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การลงทุนทางศึกษามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หากประเทศใดมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตลาดแรงงาน และประเทศชาติ โดยเฉพาะภายใต้สภาวะโลกแบบ VUCA[1] ที่
ทุกอย่ างหมุน เร็ ว ขึ้น มากกว่า อดีตจากการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า
เทคโนโลยีดิสรัปชั่น รวมถึงวิกฤตล่าสุดโรคโควิด 19 ยิ่งทาให้เห็นถึงความจาเป็นของการสร้างคนที่มีทักษะ
หลากหลาย เพื่อให้สามารถปรับตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์
ประโยชน์การลงทุนการศึกษา: สร้างอาชีพ ความเท่าเทียมทางรายได้ และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในทางเศรษฐศาสตร์ โมเดล Endogenous growth[2] อธิบายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การพัฒนาทุนมนุษย์ คือ การเพิ่มความรู้และทักษะให้แรงงานซึ่งมีผลดีต่อการ
เพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานได้มาก จนสามารถหักล้างผลของการลดน้อยถอยลงของผลผลิตหน่ว ย
สุดท้าย และอัตราการเสื่อมของทุนทางกายภาพ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ หากประเทศใด
ยิ่งมีสัดส่วนของทุนมนุษย์ต่อทุนกายภาพสูง ก็จะยิ่งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยเพิ่มผลผลิต
ได้มากขึ้น รวมทั้งการศึกษาที่สูงขึ้นยังช่วยสร้างแรงงานที่สามารถผลิตนวัตกรรมได้เองช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต และเพิ่มผลิตภาพของแรงงานขั้นพื้นฐานได้ด้วย
ผลวิจัยของ UNESCO ในปี 2557[3] คาดการณ์ว่าหากสอนนักเรียนทุกคนในประเทศกาลังพัฒนาให้
อ่านออกเขียนได้ จะสามารถลดจานวนคนยากจนทั่วโลกได้ถึง 171 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าการศึกษายังมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
ประโยชน์ของการลงทุนทางการศึกษา[3] [4] [5] มีหลายมิติทั้งต่อแรงงานคือ ทาให้มีโอกาสเลือกงานที่
เหมาะสมกับความชอบและความถนัด และมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งระหว่างบริษัทและ
ภาคเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ต่อนายจ้างคือ ช่วยเพิ่มผลิตภาพของบริษัทและทาให้เกิดการคิดค้นนวัต กรรม
ใหม่ ส่วนผลประโยชน์ต่อสังคมคือ ทาให้เกิดการเลื่อนสถานะทางสังคม (Social mobility) เช่น การที่คนรุ่น
พ่อแม่มีก ารศึกษาสู งจะทาให้ คนรุ่ น ลู ก ได้รับ การศึ ก ษาสู ง ขึ้นด้ว ยเพราะครอบครัว เห็ น ความส าคั ญ ของ
การศึ ก ษา ท าให้ ค นรุ่ น ต่ อ มามี ห น้ า ที่ ก ารงานและรายได้ ที่ มั่ น คง ลดปั ญ หาความยากจนและปั ญ หา
อาชญากรรมได้
นอกจากนี้ การศึกษายั งมีส่ ว นช่ว ยสร้ างสภาพแวดล้ อ มที่ส่ ง เสริ มความเท่ าเทีย ม ทั้งในการออก
ความเห็นในสังคม การเรียกร้องสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ สังเกตได้จากคนรุ่นใหม่ที่กล้า
แสดงความคิดเห็นและมีจุดยืนเป็นของตัวเอง
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คุณภาพการศึกษาไทยเทียบกับนานาชาติเป็นอย่างไร?
