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ค�ำน�ำ

 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน มี
วตัถปุระสงค์ส�าคญั 4 ข้อ คอื การศกึษาตดิตามการด�าเนนิการ มติกิารพัฒนาเปลีย่นแปลง
รุน่ท่ี 1 ถงึรุน่ท่ี 4 การศกึษาภาวะการมงีานท�าของรุน่ท่ี 1 และรุน่ที ่ 2 ศกึษาแนวโน้ม
ปัญหา อปุสรรคทีเ่กิดขึน้และพัฒนารปูแบบการบรหิารจดัการ คณะผูว้จิยัได้ยดึแนวทาง
และกรอบการด�าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว
มกีารรายงานผลความก้าวหน้า การประชมุปรกึษาหารือ การอภปิรายแสดงความคิดเหน็
ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้งโดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จนรายงาน
ฉบับน้ีค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาข้อมูลที่ตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ท่ี
ก�าหนดไว้ กอปรกับคณะผูวิ้จัยได้ตรวจทานความถูกต้องของกระบวนการวจิยัในหลกัการ
ส�าคัญของการประเมินโครงการอย่างแม่นย�า องค์ประกอบ 2 ส่วนนี้ โครงการศึกษา
วิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน จึงเป็นเอกสารงานวิจัยที่มี
ความหนาค่อนข้างมาก ข้อมลูท้ังเชงิปริมาณและคณุภาพ และต้องเขียนให้ครบทกุบท
หรือมากกว่าตามทฤษฎีหรือหลักการเขียนงานวิจัยโครงการทั่วไปที่ผู้สนใจสามารถ
ศกึษาค้นคว้าได้เป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม คณะผูวิ้จยัได้เสนอทางเลอืกให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง
โดยตรงทางนโยบายและทศิทางของยทุธศาสตร์ ได้แก่ นกัการเมอืง รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ระดับสูง นักวางแผน สื่อมวลชนกลุ่มต่างๆ ได้อ่านงานวิจัย บทสรุปที่สั้น กะทัดรัด 
น่าสนใจ การตอบประเด็นปัญหาที่สงสัยและต้องการค�าตอบที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา 
ข้อมลูถกูต้องบนพืน้ฐานของการวจัิย ไม่มีอคต ิ และเป็นกลางทางวชิาการอย่างแท้จรงิ
หลายท่านอาจมีเวลาไม่มากนักก็สามารถอ่านถามตอบในเล่มนี้ได้ และหากท่านมี
ความสงสยั ไม่เข้าใจ หรอืยงัคลมุเครอืไม่ชดัเจนในข้อมลูหรอืค�าตอบบางส่วน ท่านอาจ
เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมรายงานการวิจัยโครงการฉบับเต็มได้ หรือมีความสงสัย ต้องการ
ปรึกษาหารือ พูดคุยให้ข้อเสนอแนะเป็นการส่วนตัว คณะวิจัยก็พร้อมและยินดีในการ
พบปะสนทนาวสิาสะกบัท่านเช่นเดยีวกนั หวงัว่ารายงานโครงการวจัิยเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน 2 เล่มนี้ จะช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทนุอย่างถกูต้องและมผีลต่อการตดัสินใจการด�าเนนิงานโครงการน้ี
ต่อไป
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 ตามมติคณะรฐัมนตร ี เมือ่เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2546  เหน็ชอบให้น�ารายได้
ส่วนเกนิของกองทนุเงนิรางวลัของส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล การออกสลากเลขท้าย
3 ตัวและ 2 ตัวจัดเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนกลุ่มต่างๆ ใน
การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาได้สอบแข่งขันกันในแต่ละอ�าเภอ
เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อน�าวิทยาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมการศึกษา สาขา
วิชาที่มีความจ�าเป็นมาพัฒนาประเทศและชุมชนของตนเองโดยมุ่งสู่กลุ่มประเทศท่ีไม่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อย่างไรก็ตามนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ทุน ได้มีการเปิดรับสมัคร
ทุนการศึกษา โดยใช้งบประมาณแผ่นดินต่อมา มีผู้เข้าศึกษาต่อนับตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 4 
จ�านวนทั้งสิ้น 3,093 คน ใน 24 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ใช้งบประมาณกว่า 
29,087 ล้านบาท ตลอดการด�าเนินการทั้ง 4 รุ่น มีผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว 1,587 คน 
รวมทั้งมีการเปิดสอบเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2557 อีกหลายร้อยทุนที่จะไปศึกษาต่อในเร็ว
วันนี้

 จากการติดตามประเมินผลและศึกษาผลกระทบโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน 
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ระบุว่า 
จุดอ่อนของโครงการ คือ กระบวนการคัดเลือกนักเรียนทุนยังไม่มีความชัดเจนและ
เข้มงวดเพยีงพอ ไม่ว่าจะเป็น เกณฑ์รายได้ของบดิามารดา วธิกีารสอบคดัเลือก ขณะท่ี
จดุเด่นของทนุ 1 อ�าเภอ 1 ทนุจดุหนึง่คอื เป็นทนุทีใ่ห้โดยไม่มข้ีอผูกมดั หรือการชดใช้
ทุนใดๆ แต่เกณฑ์การไม่มีข้อผูกมัดนี้ อาจท�าให้นักเรียนที่ได้ทุนไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร 
และอาจเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศโดยเปล่าประโยชน์จากจุดอ่อนของ
โครงการข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่า การด�าเนินโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพและขาด
ความชัดเจนในการด�าเนินงานเท่าที่ควร

1 ควำมเป็นมำ
และควำมส�ำคัญ

การวิจัยประเมินผ
ลโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน
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 ดงันัน้เพือ่ให้การด�าเนินนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ทนุรุ่นต่อไป รวมทัง้การด�าเนินการ
ของโครงการน้ีต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 จนถงึปัจจุบนั ครบ 10 ปีขึน้ไป มพีฒันาการเปล่ียนแปลง
มากมายทัง้ข้อดีข้อเสยีในเชงินโยบาย หลกัเกณฑ์การคัดเลอืก ประเทศทีศึ่กษา และอืน่ๆ
มีความชัดเจนมั่นคงในเชิงปรัชญาแนวคิดวัตถุประสงค์  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
จงึมมีตใิห้คณะผูว้จิยัได้ศกึษาวจิยัเพือ่ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยประเมินโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาและติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน
 ในแต่ละรุน่ ในมิตทิีม่พีฒันาการและการเปลีย่นแปลงตัง้แต่รุ่นที ่1 ถึงรุน่ที ่4
 
 2. เพื่อศึกษาภาวะการมีงานท�าของผู้รับทุนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
 
 3. เพื่อศึกษาแนวโน้มปัญหา อุปสรรคที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
 โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ทุกภาคส่วน

 4. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน
 ที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโครงการในระยะยาว
 และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคต
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 การศึกษาวจัิยเพือ่ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทนุ คณะผู้วจิยั
ได้ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

2 วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
ประเมินผลโครงกำร 1 อ�ำเภอ 1 ทุน

ตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ
วิธีวิทยาการวิจัย

นักเรียนทุน เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนทุนรุ่นที่ 1-4 ในประเทศ 
ใน 5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคตะวันออก
4. ภาคกลาง
5. ภาคใต้

1. ส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
2. ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3. ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
4. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตต่างๆ

การส�ารวจด้วยแบบสอบถาม 
(questionnaire survey) 
จ�านวน 3 ชุด ได้แก่
1. แบบสอบถามความคิดเห็น
ส�าหรับผู้รับทุนการศึกษารุ่นที่
1-4
2. แบบสอบถามความคิดเห็น
ของท้องถิ่นที่มีต่อโครงการ
1 อ�าเภอ 1 ทุน
3. แบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน

นักเรยีนทนุรุน่ท่ี 1-4 ในต่าง
ประเทศ
4 ประเทศ ประกอบด้วย
1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3. ประเทศญี่ปุ่น
4. ประเทศออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ของส�านักงานผู้ดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศ
ต่างๆ ทีผู่ว้จัิยก�าหนดไว้ในการ
ศกึษาครัง้นี้
ประกอบด้วย
1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3. ประเทศญี่ปุ่น
4. ประเทศออสเตรเลีย
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ตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีวิทยาการวิจัย

นักเรียนทุน/ผู้ปกครอง/ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. นักเรยีนทนุรุน่ที ่1-4 ใน
ประเทศ
2. ผู้ปกครอง
3. ตัวแทนท้องถิ่น

1. ส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
2. ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3. ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
4. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตต่างๆ

1. การวิเคราะห์เอกสาร
(documentary analysis)
2. การสนทนากลุ่ม
(focus group discussion)
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview)
4. การศึกษารายกรณี
(case study)

นกัเรียนทนุรุน่ท่ี 1-4 ในต่าง
ประเทศ
4 ประเทศ ประกอบด้วย
1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3. ประเทศญี่ปุ่น
4. ประเทศออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ของส�านักงานผู้ดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศ
ต่างๆ ทีผู่ว้จัิยก�าหนดไว้ในการ
ศกึษาครัง้นี้
ประกอบด้วย
1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3. ประเทศญี่ปุ่น
4. ประเทศออสเตรเลีย
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 จุดแข็งของนโยบายนี ้คือ เปิดโอกาสให้เดก็ท่ีครอบครวัมฐีานะยากจน ไม่มโีอกาส
ทางการศกึษาสามารถเข้าถงึการศกึษาในระดบัสงูมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กท่ีอยู่
ในพืน้ทีช่นบทห่างไกล อกีทัง้เป็นการสร้างโอกาสให้ผูร้บัทนุได้เรียนรู้องค์ความรู้สาขาวชิา
เฉพาะทางทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ และจดุอ่อนของนโยบาย คอื ไม่มเีง่ือนไขต้อง
ชดใช้ทนุเมือ่ไม่ปฏบิตัติามสญัญา (ยกเว้นรุน่ที ่4 ในทนุประเภท 2) ประการท่ีสอง คอื 
นโยบายนีแ้ละเปิดโอกาสให้นกัเรยีนทีย่ตุใินการศกึษาต่างประเทศ สามารถกลบัมาเรยีน
ในประเทศได้ ประการทีส่าม คอื ขาดการรองรับการท�างานของนกัเรียนทุนภายหลัง
ส�าเรจ็การศกึษา

 เกณฑ์คณุสมบัตท่ีิก�าหนดเขต/อ�าเภอของสถานศกึษาต้องศึกษาอยูใ่นสถานศกึษา
ในอ�าเภอ/เขตอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครต่าง
ภูมิล�าเนา แต่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในอ�าเภอที่สมัคร สามารถสมัครรับทุนได้และ
ช่วยยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ ซึ่งเหมาะสมกว่าการใช้เขต/อ�าเภอ
ของภูมิล�าเนาเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้คุณภาพของข้อสอบ พบว่า ขาดการพิจารณา
เรื่องของระดับความยากของแบบสอบร่วมกับเกณฑ์ข้ันต�า่ที่ใช้ประเมินซ่ึงแตกต่างกัน
ในแต่ละรุ่นและแต่ละรอบ

ตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีวิทยาการวิจัย

นักเรียนทุน/ผู้ปกครอง/ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. นักเรยีนทนุรุน่ที ่1-4 ใน
ประเทศ
2. ผู้ปกครอง
3. ตัวแทนท้องถิ่น

1. ส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
2. ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3. ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
4. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตต่างๆ

1. การวิเคราะห์เอกสาร
(documentary analysis)
2. การสนทนากลุ่ม
(focus group discussion)
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview)
4. การศึกษารายกรณี
(case study)

นกัเรียนทนุรุน่ท่ี 1-4 ในต่าง
ประเทศ
4 ประเทศ ประกอบด้วย
1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3. ประเทศญี่ปุ่น
4. ประเทศออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ของส�านักงานผู้ดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศ
ต่างๆ ทีผู่ว้จัิยก�าหนดไว้ในการ
ศกึษาครัง้นี้
ประกอบด้วย
1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3. ประเทศญี่ปุ่น
4. ประเทศออสเตรเลีย

3 สรุปผล
กำรวิจัย

3.1 ผลการศกึษาและตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทนุในแต่ละรุน่
ในมิติที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 4

3.1.1 ด้ำนนโยบำย

3.1.2 ด้ำนหลักเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือก
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 ความสอดคล้องระหว่างสาขาที่เป็นความต้องการของท้องถ่ินกับสาขาวิชาที่
ผูร้บัทนุไปศกึษา พบว่า สาขาวชิาทีน่กัเรยีนเลอืกเรียนเป็นสาขาวชิาทีส่อดคล้องกบั
ความต้องการในท้องถิน่น้อย ขณะทีส่าขาวชิาทีน่กัเรียนเลือกเรียนส่วนใหญ่ เป็นสาขา
วชิาไม่สอดคล้องกบัความต้องการในท้องถิน่ 
 ความสอดคล้องระหว่างประเทศทีเ่ป็นความต้องการของท้องถ่ินกบัประเทศที่
ผูร้บัทนุไปศกึษา พบว่าประเทศทีน่กัเรยีนทนุโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ท่ีเลือกไปศกึษา
ต่อในต่างประเทศ รุน่ที ่1 – 4 ทีม่คีวามสอดคล้องกบัประเทศท่ีท้องถ่ินมคีวามต้องการ 
ได้แก่ ญีปุ่น่ สาธารณรฐัฝรัง่เศส สาธารณรฐัประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 
และราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ ขณะทีป่ระเทศทีน่กัเรียนทุนโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน 
ทีเ่ลอืกไปศกึษาต่อในกลุม่ประเทศอาเซยีน รุน่ที ่1 – 4 น้อยมาก

 การศึกษาการบริหารจัดการโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ส�านักงาน ก.พ.  ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และและส�านักงานผู้ดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาล พบว่า ส�านักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลมีการด�าเนินการตาม
บทบาทหน้าทีท่ีไ่ด้รบัจาก ก.พ. อย่างเคร่งครดั ขณะทีค่วรมกีารจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะ
ขึน้มาดแูลทนุโดยเฉพาะ เนือ่งจากหน่วยงานต่างๆ มจี�านวนผู้ปฏบิติังานงานน้อยและมี
ภาระงานมาก ไม่สามารถปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ทีแ่ละคล่องตัว

3.1.3 สำขำวชิำและประเทศทีใ่ห้ผูร้บัทนุไปศกึษำ

3.1.4 กำรบรหิำรจัดกำรของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง
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 จากการศกึษาข้อมลูภาวะการมงีานท�าของนักเรยีนทนุโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทนุ
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ภายหลังการส�าเร็จการศึกษา พบว่านักเรียนทุนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีในภาคเอกชน จ�านวน 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 รองลงมาประกอบอาชพี
ในภาครฐั จ�านวน 190 คน คดิเป็นร้อยละ 11.93 และศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึน้ 171 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.73

 3.3.1 ระยะเวลาในการเตรยีมความพร้อมน้อย ลกัษณะการคัดเลอืกนกัเรียนทนุ
รุ่นที่ 1 ซึ่งไม่มีการก�าหนดระดับความสามารถขั้นต�่า ท�าให้ได้คุณลักษณะของนักเรียน
ทุนรุ่นที่ 1 ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตในการศึกษาต่อในต่างประเทศ ท�าให้มีการ
ขอยุติการศึกษาในสัดส่วนที่มากกว่ารุ่นอื่นๆ
 3.3.2 การบรหิารงานในการดแูลนกัเรียนทนุในประเทศ คอื ขาดการตรวจสอบ
เกณฑ์รายได้อย่างเข้มงวด ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนโดยเฉพาะ การด�าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างล่าช้า มีปัญหาการรับรองวุฒิ และขาดการประสานงานการให้
ข้อมูลสาขาวิชาที่ท้องถิ่นมีความต้องการ 
 3.3.3 การบรหิารงานในการดแูลนกัเรียนทนุในต่างประเทศ คอื มกีารส่งนกัเรยีน
ไปอยู่กับ host เพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งมีอุปสรรคเรื่องการติดต่อประสานงาน
ในรุน่แรก ขณะทีแ่นวโน้มปัญหา รุน่ที ่1 – 4 ทีพ่บเหมือนกนั ได้แก่ ข้อมลูในการติดตาม
และประเมินผลนักเรียนทุนรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากส�านักงานผู้ดูแลนักเรียน
ทุนรัฐบาลที่ได้ส่งกลับไปยังประเทศไทย ไม่ได้รับการตอบสนองและแก้ไขเท่าที่ควร 
ปัญหาเรื่องการเทียบคะแนน (grading) ที่เมื่อกลับมารายงานตัวที่ประเทศไทย พบว่า
ระบบการศึกษาในบางประเทศมีระบบเกณฑ์การประเมินผลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
การตีความระดับผลการเรียนไม่สอดคล้องกับสภาพจริง

