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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ทุกวนัน้ี สังคมโลกและสังคมไทยมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจสังคม และการเมือง ซ่ึงแต่ละด้านก็ส่งผลกระทบเช่ือมโยงถึงกันตลอดเวลา โดยเฉพาะ
กระแสโลกาภิวฒัน์ ท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ให้แต่ละประเทศต่ืนตวัและเตรียมความพร้อมเพื่อน าไปสู่การ
ปรับตวั การยกระดับการเรียนรู้ และการพฒันาของคนในสังคม เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
เหล่านั้น  โลกในปัจจุบนัเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิตอลและอินเทอร์เน็ต ท าให้คนมีวฒันธรรม ความคิด 
และการใชชี้วติท่ีแตกต่างกนั และมีช่องวา่งระหวา่งกนัมากข้ึน สังคมยคุปัจจุบนัไดก้ลายเป็นสังคมทุน
นิยมไปแล้ว ดงันั้น การท่ีมนุษยมี์ความสามารถและทกัษะเพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอ แต่จะตอ้งมี
ความสามารถท่ีหลากหลายข้ึน เช่นเดียวกบัการศึกษาในยคุปัจจุบนั ท่ีเป็นยคุของการเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้ง 
หลากหลายรูปแบบให้มนุษยไ์ด้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเองได้รวดเร็ว การเป็นเพียงแค่คนท่ีอ่านออก 
เขียนได ้หรือรู้วิธีการค านวณ ยอ่มไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสังคมโลกในขณะน้ี ดงันั้น แต่ละ
ประเทศจึงต้องมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานในประเทศ และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  

การศึกษา ถือเป็นการลงทุนอยา่งหน่ึงในทางเศรษฐศาสตร์ โดยเปรียบการศึกษาเป็นสินคา้และบริการ 
ดังนั้ น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนา
บุคคลากรท่ีมีคุณภาพให้แก่ประเทศ โดยประเทศไทยมีมูลค่าค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้น
สุดทา้ยในดา้นการศึกษาจากสถิติบญัชีรายไดป้ระชาชาติ ฉบบัปี พ.ศ. 2555 ดงัตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 
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ตำรำงที ่1 มูลค่าค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดทา้ยในดา้นการศึกษา 

ปี 
มูลค่าค่าใช้จ่ายเพือ่การอุปโภค

บริโภคข้ันสุดท้ายในด้านการศึกษา 

2546 59,559 

2547 65,756 

2548 70,881 

2549 77,567 

2550 81,593 

2551 84,167 

2552 87,887 

2553 87,408 

2554 87,008 

2555 87,917 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2555) 
 

 
ท่ีมา: ตารางท่ี 1 

ภาพที ่1 มูลค่าค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดทา้ยในดา้นการศึกษา 
 
จากตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 1 พบวา่ มูลค่าค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดทา้ยในดา้นการศึกษา 
มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี โดยค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอ านวยความ

(Millions of Baht) 

Year 
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สะดวกและการเพิ่มทกัษะต่างๆ ใหก้บัเด็ก ยิง่ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนการเรียนการสอนท่ียากข้ึน ท าให้
เกิดค่าใช้จ่ายในดา้นกวดวิชา ค่ากิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีการเรียนในมหาวิทยาลยัท่ีอยูไ่กล
จากภูมิล าเนา ก็ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางและท่ีพกัเพิ่มข้ึนไปอีก  

ในขณะท่ีมูลค่าของการใช้จ่ายทางดา้นการศึกษาเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายดา้น
การศึกษาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศกลบัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ค่าใช้จ่าย
ด้าน

การศึกษา 
4.5 6.7 4.6 6.5 4.5 3.5 6.8 2.7 -0.4 -1.7 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2555) 

จากตารางท่ี  2 พบว่า อัตราการเพิ่ ม ข้ึนของค่าใช้ จ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง เน่ืองมาจากการท่ีสตรีมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน แต่งงานชา้ลง ส่งผล
ต่ออัตราการเจริญพันธ์ุท่ีลดลง ท าให้โครงสร้างประชากรเด็กและประชากรวยัเรียนของไทยมี
แนวโน้มท่ีลดลงไปด้วย (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) 
สัดส่วนของค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการศึกษาสะทอ้นให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนในดา้น
การศึกษาของประเทศนัน่เอง  

