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บทคัดย่อ
การที่ป ระเทศจะพัฒนาได้นัน้ นอกจากการมีภ าวะเศรษฐกิจ ที่เติบโตอย่า งมีเสถีย รภาพ มีการ
กระจายทรัพยากรอย่างทัวถึ
่ งแล้ว สิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ นคือ “คน” ทีท่ ุก
ภาคส่วนของประเทศต้องช่วยกันพัฒนาให้กลายเป็ น “ทุนมนุษย์” เพราะเป็ นไปไม่ได้ทป่ี ระเทศจะพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นได้โดยไม่พฒ
ั นาคน หากพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ชาติทเ่ี กีย่ วกับรายจ่ายสาธารณะจะพบว่ามีจานวนมาก
ถึงเกือบครึง่ หนึ่งของรายจ่ายทัง้ หมดทีล่ งทุนในทรัพยากรมนุษย์ แต่การลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาที่ยาวนาน ดังนัน้ จึง จาเป็ นต้องจ่ายรายจ่ายสาธารณะนี้ในระยะยาว และจาก
การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่รายจ่ายสาธารณะจานวนมากจะจ่ายให้กบั กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็ นการลงทุนใน
คนในระยะยาว ซึง่ หากจะให้ได้ผลอย่างจริงจังต้องมีระบบการประเมินผลทีช่ ดั เจนว่าจานวนเงินทีล่ งทุนในทุน
มนุษย์นนั ้ คุม้ ค่าและให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) มากน้อยเพียงใด
คาสาคัญ: รายจ่ายสาธารณะ, การพัฒนาทุนมนุษย์

ABSTRACT
In order to develop the country, apart from the steady economic growth and the widespread
distribution of resources, the important thing for sustainable development is the "people". So that all
sectors of the country must help together develop "human capital" for the country because it is
impossible to develop sustainably without developing people. Considering the national strategy on
public expenditure, it is found that nearly half of all expenditures are invested in human resources.
However, human resources development must take time to develop, therefore, it is a long-term
investment, and necessary to pay the long-term expenses, the most public spending will be paid to
the Ministry of Education. If it is well effective, there must be clear evaluation of how much money
should be invested in human capital and how much should be returned on investment.
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บทนา
บทบาทสาคัญของรัฐบาลคือการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนชนภายในรัฐมีความกินดีอยู่ดี ทวั ่
หน้ า ภายในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลมีหน้ า ที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรในสังคม การ
กระจายรายได้และความมันคงของสั
่
งคม การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และประสานงบปรมาณของ
1
รัฐบาล ผ่านการใช้นโยบายการคลัง (fiscal policy) ของรัฐบาลซึ่งเป็ นนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่มีการ
เปลีย่ นแปลงระดับการใช้จ่ายของรัฐบาล ภาษีอากร และการก่อหนี้สาธารณะ อันเป็ นเครื่องมือทางการคลัง
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การ
กระจายรายได้ และการจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิตามเป้
าหมาย
์
2
ทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
การให้ความสาคัญกับทุนมนุ ษย์ในประเทศอย่างเป็ นรูปธรรมเริม่ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) เป็ นต้นมา นอกจากนี้ในรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้
ก าหนดให้ร ัฐ มีห น้ า ที่จ ัด ท าบริก ารสาธารณะในด้า นการจัด การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดย
รัฐธรรมนูญฯ ได้กาหนดไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ อีกทัง้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 ในหมวดที่ 6 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ มาตราที่ 71 ได้เน้นย้าความสาคัญดังข้อความตอน
หนึ่งว่า “รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นพลเมืองทีด่ ี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึน้ ”
จากความสาคัญข้างต้น ทาให้ผู้เขียนให้ความสาคัญและพยายามหาคาตอบเป็ นวัตถุ ประสงค์ว่า
1) นโยบายด้านการคลัง โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายสาธารณะส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุ ษย์ของประเทศ
อย่างไร 2) วิเคราะห์ร ายจ่า ยสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุ นมนุ ษ ย์ โดยผู้เขีย นอธิบ ายโดยใช้วิธี
การศึกษาจากเอกสาร รวมไปถึงข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่ บทความ รายงานการศึกษา รายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากหน่วยงานภาครัฐ เป็ นต้น

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิ จที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์
1.1 ความหมายของทุนมนุษย์
คาว่า “ทุนมนุ ษย์” แปลมาจากภาษาอังกฤษ คือ Human Capital แบบตรงตัว ได้ถูกนามาใช้ใน
ความหมายต่างๆ เช่น Theodore W. Schultz กล่าวว่า ทุนมนุษย์คอื ความสามารถหลายๆ อย่างทีอ่ ยู่ในตัวคน
ทัง้ ทีต่ ดิ ตัวมาแต่กาเนิด (Innate) หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลทีเ่ กิดมาจะมียนี ส์เฉพาะของแต่
ละบุคคลซึง่ จะเป็ นตัวบ่งชีค้ วามสามารถ คุณลักษณะเหล่านี้เป็ นคุณลักษณะทีม่ คี ุณค่า ซึง่ คุณค่านี้จะเพิม่ ขึน้
เมื่อ มีก ารลงทุ น ที่เ หมาะสม 3 Gary Becker ได้ก ล่ า วถึง ทฤษฎีทุ น มนุ ษ ย์โ ดยมุ่ ง เน้ น การลงทุ น ไปที่ข ีด

