได 
จากการทดสอบเพื่อหาวาตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาภาวะ

รวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicolinearity) หรือไม ซ่ึงผูศึกษาไดแกไขปญหาโดยนําตัวแปรบาง
ตัวออกไปจากการวิเคราะหและสามารถกําหนดแบบจําลองเพ่ือทดสอบไดดังนี้ 
 

NAGAG  =   β2+44 HEALTH + 24GINI +7GDP +30EDU2+ 32EDU4  
                                  +65POP1+ 18POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.6767 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 6.15 

 
ตารางท่ี 6.15  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 
Obs* R-squared Probability 
4.863 0.676 
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 ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายดานการสาธารณสุขตอคาสัดสวนผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร โดยวิธีการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 6.16 
 
ตารางท่ี 6.16  แสดงผลการวเิคราะหขอมูลผลของรายจายดานการสาธารณสุขตอคาสัดสวน 
                       ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค 
                       การเกษตร  
 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

คาคงท่ี (C) -23.093 -1.734 0.098 
รายจายดานการสาธารณสุข (HEALTH) 0.180** 3.124 0.005 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) 0.331** 4.741 0.000 
คาสัมประสิทธิ์ GINI (GINI) -0.272 -0.652 0.521 
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) -0.027 -1.943 0.066 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) 0.044** 2.507 0.020 
จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 0 – 14 ป (POP1) 0.860 1.158 0.260 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) 0.050** 2.837 0.010 

 
R2= 0.987 Adjust R2 = 0.983 Durbin-Watson  = 1.726 F = 225.690 (Prob =0.000) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางคา F = 225.690 (Prob =0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมา

ไดนั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.987 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือคาสัมประสิทธ์ิ GINI ไดถึงรอยละ 98.749 สวนอีกรอยละ 1.250 มาจากอิทธิพลของตัว
แปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 1.726 ซ่ึงอยูในชวงไม
เกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคาสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแกผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
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(GDP) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.331, รายจายดานการสาธารณสุข (HEALTH) คา
สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.180, ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) เทากับ 0.050 และ จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) เทากับ 0.044 ท้ังนี้การเพิ่มข้ึนของตัวแปรดังกลาว จะมีผลทําใหสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) เพิ่มข้ึน 

จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดดังน้ี 
1) ท้ังปจจัย  “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการ

สาธารณสุข (HEALTH) และ “ปจจัยภายนอกอื่นๆ” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) และตัวแปรจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4)  ลวนแตมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง ซ่ึง
พิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มข้ึน 

2) การที่ “ปจจัยเชิงนโยบาย” ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการสาธารณสุข 
(HEALTH) มีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มข้ึน 
นาจะเปนเพราะกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) สามารถ
ไดรับประโยชนจากบริการดานการสาธารณสุขมากกวากลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะ
ยากจนกวาผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตร) ซ่ึงสะทอนใหเห็นความไมเทาเทียมของการเขาถึงบริการทาง
การแพทย  แมวานโยบายดานการสาธารณสุขมีทิศทางของการเปล่ียนผานไปสูการสราง
หลักประกันสุขภาพท่ีเนนความเสมอภาคในการไดรับบริการดานการสาธารณสุขแลวก็ตาม ดังนั้น
เม่ือรายจายดานการสาธารณสุขเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร
เพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวาง
กลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาค
เกษตร) เพิ่มมากข้ึนสงผลใหการกระจายรายไดแยลง 

3) เม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของ “ปจจัยเชิงนโยบาย” และ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ท่ี
มีผลตอการกระจายรายไดจะพบวา “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” จะมีผลตอการกระจายรายไดมากกวา 
“ปจจัยเชิงนโยบาย” ดังจะเห็นไดจากผลการวิ เคราะห ท่ีพบวา ตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) จะเปนตัวแปรท่ีมีผลตอสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) มากกวาตัวแปรรายจายดานการ
สาธารณสุข (HEALTH) ซ่ึงเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย”  
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4) การท่ี “ปจจัยภายนอกอื่นๆ”  ไดแกตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และ ตัวแปรจํานวนตัวแปรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) มีผลทําใหการ
กระจายรายไดแยลง ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร
ตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพ่ิมข้ึน ก็นาจะมีลักษณะ
เชนเดียวกันกับรายจายดานการสาธารณสุข (HEALTH) คือกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะ
ดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) ไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถ
เขาถึงการศึกษาในระดับสูงไดมากกวาผูท่ีอยูในภาคเกษตร ดังนั้นเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากข้ึน 
และมีการจัดการศึกษาในระดับสูงเพิ่มมากข้ึนก็จะสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรเพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทาง
เศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากขึ้นสงผลใหการกระจายรายไดแยลงซ่ึงขอคนพบนี้สอดคลอง
กับผลการศึกษาของนักวิชาการเชน Simon Kuznets, Wattanavitukul (1978), เมธี ครองแกว, เมธี 
ครองแกว และปราณี ทินกร (2528) และชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ (2551: 9-16) เปนตน 

 สําหรับตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) ท่ีมีผลทําใหการ
กระจายรายไดแยลงนาจะเปนเพราะการดําเนินงานตางๆ ของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงสวน
ใหญก็จะเปนตัวแทนของผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับกลุมผูท่ีอยู
นอกภาคเกษตรมากกวากลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร สงผลใหความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  
ซ่ึงวัดจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง 

5) ผลการวิเคราะหนี้บงช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาแมวาการดําเนินนโยบายดานการ
สาธารณสุขโดยผานการใชรายจายดานการสาธารณสุขของไทย จะประสบความสําเร็จในการลด
ชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคา
สัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ท่ีมีคาลดลงแตในขณะเดียวกันก็มีผลทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจ
ระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ี
อยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึนดวย ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอก
ภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มข้ึน 
 

6.4  ผลของรายจายดานการสังคมสงเคราะหตอการกระจายรายได 
  

ในการศึกษาวารายจายดานการสังคมสงเคราะหมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไร
นั้น ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยผาน 2 แบบจําลองท่ีใชวัดการกระจายรายได คือ 1) แบบจําลองท่ีใช
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คาสัมประสิทธ์ิ GINI เปนตัววัดการกระจายรายไดและ 2) แบบจําลองท่ีใชคาสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรเปนตัววัดการกระจาย
รายได 

 
6.4.1  แบบจําลองท่ีใชคาสัมประสิทธ์ิ GINI เปนตัววัดการกระจายรายได 

 จากการทดสอบเพื่อหาวาตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาภาวะ
รวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicolinearity) หรือไม ซ่ึงผูศึกษาไดแกไขปญหาโดยนําตัวแปรบาง
ตัวออกไปจากการวิเคราะหและสามารถกําหนดแบบจําลองเพ่ือทดสอบไดดังนี้ 
 

GINI  =   β1+26 SOCI +6NAGAG+ β11SAVE+30EDU2+31EDU3+  
            32EDU4+ 18POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.234 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 6.17 

 
ตารางท่ี 6.17  แสดงผลการทดสอบ White Heteroskedasticity Test 
 

Obs* R-squared Probability 
9.264 0.234 
 
 ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายดานการสังคมสงเคราะหตอคาสัมประสิทธ์ิ 
GINI โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 6.18 
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ตารางท่ี 6.18  แสดงผลการวเิคราะหผลของดานการสังคมสงเคราะหตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI โดย 
                       วิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

คาคงท่ี (C) -0.329 -0.422 0.6769 
รายจายดานการสังคมสงเคราะห (SOCI) -0.027** -2.206 0.038 
สัดสวนผลิตภณัฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) -0.026 -0.378 0.708 
สัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(SAVE) 0.085 1.526 0.141 
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) -0.002 -0.321 0.750 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) -0.020 -0.335 0.740 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) -0.008 -0.317 0.753 

ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) 0.004 0.332 0.742 

 
R2= 0.893 Adjust R2 = 0.859 Durbin-Watson  = 2.309 F = 26.427 (Prob =0.000) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางคา F = 26.427 (Prob =0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมาได
นั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.893 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือคาสัมประสิทธ์ิ GINI ไดถึงรอยละ 89.371 สวนอีกรอยละ 10.628 มาจากอิทธิพลของ
ตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 2.309 ซ่ึงอยูในชวง
ไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคาสัมประสิทธ์ิ GINI มีเพียงรายจายดานการสังคมสงเคราะห (SOCI) 
เทานั้น โดยการเพ่ิมข้ึนของตัวแปรดังกลาว จะมีผลทําใหคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ลดลงซ่ึง
แสดงใหเห็นวารายจายดานการสังคมสงเคราะห ซ่ึงเปน“ปจจัยเชิงนโยบาย” เปนปจจัยหลักท่ีทําให
การกระจายรายไดดีข้ึน ในขณะท่ี“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ไมมีผลตอการกระจายรายไดแตอยางใด ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายดานการสังคมสงเคราะห โดยผานการใชรายจายดานการสังคม
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สงเคราะหของไทย นาจะประสบความสําเร็จในการลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายได
ระดับตางๆ ในสังคม โดยการท่ีรายจายดานการสงเคราะหทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนนั้นนาจะ
เปนเพราะรายจายดานการสังคมสงเคราะหมีผลทําใหผูท่ีมีรายไดนอยมีรายไดเพิ่มสูงข้ึนผาน
มาตรการสังคมสงเคราะหรูปแบบตางๆ เพื่อชวยเหลือผูท่ีออนแอในสังคมท่ีเปนกลุมเปาหมาย
เฉพาะ เชนการสงเคราะหเด็ก คนชรา และคนพิการเปนตน 
 

6.4.2  แบบจําลองท่ีใชคาสดัสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ 
          ผลิตภณัฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรเปนตวัวัดการกระจายรายได 
จากการทดสอบเพื่อหาวาตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธกันเองหรือเกิดปญหาภาวะ

รวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicolinearity) หรือไม ซ่ึงผูศึกษาไดแกไขปญหาโดยนําตัวแปรบาง
ตัวออกไปจากการวิเคราะหและสามารถกําหนดแบบจําลองเพ่ือทดสอบไดดังนี้ 
 

NAGAG  =   β2+44 SOCI + 24GINI +7GDP +30EDU2+ 32EDU4 +65POP1+  
              18POL3  

 
นอกจากนี้ผูศึกษาไดทดสอบ Heteroskedasticity ดวยวิธี White Heteroskedasticity Test 

โดยสมมติฐาน ท่ีใชในการทดสอบปญหา Heteroskedasticity คือ H0 = Homoscedasticity และH1 = 
Heteroskedasticity พบวาคา Probability ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 0.301 ซ่ึงมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญท่ีกําหนดไว (0.05) ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมีปญหา 
Heteroskedasticity อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 6.19 

   
ตารางท่ี 6.19  แสดงผลการทดสอบ  White Heteroskedasticity Test 
 
Obs* R-squared Probability 
8.371 0.301 
 
 ท้ังนี้จากการวิเคราะหขอมูลผลของรายจายดานการสังคมสงเคราะหตอคาสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร โดย
วิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 6.20 
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ตารางท่ี 6.20  แสดงผลการวเิคราะหขอมูลผลของรายจายดานการสังคมสงเคราะหตอคาสัดสวน 
                       ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค 
                       การเกษตร  
 

ตัวแปรอิสระ 
คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t-Statistic Prob. 

คาคงที่ (C) -11.808 -0.617 0.544 
รายจายดานการสังคมสงเคราะห (SOCI) 0.027 0.454 0.654 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) 0.463** 7.728 0.000 
คาสัมประสิทธิ์ GINI (GINI) -0.595 -1.007 0.325 
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(EDU2) -0.040** -2.521 0.020 
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (EDU4) 0.060** 3.075 0.006 
จํานวนประชากรท่ีมีอายุ 0 – 14 ป (POP1) 0.059 0.055 0.956 
ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  
(POL3) 0.061** 2.788 0.011 

 
R2= 0.981 Adjust R2 = 0.975 Durbin-Watson  = 1.510 F = 152.643 (Prob =0.000) 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
จากตารางคา F = 152.643 (Prob =0.000) มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาสมการท่ีวิเคราะหมา

ไดนั้นมีความเหมาะสมและเช่ือถือได โดยคา R2 = 0.981 แสดงวาตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายตัว
แปรตาม คือคาสัมประสิทธ์ิ GINI ไดถึงรอยละ 98.162 สวนอีกรอยละ 1.837 มาจากอิทธิพลของตัว
แปรอ่ืนท่ีไมไดนําเขามาพิจารณาในการศึกษา โดยมีคา D.W.Statistic เทากับ 1.510 ซ่ึงอยูในชวงไม
เกิดปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) 

โดยสรุปคือจากการพิจารณาคาสถิติท่ีสําคัญตางๆ พบวาแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหมี
ความเหมาะสมและเช่ือถือไดในทางสถิติ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคาสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแกผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.463, ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) คา
สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.061, จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) คา
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สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ 0.060 และจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) คา
สัมประสิทธ์ิถดถอย (b) เทากับ -0.040 

จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) ปจจัยเชิงนโยบาย ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการสังคมสงเคราะห 

(SOCI) ไมมีผลตอการกระจายรายได ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 
นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) แสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินนโยบายดานการสังคมสงเคราะห โดยผานรายจายดานการสังคมสงเคราะหไมไดสงผลให
กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) และกลุมท่ีอยูในภาค
การเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตร) ไดรับประโยชนจากบริการดานการ
สังคมสงเคราะหแตกตางกันอยางใด ลักษณะเชนนี้จึงทําใหการเปล่ียนแปลงของรายจายดานการ
สังคมสงเคราะห (SOCI)  ไมมีผลตอการกระจายรายได ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) 