ดา้นการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ประเทศส่วนใหญ่จะมีการแบ่งแยกสายวิชาการและสายอาชีพท่ี
ชดัเจน โดยสายอาชีพจะเป็นการสอนโดยสถาบนัโปลีเทคนิคหรือวิทยาลยัเฉพาะทาง เพื่อเตรียมคน
ออกไปท างานโดยเฉพาะ ดงันั้น ประเทศพฒันาอุตสาหกรรม จึงมีนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนดา้นสายอาชีพ
หรือสายปฏิบติัการสูงกว่าสายวิชาการ ในขณะท่ีประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันา จะมี
ค่านิยมเลือกเรียนดา้นสายวชิาการมากกวา่ โดยการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทย แบ่งเป็นสองระดบั 
คือ ระดบัต ่ากวา่ปริญญา และระดบัปริญญา ดงัน้ี 

1) การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญา เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาความรู้และ
ทกัษะวชิาชีพในระดบักลาง รวมทั้งมีความสามารถในการริเร่ิมประกอบการ 

2) การศึกษาระดบัปริญญา แบ่งเป็น 
2.1) การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พัฒนาความรู้

ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดบัสูง สามารถประยุกตท์ฤษฎีไปสู่การปฏิบติั การริเร่ิมพฒันา
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ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ วิชาการ สังคม การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริม
บทบาทของประเทศในประชาคมโลก 
      2.2) การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ความรู้และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให้มีความช านาญมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการศึกษา 
คน้ควา้วิจยั พฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยีในดา้นต่างๆ สามารถประยุกต์ใชว้ิทยาการสากล และ
ปรับใชก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยเพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดเ้หมาะสมกบัสภาพสังคม
ในปัจจุบนัของไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

ในทุกๆ ปี มีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีเพิ่มมากข้ึน ดงัตารางท่ี 3 แต่ปัญหาท่ีผูป้ระกอบการ
ของไทยยงัประสบอยู่คือการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม ท าให้ปัญหาท่ีตามมาคือ ปัญหาการว่างงาน โดยอตัราการว่างงานของไทยอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงกลุ่มแรงงานท่ีส าเร็จระดบัอุดมศึกษามีอตัราการว่างงานมากท่ีสุด เน่ืองจากคนนิยาม
เรียนอุดมศึกษามากกวา่สายเทคนิค แต่ไม่มีความสามารถหรือทกัษะท่ีหลากหลายหรือโดดเด่นพอจะ
แข่งขนักบักลุ่มแรงงานอ่ืนในประเทศ ดงันั้น คนปัจจุบนัจึงมองว่าปริญญาบตัรเป็นส่ิงจ าเป็นในการ
สมคัรเขา้ท างานในองคก์รของรัฐและเอกชน และยงัเป็นส่ิงพิจารณารับเล่ือนต าแหน่งนอกเหนือจาก
ประสบการณ์ในการท างาน ดงันั้นการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา จึงเป็นอีกตวัเลือกหน่ึงของการ
ตดัสินใจของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อท่ีใช้ในการเลือกสถาบนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ (วารสาร
การตลาดและการส่ือสาร, 2556) 

ตารางที ่3 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 2545 – 2552  

ปี 

ระดับการศึกษา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

ประกาศนียบตัร 
ปริญญา
โท 

ประกาศนียบตัร
บณัฑิตชั้นสูง 

ปริญญา
เอก 

2545 169,604         

2546 241,608 2,667 34,162   536 

2547 257,276 4,045 39,951   1,278 

2548 271,941 4,897 42,065 286 1,316 

2549 262,703 8,366 47,238 813 1,695 

2550 304,035 14,633 51,719 215 1,380 

2551 311,137 19,065 57,324 422 1,641 
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ตารางที ่3 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 2545 – 2552 (ต่อ) 

ปี 

ระดับการศึกษา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

ประกาศนียบตัร 
ปริญญา
โท 

ประกาศนียบตัร
บณัฑิตชั้นสูง 

ปริญญา
เอก 

2552 307,004 22,004 63,639 1,191 1,798 
ท่ีมา: กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 