3.2 ผลกำรศกึษำภำวะกำรมงีำนท�ำของผูร้บัทนุรุน่ที ่1 และรุ่นที ่2

3.3 ผลกำรศกึษำแนวโน้มปัญหำ อปุสรรคทีจ่ะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิโครงกำร
1 อ�ำเภอ 1 ทนุ รุน่ที ่3 และรุน่ที ่4  จำกผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภำคส่วน
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 รปูแบบคณะกรรมการโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ท่ีบริหารงานนโยบายนีม้ี
การเปลีย่นแปลงเชงิปรชัญา นโยบาย และวตัถปุระสงค์ ข้ึนอยูก่บันักการเมือง รฐัมนตรี
ทีเ่ข้ามาดแูลก�ากบัเป็นส�าคญั คณะกรรมการไม่สามารถให้ข้อมลู แสดงความคิดเหน็
แตกต่างได้มากนกั ควรปรบัรปูแบบคณะกรรมการดังกล่าวให้ยดึมติการตัดสินใจของ
บอร์ดร่วมกนั มใิช่ยดึตวับคุคลดงัทีผ่่านมา โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ต้องเป็นภารกจิ
ส�าคัญ มีฐานะเป็นกรม นิติบุคคล อิสระคล่องตัว อยู่ภายใต้การบริหารงานของ
ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

3.4 เพือ่ศกึษำรปูแบบและพฒันำรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรโครงกำร 1 อ�ำเภอ 1 ทนุ
ทีม่ปีระสทิธภิำพ
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กำรตดัสนิใจนโยบำย 1 อ�ำเภอ 1 ทุน
กำรวจิยัเป็นฐำน
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 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ได้
ค้นพบค�าตอบตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อครบทุกด้าน  เพื่อใช้ผลการศึกษาโครงการนี้ให้
เกดิประโยชน์มากยิง่ขึน้  มปีระเดน็ค�าถามข้อสงสยัส�าคญัท่ีต้องตอบแบบตรงไปตรงมา
ในหลายค�าถามโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ดังต่อไปนี้

 ในเชิงปรัชญา นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน
เป็นเรื่องที่ดี น่าลงทุนต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นรัฐสวัสดิการที่ให้โอกาส
และความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผู้รับทุนมีโอกาสศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเอง
ถนดั สนใจ และเป็นความต้องการของประเทศในมหาวิทยาลยัต่างๆ ทีไ่ม่ใช้ภาษาองักฤษ
เป็นหลกั ได้ทัง้ศาสตร์ องค์ความรู ้ภาษาวัฒนธรรม วธิกีารคิดของแต่ละชาติอย่างเข้มข้น
และลึกซึ้ง มีงานท�า รายได้ดี สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว
ได้เป็นอย่างด ีผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายเหน็ด้วยกบัการมโีครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน และควรมี
การด�าเนินนโยบายนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่านี้ คณะกรรมการโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุนใน
หลายวาระที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการใช้อ�านาจเปลี่ยนแปลงปรัชญา นโยบาย 
และวตัถปุระสงค์ของโครงการนีต้ามความต้องการของตนเอง คณะกรรมการไม่สามารถ
ทดัทานได้ แม้จะมกีารแสดงความคดิเหน็และข้อมลูต่างๆ แต่ไม่ได้รับความส�าคัญมากนัก
จนมีผลต่อเนื่องในทางปฏิบัติมากมาย รูปแบบคณะกรรมการโรงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน
ที่มีอยู่ยังมีข้อจ�ากัด ปัญหา อุปสรรคอยู่มาก จ�าเป็นต้องทบทวนและแก้ไขปรับปรุงให้
ดีกว่านี้

 1. โครงกำร 1 อ�ำเภอ 1 ทนุ ด�ำเนินกำรครบ 10 ปี มผีลกำรวิจยั
สะท้อนปรชัญำ นโยบำย และวตัถุประสงค์อย่ำงไรบ้ำง

การตัดสินใจนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ทุน : การวิจัยเป็นฐาน
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กำรตัดสินใจนโยบำย 1 อ�ำเภอ 1 ทุน :  
กำรวิจัยเป็นฐำน



 ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงเชงิปรชัญา นโยบาย และวตัถุประสงค์ของโครงการ 
1 อ�าเภอ 1 ทนุเกดิขึน้หลายครัง้ ดงัเช่น ในรุน่ที ่3 และรุ่นท่ี 4 ท่ีเปล่ียนค่อนข้างมาก 
โดยเปิดโอกาสให้นกัเรยีนทีม่ฐีานะด ี ไม่จ�ากดัรายได้ เรียนอยูใ่นโรงเรียนท่ีมชีือ่เสียง 
เป็นโรงเรยีนทีม่คีวามนยิม ด ี เด่น ดงั สามารถไปสอบได้ตามภมูลิ�าเนาบ้านเกดิของ
ตนเองมากกว่าการยดึเขตโรงเรยีนในอ�าเภอเป็นทีต่ัง้ ให้เรียนในสาขาท่ีขาดแคลนด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนประเทศทีใ่ช้ภาษาองักฤษ ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
องักฤษ และออสเตรเลยี มกีารทกัท้วงและให้ข้อมลูว่าขัดกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของโครงการนี ้ เกิดความซ�า้ซ้อนกบัทนุทีจ่ดัสรรให้อยูแ่ล้ว ดังเช่น ทุนของกระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ทนุไทยพฒัน์ เป็นต้น แต่ไม่สามารถขัดกบัความต้องการ
ของรัฐมนตรใีนเวลานัน้ได้ ผลการเปลีย่นแปลงเชงินโยบายดังกล่าวจากการลงภาคสนาม
ของคณะผูว้จิยัพบว่า นกัเรยีนจากส่วนกลางในโรงเรยีนดี เด่น ดัง ครอบครวัมฐีานะดี 
กระจายไปสอบแข่งขนัแย่งเบยีดเอาชนะเดก็ยากจนในท้องถ่ิน โรงเรียนระดับอ�าเภอ
เป็นส่วนใหญ่ เดก็ยากจนระดบัอ�าเภอรู้ความสามารถตนเองว่าสอบแข่งขันสู้ไม่ได้
ไม่กล้าแม้นจะสมคัรสอบ สดุท้ายเดก็รบัทุนรุน่ที ่ 3 และรุ่นท่ี 4 จ�านวนไม่น้อยได้รับ
โอกาสไปศกึษาต่อต่างประเทศทัง้ๆ ทีม่โีอกาส ความสามารถ คณะวิชาพร้อมมากอยู่แล้ว
และไปเรียนสาขาวิชามหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับตามความต้องการของตนเอง 
และครอบครวัเป็นหลกั รฐับาลท�าหน้าทีเ่สมอืนจ่ายทนุการศกึษาแทนครอบครัวเด็กท่ี
มฐีานะด ี เรยีนเก่งและมคีวามสามารถทีจ่ะส่งลกูหลานของตนเองได้อยูแ่ล้ว นบัเป็น
การผิดปรัชญา นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการนี้แต่แรกเริ่มอย่างสิ้นเชิง
ควรพิจารณาทบทวนและยกเลิกทุนไม่จ�ากัดรายได้ ภูมิล�าเนาที่อยู่ ประเทศที่ใช้
ภาษาองักฤษลงเสยีน่าจะส่งผลดกีว่านี้

