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สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ระบบการศึกษาตกเปนจําเลยของสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน ความเสื่อมทราม
ของระบบการศึกษากอผลกระทบอันเลวรายอยางอเนกอนันตตอสังคมไทย จนมีการขับเคลื่อน
ขบวนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเปนไปอยางเชื่องชาภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
ผูคนในสังคมไทยจํานวนนอยนักที่จะมองเห็นวา ความเสื่อมทรามของระบบการ
ศึกษาไทยมีความสัมพันธกับความดอยพัฒนาของงานวิจัยดานนโยบายการศึกษา ในรอบ 30 ป
ที่ผานมานี้ งานวิจัยดานนโยบายการศึกษามีจํานวนไมมากนัก งานที่มีคุณภาพยิ่งนอยลงไปอีก
เมื่อมีความพยายามขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติจัดสรรทุนวิจัยจํ านวนมาก เพื่อศึกษาวิจัยประเด็นสํ าคัญสํ าหรับการปฏิรูปการศึกษา
แตเปนเพราะขาดการสั่งสมและพัฒนางานวิจัยมาเปนเวลาชานาน งานวิจัยเหลานี้จึงมีลักษณะ
เปน Instant Research และเปนงานโหลเสียโดยมาก งานที่มีคุณภาพมีเพียงสวนนอย นับเปน
เรือ่ งนาเสียดายยิ่งที่มีการผลาญงบประมาณจํานวนมากโดยที่ไดประโยชนไมคุมคา
สภาการศึกษาแหงชาติ ซึ่งตอมากลายเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สถาปนาขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ 'เสนาธิการ' ในการวางแผนการศึกษา โดยที่ในกระบวนการ
ทําหนาที่ 'เสนาธิการ' นั้นตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงวาดวยระบบการศึกษา
วิเคราะหปญหาของระบบการศึกษา และสังเคราะหแนวนโยบายในการแกปญหาและพัฒนา
ระบบการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ยางสูยุครุงเรืองเมื่อนายสิปปนนท
เกตุทตั ดํารงตําแหนงเลขาธิการ มีความพยายามในการสรางและพัฒนา 'เสนาธิการ' ภายใน
องคกร และมีการสงเสริมการศึกษาวิจัยดานการศึกษาอยางกวางขวาง แตแลวเมื่อสิ้นยุคนาย
สิปปนนท องคกรแหงนี้เริ่มเขาสูภาวะถดถอย บรรดานักวิชาการที่ควรมีบทบาทเสริมสงการ
ทําหนาที่ 'เสนาธิการ' พากันโยกยายไปอยูหนวยงานอื่น มิหนําซํ้าตําแหนงเลขาธิการกลายเปนที่
รองรับผูบริหารที่ถูกดีดออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตผูนําองคกรเหลานี้ สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติกลายเปนสิ่งชํารุดทางวัฒนธรรม ไมมีพลังในการชี้นําทิศทางการ
ศึกษาของชาติ และไมเปนที่ยําเกรงทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย
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กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยอยูในฐานะที่มิไดดีกวาสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ แมกาลครัง้ หนึง่ จะเคยมีบทบาทในการผลิตงานวิจยั ดานนโยบาย
การศึกษา แตบทบาทดังกลาวนี้กลับเสื่อมทรุดตามกาลเวลา ในยุคสมัยที่กระทรวงศึกษาธิการมี
โครงการเงินกูจ ากธนาคารโลก ความกระฉับกระเฉงในการผลิตงานวิชาการดานนโยบายการศึกษา
มีอยูใ นระดับหนึง่ อยางนอยทีส่ ดุ ถูกจีโ้ ดยผูแ ทนธนาคารโลก แตแลวความกระฉับกระเฉงดังกลาวนี้
ลดนอยถอยลงตามกาลเวลา ไมมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใดสนใจสงเสริมการ
ทํางานวิจยั ดานนโยบายการศึกษา หากจะถามวา หนวยงานใดทําหนาที่ 'เสนาธิการ' ใหกระทรวง