ในอดีตท่ีผา่นมาการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกของคนไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั 
จึงท าให้ผูท่ี้ศึกษาอยู่นั้นไม่มีความตอ้งการท่ีจะเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และการเขา้ศึกษาในระดบั
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในต่างประเทศ มีเพียงหน่วยงานท่ีมีความส าคญัในการจดัส่งนกัเรียนไป
ศึกษายงัต่างประเทศ ก็คือ ส านกังาน ก.พ. ซ่ึงถูกจดัตั้งตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งเม่ือปีพุทธศกัราช 2471 โดยมีคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนท า
หนา้ท่ีในการจดัส่งและดูแลนกัเรียนทุนรัฐบาลไทยท่ีไปศึกษา ณ ต่างประเทศเน่ืองดว้ยภารกิจการดูแล
จดัการศึกษาท่ีรับผิดชอบเป็นเวลานาน ท าให้ส านกังาน ก.พ.มีองคค์วามรู้และเครือข่ายดา้นการศึกษา
ต่อต่างประเทศอย่างกวา้งขวาง ประกอบกบัเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงแห่งเดียวท่ีให้บริการในเร่ือง
ดงักล่าว จึงไดรั้บความเช่ือถือจากผูป้กครอง นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และประชาชนผูส้นใจเสมอมา 
ดว้ยความเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการปรึกษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเป็นกลาง โดยไม่มี
ผลประโยชน์แฝงเร้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมัน่ใจให้กบันกัเรียน นกัศึกษา และผูป้กครองแลว้ 
ยงัจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นกัเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในการตดัสินใจเพื่อลงทุน
ดา้นการศึกษาและพฒันาตนเอง ท าให้การตดัสินใจเป็นไปอยา่งรอบคอบ รอบดา้น และหลากหลาย 
แต่ในปัจจุบนั เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในดา้นเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแข่งขนั
ในดา้นการศึกษาท่ีสูงข้ึน ท าใหค้่านิยมในการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นท่ีนิยมมากข้ึน  

เน่ืองจากมีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ดงันั้นนิตยสารในต่างประเทศจึงไดมี้การจดั
อนัดบั 200มหาวทิยาลยัระดบัโลกข้ึน ดงัภาพท่ี 2 
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ท่ีมา: Times Higher Education’s global rankings (2556) 

ภาพที ่2 สัดส่วนการจดัอนัดบั 200 มหาวทิยาลยัระดบัโลก 

จากภาพท่ี 2 จะเห็นวา่ มหาวิทยาลยัในแถบยุโรปเป็นร้อยละ 43 และ มหาวิทยาลยัในแถบอเมริกาเป็น
ร้อยละ 42 และแถบอ่ืนๆ เป็นร้อยละ 16 ส าหรับประเทศไทย ทางส านักงาน ก.พ. ซ่ึงท าการจดังาน
มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศทุกปี เพื่อท าการส ารวจแนวโน้มและความสนใจของนักเรียน
นักศึกษาของประเทศไทยในการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยในปี 2556 ก็ได้ท าการส ารวจอนัดับ
ประเทศท่ีมีผูส้นใจศึกษาต่อมากท่ีสุดจากผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน 26,929 คน ในงานมหกรรมการศึกษา
ต่อต่างประเทศ พ.ศ.2556 ดงัภาพท่ี 3 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2556) 

ภาพที ่3 จ  านวนผูส้นใจศึกษาต่อในต่างประเทศในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ พ.ศ.2556 

USA, 43%

EU, 42%

Other, 16%
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จากภาพท่ี 3 พบว่า อนัดบัประเทศท่ีมีผูส้นใจศึกษาต่อมากท่ีสุด 6 ประเทศ ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น และจีน  