 การเปลีย่นแปลงยกเลกิโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน เกดิข้ึนในช่วงเปล่ียนผ่าน
ทางการเมอืงอกีครัง้ด้วยการยกเลกิจ�านวนทนุ เงนิงบประมาณท่ีเหลืออยูน่�ามาใช้ใน
โครงการทนุช่างเทคนคิและบณัฑตินกัปฏบิตั ิเป็นโครงการระยะยาว 15 ปี 5 รุ่นให้ทุน
ทัง้สิน้ 11,500 ทนุ แบ่งเป็นในประเทศ 3,500 ทนุและต่างประเทศ 8,000 ทุน ใช้งบ
ประมาณจ�านวน 30,300 ล้านบาท อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาของโครงการวจัิยนีม้ี
ข้อเสนอแนะว่าการจดัสรรส่งเดก็ทนุโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ควรเตรียมการประเทศ
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ในระยะยาวในเร่ือง Global Trade Citizen ASEAN Community และทรพัยากรมนษุย์
ในระดับกลางเพื่อการแข่งขันและร่วมมือกัน ประเทศไทยจ�าเป็นต้องจัดสรรทุนเป็น
3 กลุม่ประเทศทีจ่ะมคีวามร่วมมือทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม การท่องเทีย่ว
และอื่นๆ กลุ่มที่ 1 ส่งไปศึกษาต่อในกลุ่มประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาอังกฤษ มีองค์ความรู้ 
วิทยาการเฉพาะด้าน ดังเช่น ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ กลุ่มที่ 2 ศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน เวียดนาม พม่า มาเลเซีย ลาว กัมพชูา กลุม่ที ่ 3 เรียนต่อและ
ฝึกฝนงานอาชวีะอดุมศกึษาในกลุม่ประเทศเยอรมน ีออสเตรเลีย ไต้หวนั ญีปุ่น่ เป็นต้น
ทั้ง 3 กลุ่มจะสามารถน�าองค์ความรู้ วทิยาการเฉพาะด้าน ภาษาวฒันธรรม วธิกีารคดิ
ของคนแต่ละชาต ิมาสร้างการค้าขาย การลงทนุ การผลติสินค้า การจ้างงานในวงกว้าง
มากกว่าแต่เดิมที่มักยึดติดกับตลาดการค้าเพยีงไม่ก่ีประเทศ การเจรจาเรือ่งภาษาและ
วฒันธรรมจะลดข้อจ�ากัดลงไปได้มาก การรู้เขารู้เรา รู้จักวิธีการคิดของชนชาติอื่นจะ
ช่วยให้เราเป็น hub ที่มีเครือข่ายกว้างขวางของภูมิภาคทีเดียว

 การเกบ็ข้อมลูใน 4 ประเทศ คอื สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีสาธารณรฐัฝรัง่เศส
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ด้านอาชีวศึกษาเพิ่มเติม ปรากฏว่าในแต่ละ
ประเทศล้วนมีสังคมบริบท ระบบการศึกษา ระเบียบกฎเกณฑ์ หลักสูตรการศึกษา 
การจ้างงาน ฝึกฝนงานแตกต่างกันอย่างมาก แต่ทุกประเทศล้วนให้ความส�าคัญใน
เรือ่งอาชวีศกึษามาก ทัง้เป็นส่วนส�าคญัของการพฒันาประเทศนบัแต่อดตีจนถึงปัจจบัุน
คุณภาพคน การมีงานท�า ค่าจ้างรายได้ สวัสดิการ การเสียภาษีและอื่นๆ ดังเช่น
ประเทศเยอรมนี ผู้คนนิยมเรียนอาชีวศึกษามากกว่าสายสามัญศึกษาในสัดส่วนถึง  
70 : 30 เป็นอาชีวะอุดมศึกษา ทวิภาคี ภาคเอกชน อุตสาหกรรมมีบทบาทส�าคัญ ชี้น�า
และเป็นเจ้าภาพหลักมากกว่ารัฐบาล สภาหอการค้ามีเครือข่ายทั่วประเทศลงลึกถึง
กลุ่ม SMEs และกลุ่ม Entrepreneur ระบบทวิภาคีเป็นกระดูกสันหลังของสหพันธ์
สาธารณรฐัเยอรมน ีการว่าจ้างจะเริม่ต้นจากใบสมัครงาน การได้งานท�า ค่าจ้างรายได้
สวัสดิการ เสียภาษี ต่อจากนั้นจึงวางแผนออกแบบหลักสูตรร่วมกัน เรียน 2 วัน 
ฝึกงาน 3 วัน เป็นต้น อาชีวศึกษาเป็นวิชาชีพและองค์ความรู้สงวนไว้ ส�าหรับพลเมือง
เยอรมนีเท่านั้น  นักศึกษาชาติอื่นเรียนในประเทศนี้ได้ในสาขา Applied Sciences 

การตัดสินใจนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ทุน : การวิจัยเป็นฐาน
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เท่านัน้ ในออสเตรเลยีเป็นประเทศทีม่กีารส่งออกทางการศกึษาเป็นรายได้อนัดับ 3 
ของประเทศ เป็นธุรกิจการศึกษาคุณภาพ  นักเรียนนักศึกษาที่จะมาเรียนที่นี่ทุกคน
ต้องสอบภาษาอังกฤษ IELTS ให้ผ่านระดับ 5.5 มีความรู้วิชาการคณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษระดบัด ีมใิช่เก่งทางด้านช่างทักษะฝีมอือย่างเดียว อาจจ�าเป็น
ต้องมตีวัแทนประสานงาน (agency) และต้องอยูก่บัครอบครัวออสเตรเลีย (host)
ในเทอมแรกของการศกึษา เป็นต้น สงัคมบรบิท ระเบียบกฎเกณฑ์ของทุกประเทศจะมี
การด�าเนนิการอย่างเข้มงวด มาตรฐานตามทีก่�าหนด ภาษาพืน้ฐานท่ีใช้ได้ดีท้ังการส่ือสาร
การเขยีนเชงิวชิาการ การด�าเนนิชวีติประจ�าวนัได้ โครงการทุนช่างเทคนคิและบณัฑติ
นกัปฏิบัต ิจะมกีารส่งนกัศึกษาจ�านวนมาก และครบูคุลากรเข้าศึกษาต่อ ฝึกอบรมเพิม่เตมิ
ได้มกีารวจิยัศกึษากลุม่ประเทศนีม้ากน้อยเพยีงใด จดุแข็ง จุดอ่อน ข้อด้อย ข้อจ�ากดั 
ของนกัศกึษาอาชวีะทีจ่ะต้องไปเผชญิโลกใหม่ๆ มอีะไรบ้าง ปัญหาอปุสรรคด้านภาษา 
วัฒนธรรม การปรับตัว ค่านิยมที่แตกต่าง การเรียนรู้เฉพาะทาง การฝึกงานมีการ
เตรียมการด้านนีม้ากน้อยเพยีงใด จะส่งเสรมิความรูว้ชิาการ ศพัท์เทคนคิเฉพาะทาง 
ภาษาองักฤษให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือเข้าศึกษาต่อมีแนวทางเช่นไร การส่งไป
จ�านวนมาก เร่งรบี และขาดการเตรยีมการเป็นอย่างดี จะปรากฏผลไม่เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ ส�านกังานผูด้แูลนกัเรยีนไทยใน 4 ประเทศ ได้ปรารภเชิง
ห่วงใยว่า “ส่งมาเป็น mass แต่ต้องดแูลเป็น case” และ “ถ้าเตรยีมการเดก็อาชวีะไม่ดี
เท่ากบัส่งเดก็มาตาย”