ศึกษาธิการก็คงหาคําตอบไดยาก แมจะมีความพยายามในการสถาปนาหนวย 'เสนาธิการ' แตก็
ไมมหี นวยงานใดสามารถทําหนาที่ 'เสนาธิการ' ไดอยางแทจริงและอยางมีประสิทธิผล สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติมอิ าจทําหนาที่ 'เสนาธิการ' ของกระทรวงศึกษาธิการได ดานหนึง่
เปนเพราะความเสื่อมภายในสํานักงานนั้นเอง อีกดานหนึ่งเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการไมยอม
'ฟง' สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อีกทัง้ มีความพยายามทีจ่ ะรวบสํานักงานดังกลาว
ใหเปน 'อาณานิคม' ของกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย
ทบวงมหาวิทยาลัยเคยผลิตงานวิชาการดานนโยบายอุดมศึกษาในระยะตน แต
เมื่อทบวงมหาวิทยาลัย 'ลางมือ' ในอางทองคํา ปลอยใหมหาวิทยาลัยของรัฐมีความเปนอิสระ
มากขึน้ ทัง้ ในดานการอนุมัติหลักสูตรและการประสาทปริญญาบัตร รวมทั้งการลดการกํากับและ
ควบคุมมหาวิทยาลัยของรัฐดานอื่นๆ บทบาทของทบวงมหาวิทยาลัยในการผลิตงานวิชาการดาน
นโยบายอุดมศึกษาลดนอยลงไปเปนอันมาก โดยในชวงหลังใชวิธีการวาจางคนนอกใหผลิตงาน
วิจัย
ทีป่ ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มิอาจทําหนาที่ 'เสนาธิการ' ในการ
กําหนดนโยบายอุดมศึกษาได สวนหนึ่งเปนเพราะมีความสนใจในการผลิตงานวิจัยดานนโยบาย
อุดมศึกษานอย อีกสวนหนึ่งเปนเพราะติดขัดดวยผลประโยชนทางธุรกิจของแตละมหาวิทยาลัย
ทีเ่ ปนสมาชิก ทปอ.
ทปอ. เปนองคกรที่จัดตั้งเลียนแบบ CVCP แหงสหราชอาณาจักร CVCP ยอจาก
Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities of the United Kingdom
การพบปะกันในหมูผูบริหารมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีมาแตป 2462 แตเพิ่งจะมีการจัด
องคกรเปน CVCP ในป 2481 CVCP เปน ที่ประชุมอธิการบดี ซึ่งพบปะเพื่ออภิปรายปญหา
ในภาคการอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ ประสานการดําเนินนโยบาย และ
ผลักดันนโยบายอุดมศึกษา การผลิตงานวิจัยวาดวยอุดมศึกษาเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของ CVCP
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นับตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2543 เปนตนมา CVCP ยกเครื่องและเปลี่ยนชื่อเปน UUK (Universities
UK)
แมวา ทปอ. เลียนแบบ CVCP แต ทปอ. มิไดสนใจผลิตงานวิชาการวาดวย
นโยบายอุดมศึกษาเทาทีค่ วร แมในชั้นหลังจะทําหนาที่ในดานนี้อยูบาง แตนับวานอยนัก เพราะ
ตองอาศัยงบประมาณแผนดินที่สงผานจากทบวงมหาวิทยลัย ทปอ.จึงมิอาจทําหนาที่ 'เสนาธิการ'
ในการกําหนดนโยบายอุดมศึกษา มิหนําซํ้าอธิการบดีจํานวนไมนอยที่เปนสมาชิก ทปอ. กลับเปน
ผูทําลายการอุดมศึกษาดวยการเรงแปรบริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา และแปรมหาวิทยาลัยให
เปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร'
บรรดาคณะครุศาสตรหรือคณะศึกษาศาสตรที่มีอยูในมหาวิทยาลัยตางๆมิอาจ
ทําหนาทีช่ นี้ านโยบายการศึ
ํ
กษาอยางมีประสิทธิผล สวนหนึ่งเปนเพราะนักการศึกษาที่สนใจศึกษา
วิจัยนโยบายการศึกษาอยางจริงจังมีนอย อีกสวนหนึ่งเปนเพราะเงินทุนวิจัยดานนโยบายการ
ศึกษามีจํากัดจําเขี่ยมาก
สภาพการณดงั ที่พรรณนาขางตนนี้ ทําใหไมตองสงสัยเลยวา ความดอยพัฒนา
ของงานวิชาการและงานวิจัยวาดวยนโยบายการศึกษา มีสวนในการกําหนดความดอยพัฒนาของ
