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สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ระบบการศกึษาตกเปนจํ าเลยของสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน ความเสื่อมทราม
ของระบบการศึกษากอผลกระทบอันเลวรายอยางอเนกอนันตตอสังคมไทย จนมีการขับเคลื่อน
ขบวนการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเปนไปอยางเชื่องชาภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย

 ผูคนในสังคมไทยจํ านวนนอยนักที่จะมองเห็นวา ความเสื่อมทรามของระบบการ
ศึกษาไทยมคีวามสมัพนัธกับความดอยพัฒนาของงานวิจัยดานนโยบายการศึกษา ในรอบ 30 ป 
ที่ผานมานี้ งานวิจัยดานนโยบายการศึกษามีจํ านวนไมมากนัก งานที่มีคุณภาพยิ่งนอยลงไปอีก 
เมื่อมีความพยายามขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติจัดสรรทุนวิจัยจํ านวนมาก เพื่อศึกษาวิจัยประเด็นสํ าคัญสํ าหรับการปฏิรูปการศึกษา  
แตเปนเพราะขาดการสั่งสมและพัฒนางานวิจัยมาเปนเวลาชานาน งานวิจัยเหลานี้จึงมีลักษณะ
เปน Instant Research และเปนงานโหลเสียโดยมาก งานที่มีคุณภาพมีเพียงสวนนอย นับเปน
เร่ืองนาเสยีดายยิ่งที่มีการผลาญงบประมาณจํ านวนมากโดยที่ไดประโยชนไมคุมคา
 สภาการศึกษาแหงชาติ ซึ่งตอมากลายเปนสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต ิสถาปนาขึ้นมาเพื่อทํ าหนาที่ 'เสนาธกิาร' ในการวางแผนการศึกษา โดยที่ในกระบวนการ
ทํ าหนาที่ 'เสนาธิการ' นั้นตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงวาดวยระบบการศึกษา 
วิเคราะหปญหาของระบบการศึกษา และสังเคราะหแนวนโยบายในการแกปญหาและพัฒนา
ระบบการศึกษา
 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ยางสูยุครุงเรืองเมื่อนายสิปปนนท 
เกตุทตั ดํ ารงต ําแหนงเลขาธิการ มีความพยายามในการสรางและพัฒนา 'เสนาธิการ' ภายใน 
องคกร และมีการสงเสริมการศึกษาวิจัยดานการศึกษาอยางกวางขวาง แตแลวเมื่อส้ินยุคนาย 
สิปปนนท องคกรแหงนี้เร่ิมเขาสูภาวะถดถอย บรรดานักวิชาการที่ควรมีบทบาทเสริมสงการ 
ท ําหนาที่ 'เสนาธกิาร' พากนัโยกยายไปอยูหนวยงานอื่น มิหนํ าซํ้ าตํ าแหนงเลขาธิการกลายเปนที่
รองรับผูบริหารที่ถูกดีดออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตผูนํ าองคกรเหลานี้ สํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติกลายเปนสิ่งชํ ารุดทางวัฒนธรรม ไมมีพลังในการชี้นํ าทิศทางการ
ศึกษาของชาติ  และไมเปนที่ยํ าเกรงทั้งของกระทรวงศึกษาธกิารและทบวงมหาวิทยาลัย
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 กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยอยูในฐานะที่มิไดดีกวาสํ านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิแมกาลครัง้หนึง่จะเคยมบีทบาทในการผลติงานวจิยัดานนโยบาย
การศึกษา แตบทบาทดังกลาวนี้กลับเสื่อมทรุดตามกาลเวลา ในยุคสมัยที่กระทรวงศึกษาธิการมี
โครงการเงนิกูจากธนาคารโลก ความกระฉบักระเฉงในการผลติงานวชิาการดานนโยบายการศกึษา