1

Musgrave, R.A. and P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, 5th edition, McGrawHill,1989, pp.216-217
2
ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย, การคลังสาธารณะ. (กรุงเทพมหานคร:เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2552),หน้า 175
3
Schultz, W. T., Investment in human capital: The role of education and research. (New York : Free
Press. 1971)
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ความสามารถและทักษะในการทางานของบุคลากรในองค์กร 4 และ Lynda Gratton and Sumantra Ghoshal
กล่าวว่าทุนมนุ ษย์คอื ส่วนผสมของ 3 สิง่ คือ 1)ทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital) ประกอบด้วย ความรู้
และความสามารถในการเรียนรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะ ทักษะ ประสบการณ์ทค่ี นสะสมไว้ รวมทัง้ ความรูท้ อ่ี ยู่
ในตัวเราทีเ่ รียกว่า Tacit Knowledge 2) ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์
3) ทุน ทางอารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้ว ยคุณลักษณะต่ า งๆ เช่ น การรับ รู้ต นเอง(SelfAwareness) ความมีศกั ดิศรี
์ (Integrity) การมีความยืดหยุ่น (Resilience) 5
นอกจากนี้ หากศึกษาความหมายของทุนมนุ ษย์ของ Barney จะพบว่าทรัพยากรที่เป็ นทุนมนุ ษย์
ได้แก่พนักงานทีไ่ ด้รบั การอบรม ประสบการณ์ทส่ี ะสมอยู่ในตัวพนักงาน ค่านิยม ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทุนของ
องค์การไม่ใช่เป็ นเพียงแต่สงิ่ ทีม่ องเห็นได้เท่านัน้ ยังรวมทุนทีม่ องไม่เห็น เช่น ทุนทางปั ญญา สาหรับทุนทีจ่ ะ
ทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันนัน้ จะต้องเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวของเจ้าของทุน และไม่สามารถถ่าย
โอนไปให้ผอู้ ่นื ได้ ซึง่ ได้แก่ ทุนมนุษย์6
การปรับเปลีย่ นจากทรัพยากรมนุษย์ไปเป็ นทุนมนุษย์เกิดจากการปรับเปลีย่ นของสังคมอุตสาหกรรม
ไปสู่สงั คมการใช้ความรู้ โดยรูปแบบของทุนขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาของการพัฒนา กล่าวคือ ในยุคเกษตรกรรม
กิจกรรมทีน่ าไปสูร่ ายได้หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การทาการเพาะปลูก ดังนัน้ ทีด่ นิ จึงถือได้ว่า
เป็ นปั จจัยที่มคี วามสาคัญ ยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ทาให้เกิดรายได้คอื การผลิตสินค้า ดังนัน้
วัตถุดบิ เครื่องจักรจึงมีความสาคัญ แต่เมื่อโลกได้ปรับเข้าสูย่ ุคของเศรษฐกิจทีต่ ้องพึงพาความรู้ กิจกรรมทีจ่ ะ
ทาให้เกิดรายได้จงึ ต้องเป็ นตัวความรูแ้ ละการให้บริการ ดังนัน้ ความรูแ้ ละทุนมนุษย์จงึ มีความสาคัญ7
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ภาพรวมกระบวนการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามช่วงต่างๆ ดังนี้
1.2.1 ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-4
แนวความคิดพืน้ ฐาน การเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะทาให้คนไทยทุกคน
มีชีวิตความเป็ น อยู่และคุ ณภาพชีวิตที่ดีข้นึ โดยปริยาย ช่อ งว่างระหว่างกลุ่มอาชีพ ระหว่ างภูมิภ าค และ
ระหว่า งเมืองกับชนบท แนวทางการพัฒนาที่มุ่งลดช่องว่ างของการกระจายรายได้ โดยส่ง เสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรควบคู่ไปกับนโยบายในการลดอัตราการเพิม่ ของประชากร การขยายและการ
กระจายบริการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยและโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ที่จาเป็ น ภาครัฐเป็ นกลไกหลักใน
การจัดทาแผนพัฒนาโดยกลุ่มนักวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อสร้างพื้นฐานรองรับการ
ลงทุ นของภาคเอกชนในระยะต่ อมา การดาเนิน งานตามแผนเป็ น การสังการจากบนลงล่
่
า งโดยอาศัยมติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานนาไปปฏิบตั โิ ดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
4