นอกเหนือจากการหาข้อมูลเพื่อเลือกสถาบันในการศึกษาต่อแล้ว ยงัต้องพิจารณาปัจจยัทางด้าน
ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในแต่ละประเทศร่วมดว้ย เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส าหรับเรียนต่อต่างประเทศอยู่
ในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการศึกษาต่อในประเทศไทย โดยแต่ละประเทศ
มีค่าเล่าเรียนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถาบนัการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเรียน อีกทั้งค่าครองชีพก็มี
ความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 ค่าเล่าเรียนระดบัปริญญาโทและค่าครองชีพโดยประมาณของแต่ละประเทศ 

ประเทศ 
ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) 

ค่าเล่าเรียนระดบั
ปริญญาโท 

ค่าครองชีพ รวม (บาท/ปี) 

สหรัฐอเมริกา 830,000 600,000 1,430,000 

สหราชอาณาจกัร 760,000 610,000 1,370,000 

ออสเตรเลีย 660,000 490,000 1,150,000 

ญ่ีปุ่น 190,000 670,000 860,000 

แคนาดา 770,000 520,000 1,290,000 

จีน 170,000 400,000 570,000 

สิงคโปร์ 150,000 660,000 810,000 

นิวซีแลนด์ 500,000 490,000 990,000 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2556) 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ค่าเล่าเรียนระดบัปริญญาโทและค่าครองชีพในแต่ละประเทศมี ความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาของหลกัสูตรการเรียนการสอนของแต่ละประเทศ ประเทศท่ีมีค่า
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เล่าเรียนสูงกว่าค่าครองชีพ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด ์
ส่วนประเทศท่ีมีค่าเล่าเรียนต ่ากวา่ค่าครองชีพ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น จีน สิงคโปร์  

ในปี 2557 ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก โดย Center for World University Rankings 
(CWUR) ซ่ึงมหาวิทยาลยัท่ีติด 3 อนัดบัแรกของโลก ไดแ้ก่ Harvard University, Stanford University 
และ Massachusetts Institute of Technology ตามล าดับ  ซ่ึ งในค ร้ัง น้ีมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นมหาวิทยาลัยอนัดบั ๑ ของประเทศไทย อนัดับท่ี ๔๙ ของ
ภูมิภาคเอเชีย  และอันดับ ๒๘๓ ของโลก  โดยดัชนีช้ีวดัในการจัดอันดับพิจารณาจากคุณภาพ
การศึกษา การมีงานท าของบณัฑิต ผลงานของคณาจารยท่ี์ไดรั้บรางวลั การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของ
คณาจารย์ รวมถึงการท่ีผลงานไปปรากฏในวารสารต่างๆ การอา้งอิง ดัชนีผลกระทบและการจด
สิทธิบตัรนอกเหนือจากนั้นยงัมีมหาวิทยาลัยของไทยได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกจดัเป็นอนัดับ
ท่ี  ๕๕๐  และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อนัดบัท่ี ๘๗๑ อีกดว้ย 

จากปัจจัยต่างๆ ท่ีกล่าวมา ล้วนมีความส าคัญและส่งผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
บณัฑิตศึกษาในต่างประเทศ ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาไทย และศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัของ
ประเทศไทย เพื่อสามารถน าผลท่ีไดม้าใช้ในการพฒันาหลกัสูตรและดา้นอ่ืนๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม 
เทคโนโลยี ของมหาวทิยาลยัในประเทศไทยให้สามารถพฒันาและสามารถแข่งขนัในระดบันานาชาติ
ได ้

1.2 ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศของ
นกัศึกษาไทย โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างนกัเรียน นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษา หรือส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบนัการศึกษาในประเทศ 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.1 เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัของประเทศไทยในระดบันานาชาติ  
1.3.2 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในต่างประเทศของ

นกัศึกษาไทย 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาและเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจ
ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมวางแผนทางดา้น
การศึกษาอีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลในการพฒันาการศึกษาของประเทศไทย ให้มีความสามารถแข่งขนัใน
ระดบัโลก เพื่อท่ีจะชกัจูงนกัศึกษาไทยใหห้นัมาเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษากบัสถาบนัการศึกษา
ภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดการไหลออกของเงินตราต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัเป็นการดึงดูด
นักศึกษาจากต่างประเทศให้เขา้มาศึกษาต่อในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดแ้ละเงินตราเขา้
ประเทศ อนัจะเป็นการช่วยพฒันาและกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 


