
รายงานการศึกษาเชิงวิจัยดีเดนของ นบส.*
                                                                                                          พุธทรัพย  มณีศรี **

**************************

ในการฝกอบรมหลักสตูรนกับริหารระดบัสงู  หลักสตูรท่ี 1 ของส ํานักงาน ก.พ. 
หรือเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปวา  หลักสูตร นบส.1 นัน้  นอกจากผูเขารับการฝกอบรมจะไดมี
โอกาสรับฟงและแลกเปล่ียนความคดิเห็นกับวิทยากรในเร่ืองเทคนคิการบริหาร และมีความเขาใจ
สภาวะการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง การปกครอง และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบ
ตอการบริหาร รวมท้ังพฒันาแนวความคดิ หลักการ และวิธกีารปฏบัิติงานใหทันสมัยกวางไกล 
และพฒันาทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมการบริหารใหมุงเนนจริยธรรมและมุงผลถึงประชาชน  
ตลอดจนเสริมสรางบุคลิกภาพท้ังดานรางกายและจิตใจแลว หลักสูตรน้ียังไดกํ าหนดให            
นักบริหารจัดทํ ารายงานการศึกษาเชิงวิจัยเปนกลุม (Group Project) หรือเรียกกันยอ ๆ วา GP และ
รายงานการศึกษาเชงิวิจัยสวนบุคคล (Individual Study) หรือเรียกกันยอ ๆ วา IS อีกดวย

สถาบันพฒันาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ. ไดจัด นบส. เปนกลุม  กลุมละ
ประมาณ 6 คน และไดมอบหมายใหแตละกลุมจัดทํ ารายงานการศึกษาเชิงวิจัยเปนกลุม หรือ GP 
วัตถุประสงคก็เพื่อให นบส. ไดศึกษาวิเคราะหและทํ างานรวมกันในการแกปญหาการบริหาร
ระดบันโยบายของทางราชการ  แตเดิมน้ัน  ไดขอให นบส. เปนผูพจิารณาคัดเลือกเร่ืองท่ีจะศึกษา
โดยอาจจะเปนนโยบายของรัฐ  เร่ืองทางบริหารอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ  และเพื่อที่จะใหรายงาน        
การศึกษาเชงิวิจัยเปนกลุมนี ้  มปีระโยชนตอสวนราชการตาง ๆ มากย่ิงข้ึน   ต้ังแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2539 เปนตนมา  ไดขอใหกระทรวงทบวงกรมตาง ๆ สงเร่ืองท่ีประสงคจะให นบส. ศึกษา
ไปใหสํ านักงาน ก.พ. เพือ่ท่ีจะให นบส. ไดมโีอกาสคัดเลือกเร่ืองดังกลาวน้ีศึกษาเปนงานของ
กลุมดวย

สวนรายงานการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคลหรือ IS นั้นไดเปดโอกาสให นบส.     
เปนผูเลือกเร่ืองท่ีสนใจและประสงคจะศึกษาไดอยางกวางขวาง

* ลงในวารสารขาราชการ ฉบบัเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2539
** ขณะท่ีเขยีนบทความน้ี ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันพฒันาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ
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เมือ่ นบส.ไดจัดทํ ารายงานการศึกษาเชงิวิจัยเปนกลุม  และรายงานการศึกษาเชงิวิจัย
สวนบุคคล เสร็จเรียบรอยแลว นบส. แตละกลุมหรือแตละบุคคลจะตองรายงานเร่ืองนีใ้ห นบส.  
ท้ังรุนทราบวา ไดจัดทํ ารายงานการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคลเร่ืองอะไร มีวิธีการศึกษาอยางไร    
สรุปผลเปนอยางไร รวมท้ังมีขอเสนอแนะอยางไรบาง หลังจากนั้นสถาบันพัฒนาขาราชการ       
พลเรือน ส ํานกังาน ก.พ. ก็จะรวมเลม  โดยแยกเปนรายงานการศึกษาเชงิวิจัยเปนกลุมเลมหนึง่ และ
รายงานการศึกษาเชงิวิจัยสวนบุคคลอีเลมหนึง่  หลังจากนัน้จึงไดแจกจายใหกับ นบส. ในรุนน้ัน 
ทุกทาน  รวมท้ังสงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดวย

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํ านักงาน ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อ
ประโยชนในการเผยแพรรายงานการศึกษาวิจัยเปนกลุม และรายงานการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคล  
ดเีดนของ นบส. รวมท้ังเพือ่ใหเกิดการจูงใจท่ีจะใหนกับริหารจัดทํ าผลงานท่ีไดมาตรฐาน  สามารถ
เผยแพรเพือ่ใหเกิดประโยชนแกสวนราชการตาง ๆ ได  ดงันัน้ นับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2538 
เปนตนมา  จึงไดพจิารณาคดัเลือกรายงานการศึกษาเชงิวิจัยสวนบุคคลท่ีดเีดนท่ีสดุของรุน  ท้ังน้ี 
โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนกับริหาร**  ไดแตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาคดัเลือกรายงาน
การศึกษาเชงิวิจัยเปนกลุม และรายงานการศึกษาเชงิวิจัยสวนบุคคลท่ีดเีดนท่ีสดุของรุน ***ขึน้โดย
เฉพาะคณะกรรมการดงักลาวไดแบงเปน 2 คณะ  คณะแรก คอื คณะกรรมการพจิารณาผลงานดาน
ระเบียบวิจัย ทํ าหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีเรียบเรียงไดถูกตองตามหลักและระเบียบวิธีการ
วิจัยหรือไม  และคณะกรรมการคณะท่ีสอง คือ คณะกรรมการพิจารณาผลงานดานสาระทาง       
วิชาการ ซึง่ไดวางหลักเกณฑในการพจิารณาไววา ผลงานนัน้มปีระโยชนในการปรับใชในระบบ
ราชการมากนอยเพยีงใด  และผลการศึกษานัน้เกิดจากแนวความคดิใหมท่ียังไมเคยมกีารศึกษาหรือ
ปรับใชมากอน  หรือเปนเร่ืองท่ีเคยมกีารศึกษาและทดลองปฏบัิติมากอนแลว  หรือไม

เพื่อท่ีจะใหทานผูอานไดทราบถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา       
คัดเลือกรายงานการศึกษาเชงิวิจัยเปนกลุมและรายงานการศึกษาเชิงวิจัยสวนบุคคลดีเดน  จึงได     
น ําบทคดัยอของรายงานการศึกษาเชงิวิจัยเปนกลุม  และรายงานการศึกษาเชงิวิจัยสวนบุคคลดีเดน
รวมท้ังชือ่ผูจัดทํ ามาลงไวดวย

**   ดูรายชือ่ในภาคผนวก 1
*** ดูรายชือ่ในภาคผนวก 2
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รายงานการศกึษาเชิงวิจัยเปนกลุมดเีดนรุนที่ 17
จดัทํ าโดย

1.  นายศิริพล  ยอดเมอืงเจริญ ประธานกลุม
2.  นายสมชาย  ศรีสนัติสขุ สมาชกิกลุม
3.  นางเพญ็โฉม   อินเจริญ สมาชกิกลุม
4.  นายแสงประทีป  น ําจิตรไทย สมาชกิกลุม
5.  นายสนธ ิ วรรณแสง สมาชกิกลุม
6.  นายลวน รอดทอง สมาชกิกลุม
7.  นายพเิชษฐ  กิติสนิ สมาชกิกลุม
8.  นางสาวมณัฑนา  ปยะมาดา เลขานกุารกลุม

บทคดัยอ
เร่ือง  การเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว

ปจจุบันเกษตรสวนใหญของประเทศยังทํ าการเพาะปลูก  ซึง่ขาวเปนพชืเกษตรหลัก
ท่ีส ําคญั  โดยเหตุผลท่ีเกษตรกรเพาะปลูกขาวมหีลายประการ  อาทิเชน เปนอาชพีท่ียึดถือปฏบัิติมา
ต้ังแตบรรพชน  ความตองการมขีาวไวบริโภค  ไมมคีวามรูความสามารถในการเพาะปลูกพชืชนดิ
อ่ืน ฯลฯ การศึกษา “การเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว” มีวัตถุประสงค เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวในการเพิ่มรายได  โดยผาน
กระบวนการชีแ้นวการประกอบอาชพีเสริม  และแนวนโยบายของรัฐท่ีควรเขามาเก่ียวของในดาน
การผลิตและการตลาด  และเพ่ือสงเสริมใหเกษตรผูปลูกขาวมีขอมูลขาวสารดานการผลิตสินคา
เกษตรอ่ืนอยางมทัีกษะ และเพยีงพอท่ีจะมโีอกาสในการประกอบสมัมาอาชพีอ่ืนเพิม่เติม

