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          3. การมีงานทำและผลิตภาพของแรงงาน การว่างงาน
ของผู้มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 
ขึ้นไปมีสัดส่วนต่อผู้ว่างงานทั้งหมดสูงขึ้น 
 

บทสรุป 
         สถานการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบันมีความอ่อนไหวเป็น
อย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม สาเหตุที่สำคัญใน
ขณะนี้คือ การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำ
ให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบไม่สามารถติดต่อค้าขายได้
อย่างเช่นที่ผ่านมา รายได้จากการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบ
เช่นกัน รวมทั ้งการจัดการศึกษาของไทยที ่น ักเร ียน นิสิต 
นักศึกษา ก็ต้องหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบาย
ให้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ และผลที่ได้รับคือนักเรียน
ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ทั ้งเครื่องมือสื่อสารและความ
พร้อมของครู อาจารย์ และตัวของผู้เรียนเองไม่สามารถปรับตัว
ได้ ขาดเทคโนโลยี รัฐเองก็ไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณได้
อย่างเต็มที่ ซ้ำยังต้องกู้เงินมาเยียวยาสังคมผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
รายได้ของครัวเรือนก็ลดลง ประชาชนต้องออกจากงานเนื่องจาก
โรงงาน ร้านค้า ผู้ประกอบกิจการปิดกิจการ และการจ้างงานภาค
เกษตรกรรมก็ลดลง 
         ดังนั้น รัฐต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการที่ชัดเจนในการ
ควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้อยู ่ใน
วงจำกัด เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นใน
สังคมที่เป็นประชาธิปไตย ทุกภาคส่วนมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความความคิดเห็น รับฟังนำความเห็นไปวิเคราะห์และ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สนับสนุนงบประมาณ  การเรียนการสอน
ทางออนไลน์ให้เพียงพอ และมีคุณภาพ ลดและป้องกันผู้เรียน
ออกกลางคัน อุดหนุนภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
รากฐานของประเทศ รัฐต้องตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพและ
มีหลักประกันรายได้ยาววิกฤตของประชาชน เป็นต้น 
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บทนำ 
           กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจ
หลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–
2580)  ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยใน
ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู ้ และแผนย่อยที ่ 3 ใน
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบาย
หลักด้านการปฏิร ูปกระบวนการเร ียนรู ้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วน เรื่องการ
เตรียมคนไทยสู ่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 
2561–2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
           การขับเคลื่อนโดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการนำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผน และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง- ศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการ
บริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้น
ก ร ณ ี ท ี ่ ม ี ค ว า ม จ ำ เ ป ็ น แ ล ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น ์ ต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่
และใช้งบประมาณมาก 3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ 4) 
ทบทวนงบประมาณที ่มีความซ้ำซ้อน ให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและประชากร            
กับผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
           การที่รัฐบาลไทยเลือกดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก ส่งเสริมการลงทุน
ของต่างชาติและทุนขนาดใหญ่ เน้นการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มากกว่าการกระจาย
การพัฒนาอย่างสมดุลและเป็นธรรม ทำให้เศรษฐกิจภาค
บริการและอุตสาหกรรมในเมือง เติบโตและมีการจ้ างงาน
เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าเศรษฐกิจภาคเกษตรและชนบท และทำ
ให้การกระจายทรัพย์สินและรายได้ระหว่างประชาชนกลุ่ม
ต่างๆมีความเหลื่อมล้ำ ต่ำ สูงมากขึ้น และมีผลกระทบต่อเด็ก
เยาวชนและแรงงาน ดังนี้ 
        1. ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของประชากร การที่อัตรา
การเกิดหรือการเพ่ิมประชากรในหมู่คนจนยังคงมีเกณฑ์สูงกว่า
กลุ่มคนชั้นกลางที่มีการศึกษา ทำให้สภาวะการดูแลสุขภาพ
ของแม่ขณะตั้งครรภ์ยังไม่ดีพอ 
        2. การจัดการศึกษายังมีปัญหาทั ้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ   
            1) การศ ึกษาปฐมว ัย (0-5 ป ี ) ย ั งไม ่สามารถ
ดำเน ินการจ ัดการศ ึกษาให ้บรรล ุ เป ้าหมายตามพ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่จะจัดให้เด็กในวัยเรียนทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั ่วถึง เด็กอายุ 3-5 ปีที ่ไม่มี
โอกาสได้รับการศึกษา 
           2) การศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กไทยยังไม่ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
          3) การอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ยังไม่สามารถผลิต
กำลังคน ระดับกลาง-สูง เพื ่อรองรับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ 
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