Becker, Gary S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to
Education, 3rd ed., Chicago: University of Chicago Press, 1993
5
Gratton; Ghoshal, Sumantra, "Managing Personal Human Capital", European Management Journal,
Feb. 2003, Vol. 21, Iss. 1, p. 1-10.
6
Barney, J., “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, vol. 17,
1991,pp. 99-120.
7
นิสดารก์ เวชยานนท์, ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริ หารงานบุคคลภาครัฐของไทย(พ.ศ.2418ปัจจุบนั ). (นนทุร:ี รัตนไตร, 2556), หน้า 5
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1.2.2 ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5-7
ประเทศเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึน้ ช่องว่างความยากจนของคนในชนบทยังคงอยู่
ในระดับสูง การกาหนดเป้ าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ไม่เน้นการเร่งขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสาคัญต่อการกระจายรายได้ และคานึงถึงวัตถุประสงค์ดา้ นอื่นๆ ทัง้ ด้านสังคม
รวมทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเน้นกระบวนการพัฒนาทีล่ กึ ลงไปในระดับพืน้ ที่ โดยยึดพืน้ ทีเ่ ป็ น
ฐานในการพัฒนา (Area-Base) และได้รเิ ริม่ แนวคิดการจัดทางบประมาณตามแผนงาน (Program Budgeting)
ทาให้หน่ วยงานสามารถจัดทาแผนปฏิบตั ิการที่ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ได้มากขึน้ ภาคเอกชนเริม่ เข้ามามี
บทบาทร่วมในการวางแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบของกลไกคณะกรรมการต่างๆ เช่น คกก.
พัฒนาชนบทแห่งชาติ คกก. พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก คกก. ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปั ญหาเศรษฐกิจ
1.2.3 ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10
ปรับเปลี่ยนแนวคิด โดยมุ่ง ให้คนเป็ น ศูน ย์ก ลาง เปิ ดโอกาสให้ทุ กฝ่ ายมีส่ว นร่ วมในทุ ก
ขัน้ ตอนของการพัฒ นาและครอบคลุ ม ทุ ก มิติ น าไปสู่ก ารก าหนดวิส ัย ทัศ น์ ใ นอนาคต การวางแผนได้
ปรับเปลีย่ นรูปแบบเป็ นแผนเชิงยุทธศาสตร์ทม่ี งุ่ กาหนดทิศทางการทางานร่วมกันเพื่อรองรับความผันผวนของ
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ครอบคลุมมิตกิ ารพัฒนาทีก่ ว้างขวาง ทว่าขาดจุดเน้นทีช่ ดั เจน ตลอดจนขาดแนวทาง
และกลไกขับเคลื่อนทีเ่ ป็ นรูปธรรม เน้นแนวทางการแปลงแผนงาน โครงการ และมาตรการทีย่ ดึ พืน้ ที่ ภารกิจ
และการมีส่วนร่วม (Area Function Participation: AFP) รวมทัง้ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน ภาครัฐ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินทีจ่ ดั ทาขึน้ จากการบูรณาการแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และนโยบายของรัฐบาลเป็ นเครื่องมือสาคัญ
1.2.4 สาระสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มวี สิ ยั ทัศน์ คือ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็ นธรรมและมีภูมคิ ุม้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง มียุทธศาสตร์ 6 ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความเป็ น
ธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคเกษตรและความมันคงทางอาหารและพลั
่
งงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยังยื
่ น ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าค ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
เตรียมการรองรับความเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศและสภาพแวดล้อม และการสังคมคาร์บอนต่ าและเป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 จะเกีย่ วข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกด้านดังนี้ คือ 1. ปรับโครงสร้าง
และการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มภี ูมิคุ้มกันต่ อการเปลี่ยนแปลง 3.
ส่งเสริมการลดปั จจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ 4. ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
สังคม
หากพิจ ารณาถึงการพัฒนาทุน มนุ ษ ย์ใ นระดับ มหภาค จะพบว่ า ในช่ วงแรกจนกระทัง่
แผนพัฒนาฉบับที่ 7 รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
จนกระทังแผนพั
่
ฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงได้เริม่ ให้ความสาคัญกับทุนมนุษย์อย่างจริงจัง จนถึงปั จจุบนั
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2. นโยบายการคลังที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์
2.1 ความหมายและแนวคิ ดของนโยบายการคลัง
นโยบายการคลังเป็ นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทีม่ บี ทบาทมากในการใช้เป็ นเครื่องมือในการ
ที่จะบรรลุเป้ าหมายและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อบรรลุเป้ าหมายรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะสัน้ หรือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทัง้ เป้ าหมายเรื่อง
การกระจายรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
นโยบายการคลังเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจในการเก็บภาษีอากร การตัดสินใจในการใช้จ่ายของรัฐบาล
และการตัดสินใจเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินด้วย นโยบายการคลังหากไม่นา
นโยบายการเงินมาพิจารณาด้วยจะเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการหารายได้ของรัฐบาลจากการจัดเก็บ
ภาษีอากร และการใช้จ่ายของรัฐบาล8
แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของนโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ
กลุ่มแรก นักเศรษฐศาสตร์สานักคลาสสิกและแนวร่วม เห็นว่า นโยบายการคลังไม่สามารถเพิม่ หรือ
ลดผลผลิต รายได้ และการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าในระยะสัน้ อาจมีผลบ้างแต่ในระยะยาวผลการ
เปลีย่ นแปลงของรายได้และการจ้างงานอันเนื่องมาจากการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวหรือนโยบายการ
คลัง แบบขาดดุ ลจะถู ก หัก ล้า ง จากการเปลี่ย นแปลงในทิศ ทางตรงข้า มของอุ ป สงค์ร วมของภาคเอกชน
นอกจากนี้ยงั มีมุมมองว่าการหารายได้มาสนับสนุ นงบประมาณแบบขาดดุลของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็ นการกูห้ รือ
การลดภาษีจะถูกหักล้างด้วยการลดลงของรายจ่ายของภาคเอกชน
กลุ่มที่สอง สานักเคนส์เชียน (Keynesian) เห็นว่านโยบายการคลังจะมีประสิทธิภาพในการควบคุม
อุปสงค์รวมและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับทีต่ อ้ งการได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีเ่ กิดภาวะ
เศรษฐกิจ ตกต่ า นโยบายการคลัง โดยผ่า นเครื่ องมือรายจ่ ายและภาษีจะช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับนโยบายการเงิน ผลการหักล้างมีไม่มากทัง้ นี้เพราะอุปสงค์ของภาคเอกชน (การ
บริโภคและการลงทุน) ยืดหยุ่นกับอัตราดอกเบีย้ ค่อนข้างน้อย รวมทัง้ ความต้องการถือเงินของประชาชนมีการ
สนองตอบต่ออัตราดอกเบีย้ ค่อนข้างสูง
การเห็นแย้งในเชิงทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์ทงั ้ สองกลุ่มนาไปสู่การวิจยั เชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุ น
แนวคิดของแต่ละกลุ่ม
2.2 นโยบายการคลังที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์
นโยบายการคลังมีทงั ้ ด้านรายได้ผ่านเครื่องมือภาษี และนโยบายการคลังด้านรายจ่าย ซึง่ ในส่วนนี้
รัฐบาลจะใช้มาตรการทางด้านรายจ่ายในการแก้ไขปั ญหาความเหลื่อมล้าของรายได้ และการกระจายรายได้ให้
เกิดความเป็ นธรรม โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มรี ายได้น้อยหรือผู้ท่คี วร

8

ณาตยา เด่นพงศ์สนั ต์, ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับนโยบายการคลัง.กระทรวงการคลัง,จาก http://
fpolumfpo.go.th/fpolcmui/, 2552.
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ช่วยเหลือโดยสามารถดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ การใช้จ่ายในลักษณะของสวัสดิการ และการใช้จ่ายใน
ลักษณะของการเพิม่ พูนความสามารถ9
2.2.1 การใช้จ่ายในลักษณะสวัสดิการ เป็ นการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยโดยตรง โดยช่วยเหลือให้ผู้มรี ายได้น้อยได้มโี อกาสใช้สนิ ค้าและบริการที่จาเป็ นต่อการครองชีพ
มากขึน้ หรือได้รบั หลักประกันในชีวติ ความเป็ นอยู่ เช่น โครงการเคหะสงเคราะห์ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้
มีรายได้น้อยในด้านการรักษาพยาบาล และโครงการให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผมู้ รี ายได้
น้อย เป็ นต้น
2.2.2 การใช้จ่ายในลักษณะของการเพิม่ พูนความสามารถ เป็ นการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อ
เพิม่ พูนความสามารถของผู้มรี ายได้น้อยและผู้ดอ้ ยโอกาส เพื่อให้คนเหล่านี้มคี วามสามารถในการประกอบ
อาชีพและหารายได้เพื่อเลีย้ งตนเองและครอบครัวต่อไป การใช้จ่ายในลักษณะนี้ ได้แก่ โครงการฝึ กอาชีพแก่ผู้
ว่างงาน โครงการปฏิรปู ทีด่ นิ โครงการชลประทาน และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว การใช้จ่าย
ของรัฐบาลในลัก ษณะของการเพิ่ม พูนความสามารถนี้ เป็ น การให้ค วามช่ว ยเหลือผู้มีร ายได้น้อ ยเพื่อ ให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป โดยทีร่ ฐั บาลไม่จาเป้ ฯต้องคอยให้การช่วยเหลืออยู่ตลอด
จากข้างต้นจะเห็นว่านโยบายการคลังจะเน้นในเรื่องเศรษฐกิจและในส่วนของด้านการพัฒนาทุน
มนุษย์จะอยู่ในเรื่องนโยบายด้านการศึกษาเป็ นส่วนมากเช่น นโยบายการเรียนฟรี เป็ นต้น