ระบบการศึกษา การสงเสริมการศึกษาและวิจัยดานนโยบายการศึกษาจึงเปนเงื่อนไขอันจําเปนใน
การปฏิรปู การศึกษา การจัดตั้ง "สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา" เปนทางออกเพื่อการนี้
สถาบั น วิ จั ย นโยบายการศึ ก ษาควรเน น การทํ าหน า ที่ จั ด สรรเงิ น ทุน วิ จัย ด า น
นโยบายการศึกษา (Funding Agency) สรางเครือขายนักนโยบายศึกษาดานการศึกษา และจัดทํา
คลังขอมูลวาดวยระบบการศึกษา สถาบันฯควรทําวิจัยเองหรือไม เปนประเด็นที่ควรจะมีการ
ถกอภิปราย เพราะมีตวั อยางสถาบันวิจัยที่ทํางานวิจัยเอง แตประสบความลมเหลวจํานวนไมนอย
หากจะมี In-House Research มิควรเลือกมรรควิธีในการวาจางนักวิจัยประจําสถาบันเปนการ
ถาวร แตใหเลือกดึงอาจารยมหาวิทยาลัยที่ไดรับ Sabbatical Leave มาเปนนักวิจัยประจําสถาบัน
ชั่วคราว
คําถามพืน้ ฐานมีอยูว า จะหาเงินทุนจากแหลงใดมาใชจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบาย
การศึกษา?
แหลงเงินทุนที่เปนไปไดมีอยูอยางนอย 3 แหลง คือ
แหลงที่หนึ่ง ไดแก การผันเงินจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพมาให
สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพไดรับจัดสรรเงินรายได
0.5 - 1.0% ของรายไดจากภาษีสุราและภาษียาสูบ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการ
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สรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 (มาตรา 11) ปหนึ่งๆไดรับจัดสรรเงินรายไดมากกวา 1,000 ลานบาท
หากจัดสรรเงินรายไดปละ 100-200 ลานบาทใหแกสถาบันวิจัยนโยบายการศึกษามีผลกระทบตอ
ฐานะการเงินของกองทุนฯไมมากนัก แตไดประโยชนจากการปฏิรูปการศึกษา โดยที่การศึกษามีผล
เชื่อมโยงตอสุขภาวะของประชาชน การผันเงินจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพอยูใน
อํานาจของฝายบริหารที่ดําเนินการไดโดยทันที
แหลงที่สอง ไดแก การจัดสรรเงินรายไดของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลใหแก
สถาบันวิจยั นโยบายการศึกษา ปละ 200 ลานบาท ติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 10 ป โดยนําไป
ใชจา ยในการวิจยั 100 ลานบาท อีก 100 ลานบาทนําไปจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน (Endowment
Fund) เมือ่ ครบกําหนด 10 ป สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษาจะมีกองทุนคงยอดเงินตน 1,000
ลานบาท ซึ่งสามารถนําดอกผลไปใชจายในการวิจัยได
แหลงที่สาม ไดแก การจัดสรรเงินรายไดจากภาษีอันเกิดจากปาปกรรม (Sin Tax)
มาใชจดั ตัง้ และดําเนินการสถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา ภาษีดังกลาว ไดแก ภาษีสุรา และภาษี
ยาสูบ เปนอาทิ วิธีนี้เลียนแบบมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ พ.ศ.2544 การดําเนินการจะเปนไปไดโดยสะดวกก็ตอเมื่อกระทรวงการคลังใหความ
เห็นชอบ หากกระทรวงการคลังไมเห็นชอบ เนื่องจากไมตองการใหถูกมัดมือชก ความขัดแยงใน
ระบบราชการยอมเกิดขึ้นได
การจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบายการศึกษาเปนเรือ่ งจําเปน เพราะรัฐขาด 'เสนาธิการ'
ทีท่ าหน
ํ าทีช่ นี้ านโยบายและวางแผนการศึ
ํ
กษา ระบบการศึกษาจะยังคงลาหลังตอไป หากรัฐยังไมมี
'เสนาธิการ' ดานการศึกษา