2) สําหรับการที่ “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ”  ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ท่ีมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 
(NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มข้ึน นาจะเปนเพราะกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูใน
ภาคการเกษตร) ไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มากกวาผูท่ีอยูในภาคเกษตร 
ดังนั้นเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากข้ึน จึงสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรเพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทาง
เศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากขึ้นสงผลใหการกระจายรายไดแยลงซ่ึงขอคนพบนี้สอดคลอง
กับผลการศึกษาของนักวิชาการเชน Simon Kuznets, Wattanavitukul (1978), เมธี ครองแกว, ปราณี 
ทินกร (2528) และชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ (2551 : 9-16) เปนตน 

ในขณะที่เม่ือพิจารณาจากตัวแปรดานการศึกษาจะพบวา การเพิ่มข้ึนของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงวัดจากจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา (EDU2) จะสงผลใหผูท่ีอยูใน
ภาคเกษตรไดรับประโยชนมากกวาผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร ทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนในขณะท่ี
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนผูท่ีไดรับประโยชนกลับกลายเปนผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร ซ่ึงวัดจาก
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) ท่ีเพิ่มข้ึนท่ีมีผลทําการกระจายรายไดแยลงจาก
ขอคนพบนี้จึงเปนการสนับสนุนใหรัฐบาลควรเพิ่มโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานใหครอบคลุม
และมีคุณภาพมากย่ิงข้ึนในขณะท่ีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนควรใหผูท่ีไดรับประโยชนโดยตรงซ่ึง
สวนใหญจะมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับกลางถึงระดับสูงเปนผูท่ีรับภาระเองใหมากท่ีสุด 
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สําหรับตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  (POL3) ท่ีมีผลทําใหการกระจาย
รายไดแยลงนาจะเปนเพราะการดําเนินงานตางๆ ของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง ซ่ึงสวนใหญก็จะ
เปนตัวแทนของผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับกลุมผูท่ีอยูนอกภาค
การเกษตรมากกวากลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร สงผลใหความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล  ซ่ึงวัด
จากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง 

3) ผลการวิเคราะหนี้บงช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาการดําเนินนโยบายดานการสังคม
สงเคราะห โดยผานการใชรายจายดานการสังคมสงเคราะห ของไทย สามารถชวยลดชองวางของ
รายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI 
(GINI) ท่ีมีคาลดลง โดยรายจายดานการสังคมสงเคราะห ไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางทาง
เศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) แตอยางใด ซ่ึงพิจารณาจากการที่ตัวแปรรายจายดานการสังคม
สงเคราะห (SOCI) ไมมีผลตอตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG)  



 
บทท่ี 7 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
7.1  ภาพรวมของงานวิจยั 
 

งานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมและผลตอการ
กระจายรายรายไดของไทย โดยเปนการศึกษาท่ีอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติภูมิ (Secondary 
Data) ในชวงระยะเวลา 31 ป ตั้งแต พ.ศ. 2520-2550 มีวัตถุประสงคของการศึกษา 3 ประการคือ 1) 
เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมวามีลักษณะเปนอยางไร 2)  เพื่อศึกษาวา
มีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงรายจายสาธารณะดานสังคม โดยปจจัยดังกลาวมีผลอยางไร 
และเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 3) เพ่ือศึกษาวารายจายสาธารณะดานสังคมมีผลตอการกระจายรายได
หรือไม อยางไร และเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

เพื่อตอบโจทยตามวัตถุประสงคของการศึกษาที่กําหนด ผู ศึกษาไดทําการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและสรางเปนกรอบแนวคิดของการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนคือ 1) 
กรอบการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมและ 2) กรอบการศึกษาผลของรายจาย
สาธารณะดานสังคมท่ีมีผลตอการกระจายรายได โดยกรอบการศึกษาในสวนแรกเปนการศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาจะทําการศึกษารายจาย
สาธารณะดานสังคม และองคประกอบของรายจายสาธารณะดานสังคมใน 3 ดานคือ รายจายดาน
การศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห ดังนั้นตัวแปรตาม
สําหรับการศึกษาในสวนแรกจึงประกอบดวย รายจายสาธารณะดานสังคม รายจายดานการศึกษา 
รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห โดยมีตัวแปรอิสระท่ีไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมจําแนกเปนปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยดานการตัดสินใจ ปจจัยเศรษฐกิจ ปจจยัดาน
การเมือง และปจจัยดานโลกาภิวัตน 

สําหรับกรอบการศึกษาในสวนหลังเปนการศึกษาถึงผลของรายจายสาธารณะตอการ
กระจายรายได โดยการศึกษาในสวนนี้ตัวแปรตาม คือ 1) การกระจายรายไดซ่ึงวัดจากสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคนอกการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตรและ 2) 
คาสัมประสิทธ์ิ GINI  ในขณะท่ีตัวแปรอิสระไดแก รายจายสาธารณะดานสังคม รายจายดาน
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การศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห ซ่ึงผูศึกษาให 
ความหมายวาเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” ในขณะท่ีปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดาน
การเมือง และปจจัยดานโลกาภิวัตน ผูศึกษาไดนํามาศึกษาอีกคร้ังในกรอบการศึกษาสวนนี้และให
ความหมายวาเปน “ปจจัยภายนอกอื่นๆ” และนํามาศึกษาในฐานะตัวแปรอิสระ เพื่อวิเคราะหหา
ความสัมพันธเปรียบเทียบกับ “ปจจัยเชิงนโยบาย” เพื่อหาคําตอบวา รายจายสาธารณะดานสังคม 
รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห ในฐานะท่ี
เปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืนๆ ในบริบทอยางเดียวกันแลวจะมีผลตอการ
กระจายรายไดหรือไม อยางไร 
 

7.2  สรุปขอคนพบและตอบคําถามการวิจัย 
   

จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษาสามารถตอบคําถามการวิจัยท่ีกําหนดไดดังตอไปนี ้
 
7.2.1  การเปล่ียนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมมีลักษณะเปนอยางไร 
จากการศึกษาพบวารายจายสาธารณะดานสังคม ในบริบทของสังคมไทยแลวอาจเทียบเคียง

ไดกับรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม ซ่ึงเปนรายจายท่ีมีสัดสวนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
รายจายดานอ่ืนๆ และเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนของงบประมาณรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม  
จะพบวา รายจายดานการบริการชุมชนและสังคม  ตลอดชวงเวลา  30  ป  ท่ีผานมา (พ.ศ. 2520 – 2550)  
จะมีสัดสวนสูงถึง  รอยละ  30-40  ตองบประมาณรายจายท้ังหมด  โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
ประเทศไทยมีรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม สูงถึงรอยละ  41.83  ของงบประมาณท้ังหมด
และคิดเปนรอยละ  7.71  ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงบทบาทท่ีสําคัญ
ของนโยบายสังคมท่ีมีการดําเนินนโยบายผานรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา รายจายดานการบริการชุมชนและสังคมประกอบดวย
รายจายตางๆ   5  ดาน  ไดแก  1) รายจายดานการศึกษา  2) รายจายดานการสาธารณสุข  3) รายจาย
ดานการสังคมสงเคราะห   4)รายจายดานการเคหะและชุมชน   5) รายจายดานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  และเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนของรายจายสาธารณะดานสังคมท้ัง  5  จะพบวา  
รายจายดานการบริการชุมชนและสังคมสวนใหญ  คือรายจายดานการศึกษา  โดยจากขอมูลต้ังแต
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2520-2550 คาเฉล่ียของสัดสวนรายจายดานการศึกษาเม่ือเทียบกับรายจายดาน
การบริการชุมชนและสังคมท้ังหมดจะสูงถึงรอยละ  59.5  รองลงไปคือ  รายจายดานการสาธารสุข
รอยละ  16.7  รายจายดานการสังคมสงเคราะห  รอยละ  11.5   ซ่ึงเม่ือรวมรายจายท้ัง  3  ดานน้ี  จะ
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สูงถึง  87.7   ของรายจายสาธารณะดานสังคมทั้งหมด  ในขณะที่รายจายดานการบริการชุมชนและ

สังคมอีก  2  ดานที่เหลือจะมีสัดสวนไมถึง 1  ใน  5  ของรายจายดานการบริการชุมชนและสังคม 

เมื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรายจายที่เปนองคประกอบหลักของรายจายดานการ

บริการชุมชนและสังคม ไดแกรายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดาน

การสังคมสงเคราะห จะพบวามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแบบคอยเปนคอยไป (Incremental) โดย

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมทั้ง 3 ดานสามารถแสดงไดดังภาพที่ 7.1 

 

แผนภาพแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการศึกษา 

รายจายดานการสาธารณสุขและรายจายดานการสังคมสงเคราะห
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ภาพที่ 7.1  แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของรายจายดานการศึกษา รายจายดานสาธารณสุข และ 

                   รายจายดานการสังคมสงเคราะห 

 

เมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมในรายละเอียดทั้ง 3 ดานจะ

พบวา  

7.2.1.1  การเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษา 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษาของไทยจําแนกตามลักษณะ

งาน จะพบวารายจายดานการศึกษาของไทยจะเนนหนักหรือใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาใน

ระดับพื้นฐานคือ การศึกษากอนวัยเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดกระแสหลักของนโยบายดานการศึกษาของไทยในปจจุบันที่เนนความเสมอภาค เทาเทียม

ทางการศึกษาที่รัฐบาลจะตองใหการศึกษาพื้นฐานใหประชาชนโดยเทาเทียมกัน 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายจายดานการศึกษาจําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ 

จะพบวารายจายดานการศึกษาจะเปนรายจายที่เปนงบประจําเปนสวนใหญและมีแนวโนมที่จะเพิ่ม
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สูงมากข้ึนกวารายจายลงทุน ท้ังนี้เนื่องจากในการจัดการศึกษาของไทยมีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจํานวนมาก ประกอบกับการขยายโรงเรียนซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานเร่ิมถึงจุดอ่ิมตัว อีกท้ัง
จํานวนประชากรในวัยเด็กของไทยมีแนวโนมจะลดลงในอนาคตทําใหความจําเปนท่ีจะตองมีงบ
ลงทุนสําหรับกอสรางพื้นฐานลดลงไปดวยเปนเงาตามตัว 

เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงรายจายดานการศึกษาโดยจําแนกตามรายจายเพ่ือการ
พัฒนาและรายจายสําหรับการดําเนินงานปกติ จะพบวารายจายดานการศึกษา จะมีทิศทางของ
รายจายท่ีสอดคลองหรือเปนไปตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลัก 
แสดงใหเห็นวานโยบายดานการศึกษาของไทยถูกขับเคล่ือนและเปล่ียนแปลงตามทิศทางและ
แนวทางของการพัฒนาประเทศท่ีจะตอบโจทยของการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลา 
และอาจกลาวไดวานับต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมาโจทยหลักของนโยบายดานการศึกษาของไทย
คือแนวคิดการใชนโยบายการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันของ
คนในสังคม 

7.2.1.2  การเปล่ียนแปลงรายจายดานการสาธารณสุข 
เม่ือพิจารณารายจายดานการสาธารณสุข จําแนกตามลักษณะงาน จะพบวาการ

กําหนดนโยบายดานสาธารณสุขไดเปล่ียนผานจากลักษณะงานท่ีเนนการพัฒนาสาธารณสุขไปสู
การเนนการสรางหลักประกันสุขภาพ โดยมีการเพ่ิมข้ึนของรายจายดานสาธารณสุขในลักษณะของ
การสรางหลักประกันท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง ตั้งแตมีการประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถวน
หนาในปพ.ศ.2545 เปนตนมา 

เม่ือพิจารณารายจายดานการสาธารณสุข จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจจะพบวา
รายจายลงทุนในดานการสาธารณสุขจะตํ่ากวารายจายประจํามาโดยตลอดแมวา นโยบายดานการ
สาธารณสุขของไทยในยุคกอนการสรางหลักประกันสุขภาพ (กอนปพ.ศ.2545) จะเนนหนักในเร่ือง
การพัฒนาสาธารณสุข เชนการขยายโครงสรางพื้นฐานในรูปของโรงพยาบาล รวมท้ังสถานบริการ
สาธารณสุขในรูปแบบตางๆ ใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศก็ตาม แตเม่ือเทียบกับการดําเนินการใน
เร่ืองการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปนรายจายท่ีใชในการปฏิบัติงานประจํา แตไมไดเปนการสะสมทุนก็จะ
พบวา รายจายสวนใหญก็ยังคงเปนการตอบโจทยในเร่ืองการปฏิบัติตามภารกิจการรักษาพยาบาล
มากกวาการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเปนสําคัญ ท้ังนี้ชองวางระหวางรายจายลงทุนและรายจาย
ประจํามีแนวโนมวาจะแตกตางกันมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งก็เนื่องจากการท่ีประเทศไทย
ปรับเปล่ียนนโยบายดานสาธารณสุขไปสูมิติของการสรางหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงรายจายดังกลาว
จะเปนรายจายประจํานั่นเอง รวมท้ังโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณสุขเร่ิมถึงจุดอ่ิมตัว เนื่องจาก
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับสามารถกระจายตัวไดอยางครอบคลุมพื้นท่ีตางๆ อยางท่ัวถึงท้ัง
ในเขตเมืองและชนบท ตั้งแตส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 7 
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เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงรายจายดานการสาธารณสุขโดยจําแนกตามรายจาย
เพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับการดําเนินงานปกติ จะพบวา รายจายเพื่อการพัฒนาจะมสัีดสวนท่ี
สูงกวารายจายสําหรับการดําเนินงานปกติมาโดยตลอด แสดงใหเห็นวารายจายดานสาธารณสุขของ
ไทยถูกกําหนดโดยกรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลัก   