ผลการศึกษา  ปรากฏวา รายไดของเกษตรกรท่ีปลูกขาวนาปจะมรีายไดสทุธเิฉล่ีย
ตอไรต่ํ าท่ีสดุ  ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีปลูกออยโรงงานจะมรีายไดสทุธเิฉล่ียตอไรสงูสดุ แตเมือ่ศึกษา
ถึงรายไดรวมของครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกขาวสวนใหญกลับพบวามีรายไดสูงกวาเกษตรกรกลุม 
ท่ีปลูกขาวสวนนอย สืบเนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกขาวสวนใหญมีพื้นที่ท ําการเพาะปลูกเฉล่ียตอ   
ครัวเรือน มากกวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวสวนนอยประมาณ 10 ไรตอครัวเรือน และเมื่อพิจารณา     
รวมถึงประสทิธภิาพการใชท่ีดนิแลว ปรากฏวา เกษตรกรกลุมท่ีปลูกขาวสวนนอยมีรายไดเฉล่ีย   
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ตอไรสูงกวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวสวนใหญ ส ําหรับการเพิม่รายไดของท้ังสองกลุม สวนใหญ
ตองการเพิม่รายไดโดยการเล้ียงสตัว รับจาง การปลูกพชืรวมหรือพชืฤดแูลง การคาขาย การทํ าไร
นาสวนผสม และการปลูกไม ยืนตนตามลํ าดับ โดยเกษตรกรสวนใหญยังตองการใหรัฐบาลชวย
เหลือในการเพาะปลูกขาว เฉพาะอยางย่ิงการยกระดบัราคาขาว การลดราคา ปจจัยการผลิต การจัด
หาแหลงนํ ้า   รวมท้ังการจัดหาเงินทุนและตลาด

จากผลการศึกษาที่ไดรับ กลุม “Tri-s” มขีอเสนอแนะวา รัฐบาลควรใหความ       
ชวยเหลือแกเกษตรกรท่ีจํ าเปนตองปลูกขาวอยางเดียว เนื่องจากสภาพธรรมชาติบังคับเปน        
ลํ าดบัแรก โดยชวยเหลือแบบคํ ้าประกันรายไดตอไร และ/หรือ ชวยเหลือใหเกษตรกรนัน้ขายขาว
ไดราคาสูงกวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวในพื้นท่ีอ่ืน การเพิ่มวงเงินชวยเหลือดานการตลาดขาวใหมี      
สัดสวนตอมูลคาเพิ่มขึ้น การพิจารณาใหสินเชื่อแกเกษตรกรผูปลูกขาวเปนกรณีพิเศษ การจัด       
กิจกรรมพัฒนาท่ีจะสนับสนุนใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมท้ังการจัดตั้งองคกรเฉพาะเพื่อ
กํ าหนดแนวทางการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรผูปลูกขาวแบบครบวงจร และนอกจากการ    
ชวยเหลือของภาครัฐบาลซึ่งยังมีความจํ ากัดในดานงบประมาณ บุคลากร ความเชี่ยวชาญและ
เทคโนโลยีแลว จํ าเปนท่ีตองใหองคกรภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในการสนบัสนนุและชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกขาวเพ่ือใหรายไดและฐานะความเปนอยูดีข้ึน โดยการสรางจิตสํ านึกในเร่ืองขาว   
ขึน้มาอยางจริงจัง

รายงานการศกึษาเชิงวิจัยเปนกลุมดเีดนรุนที่ 18
จดัทํ าโดย

1.  นายปฐม สมบูรณสนิ ประธานกลุม
2.  นายธรีะชาติ ร่ืนไกรฤกษ สมาชกิลุม
3.  นางสาวพจนยี ธนวรานชิ สมาชกิลุม
4.  นายพงศสหี ชมุสาย ณ อยุธยา สมาชกิลุม
5.  นายพลสณัห โพธิศ์รีทอง สมาชกิลุม
6.  นายบรรพต ตนธรีวงศ สมาชกิลุม
7.  นายธนุ ชณิเครือ เลขานกุารกลุม
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บทคดัยอ
เร่ือง  การศกึษาสภาพและปญหาในการด ําเนินงานตามแผนพัฒนา