 นโยบายส่งเสรมิการปฏริปูอาชวีศกึษาเป็นความต้องการของประเทศ ทีแ่ล้วมา
ปัญหาการศกึษาด้านอาชวีศกึษามมีากมาย ค่านยิมเรียนอาชวีศึกษาในสังคมไทยไม่สู้ดี 
เป็นแรงงาน ชวีติต้องอยูก่บัอนัตราย เสีย่ง สกปรก สู้เรียนสายสามญัศกึษาไม่ได้ 
นกัศกึษาอาชวีศกึษาภาพลกัษณ์ไม่ด ี รกัพวกพ้องสถาบนั นิยมความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหา ทกัษะฝีมอืดแีต่อ่อนด้านวชิาการและภาษาองักฤษ เป็นต้น การส่งเด็กอาชวีะ
และบคุคลากรจงึต้องมกีารเตรยีมการอย่างรอบคอบ ชดัเจน มแีผนด�าเนนิการต่อเนือ่ง 
การลง MOU ร่วมระหว่างประเทศไทยกบักลุม่ประเทศเป้าหมาย ความหมายของ
อาชวีอดุมศกึษาคอือะไร ระบบทวภิาคท่ีีแท้จรงิ รฐัและเอกชนควรมีบทบาทส�าคัญเช่นไร
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศที่ประสบผลส�าเร็จด้านอาชีวศึกษาโดยตรง
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การทดลองส่งน�าร่องในบางประเทศที่ MOU ร่วมกัน ส่งนักศึกษา 3 – 5 สาขาวิชา 
เพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสีย จุดแข็ง จุดอ่อน ก�าหนดแนวทางที่ชัดเจน ลดความเสี่ยง 
เตรยีมความพร้อมให้รอบด้าน ระบบแนะแนวการศกึษา การปรบัตวัเอง การท�างานกลุม่
การเขียนงานเชิงวิชาการ และอื่นๆ สุดท้ายเมื่อได้ทั้งบทเรียน ข้อสรุป และการศึกษา
วจิยัเปรยีบเทยีบจงึก�าหนดนโยบายแผนด�าเนนิการ 10 ปี เป็นแผนระดบัชาต ิการปฏริปู
อาชีวศึกษาจึงจะประสบผลส�าเร็จ เป็นแกนกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับกลางอย่างแท้จริง

 โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ท่ีผ่านมามกัถกูวพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็น “ประชานยิม”
ของบางพรรคการเมือง ในข้อเท็จจริงค�าวิพากษ์ดังกล่าวมีส่วนถูกอยู่บ้างถ้าพิจารณา
อย่างผวิเผินหรอืใช้วธีิการคิดแบบการเมอืงมาตดัสนิหรอืน�ามาใช้การโต้ตอบทางการเมอืง
ผลการวจิยันีม้บีทสรปุว่า โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทนุ เป็นรัฐสวสัดิการ การให้โอกาสกบั
นกัเรียนทีม่คีรอบครวัยากจนได้แข่งขนักนัเองเพือ่ศึกษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี เป็นการลด
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา รายได้ ฐานชีวิตความเป็นอยู่ให้เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น 
ช่วยให้นักเรียนและครอบครัวมีคุณภาพชีวิต ฐานะรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วย
โอกาสทางการศึกษาทีรั่ฐจดัสรรทุนให้อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย นโยบายน้ี
สอดคล้องกบัระบบรฐัสวสัดิการในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น ประเทศฟินแลนด์ เยอรมนี
ฝรั่งเศส เป็นต้น รวมถึงยังได้ทรัพยากรบุคคล  การเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาคเอกชน 
รฐับาล อาชีพอสิระ เพิม่ช่องทางและเครอืข่ายการค้าทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
อีกด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อลดความไม่แน่นอนจากอ�านาจทางการเมืองที่เปลี่ยนไป
เปลีย่นมา มมุมองทีแ่ตกต่าง กระทรวงศกึษาธกิารอาจด�าเนนิการเปลีย่นชือ่โครงการน้ี
ใหม่ให้เป็นกลาง การเป็นที่ยอมรับ ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่และ
การบรหิารงานโดยการส่ังการความต้องการของรฐัมนตรเีป็นส�าคญั มาเป็นการบรหิารงาน
ในรูปคณะกรรมการที่ใช้มติตัดสินใจร่วมกัน โดยยึดปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์
ของโครงการนีเ้ป็นหลกั และต้องถอืเป็นภารกจิส�าคัญของกระทรวงศกึษาธกิารทีเ่ด่นชดั
มีแผนยุทธศาสตร์เตรียมก�าลังคนระดับกลางเป็นแนวทางการตระเตรียมก�าลังคน
ระยะยาว มีความเป็นกลาง อิสระ และมีเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานเต็ม
เวลา ดังโครงสร้างที่น�าเสนอต่อไปนี้

 2. โครงกำร 1 อ�ำเภอ 1 ทุนถูกระบุว่ำเป็น “ประชำนิยม” แท้จริง
เป็นเช่นไร

การตัดสินใจนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ทุน : การวิจัยเป็นฐาน

ทางรอด หรือ ทางเลือก การศึกษาไทย   17



- ร
ัฐม

นต
รี

- ผ
ู้ช่ว

ยร
ัฐม

นต
รี

- ผ
ู้เช

ี่ยว
ชา

ญ
- ท

ี่ปร
ึกษ

า 

- ก
.พ

.
- ก

ระ
ทร

วง
กา

รต
่าง

ปร
ะเ

ทศ
- ส

กอ
.

- ส
คบ

.