3. รายจ่ายสาธารณะที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์
3.1 แนวคิ ด ทฤษฎีรายจ่ายสาธารณะ
รายจ่ า ยสาธารณะ (public expenditure) หมายถึง การใช้จ่ ายของรัฐบาล เพื่อรักษาระดับ
การดาเนินงานขัน้ พืน้ ฐานให้สามารถดาเนินงานได้ดี และการใช้จ่ายเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม 10 โดย
รายจ่ายสาธารณะมีความสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับการบริหารงานของรัฐบาล
รายจ่ายที่สาคัญที่สุดของรัฐบาลคือการใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับการดาเนินงานขัน้ พื้นฐานของรัฐบาล
เพื่อให้สามารถดาเนินไปได้ดว้ ยดี เช่น การใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใ น
และการป้ องกันประเทศ 2) การใช้จ่ายเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม เป็ นการจ่ายเกีย่ วกับกิจการต่าง
ๆ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เช่น การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม การจัดสรรการ
กระจายรายได้ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
รายจ่ายนี้เน้นการลงทุนของรัฐบาล 3) การใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็ นการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือต่ างประเทศโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ ของ
ประเทศเป็ นสาคัญ
3.1.1 ทฤษฎีการใช้จ่ายของรัฐบาล แบ่งออกเป็ นการใช้จ่ายตามตัวแบบมหภาคและตัวแบบ
จุลภาค
9

สุภาสินี ตันติศรีสขุ และจีระ ประทีป, หน่ วยที่ 4 นโยบายการคลังกับเศรษฐกิ จและการเมือง
มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช สาขาวิ ทยาการจัดการ ใน เอกสารการสอนชุดวิ ชาการคลังและงบประมาณ. (ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1), (นนทบุร:ี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), หน้า 16
10
พนม ทินกร ณ อยุธยา, การบริ หารงานคลังรัฐบาล เล่ม 2 : การบริ หารงานคลังรัฐบาลมหภาค 2. (พิมพ์ครัง้
ที่ 2), (กรุงเทพมหานคร: ศิลป์ สยามการพิมพ์, 2534). หน้า 287.
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1) การใช้จ่ายของรัฐบาลในตัวแบบเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)
Richard A. Musgrave (1989) นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวสหรัฐอเมริกา กล่าว
ว่าในช่วงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ การใช้จ่ายของรัฐบาลเป็ นการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความ
จาเป็ นในการลงทุนในสังคม (Overhead Capital) เช่นการก่อสร้างถนนหนทาง ท่าเรือ แหล่งพลังงานต่างๆ
มากกว่าด้านอื่นๆ ด้วยขนาดของการใช้จ่ายและสัดส่วนของการลงทุนของภาครัฐทีส่ งู สินค้าทุนและตลาดทุน
ต่ า งๆ ที่ร ัฐ บาลได้สร้า งขึ้น มา จะเป็ น ปั จ จัย รองรับ ของการเกิด ของโรงงานและอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ใน
ภาคเอกชน11
Otto Eckstein (1964) ได้กล่าวถึงผลงานที่ Adolph Wagner นักเศรษฐศาสตร์ ชาว
เยอรมันนีได้เขียนไว้ในปี ค.ศ. 1883 โดยเรียกชื่อทางกฎหมายทีค่ น้ พบนัน้ ว่า “กฎการขยายกิจการของภาครัฐ
ออกไปสู่อย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด”12 ซึง่ เป็ นการสารวจจากการใช้จ่ายสาธารณะของประเทศทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้า
ในศตวรรษที่ 19 ว่าแรงผลักดันในการเกิดแรงก้าวหน้ าทางสังคมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ อขนาด
เศรษฐกิจทัง้ ในภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เศรษฐกิจในภาครัฐและ Musgrave เรียกกฎดังกล่าว
ว่า Law of Rising Public Expenditures หรือกฎการเพิม่ ขึน้ ของการใช้จ่ายสาธารณะโดยเรียกอย่างง่ายว่ากฎ
ของวากเนอร์ Wagner’s Law ซึง่ มาจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ อดอล์ฟ วากเนอร์(Adolph Wagner)
โดยการที่ภาครัฐมีส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนของการใช้จ่ ายภาครัฐต่ อรายได้ประชาชาติของประเทศที่มี
แนวโน้มสูงขึน้ เรื่อยๆ อันมีผลสืบเนื่องมาจากปั จจัยการเมืองและเศรษฐกิจ เช่นในแง่ของเศรษฐกิจอธิบายได้
ว่ า ประชาชนมีอุ ป สงค์ต่ อ บริก ารของรัฐในด้า นต่ า งๆ เพิ่ม ขึ้น เป็ น ขัน้ ๆ จากความต้อ งการพื้น ฐาน เช่ น
การศึกษาขัน้ ต้น เป็ นการศึกษาในระดับสูงขึน้ บริการอนามัยที่ดขี น้ึ เมื่อประชาชนมีรายได้สูงพ้นขีดความ
ยากจนอาจต้องการให้มีสวนสาธารณะ รถไฟความเร็วสูง ตลอดจนการสารวจอวกาศ ฯลฯ ในลักษณะที่
สัมพันธ์กบั รายได้ของประชาชนทีเ่ พิม่ ขึน้
ข้อสรุปของ Wagner ดังกล่าวเป็ นการศึกษาและพิจารณาการเปลีย่ นแปลงการใช้จ่ายของ
รัฐบาลในช่วงระยะเวลายาวนานมากกว่าในระยะสัน้ ๆ โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
1) หน้าทีต่ ่างๆ ทีร่ ฐั บาลเคยปฏิบตั แิ ต่ดงั ้ เดิม เช่นการป้ องกันประเทศ การรักษาความสงบ
ภายใน และการจัดระเบียบของสังคมนัน้ จะมีการขยายขอบเขตของการทางานกว้างขวางขึน้ จริงจังมากขึน้
ทัง้ นี้เศรษฐกิจและสังคมได้เจริญเติบโตและมีความสลับสับซ้อนมากขึน้ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในกา รบริหาร
ต่างๆ เหล่านัน้ จะมีราคาแพงขึน้ ทาให้การใช้จ่ายของรัฐบาลจาเป็ นต้องเพิม่ ขึน้ อย่างไม่มที างหลีกเลีย่ งได้
2) ขอบเขตการบริหารงานของรัฐบาลทุกระดับมักจะขยายใหญ่ขน้ึ ทาให้รฐั บาลจาเป็ นต้อง
ผลิตบริการใหม่ๆ เพื่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เพิม่ ขึน้ และเกิ ดขึน้ ใหม่ตามสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รัฐบาลสมัยใหม่มกั จะให้สวัสดิการแก่ประชาชนมากขึน้ หรือเข้ามาแก้ไข้
ปั ญหาสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นพิษ หรือคอยป้ องกันการเอารัดเอาเปรียบของธุรกิจ เป็ นต้น
3) ในกรณีของประเทศที่ต้องเร่งวางแผนเร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจนัน้ ย่อมยอมรับความ
จาเป็ นทีร่ ฐั บาลจะต้องมีสว่ นร่วมในการลงทุนสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจมากขึน้ ซึง่ ทาให้บทบาทหน้าทีใ่ นทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐบาลขยายใหญ่ขน้ึ

1989.