การทองเท่ียวระดบัจงัหวัด

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาสภาพ และปญหาในการดํ าเนินงานตาม
แผนพฒันาการทองเท่ียวในจังหวัดแมฮองสอน อุบลราชธานี นครนายก และสรุาษฎรธาน ี โดยใช
เคร่ืองมือในการวิจัยหลายรูปแบบ ท้ังการวิเคราะหแผนพัฒนการทองเท่ียวของจังหวัดท่ีทํ าการ
ศึกษาและการส ํารวจความคดิเห็นของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางมจํี านวนท้ังสิน้ 431 คน ไดมาโดย
การสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Purposive Nonprobability Sampling)  จาก
ผูท่ีรับผดิชอบการด ําเนนิงานตามแผนพฒันาการทองเท่ียวระดบัจังหวัด และผูท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
ผลกระทบจากการด ําเนนิงานในจังหวัดท่ีทํ าการศึกษา เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูเปน
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและ     
ผลงานท่ีเก่ียวของกับปญหาในการวิจัยเคร้ังน้ีเปนหลัก ผลการวิจัยสรุปไดดงันี้

1.  คณุภาพของแผนพัฒนาการทองเท่ียวระดบัจงัหวัด  แผนพฒันาการทองเท่ียว
ของจังหวัดท่ีทํ าการศึกษาท้ัง 4 จังหวัด มีคณุภาพของแผนท้ังฉบับในระดับปานกลาง ส ําหรับ     
คณุภาพเฉพาะดานนัน้ แผนแตละฉบับมคีณุภาพไมแตกตางกันนกั กลาวคอื สวนท่ีเปนหลักการ 
และสาระสํ าคัญในแผนจะเปนสวนท่ีมีคุณภาพมากคือ มีความละเอียดชัดเจน สอดคลองกับ
นโยบายท้ังระดบับนและระดบัปฏบัิติการทีเก่ียวของเปนอยางด ี แตสวนท่ีเก่ียวของกับการนํ าแผน
ไปปฏบัิติจริงจะมคีณุภาพคอนขางดอย  คอื มคีวามชดัเจนของงบประมาณระดบัปานกลาง  มีความ
ชดัเจนในการติดตามประเมนิผล และเปดโอกาสใหทองถ่ินมสีวนรวมในระดบันอย

2.  สภาพและปญหาในการดํ าเนินงาน  ท้ังผูท่ีรับผิดชอบการดํ าเนินงานตาม      
แผนพฒันาการทองเท่ียวระดับจังหวัด และผูท่ีเก่ียวของหรือไดรับผลกระทบจากการดํ าเนินงาน     
มคีวามเห็นตรงกันวา  หนวยงานท่ีรับผดิชอบการพฒันาการทองเท่ียวในจังหวัดของตนมสีภาพการ
ด ําเนนิงานท่ีนาพอใจในระดบัปานกลาง  โดยปจจัยส ําคญัท่ีมผีลตอประสทิธภิาพในการปฏบัิติงาน
คอื  บุคลากรในหนวยงานนัน้ ๆ ซึง่จะตองมกีารพฒันาท้ังคณุภาพของบุคลากร และความเขาใจใน
วิธีการท่ีจะนํ าแผนพฒันาการทองเท่ียวระดบัจังหวัดมาใชในการบริหารงานอยางมปีระสทิธภิาพ

     ส ําหรับปญหาในการด ําเนินงานตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวระดับจังหวัดน้ัน  
ผูท่ีรับผดิชอบการด ําเนนิงานเพือ่พฒันาการทองเท่ียวในแตละจังหวัดจะมคีวามเห็นตรงกันวา
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ปญหาท่ีส ําคญัคอืการคมนาคมขนสง และระบบสาธารณูปโภคในจังหวัดท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน  
การขาดงบประมาณสนับสนุนการดํ าเนินงานอยางเพียงพอ  และการท่ีแผนพัฒนาการทองเท่ียว
ระดบัจังหวัดสามารถน ํามาใชเปนแนวทางในการปฏบัิติงานไดนอย  สวนผูท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
ผลกระทบจากการด ําเนนิงานเพือ่พฒันาการทองเท่ียวระดบัจังหวัดเห็นวาปญหาท่ีส ําคญัคอื การท่ี
หนวยงานผูรับผิดชอบไมไดกํ าหนดมาตรการท่ีจะปองกันไมใหการพัฒนาการทองเท่ียวสงผล
กระทบทางลบแกคนในจังหวัดการจัดบริการตาง ๆ เพือ่รองรับการขยายตัวของการทองเท่ียวยังไม
ดพีอ  การประชาสมัพนัธและการสรางจุดสนใจเพือ่ดงึดดูนกัทองเท่ียว  ซึง่ในจังหวัดตาง ๆ ควรจะ
ตองมกีารปรับปรุงใหมปีระสทิธภิาพกวาเดมิ