- อ
ปท

.
- ส

ถ.
- น

ักว
ิชา

กา
ร

- ผ
ู้ปร

ะก
อบ

กา
ร 

- ห
อก

าร
ค้า

- ส
ภา

อุต
สา

หก
รร

ม
- ก

าร
ท่อ

งเ
ที่ย

ว
- ธ

ุรก
ิจ

- ง
บป

ระ
มา

ณ
- น

โย
บา

ย
- ก

าร
บร

ิหา
ร

- ก
าร

ลง
นา

ม 
M

O
U

- ร
ะเ

บีย
บก

ฎเ
กณ

ฑ์
- ข

้อท
ดส

อบ
- ห

ลัก
สูต

รฝ
ึกอ

บร
ม

- ร
ับส

่งน
ักศ

ึกษ
า

- เ
งิน

ทุน
ระ

หว
่าง

เร
ียน

- ร
ะบ

บข
้อม

ูลข
่าว

สา
ร

- ค
�าแ

นะ
น�า

ช่ว
ยเ

หล
ือ

- ว
ิจัย

นโ
ยบ

าย
- ว

ิจัย
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

- ต
ิดต

าม
ปร

ะเ
มิน

ผล
โค

รง
กา

ร

- ร
าย

งา
นก

าร
ปร

ะช
ุม

- ร
าย

งา
นป

ระ
จ�า

ปี
- ผ

ลก
าร

ด�า
เน

ินง
าน

รัฐ
มน

ตร
ี

กร
ะท

รว
งศ

ึกษ
าธ

ิกา
ร

ส�า
นัก

งา
นป

ลัด
กร

ะท
รว

งศ
ึกษ

าธ
ิกา

ร

ส�า
นัก

งา
นบ

ริห
าร

จัด
กา

รท
ุน

เพ
ื่อส

ร้า
งโ

อก
าส

แล
ะ

คว
าม

เส
มอ

ภา
คท

าง
กา

รศ
ึกษ

า

ฝ่า
ยก

าร
เม

ือง

คณ
ะก

รร
มก

าร
ก�า

กับ
นโ

ยบ
าย

 ย
ุทธ

ศา
สต

ร์  
พัฒ

นา
ปร

ะเ
ทศ

 1
2-

15
 ค

น

ท้อ
งถ

ิ่น ภา
คเ

อก
ชน

รา
ชก

าร

ฝ่า
ยบ

ริห
าร

นโ
ยบ

าย
แผ

นด
�าเ

นิน
กา

ร
ฝ่า

ยค
ัดเ

ลือ
ก 

 ฝ
ึกอ

บร
ม

ฝ่า
ยศ

ึกษ
าต

่อ 
ดูแ

ล 
คว

าม
ช่ว

ยเ
หล

ือ
ฝ่า

ยศ
ึกษ

าว
ิจัย

 ต
ิดต

าม
 ป

ระ
เม

ินผ
ล

ฝ่า
ยเ

ลข
าน

ุกา
ร

กา
รต

ัดส
ินใ

จน
โย

บา
ย 

1 
อ�า

เภ
อ 

1 
ทุน

 : 
กา

รว
ิจัย

เป
็นฐ

าน

18    ทางรอด หรือ ทางเลือก การศึกษาไทย



 ในรายงานการวิจยันีม้ข้ีอค้นพบและบทสรปุเพือ่ก�าหนดแนวนโยบายทีช่ดัเจน
ได้หลายเรื่อง กล่าวคือ การจัดสรรทุนโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน มีปรัชญา นโยบาย 
และวัตถุประสงค์ดังได้กล่าวมาแล้ว คุณสมบัติที่ต้องระบุให้สอดคล้องกันคือ นักเรียน
ที่จะสอบคัดเลือกแข่งขันต้องก�าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสายสามัญศึกษา 
อาชวีศกึษาและการศกึษานอกระบบ มคีะแนนสะสมไม่ต�า่กว่า 3.00 อายไุม่เกนิ 25 ปี
อยู่ในโรงเรียนของอ�าเภอนั้น ยึดโรงเรียนเป็นหลักมิใช่ภูมิล�าเนาตามทะเบียนบ้าน 
ครอบครัวมีฐานะรายได้ไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี มีผู้รับรองรายได้อย่างถูกต้อง
เปิดรับสมัครอย่างกว้างขวางเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนทุกคนอย่างเป็นธรรม ระดับความ
ยากง่ายของข้อสอบอยูท่ีร่ะดบัปานกลาง ด้วยความร่วมมอืของสถาบนัการศึกษา ดงัเช่น
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นต้น ด้วยการสอบผ่าน
เกณฑ์ 70% อิงเกณฑ์ระดบัความสามารถช้ันดขีึน้ไป ขึน้ชือ่อนัดบัไว้ 3 คนทีผ่่านเกณฑ์
70% เป็นการอิงกลุ่ม ต่อจากนั้นใช้เกณฑ์การตัดสิน 70:30 ด้วยการพิจารณาจาก
ผลคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 70% ส่วนอีก 30% เน้นการสัมภาษณ์ที่ให้
ความส�าคัญเรื่องภูมิหลังของครอบครัว รายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนรู้ กิจกรรม
ที่มีส่วนร่วม แรงบันดาลใจท่ีต้องการศึกษาในสาชาวิชาชีพด้านนี้ (Motivation) 
ต้นแบบตัวอย่างที่ยึดเป็นแนวทางชีวิต สุดท้ายเมื่อศึกษาจบแล้วมีแผนการ โครงการ
ในอนาคตทีจ่ะกลบัมาท�าให้ท้องถิน่ ชมุชน สงัคม ประเทศชาติอย่างไรบ้าง นอกจากนัน้
ควรสัมภาษณ์และสังเกตในเรื่องบุคลิกภาพ สุขภาพจิตดี มนุษยสัมพันธ์ การเปิดเผย
ตนเอง การท�างานกลุ่ม การโต้ตอบที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ อยู่ในขั้นใด
ประกอบด้วย เพื่อป้องกันการวิ่งเต้น ฝากฝัง การใช้อภิสิทธิ์ในทางที่ไม่ถูกต้อง การจัด
สอบสัมภาษณ์ต้องมีคณะกรรมการสัมภาษณ์จากส่วนกลาง ใช้ดุลยพินิจ ข้อค�าถาม 
ระดับคะแนน การตัดสินได้ – ตก ชุดเดียวกัน หรือ กระจายอ�านาจให้แต่ละพื้นที่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์จากผู้ทรงคุณวฒุทิางวชิาการ ยติุธรรม ผู้บริหารระดับสูง
ในภูมิภาค ท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมร่วม ก�าหนดแนวทางสัมภาษณ์ ตัดสินชัดเจน 
เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ และอื่นๆ การสัมภาษณ์ได้นักเรียนทุนที่มีคุณสมบัติเปิดเผย

การตัดสินใจนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ทุน : การวิจัยเป็นฐาน

 3. โครงกำรน้ีมวีธิกีำรก�ำหนดคุณสมบติัอย่ำงไรให้ตรงกับนโยบำยและ
วตัถปุระสงค์จะมกีำรก�ำหนดเกณฑ์คัดเลือก กำรสอบยติุธรรม โปร่งใส และ
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคได้
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สือ่สารภาษาองักฤษเข้าใจได้ มมีนษุยสมัพันธ์ ท�างานกลุม่ได้ รูจ้กัคบเพือ่น สขุภาพจิตดี
รูจ้กัปรบัตวัเองได้ในทกุสถานการณ์ ย่อมดีกว่านกัเรยีนทุนทีแ่ม้นจะมผีลการเรียนดีแต่
ถ้าเป็นบคุลกิภาพเงยีบ ไม่เปิดเผยตนเอง เข้ากลุม่ยาก มเีพ่ือนน้อย ปรับตัวด้านภาษา
วฒันธรรม อาหาร ชวีติความเป็นอยูย่าก จะประสบปัญหาการศกึษาในต่างประเทศ
ค่อนข้างมาก   

 นกัเรียนทนุ ODOS ทยอยจบกลบัมาแล้วประมาณร้อยละ 68.94 (รุน่ที ่1 ร้อยละ
65.76 และรุน่ที ่2 ร้อยละ 72.12) ได้มโีอกาสสมัภาษณ์พบปะพดูคยุกบัเดก็ทนุ ODOS 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศญีปุ่น่ และประเทศออสเตรเลยี มข้ีอคดิทีน่่าสนใจมาก กล่าวคอื  เดก็ไปเรยีนใน
ประเทศทีไ่ม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 7 ปี ปรบัตัวเข้ากับวถิชีวีติของแต่ละชาตไิด้เป็น
อย่างด ี นกัเรยีนทนุในฝรัง่เศสและญีปุ่น่พูดตรงกนัคือ “การมาเรียนทีน่ีไ่ด้ทัง้วทิยาการ 
องค์ความรู ้ ภาษาและวัฒนธรรมทีส่�าคญัคอื วธิกีารคดิของแต่ละชาตด้ิวย”  ในอนาคต
ถ้าเราประเทศไทยจะตดิต่อท�ามาค้าขาย การเจรจาทางการค้า การทตู การเมอืง เราจะ
ไม่เสียเปรยีบอีกต่อไป ภาษาในการสือ่สารไม่เป็นปัญหาในการท�าความเข้าใจให้ตรงกนั 
รูเ้ขารูเ้ราท�าให้เราเจรจาไม่เสยีเปรียบ เป็นเบีย้ล่างให้กบัประเทศอืน่  นอกจากนัน้การ
ร่วมมือกนัทางการค้า การลงทนุในประเทศ การจ้างงานจะขยายตัว ดังเช่น อตุสาหกรรม
ของญีปุ่น่ เยอรมน ีฝรัง่เศส จะขยายสาขามาเปิดในประเทศไทย เด็กทนุ ODOS ได้รบั
โอกาสเข้าท�างานมากขึน้ เงนิเดอืนด ี เพราะมต้ีนทนุเร่ืองภาษาและจบมหาวทิยาลยัใน
แต่ละประเทศนัน้มา ดงัเช่นเดก็ทุน ODOS จบวศิวกรรมศาสตร์ได้รับการว่าจ้างให้
ท�างานกบับรษัิท Michelin ทีผ่ลิตยางรถยนต์ในสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี เป็นต้น 
จ�านวนไม่น้อยเร่ิมเข้าสูร่ะบบราชการศกึษาต่อในระดับปรญิญาโท เอก ในสาขาวชิา
ขาดแคลน ส�านกังานปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รบัเดก็ ODOS 
เข้ารับราชการในต�าแหน่งต่างๆ เพราะองค์ความรู้ที่ศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์
ทัง้ในเรือ่งการจดัการน�า้ การดแูลคณุภาพดนิ การบรหิารทรพัยากรธรรมชาติล้วนแล้ว
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 4. นักเรยีนทุนรุน่ที ่1 รุน่ที ่2 ทยอยจบมำแล้ว เดก็ทุน เปล่ียนแปลง
ไปอย่ำงไรบ้ำงภำวะกำรมีงำนท�ำเป็นอย่ำงไร รัฐบำลส่งเสริมเด็กกลุ่มนี้
มำกน้อยแค่ไหน
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แต่น�ามาประยกุต์กบัการปฏริปูทีดิ่นได้เป็นอย่างด ี อดตีเลขาธกิารส�านกังานปฏริปูท่ีดนิได้ 
บอกว่า “น้องทีจ่บมาจากทนุน้ี ทกุคน tough ไม่เลือกงาน จิตใจดี ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา ให้ท�าอะไร ออกต่างจงัหวดัไม่เกีย่งงาน มสีมัมาคารวะ รกัองค์กรด้วย”  
ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) จะเปิดรบับุคคลเข้ารบัราชการต้องจบ
วุฒิการศกึษาระดบัปรญิญาโท แต่เมือ่เด็ก ODOS ไปสมคัรงานตามสาขาทีจ่บมา แม้นจะ
จบปริญญาตรแีต่ความรูค้วามสามารถ เชีย่วชาญพดูได้หลายภาษา ทดลองงานแล้วได้รับ
บรรจุเป็นข้าราชการ หลายกระทรวงได้เริม่รบันกัเรียนทนุ ODOS เพิม่มากข้ึนไม่ว่าจะเป็น
กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงศกึษาธกิาร มหาวทิยาลยัต่างๆ กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา
เป็นต้น การให้ความส�าคัญนกัเรยีนทนุ ODOS ในฐานะข้าราชการรุน่ใหม่ทีมี่วทิยาการ 
องค์ความรู ้ เข้าใจภาษา วฒันธรรม และวธิกีารคดิของกลุ่ม 24 ประเทศในระยะยาว 
เดก็ทุน ODOS จะสร้างคณุค่า คณุปูการในการเป็นศนูย์กลางของการค้าขาย เจรจาการค้า
การทูต การท่องเท่ียว การลงทนุภาคธรุกจิ อตุสาหกรรม การเป็น hub ของประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก ภาคราชการจะได้ข้าราชการรุ่นใหม่ มคีณุภาพ  กระฉบักระเฉง 
สูง้าน มจีติสาธารณะ รกัองค์กร และมีทศันคตทิีดี่ต่อการรับราชการอกีด้วย แต่เป็นท่ี
น่าเสียดายในโครงการนี้มีจุดอ่อนข้อที่ควรแก้ไขปรับปรุงบางด้าน เช่น ทุน ODOS
ไม่ผกูพนัการรับทนุ ไม่มตี�าแหน่งงานรองรบั นกัการเมอืงตามใจเดก็ (spoil) จนเกนิไป  
รัฐบาลขาดการวางแผนระดับประเทศทั้งๆ ที่ส่งนักเรียนทุนกว่า 10 ปีเศษ มีจ�านวน
ผูเ้รยีนกว่า 3,093 คน ลงทนุงบประมาณกว่า 29,087 ล้านบาท ส่วนใหญ่จบการศกึษา
แล้วท�างานในภาคเอกชนถึงร้อยละ 73.70 ทเีดียว 