ไทยลงทุนทางการศึกษาจานวนไม่น้อยถึง 6.2% ของ GDP เป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับมูลค่าการ
ลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วทั้งในออสเตรเลีย (5.8%) เบลเยี่ยม (5.8%) สหรัฐฯ (6.0%) และ สหราช
อาณาจั ก ร (6.2%) ขณะที่ ค่ า เฉลี่ ย ขององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) อยู่ที่ 5.0% โดยนอร์เวย์เป็น
ประเทศที่ลงทุนทางการศึกษาสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่ม OECD อยู่ที่ 6.5% ของ GDP แต่ถ้าดูคุณภาพการศึกษา
พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลประเมิน PISA ของประเทศกลุ่ม OECD[6] ด้านคณิตศาสตร์ 488 คะแนน วิทยาศาสตร์
489 คะแนน และการอ่าน 489 คะแนน สูงกว่าคะแนน PISA ของไทยที่มีคะแนนคณิตศาสตร์ 419 คะแนน
วิทยาศาสตร์ 426 คะแนน และการอ่าน 393 คะแนน ทั้ง ๆ ที่ไทยมีสัดส่วนการจัดสรรทรัพยากรลงทุน
ทางการศึกษาสูงกว่าของ OECD
รีเทิร์นการลงทุนการศึกษาของไทย: ไม่น้อยหน้าชาติใด
ผลการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนโดยใช้วิธี Cost-Benefit Analysis[7] จากกรณีศึกษาโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง: สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน [8] ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) และมีสมมุติฐานว่ากระแสรายได้ของผู้รับทุนคานวณตั้งแต่เริ่มทางานจนถึงเกษียณอายุ และเงินเดือน
ที่ได้กลุ่มวิชาชีพด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ) ในสาขาวิชาหลัก 10
อุตสาหกรรม S-Curve ที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ขณะที่ ต้นทุนใช้ข้อมูล
อ้างอิงจากค่ า ใช้จ่ ายการให้ ทุน ทั้ง ส่ ว นที่เ ป็น ค่ าใช้ จ่า ยประจาคื อ งบกลางที่ใช้ พั ฒ นาสถานศึ ก ษา และ
ค่าใช้จ่ายแปรผันที่มอบให้ต่อหน่วยผู้รับทุนหรือต่อสถานศึกษา
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พบว่ า รายได้ โ ครงการมู ล ค่ า 136,100 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น รายได้ โ ครงการปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV)
ประมาณ 28,000 ล้านบาทหรื อคิดเป็น อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)
เท่ากับ 9.8% ใกล้เคียงกับงานศึกษาของไทยในอดีตที่ 7.5% - 9.5% (พลับพลึง, 2019)[9] ซึ่งถือว่าไม่
น้อยหน้าชาติใด โดยค่าเฉลี่ยของ OECD อยู่ที่ 17%[10] โดยสูงสุดคืออิสราเอล (40%) รองลงมาคือ
ตุรกี (36%) และไอร์แลนด์ (32%) ตามลาดับ
ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) การลงทุนทางการศึกษา:
กรณีศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง เมื่อคานวณจากรายได้โครงการฯ

จะเห็นว่าการลงทุนในการศึกษาไทยให้ประโยชน์ทางการเงินในระดับน่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ไทย
ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการการลงทุนเพื่อการศึกษา รวมถึงโจทย์ท้าทายโดยเฉพาะปัญหาช่องว่าง
ระหว่าง “โลกการศึกษา” และ “โลกการทางาน” ที่กว้างมาก ซึ่งเป็นต้นทุนในอนาคตของเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยมียุทธศาสตร์ระดับมหภาคที่เน้นความคุ้มค่า
ของการลงทุนทางการศึกษาทั้งในเชิงการเงินและเชิงคุณภาพ รวมถึงจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อ เพิ่มเติม
ทักษะที่จะตอบสนองความต้ องการของเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น ๆ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและหลัก สูตรที่
หลากหลายที่สามารถเชื่อมโลกการทางานและการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อจะได้ก้าวข้ามการศึกษาแบบ “เสื้อ
โหล” มาสู่การเรียนรู้แบบ “เสื้อสัง่ ตัด” [11] สักที
---------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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