3.! แนวทางปรับปรุงการด ําเนินงาน  ไดแก
(1)!ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวสารหลายรูปแบบ

อยางท่ัวถึง
(2)!ควรมหีนวยงานท่ีรับผดิชอบการทองเท่ียวโดยตรง หรือปรับปรุงหนวยงาน

ท่ีมอียูแลวใหมคีวามพรอมมากกวาเดมิ  ท้ังบุคลากรและงบประมาณ  รวมท้ังปรับปรุงการปฏบัิติ
งานใหมผีลงานท่ีชดัเจนเปนรูปธรรม

(3)!ควรมบุีคลากรท่ีรับผดิชอบการสงเสริม การทองเท่ียวโดยตรงอยางเพยีงพอ 
และพฒันาบุคลากรใหมคีณุภาพเหมาะสมกับงานท่ีรับผดิชอบ

(4)!ควรทํ าแผนพฒันาการทองเท่ียวระดบัจังหวัดจากระดบัลาง  โดยเนนการมี
สวนรวมของทองถ่ิน  ท้ังการวางแผน และการใหความรวมมอื  ในการด ําเนินงาน การจัดทํ าแผน
ในระยะตอไปควรใหความส ําคญักับการคาดการณถึงสิง่ท่ีจะเกิดในอนาคต  การกํ าหนดมาตรการ
เพือ่ปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึน้อยางรัดกุม  การกํ าหนดแนวปฏบัิติท่ีชดัเจนสามารถปฏบัิติจริงได  
รวมท้ังเปดโอกาสใหผูปฏบัิติสามารถปรับเปล่ียนวิธกีารด ําเนินงานบางประการใหมได  ตามความ
เหมาะสม
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รายงานการศกึษาเชิงวิจัยเปนกลุมดเีดนรุนที่ 19
จดัทํ าโดย

1.  นายสวัสดิ์ อุดมโภชน ประธานกลุม
2.  นายธรรมนญู วิสยัจร สมาชกิลุม
3.  นายสุรชยั ภูประเสริฐ สมาชิกลุม
4.  นาลีนา เจริญศรี สมาชกิลุม
5.  นายจักร จักกะพาก สมาชกิลุม
6.  นางสาวอโนชา นชุธรรมโช สมาชกิลุม
7.  นายสนัติ รัตนสวุรรณ เลขานกุารกลุม

บทคดัยอ
เร่ือง  การกระจายโอกาสทางการศกึษาดานการพัฒนาคณุภาพชีวิต

การศึกษาวิจัยคร้ังนี ้  มีจุดมุงหมายเพือ่ศึกษาความครอบคลุมท่ัวถึงและพอเพยีงใน
การกระจายโอกาสทางการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน  ศึกษาคณุภาพของการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา และศึกษาคณุภาพชวิีตของผูไดรับโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดนครพนม ลํ าปาง 
สตูล และสพุรรณบุรี  วิธกีารศึกษากระทํ าโดยการรวบรวมขอมลูจาการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ 
และการบรรยายสรุปของเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของใน 4 จังหวัดท่ีศึกษา ซึ่งประกอบดวย              
ฝายโรงเรียน/ศูนยเจาหนาท่ีทางการศึกษาจังหวัด (ศึกษาธิการจังหวัด  หัวหนาฝายแผนงาน         
ฝายบริหาร) ผูปกครอง คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน ครู และนกัเรียน  รวมท้ังสิน้ 195 คน  แลวนํ า
ขอมลูมาศึกษาวิเคราะหเปนขอสรุปในการศึกษา