11

Musgrave, R.A. and P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, 5th edition, McGraw-Hill,

12

Otto Eckstein, Public Finance. Newjersey : Prentice – Itall Inc., 1964, p.21
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4) นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ทาให้รฐั บาลขยายบทบาทการ
ทางานของรัฐบาล เช่น การเพิม่ ขึน้ ของประชากรและการทีป่ ระชาชนอพยพเข้าอยู่ในตัวเมืองมากขึน้ หรือการ
ขยายตัวของเหล่าชุมชน ย่อมทาให้รฐั บาลขยายการทางานงานหรืบริการของตนมากขึน้
Alan T. Peacock Jack Wiseman (1961) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษแห่ง London
School of Economics ได้ทดสอบแนวคิดของ Wagner โดยใช้ประเทศอังกฤษเป็ นกรณีศกึ ษา และพบว่า กฎ
ของ Wagner ยังคงเป็ นจริง โดยได้ศกึ ษาเพิม่ เติมและให้แนวคิดดังนี้13
1) จากการศึกษาของทัง้ Peacock และ Wiseman โดยอาศัยข้อมูลทางประเทศอังกฤษ
ในการศึกษาพบว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของรัฐบาล มีแบบแผนที่ไม่สม่าเสมอและมีลั กษณะทีก่ ระโดด
ในช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางสังคมครัง้ ใหญ่ เช่น ในสภาวะสงคราม หรือประเทศทีป่ ระสบภัยพิบตั สิ าธารณะ
2) ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิออกเสี
ยงเลือกตัง้ เป็ นสาเหตุสาคัญของขยายการบริการของรัฐแต่ใน
์
ขณะเดียวกันก็ไม่อยากเสียภาษี ซึง่ เป็ นลักษณะความขัดแย้งกันเองทีแ่ อบแฝงอยู่ในตัวประชาชน
3) รายจ่ายของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ เนื่องจากเศรษฐกิจเจริญเติบโต ระบบภาษีและอัตราภาษีท่ี
คงที่ รัฐก็ยงั สามารถเพิม่ การใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
เกริกเกียรติ พิพฒ
ั เสรีธรรม (2552) ได้อธิบายแนวคิดของ Wagner ว่าแนวโน้มการเพิม่ ขึน้
ของรายจ่ายสาธารณะอาจจาแนกช่วงการเปลีย่ นแปลง โดยอาจลาดับขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงได้ดงั ้ นี้14
1) ช่วงระดับการขยายตัวทีส่ ูงขึน้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของการใช้จ่ายและการจัดเก็บ
ของภาษีอากรหรือรายได้ของรัฐบาลแล้วปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา รายจ่ายและรายได้ของรัฐบาลจะอยู่ใน
ลักษณะส่วนสัดกัน การเพิม่ ของรายจ่ายทีส่ ามารถปรับตัวได้สดั ส่วนกับรายได้ภาษีอากรนัน้ อาจรียกได้ว่า
เป็ นช่วงทีร่ ะดับรายจ่ายขยับตัวสูงขึน้ หรือ Displacement Effect อย่างไรก็ตามระดับรายจ่ายของรัฐบาลมี
แนวโน้ มที่ขยับตัวสูงขึน้ ตลอดเวลา และรัฐบาลจะต้องพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้ พอเพียงกับรายจ่ายที่
เพิม่ ขึน้
2) ช่วงของการตรวจสอบของการใช้จ่าย เมื่อระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลได้อยู่ในช่วงระดับ
ที่มกี ารขยับตัวอยู่ระยะหนึ่งแล้ว การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางสังคมเศรษฐกิจจะมีเหตุการณ์ ใช้จ่ายของ
รัฐบาลมีการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วกว่าการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ภาษีอากรซึง่ ทาให้เกิดปั ญหาการขาดดุลทางการ
คลังของรัฐบาล ทาให้มกี ารตรวจสอบหรือการทบทวนนโยบายเกีย่ วกับการใช้จ่ายและการเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาล ซึง่ อาจเรียกว่าช่วงของการตรวจสอบการใช้จ่ายหรือ Inspection Effect จะต้องมีการทบทวนหรือการ
ตัดทอนรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของรัฐบาล
3) ช่วงระดับของภาษีทย่ี อมรับ เมื่อระดับของรายจ่ายของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วกว่า
รายได้จากภาษีจากอากรจนทาให้เกิดปั ญหาจากการขาดดุลทางการคลังแล้ว ทัง้ รัฐบาลและประชาชนก็ร่วมกัน
ทบทวนตรวจจนนโยบายการใช้จ่ายและการจัดเก็บภาษี ใหม่เพื่อให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไป ในการทบทวนนโยบายเกีย่ วกับรายได้และการใช้จ่ายดังกล่าวนัน้ นอกจากจะ
ได้มกี ารทบทวนโนบายการใช้จ่ายแล้ว ก็มกั จะมีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ในระดับทีป่ ระชาชนส่วน