มอียูในระดบัหนึง่ อยางนอยทีสุ่ดถกูจีโ้ดยผูแทนธนาคารโลก แตแลวความกระฉบักระเฉงดงักลาวนี้
ลดนอยถอยลงตามกาลเวลา ไมมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใดสนใจสงเสริมการ
ท ํางานวจิยัดานนโยบายการศกึษา หากจะถามวา หนวยงานใดท ําหนาที ่ 'เสนาธกิาร' ใหกระทรวง
ศึกษาธกิารกค็งหาค ําตอบไดยาก  แมจะมคีวามพยายามในการสถาปนาหนวย 'เสนาธกิาร'  แตก็
ไมมหีนวยงานใดสามารถท ําหนาที ่ 'เสนาธกิาร' ไดอยางแทจริงและอยางมปีระสิทธผิล  สํ านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาตมิอิาจท ําหนาที ่ 'เสนาธกิาร' ของกระทรวงศกึษาธกิารได ดานหนึง่
เปนเพราะความเสื่อมภายในสํ านักงานนั้นเอง อีกดานหนึ่งเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการไมยอม  
'ฟง' สํ านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ อีกทัง้มคีวามพยายามทีจ่ะรวบส ํานกังานดงักลาว
ใหเปน 'อาณานคิม' ของกระทรวงศกึษาธกิารอกีดวย
 ทบวงมหาวิทยาลัยเคยผลิตงานวิชาการดานนโยบายอุดมศึกษาในระยะตน แต
เมื่อทบวงมหาวิทยาลัย 'ลางมือ' ในอางทองคํ า ปลอยใหมหาวิทยาลัยของรัฐมีความเปนอิสระ 
มากขึน้ ทัง้ในดานการอนุมัติหลักสูตรและการประสาทปริญญาบัตร รวมทั้งการลดการกํ ากับและ
ควบคมุมหาวทิยาลยัของรัฐดานอื่นๆ บทบาทของทบวงมหาวิทยาลัยในการผลิตงานวิชาการดาน
นโยบายอุดมศึกษาลดนอยลงไปเปนอันมาก โดยในชวงหลังใชวิธีการวาจางคนนอกใหผลิตงาน
วิจัย
 ทีป่ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มอิาจทํ าหนาที่ 'เสนาธกิาร' ในการ
กํ าหนดนโยบายอุดมศึกษาได สวนหนึ่งเปนเพราะมีความสนใจในการผลิตงานวิจัยดานนโยบาย
อุดมศึกษานอย อีกสวนหนึ่งเปนเพราะติดขัดดวยผลประโยชนทางธุรกิจของแตละมหาวิทยาลัย 
ทีเ่ปนสมาชิก 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 ประสานการดํ าเนินนโยบาย และ 
ผลักดนันโยบายอดุมศึกษา การผลิตงานวิจัยวาดวยอุดมศึกษาเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของ CVCP 
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นบัต้ังแตวนัที ่1 ธันวาคม 2543 เปนตนมา CVCP ยกเครื่องและเปลี่ยนชื่อเปน UUK (Universities 
UK)
 แมวา ทปอ. เลียนแบบ CVCP  แต ทปอ. มไิดสนใจผลิตงานวิชาการวาดวย
นโยบายอดุมศกึษาเทาทีค่วร แมในชั้นหลังจะทํ าหนาที่ในดานนี้อยูบาง แตนับวานอยนัก เพราะ
ตองอาศยังบประมาณแผนดินที่สงผานจากทบวงมหาวิทยลัย ทปอ.จงึมอิาจทํ าหนาที่ 'เสนาธิการ' 
ในการก ําหนดนโยบายอุดมศึกษา  มิหนํ าซํ้ าอธิการบดีจํ านวนไมนอยที่เปนสมาชิก ทปอ. กลับเปน
ผูทํ าลายการอุดมศึกษาดวยการเรงแปรบริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา และแปรมหาวิทยาลัยให
เปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร'
 บรรดาคณะครุศาสตรหรือคณะศึกษาศาสตรที่มีอยูในมหาวิทยาลัยตางๆมิอาจ
ท ําหนาทีช่ีน้ ํานโยบายการศึกษาอยางมีประสิทธิผล สวนหนึ่งเปนเพราะนักการศึกษาที่สนใจศึกษา
วิจัยนโยบายการศึกษาอยางจริงจังมีนอย อีกสวนหนึ่งเปนเพราะเงินทุนวิจัยดานนโยบายการ
ศึกษามีจํ ากัดจํ าเขี่ยมาก