7.2.1.3  การเปล่ียนแปลงรายจายดานการสังคมสงเคราะห 
เม่ือพิจารณารายจายดานการสังคมสงเคราะห จําแนกตามลักษณะงาน จะพบวา

การเปล่ียนแปลงของรายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทยจะมีลักษณะของการเปล่ียนแปลง
แบบคอยเปนคอยไป (Incremental) ในชวงแรก และเร่ิมมีการเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดต้ังแตป พ.ศ. 
2533 เปนตนมา ซ่ึงสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหท่ีมีการ
ปฏิรูปไปสูระบบ “การสรางหลักประกันทางสังคม” และมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ท้ังนี้อาจมี
บางชวงท่ีมีการปรับลดรายจายลง เชน ป พ.ศ. 2540 เนื่องจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แตเม่ือผานพน
ชวงดังกลาวไปแลวทิศทางการเปล่ียนแปลงก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด 

เม่ือพิจารณารายจายดานการสังคมสงเคราะห จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจจะ
พบวารายจายดานการสังคมสงเคราะห จะเปนรายจายท่ีเปนงบประจําเปนสวนใหญและมีแนวโนม
ท่ีจะเพิ่มสูงมากข้ึนกวารายจายลงทุน ท้ังนี้เนื่องจากโดยลักษณะของงานดานการสังคมสงเคราะห
เปนเร่ืองของการชวยเหลือดูแลท่ีเปนการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณใหกับกลุมผูท่ีจะ
คุมครอง ชวยเหลือ หรือมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือซ่ึงเปนการใชงบประจําเปนหลัก ดังนั้นเม่ือ
เนื้องานของการคุมครอง ชวยเหลือดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนก็สงผลใหรายจายดานการสังคม
สงเคราะหท่ีเกี่ยวกับการใชจายงบประจํามีแนวโนมสูงข้ึนตามไปดวย 

เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงรายจายดานการสังคมสงเคราะห โดยจําแนกตาม
รายจายเพื่อการพัฒนาและรายจายสําหรับการดําเนินงานปกติ จะพบวา รายจายดานการสังคม
สงเคราะห จะมีทิศทางของรายจายท่ีสอดคลองหรือเปนไปตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนหลัก ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับรายจายสาธารณะดานสังคมอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจาก
นโยบายดานการสังคมสงเคราะหของไทยเปนไปเพื่อตอบสนองการพัฒนาตามแผนพัฒนาของ
ประเทศ ซ่ึงลักษณะเชนนี้มีมาตั้งแตจุดเร่ิมตนของการมีนโยบายสังคมตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 และ
สืบเน่ืองตอมาจนถึงปจจุบัน 

 
7.2.2  มีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม โดยปจจัยดงักลาวมีผลอยางไร  
สืบเนื่องจากคําถามการวิจัยในขอท่ี 1 ซ่ึงไดศึกษาการเปล่ียนแปลงของรายจายสาธารณะ

ดานสังคมใน 2 ระดับคือรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงหมายถึงรายจายใน 3 ดานหลักรวมกันและ



 243 

องคประกอบของรายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงไดแกรายจายใน 3 ดานดังกลาวไดแกรายจายดาน
การศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห ดังนั้นการตอบคําถาม
ในสวนนี้ใหครอบคลุมครบถวนจึงตองหาคําตอบวามีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดาน
สังคม รายจายดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะห 

7.2.2.1  ปจจัยที่มีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม จากการศึกษามีขอคนพบดังนี้  
1)  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย มากท่ีสุดคือ

ปจจัยดานสังคม โดยพิจารณาจากตัวแปรอายุขัยเฉล่ีย (LIFE), อัตราการตาย (DEATH), จํานวน
ประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) และอัตราการวางงาน (UNEM) ท่ีลวนแตเปนปจจัยท่ีอธิบาย
ถึงการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางสังคมท้ังส้ิน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และประชากร และการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ เชน Mulligan, Gil, and 
Sala-i-Martin (2002), Bohn (2003), Gradstein (2003) เปนตน โดยการเปล่ียนแปลงของตัวแปร
ดังกลาวมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม ดังนี้  

(1) อายุขัยเฉล่ีย (LIFE) ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรและจํานวนประชากร
ท่ีเปนผูสูงอายุ (POP3) ท่ีมีสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน นาจะสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายเพ่ือดูแลประชากร
สูงอายุมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับโครงสรางประชากรของไทยท่ีกําลังเคล่ือนตัวไปสูสังคมผูสูงอายุ
ในลักษณะเดียวกันกับสังคมที่พัฒนาแลวท่ีโครงสรางประชากรไดเปล่ียนแปลงไปสูทิศทางดังกลาว
ไปแลวกอนประเทศไทย 

(2) อัตราการตาย (DEATH) โดยอัตราการตายท่ีเพิ่มข้ึนนาจะสงผล
ใหรัฐบาลตองมีรายจายสาธารณะดานสังคมเพ่ือการดูแล ปองกันการและยับยั้งอัตราการตายใหลด
นอยลง ทําใหการเพิ่มข้ึนของตัวแปรดังกลาวมีผลใหรายจายสาธารณะดานสังคมเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

(3) อัตราการวางงาน (UNEM) ซ่ึงจากผลการวิเคราะหจะพบวาตัว
แปรนี้เม่ือเทียบกับตัวแปรอ่ืนๆ แลวจะมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมนอยท่ีสุด อยางไรก็ตามก็
ยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลและสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมได 
ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาสําหรับประเทศไทยแลวปญหาการวางงานเปนปญหาหนึ่งท่ีรัฐบาลให
ความสนใจ และมองวามีความจําเปนท่ีจะตองเขามาดูแล แตอยางไรก็ตามถาเทียบกับปญหาอ่ืนๆ ท่ี
ตองดําเนินการแกไขโดยผานมาตรการรายจายสาธารณะดานสังคมแลว รัฐบาลก็ยังใหความสําคัญ
นอยกวา ท้ังนี้เม่ือพิจารณาประกอบกับบริบทอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชนจํานวนของสหภาพแรงงานหรือ
อัตราการมีสวนรวมของแรงงานซ่ึงเปนปจจัยทางการเมืองท่ีแสดงถึงความเขมแข็งของกลุมผูใช
แรงงานของไทยก็จะพบวาตัวแปรดังกลาวไมมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมแตอยางใด ซ่ึง
แสดงวากลุมผูใชแรงงานของไทยนาจะไมมีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะผลักดันใหรัฐบาลเพิ่มรายจาย
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สาธารณะดานสังคมเพื่อดูแลปญหาของกลุมผูใชแรงงานได ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหท่ี
พบวาอัตราการวางงานมีผลไมมากนักตอรายจายสาธารณะดานสังคมของไทย 

2) นอกจากปจจัยดานสังคมแลว ปจจัยดานการตัดสินใจซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวแปรรายจายสาธารณะดานสังคมของปกอนหนา (TOT(-1)) ก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลตอ
รายจายสาธารณะดานสังคม ซ่ึงสอดคลองตัวแบบการตัดสินใจแบบการเปล่ียนแปลงจากเดิม
บางสวน (Incrementalist Model) และผลการศึกษาของนักวิชาการไทย เชน จํานง สายโสภา (2516) 
สุจิต บุญบงการ (2526) และจรัส สุวรรณมาลา (2529) เปนตน ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาการ
กําหนดรายจายสาธารณะดานสังคมของไทยนาจะมีรูปแบบหรือแนวทางท่ีกําหนดไวแลวโดยอาศัย
นโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐานในการกําหนดรายจายของปตอๆไป 

7.2.2.2  ปจจัยที่มีผลตอรายจายดานการศึกษา จากการศึกษามีขอคนพบดังนี ้
1)   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอรายจายดานการศึกษา คือปจจัยดานการ

ตัดสินใจ  ซ่ึงพิจารณาผานตัวแปรรายจายดานการศึกษาของปกอนหนา (EDU(-1)) ซ่ึงสอดคลองตัว
แบบการตัดสินใจแบบการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางสวน (Incrementalist Model) และผลการศึกษา
ของนักวิชาการไทย เชน ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2546) เปนตน รวมท้ังเปนไปในทิศทางเดียวกับ
ขอมูลเชิงประจักษท่ีแสดงใหเห็นวาแนวโนมรายจายดานการศึกษาของไทยจะมีลักษณะ
เปล่ียนแปลงโดยอาศัยของเดิมเปนฐาน โดยจะพบวานโยบายดานการศึกษาแมวาจะมีการปฏิรูป
การศึกษามาเปนระยะๆ แตยังไมปรากฏใหเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม ลักษณะ
เชนนี้แสดงใหเห็นไดวาในการกําหนดนโยบายและรายจายดานการศึกษาของไทยนั้น นาจะมี
รูปแบบหรือแนวทางท่ีกําหนดไวแลวโดยอาศัยนโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐานในการกําหนด
รายจายของปตอๆไป 

2) นอกจากปจจัยดานการตัดสินใจแลวรายจายดานการศึกษายังถูก
ขับเคล่ือนโดยปจจัยดานสังคม โดยพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(EDU3) ท่ีเพิ่มสูงข้ึนก็จะมีผลทําใหรายจายดานการศึกษาเพิ่มสูงข้ึนดวย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร และการศึกษาของนักวิชาการ
ตางประเทศ เชน Gradstein (2003) เปนตน ท้ังนี้การที่ตัวแปรนี้มีผลตอรายจายดานการศึกษา นาจะ
เปนเพราะสัดสวนท่ีสูงและฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีทําให
การเพิ่มข้ึนของนักเรียนในกลุมนี้ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียกรองใหรัฐบาลจัดทําบริการ
สาธารณะดานการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการที่เพิ่มข้ึนและสงผลใหรัฐบาลตองมีรายจายดาน
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

3) นอกจากนี้รายจายดานการศึกษาของไทยยังถูกกําหนดโดยปจจัยดาน
เศรษฐกิจ ซ่ึงพิจารณาไดจากตัวแปรรายไดรวมของรัฐบาล (REV) โดยจากการวิเคราะหพบวาการ
เพิ่มข้ึนของรายไดรวมของรัฐบาลจะมีผลทําใหรายจายดานการศึกษาเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึง
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สอดคลองกับทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร และการศึกษาของ
นักวิชาการเชน Gradstein (2003) และรังสรรค ธนะพรพันธุ ( 2521: 146-177)  ท้ังนี้การท่ีรายได
รวมของรัฐบาลท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหรายจายดานการศึกษาเพิ่มข้ึนนั้นนาจะเปนเพราะการกําหนด
รายจายของไทยถูกกําหนดโดยรายไดเปนหลัก เนื่องจากกรอบของกฎหมายวิธีการงบประมาณ
กําหนดเพดานของการใชจายไดไมเกินจํานวนท่ีกําหนดไวตาม ม.9 ทวิ ลักษณะเชนนี้ยอมสงผลให
การกําหนดรายจายตองพิจารณาจากเพดานของรายไดเปนสําคัญ 

4)  ปจจัยประการสุดทายและมีผลตอรายจายดานการศึกษานอยท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับปจจัยอ่ืนๆ คือปจจัยดานการเมืองซ่ึงพิจารณาไดจากตัวแปรความเปนประชาธิปไตยของ
รัฐบาล (POL3) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาลและการศึกษาของ
นักวิชาการตางประเทศ เชน  Jackman  (1975), Pampel and Williamson (1989), Brown and Hunter 
(1999), Adsera and Boix (2002), Avelino, Brown, and Hunter (2005), Stasavage (2005) ท้ังนี้การ
ท่ีความเปนประชาธิปไตยเปนตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษานาจะเปนเพราะรัฐบาลท่ี
บริหารประเทศในชวงป พ.ศ. 2520-2550 สวนใหญจะมาจากการเลือกต้ัง มีรัฐบาลเพียง 3 ชุด
เทานั้นท่ีไมไดมาจากการเลือกต้ัง  ไดแก  1) รัฐบาลท่ีมีพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  เปน
นายกรัฐมนตรี ในปพ.ศ.2520 2) รัฐบาลท่ีมีนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี ในปพ.ศ.
2534 และ 3) รัฐบาลท่ีมีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรีในป พ.ศ.2549 ดังนั้นใน
ภาพรวมแลวประเทศไทยจึงมีความเปนประชาธิปไตยในระดับท่ีสูง สงผลใหตองมีการจัดทําบริการ
สังคมข้ันพื้นฐานโดยมีรายจายดานการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนตาม
หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสูงข้ึนตามไปดวย ทําใหตัวแปรความเปน
ประชาธิปไตยของรัฐบาลมีผลตอรายจายดานการศึกษา 

7.2.2.3  ปจจัยที่มีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข จากการศึกษามีขอคนพบดังนี ้
1) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอรายจายดานการสาธารณสุขคือปจจัย

ดานสังคม โดยพิจารณาจากตัวแปรอายุขัยเฉล่ีย (LIFE) และอัตราการตาย (DEATH) ซ่ึงสอดคลอง
กับทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร และการศึกษาของ
นักวิชาการตางประเทศ เชน Mulligan, Gil, and Sala-i-Martin (2002), Bohn (2003), Gradstein 
(2003) เปนตน ท้ังนี้ผลการศึกษาดังกลาวชวยทําใหมองเห็นภาพท่ีชัดเจนวา การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญมากท่ีสุด ท่ีทําใหรัฐบาลตองมีการใชจายรายจายดานการ
สาธารณสุขเพื่อตอบสนองตอความตองการและความเปล่ียนแปลงดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนของสังคม 
โดยการท่ีอายุขัยเฉล่ีย (LIFE) และอัตราการตาย (DEATH) ท่ีเพิ่มข้ึนทําใหรายจายดานการ
สาธารณสุขเพิ่มข้ึน นาจะเนื่องจากการท่ีประชาชนมีอายุขัยเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนยอมทําใหรัฐบาลมีภาระท่ี
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จะตองดูแลสุขภาพใหกับประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีอัตราการตายท่ีเพิ่มข้ึนยอมมีผลทําให
รัฐบาลตองมีภาระในการดูแล ปองกันการและยับยั้งอัตราการตายใหลดนอยลง ดังนั้นการเพิ่มข้ึน
ของท้ัง 2 ตัวแปรดังกลาวจึงมีผลทําใหตองมีรายจายดานการสาธารณสุขเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