13

Peacock, Alan T. and Jack Wiseman, The Growth of Public Spending in the United Kingdom.
Princeton, NJ: Princeton University Press. 1961.
14
เกริกเกียรติ พิพฒ
ั น์เสรีธรรม, การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. (พิมพ์ครัง้ ที่ 6). (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541).
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ใหญ่ยอมรับได้ ซึง่ อาจเรียกว่า ช่วงระดับภาษีทต่ี อ้ งยอมรับ หรือ Tax Tolerance กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่
จะยอมรับให้รฐั บาลเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายเท่าทีจ่ าเป็ นของรัฐบาลทีเ่ พิม่ ขึน้
4) การทบทวนบทบาทของรัฐบาลกลาง กล่ า วว่า ลักษณะการใช้จ่ า ยของรัฐบาลมีก าร
เปลีย่ นแปลงไปตามลาดับขัน้ ทีก่ ล่าวมานัน้ ซึง่ ในแนวทางการเปลีย่ นแปลงจากรัฐบาลกลางมีบทบาทมากขึน้
เรื่อยๆ ที่เรียกว่า Concentration Effect และได้ชใ้ี ห้เห็นในกรณีของประเทศอังกฤษที่ได้ทาการศึกษานัน้
ปรากฏว่าบทบาททางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางจะเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ส่วนบทบาทของรัฐบาลท้องถิน่ จะลด
ความสาคัญลง
2) การใช้จ่ายของรัฐบาลในตัวแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)
Paul A. Samuelson (1954) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับรายจ่ายสาธารณะในแนว
เศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยสรุปดังนี้15
1) การจัดสรรทรัพยากรดีทส่ี ดุ ในกรณีทส่ี นิ ค้าเป็ นสินค้าสาธารณะซึง่ อยู่ในระดับ
ทีต่ น้ ทุนเพิม่ ของการผลิตสินค้าเท่ากับผลรวมตามแนวตัง้ ของเส้นอุปสงค์ของแต่ละบุคคล
2) ระบบเศรษฐกิจเอกชนไม่สามารถผลิตหรือจัดสรรสินค้าสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จาเป็ นทีร่ ฐั จะต้องเข้า มามีบทบาทในด้านนี้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและประชาชนส่วนใหญ่
ได้รบั ผลประโยชน์ขนั ้ พืน้ ฐานมากทีส่ ดุ
3) เครื่องมือการวิเคราะห์ตามแบบจุลภาคที่นามาประยุกต์ใช้กบั ภาครัฐได้มาก
และแพร่หลายยิง่ ขึน้ คือการวิเคราะห์ตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับการวิเคราะห์การลงทุนของภาครัฐ
4) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หลายทฤษฎีสนับสนุนการมีรฐั บาล เพราะจะช่วยให้ทาให้
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรดีขน้ึ
5) รัฐบาลจะเป็ นผูล้ งทุนสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นสินค้าทางสังคม ได้ดกี ว่าเอกชน
เช่น การสร้างสะพาน ถนน
3.2 หลักการที่ดีเกี่ยวกับรายจ่ายสาธารณะ (Canon of Public Expenditure ) 4 หลัก
3.2.1 หลักของการประหยัด (Canon of Economy)
ทรัพยากรของสังคมทีม่ อี ยู่อย่างจากัด การใช้จ่ายก็ต้องเป็ นอย่างประหยัด หรือการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพยายามไม่ให้เกิดการสูญเปล่า โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ี จะได้รบั
ด้วย มิใช่ค่าใช้จ่ายต่าอย่างเดียว การสูญเปล่าหรือการไม่ประหยัดทีเ่ กิดจากการใช้จ่ายของรัฐบาลอาจเกิดใน
ลักษณะต่างๆ เช่นการทาโครงการผิดพลาดไม่คุม้ ประโยชน์ ล่าสมัย รัวไหล
่
เป็ นต้น
3.2.2 หลักของผลประโยชน์ (Canon of Benefit)
หลัก ของผลประโยชน์ ใ กล้เ คีย งกับ หลัก ของการประหยัด กล่ า วคือ การพิจ ารณาถึ ง
ผลประโยชน์ของโครงการนัน้ และจะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ทป่ี ระเมินออกมาเป็ นตัวเงินด้วย พิจารณาทัง้ สง
คม การเมือง การบริหาร ฯลฯ เช่นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ทางสังคม คานึงถึง
ผลประโยชน์สว่ นรวมของสังคมด้วย โดยพิจารณาถึงผลบรรลุเป้ าหมายของรัฐบาล เช่นการรักษาเสถียรภาพ
15
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ทางเศรษฐกิจ การจัดสรรการกระจายรายได้ของสังคม ตัวอย่างเช่น การทุ่มการใช้จ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจใน
ภาวะซบเซาเพื่อกระตุน้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
3.2.3 หลักของการกลันกรอง
่
(Canon of Sanction)
การใช้จ่ายสาธารณะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดเมื่อการใช้จ่ายต่างๆ ของรัฐบาลได้
ผ่านการกลันกรองในระดั
่
บชัน้ ต่างๆ อย่างรอบคอบโดยรัฐบาลและสภา เมื่อสภาอนุ มตั แิ ล้วต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายของรัฐบาลนัน้ ด้วย
3.2.4 หลักของการสร้างส่วนเกิ น (Canon of Surplus)
การใช้จ่ายของรัฐบาลโดยทัวไปซึ
่
่งในบางขณะอาจมีรายจ่ายมากว่ารายรับได้ทาให้เกิด
งบประมาณขาดดุล ภาวะดังกล่าวรัฐบาลควรกระทาในระยะเวลาพอควรที่ไม่ต่อเนื่องยาวนาน ถ้าทาเป็ น
ประจาหรอทาต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ เมื่อรัฐบาลก่อหนี้มากเกินไปอาจเกิดสภาวะเงินเฟ้ อ
และเป็ นภาวะต่อรัฐบาลในอนาคต ดังนัน้ เพื่อให้รฐั บาลเกิดความระมัดระวังการใช้จ่าย และพยายามหารายได้
เพิม่ ขึน้ รัฐบาลจึงควรยึดหลักการก่อให้เกิดการสร้างส่วนเกินทีร่ ฐั บาลสามารถสะสมไว้ใช้เป็ นประโยชน์ในระยะ
ยาว หรือภาวะทีม่ เี หตุผลความจาเป็ น เช่น ในยามสงคราม หรือในยามทีภ่ าวะเศรษฐกิจซบเซา
3.3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเร่งรัด
วางรากฐานการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นของประเทศ โดยเร่งผลักดันการพัฒนาคนการสร้างอาชีพและรายได้ท่มี นคง
ั่
ให้แก่เกษตรกรและผูม้ รี ายได้น้อย การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั การส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในด้านต่างๆควบคู่กบั การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลในทุกด้าน ทัง้ ด้านความมันคง
่
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การสร้างภูมคิ ุ้มกันทางเศรษฐกิจจาก
ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ด้วยการน้อมนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักใน
การจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน
ยุท ธศาสตร์ก ารจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 255916 ประกอบด้ว ย
8 ยุ ท ธศาสตร์แ ละรายการค่ า ด าเนิ น การภาครัฐ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์แ ละรายการค่ า ด าเนิ น การภาครัฐ
ประกอบด้วยแผนงานรวม 51 แผนงาน ซึง่ ยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นของประเทศ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อวางรากฐานการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของประเทศ โดยเร่งรัดและผลักดัน
ให้มกี ารพัฒนาคนตลอดทุกช่วงชีวติ สร้างอาชีพและรายได้ทม่ี นคงและยั
ั่
งยื
่ นแก่เกษตรกรและผูม้ รี ายได้น้อย
ส่ง เสริม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม พัฒ นาและเพิ่ม รายได้จากการท่ องเที่ย วและบริก าร พัฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทลั ส่ งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ เร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจยั และพัฒนาไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อ
แก้ไขปั ญหาสาคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างยังยื
่ น ขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ตลอดจนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตอย่างเป็ น
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ระบบ ทัง้ นี้ ได้จดั สรรงบประมาณไว้เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 247,342.7ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.1ของวงเงิน
งบประมาณ โดยจาแนกตามแผนงานดังนี้
1.1 แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชี วิต จานวน 10,187.3 ล้านบาท เพื่อ
เร่งรัดและผลักดันให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพชีวติ ที่ดีมี
ศักยภาพเพิม่ ขึน้ ส่งเสริมการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการสนับสนุ นเงินอุดหนุ นเพื่อ
เลีย้ งดูเด็กแรกเกิด135,768 รายสนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ยกระดับมาตรฐาน
ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก ทัว่ ประเทศ ส่ ง เสริม เด็ก วัย เรีย น/นั ก ศึก ษาให้มีท ัก ษะชีวิต ทัก ษะวิช าชีพ โดยให้
ความสาคัญ กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการบริการชุมชนผ่าน ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน และศูนย์อาชีวะอาสาตลอดจนขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ ทักษะวิชาชีพให้แก่