ผลการศึกษาความครอบคลุมท่ัวถึงและพอเพียงของการกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน ใน 4 จังหวัด  พบวาจังหวัดสพุรรณบุรีเดยีวท่ีมผีูไมเขาศึกษาตอ
มธัยมศึกษาตอนตน  ไมอางสาเหตุการไมเขาศึกษาตออันเกิดจากท่ีต้ังของสถานศึกษษหางไกลจาก
ท่ีอยูอาศัย  หรือการคมนาคมไมสะดวก  ซ่ึงแสดงวาจังหวัดสุพรรณบุรีมีการคมนาคมท่ัวถึงสะดวก  
สวนการกระจายตัวของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตนท้ัง 97 แหง  ก็อยูในวิสยัท่ีผูมโีอกาส



8

ทางการมธัยมศึกษาเขาถึงไดสะดวก  สวนอีก 3 จังหวัด คอืนครพนม ลํ าปาง และสตูล  ผูไมเขา
ศึกษาตออางเหตุผลส ําคญัอันดบัแรก  เร่ืองการมท่ีีอยูอาศัยหางไกลจากโรงเรียน หรือการคมนาคม
ไมสะดวก  นอกเหนอืจากเหตุผลความยากจน  การใชแรงงานเดก็อ่ืน ๆ ซึง่แสดงวา 3 จังหวัดมี
สถานศึกษากระจายตัวไมครอบคลุมท่ัวถึงและพอเพยีง  ดวยเหตุผลส ําคญัอีกอยางหน่ึงของการไม
กระจายตัวท่ัวถึงครอบคลุมและพอเพียงของสถานศึกษา  เกิดจากการไมกระจายท่ีต้ังของสถาน
ศึกษาตามหลักการกํ าหนดท่ีต้ังสถานศึกษา (School mapping) ท้ังน้ี เปนเพราะราชการไดท่ีดนิอัน
เปนท่ีต้ังของสถานศึกษาจากการบริจาคของประชาชนแตเพียงอยางเดียว  นอกจากน้ียังมีอํ านาจ
และอิทธพิลภายนอกอ่ืน ๆ อันเปนสาเหตุใหสถานศึกษามท่ีีต้ังไมเปนไปตามหลักวิชาการ  อันเปน
ผลใหการกระจายโอกาสการศึกษาไมครอบคลุมท่ัวถึงและพอเพยีง

ผลการศึกษาคณุภาพของการกระจายโอกาสทางการศึกษา  พบวาสถนศึกษา/ศูนย  
ท้ัง 4 จังหวัด  ยังไมมคีวามพรอมทางดานตัวปอนอยางสมบูรณ  ยังขาดแคลนวัสดอุุปกรณในการ
ศึกษาวิชาอาชีพ วิชาวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ ครูขาดการพัฒนา การฝกอบรมดาน
กระบวนการจัดการและกระบวนการบริหารการศึกษา  พบวาผูบริหาร  ฝายบริหารของสถานศึกษา
อุทิศเวลาใหแกการบริหารดานวิชาการนอยกวาเร่ืองอ่ืน ๆ การท่ีรัฐมีงบประมาณดานความพรอม
พ้ืนฐานดานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนอย  ทํ าใหฝายบริหารโรงเรียนตองแสวงหาดวย    
ตนเองเพิม่เติม  จึงจะพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนได  เปนเหตุหน่ึงท่ีทํ าใหฝายบริหารสนใจการ
บริหารวิชาการ  ใหเกิดสมัฤทธิผ์ลนอยกวาดานอ่ืน ๆ สมัฤทธิผ์ลการศึกษารายวิชาตาง ๆ ของสถาน
ศึกษา/ศูนยใน 4 จังหวัด  จึงไมแตกตางกันเมือ่เปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศ คอืมสีมัฤทธิ์
ผลในรายวิชาตาง ๆ ในระดบัปานกลาง  สวนท่ีทํ าใหสถานศึกษาแตละแหงไดรับการยอมรับเชือ่ถือ 
ศรัทธาหรือไดรับรางวัลอ่ืน ๆ เพิม่ขึน้  เชน  รางวัลพระราชทานโรงเรียน ครู และนกัเรียนดเีดน  
รางวัลชนะเลิศการแขงขนัตาง ๆ แตกตางกัน  ซึง่ถือเปนความส ําเร็จของโรงเรียนในเร่ืองคณุภาพ
ดวยนัน้เกิดขึน้สวนหนึง่จาการเปนสถานศึกษาเกาแก  การไดรับความชวยเหลือจากชมุชน ศิษยเกา 
หรือเกิดจากความสนใจเอาใจใสเปนพิเศษของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนในแตละเร่ืองท่ี        
ผูบริหารในการบริหารโรงเรียนในแตละเร่ืองท่ีผูบริหารเหลานัน้ถนดัหรือสามารถเปนพเิศษ