2)  นอกจากปจจัยดานสังคมแลวรายจายดานการสาธารณสุขยังถูก
กําหนดโดยปจจัยดานการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากตัวแปรรายจายดานการสาธารณสุขของปกอน
หนา   (HEALTH(-1)) ซ่ึงสอดคลองตัวแบบการตัดสินใจแบบการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางสวน 
(Incrementalist Model) และผลการศึกษาของนักวิชาการไทย เชน จํานง สายโสภา (2516) สุจิต บุญ
บงการ (2526) และจรัส สุวรรณมาลา (2529) เปนตน ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาการกําหนด
รายจายดานการสาธารณสุขของไทยนาจะมีรูปแบบหรือแนวทางท่ีกําหนดไวแลวโดยอาศัยนโยบาย
และรายจายเดิมเปนพื้นฐานในการกําหนดรายจายของปตอๆไป 

7.2.2.4  ปจจยัท่ีมีผลตอรายดานการสังคมสงเคราะห จากการศึกษามีขอคนพบดังนี ้
1)  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะหมากท่ีสุดคือ

ปจจัยดานสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) และ อัตราการ
วางงาน (UNEM) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากร และการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ เชน Mulligan, Gil, and Sala-i-Martin (2002), 
Bohn (2003), Gradstein (2003) เปนตน โดยการท่ีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึนมีผลทําใหรายจายดานการ
สังคมสงเคราะหเพิ่มสูงข้ึนนาจะเปนเพราะกลุมผูสูงอายุ เปนผูท่ีออนแอในสังคมเม่ือกลุมเหลานี้
เพิ่มข้ึนยอมทําใหรัฐบาลตองมีรายจายดานการสังคมสงเคราะหเพ่ือดูแลกลุมคนเหลานี้เพิ่มมากข้ึน
ตามไปดวย ในขณะท่ีอัตราการวางงาน (UNEM ) ท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหรายจายดานการสังคม
สงเคราะหเพิ่มข้ึนนั้นนาจะเปนเพราะเม่ือมีผูวางงานเพ่ิมข้ึนยอมทําใหรัฐบาลตองมีหนาท่ีเขามาดูแล
และชวยเหลือดูแลคนเหลานี้ สงผลใหตองมีรายจายดานการสังคมสงเคราะหเพิ่มข้ึนดวย 

2)  นอกจากปจจัยดานสังคมแลว ปจจัยดานการตัดสินใจซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวแปรรายจายดานการสังคมสงเคราะหของปกอนหนา (SOCI(-1)) ก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลตอ
รายจายดานการสังคมสงเคราะห ซ่ึงสอดคลองตัวแบบการตัดสินใจแบบการเปล่ียนแปลงจากเดิม
บางสวน (Incrementalist Model) และผลการศึกษาของนักวิชาการไทย เชน จํานง สายโสภา (2516) 
สุจิต บุญบงการ (2526) และจรัส สุวรรณมาลา (2529) เปนตน ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวาการ
กําหนดรายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทยนาจะมีรูปแบบหรือแนวทางท่ีกําหนดไวแลวโดย
อาศัยนโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐานในการกําหนดรายจายของปตอๆไป 

3)  ปจจัยประการสุดทายและเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายจายดานการ
สังคมสงเคราะหนอยท่ีสุดคือปจจัยดานการเมืองโดยพิจารณาจากตัวแปรจํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพ่ือ
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ชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป (POL1) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี Voting Bias Theory 
(พลภัทร, 2551 : 167-171) โดยนักวิชาการท่ีสนับสนุนแนวคิดนี้ไดแก  James M. Buchanan (1975), 
James Buchanan and Gordon Tullock (1962), Louise Marshall (1991) และ Wallace E. Oates 
(1988,1989) ซ่ึงอธิบายวา รัฐบาลจะเพ่ิมรายจายโดยการใชงบประมาณแบบขาดดุล (Deficit Budget) 
และอาศัยการกูเงินมาชดเชยรายจายท่ีเพิ่มข้ึน เพราะการกอหนี้สาธารณะมักไมถูกตอตานจากผูมี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง เนื่องจากภาระการชําระหนี้จะตกกับคนในอนาคตนั่นเอง สงผลใหรัฐบาล
ไดรับการยอมรับในสายตาของประชาชนและสามารถบริหารงานไดตอไป ท้ังนี้การที่ตัวแปร
จํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป (POL1) เปนตัวแปรท่ีมีผล
ตอรายจายดานการสังเคราะหแสดงใหเห็นวาในบริบทของสังคมไทย รัฐบาลมีพฤติกรรมท่ีจะสราง
ภาพลวงตาทางการคลังในการสรางความนิยมชมชอบทางการเมือง โดยการเพ่ิมรายจายดานการ
สังคมสงเคราะห ดวยการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณเพ่ือเปนรายจายสําหรับการชวยเหลือและ
อุดหนุนกลุมเปาหมายตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของรายจายดานการสังคมสงเคราะหท่ีมี
ลักษณะเปนการใชจายในการอนุเคราะหชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ท่ีสนับสนุนตอการสรางคะแนน
นิยมทางการเมืองใหกับรัฐบาลไดเปนอยางดี 

  
7.2.3  รายจายสาธารณะดานสังคมมีผลตอการกระจายรายไดหรือไม อยางไร และเหตุใดจึง 
           เปนเชนนั้น 

7.2.3.1  ผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได 
1) เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดโดยวัดจากคาสัมประสิทธ์ิ GINI จะ

พบวารายจายสาธารณะดานสังคมจะมีผลทําใหคาสัมประสิทธ์ิ GINI ลดลง นั่นคือรายจายสาธารณะ
ดานสังคมจะมีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน โดยการดําเนินนโยบายสังคมผานการใชรายจาย
สาธารณะดานสังคมของไทย นาจะประสบความสําเร็จในการลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมี
รายไดระดับตางๆ ในสังคม 

2) เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดโดยวัดจากคาสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร จะพบวารายจาย
สาธารณะดานสังคมจะมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง ท้ังนี้นาจะเปนเพราะกลุมท่ีผูท่ีอยูนอก
ภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) สามารถไดรับประโยชนจากบริการสังคมดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนบริการดานการศึกษา การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะหมากกวากลุมท่ีอยู
ในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตร) ดังนั้นเม่ือรายจายสาธารณะ
ดานสังคมเพิ่มมากข้ึนจึงทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑ
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มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึน
สงผลใหการกระจายรายไดแยลง 

3) เม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของ “ปจจัยเชิงนโยบาย” และ “ปจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ” ท่ีมีผลตอการกระจายรายไดจะพบวา “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” จะมีผลตอการกระจาย
รายไดมากกวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบวา ตัวแปรผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) จะเปนตัวแปรท่ีมีผลตอสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) มากกวาตัวแปรรายจาย
สาธารณะดานสังคม (TOT) ซ่ึงเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” 

7.2.3.2  ผลของรายจายดานการศึกษาตอการกระจายรายได 
1)  เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดโดยวัดจากคาสัมประสิทธ์ิ GINI จะ

พบวารายจายดานการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะทําใหคาสัมประสิทธ์ิ GINI ลดลง นั่นคือรายจายดาน
การศึกษาจะมีผลทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนนั่นเอง  กลาวคือการดําเนินนโยบายสังคมของไทย 
โดยผานการใชรายจายดานการศึกษา นาจะประสบความสําเร็จในการลดชองวางของรายไดระหวาง
กลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคมโดยรายจายดานการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหกลุมผูท่ีมีรายได
นอยสามารถมีรายไดเพิ่มสูงข้ึนได เนื่องจากการศึกษาเปนบริการพื้นฐานของรัฐท่ีสรางโอกาสที่เทา
เทียมกันมากข้ึนใหกับคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาระดับพื้นฐานหรือการศึกษา
ภาคบังคับ  

2) เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดโดยวัดจากคาสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร จะพบวารายจายดาน
การศึกษาไมมีผลตอการกระจายรายได แสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายดานการศึกษาโดยผาน
รายจายดานการศึกษาไมไดสงผลใหกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาค
การเกษตร) และกลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตร) ไดรับ
ประโยชนจากบริการดานการศึกษาแตกตางกันอยางใด ลักษณะเชนนี้จึงทําใหการเปล่ียนแปลงของ
รายจายดานการศึกษา (EDU) ไมมีผลตอการกระจายรายได ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 
(NAGAG) 

7.2.3.3  ผลของรายจายดานการสาธารณสุขตอการกระจายรายได 
1)  เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดโดยวัดจากคาสัมประสิทธ์ิ GINI จะ

พบวารายจายดานการสาธารณสุขท่ีสูงข้ึนจะทําใหคาสัมประสิทธ์ิ GINI ลดลง กลาวคือการดําเนิน
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นโยบายดานการสาธารณสุข โดยผานการใชรายจายดานการสาธารณสุขของไทย นาจะประสบ
ความสําเร็จในการลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม โดยการ
เพิ่มข้ึนของรายจายดานการสาธารณสุข นาจะชวยใหกลุมผูท่ีมีรายไดนอยสามารถมีรายไดเพิ่ม
สูงข้ึนได ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีรัฐบาลเขามาดูแลและสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูท่ีมีรายไดนอยจะเปนการลดภาระคาใชจายดานสุขภาพ ซ่ึงผูท่ีมีรายไดนอย
จะมีภาระตองแบกรับสูงกวาผูท่ีมีรายไดสูงกวาโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงการลดภาระคาใชจายก็จะสงผล
ใหรายไดเพิ่มข้ึนนั่นเอง ดังนั้นการท่ีรัฐบาลเพ่ิมรายจายดานการสาธารณสุขจึงมีผลทําใหการ
กระจายรายไดดีข้ึน 

2)  เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดโดยวัดจากคาสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร จะพบวารายจายดาน
การสาธารณสุขจะมีผลทําใหการกระจายรายไดแยลง ท้ังนี้นาจะเปนเพราะกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาค
เกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) สามารถไดรับประโยชนจากบริการดานการ
สาธารณสุขมากกวากลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตร) 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นความไมเทาเทียมของการเขาถึงบริการทางการแพทย แมวานโยบายดานการ
สาธารณสุขมีทิศทางของการเปล่ียนผานไปสูการสรางหลักประกันสุขภาพท่ีเนนความเสมอภาคใน
การไดรับบริการดานการสาธารณสุขแลวก็ตาม ดังนั้นเม่ือรายจายดานการสาธารณสุขเพิ่มมากข้ึน 
จึงทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรเพ่ิมสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาค
การเกษตร และทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอก
ภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึนสงผลใหการกระจาย
รายไดแยลง 

3)  เม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของ “ปจจัยเชิงนโยบาย” และ “ปจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ” ท่ีมีผลตอการกระจายรายไดจะพบวา “ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” จะมีผลตอการกระจาย
รายไดมากกวา “ปจจัยเชิงนโยบาย” ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบวา ตัวแปรผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) จะเปนตัวแปรท่ีมีผลตอสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) มากกวาตัวแปรรายจายดานการ
สาธารณสุข (HEALTH) ซ่ึงเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” 

7.2.3.4  ผลของรายจายดานการสังคมสงเคราะหตอการกระจายรายได 
1)  เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดโดยวัดจากคาสัมประสิทธ์ิ GINI จะ

พบวารายจายดานการสังคมสงเคราะหท่ีสูงข้ึนจะทําใหคาสัมประสิทธ์ิ GINI ลดลง นั่นคือรายจาย
ดานการสังคมสงเคราะหทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายดาน



 250 

การสังคมสงเคราะห โดยผานการใชรายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทย นาจะประสบ
ความสําเร็จในการลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม โดยการที่
รายจายดานการสงเคราะหทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนนั้นนาจะเปนเพราะรายจายดานการสังคม
สงเคราะหมีผลทําใหผูท่ีมีรายไดนอยมีรายไดเพิ่มสูงข้ึนผานมาตรการสังคมสงเคราะหรูปแบบตางๆ 
เพื่อชวยเหลือผูท่ีออนแอในสังคมท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะ เชนการสงเคราะหเด็ก คนชรา และคน
พิการเปนตน 

2 ) เม่ือพิจารณาการกระจายรายไดโดยวัดจากคาสัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร จะพบวารายจายดาน
การสังคมสงเคราะหไมมีผลตอการกระจายรายได แสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายดานการสังคม
สงเคราะห โดยผานรายจายดานการสังคมสงเคราะหไมไดสงผลใหกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึง
มีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) และกลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ีอยู
นอกภาคการเกษตร) ไดรับประโยชนจากบริการดานการสังคมสงเคราะหแตกตางกันอยางใด 
ลักษณะเชนนี้จึงทําใหการเปล่ียนแปลงของรายจายดานการสังคมสงเคราะห (SOCI)  ไมมีผลตอ
การกระจายรายได ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร
ตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) 
   

7.3  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  

7.3.1  บทสรุปท่ีไดจากการศึกษา 
7.3.1.1  บทสรุปเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคม 
จากการศึกษาจะพบวารายจายสาธารณะดานสังคมของไทยจะถูกกําหนดหรือ