ประชาชน รวมทัง้ สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตามโครงการ หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ส่งเสริมการพัฒนา
และดูแลผูส้ งู อายุ เสริมสร้างเครือข่ายให้มศี กั ยภาพ ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม
กลุ่มวัยตลอดจนส่งเสริมระบบการ ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมันคงในชี
่
วติ หลังวัย
ทางาน
1.2 แผนงานพัฒนาเศรษฐกิ จดิ จิทลั จานวน 4,941.7 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
เทคโนโลยีดจิ ิทลั ให้ทนั สมัย มีความครอบคลุมอย่างทัวถึ
่ ง เท่าเทียมและมีราคาที่เหมาะสม โดยปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั สร้างความมันคง
่
ปลอดภัยและเพิม่ มูลค่าการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีฐานข้อมูลสถิตทิ จ่ี าเป็ นและ
มีความสาคัญ เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการการให้บริการเชื่อมโยงระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาเพิม่ ทักษะ ความรูค้ วามสามารถบุคลากรภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนส่งเสริ มให้ประชาชนได้รบั
โอกาสเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีความสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจทิ ลั เพื่อขยายไปสูส่ งั คมดิจทิ ลั ในทีส่ ดุ
2. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
จัด สรรงบประมาณรายจ่ า ย เพื่อ สนับ สนุ น การขยายโอกาสและพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาให้มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐานอย่ า งทัว่ ถึ ง และเป็ น ธรรม สนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานในระดับ ก่ อ น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนได้รบั
บริการทางการแพทย์แ ละสาธารณสุข ที่มีคุ ณภาพอย่า งทัว่ ถึง พัฒนาระบบประกัน สุข ภาพทุก ระบบ ให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกวัยให้มคี ุณภาพชีวติ ดีขน้ึ และสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างมีคุณภาพ ทัวถึ
่ งและเท่าเทียม
รวมทัง้ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในทุกระดับ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุม้ ครองแรงงาน
ทัง้ ในและนอกระบบ ส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับทักษะฝี มอื และศักยภาพแรงงานไทยทัง้ ระบบ ป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาแรงงานต่ างด้าวและการค้ามนุ ษย์โดยเร่งรัดออกใบอนุ ญาตและจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็ นระบบ ควบคู่กบั การเร่งรัดป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์เพื่อให้
ประเทศไทยได้รบั การยอมรับจากนานาประเทศอนุ รกั ษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ปลูกฝั งเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มศี ลี ธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์และจิตสานึกที่
ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้เด็ก เยาวชน คนพิการ และ
ประชาชนได้รบั การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพทางกายและจิตใจทีด่ ตี ลอดจนเพิม่ ศักยภาพนักกีฬาไทยสู่
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ความเป็ นเลิศและกีฬาอาชีพในระดับสากล ทัง้ นี้ได้จดั สรรงบประมาณไว้เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 994,414.6 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.6 ของวงเงินงบประมาณ โดยจาแนกตามแผนงาน ดังนี้
2.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 425,669.9 ล้านบาท
เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้มโี อกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาในสาขาต่างๆ ทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐาน
อย่ า งทัว่ ถึง เป็ น ธรรม และต่ อ เนื่ อ ง ส่ง เสริม การปฏิรูป การศึก ษาทัง้ ระบบในด้า นคุ ณภาพครู หลัก สูต ร
ห้องเรียนและการใช้เทคโนโลยีดา้ นการศึกษาโดยพัฒนานโยบายแผน และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานและมาตรฐานโรงเรียนในทุกระดับ ผลิตและพัฒนาศักยภาพครูให้มคี ุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิช าชีพ สนับ สนุ น การบริการงานวิช าการแก่ หน่ ว ยงานและประชาชนเพื่อ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ร ะดับ พื้นที่จ ัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ครอบคลุมผูย้ ากไร้ผดู้ อ้ ยโอกาสจัดสรรกองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษา และกองทุนเงินกู้ยมื เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตในสาขาที่เป็ นความต้องการของ
ประเทศ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ แก่ผสู้ าเร็จอาชีวศึกษาให้มคี ุณภาพมาตรฐานมีงานทาและดารงชีวติ อยู่ได้ใน
สังคมตลอดจนสนับสนุ นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยผลิตบัณฑิตสาขาทีข่ าด
แคลนทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ สังคมศาสตร์และเร่งรัดผลิตแพทย์และพยาบาล
เพิม่ ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
2.2 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 89,527.8 ล้านบาท เพื่อให้
ประชากรวัยเรียนตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ สายสามัญและสายอาชี พได้รบั
การศึกษาขัน้ พื้นฐานทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทัง้ สนับสนุ นค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผูป้ กครอง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จยั และนวัตกรรม
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสริมสร้างประเทศไทยให้เป็ นสังคมทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานขององค์ความรู้ มี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจยั และนวัต กรรม โดยให้
ความสาคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจยั และพัฒนาสร้างกระบวนการวิจยั และพัฒนาทีเ่ ป็ น
ระบบ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจยั เพิม่ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนให้บริการแสงซินโครตรอน ข้อมูลดาวเทียมและภูมสิ ารสนเทศประยุกต์ใช้
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม ทีด่ นิ และการเกษตร ทัง้ นี้ได้จดั สรรงบประมาณไว้เป็ น
จานวนทัง้ สิน้ 27,335.5 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมาณ โดยจาแนกตามแผนงาน ดังนี้
3.1 แผนงานส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนา จานวน 22,828.8 ล้านบาท เพื่อให้ประเทศมี
ศักยภาพในการแข่งขันด้านวิจยั และพัฒนายกระดับการวิจยั และพัฒนาทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ในเชิง
พาณิชย์สงั คม และชุมชน สร้างกระบวนการวิจยั และพัฒนาที่เป็ นระบบโดยบูรณาการการทางานระหว่าง
หน่ วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถผลิตบุคลากรด้านวิจยั ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจยั สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจยั ทัง้ ในและ
ต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจยั สร้างองค์ความรูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวมทัง้ พัฒนาระบบมาตรฐานและคุณภาพงานวิจยั ของประเทศ
3.2 แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จานวน
4,506.7 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างสังคมบนเศรษฐกิจฐานความรู้โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มธี รรมาภิบาล จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานภูมภิ าค ส่งเสริมเด็ก เยาวชน
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ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และมีทศั นคติทด่ี ตี ่อวิทยาศาสตร์เพิม่ โอกาสการเข้าถึงการให้บริการด้านวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอ้ มูลดาวเทียมและภูมสิ ารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ
จากข้า งต้ น จะพบว่ า รายจ่ า ยสาธารณะที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์จ ะเกี่ย วข้อ งใน 3
ยุทธศาสตร์ซง่ึ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของประเทศ 2) ยุทธศาสตร์การศึกษา
สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั
และนวัตกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