สภาพการณดังที่พรรณนาขางตนนี้ ทํ าใหไมตองสงสัยเลยวา ความดอยพัฒนา
ของงานวชิาการและงานวจิัยวาดวยนโยบายการศึกษา มีสวนในการกํ าหนดความดอยพัฒนาของ
ระบบการศกึษา การสงเสริมการศึกษาและวิจัยดานนโยบายการศึกษาจึงเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนใน
การปฏรูิปการศกึษา  การจัดตั้ง "สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา" เปนทางออกเพื่อการนี้

 สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษาควรเนนการทํ าหนาที่จัดสรรเงินทุนวิจัยดาน
นโยบายการศกึษา (Funding Agency) สรางเครือขายนักนโยบายศึกษาดานการศึกษา และจัดทํ า
คลังขอมูลวาดวยระบบการศึกษา สถาบันฯควรทํ าวิจัยเองหรือไม เปนประเด็นที่ควรจะมีการ 
ถกอภปิราย เพราะมตัีวอยางสถาบันวิจัยที่ทํ างานวิจัยเอง แตประสบความลมเหลวจํ านวนไมนอย 
หากจะมี In-House Research มคิวรเลอืกมรรควิธีในการวาจางนักวิจัยประจํ าสถาบันเปนการ
ถาวร แตใหเลอืกดึงอาจารยมหาวิทยาลัยที่ไดรับ Sabbatical Leave มาเปนนักวิจัยประจํ าสถาบัน
ชั่วคราว

 คํ าถามพืน้ฐานมอียูวา จะหาเงินทุนจากแหลงใดมาใชจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบาย
การศึกษา?

แหลงเงนิทุนที่เปนไปไดมีอยูอยางนอย 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 
หากจดัสรรเงนิรายไดปละ 100-200 ลานบาทใหแกสถาบันวิจัยนโยบายการศึกษามีผลกระทบตอ
ฐานะการเงนิของกองทุนฯไมมากนัก แตไดประโยชนจากการปฏิรูปการศึกษา โดยที่การศึกษามีผล
เชื่อมโยงตอสุขภาวะของประชาชน การผันเงินจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพอยูใน
อํ านาจของฝายบริหารที่ดํ าเนินการไดโดยทันที

  แหลงที่สอง ไดแก การจัดสรรเงินรายไดของสํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาลใหแก
สถาบนัวจิยันโยบายการศึกษา ปละ 200 ลานบาท ติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 10 ป โดยนํ าไป
ใชจายในการวจิยั 100 ลานบาท อีก 100 ลานบาทนํ าไปจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน (Endowment 
Fund) เมือ่ครบก ําหนด 10 ป สถาบันวิจัยนโยบายการศึกษาจะมีกองทุนคงยอดเงินตน 1,000 
ลานบาท ซึ่งสามารถนํ าดอกผลไปใชจายในการวิจัยได

 แหลงที่สาม  ไดแก การจัดสรรเงินรายไดจากภาษีอันเกิดจากปาปกรรม (Sin Tax) 
มาใชจดัตัง้และด ําเนินการสถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา ภาษีดังกลาว ไดแก ภาษีสุรา และภาษี
ยาสบู เปนอาทิ วิธีนี้เลียนแบบมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 
สุขภาพ พ.ศ.2544 การดํ าเนินการจะเปนไปไดโดยสะดวกก็ตอเมื่อกระทรวงการคลังใหความ 
เหน็ชอบ หากกระทรวงการคลังไมเห็นชอบ เนื่องจากไมตองการใหถูกมัดมือชก ความขัดแยงใน
ระบบราชการยอมเกิดขึ้นได

 การจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบายการศกึษาเปนเรือ่งจ ําเปน เพราะรฐัขาด 'เสนาธกิาร' 
ทีท่ ําหนาทีช่ีน้ ํานโยบายและวางแผนการศกึษา ระบบการศกึษาจะยงัคงลาหลงัตอไป หากรฐัยงัไมม ี 
'เสนาธกิาร' ดานการศกึษา
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