ขับเคล่ือนจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือปจจัยดานสังคมเปนสําคัญ  ดังจะเห็นไดจากผล
การศึกษาท่ีพบวาปจจัยดานสังคมซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรอายุขัยเฉล่ีย (LIFE), อัตราการตาย 
(DEATH), จํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) และอัตราการวางงาน (UNEM) ท่ีเปนตัว
แปรหลักท่ีมีผลตอรายจายสาธารณะดานสังคมโดยมีรูปแบบหรือแบบแผนที่จะยึดแนวทางของเดิม
ท่ีเคยใชในอดีตเปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบายและรายจายเพื่อสนองตอบตอการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาท่ีพบวาปจจัยดานการตัดสินใจซ่ึงพิจารณาจากตัว
แปรรายจายสาธารณะดานสังคมของปกอนหนา (TOT(-1)) ก็เปนอีกตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลตอรายจาย
สาธารณะดานสังคม เชนเดียวกัน 
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  7.3.1.2  บทสรุปเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษา 
จากการศึกษาจะพบวารายจายดานการศึกษาของไทยถูกกําหนดหรือขับเคล่ือน

โดยแบบแผนหรือแนวทางท่ีวางไวแลวโดยอาศัยนโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐานในการ
กําหนดรายจายของปตอๆไป ซ่ึงเห็นไดชัดจากผลการวิเคราะหท่ีแสดงวาตัวแปรรายจายดาน
การศึกษาของปกอน (EDU(-1)) เปนตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการศึกษามากท่ีสุด นอกจากน้ีจาก
ผลการวิเคราะหยังแสดงใหเห็นวาแบบแผนดังกลาวคอนขางมีความชัดเจนอยางมากเม่ือพิจารณา
จากตัวแปรรายไดรวมของรัฐบาล (REV) และความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล (POL3) โดยตัว
แปรท้ัง 2 ประการตางสะทอนถึงความมีแบบแผนไมวาจะเปนแบบแผนของรายไดหรือแบบแผน
ของรูปแบบการบริหารงานท่ีตางมีผลตอการกําหนดรายจายดานการศึกษา โดยแนวทางหรือแบบ
แผนดังกลาวจะมีลักษณะของการตอบสนองขอเรียกรองหรือความตองการทางการศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลงไปของสังคม โดยจะเห็นไดจากการท่ีปจจัยดานสังคมที่พิจารณาจากตัวแปรจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (EDU3) 
  7.3.1.3  บทสรุปเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอรายจายดานการสาธารณสุข 

จากการศึกษาจะพบวารายจายดานการสาธารณสุขของไทยถูกกําหนดหรือ
ขับเคล่ือนจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือปจจัยดานสังคมเปนสําคัญ ซ่ึงเห็นไดจากผลการ
วิเคราะหท่ีพบวาตัวแปรอายุขัยเฉล่ีย (LIFE) และอัตราการตาย (DEATH) เปนตัวแปรท่ีมีผลตอ
รายจายดานการสาธารณสุขมากท่ีสุด โดยมีรูปแบบหรือแบบแผนที่จะยึดแนวทางของเดิมท่ีเคยใช
ในอดีตเปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบาย ซ่ึงเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบดวยวารายจายดาน
การสาธารณสุขถูกกําหนดโดยปจจัยรายจายสาธารณสุขของปกอนหนา (HEALTH(-1)) ดวย 
  7.3.1.4  บทสรุปเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะห 

จากการศึกษาจะพบวารายจายดานการสังคมสงเคราะห ของไทยถูกกําหนดหรือ
ขับเคล่ือนจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือปจจัยดานสังคมเปนสําคัญ ซ่ึงเห็นไดจากผลการ
วิเคราะหท่ีพบวาตัวแปรจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป (POP3) และ อัตราการวางงาน 
(UNEM) เปนตัวแปรท่ีมีผลตอรายจายดานการสังคมสงเคราะหมากท่ีสุด โดยมีรูปแบบหรือแบบ
แผนท่ีจะยึดแนวทางของเดิมท่ีเคยใชในอดีตเปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบายและรายจายเพื่อ
สนองตอบตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเห็นไดจากผลการวิเคราะหท่ีพบดวยวารายจาย
ดานการสังคมสงเคราะหถูกกําหนดโดยตัวแปรรายจายดานการสังคมสงเคราะหของปกอนหนา 
(SOCI(-1)) นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหยังพบดวยวารายจายดานการสังคมสงเคราะหจะไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยทางการเมือง โดยพิจารณาจากตัวแปรจํานวนเงินท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณรายจายประจําป (POL1) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในบริบทของไทย รัฐบาลมีพฤติกรรมใน
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การสรางภาพลวงตาทางการคลังเพื่อสรางความนิยมชมชอบจากประชาชน โดยการเพิ่มรายจายดาน
การสังคมสงเคราะห ดวยการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณเพ่ือเปนรายจายสําหรับการชวยเหลือและ
อุดหนุนกลุมเปาหมายตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของรายจายดานการสังคมสงเคราะหท่ีมี
ลักษณะเปนการใชจายในการอนุเคราะหชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ท่ีสนับสนุนตอการสรางคะแนน
นิยมทางการเมืองใหกับรัฐบาลไดเปนอยางดี 
  7.3.1.5  บทสรุปเกี่ยวกับผลของรายจายสาธารณะดานสังคมตอการกระจายรายได 

จากการศึกษาจะพบวาแมการดําเนินนโยบายสังคมโดยผานการใชรายจาย
สาธารณะดานสังคมของไทย จะประสบความสําเร็จในการลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมี
รายไดระดับตางๆ ในสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ท่ีมีคาลดลงแตใน
ขณะเดียวกันก็มีผลทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยู
นอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึนดวย ซ่ึง
พิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มข้ึน 
  7.3.1.6  บทสรุปเกี่ยวกับผลของรายจายดานการศึกษาตอการกระจายรายได 

จากการศึกษาจะพบวาการดําเนินนโยบายดานการศึกษาโดยผานการใชรายจาย
ดานการศึกษาของไทย สามารถชวยลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ใน
สังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ท่ีมีคาลดลง โดยรายจายดานการศึกษา
ไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาค
เกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) แตอยางใด ซ่ึงพิจารณาจากการที่ตัว
แปรรายจายดานการศึกษา (EDU) ไมมีผลตอตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) 

ท้ังนี้เม่ือพิจารณาผลของนโยบายดานการศึกษาตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจใน
มิติตางๆ เชนการไดรับการศึกษาตามสิทธิข้ันพื้นฐาน การเขาถึงบริการดานการศึกษาในระดับตางๆ
ของประชาชน และความเหล่ือมลํ้าของมาตรฐานการจัดการศึกษา เปนตนจะพบวากลุมผูท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันยังมีความไมเสมอภาคทางสังคมในการไดรับบริการดานการศึกษา
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน โดยกลุมผูท่ียากจนหรือดอยโอกาสในสังคมจะไดรับบริการดาน
การศึกษาท่ีดอยกวากลุมผูท่ีรํ่ารวยหรือไดเปรียบในสังคมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของการจัด
การศึกษา ซ่ึงผลของความไมเสมอภาคดังกลาวแมวาจะไมไดเกิดจากรายจายดานการศึกษาโดยตรง
เนื่องจากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวารายจายดานการศึกษาไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางทาง
เศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน 
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(กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) แตก็ปฏิเสธไมไดวาสภาพปญหาดังกลาวเปนขอมูลเชิงประจักษท่ี
เกิดข้ึนจริงและจําเปนตองดําเนินการแกไขตอไป 
  7.3.1.7  บทสรุปเกี่ยวกับผลของรายจายดานการสาธารณสุขตอการกระจายรายได 

จากการศึกษาจะพบวาแมการดําเนินนโยบายดานการสาธารณสุขโดยผานการใช
รายจายดานการสาธารณสุขของไทย จะประสบความสําเร็จในการลดชองวางของรายไดระหวาง
กลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ท่ีมีคา
ลดลงแตในขณะเดียวกันก็มีผลทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึน
ดวย ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร (NAGAG) ท่ีมีคาเพิ่มข้ึน 

ท้ังนี้เม่ือพิจารณาผลของนโยบายดานการสาธารณสุขตอความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจในมิติตางๆ เชนความเปนธรรมของการใชบริการสุขภาพ การจัดสรรรายจายดานสุขภาพ 
และการกระจายตัวของแพทย เปนตนจะพบวากลุมผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันยังมีความ
ไมเสมอภาคทางสังคมในการไดรับบริการดานสาธารณสุขปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน โดยกลุมผูท่ี
ยากจนหรือดอยโอกาสในสังคมจะไดรับบริการดานการศึกษาท่ีดอยกวากลุมผูท่ีรํ่ารวยหรือ
ไดเปรียบในสังคมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของการใหบริการดานการสาธารณสุข ซ่ึงความไม
เสมอภาคดังกลาวเปนผลโดยตรงจากรายจายดานการสาธารณสุข โดยจากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา
รายจายดานการสาธารณสุข เปนตัวแปรประการหน่ึงท่ีสงผลทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจ
ระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ี
อยูในภาคเกษตร) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีรัฐบาลจะตองเรงรีบปรับเปล่ียนแกไขตอไป 
  7.3.1.8  บทสรุปเกี่ยวกับผลของรายจายดานการสังคมสงเคราะหตอการกระจายรายได 

จากการศึกษาจะพบวาการดําเนินนโยบายดานการสังคมสงเคราะห โดยผานการ
ใชรายจายดานการสังคมสงเคราะห ของไทย สามารถชวยลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมี
รายไดระดับตางๆ ในสังคม ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรคาสัมประสิทธ์ิ GINI (GINI) ท่ีมีคาลดลง โดย
รายจายดานการสังคมสงเคราะห ไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมี
ฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) 
แตอยางใด ซ่ึงพิจารณาจากการที่ตัวแปรรายจายดานการสังคมสงเคราะห (SOCI) ไมมีผลตอตัวแปร
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร 
(NAGAG)  
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ท้ังนี้เม่ือพิจารณาผลของนโยบายดานการสังคมสงเคราะหตอความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจท้ังในมิติของการดําเนินงานดานการ “สงเคราะห”และในมิติของ “การประกันสังคม” จะ
พบวากลุมผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันยังมีความไมเสมอภาคทางสังคมในการไดรับ
บริการดานการสังคมสงเคราะหปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน โดยกลุมผูท่ียากจนหรือดอยโอกาสใน
สังคมจะไดรับบริการดานการสังคมสงเคราะหท่ีดอยกวากลุมผูท่ีรํ่ารวยหรือไดเปรียบในสังคมท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงผลของความไมเสมอภาคดังกลาวแมวาจะไมไดเกิดจากรายจายดาน
การสังคมสงเคราะหโดยตรงเนื่องจากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวารายจายดานการสังคมสงเคราะหไมมี
ผลทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาค
เกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) แตก็ปฏิเสธไมไดวาสภาพปญหา
ดังกลาวเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีเกิดข้ึนจริงและจําเปนตองดําเนินการแกไขตอไป 
 

7.3.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากขอคนพบที่ได ผูศึกษามีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงนโยบายสังคมและ

รายจายสาธารณะดานสังคมใหสามารถนําไปสูการสรางความเสมอภาคทางสังคม (Equity) 
ดังตอไปนี้ 

7.3.2.1  ขอเสนอแนะเก่ียวกบัรายจายสาธารณะดานสังคม (ภาพรวม) 
ในภาพรวมของรายจายสาธารณะดานสังคมจะพบวาในบริบทของไทย รายจาย

สาธารณะดานสังคมถูกขับเคล่ือนจากปจจัยดานสังคมเปนสําคัญ แสดงใหเห็นวาความตองการทาง
สังคมเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการกําหนดความเปนไปของรายจายสาธารณะดานสังคม โดย
ลักษณะของการเปล่ียนแปลงของรายจายสาธารณะดานสังคมจะมีลักษณะคอยเปนคอยไป 

ลักษณะของปจจัยท่ีขับเคล่ือนรายจายสาธารณะดานสังคมดังกลาวทําใหผลท่ี
เกิดข้ึนจากรายจายชวยลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม อยางไรก็
ตามเนื่องจากพ้ืนฐานของสังคมไทยมีความแตกตางกันทางเศรษฐกิจคอนขางมาก ทําใหกลุมท่ีผูท่ี
อยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) สามารถไดรับประโยชนจากบริการ
สังคมดานตางๆ ไมวาจะเปนบริการดานการศึกษา การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห
มากกวากลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตร) ทําใหการเพ่ิม
รายจายสาธารณะดานสังคมจึงทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มสูงกวา
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมี
ฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) 
เพิ่มมากข้ึน  ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความไมเสมอภาคทางสังคม (Equity) ท่ีเปนผลมาจาก
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การดําเนินนโยบายและการใชรายจายสาธารณะดานสังคมท่ีทําใหผูท่ีรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาไดรับ
ประโยชนแทนท่ีจะเปนผูท่ียากจนหรือดอยโอกาสกวาในสังคม 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการปรับเปล่ียนนโยบายสังคมและรายจายสาธารณะดาน
สังคมเพ่ือนําไปสูความเสมอภาคทางสังคม (Equity) ดังตอไปนี้ 

(1)  ควรมีการปรับแนวทางของการใชรายจายสาธารณะดานสังคม ท้ังรายจาย
ดานการศึกษา รายจายดานการสาธารณสุข และรายจายดานการสังคมสงเคราะหโดยกําหนด
กลุมเปาหมาย (Target Group) ของการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมผูท่ี
ยากจนหรือกลุมผูท่ีดอยโอกาสในสังคม แทนการดําเนินนโยบายและการใชรายจายสาธารณะดาน
สังคมท่ีมีลักษณะของการใหความชวยเหลือกับทุกกลุมรายไดอยางเทาเทียมกัน เพราะผลการศึกษา
พบวาการดําเนินงานในลักษณะเชนนี้จะยิ่งสรางความไมเสมอภาคทางสังคมใหเพิ่มมากข้ึน 