 ความคุ้มค่าของโครงการ หมายถึง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของ
โครงการเกิดขึ้นตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยผลประโยชน์ในที่นี้
จะพจิารณาจากความส�าเร็จในการสร้างผลผลติ รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากโครงการ
 ความคุ้มทุน หมายถึง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลิตผลของโครงการ เมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นทุนและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ จุดคุ้มทุนเกิดขึ้น ณ จุดที่ผล
ประโยชน์เท่ากับต้นทุน และการใช้ผลผลิตดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 5. โครงกำร 1 อ�ำเภอ 1 ทุน มคีวำมคุม้ค่ำคุ้มทุนหรือไม่

การตัดสินใจนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ทุน : การวิจัยเป็นฐาน
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 การพิจารณาความคุ้มค่า/คุ้มทุนของโครงการจะพิจารณาจากการด�าเนินการ
โครงการ และผลผลติในรุน่ท่ี 1 และรุ่นที ่2 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

 โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุนถอืเป็นโครงการหน่ึงของประเทศทีเ่ป็นการลงทุนด้าน
การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของประเทศให้มคีณุภาพและเป็นพลเมอืงของประเทศไทยได้
ผลการประเมนิความคุม้ค่าของโครงการดงักล่าวสรปุได้ว่า โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทนุ
มคีวามคุม้ค่าต่อการลงทนุ ด้วยเหตผุลดังต่อไปนี้
 1) จ�านวนนักเรียนทุนรุ่นท่ี  1  และรุ่นท่ี 2  ที่ส�าเร็จการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศแต่ละรุน่มอีตัราการส�าเรจ็สงูกว่าร้อยละ 80 มคีณุสมบตัสิมบรูณ์พร้อมทัง้
ด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ สมกับความเป็นนักเรียนทุน ODOS
 2) ผลกระทบของโครงการทั้งต่อนักเรียนทุน ครอบครัวของนักเรียนทุน และ
สังคมไทยสะท้อนให้เห็นว่า โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน สามารถสร้างโอกาสให้กับ
นักเรียนที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวได้ดั่งเจตนารมณ์ของทุนได้จริง
 3) นกัเรยีนทนุท่ีส�าเรจ็การศกึษาแล้ว สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์
สู่นักเรียนทุนรุ่นต่อไป อีกท้ังยังเป็นต้นแบบของเด็กและเยาวชนในอ�าเภอของตน 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยรายอื่นๆ ให้มี
ความพยายามที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนต่อไปได้

 ในแง่เศรษฐศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า การลงทุนของโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน
ในสภาวะปัจจุบัน อยู่ในภาวะขาดทุน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 1) ภาครัฐเป็นผู้ลงทุน เป็นเจ้าของผลผลิต  แต่กลับได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนครั้งนี้ได้ไม่เท่าที่ควร
 2) นักเรียนทุนบางส่วนซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการอยู่ในสภาวะ “ว่างงาน” 
หลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้ว หรือได้งานที่ไม่สอดคล้องกับที่ได้ศึกษา ถือว่าเป็นการ
ลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่รัฐ ท�าให้รัฐลงทุนเปล่าในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ
 3) นกัเรยีนทนุบางส่วนทีไ่ม่ประสบความส�าเรจ็ในการศกึษา หรอืสละสทิธิท์นุ
หรือเสียชีวิตระหว่างที่รับทุน นับเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด ท�าให้
ภาครัฐต้องลงทุนเปล่าอีกประการหนึ่ง

 1. ควำมคุม้ค่ำของโครงกำร

 2. ควำมคุม้ทุนของโครงกำร
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 อย่างไรกต็าม หากพจิารณาร่วมกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคตในแง่มมุ
ทางสังคมศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า การลงทุนของรัฐต่อโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ยังมี
แนวโน้มได้ก�าไรในอนาคต ทัง้ๆ ทีภ่าครฐัยงัไม่ได้เป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์จากการลงทนุ
โดยตรงในปัจจุบัน เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้
 1) นกัเรยีนทนุท่ีส�าเรจ็การศกึษาส่วนใหญ่แม้จะไม่ได้รับราชการ แต่กก็ลับมา
ท�างานในประเทศไทย โดยท�างานในบรษิทัเอกชนของต่างประเทศต่างๆ ทีม่ฐีานการผลติ
ในประเทศไทย นอกจากจะมคีวามรูค้วามสามารถตามสาขาทีเ่รยีนมาแล้ว ยงัสามารถ
เป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างวัฒนธรรม (cultural agent) ระหว่างประเทศได้ด้วย 
เนื่องจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศท�าให้ได้เรียนรู้ทั้งภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
หลักการคิดของคนในประเทศน้ันๆ ด้วย     เป็นการเสริมจุดแข็งด้านการลงทุนใน
ประเทศไทยของบริษัทเอกชนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ท�าให้แนวโน้มการเลือกลงทุน
ของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทยมีโอกาสสูงขึ้น ส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจเชิงบวก
ของรัฐได้ จึงถือได้ว่ามีแนวโน้มคุ้มทุนจากการผลิตของรัฐภายใต้โครงการดังกล่าว
 2) นักเรยีนทนุทีส่�าเรจ็การศกึษาแล้วและเลอืกท�างานต่อในต่างประเทศ สามารถ
แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่บริษัทเหล่านั้น ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศในการเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยต่อนานาประเทศ ท�าให้ชาวต่างชาติ
รู้จักและเข้าใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากจะส่งผลต่อการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศแล้ว และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศได้อีกด้วย
 3) นักเรียนทุนกลุ่มที่เลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีความสนใจและ
แนวโน้มทีจ่ะกลบัมาช่วยพฒันาประเทศหลงัจากส�าเรจ็การศกึษาแล้ว โดยนกัเรียนทุน
กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงู และจะกลบัมาเป็นก�าลังส�าคญัในการพัฒนา
ประเทศได้ในอนาคต