สํ าหรับผลการศึกษาคุณภาพชีวิตอันเกิดจากการไดรับการศึกษาของผูเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน  พบวาไมปรากฏผลเปนรูปธรรมท่ีชดัเจน  หรือโดดเดนเหนอืกวาเมือ่เทียบกับ
ผูจบการศึกษาเพยีงชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 แตผูรับการศึกษาทุกคนยอมรับวามคีณุภาพชวิีตเกิดขึน้
กับผูไดรับการมธัยมศึกษาตอนตนอยางผูเรียนหรือผูส ําเร็จชัน้มัธยมศึกษาตอนตน มีความเปน
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ตัวเอง มีความเปนผูใหญมากขึ้นทํ าใหการประพฤติปฏิบัติตนเองดีขึ้น นาเชื่อถือสูงขึ้น                    
มคีวามรับผดิชอบตอชมุชน  ตอกิจกรรมสงัคม มคีวามเขาใจการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  มีเหตุและ
ผลมากขึน้ มกีารน ําเอาความรูความเขาใจ  ประสบการณ  และทักษะท่ีไดรับไปใชชวิีตประจํ าวัน  
และพฒันาชวิีตความเปนอยูของตนเองดขีึน้



ภาคผนวก 1

คณะกรรมการวิทยาลยันกับรหิาร
------------------------

1. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนประธาน ก.พ.

2. ผูอํ านวยการส ํานักงบประมาณ กรรมการ
3. เลขาธกิาร ก.พ. กรรมการ
4. เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ กรรมการ

สงัคมแหงชาติ
5. ประธาน อ.ก.พ. วิสามญัเก่ียวกับการพฒันาขาราชการ กรรมการ
6. ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กรรมการ
7. อธบิดกีรมบัญชกีลาง กรรมการ
8. อธบิดกีรมวิเทศสหการ (นายพเิชต  สนุทรพพิธิ) กรรมการ
9. รองเลขาธกิาร ก.พ. ท่ีรับผดิชอบการปฏบัิติงานของ กรรมการ

สถาบันพฒันาขาราชการพลเรือน
10. อธกิารบดสีถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร กรรมการ
11. ผูอํ านวยการสถาบันพฒันาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ. กรรมการและเลขานกุาร
12.! ผูอํ านวยการวิทยาลัยนกับริหารสถาบันพฒันา- กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

ขาราชการพลเรือน  ส ํานักงาน ก.พ.



ภาคผนวก 2

รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกรายงานการศกึษาเชิงวิจัยเปนกลุม
และรายงานการศกึษาเชิงวิจัยสวนบคุคลดเีดน

-----------------------

1.! คณะกรรมการพิจารณาผลงานดานระเบียบวิธีการวิจยั
1) นายวิเชยีร เกตุสงิห ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารยบุญเรือง ขจรศิลป กรรมการ
3) นางสาวนงลักษณ วิรัชชยั กรรมการ
4) นางสาวสนิี เจริญพจน เลขานกุาร
5) นางกอบกุล ยะมาลี ผูชวยเลขานกุาร
6) นางจิตรา ปานออน ผูชวยเลขานกุาร

2.! คณะกรรมการพิจารณาผลงานดานสาระทางวิชาการ
1) นายบุญปลูก ชายเกตุ ประธานกรรมการ
2) นายวิเชยีร เกตุสงิห กรรมการ
3) นายณรงคศักดิ์ อังคะสวุพลา กรรมการ
4) นายเฉลิม ศรีผดงุ กรรมการ
5) นายพธุทรัพย มณีศรี กรรมการ
6) นางสาวสนิี เจริญพจน กรรมการ
7) นางสาววราภรณ สบืสหการ ผูชวยเลขานกุาร
6) นางสาวพชัรา คุมเสถียร ผูชวยเลขานกุาร
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