ทีม่ า: สานักงบประมาณ
จากตารางข้างต้นจะพบว่ายุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศมียุทธศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้อง 3 ยุทธศาสตร์ซ่งึ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นของประเทศจานวน
งบประมาณ 247,342.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.1 2) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม
และคุ ณ ภาพชีวิต จ านวนเงิน งบประมาณ 994,414.6 ล้า นบาท หรือ 36.6 3) ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม จานวนเงินงบประมาณ 27,335.5 จานวน 1.0 ซึง่ หากรวมทัง้
3 ยุทธศาสตร์ เป็ นร้อยละ 46.7 ซึง่ เป็ นจานวนเกือบครึง่ หนึ่งของงบประมาณทัง้ หมด

4. วิ เคราะห์ สรุป และข้อเสนอแนะ
การทีป่ ระเทศจะพัฒนาได้นนั ้ นอกจากการมีภาวะเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีการกระจาย
ทรัพยากรอย่างทัวถึ
่ งแล้ว สิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ นคือ “คน” ทีท่ ุกภาคส่วน
ของประเทศต้องช่วยกันพัฒนาให้กลายเป็ น “ทุนมนุษย์” เพราะเป็ นไปไม่ได้ทป่ี ระเทศจะพัฒนาอย่างยังยื
่ นได้
โดยไม่ พ ัฒ นาคน จากการศึก ษาตัง้ แต่ เ รื่อ งของการวางแผนพัฒ นาประเทศท าให้เ ห็น ว่ า ประเทศเริ่ม ให้
ความสาคัญ อย่า งจริง จังต่ อการพัฒนาคนให้เ ป็ นทุ นมนุ ษ ย์ หากแต่ ว่ าการวางแผนที่ดีนัน้ ต้อ งมีแนว ทาง
ยุทธศาสตร์ให้แผนบรรลุเป้ าหมายซึง่ สะท้อนผ่านการสร้างนโยบายของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ทีล่ ว้ นให้ความสาคัญกับ “คน”
ในเนื้อหาของนโยบายสาธารณะ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีงบประมาณรายจ่ายหลายรายการทีน่ ่ าสนใจซึง่ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อ งบประมาณรายจ่ายในอนาคตหรือส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในประเทศทีส่ าคัญ เช่น เงินอุดหนุ นเพื่อ
การเลี้ยงดูบุตร เป็ นเงินงบประมาณที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินอุดหนุ นค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กแรกเกิดใน
ครอบครัวทีย่ ากจนให้มคี วามเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างเต็มที่ โดย
เป็ นรายการงบประมาณรายจ่ายใหม่ทเ่ี พิง่ เกิดขึน้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็ นปี แรก และ โครงการนาร่อง
โดยจัดสรรงบประมาณเพียงปี เดียว ซึ่งรัฐบาลจะจ่ ายเงินอุดหนุ นเพื่อการเลี้ยงดูเฉพาะเด็กแรกเกิด ใน
ครอบครัวทีย่ ากจนเท่านัน้ โดยจ่ายเดือนละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน ซึง่ รัฐบาลได้ตงั ้ วงเงินงบประมาณไว้ท่ี
651 ล้านบาท
หากพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ทใ่ี ช้เงินรายจ่ายสาธารณะจะพบว่ามีจานวนมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของ
รายจ่ายทัง้ หมดทีล่ งทุนในทรัพยากรมนุ ษย์ อนึ่งการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาทีย่ าวนาน ดังนัน้ จึงอาจจะต้องยอมจ่ายรายจ่ายสาะรณะนี้ในระยะยาว แล้วจากการศึกษาพบว่าส่วน
ใหญ่รายจ่ายสาธารณะจะมีจานวนมากในกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็ นการลงทุนในคนในระยะยาว ในส่วนของ
การพัฒนาบุคคลากรเป็ นอีกส่วนหนึ่งทีใ่ ช้จานวนเงินงบประมาณอยู่ในรูปแบบค่าดาเนินการภาครัฐ ซึง่ หากจะ
ให้ได้ผลอย่างจริงจังต้องมีระบบการประเมินผลที่ชดั เจนว่าจานวนเงินที่ลงทุนในทุนมนุ ษย์นัน้ คุ้มค่าและให้
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) อย่างไร
เมื่อวิเคราะห์กฎของWagner ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ดังทีก่ ล่าวว่า กิจกรรมของรัฐโน้มเอีย ง
ไปในทางทีจ่ ะสูงขึน้ เรื่อยๆ เพราะหน้าทีใ่ หม่ ๆ อันเนื่องมาจากความต้องการทางเศรษฐกิจของประชาชนได้
เพิม่ ขึน้ ประชาชนต้องการความพอใจมากขึน้ กฎนี้ยงั คงใช้ได้ เนื่องจากปั จจุบนั รัฐให้ความสาคัญอย่างมาก
และคานึงถึงการพัฒนาทุนมนุ ษย์อย่างแท้จริงซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 17 ที่บ รรจุ ค าว่ าการพัฒ นาทุน มนุ ษ ย์ลงในแผนพัฒนาฯ ดัง กล่า วในยุท ธศาสตร์ การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุ ษย์ของประเทศ โดยพัฒนา
คนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐาน
17
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ทีด่ ที างสังคม เป็ นคนดี มีสขุ ภาวะทีด่ ี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีจติ สานึกทีด่ ตี ่อสังคมส่วนรวม
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็ นต่ อการดารงชีวิต ใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม ความเหมาะสม ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าประเทศ ทีม่ กี ารลงทุนในการ
พัฒนาทุนมนุ ษย์นนั ้ ล้วนประสบความสาเร็จ เช่น ญี่ป่ ุน เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อย่าง สิงคโปร์ และมาเลเซีย ก็ประสบความสาเร็จโดยการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ
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