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      จากการศึกษาวิเคราะหผลกระทบเชิงนโยบายตอการพฒันาประเทศจากผลการคาดประมาณ 
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 โดย จิระพันธ  กัลลประวิทย ผูอํานวยการสํานักยทุธศาสตร
และการวางแผนพฒันาทางสังคม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา 
โครงสรางประชากรเด็กและประชากรวัยเรียนของไทยมีแนวโนมลดลง  เนื่องจากสตรมีีการศึกษาสูงขึ้น 
แตงงานชาลง สงผลตออัตราการเจริญพันธุที่ลดลง 

        โดยประชากรวัยเรียน (0-21 ป) รอยละ 62.3 ตอประชากรรวมในป 2523 จะมีสัดสวน 
ลดลงเหลือรอยละ 29.8 ในป 2553 และเหลือรอยละ 20 ในป 25583  
(ที่มา : https://www.google.co.th) 
                   และทามกลางความอิ่มตัวของตลาดการศึกษาในประเทศไทย และการกาวสูสังคมผูสูงอายุ ทํา
ใหแวดวงการศึกษาตองปรับตัวครั้งใหญเพราะเด็กเกิดใหมลดลง และจํานวนผูเรียนลดนอยลงไปเรื่อยๆ 
ประกอบกับการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของไทยมีชองทางใหเลือกมากยิ่งขึ้น  โดยสถาบันของรัฐที่
เปดใหมีการสอบตรงมีดวยกันหลายแหง และถาพลาดสอบตรงก็ยังมีโอกาสเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของ
รัฐไดอีกหลายทาง  โดยเฉพาะเด็กท่ีฝนอยากเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยของรัฐ มีพื้นที่เปดกวางขึ้นกวาในอดีตที่
มีเพียงการสอบเอนทรานซ แตปจจุบันมีการเปบหลายรอบในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสอบตรง, 
โควตาตางๆ, การยื่นแอดมิชชั่นกลาง, รูปแบบของโครงการพิเศษ, ภาคพิเศษ, ภาคภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
                  โดยรูปแบบของโครงการพิเศษ, ภาคพิเศษ, ภาคภาษาอังกฤษ (แลวแตมหาวิทยาลัยจะเรียก 
และแตละแหงมีรายละเอียดทีต่างกัน) จะมีคาเลาเรียนสูงกวาภาคปกติ แตก็เปนที่นิยมในหมูนักเรียนเปนอยาง
มาก เนื่องจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยของรัฐมีภาษีมากกวามหาวิทยาลัยของเอกชนมาก  อีกทั้งในปริญญา
บัตรก็ไมไดระบุวาเปนภาคพิเศษ จึงทําใหนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบตรง แอดมิชชั่นกลาง หรือโควตา 
หันไปใหความสนใจศึกษาในหลักสูตรพิเศษซึ่งจะเปดรับในภายหลัง 
(ที่มา https://www.google.co.th) 
 

 
 
 
 

        ปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 15 แหง  สถาบันอุดมศึกษาใน 
กํากับของรัฐ จํานวน 23 แหง มหาวิทยาลยัราชภัฎ จํานวน 38 แหง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล จํานวน 9 แหง  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 55 แหง   วิทยาลัยเอกชน จํานวน 19 แหง  
โรงเรียนนายทหารและนายตาํรวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 4 แหง 
              ซึ่งในสวนมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐ ตามความใน มาตรา 36 แหง พระราชบัญญัต ิ

T1 ประชากรวัยเรยีนลดลง ทําใหกลุมนักศึกษาเปาหมายลดลงและมีอาํนาจตอรองมากขึ้น  
 

T2 มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจํานวนมากท้ังของรัฐและเอกชนสงผลใหมีการไหลออกของบุคลากร 
และนักศึกษาซึ่งมีทางเลือกมากขึ้น  

 



การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติวา สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปน
สวนราชการหรือหนวยงานในกํากบัของรัฐ และโดยนัยดังกลาว เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษา
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัวในการดําเนินงาน ควบคูกับความรับผิดชอบทีจ่ะดําเนินภารกิจอยาง
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยงกบันโยบายของ
รัฐบาลโดยรฐัสามารถกํากบัดูแลและตรวจสอบได  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนเมื่อเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  ในสวนของมหาวิทยาลัยจะเกิดการสรางแรงจงูใจในการดึงดูดบุคลากรและทรัพยากรทีม่ี
ความสามารถเขามาสูมหาวิทยาลัย การใหมหาวิทยาลยัแตละแหงกาํหนดกฎเกณฑ หรือระเบียบตางๆไดเอง 
ทั้งในแงของคาตอบแทน ความกาวหนา ทําใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้นในระหวางมหาวิทยาลัยในการดึงดูด
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญเขามาเปนอาจารย อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกไป   
(ที่มา : https://www.google.co.th) 
 

 
 
   
 

     
       ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

มาดําเนินการจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบ้ืองตน(Pre-Ceiling) 
โดยใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวสิาหกจิและหนวยงานอืน่ จังหวัดและกลุมจังหวัด จัดทําขอเสนอฯเบื้องตน 
สํานักงบประมาณจะรวบรวมมาเพื่อจัดทํากรอบวงเงินและจดัทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหสอดคลองกบัรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2558 – 2577) 
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจําแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ
ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) แผนงานยุทธศาสตร 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ และ
ใหมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคลองกบันโยบายงบประมาณ 
วงเงิน โครงสรางงบประมาณ และยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยนําขอเสนองบประมาณขอที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา รวมถึงใหมกีารจัดทําแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายงบประมาณที่ชัดเจน ในข้ันตอนการจัดทําคําของบประมาณ โดยพจิารณาถึงความ
พรอม ขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณ และแหลงเงิน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว และสามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งแตตนปงบประมาณ (ที่มา : คูมือปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 สํานักงบประมาณ) 

  สําหรับในสวนงบลงทุนสํานักงบประมาณจะมีการชะลอไมจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุนที่ 
เปนรายการสิ่งกอสรางผูกพันที่ไมสามารถดาํเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป ใหกับ
สถาบัน อุดมศึกษาทุกแหง โดยอาจชะลอไปถึง 5 ป (ที่มา : คําชี้แจงของผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ
ดานการ ศึกษา 2 ในคราวมาประชุมและบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในวันที่ 15 กันยายน 
2559 ) 

 
 

T3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือระเบียบกฎเกณฑของรัฐมีขอจํากัดในการสนับสนุนงบประมาณของ
มหาวิทยาลยัในกํากับ โดยเฉพาะงบลงทุน     



 
 
 

 
แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2559 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.8 -2.8 โดยมี 

ปจจัยสนับสนุน ไดแกราคาน้ํามันที่ทรงตัวอยูในระดับต่ําทําใหตนทุนการผลิตลดลง  หรือไมปรับขึ้นมากนัก  
คาเงินบาทที่ออนคาลงเปนผลดีตอการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย  นอกจากนี้ การดําเนิน
นโยบายดานการเกษตรตางๆ ของภาครัฐ อาทิ การลดตนทุนการผลิต  ระบบสงเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ 
เขตเกษตรเศรษฐกิจ (zonling) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (National Single Window : NSW)  รวมถึงการพัฒนาแหลงน้ําและการ
แกไขปญหาภัยแลง  จะชวยสนับสนุนใหการผลิตสินคาเกษตรมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดมากขึ้น  อยางไรก็ตามเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลง  โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเปนคูคาที่
สําคัญ  อาจทําใหความตองการสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยชะลอตัว  และสงผลกระทบตอเน่ือง
มายังการผลิตและราคาสินคาเกษตรในประเทศดวย (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 
 

 
 

 
     