(2)  จากขอคนพบของการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบรายจายสาธารณะดานสังคม
ซ่ึงเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” กับ “ปจจัยภายนอกอ่ืน” จะพบวาการเพิ่มข้ึนของ“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) ท่ีเพิ่มข้ึน เปนปจจัยท่ีทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุม
ผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาค
เกษตร) เพิ่มมากข้ึน  ท้ังนี้เนื่องจากกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาค
การเกษตร) ไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสามารถเขาถึงการศึกษาใน
ระดับสูงไดมากกวาผูท่ีอยูในภาคเกษตร ดังนั้นเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากข้ึน และมีการจัด
การศึกษาในระดับสูงเพิ่มมากข้ึนก็จะสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร
เพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวาง
กลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาค
เกษตร) เพิ่มมากข้ึน และนําไปสูความเสมอภาคทางสังคม (Equity) ในท่ีสุด 

ดังนั้นการท่ีรัฐบาลจะลดความไมเสมอภาคทางสังคมท่ีเกิดข้ึน จึงควรตองมี
มาตรการเชิงนโยบายอ่ืนๆ ในการสนับสนุนใหกลุมผูท่ียากจนหรือผูท่ีดอยโอกาสกวาในสังคม
สามารถไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทาเทียมกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบ
กวาในสังคม โดยจัดทํามาตรการท่ีเปนระบบทั้งในระยะส้ันและระยะยาวกลาวคือ 1) มาตรการ
ระยะส้ันควรจัดหาแหลงเงินทุนท่ีใหสินเช่ือแกกลุมผูท่ียากจนเฉพาะ นอกจากนี้ควรมีการจัด
โครงการฝกอบรมซ่ึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะสงผลทางบวกท้ังตอตัวผูเขารับการอบรม
และสังคมโดยรวม เพ่ือใหกลุมผูท่ียากจนและดอยโอกาสสามารถมีความรูสําหรับการปรับตัวและ
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รับมือกับการเปล่ียนแปลงจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เปนตน 2) มาตรการระยะ
ยาว รัฐบาลควรมีการดําเนินการเพิ่มโอกาสใหท่ีกลุมผูยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึนเทาเทียมกันกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาในสังคม เชนการกําหนดโควตาใหกลุมผู
ยากจนโดยเฉพาะในการเขาศึกษาในระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับเปนตน  

7.3.2.2  ขอเสนอแนะเก่ียวกบัรายจายดานการศึกษา 
ในภาพรวมของรายจายดานการศึกษาของไทยถูกกําหนดหรือขับเคล่ือนโดยแบบ

แผนหรือแนวทางที่วางไวแลวโดยอาศัยนโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐานในการตอบสนองขอ
เรียกรองหรือความตองการทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคม ซ่ึงลักษณะของปจจัยท่ี
ขับเคล่ือนรายจายดานการศึกษาดังกลาวทําใหผลท่ีเกิดข้ึนจากรายจายชวยลดชองวางของรายได
ระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลของนโยบายดาน
การศึกษาตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจจะพบวากลุมผูท่ียากจนหรือดอยโอกาสในสังคมจะไดรับ
บริการดานการศึกษาท่ีดอยกวากลุมผูท่ีรํ่ารวยหรือไดเปรียบในสังคมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการปรับเปล่ียนนโยบายดานการศึกษาและรายจายดาน
การศึกษาเพื่อนําไปสูความเสมอภาคทางสังคม (Equity) ดังตอไปนี้ 

1) ควรมีการปรับแนวทางของการใชรายจายดานการศึกษา โดยกําหนด
กลุมเปาหมาย (Target Group) ของการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมผูที่
ยากจนหรือกลุมผูท่ีดอยโอกาสในสังคม แทนการดําเนินนโยบายและการใชจายในลักษณะของการ
จัดการศึกษาใหกับทุกกลุมรายไดอยางเทาเทียมกัน เพราะผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานใน
ลักษณะเชนนี้จะยิ่งสรางความไมเสมอภาคทางสังคมใหเพิ่มมากข้ึน 

2) จากขอคนพบของการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบรายจายดานการศึกษาซ่ึง
เปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” กับ “ปจจัยภายนอกอ่ืน” จะพบวาการเพ่ิมข้ึนของ“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เปนปจจัยท่ีทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึน  
ท้ังนี้เนื่องจากกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) ไดรับ
ประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มากกวาผูท่ีอยูในภาคเกษตร ดังนั้นเม่ือเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตมากข้ึน ก็จะสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตรเพ่ิมสูงกวา
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมี
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ฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) 
เพิ่มมากข้ึน และนําไปสูความเสมอภาคทางสังคม (equity) ในท่ีสุด 

ดังนั้นการท่ีรัฐบาลจะลดความไมเสมอภาคทางสังคมท่ีเกิดข้ึน จึงควรตอง
มีมาตรการเชิงนโยบายอ่ืนๆ ในการสนับสนุนใหกลุมผูท่ียากจนหรือผูท่ีดอยโอกาสกวาในสังคม
สามารถไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทาเทียมกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบ
กวาในสังคม โดยจัดทํามาตรการท่ีเปนระบบทั้งในระยะส้ันและระยะยาวกลาวคือ 1) มาตรการ
ระยะส้ันควรจัดหาแหลงเงินทุนท่ีใหสินเช่ือแกกลุมผูท่ียากจนเฉพาะ นอกจากนี้ควรมีการจัด
โครงการฝกอบรมซ่ึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะสงผลทางบวกท้ังตอตัวผูเขารับการอบรม
และสังคมโดยรวม เพ่ือใหกลุมผูท่ียากจนและดอยโอกาสสามารถมีความรูสําหรับการปรับตัวและ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เปนตน 2) มาตรการระยะ
ยาว รัฐบาลควรมีการดําเนินการเพิ่มโอกาสใหท่ีกลุมผูยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึนเทาเทียมกันกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาในสังคม เชนการกําหนดโควตาใหกลุมผู
ยากจนโดยเฉพาะในการเขาศึกษาในระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับเปนตน  

3) นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหยังพบวา ความเปนประชาธิปไตย 
(POL3)  ซ่ึงเปน“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ก็เปนอีกตัวแปรหน่ึง ท่ีทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจ
ระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ี
อยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึน  ท้ังนี้เพราะรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง ซ่ึงสวนใหญก็จะเปนตัวแทน
ของผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร ดังนั้นการดําเนินแผนงานและโครงการตางๆ จึงมักเปนไปเพ่ือประโยชน
ของกลุมผูท่ีอยูนอกภาคการเกษตรซ่ึงมีฐานะรํ่ารวยเปนสําคัญ  

ดังนั้นในการลดความไมเสมอภาคทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุดังกลาว 
จึงควรจะตองมีมาตรการในการสนับสนุนและเปดโอกาสใหกลุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผู
ยากจนและดอยโอกาสในสังคมใหสามารถเขามามีสวนรวมในทางการเมืองมากยิ่งข้ึน เชน (1) 
ปรับปรุงกติการะดับชาติโดยกําหนดสัดสวนกลุมผูยากจนใหมีตัวแทนของตนในสภาผูแทนราษฎร 
(2) ส่ิงท่ีเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของในการสรางความเปนประชาธิปไตย คือการปลูกฝงและให
ความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถทําไดโดยสงเสริมใหกลุมผูท่ียากจนมีโอกาสในการไดรับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนและเทาเทียมกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาในสังคม 

7.3.2.3  ขอเสนอแนะเก่ียวกบัรายจายดานการสาธารณสุข 
ในภาพรวมของรายจายดานการสาธารณสุขจะพบวาในบริบทของไทย รายจาย

ดานการสาธารณสุขถูกขับเคล่ือนจากปจจัยดานสังคมเปนสําคัญ แสดงใหเห็นวาความตองการทาง
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สังคมเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการกําหนดความเปนไปของรายจายดานการสาธารณสุขโดย
ลักษณะของการเปล่ียนแปลงของรายจายดานการสาธารณสุขจะมีลักษณะคอยเปนคอยไป 

ลักษณะของปจจัยท่ีขับเคล่ือนรายจายดานการสาธารณสุขดังกลาวทําใหผลท่ี
เกิดข้ึนจากรายจายชวยลดชองวางของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม อยางไรก็
ตามเนื่องจากพ้ืนฐานของสังคมไทยมีความแตกตางกันทางเศรษฐกิจคอนขางมาก ทําใหกลุมท่ีผูท่ี
อยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาคการเกษตร) สามารถไดรับประโยชนจากการ
จัดบริการดานการสาธารณสุขมากกวากลุมท่ีอยูในภาคการเกษตร (ซ่ึงมีฐานะยากจนกวาผูท่ีอยูนอก
ภาคการเกษตร) ทําใหการเพ่ิมรายจายดานการสาธารณสุขจึงทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอก
ภาคการเกษตรเพ่ิมสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทาง
เศรษฐกิจระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน 
(กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึน  ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความไมเสมอภาคทางสังคม 
(Equity) ท่ีเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายและการใชรายจายดานการสาธารณสุขท่ีทําใหผูท่ี
รํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาไดรับประโยชนแทนท่ีจะเปนผูท่ียากจนหรือดอยโอกาสกวาในสังคม 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการปรับเปล่ียนนโยบายดานดานการสาธารณสุขและ
รายจายดานการสาธารณสุขเพื่อนําไปสูความเสมอภาคทางสังคม (Equity) ดังตอไปนี้ 

1) ควรมีการปรับแนวทางของการใชรายจายดานการสาธารณสุขโดยกําหนด
กลุมเปาหมาย (Target Group) ของการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมผูท่ี
ยากจนหรือกลุมผูท่ีดอยโอกาสในสังคม แทนการดําเนินนโยบายและการใชรายจายในลักษณะของ
การใหความชวยเหลือกับทุกกลุมรายไดอยางเทาเทียมกัน เพราะผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน
ในลักษณะเชนนี้จะยิ่งสรางความไมเสมอภาคทางสังคมใหเพิ่มมากข้ึน 

2) จากขอคนพบของการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบรายจายดานการสาธารณสุข 
ซ่ึงเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” กับ “ปจจัยภายนอกอ่ืน” จะพบวาการเพิ่มข้ึนของ“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) ท่ีเพิ่มข้ึน เปนปจจัยท่ีทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุม
ผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาค
เกษตร) เพิ่มมากข้ึน  ท้ังนี้เนื่องจากกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูในภาค
การเกษตร) ไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสามารถเขาถึงการศึกษาใน
ระดับสูงไดมากกวาผูท่ีอยูในภาคเกษตร ดังนั้นเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากข้ึน และมีการจัด
การศึกษาในระดับสูงเพิ่มมากข้ึนก็จะสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร
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เพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวาง
กลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาค
เกษตร) เพิ่มมากข้ึน และนําไปสูความเสมอภาคทางสังคม (Equity) ในท่ีสุด 

ดังนั้นการท่ีรัฐบาลจะลดความไมเสมอภาคทางสังคมท่ีเกิดข้ึน จึงควรตองมี
มาตรการเชิงนโยบายอ่ืนๆ ในการสนับสนุนใหกลุมผูท่ียากจนหรือผูท่ีดอยโอกาสกวาในสังคม
สามารถไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทาเทียมกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบ
กวาในสังคม โดยจัดทํามาตรการท่ีเปนระบบทั้งในระยะส้ันและระยะยาวกลาวคือ (1) มาตรการ
ระยะส้ันควรจัดหาแหลงเงินทุนท่ีใหสินเช่ือแกกลุมผูท่ียากจนเฉพาะ นอกจากนี้ควรมีการจัด
โครงการฝกอบรมซ่ึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะสงผลทางบวกท้ังตอตัวผูเขารับการอบรม
และสังคมโดยรวม เพ่ือใหกลุมผูท่ียากจนและดอยโอกาสสามารถมีความรูสําหรับการปรับตัวและ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เปนตน (2) มาตรการระยะ
ยาว รัฐบาลควรมีการดําเนินการเพิ่มโอกาสใหท่ีกลุมผูยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึนเทาเทียมกันกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาในสังคม เชนการกําหนดโควตาใหกลุมผู
ยากจนโดยเฉพาะในการเขาศึกษาในระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับเปนตน  

3) นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหยังพบวา ความเปนประชาธิปไตย (POL3)  
ซ่ึงเปน“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ก็เปนอีกตัวแปรหนึ่ง ท่ีทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุม
ผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาค
เกษตร) เพิ่มมากข้ึน  ท้ังนี้เพราะรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงสวนใหญก็จะเปนตัวแทนของผูท่ีอยู
นอกภาคเกษตร ดังนั้นการดําเนินแผนงานและโครงการตางๆ จึงมักเปนไปเพื่อประโยชนของกลุมผู
ท่ีอยูนอกภาคการเกษตรซ่ึงมีฐานะรํ่ารวยเปนสําคัญ  

ดังนั้นในการลดความไมเสมอภาคทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุดังกลาว จึง
ควรจะตองมีมาตรการในการสนับสนุนและเปดโอกาสใหกลุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผู
ยากจนและดอยโอกาสในสังคมใหสามารถเขามามีสวนรวมในทางการเมืองมากยิ่งข้ึน เชน 1) 
ปรับปรุงกติการะดับชาติโดยกําหนดสัดสวนกลุมผูยากจนใหมีตัวแทนของตนในสภาผูแทนราษฎร 
2) ส่ิงท่ีเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของในการสรางความเปนประชาธิปไตย คือการปลูกฝงและให
ความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถทําไดโดยสงเสริมใหกลุมผูท่ียากจนมีโอกาสในการไดรับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนและเทาเทียมกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาในสังคม 