 อาจกล่าวได้ว่าทุนโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุนเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาว และต้องใช้เวลากว่าจะเห็นความคุ้มค่า
คุ้มทุนอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึน้ในอนาคตต่อการลงทนุของโครงการ จ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนนโยบายและกระบวนการ
ต่างๆ บางประการ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย 
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การตัดสินใจนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ทุน : การวิจัยเป็นฐาน



 เมือ่ให้คะแนนเตม็ 100 คะแนน หากไม่มีโครงการ ODOS ประเทศไทยจะเกิด
การเสยีโอกาสต่างๆ ดงัต่อไปนี้

ค่ำเสียโอกำสเม่ือปรำศจำก ODOS

โอกาส
ค่าเสียโอกาส

(คะแนน)

1. การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 25

2. การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 20

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่มีรายได้น้อย 15

4. การต่อยอดองค์ความรู้จากอารยประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 10

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นก�าลังพลในการพัฒนาประเทศใน

อนาคต

10

6. การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส�าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาส

ทางการศึกษา

10

7. การแลกเปลี่ยนวิทยาการและการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 5

8. การสร้างโอกาสการท�างานเพื่อรับใช้ประเทศของคนไทยในต่างประเทศ 5
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กำรรือ้ฟ้ืน 1 อ�ำเภอ 1 ทนุ
แนวทำงและข้อเสนอแนะ
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26    ทางรอด หรือ ทางเลือก การศึกษาไทย



 โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุนมีการริเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 รวมแล้ว 4 รุ่นผ่าน
การบริหารงานของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย รัฐมนตรีหลายท่าน โครงการนี้มีทั้ง
จุดแข็งจุดอ่อน ข้อเสนอแนะที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงดังสรุปได้ต่อไปนี้

การรื้อฟ
ื้น 1 อ�าเภอ 1 ทุน : แนวทางและข้อเสนอแนะ

กำรรื้อฟื้น 1 อ�ำเภอ 1 ทุน :
แนวทำงและข้อเสนอแนะ

 1. การก�าหนดปรัชญา นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ให้ถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจตรงกัน การเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยการใช้รายงานวิจัยเป็นฐาน 
ปรับเปลีย่นชือ่โครงการน้ีใหม่ให้เป็นภารกจิส�าคญัของกระทรวงศึกษาธกิารทีทุ่กรฐับาล
เข้ามาสามารถสานต่อนโยบายนี้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
 2. ทบทวนหรอืยกเลกิทนุประเภทที ่2 ไม่จ�ากดัรายได้ เพือ่ป้องกนัการซ�า้ซ้อน
และผิดปรัชญาและวัตถุประสงค์แต่แรกเริ่ม
 3. พจิารณาโครงการทนุช่างเทคนคิและบัณฑตินกัปฏิบตัใิหม่ เพราะไม่สอดคล้อง
กับเงินทุนเดิม หลักการของงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ ใช้งบประมาณผิดประเภท
และไม่ตรงวัตถุประสงค์เดิมที่ก�าหนดไว้ โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ
มีลักษณะเร่งรีบด�าเนินการ อาจมีข้อเสี่ยงและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
 4. คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก แบบทดสอบ การตัดสินได้-ตกของผู้รับทุนให้
พจิารณาเพิม่เตมิต่อจากรุน่ที ่2 ครอบครวัมฐีานะยากจนรายได้ไม่เกิน 250,000 บาท/ปี
ใช้โรงเรียนเป็นฐานมิใช่ภูมิล�าเนา ผลการเรียนไม่ต�่ากว่า 3.00 ข้อสอบมีความยาก
ระดับปานกลาง อิงเกณฑ์ 70% ให้ความส�าคัญกับการสอบสัมภาษณ์ 30% เป็นต้น
 5. ควรมีการท�าสัญญาผูกพันการกลับมารับราชการเฉพาะในสาขาวิชาที่
คณะกรรมการโครงการก�าหนดให้เป็นสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของ
ประเทศอย่างน้อยสองเท่า ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคราชการร่วมกัน จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนในระดับกลางของประเทศ
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 6. ในกรณนีกัเรยีนทุนทีไ่ม่ได้มสีญัญาผกูพนัการกลับมารบัราชการ ให้พิจารณา
รบันกัเรยีนทนุโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุนด้วยการจัดสอบเป็นพิเศษโดยใช้เอกสาร ว.10
เป็นเอกสารอ้างอิงส�าคัญในการด�าเนินการจัดสอบเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง 
กรมต่างๆ 
 7. การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ การค้นหาสาขาวิชา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ในแต่ละด้านองค์ความรูท่ี้น�ามาพฒันาประเทศได้ในกลุม่ 19 ประเทศทีไ่ม่ใช้ภาษาองักฤษ
โดยลดบางประเทศลงและระงบัการส่งนกัเรยีนทนุในประเทศทีใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นหลัก
พิจารณาส่งไปในประเทศที่มีเป้าหมายชัดเจนในกลุ่มสาขาความต้องการ กลุ่มอาเซียน 
และอาชีวอุดมศึกษา
 8. พิจารณาความคุ้มค่าคุ้มทุนของโครงการ  โดยการติดตามผลการท�างาน
ของรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 อย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเอกชน ราชการ ประกอบอาชีพอิสระ 
และอื่นๆ ในเรื่องรายได้ คุณภาพชีวิต การสร้างงาน การศึกษาต่อ เป็นต้น โดยรัฐบาล
ควรเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าการเป็นผู้
ผลิตเพียงอย่างเดียว 
 9.  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยโครงการนี้ไปสู่สาธารณชนและ
ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย พรรคการเมือง กระทรวง ทบวง กรม ส�านกังานเขตพืน้ทีมั่ธยมศกึษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยกิจกรรมทางวิชาการ 
การประชุมสัมมนา บทความ ข่าวสารข้อมูลรายงานวิจัยเพื่อใช้ในการอ้างอิงและการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายให้ชัดเจนดียิ่งขึ้น
 10. การเตรียมการจัดตั้งส�านักงานบริหารจัดการทุนเพื่อสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้เป็นภารกิจส�าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะ
เทียบเท่ากรม นิติบุคคลและมีรูปแบบบริหารตัดสินใจในคณะกรรมการก�ากับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์เป็นส�าคัญ

 โอกาสสุดท้ายการพิจารณายกเลิกหรือล้มเลิกโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ทุน ควร
ต้องทบทวนใหม่ รือ้ฟ้ืนทุนโครงการนีก้ลบัมา เปิดรบัในรุน่ที ่5 อย่างถกูต้อง เหมาะสม
ดังข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่น�าเสนอมาแล้วดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมก�าลังคน 
ข้าราชการรุ่นใหม่ ทรัพยากรมนุษย์ท่ีพร้อมเข้าสู่การแข่งขันและร่วมมือกันในทุกมิติ
ของการเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างสันติมั่นคงตลอดไป

กา
รร

ื้อฟ
ื้น 

1 
อ�า

เภ
อ 

1 
ทุน

 : 
แน

วท
าง

แล
ะข
้อเ

สน
อแ

นะ

28    ทางรอด หรือ ทางเลือก การศึกษาไทย