                -รอขอมลูจากฝายรับนกัศึกษา ศูนยบริการการศึกษา-  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       ผลการศึกษาของศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจทีเอม็บี (TMB Analytics) พบวามูลคาผลผลิตของพืช
เศรษฐกจิสําคัญที่เกษตรการจะขายไดในป 2559 จะลดลงประมาณ 6% คิดเปนมูลคากวา 4.52 หมื่นลาน
บาท  ซึ่งเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดลดลงมากทีสุ่ด ประมาณ 1.6 หมื่นลานบาท จากราคา
ขาวนาปและราคามันสําปะหลงัทีล่ดลง  เกษตรกรภาคใตไดรับผลกระทบรองลงมาจากราคายางพาราและ
ปาลมนํ้ามันที่ลดลง  ทําใหเม็ดเงินหายไปจากพื้นที่ประมาณ 1.1 หมื่นลานบาท  เปนตน  ทําใหมีความ
กังวลเพิ่มเตมิจากรายไดการขายผลผลิตที่ลดลงหลายหมื่นลานซึ่งจะทําใหกําลังซื้อของเกษตรกรลดลง  เม็ดเงิน

T4 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย สงผลใหสภาพเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและประเทศไทยชะลอตัว 
ตามไปดวย  

 

T6 ความไมแนนอนของราคาผลผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคใต เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน 
สงผลตอรายไดของประชากรในพื้นที่ (กลุม 3) 
 

T5 ภาพลักษณของเหตุการณความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกมาเรยีนหรือทํางานของประชากรภาคอื่น  

 



หมุนเวียนในพื้นทีล่ดลง  กระทบตอยอดขายและสภาพคลองของธุรกจิ SMEs เปนลกูโซ (ที่มา : ศูนยวิเคราะห
เศรษฐกจิทีเอ็มบ)ี 

 
 

 

 

   ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไดเขามามีบทบาทในการพัฒนา 
เกือบทุกๆดานไมวาในดานธุรกิจ ดานสาธารณสุข ดานการทหารและความมั่นคง  ดานโทรคมนาคมและการ
สื่อสาร ในสวนของการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศก็มบีทบาทสาํคัญในการเปนทัง้เครื่องมือหลักและเครื่องมือ
สนับสนุนที่ตองจัดหา และนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามลักษณะการศึกษา  ตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  การกําหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึงตอง
ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีผลตอการกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพ
ของแรงงานในอนาคต  ซึ่งปฏิเสธไมไดเลยวาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนสง เทคโนโลยีการผลิต 
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เหลานี้ลวนมีความกาวหนาขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้มี
ประโยชนในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหมๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอนและปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งจะตอง
ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานดานชองทางและสื่อ ตอไปนี้ 1.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (E-communication) 
ไดแกการสื่อสารผานดาวเทียม เครือขายความถี่การสื่อสาร เครือขายเสนใยแกวนําแสง เครือขายคอมพิวเตอร  
2. ระบบการสอนผานจอภาพ (On-screen Interactive Instruction) ไดแก การสอนดวยคอมพิวเตอร การ
สอนดวยโทรทัศนปฏิสัมพันธ การสอนดวยการประชุมทางไกล การสอนดวยเครือขายโลก 3. ระบบสื่อตาม
ตองการ (Media on Demand) เชนสัญญาณภาพตามตองการ เสียงตามตองการ บทเรียนตามตองการ 4.
ระบบฐานความรู (Knowledge based System) เปนระบบที่พัฒนาตอยอดจากระบบฐานขอมูล ซึ่งรวบรวม
และจัดเรียงเนื้อหาขอมูลตามลําดับที่มีกฎเกณฑตายตัว โดยใช Key word เปนตัวคนและตัวเรียกขอมูล สวน
ฐานความรูจะจัดเก็บขอมูลไวหลากหลาย เชน ตามประเภทของหลักสูตร ตามกลุมอายุผูใช เปนตน 
(ที่มา : https://www.google.co.th) 

 

 

 

 

T7 เทคโนโลยีมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหการปรับตัวในรูปแบบการเรียนไม
ทันสมัย เกิดความลาสมัยของเทคโนโลยี  

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