7.3.2.4  ขอเสนอแนะเก่ียวกบัรายจายดานการสังคมสงเคราะห 
ในภาพรวมของรายจายดานการสังคมสงเคราะหของไทยถูกกําหนดหรือ

ขับเคล่ือนโดยแบบแผนหรือแนวทางท่ีวางไวแลวโดยอาศัยนโยบายและรายจายเดิมเปนพื้นฐานใน
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การตอบสนองขอเรียกรองหรือความตองการทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงไปของสังคม ซ่ึงลักษณะ
ของปจจัยท่ีขับเคล่ือนรายจายดานการศึกษาดังกลาวทําใหผลท่ีเกิดข้ึนจากรายจายชวยลดชองวาง
ของรายไดระหวางกลุมผูมีรายไดระดับตางๆ ในสังคม อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลของนโยบาย
ดานการสังคมสงเคราะหตอความเสมอภาคทางเศรษฐกิจจะพบวากลุมผูท่ียากจนหรือดอยโอกาสใน
สังคมจะไดรับบริการดานการสังคมสงเคราะหท่ีดอยกวากลุมผูท่ีรํ่ารวยหรือไดเปรียบในสังคมท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการปรับเปล่ียนนโยบายดานสังคมสงเคราะหและ
รายจายดานการสังคมสงเคราะหเพื่อนําไปสูความเสมอภาคทางสังคม (Equity) ดังตอไปนี้ 

1) ควรมีการปรับแนวทางของการใชรายจายดานสังคมสงเคราะหโดยกําหนด
กลุมเปาหมาย (Target Group) ของการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมผูท่ี
ยากจนหรือกลุมผูท่ีดอยโอกาสในสังคม แทนการดําเนินนโยบายและการใชจายในลักษณะของการ
จัดการศึกษาใหกับทุกกลุมรายไดอยางเทาเทียมกัน เพราะผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานใน
ลักษณะเชนนี้จะยิ่งสรางความไมเสมอภาคทางสังคมใหเพิ่มมากข้ึน 

2) จากขอคนพบของการศึกษา เ ม่ือเปรียบเทียบรายจายดานการสังคม
สงเคราะหซ่ึงเปน “ปจจัยเชิงนโยบาย” กับ “ปจจัยภายนอกอ่ืน” จะพบวาการเพ่ิมข้ึนของ“ปจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ” โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรจํานวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EDU4) ท่ีเพิ่มข้ึน เปนปจจัยท่ีทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจ
ระหวางกลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ี
อยูในภาคเกษตร) เพิ่มมากข้ึน  ท้ังนี้เนื่องจากกลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร (ซ่ึงมีฐานะดีกวาผูท่ีอยูใน
ภาคการเกษตร) ไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสามารถเขาถึงการศึกษา
ในระดับสูงไดมากกวาผูท่ีอยูในภาคเกษตร ดังนั้นเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากข้ึน และมีการจัด
การศึกษาในระดับสูงเพิ่มมากข้ึนก็จะสงผลทําใหผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) นอกภาคการเกษตร
เพิ่มสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร และทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวาง
กลุมผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาค
เกษตร) เพิ่มมากข้ึน และนําไปสูความเสมอภาคทางสังคม (Equity) ในท่ีสุด 

ดังนั้นการท่ีรัฐบาลจะลดความไมเสมอภาคทางสังคมท่ีเกิดข้ึน จึงควรตองมี
มาตรการเชิงนโยบายอ่ืนๆ ในการสนับสนุนใหกลุมผูท่ียากจนหรือผูท่ีดอยโอกาสกวาในสังคม
สามารถไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทาเทียมกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบ
กวาในสังคม โดยจัดทํามาตรการท่ีเปนระบบทั้งในระยะส้ันและระยะยาวกลาวคือ 1) มาตรการ
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ระยะส้ันควรจัดหาแหลงเงินทุนท่ีใหสินเช่ือแกกลุมผูท่ียากจนเฉพาะ นอกจากนี้ควรมีการจัด
โครงการฝกอบรมซ่ึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะสงผลทางบวกท้ังตอตัวผูเขารับการอบรม
และสังคมโดยรวม เพ่ือใหกลุมผูท่ียากจนและดอยโอกาสสามารถมีความรูสําหรับการปรับตัวและ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เปนตน 2) มาตรการระยะ
ยาว รัฐบาลควรมีการดําเนินการเพิ่มโอกาสใหท่ีกลุมผูยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึนเทาเทียมกันกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาในสังคม เชนการกําหนดโควตาใหกลุมผู
ยากจนโดยเฉพาะในการเขาศึกษาในระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับเปนตน 

3) นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหยังพบวา ความเปนประชาธิปไตย (POL3)  
ซ่ึงเปน“ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ” ก็เปนอีกตัวแปรหนึ่ง ท่ีทําใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางกลุม
ผูท่ีมีฐานะรํ่ารวย (กลุมท่ีผูท่ีอยูนอกภาคเกษตร) กับกลุมผูท่ีมีฐานะยากจน (กลุมท่ีผูท่ีอยูในภาค
เกษตร) เพิ่มมากข้ึน  ท้ังนี้เพราะรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงสวนใหญก็จะเปนตัวแทนของผูท่ีอยู
นอกภาคเกษตร ดังนั้นการดําเนินแผนงานและโครงการตางๆ จึงมักเปนไปเพื่อประโยชนของกลุมผู
ท่ีอยูนอกภาคการเกษตรซ่ึงมีฐานะรํ่ารวยเปนสําคัญ  

ดังนั้นในการลดความไมเสมอภาคทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุดังกลาว จึง
ควรจะตองมีมาตรการในการสนับสนุนและเปดโอกาสใหกลุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผู
ยากจนและดอยโอกาสในสังคมใหสามารถเขามามีสวนรวมในทางการเมืองมากยิ่งข้ึน เชน 1) 
ปรับปรุงกติการะดับชาติโดยกําหนดสัดสวนกลุมผูยากจนใหมีตัวแทนของตนในสภาผูแทนราษฎร 
2) ส่ิงท่ีเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของในการสรางความเปนประชาธิปไตย คือการปลูกฝงและให
ความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถทําไดโดยสงเสริมใหกลุมผูท่ียากจนมีโอกาสในการไดรับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนและเทาเทียมกับกลุมผูรํ่ารวยหรือไดเปรียบกวาในสังคม 

 



 
บรรณานุกรม 

 
กนกศักดิ์ แกวเทพ; ปรีชา เปยมพงศสาสนต และกาญจนา แกวเทพ.   2543.  วิถีใหมแหงการพัฒนา: 

วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศษสตร จุฬาลงกรณณมหาวิทยาลัย. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  2552.  ประชากรและการเขาถึงการศึกษาในระดับตาง ๆ ของประชากร.  

กรุงเทพฯ: กระทรวง. 
กระทรวงสาธารณะสุข.  2550.  การสารธารณสุขไทย พ.ศ. 2548-2550.  กรุงเทพฯ: สํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร กระทรวง.  
กัลยา วานิชบัญชา.  2552.  การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล.  พิมพคร้ังท่ี 15.   
 กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
กิติพัฒน นนทปทมะดุลย.  2538.  นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม.  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
เกริกเกยีรติ พพิัฒนเสรีธรรม.  2546.  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย.  กรุงเทพฯ: 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ.  2546.  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแหงชาติ.  กรุงเทพฯ: สํานกังานสงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม. 
จรัส  สุวรรณมาลา.  2529.  การอนุมัติงบประมาณในระบบพีพีบีเอส.  กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
จรินทร เทศวานิช.  2523.  การพัฒนาเศรษฐกิจ.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
จํานง สายโสภา.  2516.  บทบาทของคณะกรรมาธิการรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ.  

กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
จุรี วิจิตรวาทการ และ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน.  2544.  รายงานการวจัิย เร่ือง ระบบคุมภัยทาง

สังคม.   กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ.  2551.  การสัมมนาวิชาการประจําป เร่ือง สูการเจริญเติบโตอยางมี
คุณภาพ และยั่งยืน กลุมท่ีคุณภาพของทุนมนุษยกับการเจริญเติบโตอยางยัง่ยืน ทุนมนุษยกับ
 ผลตอบแทนทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 
โชคชัย สุทธาเวศ.  2549.  แรงงานกับการเมือง และสังคมประชาธิปไตย ทฤษฎีและพรรค.  

กรุงเทพฯ: มูลนิธิไพศาล ธวชัชัยนันท. 



 263 

ดวงมณี เลาวกุล.  2552.  นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเปนธรรมในการกระจายรายได.  

กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทาลัยธรรมศาสตร.  

เทียนฉาย กีระนันท.  2539.  เศรษฐกิจการเงินสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ.  2542.  ขบวนการสหภาพแรงงานไทยจาก รสช. ถึงยุค IMF.  กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิอารมณ พงศพงัน. 

บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ.  2544.  รายงานการศึกษาโครงการเงินกูตางประเทศกับวิกฤตแรงงานไทย.  

 กรุงเทพฯ: มูลนิธิอารมณ พงศพงัน 

พนัส สิมะเสถียร.  2538.  สิทธิมนุษยชน: รัฐกับการสาธารสุขในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

พลภัทร บุราคม.  2543.  การวิเคราะหรายจายสาธารณะ.  กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตํารา คณะ

 รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พลภัทร บุราคม.  2547.  การจัดทํางบประมาณในระบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นของประเทศ

ไทย: กรณีศึกษาพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของสภากรุงเทพมหานคร.  

เอกสารงานวิจัย คณะรัฐปรศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พลภัทร บุราคม.  2551.  รายจายสาธารณะ: ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประสบการณระหวาง

 ประเทศ.  กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พิมพันธ เดชะคุปต และ ทิศนา แขมมณี.  2540.   พัฒนาการดานการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9.   

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เพ็ญแข  แสงแกว.  2544.  การวิจัยทางสังคมศาสตร.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ:  คณะวิทยาศาสตรและ

 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

ไพรัช ตระการศิรินนท.  2544.  งบประมาณแผนดิน.  เชียงใหม: ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ไพศาล บรรจุสุวรรณ.  2546.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายสาธารณะดาน

การศึกษาของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2525-2544.  กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒบริหาร

ศาสตร. 

เมธี ครองแกว.  2523.  รัฐบาลกับชองวางทางรายไดของประชาชน.  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   



 264 

เมธี ครองแกว และปราณี ทินกร.  2528.  สภาวะความยากจนและการกระจายรายไดในประเทศไทย พ.ศ. 

2518/2519 และ 2524.  ใน 60 ป เศรษฐกิจไทย 60 ป เศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร.  

กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   

ยุทธ ไกยวรรณ.  2553.  หลักสถิติวิจัยและการใชโปรแกรม SPSS.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ยุพา วงศไชย.  2545.  นโยบายสวัสดิการสังคม.  กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ. 

ระพีพรรณ คําหอม.  2545.  สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: อารยันมีเดีย. 

รังสรรค ธนะพรพันธุ.  2521.  นโยบายการคลังของรัฐบาลระหวางป 2504-2519.  วารสาร

 ธรรมศาสตร.  7, 4 (เมษายน-มิถุนายน 2521):146-177. 

วรวิทย เจริญเลิศ และนภาพร อติวานิชยพงศ.  2546.  การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและ

คนดอยโอกาส: กลุมแรงงานในภาคอุตาสหกรรม.  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วิทยากร เชียงกูล.  2551.  สภาวะการศึกษาไทย ป 2550/2551 ปญหาความเสมอภาค และคุณภาพ

ของการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

วีณา เทพชวยสุข.  2539.  การกระจายรายไดของเครือเรือนในประเทศไทยชวง พ.ศ. 2529-2535.  

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.  2542.  รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะการกระจายภาระและ

ประโยชนดานการคลังและภาษีอากรของประเทศไทย ป พ.ศ. 2529-2539.  กรุงเทพฯ: 

สถาบัน. 

สมเกียรติ วันทะนะ.  2536.  นโยบายสังคมสําหรับประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย. 

สมโชติ อองสกุล.  2548.  การศึกษาในสังคมไทย: มิติทางประวัติศาสตร (ตอนที่ 1).  เชียงใหม:  

 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ.  2546.  นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะหและกระบวนการ.

 กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตําราคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 

 บริหารศาสตร.  

สารานุกรมวิกิพีเดีย.  2551.  นโยบายสังคม.  คนวันที่ 29 ตุลาคม 2552 จาก http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Social_policy    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2537.  รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534).     



 265 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540.  ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติ.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน.     

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544.  รายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายการศึกษา 

ของพรรคการเมืองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.   กรุงเทพฯ: 

สํานักงาน.  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2550.  รายงานการประเมินความ

ยากจน.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2551.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  พ.ศ. 2550-2554.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2553.  กรอบทิศทางการจัด

สวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืนในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 11.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 

สํานักงานประกันสังคม.  2551.  รายงานประจําป.  กรุงเทพฯ: สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ กระทรวงการคลัง. 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.   2540.  รายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม 

วุฒิสภา พิจารณาศึกษาประเด็น การศึกษาและวัฒนธรรมอันเปนพื้นฐานของการ

พัฒนาประเทศและเรื่องที่เกี่ยวของอันมีผลกระทบตอการศึกษาและวัฒนธรรมทั้งที่

เปนปญหาเฉพาะหนาและระยะยาว.  ใน บทบาทของศาสนาในการพัฒนาสังคมใน

ปจจุบันและอนาคต.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551.  สภาวะการศึกษาไทย ป 2550/2551 ปญหาความเสมอ

ภาคและคุณภาพของการศึกษาไทย.   กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2551.  องคประกอบความไมเทาเทียมกันในภาคเกษตร ป 2549.  

 กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2550.  การสํารวจความพิการ.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2551.  รายงานสถิติประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.  2543.  รายงานการประเมินผล

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของ

กระทรวงศึกษาธิการระยะครึ่งแผน.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.  

สุจิต บุญบงการ.  2526.  บทบาทของสภานิติบัญญัติ.  กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 



 266 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  2545.  การใชสถิติในงานวิจัยอยางถูกตองและไดมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ: 

สามลดา. 

สุดใจ ทูลพานิชยกิจ.  2547.  หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุรพล ปธานวนิช.  2547.   นโยบายสังคม: เสนทางสูรัฐสวัสดิการ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย. 

สุวรรณี คํามั่น.  2551.  รายงานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลง

สังคมโลกและสังคมไทย ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน ดานเศรษฐกิจและลักษณะของการ

ผลิตและการบริการ.  กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสกรณ. 

สุวิทย วิบูลยผลประเสริฐ.  2545.  ชุดโครงการศึกษาเพื่อติดตามสถานการณพฤติกรรมสุขภาพและ

การใชบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ.    นนทบุรี: สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2546  

เสนห จามริก.  2537.  แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย บทวิเคราะหเบื้อตน.  พิมพครั้งที่ 2.  

กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา. 

อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา.  2550.  เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง โลกาภิวัตน การกระจายรายได 

 และการขจัดความยากจน.  กรุงเทพฯ: สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.  

อํารุง จันทวานิช.  2542.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: แนวทางสูการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

ประเทศ.  กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 

เอนก เธียรถาวร.  2520.  คูมือเศรษฐศาสตรมหภาค 1.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

Adsera, Alicia and Boix, Carles.  2002.  Trade, Democracy, and the Size of Public Sector.  

International Organization.  56: 229-262. 

Avelino, George; Brown, David and Hunter, Wendy.  2005.  The Effects of Capital Mobility, 

Trade Openness, and Democracy on Social Spending in Latin America, 1980-1999.  

American Journal of Political Science.  49: 625-641. 

Becker, Gary S.  1983.  Towards a Theory of Public Sector Growth.  Public Finance.  37 (2): 163-177. 

Belkacem Laabas and Imed Limam.  2004.  Impact of Public Policies on Poverty, Income 

 Distribution  and  Growth.  API-Working Paper Series 0401, Arab Planning Institute - 

  Kuwait, Information Center. 

Black, Duncan.  1948.  On the Rationale of Group Decision-making.  Journal of Political 

Economy.  56: 23-34. 



 267 

Black, Duncan.  1958.  The Theory of Committee and Election.  Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Bohn, Henning.  2003.  Will Social Security and Medicare Remind Viable the  U.S. Pupation  Is 

  Aging? an Update.  CESIFO Working Paper No.1062.  

Borcherding, Thomas E.  1977.  Budget and Bureaucrats: the Forces of Government Growth. 

Durham: Duke University Press. 

Bowen, David and Hunter, Wendy.  1999.  Democracy and Social Spending in Latin America, 

1980-1992.  American Political Science Review.  93: 779-190. 

Bowen, Howard.  1943.  The Interpretation of Voting in the Allocation of Resources.  Journal of 

Economics.  2: 239-263. 

Bronfenbrenner, Martin.  1971.  Income Distribution Theory.  London: Macmillan Press. 

Brown, David and Hunter, Wendy.  1999.  Democracy and Social Spending in Latin America, 

1980-1992.  American Political Science Review.  93: 779-790. 

Browning, Edgar K.  1975.  Why the Social Insurance Budget is too Large in a Democracy.  

Economic Inquiry.  13, 3 (September): 373-388. 

Buchanan, James M.  1975.  From Private Preferences to Public Philosophy: the 

Development of Public Choice.  London: IEA. 

Buchanan, James M. and Tullock, Gordon.  1962.  The Calculus of Consent.  Arbor: University of 

 Michigan.Press.  

Canagarajah, Sudharsan and Ye, Xiao.  2001.  Public Health and Education Spending in 

Ghana in 1992-98: Issues of Equity and Efficienty.  Retrieved December 28, 2010 

from http://www.econ.worldbank.org/view.pho?type=5&id=1688 

Careron, David R.  1978.  The Expansion of the Public Economy.  American Political Science 

 Review.   72: 1243-1261. 

Casey B. Mulligan, Ricard Gil, Xavier Sala-i-Martin.  2002.  Social Security and Democracy 

 NBER.   Working Paper No. 8958. 

Castro-Leal, F.; Dayton,L.Demery and Mehra, K. 2000.  Public Spending on Health Care in Africa 

  Do the Poor Benefit?.  Bulletin of the World Health Organization.   

Chapman, B. and Lounkaew, K.  2008.  Income Contingent Student Loans for Thailand: 

Alternatives Compared.   EABER Working Paper Series No. 46. 



 268 

Cooley, Thomas F. and Soares, Jorge.  1999.  A Positive Theory of Social Security Bases on 

Reputation.  Journal of Political Economy.  107, 1 (February): 135-160. 

Deacon, Bob.  2007.  Global Social Policy and Governance.  Los Angeles: Sage. 

Downs, Anthony.  1957.  An Economic Theory of Democracy.  New York: Harper & Row. 

Downs, Anthony.  1960.  Why the Government Budget is too Small in the Democracy.  New 

York: Harper & Row. 

Downs, Anthony.  1967.  Inside Bureaucracy.  Boston: Little Brown. 

Dunleavy, Pattrick.  1991.  Democracy, Bureaucracy and Public Choice.  London: Simon & 

 Schuster.  

Dye, Thomas R.  2005.  Understanding Public Policy.   11th ed.  New York: Prentice Hall. 

Farazmand, Ali.  2007.  Handbook of Globalization, Governance, and Public Administration. 

  Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis.   

Gradstein, Mark.  2003.  The Political Economy of Public Spending on Education, Inequality, 

 and  Growth.   World Bank Policy Research Working Paper 3162. 

Gujarati, Damodar N.  1995.  Basic Econometrics.  New York: McGraw-Hill. 

Haveman, Robert H.  1970.  The Economics of the Public Sector.  New York: John Wiley & Son. 

Haveman, Robert H. and Margolis, Julius.  1977.  Public Expenditures and Policy Analysis.  

Chicago: Markham Pub. 

Head, John G.  1979.  Public Goods and Public Welfare.  Durham, N.C.: Duke University Press. 

Henrekson, Magnus.  1988. Swedish Government Growth: a Disequilibrium Analysis. In 

Explaining  the Growth of Government.  J.A. Lybeck and m, Henekson,  eds.  North-Holland: 

 Elsevier.  

Hulsemeyer, Axel.  2003.  Globalization in the Twenty-first Century: Convergence or 

 Divergence?.    New York: Palgrave Macmillan.  

Jackman, Robert W.  1975.  Politics and Social Equality: a Comparative Analysis.  New York: 

John Wiley. 

Jungkeun Yoon.  1999.  Globalization and the Welfare State in Developing Countries, in 

Business and Norbert Schardy, Seeking Vote: the Political Economy of 

Expenditures by the Peruvian Social Fund (FONCODES), 1991-1995.   

Washington, D.C.: The World Development Research.  



 269 

Jungkeun, Yoon.  2009.  Globalization and the Welfare State in Developing Countries.    

Retrieved October 15, 2009 from http://www.bepress.com/ bap/vol11/iss2/art4/ 

Kellermann, Michael.  2005.  Power Resources Theory and Inequality in the Canadian Provinces. 

Retrieved October 15, 2009 from http://www.ces.fas.harvard.edu/conferences/ 

cpeworkshop/can_i... 

Korpi, Walter.  1983.  The Democratic Class Struggle.  London: Rutledge & Kegan Paul. 

Kristov, Lorenzo, et al.  1992.  Pressure Groups and Redistribution.  Journal of Public Economies.  

  48 (July): 135-163. 

Lanjouw, Peter et al.  2001.  Poverty, Education, and Health in Indonesia: Who Benefits from 

Public Spending?.   Policy Research Working Paper Series 2739, The World Bank. 

Lindert, Peter H.  2004.  Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the 

 Eighteenth  Century.    Cambridge: Cambridge University Press.  

Marchall, Louis.  1991.  New Evidence on Fiscal Illusion: the 1986 Tax.  American Economic 

Review.  81: 1336-1344. 

McCormick, Robert E. and Tollison, Robert D.  1965.  Politicians, Legislation and the 

Economy: an Inquiry in to the Interest-Group Theory of Government.  Boston, 

Ma.: Martinus-Nijhoff. 

Medhi Krongkaew.  1975.  The income Redistribution Effects of Taxes and Public 

Expenditure in Thailand: an Intertemporal Study.  Doctoral, dissertation 

Michigan University. 

Medhi Krongkaew.  1979.  The Distributive Impact of Government’s Policies: an Assessment 

of the Situation in Thailand.  Master’s thesis Thammasat University. 

Medhi Krongkaew.  1980.  The Distributiion of  and Access to Basic Health Services in 

Thailand.  Master’s thesis Thammasat University. 

Meltzer, Allan H and Rickard, Scott F.  1981.  A Rational Theory of the Size of Government.  

Journal of Political Economy.  87: 914-927. 

Meltzer, Allan H and Rickard, Scott F.  1983.  Tests of a Rational Theory of the Size of 

Government.  Public Choice.  41: 403-418. 

Mueller, Deannis.  1997.  Perspective of Public Choice.  Cambridge: Cambridge University 

Press 



 270 

Mulligan, Casey B.; Gil, Richard and Sala-i-Martin, Xavier X.  2002.  Social Security and 

Democracy.  Retrieved November 19, 2009 from http://www.bepress.com/ 

bejeap/vol10/iss1/art18/ 

Musgrave, Richard A.  1969.  Fiscal System.  New Haven: Yale University Press. 

Nataray, Sita.  2001.  Age, Bias in Fiscal Policy: Why Does the Political Process Favor the 

Elderly? Manuscript.  Stanford: Stanford University. 

Niskanen, William A.  1971.  Bureaucracy and Representative Government.  New York: 

Aldine-Atherton. 

Niskanen, William A.  1991.  A Reflection on Bureaucracy and Representative Democracy.  In  

 The Budsget Maximizing Bureaucrats.  Andre Blais,  ed.   Pittsburgh: University 

of Pittsburgh Press. 

Nozick, Robert.  1974.  Anarchy, State and Utopia.  Oxford: Basil Blackwel. 

Oates, Wallace E.  1988.  On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: a Survey.  In Tax 

and Facial Federalism: Essays in Honors of Russell Mathews.  Sydey: Australia 

University Press.  Pp.65-82.    

Oates, Wallace E.  1989.  Searching of Leviathan: a Reply and Further Reflection.  American 

Economic Review.  79: 570-583. 

Olson, Mancur.  1965.  The Logic of Collection Action: Public Good and Theory of Groups.  

Cambeidge: Harward University Press. 

Pampel, Fred C. and Williamson, John B.  1989.  Age, Class, Politics and the Welfare State.  

Cambridge: Cambridge University Press. 

Peacock, Alan T.  and Wiswman, Jack.  1967.  The Growth of Public Expenditures in the 

United Kingdom.  London: Allen & Unwin. 

Peltzman, Sam.  1980.  The Growth of Government.  Journal of Law and Economic.  23: 209-287. 

Pichit Likitkijsomboon.  1985.  Taxation and Income Distribution in Thailand: a Case Study for 

 1981.    Mater’s thesis Thamasat University.  (In Thai) 

Raghbendra, Jha.   2001.  An Empirical Analysis of the Impact of Public Expenditures on 

  Education   and Health on Poverty in Indian States.  Working Papers 998, Queen's 

 University.  



 271 

Rodrick, Dani.  1998.  Why Do More Open Econmies Have Bigger Governments?.  Journal of 

 Political  Economy.   106: 997-1033. 

Rosen, Harvey S.  1999.  Public Finance.  New York: McGraw-Hill. 

Sadharshan Canagarajah and Xiao Ye.  2001.   Public Health and Education Spending in Ghana in 

  1992–1998: Issues of Equity and Efficiency.  Policy Research Working Paper Series 

  2579, The World Bank. 

Shenggen,  Fan; Zhang, Xiaobo and Rao, Neetha.  2004.  Public Expenditure, Growth, and 

Poverty Reduction in Rural Uganda.  DSGD discussion papers 4, International 

Food Policy Research Institute (IFPRI).  

Stasavage, David.  2005.  Democracy and Education S[ending in Africa.  American Journal of 

Political Science.  49: 343-358. 

Stephens, John D.  1979.  The Transition from Socialism to Capitalism.  Urbana, III: 

University of Illinois Press. 

Stewart, Frances.  1999.  Income Distribution and Development.  A Paper Presented to 

UNCATED Meeting, Bangkok Thailand  

Tabellini, G.  1992.  A Positive Theory of Social Security.  Milano: IGIER. 

Titmuss, Richard M.; Abel-Smith, B. and Titmuss, K.  1974.  Social Policy: an Introduction.  

London: Allen & Unwind.   



 
ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ นามสกุล    นายวรพงศ  ตระการศิรินนท 
 
ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) เกียรตินยิม

อันดับสอง 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2536 
 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2539 
 
 นิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 
 
ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2539-2548 
 เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 
 สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
 กรุงเทพฯ 
 
 พ.ศ. 2548-ปจจุบัน 
 อาจารย 
 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 เชียงใหม 
 


	ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
	บทที่ 3 กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4 นโยบายสังคมและการกระจายรายได้ของไทย
	บทที่ 5 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคม
	บทที่ 6 ผลการศึกษารายจ่ายสาธารณะด้านสังคมต่อการกระจายรายได้
	บทที่ 7 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน



