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ฉบับนี้มาจากงานวิจัยชิ้นเล็กๆ

ที่อาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนานโยบาย

สาธารณะและกิจการสาธารณะในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ มหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส ได้มอบหมายให้นักศึกษาลอง
ทาวิจัยประกอบการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546
ตอนนั้น ผมกาลังสนใจข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ด้วย จึงเลือกเรื่องการปฏิรูปการศึกษามาเป็นหัวข้อในการทาวิจัย เพราะว่า
ตัวเองก็มีฐานความรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์อยู่บ้าง องค์ความรู้ส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีที่เอา
มาใช้มองกระบวนการกาหนดนโยบายครั้งนั้นก็เป็นองค์ความรู้ที่กาลังเรียนอยู่ในห้องเรียน
ตอนนั้น ซึ่งนี่ก็เป็นความคาดหวังของอาจารย์ผู้สอนอยู่แล้ว ที่อยากให้นักศึกษาสามารถ
นาเอาแนวคิดทฤษฎีที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ได้
เมื่อผมทาวิจัยเรื่องนีเ้ สร็จก็ส่งให้อาจารย์ผู้สอนได้ตรวจให้คะแนนแล้วก็เก็บต้น
ฉบับเอาไว้ หลังจากที่เรียนจบและได้มาเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ผม
ได้สังกัดอยู่ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวิชาเอกการเมืองการ

ปกครองในสาขารัฐศาสตร์ จึงไม่ได้สอนวิชาทางด้านนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นวิชาที่อยู่ใน
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์และมักจะเป็นความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์
ที่สอนรัฐประศาสนศาสตร์
ปีนี้ ท่านคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสม
ชัย มีดาริให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดช่วยบริการจัดทา E-book ให้อาจารย์ ผมเห็นว่าผลงานทาง
วิชาการที่เคยมีถ้าเก็บไว้ไม่เผยแพร่ก็จะไม่มีประโยชน์ จึงได้รวบรวมผลงานที่มีอยู่ออกมา
เผยแพร่ รวมทั้งงานวิจัยชิ้นเล็กๆ ชิ้นนี้ด้วย เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง เพียงเล็กน้อยก็ยังดี
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การได้อ่านต้นฉบับเพื่อแก้คาผิดก่อนที่จะมอบให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้จัดทาเป็น E-book
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเด็นเรื่องการศึกษาได้รับความสนใจจาก
สังคมวงกว้างเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะแวดวงการศึกษาเท่านั้น แต่ในวงการสื่อมวลชน
นักวิชาการ นักการเมือง และแม้กระทั่งกลุ่มพระสงฆ์ ต่างก็สนใจเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะ
ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆ จานวนมาก ก่อนหน้านี้ ก่อนที่
จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นั้น ได้มีนักคิด
นักวิชาการจานวนหนึ่งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา จริงๆ แล้ว อาจกล่าวได้ว่ากระแส
การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษานั้นได้เกิดขึ้นหลายครั้ง และได้นาไปสู่การปฏิรูปการ
ศึกษาครั้งที่สาคัญครั้งหนึ่ง ก็คือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2517 ได้มีการกาหนดนโยบายการ
ศึกษาใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
นโยบายการศึกษาในครั้งนั้นจึงไม่ได้มีการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง หลังเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ พ.ศ. 2535 ได้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างกว้างขวาง จนนามาสู่
การมีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การศึกษาหลายมาตรา เช่นมาตรา 81 มีบทบัญญัติไว้ว่า
รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม
ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับ ปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัด
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพ
ครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
บทบัญญัติข้างต้นอยู่ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ นอกจากนี้ ในหมวดสิทธิ
เสรีภาพของชนชาวไทย ก็ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาไว้อีกในมาตรา 43 ซึ่งในวรรค

หนึ่งนั้นได้กาหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
จากการที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้มีการปรับปรุงการศึกษา โดยส่วนหนึ่งกาหนดไว้
อย่างชัดเจนว่าให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ ต่อมาจึงมีการร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา
ที่กาหนดให้มกี ารปรับปรุงพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน มีทั้งส่วนที่เป็นปรัชญาการศึกษาที่
นาทางการจัดการเรียนการสอน และส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
อานาจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จึงเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นมีหลายมิติ
เป็นการยากที่จะศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เป็นการจัดโครงสร้างนี่
เองที่เป็นส่วนสร้างผลกระทบที่ทาให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน
การกาหนดนโยบาย ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้เน้นเฉพาะในส่วนที่เป็นการจัดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจใหม่ นั่นคือการออกแบบกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ แตกต่างจากเดิมในหลายส่วน โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวได้กาหนด
ให้มีหน่วยงานที่มหี น้าที่ด้านนี้โดยตรง ซึ่งก็คือสานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ซึ่งจากจุด
นี้เอง ผู้วิจัยจะได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดโครงสร้างใหม่ได้มี
บทบาทอย่างไรในกระบวนการกาหนดนโยบายการศึกษาครั้งนี้
สมมุติฐานของการวิจัย
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อ
เนื่อง เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นทั้งจากภายในสังคมไทยเองและปัจจัยแวดล้อม
ในระดับโลกที่กลายสภาพเป็นโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทาให้ความสัมพันธ์เชิง
อานาจในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่างน้อยระบบราชการก็มิได้มีอานาจผูกขาด
การกาหนดนโยบายอีกต่อไป แต่มีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เข้ามาร่วมเจรจา ต่อรอง กดดัน
ต่อการกาหนดนโยบายในด้านต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษาด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาบทบาทและพลังของกลุ่มต่างๆ ในกระบวนการกาหนดนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฏีพหุนิยม (Pluralism) ในการอธิบายกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาในสังคมไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ด้วยเหตุที่จะเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นการจัดโครงสร้างองค์กร ผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญ
กับบทบาทของสานักงานปฏิรูปการศึกษา ซึง่ เป็นหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายให้จัด
โครงสร้าง และปฏิสัมพันธ์ที่กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ กับสานักงานฯ มีต่อกัน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการกาหนดนโยบายมิได้สิ้นสุดที่สานักงานฯ เท่านั้น เพราะผู้ที่จะอนุมัตินโยบายได้
อยู่ที่รัฐบาลและรัฐสภา ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาไปถึงความเชื่อมโยงกับรัฐบาลและรัฐสภาด้วย
ในด้านระยะเวลานั้น การวิจัยนี้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าและจัดทารายงานการ
วิจัยรวม 1 ภาคการศึกษา คือในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์/ปรากฏการณ์ที่นามาใช้ศึกษานั้นครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ 4 ปี ตั้งแต่มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในเดือน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 จนถึงสิ้น
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 การที่ต้องกาหนดจุดสิ้นสุดไว้ที่เดือนสิงหาคมก็เป็นเพราะว่า
หลังจากนี้ไปกระบวนการกาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาก็ยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะ
ยังมีพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับทีย่ ังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการนิติบัญญัติ และบาง
ฉบับก็รอการประกาศใช้ ความชัดเจนในส่วนที่ยังไม่ยุตินี้จึงยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม จนถึงสิ้น
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 อย่างน้อยก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง
ศึกษา พ.ศ. 2546 แล้ว การประกาศใช้พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ถือเป็นความเพียงพอ
ระดับหนึ่งในการศึกษาเพื่อให้เห็นบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้
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วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยเน้นศึกษาใน
เชิงนโยบายศึกษา (Policy Study) ที่พิจารณากระบวนนโยบายว่ามีการก่อตัวมาอย่างไร
ครอบคลุมขั้นตอนในส่วนที่เป็นการกาหนดปัญหา (Policy Problems) การเสนอทางเลือก
นโยบาย (Policy Alternatives) จนกระทั่งถึงการตัดสินใจประกาศใช้นโยบาย (Policy
Adoption) งานวิจัยนี้จะไม่เน้นที่การนานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล เพราะว่า
นโยบายบางส่วนเพิ่งประกาศใช้ได้ไม่นาน และบางส่วนก็ยังมิได้ประกาศใช้เลย
ในส่วนของข้อมูลนั้น เนื่องจากข้อมูลส่วนที่เป็นข่าวสารต่างๆ ปรากฏอยู่ในหนังสือ
พิมพ์รายวันเป็นจานวนมาก เป็นการยากที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ได้เพียงพอในระยะเวลา
ที่จากัด ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ข้อมูลที่สานักงานปฏิรูปการศึกษารวบรวมจากสื่อหนังสือพิมพ์
มาพิมพ์รวมเป็นเล่ม 2 เล่มในชื่อ หมายเหตุการศึกษาไทย เป็นหลัก โดยเล่มแรกเป็นเล่มที่
รวบรวมข่าวสารและทัศนะต่างๆ ของฝ่ายสานักงานฯ และเล่มที่สองเป็นข้อเขียนของนัก
วิชาการและบุคคลทั่วไปที่มีความเห็นต่อข้อเสนอของสานักงานฯ ซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยและ
คัดค้าน จึงเชื่อว่าข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารเท่าที่มีอยู่ในหนังสือทั้งสองเล่มนี้คงจะมีความเป็น
กลางพอสมควร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบบทบาทและพลังของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
2. ทาให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจในกระบวนการกาหนดนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุนิยมในการอธิบายสภาพของสังคมไทย
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีกลุ่ม (Group Theory)
ทฤษฎีกลุ่มมีความเชื่อพื้นฐานว่าถ้าเราสามารถเข้าใจกิจกรรมของกลุ่มและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ได้แล้ว เราก็จะเข้าใจการเมือง อีกทั้งสามารถอธิบายและ
วิเคราะห์การเมืองได้
นักทฤษฎีกลุ่มเห็นว่ากลุ่มมีความสาคัญมากในระบบการเมืองและทฤษฏีกลุ่มก็มี
ประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจทางการเมือง อาร์เธอร์ เบนท์ลีย์ (Arthur Bentley) นักคิด
ที่ถือกันว่าเป็นบิดาของการศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่มถึงกับกล่าวว่า ถ้าเราเข้าใจเรื่องกลุ่ม
อย่างเพียงพอแล้วเราจะเข้าใจทุกอย่าง เราจะสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่าง
สมบูรณ์ (มนตรี เจนวิทย์การ, 2540, น. 505-506)
เดวิด ทรูแมน (David Truman) ก็เป็นนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับ
กลุ่ม เขากล่าวว่าคนเราไม่ว่าเราจะสังเกตที่ไหนก็ตาม ก็จะพบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วม
ในแบบแผนปฏิสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบที่เรียกว่ากลุ่ม ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับอานาจ ซึ่งสามารถแสดงออกได้ 2 ทางคือ 1) กลุ่มใช้อานาจต่อสมาชิกของกลุ่ม 2) ถ้า
เป็นกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มนั้นก็จะใช้อานาจต่อกลุ่มอื่นๆ ในสังคม (Truman, 1971, p.
32) และการทีค่ นเราจะมีส่วนในผลประโยชน์ร่วมกันได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกของกลุ่มมีทัศนคติ
ร่วมกัน (Ibid., p. 37) โดยนัยนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องของผลประโยชน์ (Interests) เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับอานาจ (Power) และทัศนคติ (Attitude) อย่างใกล้ชิด การที่สมาชิกกลุ่มมี
ทัศนคติร่วมกัน พร้อมทั้งรับรู้และมีผลประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าเป็นฐานอานาจของกลุ่ม
อย่างหนึ่ง และเมื่อกลุ่มใช้ฐานอานาจนี้รวมตัวกันเรียกร้องผลประโยชน์จากสถาบันหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล ทรูแมนก็มองว่ากลุ่มผลประโยชน์เช่นนี้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางการ
เมือง (Ibid., p.32)
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ทฤษฎีพหุนิยม (Pluralism)
ทฤษฏีกลุ่มเห็นว่าสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย แนวคิดเช่นนี้เป็น
แนวคิดที่นักทฤษฎีแนวพหุนิยมก็เชื่อเหมือนกัน ในด้านนโยบายสาธารณะนั้น ทั้งสอง
แนวคิดซึ่งอาจมองว่าเป็นแนวคิดเดียวกันก็ได้นี้ มองว่านโยบายสาธารณะเป็นผลิตผลของ
การต่อสู้หรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของกลุ่มต่างๆ โดยเห็นว่าสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มทาง
สังคม กลุ่มทางชาติพันธุ์ และกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแข่งขันกัน
ในทางการเมือง กลุ่มเหล่านี้จะเข้าไปกดดันให้รัฐบาลผลิตนโยบายที่พวกตนต้องการ ดังนั้น
ผลประโยชน์สาธารณะจึงมีแนวโน้มที่จะปรากฏตัวออกมาจากการต่อสู้กันของข้ออ้างของ
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มที่แข่งขันกัน (Theodoulou, 1995, pp. 5-6)
ทฤษฎีพหุนิยมได้รับการพัฒนาอย่างมากในสหรัฐอเมริกา เพราะในประเทศนั้นมี
การรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ มาก และมีความหลากหลายทางสังคมสูง ทั้งด้านชาติพันธุ์
และด้านอื่นๆ ในกระบวนนโยบาย กลุ่มในสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทมาก จากความหลาก
หลายดังกล่าว ก็ก่อให้เกิดการพัฒนาทฤษฎีพหุนิยมที่มีแนวการอธิบายที่หลากหลายด้วย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่นักทฤษฎีพหุนิยมแนวต่างๆ เห็นร่วมกันก็มี คือ “กลุ่มนั้นมีอานาจ
ที่มากพอ ดังนั้นจึงสาคัญต่อการกาหนดผลลัพธ์ของนโยบาย” (Smith, 1993, p.15) แต่นัก
พหุนิยมมิได้มองว่าทุกกลุ่มจะมีอานาจเท่ากัน ในการวิเคราะห์ผลกระทบของกลุ่มนั้น นัก
พหุนิยมจะเน้นไปที่ทรัพยากรของกลุ่ม โดยเห็นว่าผลกระทบของกลุ่มที่มีต่อนโยบายนั้น
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่กลุ่มเข้าถึง และความแตกต่างในทรัพยากรทาให้กลุ่มหนึ่งมีอิทธิพล
มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง (Ibid., p. 16)
ทรัพยากรที่มีอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์นั้นมีหลายอย่าง บางกลุ่มอาจจะขาดแคลน
ทรัพยากรอย่างหนึ่งแต่ก็มีทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งทดแทน เช่นกลุ่มอาจจะขาดแคลนเงินทุน
แต่เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากจึงมีทรัพยากรในแง่ของคะแนนเสียงมาก กลุ่มเช่นนี้ย่อมสามารถ
ที่จะมีพลังกดดันการตัดสินใจของรัฐบาลได้เช่นกัน เพราะรัฐบาลมีแรงจูงใจต้องการชนะ
การเลือกตั้ง หนทางหนึ่งที่จะทาให้สาเร็จตามเป้าหมายก็คือต้องฟังเสียงของประชาชน ซึ่ง
ต้องรับฟังจากหลายกลุ่ม และเมื่อแต่ละกลุ่มมีทรัพยากรต่างๆ กันไป พลังของกลุ่มจึงต่าง
กันไปด้วย
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ในความเห็นของทรูแมน กลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงรัฐบาลได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 3
ประการ คือ 1) สถานภาพทางสังคมของกลุ่ม 2) ระดับการจัดองค์กรของกลุ่ม 3) ทักษะ
และการจัดองค์กรของผู้นากลุ่ม โดยทั่วไป นักพหุนิยมจะเน้นความสาคัญของขนาดของ
องค์กร ระดับของการขับเคลื่อน และระดับของความชอบธรรมของกลุ่ม ความแตกต่างของ
ขนาด ระดับการขับเคลื่อน และระดับความชอบธรรมของกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมต่อรอง
ระหว่างกันและกับรัฐบาลมีผลต่อผลลัพธ์ของนโยบาย ทั้งนี้เพราะนักพหุนิยมไม่เชื่อว่ารัฐจะ
สามารถวางตัวเป็นกลางได้ (Ibid.) แต่อาจเป็นได้แค่เป็นเวทีกลางให้กลุ่มต่างๆ ได้เข้าไป
ต่อรอง
ทฤษฎีพหุนิยมแม้จะให้ความสาคัญกับกลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการกาหนด
นโยบายเหมือนกัน แต่นักทฤษฎีพหุนิยมก็มีความเห็นเกี่ยวกับระดับของปฏิสัมพันธ์ที่กลุ่ม
มีต่อกันและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐแตกต่างกันไป วิลเลียม
เคลโซ (William Kelso) จึงได้แบ่งแนวคิดพหุนิยมออกเป็น 3 แบบ คือ พหุนิยมแบบเสรี
พหุนิยมแบบบรรษัท และพหุนิยมแบบสาธารณะ (Kelso, 1978)
พหุนิยมแบบเสรี (Laissea-faire Pluralism) เป็นแนวคิดพหุนิยมที่ปรากฏ
ในงานเขียนของโรเบิร์ต ดาห์ล (Robert Dalh) เดวิด ทรูแมน (David Truman) และ
ชาร์ลส์ ลินด์บลอม (Charles Lindblom) เป็นต้น นักวิชาการเหล่านี้มองว่าประชาธิปไตย
เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องมี 2 ส่วนที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกันระหว่างชนชั้นนาทาง
การเมืองและการต่อรองกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ พวกเขาเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่
ประชาชนสนใจกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ประชาชนเหล่านั้นก็จะสามารถก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือโดยตรงด้วยกระบวนการต่อรอง
ทางการเมือง และโดยอ้อมด้วยกลไกการเลือกตั้ง แนวคิดหลักของนักพหุนิยมเสรีมี 3
ประการคือ 1) เวทีทางการเมืองเป็นตลาดแห่งการแข่งขันที่เสรี การเมืองเป็นกระบวนการ
ที่เปิดและลื่นไหลคล่องตัวสาหรับการที่กลุ่มต่างๆ จะเข้าไปเจรจาต่อรองกันได้ 2) ระบบ
การเมืองเป็นระบบที่ควบคุมดูแลและแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ หากมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเริ่ม
สะสมอานาจที่มากเกินไป ก็จะมีกลุ่มตรงข้ามที่มีพลังแข็งขันขึ้นมาถ่วงดุลและจากัดการ
กระทาของกลุ่มนั้นๆ ได้ และ 3) อานาจรัฐในการแนะนาและควบคุมดูแลกระบวนการทาง
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การเมืองมีอยู่อย่างจากัด อันเนื่องมาจากระบบการเมืองเป็นระบบที่เปิดและแก้ไขตัวเอง
ได้นั่นเอง ในแนวคิดพหุนิยมแบบเสรีนี้มิใช่เฉพาะอานาจรัฐเท่านั้นที่มีอยู่อย่างจากัด แต่
อานาจและพลังของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกลุ่มชนชั้นนาด้วย ก็มีข้อจากัดเช่นกัน อันเกิดจาก
การที่ทุกกลุ่มต่างก็มิได้มีทรัพยากรครบทุกอย่าง หากแต่มีบางอย่างและขาดอีกบางอย่างไป
พหุนิยมแบบบรรษัท (Corporate Pluralism) เป็นแนวคิดพหุนิยมที่มองว่ามี
การร่วมมือกันในระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ แนวคิดนี้พบในงานเขียนของนักวิชาการหลาย
คน เช่น ธีโอดอร์ โลวี (Theodore Lowi) และแกรนท์ แม็คคอนเนล (Grant McConnell)
เป็นต้น ที่ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของแนวคิดพหุนิยมเสรี แต่ก็วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดพหุนิยมแบบ
บรรษัทเช่นกัน แนวคิดนี้มองว่าระบบการเมืองมิได้เป็นตลาดเสรีที่กลุ่มใดจะเข้าไปก็ได้ ใน
การกาหนดนโยบายทั้งรัฐและกลุ่มผลประโยชน์จะร่วมมือกัน และรัฐมักจะสละอานาจบาง
อย่างให้เอกชน แนวคิดนี้มองว่าการแข่งขันเป็นกระบวนการกาหนดนโยบายที่สูญเปล่าและ
ไร้ระเบียบ อีกทั้งยังเห็นว่าการจัดตั้งศูนย์กลางการตัดสินใจแบบกึ่งผูกขาดนั้นมีความจาเป็น
เพื่อที่จะประกันให้มีการจัดการกับประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆ แบบมืออาชีพ
โลวีและแม็คคอนเนลมีความเห็นว่าแนวคิดแบบตลาดเสรีนั้นยังมีจุดบกพร่องอยู่
เพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1) กลุ่มผลประโยชน์เป็นผู้กุมอานาจรัฐเสีย
เอง 2) กลุ่มผลประโยชน์และหน่วยงานต่างๆ พยายามทาให้ขนาดของพื้นที่การกาหนด
นโยบายแคบลง 3) กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มตกลงกันภายในที่จะไม่แข่งขันกันเอง หรือ
เกิดการ “ฮั้ว” กันนั่นเอง ในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ขณะที่นักพหุนิยม
แบบเสรีมองเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นตัวกลางที่เป็นกลางของกระบวนการกลุ่ม หรือเป็นเพียงอีก
กลุ่มหนึ่งที่แข่งขันกับกลุ่มเอกชนเพื่อแสวงหาอานาจทางการเมือง นักพหุนิยมแบบบรรษัท
กลับเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลมักจะถูกประชาชนที่เป็นฐานเสียงซึ่งใช้อานาจรัฐเพื่อเพิ่ม
สวัสดิการให้กับกลุ่มตนควบคุมไว้
เคลโซได้ยกตัวอย่างการที่กลุ่มผลประโยชน์พยายามที่จะทาให้ขนาดของพื้นที่การ
กาหนดนโยบายแคบลง โดยกล่าวถึงการศึกษาของแมริลิน กิทเทล (Marilyn Gittell) ใน
เรื่องระบบโรงเรียนในนิวยอร์ก ที่พบว่านักการศึกษามืออาชีพพยายามหาทางจากัดอิทธิพล
ของนักการเมืองท้องถิ่นและกลุ่มชุมชนด้วยการ “เอาการเมืองออกจากการศึกษา” ด้วย
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การทาให้นโยบายการศึกษาเป็นอิสระจากคณะกรรมาธิการของเมือง หน่วยงานของรัฐ
ด้านการศึกษาก็สามารถประสบผลสาเร็จในการตัดกลุ่มที่คัดค้านซึ่งอาจจะมีความสามารถ
ที่จะท้าทายการตัดสินใจได้
พหุนิยมแบบสาธารณะ (Public Pluralism) เป็นแนวคิดพหุนิยมที่เน้นบทบาท
ของรัฐ แนวคิดนี้มองว่าตลาดมิได้เสรีจริงเช่นเดียวกับแนวคิดพหุนิยมแบบบรรษัท แต่ก็เน้น
ความเป็นอิสระของรัฐมากกว่า 2 แนวคิดแรก ขณะที่ 2 แนวคิดแรกเป็นแนวคิดเชิงอธิบาย
(Descriptive) แนวคิดนี้เป็นแนวคิดแบบเสนอแนะ (Prescriptive) ที่ให้ความสาคัญกับ
รัฐในการเป็นผู้จัดการหรือผู้ปกครองที่ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรม
แนวคิดนี้ได้ชี้จุดบกพร่องของพหุนิยมเสรีไว้ 3 ประการคือ 1) พหุนิยมเสรีไม่ได้ตระหนักว่า
ประชาชนโดยเฉพาะคนชายขอบเช่นคนยากจนและกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมิได้มีรูปแบบที่ตายตัว
นั้นขาดแคลนทรัพยากรหรือแรงจูงใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล
เมื่อเผชิญหน้ากับกลุ่มที่คัดค้าน 2) พหุนิยมเสรีไม่ตระหนักว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มัก
หลีกเลี่ยงการขัดแย้งกัน 3) พหุนิยมเสรีไม่สามารถตอบสนองประเด็นทางสังคมได้เร็วพอ
อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดพหุนิยมที่เน้นบทบาทของรัฐนี้เป็นความพยายามที่จะแก้ไข
ข้อบกพร่องของแนวคิดพหุนิยมแบบเสรีและพหุนิยมแบบบรรษัทนั่นเอง
พหุนิยมแบบสาธารณะมองว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ นั้น มิได้แข่งขันกันเพียง
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่แข่งขันกันเพื่อให้ชนชั้นนาทางการเมือง
และหน่วยงานของรัฐต่างๆ ให้ความสนใจและเห็นชอบด้วย บทบาทของฝ่ายบริหารหรือ
รัฐบาลตามแนวคิดนี้คือ 1) รัฐบาลสวมบทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน โดยปกป้องหรือจัดสรร
ผลประโยชน์เข้าข้างคนจนและผู้บริโภคที่มักจะไม่มีอิทธิพล 2) เพื่อที่จะป้องกันกลุ่มที่เพิ่ง
แข็งขันขึ้นมามิให้ถูกปฏิเสธการเข้าร่วมเจรจา ฝ่ายบริหารจะต้องสวมบทเป็นผู้คุ้มครองดูแล
โดยจัดโครงสร้างและจัดระเบียบการก่อตัวของนโยบาย เพื่อให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ยึด
เป็นบรรทัดฐานในการแข่งขันกัน 3) ฝ่ายบริหารสวมบทเป็นผู้จัดการทางการเมือง
ทฤษฎีภาคีรัฐ-สังคม (Corporatism)
ดูเหมือนว่าแนวคิดพหุนิยม 2 แบบหลังจะมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับอีกแนวคิดหนึ่ง
ที่เรียกว่าแนวคิดภาคีรัฐ-สังคม หรือบรรษัทนิยม (Corporatism) ตามแนวคิดนี้ อานาจทาง
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การเมืองมาจากหลายแหล่งและเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์
บทบาทของรัฐก็เป็นอิสระ รัฐมิได้ถูกควบคุมโดยชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง อีกทั้งระบบราชการก็
มีบทบาทสาคัญในการชี้นากระบวนการกาหนดนโยบาย แนวคิดภาคีรัฐ-สังคมแบ่งออกเป็น
2 แบบ คือ 1) แนวคิดภาคีรัฐ-สังคม แบบรัฐนา (State Corporatism) เป็นแนวคิดแบบ
อานาจนิยมและต่อต้านเสรีนิยม เช่นระบอบฟาสซิสต์ในอิตาลีและระบอบนาซีในเยอรมนี
2) แนวคิดภาคีรัฐ-สังคมแบบเน้นสังคม (Societal Corporatism) ซึ่งตามความคิดของ
ชมิตเตอร์ (Schmitter) นั้นเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในสถาบันของทุน
นิยม รวมทั้งการที่รัฐรวมศูนย์ความเป็นเจ้าของและเป็นศูนย์กลางการแข่งขันระหว่างหน่วย
เศรษฐกิจระดับชาติ ทาให้เกิดการก่อตัวขึ้นมาของแนวคิดนี้ (Ham and Hill, 1993, p.
40) แบบที่สองนี้นักวิชาการบางท่านก็เรียกว่า แนวคิดภาคีรัฐ-สังคมแบบเสรี (Liberal
Corporatism) (เช่น เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2539)
แม้ว่าแนวคิดภาคีรัฐ-สังคมจะมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับพหุนิยมบางรูปแบบ แต่
ส่วนที่ต่างกันก็มี กล่าวคือแนวคิดภาคีรัฐ-สังคม สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคธุรกิจได้อย่างดี แนวคิดภาคีรัฐ-สังคมเป็นระบบตัวแทนผลประโยชน์ที่จัดตั้ง
ขึ้นให้มีลักษณะผูกขาด ไม่มีการแข่งขัน กลุ่มที่เข้ามาเจรจาต่อรองกับภาครัฐนั้นเป็นกลุ่มที่
ได้รับการรับรองจากรัฐให้เป็นตัวแทนของกลุ่มอื่นๆ กลุ่มที่เป็นตัวแทนนั้นมักเป็นตัวแทน
ของกลุ่มทุนและตัวแทนของกลุ่มแรงงาน เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างการบังคับบัญชาแนวดิง่
หรือแนวตั้ง ภาครัฐกับภาคธุรกิจมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก สามารถที่จะร่วมมือกันในการ
ดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองในทิศทางเดียวกันได้ (พัชรี สิโรรส, 2542, น.
254)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกลุ่มผลประโยชน์เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่กลุ่มผลประโยชน์
ในระยะเริ่มแรกมักจะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น อีกทั้งระบอบการเมืองไทยนั้นอยู่ในสภาพ
ที่ระบบราชการมีความเข้มแข็งและมีอานาจมากมายาวนาน หน่วยราชการจึงอานาจมาก
ในการกาหนดนโยบาย โดยมี “ขุนนางนักวิชาการ” หรือ “เทคโนแครต” ผูกขาดอานาจใน
การกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติมาหลายแผน ในยุคที่ระบบราชการมีอานาจมากนี้ กล่าวได้ว่าประเทศไทยอยู่
ภายใต้ระบอบอามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity)
ตัวแบบอามาตยาธิปไตยเป็นตัวแบบที่อธิบายกระบวนการกาหนดนโยบายไทยได้ดี
ในยุคที่มีการปกครองภายใต้ระบบเผด็จการ แต่เมื่อผ่านยุคเผด็จการหลังเหตุการณ์ 14
ตุลาคม 2516 แล้ว นักวิชาการบางคนพบว่าตัวแบบอามาตยาธิปไตยเริ่มหมดพลังในการ
อธิบายกระบวนการกาหนดนโยบาย อย่างเช่น มนตรี เจนวิทย์การ ได้ทาการศึกษาพบว่า
ในช่วงก่อนปลายทศวรรษ 1970 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสมาคมธุรกิจในกระบวนการ
กาหนดนโยบายเป็นแบบ “ภาคีรัฐ-สังคมแบบอานาจนิยม” ที่มีรัฐนาเป็นสาคัญ (อ้างถึงใน
เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2539, น. 207) ต่อมาเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ก็ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสมาคมธุรกิจหลักๆ โดยเฉพาะในยุคของรัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ แล้วพบว่ากระบวนการกาหนดนโยบายในยุคนั้นเป็นไปตามตัวแบบภาคีรัฐสังคมแบบเสรี ทีส่ มาคมธุรกิจหลักๆ ในประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในกระบวนการกาหนด
นโยบาย อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลจนสามารถทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี (ดู
เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2539)
นอกจากนี้ ได้มีนักวิชาการที่พยายามใช้กรอบการศึกษาแบบใหม่ๆ ในสาขาวิชา
นโยบายสาธารณะมาใช้กับกรณีศึกษาของไทย เช่นพัชรี สิโรรส ได้ทาวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2541
โดยนาเอากรอบการศึกษาแบบเครือข่ายนโยบาย (Policy Network) มาใช้ในการศึกษา
เรื่อง “เครือข่ายและกระบวนการนโยบายด้านอุบัติภัยจราจร” งานวิจัยของพัชรีชี้ให้เห็น
ว่าประเทศไทยขาดเครือข่ายนโยบายแบบแน่นแฟ้น (Integrated Policy Network) ใน
นโยบายป้องกันอุบัติภัยจราจร ทาให้การลดอุบัติภัยจากการจราจรประสบความล้มเหลว
โดยเหตุที่เครือข่ายด้านนี้ล้มเหลวนั้นเป็นเพราะว่าทั้งรัฐไทยและผู้นาในการกาหนดนโยบาย
ทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองไม่มีการรับรู้ร่วมกันในความร้ายแรงของปัญหา อีกทั้งขาด
ผู้นาที่มีความสามารถในการระดมการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม พัชรีก็ได้ชี้ให้
เห็นตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จ นั่นคือกรณีการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยของจังหวัดขอนแก่น
โดยระบุว่าความสาเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีตัวแสดงหลักคือกลุ่มแพทย์โรงพยาบาล
ขอนแก่นที่สามารถสร้างแกนนาเครือข่ายที่มีทั้งผู้นาภาคราชการ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มครู
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และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เครือข่ายที่กว้างขวางและร่วมมือกันอย่างดีนี้ทาให้การ
รณรงค์ป้องกันอุบัติภัยประสบความสาเร็จ (พัชรี สิโรรส, 2542, น. 267-268)
งานวิจัยของประภาส ปิ่นตบแต่ง (2541) เกี่ยวกับสมัชชาคนจน แม้จะมิได้เป็น
การศึกษากระบวนการกาหนดนโยบายโดยตรง แต่ก็มีนัยสาคัญต่อกระบวนการกาหนด
นโยบาย เพราะว่างานวิจัยดังกล่าวนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าสมัชชาคนจนประสบความสาเร็จในการ
สร้างเครือข่ายนโยบาย โดยมีองค์กรเครือข่ายกว้างขวางถึง 37 จังหวัด ความสาเร็จที่เกิด
ขึ้นนั้นเกิดจากการที่สมัชชาคนจนได้ทาให้ปัญหาที่พวกตนประสบอยู่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างความสนใจได้อย่างมากแม้กับคนนอกกลุ่มและนอกชนชั้น
อย่างเช่นชนชั้นกลางในเมือง การทาให้ประเด็นเรียกร้องกลายเป็นประเด็นสาธารณะทาให้
มีพลังในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลในการกาหนดนโยบายได้มากพอสมควร เช่นการต่อสู้
เพื่อเสนอให้มีพระราชบัญญัติป่าชุมชน และการที่เสียงของคนจนคนชายขอบได้รับการรับ
ฟังมากขึ้นในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
งานวิจัยของเอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2539) แม้จะศึกษาถึงบทบาทและพลังของ
กลุ่ม แต่กลุ่มที่มีบทบาทนั้นก็เป็นกลุ่มสมาคมธุรกิจ และกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญจริงๆ มีเพียง
3 กลุ่มคือกลุ่มสภาหอการค้า กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรม และกลุ่มสมาคมธนาคาร ซึ่งเป็น
กลุ่มทุนหลัก อานาจของทุนคงมีส่วนไม่น้อยที่ทาให้รัฐยอมรับและเกิดการร่วมมือกันอย่างดี
ขณะที่งานวิจัยของประภาส ปิ่นตบแต่ง (2541) แม้จะชี้ให้เห็นความสาเร็จในการผลักดัน
นโยบาย โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ของเครือข่ายสมัชชาคนจน แต่ก็ไม่ได้ตอบคาถามว่า
หากประเด็นปัญหานั้นไม่ใช่ประเด็นที่จะสร้างเครือข่ายได้กว้างขวาง บทบาทและพลังของ
กลุ่มจะเป็นเช่นใด ภาครัฐจะยอมรับฟังได้เพียงใด
งานวิจัยในเรื่องกระบวนการปฏิรูปการศึกษานี้ ผู้วิจัยจะได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มต่างๆ ที่
เข้าร่วมในกระบวนการกาหนดนโยบายนั้นเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างหลากหลาย มิใช่
เป็นกลุ่มแบบสมาคมธุรกิจ และก็มิได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายนโยบายด้านการศึกษาที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน งานวิจัยนี้จึงใช้ตัวแบบพหุนิยมมาอธิบายกระบวนการกาหนดนโยบาย
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บทที่ 3
อานาจหน้าที่และบทบาทของสานักงานปฏิรูปการศึกษา
สานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) เป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 อานาจหน้าที่และบทบาทของ สปศ.
นั้นในทางนโยบายถือว่าเป็นการนาเสนอ “ทางเลือกนโยบาย” โดยเป็นหน่วยงานหลักที่มี
หน้าที่นี้โดยตรง ทาให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยแล้วเสนอทางเลือกนโยบาย
แบบอื่นๆ ขั้นตอนตั้งแต่การเสนอทางเลือกนโยบายนี่เองที่เห็นได้ว่าเริ่มมีกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องชัดเจนมากขึ้น ส่วนขั้นตอนที่เป็นการระบุปัญหาซึ่งเกิดขึ้นก่อนการ
เสนอทางเลือกนั้น มักจะเป็นบทบาทที่ริเริ่มโดยนักคิดนักวิชาการชั้นนา ที่สื่อผ่านสื่อต่าง ๆ
จนได้รับความสนใจจากคนในวงกว้าง ก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ควรกล่าวไว้ด้วยว่า ผู้เสนอปัญหานั้นก็มักจะเสนอทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาด้วย แต่ทางเลือก
เหล่านั้นก็เป็นแค่ทางเลือกที่ไม่มีผลอะไรต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอานาจ ไม่ได้
มีแนวโน้มหรือสัญญาณว่าทางเลือกเหล่านั้นจะกลายเป็นนโยบาย แต่ทางเลือกที่เสนอโดย
สปศ. มีโอกาสเป็นนโยบายที่จะบังคับใช้ได้มาก เพราะมีกฎหมายรองรับอานาจหน้าที่ของ
สปศ. ไว้อย่างชัดเจน แต่ก่อนที่จะนาเสนอทางเลือกนโยบายที่ สปศ. เสนอมานั้น จะได้
กล่าวถึงขั้นตอนการระบุปัญหาก่อน
ปัญหานโยบายก่อนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า สังคมได้เริ่มมองเห็นปัญหาการศึกษาและเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษามาก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) ในรัฐธรรมนูญ จึงได้
มีการกาหนดให้มีการปรับปรุงการศึกษาเอาไว้ โดยมีการกาหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย
ความจริงปัญหาต่าง ๆ นั้นอาจจะมีอยู่นานแล้ว แต่อาจมิได้เป็นปัญหานโยบายก็ได้
ถ้าปัญหานั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลหรือความไม่พึงพอใจแก่ประชาชนถึงขั้นที่ต้อง
เรียกร้องให้รัฐหรือรัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหา (Anderson, 1994, p. 85) ปัญหาการศึกษาเริ่ม
เป็นปัญหานโยบายเมื่อประชาชนเรียกร้องและรัฐก็รับทราบและตั้งใจที่จะแก้ปัญหา
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ในช่วงแรกๆ นักคิดนักวิชาการมีบทบาทอย่างมากในการทาให้ผู้คนในสังคมไทย
มองเห็นปัญหาการศึกษา เช่นบทบาทของประเวศ วะสี เอกวิทย์ ณ ถลาง สิปปนนท์
เกตุทัต สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชัยอนันต์ สมุทวณิช และรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
เป็นต้น นักคิดนักวิชาการเหล่านี้ได้เสนอปัญหาของการศึกษาและเสนอแนะให้มีการปฏิรูป
การศึกษาตามความเห็นของตนผ่านงานเขียนทางวิชาการและการพูดในที่สาธารณะจน
ก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปที่มาพร้อมๆ กับกระแสการปฏิรูปการเมือง อาจ
กล่าวได้ว่าในยุคที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็พลอยได้
รับการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปด้วย เพราะในทัศนะของนักคิดนักวิชาการดังกล่าวนั้น แทบ
ทุกเรื่องล้วนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน พวกเขามองว่าการปฏิรูปการเมืองจะประสบผล
สาเร็จมิได้ หากมิได้มีการปฏิรูปการศึกษา หรืออีกนัยหนึ่งการปฏิรูปการศึกษาจะสาเร็จก็
ต่อเมื่อมีการปฏิรูปการเมืองด้วย (ดู อุทัย ดุลยเกษม ธรรมเกียรติ กันอริ และวิวัฒน์
คติธรรมนิตย์ {บรรณาธิการ}, 2539)
นอกจากนักคิดนักวิชาการในฐานะปัจเจกแล้ว ผู้ที่ผลักดันให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรก็มี เช่นโครงการการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ที่นาโดยสิปปนนท์
เกตุทัต ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย อีกทั้งมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และ
มูลนิธิภูมิปัญญา เป็นต้น แต่กลุ่มที่มีบทบาทมากที่ทาให้กระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
การศึกษากลายเป็นประเด็นสาธารณะก็คือสื่อมวลชน
สาหรับปัญหาทางการศึกษาที่จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนั้น วิชัย ตันศิริ ได้
รวบรวมไว้ 6 ด้านคือ 1) ปัญหาด้านคุณภาพ เช่นที่เกี่ยวโยงกับมาตรฐานการศึกษาที่ด้อย
กว่าหลายประเทศเมื่อมีการแข่งขันกัน 2) ปัญหาความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เช่นสังคมไทยขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ 3)
ปัญหาของการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ที่คนในชนบทคนยากจน
ขาดโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) ปัญหาของประสิทธิภาพ
ของระบบและกระบวนการจัดการบริหารการศึกษา เช่นมีการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น
มากเกินไป มีการรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง 5) ปัญหาของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่ยัง
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ไม่ได้ทากันอย่างจริงจัง 6) ปัญหาของการระดมสรรพกาลังเพื่อการศึกษา ที่การศึกษายัง
ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคมในวงกว้าง (วิชัย ตันศิริ, 2543, น. 16-25)
ความจริงแล้วปัญหาทางการศึกษายังมีอีกหลายอย่าง และนักคิดนักวิชาการต่างก็
ได้นาเสนอพร้อมทั้งเสนอทางแก้ไขไว้มากมาย ที่ยกมากล่าวเป็นเพียงตัวอย่าง ทั้งนี้ส่วน
หนึ่งเพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าบทบาทในการระบุปัญหานั้นมักจะเริ่มจากคนกลุ่มน้อย กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ยังมิได้มีบทบาทในการนาเสนอปัญหา เมื่อมีการเสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหาที่กระทบอานาจและผลประโยชน์ของกลุ่มแล้วต่างหาก ที่กลุ่มผลประโยชน์ได้เริ่ม
ที่จะเข้ามาเจรจา ต่อรอง กดดัน เพื่อกาหนดนโยบายให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ตน
อานาจหน้าที่ของสานักงานปฏิรูปการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักการที่จะให้มีนโยบายการ
ศึกษาที่เป็นเอกภาพ จึงได้ให้ยุบกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี มาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
แล้วตั้งชื่อกระทรวงว่า “กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” และกาหนดให้มีการ
จัดตั้งองค์การมหาชนเฉพาะกิจขึ้นในชื่อ “สานักงานปฏิรูปการศึกษา” โดยให้มีหน้าที่คือ
1) เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน 2) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 3) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
4) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการตาเนินการตาม 3 ข้อแรกต่อคณะ
รัฐมนตรี 5) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
คาสั่งที่บังคับใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม 3 ข้อแรก เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี 6) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน (ฝ่ายวิชาการ สานักพิมพ์สูตรไพศาล, 2546, น. 39-40)
จะเห็นว่ากฎหมายได้ให้อานาจแก่ สปศ. ไว้อย่างกว้างขวางมาก อีกทั้งในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 ยังได้กาหนดอานาจหน้าที่อื่นๆ ไว้อีก
ด้วย (สานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2543, น. 6-7) โดยในพระราช
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กฤษฎีกาจัดตั้ง สปศ. ขึ้นมานั้น ได้กาหนดให้สานักงานดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดย
ให้คานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนด้วย ในช่วงที่จัดเตรียมข้อเสนอ ทาง สปศ. จึงได้จัด
ประชุมใหญ่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยรวม 12 ครั้ง
และจัดทาการสารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามสารวจความเห็นของประชาชนจาก
9 ภูมิภาค (ดู สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544ข)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้วางหลักการพื้นฐานสาคัญใน
การปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษาไว้ 6 ประการคือ 1) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายใน
การปฏิบัติ 2) การกระจายอานาจการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา 4) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5) การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ
(ฝ่ายวิชาการ สานักพิมพ์ศรไพศาล, 2546, น. 7)
สานักงานปฏิรูปการศึกษาก็ยืนยันว่าในการดาเนินการต่างๆ ได้ยึดหลักการตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดไว้ จะว่าไปแล้วอานาจหน้าที่ที่ สปศ. มีนั้นเป็น
อานาจหน้าที่ในการจัดโครงสร้างเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบส่วนต่างๆ ในสังคมได้
มาก เพราะมีการจัดโครงสร้างใหม่ที่ทาให้ความสัมพันธ์เชิงอานาจตามที่มีอยู่ในโครงสร้าง
เดิมเปลี่ยนไปมาก แต่ สปศ. ก็ยังยืนยันอีกต่อไปว่า “จาเป็นต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจาก
ทุกส่วนของสังคม” (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544ก, น. 4)
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ข้อเสนอของสานักงานปฏิรูปการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี
ผลจากการดาเนินการของ สปศ. ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดนั้น สปศ. ได้
จัดทาเป็นรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 โดยมีข้อเสนอที่
เป็นหลักการสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
การจัดระบบโครงสร้าง องค์กร และการแบ่งส่วนงาน ในส่วนที่เป็นหลักการ
ด้านนโยบาย สปศ. ได้ยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการให้มี
กระทรวงเดียวที่มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท โดยกฎหมาย
ได้กาหนดให้การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญายึด
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก สปศ. ก็ยืนยันตามเจตนารมณ์นี้ ส่วนการประกาศกาหนดเขต
พื้นที่นั้นเป็นอานาจของรัฐมนตรี โดยคาแนะนาของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แห่งชาติ อย่างไรก็ตาม สปศ. ก็มีหน้าที่เสนอแนะได้ด้วย จึงเสนอให้มีเขตพื้นที่ 295 เขต
สาหรับการบริหารและจัดการอุดมศึกษาในระดับปริญญานั้น เนื่องจากไม่มีบท
บัญญัติในกฎหมายว่าจะต้องขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่หรือไม่ สปศ. จึงเสนอให้การบริหารและจัด
การศึกษาระดับนี้ยึดพื้นที่ประเทศเป็นเขตพื้นที่ทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้กระทรวงมีองค์กร
หลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาหรือในรูปของคณะกรรมการจานวน 4 องค์กร คือ
1) สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ 2) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 4) คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม สปศ.
ก็ยึดตามนี้ แต่โดยทั่วไปแต่ละกระทรวงจะมีสานักงานปลัดกระทรวงอยู่ด้วย สปศ. จึงมิได้
ตัดสานักปลัดฯ ออกไป แต่ให้สานักปลัดฯ มีอานาจลดลง เพราะสานักงานเลขาธิการและ
สานักงานคณะกรรมการที่เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการขององค์คณะหลักทั้ง 4 นั้นถูก
จัดตั้งให้อยู่ในระนาบเดียวกับสานักงานปลัดฯ มีฐานะเป็นกรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง โดยไม่ต้องอยู่ในสายบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง (สานักงานปฏิรูปการศึกษา,
2544ก, น. 11-87)
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หน่วยงานเดิมที่ถูกจัดให้ไปอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ตามที่ สปศ. เสนอคณะรัฐมนตรี
มีดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนโยบายและแผนในสานักงาน
ปลัดกระทรวง และกองวิจัยทางการศึกษาในกรมอาชีวศึกษา จะไปรวมอยู่ที่สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/อาเภอที่อยู่ภายใต้
สานักงานปลัดกระทรวง หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ในสังกัดทั้งของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กรมพลศึกษา และกรมการศึกษานอกโรงเรียน จะไปรวมอยู่ที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานปลัดทบวง สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
ส่วนราชการ จะไปรวมอยู่ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมศิลปากร และกรมการศาสนา จะ
ไปรวมอยู่ที่สานักงานคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานบริหารกลาง ที่เป็นของกรม
อาชีวศึกษา ของกรมการศาสนา และของกรมการศึกษานอกโรงเรียน จะไปรวมอยู่ที่
สานักงานปลัดกระทรวง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะการทางานในการประสาน
งานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ส่วนหน่วยงานที่ทาหน้าที่ปฏิบัติการทางการศึกษา
จะไปรวมอยู่ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก (สานักงานปฏิรูป
การศึกษา, “มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่,” ใน สานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2545ก, น. 200-201)
ตามโครงสร้างใหม่ที่จัดนี้ ตาแหน่งหลายตาแหน่งจะหายไป คือจะไม่มีตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอาเภอ ผู้อานวยการสามัญศึกษาจังหวัด ผู้อานวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัด และหัวหน้าสานักงานการประถมศึกษาอาเภอ อีกต่อไป การบริหาร
จัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษานั้น สปศ. ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการและสานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นการศึกษา ที่เป็นผู้มีอานาจหน้าที่บริหารและ
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จัดการ และให้มีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหัวหน้าสานักงานฯ สปศ.
กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบและการบังคับบัญชาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, “โครงสร้าง
องค์กรบริหารและการจัดการของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่
การศึกษา,” ใน สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545ก, น. 301-302)
สปศ. ได้เสนอให้มีคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหมด 39 คน ใน
จานวนนี้มีตัวแทนศาสนา 5 คน โดยทีแรกนั้น สปศ. เสนอให้มีตัวแทนของศาสนาพุทธ
อิสลาม คริสต์ ซิกข์ และพราหมณ์-ฮินดู ตามลาดับ ศาสนาละ 1 คน แต่ต่อมาเมื่อถูก
เรียกร้องจากชาวพุทธจึงเพิ่มกรรมการส่วนที่เป็นตัวแทนศาสนาพุทธ 3 คน (พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2544, น. 3)
สปศ. ได้เสนอให้สถานศึกษาในกากับของรัฐ เช่นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
มหาวิทยาลัยในกากับ อยู่ในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คุรุสภาซึ่งเป็นองค์กร
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมก็ให้เป็นองค์กรอิสระในกากับ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอานาจหน้าที่
ตามเดิม นอกจากนี้ สปศ. ได้เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในรูปแบบองค์การมหาชน มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกากับของรัฐมนตรีอีก 6 องค์กร คือ 1) สถาบันเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 2) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา 3) สถาบัน
พัฒนาและส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 4) สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 5) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
6) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สาหรับ 4 องค์กรแรกนัน้ ได้มีบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้จัดตั้งขึ้นมา ส่วนองค์กรที่ 5 นั้นมีอยู่แต่
เดิมแล้ว เพียงแต่ สปศ. ได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงอานาจหน้าที่ขององค์กรนี้ใหม่
(สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544ก, น. 21-22)
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การจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา1 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติกาหนดให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง สปศ. จึงได้เสนอให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อทาหน้าที่บริหารการพัฒนาและส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วม
กับสถาบันเครือข่าย
ทางด้านมาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายได้กาหนด
ให้มีองค์กรวิชาชีพคอยดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณ รวมทั้งออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึงกาหนดให้มีการจัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องตรา
เป็นกฎหมาย
กฎหมายกาหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และให้การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และต่ากว่าเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ภายใต้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอันเดียวกัน สปศ.
จึงได้เสนอให้จัดระบบการบริหารงานบุคคลเป็น 2 ระดับ คือองค์กรระดับนโยบายใน
ส่วนกลางเรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” (ก.ค.ศ.) และ
ให้มีหน่วยปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่เรียกว่า “คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

1

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินิยาม “ครู” เอาไว้ว่าเป็นบุคลากรวิชาชีพซึ่ง
ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ขณะที่ “คณาจารย์” นั้นหมายถึงบุคลากรซึ่ง
ทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ของรัฐและเอกชน และ “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ
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ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา” (อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) ทาหน้าที่บริหารงาน
บุคคลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
ข้าราชการของกระทรวงที่ปฏิบัติงานเหนือเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนกลางให้
สังกัดคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และถ้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของคณะกรรมการอุดมศึกษา ก็ให้
สังกัดคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สปศ. จึงได้เสนอให้มีบัญชีเงินเดือนเอาไว้ท้ายกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกาหนดให้มีเงินวิทยฐานะ เงินประจา
ตาแหน่ง และเงินวิทยพัฒน์ด้วย
สปศ. เสนอให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการผลิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อยู่ในสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อดูแลให้การผลิตครูได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544ก, น. 28-36)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานและอุดมศึกษาตากว่าปริญญานั้น สปศ. ได้กาหนดตาแหน่ง
ต่างๆ ไว้ดังนี้
ตาแหน่งครูมี 2 ตาแหน่งคือ 1) ผู้ช่วยครู (หรือครูผู้ช่วย) 2) ครู ซึ่งมี 4 วิทยฐานะ
คือ ครูปฏิบัติการ ครูชานาญการ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ตาแหน่งผู้บริหารผู้บริหาร มี 9 ตาแหน่ง คือ 1) รองผู้อานวยการ 2) ผู้อานวยการ
3) ผู้อานวยการชานาญการ 4) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ 5) รองผู้อานวยการสานักงานฯ
เขตพื้นที่ฯ 6) ผู้อานวยการสานักงานฯ เขตพื้นที่ฯ (คาเต็มคือ ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา) 7) ผู้อานวยการ
สานักงานฯ เขตพื้นที่ฯ เชี่ยวชาญ 8) หัวหน้าหน่วยงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
9) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
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ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มี 2 คือ 1) ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมี 4 วิทยฐานะ
คือศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญพิเศษ (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, “ข้าราชการครูในอนาคต,” ใน สานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2545ก, น. 395)
การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ในด้านหลักการ สปศ. ได้
เสนอหลักการไว้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคม โดยการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ มาใช้จัดการศึกษา และให้สถานศึกษา
หารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 2) การจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ความเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้ถึง
สถานศึกษาและตัวผู้เรียนมากขึ้น 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสนอ
ให้มีระบบและกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance – Based
Budgeting)
มีผู้เสนอแนวคิดให้มีการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษา แต่ สปศ. เห็นว่าประเทศไทย
กาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาอาจทาให้เกิดความรู้สึก
ด้านลบต่อประชาชน จึงเสนอว่ายังไม่สมควรจัดเก็บเพื่อการศึกษา
อย่างไรก็ตาม สปศ. ก็ได้เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีมรดกทางอ้อมในอัตราต่าโดย
การเพิ่มค่าธรรมเนียมในการโอนมรดกที่ดินแล้วกันรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นมาใช้
เพื่อการจัดการศึกษา และเสนอให้มีการใช้มาตรการการหักค่าลดหย่อนสาหรับเงินบริจาค
เพื่อการศึกษา โดยให้มีการเพิ่มรายการหักค่าลดหย่อนภาษีสาหรับการบริจาคเงินเพื่อการ
ศึกษาอีกรายการหนึ่งแยกต่างหากจากรายการหักลดหย่อนสาหรับการบริจาคให้แก่องค์กร
สาธารณกุศลต่างๆ
สปศ. ได้เสนอให้มีการออกพันธบัตรเพื่อการศึกษาโดยการระดมทุนจากภายใน
ประเทศ โดยเสนอให้ออกพันธบัตรตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ไปจนถึง พ.ศ. 2550 แนวทางนี้แม้จะ

22

ทาให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น แต่ สปศ. ก็ยืนยันว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะเป็นการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
สปศ. ได้เสนอให้จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในลักษณะเงินงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grants) แทนการ
จัดสรรที่ให้ตามหมวดรายจ่าย 7 หมวดแบบเดิม
ระบบบัญชีของสถานศึกษาก่อนการปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นระบบที่ใช้หลักการ
แบบเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ในการบันทึกการรับรู้รายการรับและจ่ายเงินของสถาน
ศึกษา สปศ. เสนอให้เปลี่ยนไปใช้หลักการบัญชีแบบเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis)
เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายงานที่สะท้อนต้นทุนและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน
ในส่วนของกองทุนนั้น เดิมมีกองทุนเพื่อการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ทบวง
มหาวิทยาลัย และกระทรวงการคลังรวม 8 กองทุน กองทุนเหล่านี้มีลักษณะที่ซ้าซ้อนกัน
สปศ. จึงเสนอให้นากองทุนที่มีอยู่เดิมไปรวมกับกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามระบบใหม่ที่พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้มีการจัดตั้งขึ้น กองทุนใหม่เหล่านี้คือ
1) กองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) กองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
3) กองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
4) กองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษาเอกชน 5) กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐ
และเอกชน และ 6) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ข้อเสนอแนะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติ
บุคคล สปศ. จึงเสนอให้มีการกาหนดรับรองความเป็นนิติบุคคลให้สถานศึกษาในลักษณะที่
เป็น “นิติบุคคลในระบบราชการที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา” ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นกรมอยู่
เดิม รวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลก็จะต้องปรับเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลโดยไม่มีฐานะเป็นกรมอีกต่อไป เพราะเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นไม่ประสงค์จะให้มีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้าง
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ของกรมโดยไม่มีความจาเป็นและภารกิจที่ชัดเจนอีก คงมีเพียงสานักงานปลัดกระทรวง
และองค์กรหลักอีก 4 องค์กรเท่านั้นที่มีฐานะเป็นกรม การที่สถานศึกษามิได้เป็นกรมนั้นไม่
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของสถานศึกษา เพราะว่าสถานศึกษาก็ยังคงมีอิสระภายใต้
ขอบเขตของพระราชบัญญัติจัดตั้งของแต่ละสถานศึกษาอยู่แล้ว
นอกจากนี้ สปศ. ยังได้เสนอแนะในเรื่องการจัดระบบการอาชีวศึกษาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางบริหารกระทรวงใหม่ โดยกาหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทีต่ ่ากว่าปริญญาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะ
กรรมการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การ
ศึกษา ส่วนการจัดระบบการศึกษาเอกชนนั้น สปศ. เสนอให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชนทาหน้าที่เสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานของการศึกษาเอกชนให้แก่คณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้มีสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนเป็นหน่วยงานในโครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544ก, น. 36-60)
ข้อเสนอการปรับปรุง ยกเลิก หรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ ในส่วนที่เป็นการยก
ร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่นั้น สปศ. ได้เสนอให้มีการยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่รวม 5 ฉบับ
โดยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 2) การจัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การอาชีวศึกษา
4) การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ 5) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาและส่งเสริม
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย สปศ. เสนอให้ปรับปรุงกฎหมาย
รวม 18 ฉบับ โดยที่ต้องปรับปรุงทั้งฉบับมีอยู่ 8 ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และเสนอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมบางส่วนอีก 10 ฉบับ เช่น ร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
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สปศ. เสนอให้ยกเลิกกฎหมายรวม 5 ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เป็นต้น (สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544ก, 61-67)
นอกจากนี้ สปศ. ยังได้เสนอให้มีการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงอีกเป็นจานวนมาก เพื่อให้เป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปที่เสนอไป
ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นที่ สปศ. ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการ
ปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่ มีผลกระทบต่อกลุ่มคนต่างๆ จานวนมาก ข้อเสนอเหล่านี้
เป็นทางเลือกนโยบาย (Policy Alternatives) ที่มีโอกาสจะเป็นนโยบายได้มาก แต่ก็ยัง
ไม่ใช่ข้อยุติของนโยบาย เพราะยังต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอีก
ด้วย กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ นั้นเมื่อได้ทราบทางเลือกนโยบายของ สปศ. แล้ว ต่างก็ได้เข้า
มาร่วมเรียกร้อง เจรจา ต่อรอง เพื่อให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางเลือกนโยบายตาม
ความต้องการของกลุ่มตน
อย่างไรก็ตาม หากเรามอง สปศ. ว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีความ
ตั้งใจ ความเชื่อ อานาจ และผลประโยชน์ที่เป็นของตนเอง เราก็จะเข้าใจถึงความพยายาม
ของ สปศ. ในการปกป้องข้อเสนอของตน ผ่านการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างเข้มข้น
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บทที่ 4
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการกาหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา
กลุ่มผลประโยชน์กับทางเลือกนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้มีการ
จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาใหม่ให้เสร็จภายในเวลา 3 ปีนับแต่วันที่พระราช
บัญญัตฉิ บับนี้มีผลใช้บังคับ นั่นคือเมื่อถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2545 การจัดระบบบริหารและ
จัดการศึกษาใหม่จะต้องเสร็จสมบูรณ์ แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันดังกล่าว การจัดระบบก็ยังไม่
เสร็จ ยังไม่มีแม้แต่กฎหมายหลักแม้เพียงฉบับเดียวที่ได้รับการประกาศใช้ เวลาล่วงเลยมา
เกือบ 1 ปีถึงได้มีการจัดระบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามระบบใหม่ กล่าวคือ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม พ.ศ. 2546 นี่เอง ขณะที่มีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับยังไม่ได้ประกาศ
ใช้ คาถามพื้นฐานในที่นี้คืออะไรเป็นสาเหตุแห่งความล่าช้านี้
เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีผลใช้บังคับ
ปรากฏว่ามีหลายส่วนที่มิได้เป็นไปตามการจัดระบบหรือโครงสร้างที่ สปศ. ร่างและเสนอ
คณะรัฐมนตรีไว้ ยกตัวอย่างเช่น
ชื่อกระทรวงนั้นจากเดิมที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่
1) กาหนดชื่อไว้ว่า “กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” แต่ข้อยุติในปัจจุบันคือ
“กระทรวงศึกษาธิการ” เหมือนกับตอนที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) นั้น
ต้องการให้มีการรวมหน่วยงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าอยู่ในกระทรวง
เดียวกัน และ สปศ. ก็ได้ยึดตามเจตนารมณ์นั้น แต่ข้อยุติในปัจจุบันคือศาสนาก็แยกไปอยู่
อีกที่หนึ่ง คือส่วนที่เป็นพุทธศาสนาก็อยู่ที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วน
ราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แต่เป็นส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และส่วนที่เป็นศาสนาอื่นก็อยู่ในกระทรวง
วัฒนธรรม อีกทั้งงานด้านวัฒนธรรมก็ไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งตั้งขึ้นใหม่
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งานด้านพลศึกษาซึ่งเคยอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ และ สปศ. เสนอให้ส่วนที่
เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับปริญญาไปอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอให้ส่วนที่เป็นการบริหารส่วนกลางปรับเปลี่ยน เป็น
สานักบริหารงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการพลศึกษาภายใต้สานักงาน
ปลัดกระทรวง โดยมีคณะกรรมการกากับดูแล แต่ปัจจุบันทุกส่วนได้ไปอยู่กระทรวงที่ตั้งขึ้น
ใหม่ คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
งานด้านอาชีวศึกษานั้น สปศ. ได้เสนอให้ส่วนที่เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถานศึกษาอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญาไปอยู่กับเขตพื้นที่การศึกษา และให้มีสานักบริหาร
งานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการอาชีวศึกษาอยู่ภายใต้สานักงานปลัดกระทรวง
แต่ตามทีป่ รากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
นั้น งานด้านอาชีวศึกษากลับมีฐานะเป็นกรมและเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเช่น
เดียวกับองค์กรหลักอีก 4 องค์กร
งานด้านการศึกษานอกโรงเรียนนั้น สปศ. ได้เสนอให้ส่วนที่เป็นสถานศึกษาไปอยู่
กับเขตพื้นที่การศึกษา และให้มีหน่วยงานส่วนกลางในชื่อสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยขึ้นอยู่กับสานักงานปลัด
กระทรวง แต่ปัจจุบันสถานศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนไม่ต้องอยู่กับเขตพื้นที่อีกแล้ว
หากอยู่ในการดูแลของสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสานัก
งานปลัดกระทรวง
สปศ. ได้เสนอให้มีหน่วยงานชื่อสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนอยู่ภายใต้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ปัจจุบันงานด้านนี้มาอยู่
ภายใต้สานักงานปลัดกระทรวง
สปศ. ได้เสนอให้มีสานักงานบริหารคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ภายใต้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ขณะนี้
สานักงาน ก.ค.ศ. ได้มาอยู่ภายใต้สานักงานปลัดกระทรวง
สปศ. ได้เสนอให้มีการจัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่เป็นสภา
วิชาชีพที่ดูแลมาตรฐาน จรรยาบรรณ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ
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โดยให้คุรุสภาที่มีอยู่เดิมแล้วทาหน้าที่ด้านส่งเสริมสวัสดิการ แต่พระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกาศใช้ใน พ.ศ. 2546 นี้ ได้กาหนดให้มีสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในชื่อ “คุรุสภา” เป็นสภาวิชาชีพคอยควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ และ
จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อทาหน้าที่ด้านส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้มีการถ่ายโอนบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งรวมถึง
การศึกษาด้วย จากรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้องค์กรครูออกมาเคลื่อนไหว
นาไปสู่การปรับปรุงแผนการถ่ายโอนอานาจ จนมีแนวโน้มว่าการกระจายอานาจการจัด
การศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คงเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องพิจารณาความพร้อมของท้องถิ่น โดยเกณฑ์
ที่จะใช้วัดว่าพร้อมหรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
คาถามพื้นฐานอีกข้อหนึ่งก็คือเพราะเหตุใดข้อยุติของนโยบายถึงมีความแตกต่าง
อย่างมากจากทางเลือกนโยบายที่เสนอโดย สปศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กฎหมายให้อานาจใน
การจัดโครงสร้างใหม่เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
เป็นไปได้หรือไม่ว่าความล่าช้าและโครงสร้างที่แตกต่างไปที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะ
สังคมไทยมีความหลากหลาย มีกลุ่มผลประโยชน์เกิดขึ้นมาก กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้เมื่อ
ได้รับผลกระทบจากการจัดโครงสร้างใหม่จึงได้เข้าร่วมกดดัน บีบคั้น เจรจา ต่อรอง ตาม
ช่องทางต่างๆ ที่พอจะเข้าไปได้ เพื่อเสนอทางเลือกนโยบายที่กลุ่มตนต้องการ
ถ้าระบบการเมืองไทยยังเป็นแบบอามาตยาธิปไตย ข้อยุตินโยบายก็น่าจะเป็นไป
ตามที่ สปศ. เสนอเกือบทั้งหมด เพราะคณะกรรมการ สปศ.2 นั้นส่วนมากเป็นนักการศึกษา
2

คณะกรรมการบริหาร สปศ. ประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
(ประธาน) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชัย ฤชุพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวลารัชช์
ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่า นายสมชัย เกษประทุม ดร. วัลลภ
สุวรรณดี ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ และ ดร. เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่
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มืออาชีพที่เชี่ยวชาญสูง หรือเป็น “เทคโนแครต” ทางการศึกษาที่น่าจะเป็นที่ยอมรับของ
รัฐบาลและรัฐสภา หรือว่ารัฐบาลและรัฐสภาเข้มแข็งขึ้นมากจนไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญใน
การกาหนดนโยบายอีกแล้ว
หากจะมองว่าข้อยุตินโยบายที่เปลี่ยนไปเกิดจากความขัดแย้งภายในของชนชั้นนา
ในระบบราชการเอง โดยเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการ ก็อาจจะเอาปรากฏการณ์นี้ไป
อธิบายได้เฉพาะบางเรื่องที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานว่ามีกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปเรียกร้องกดดัน
แต่จะอธิบายการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มชาวพุทธที่ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอของ สปศ. และการชุมนุมประท้วงขององค์กรครูกรณีที่ไม่ต้องการให้มีการถ่ายโอน
อานาจการจัดการศึกษาไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่างก็เป็นการชุมนุมของผู้คน
เป็นจานวนมากและหลายครั้ง ได้อย่างไร
เป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้มีอานาจกาหนดนโยบายในระดับสูงสุด คือรัฐบาลและรัฐสภา
ในกรณีนี้ ต่างก็ต้องคานึงถึงฐานเสียงของตน การตัดสินใจนโยบายจึงต้องยอมรับฟังจาก
กลุ่มที่หลากหลาย และข้อยุติที่ได้ก็คือผลจากการต่อรอง ประนีประนอมกันนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ข้อยุติที่เป็นอยู่เช่นนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลได้ดาเนินการ
ปฏิรูประบบราชการโดยเพิ่มกระทรวงใหม่ขึ้นอีก 6 กระทรวง แต่ผลจากการปฏิรูปก็เป็น
เพียงส่วนหนึ่ง และอาจมองได้ว่ารัฐบาลอาจต้องการประนีประนอมกับความต้องการของ
กลุ่มต่างๆ จึงจัดสรรให้งานบางส่วนไปอยู่ในกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่
ผู้วิจัยพิจารณาได้ประเด็นข้างต้นแล้วเห็นว่าถ้าเราใช้ตัวแบบหรือทฤษฎีพหุนิยมมา
อธิบายกระบวนการกาหนดนโยบายการศึกษาในรอบ 4-5 มานี้ น่าจะมีพลังในการอธิบาย
ได้มากกว่าตัวแบบอามาตยาธิปไตย และก็น่าจะเหมาะสมกว่าตัวแบบเครือข่ายนโยบาย

(เลขาธิการ) ต่อมาศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชัย ฤชุพันธุ์ ได้ขอลาออก คณะรัฐมนตรีจึง
แต่งตั้งนางสาวกุสุมา เกิดภู่ เป็นกรรมการบริหารแทน และเมื่อศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรีสอ้าน ลาออก ก็ได้มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานแทน
และได้มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นกรรมการบริหาร
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เพราะเท่าที่มีข้อมูลนั้น ไม่ปรากฏว่าเห็นกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษารวมตัวกันอย่าง
เข้มแข็งเหมือนกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเลย
ผู้วิจัยจะนาเสนอบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์โดยเอาประเด็นขัดแย้งเป็นตัวตั้ง
แล้วชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบนั้นได้เข้าไปเรียกร้องต่อรองอย่างไร หลายกรณีอาจไม่
มีข้อมูลเพียงพอว่ามีการเจรจาเรียกร้องอย่างไรหรือไม่ แต่ภายใต้ความเชื่อที่ว่าสังคมไทยยัง
เต็มไปด้วยการเจรจาต่อรองในที่ลับ การถือเอาผลลัพธ์มายืนยันกระบวนการก็น่าจะพอรับ
ฟังได้
ควรกล่าวไว้ด้วยว่า บางหน่วยงานได้รับผลกระทบในทางที่จะสูญเสียอานาจหรือ
ผลประโยชน์น้อยมาก จากการจัดโครงสร้างใหม่ของ สปศ. จึงไม่ปรากฏความเคลื่อนไหว
หรือแสดงความไม่พอใจออกมา อย่างเช่นหน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (เดิม)
ผู้วิจัยเชื่อเช่นเดียวกับที่โรเบิร์ต ดาห์ล (Robert Dahl) กล่าวไว้ว่าหน่วยงานของรัฐ
ต่างๆ ต่างก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มกดดันกลุ่มหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์เป็นของตนเอง
ซึ่งต้องรักษาไว้ (อ้างถึงใน Hill, 1997, p. 30) และไมเคิล ฮิล (Michael Hill) ก็ได้กล่าว
ไว้ว่าหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยก็อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันและอาจถูกครอบงาจาก
ประชาชนต่างกลุ่มกัน เจ้าหน้าที่รัฐมีแนวโน้มที่จะขยายหน่วยงานของตนให้ใหญ่ขึ้น โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย เจ้าหน้าที่รัฐมีแนวโน้มที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ให้ผล
ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งมุ่งทาไปเพื่อเพิ่มสวัสดิการสูงสุดให้กับตัวเอง (Hill, 1997, pp. 53-55)
ผู้วิจัยจึงมองว่าข้าราชการแม้ในกระทรวงเดียวกันก็มีหลายกลุ่มได้ และแต่ละกลุ่มก็จะมี
สมาชิกหรือผู้สนับสนุนจานวนหนึ่ง บางกลุ่มก็มาก บางกลุ่มก็น้อย และแม้แต่ สปศ. เอง
ผู้วิจัยก็มองว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่ง
สานักงานปฏิรูปการศึกษาในฐานะกลุ่มผลประโยชน์
ริชาร์ด แกเบิล (Richard Gable) กล่าวว่ากลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นมี
บทบาทที่จะก่อรูปนโยบายสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ โดยพยายามที่จะเข้าไปให้ถึงระดับ
การตัดสินใจ การที่จะทาให้ได้ผลตามที่ตนต้องการนั้นกลุ่มผลประโยชน์จะต้องสร้างความ
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สนใจให้เกิดขึน้ สร้างการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆ สร้างระดับความเข้มข้นของการรวมกลุ่ม
อย่างเหนียวแน่นพร้อมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องหาแนวร่วมด้วยการพยายามปรับ
ทัศนคติของกลุ่มอื่นๆ ให้เห็นด้วย ซึ่งต้องทุ่มงบประมาณและแรงงาน ทาการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้มากทีส่ ุดเท่าที่จะทาได้ (Gable, 1970, pp. 8-12)
แม้ว่า สปศ. จะเป็นหน่วยงานทีม่ ีอานาจหน้าที่ในการเสนอทางเลือกนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่แทบจะเป็นการผูกขาด อานาจในการอนุมัตินโยบายก็ไม่ได้อยู่ที่ สปศ.
เลย แต่อยู่ที่รัฐบาลและรัฐสภาต่างหาก สปศ. ในฐานะกลุ่มผลประโยชน์จึงต้องพยายาม
ทุ่มงบประมาณจานวนมากเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนตลอดถึงรัฐบาลและรัฐสภาเห็น
ด้วยกับข้อเสนอ ความจริงหากจะแบ่งการประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ก็อาจแบ่งได้ 2
แบบคือการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลตอบกลับมาเพื่อเตรียมข้อ
เสนอ และการประชาสัมพันธ์หลังจากที่นาเสนอข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ในส่วนหลัง
นี้แน่นอนว่านอกจากเพื่อให้สาธารณชนรับรู้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาแล้ว ก็ยังมีจุด
ประสงค์อยู่ที่การชักจูงโน้มน้าวให้สาธารณชนเห็นด้วยกับข้อเสนอ ดังปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่
ตัวแทนของ สปศ. ได้กล่าวหาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ สปศ. ว่าเป็นผู้ขัดขวางการ
ปฏิรูปการศึกษา (ดู สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545)
สปศ. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ คือแผ่นพับ
แนะนาสานักงาน สารสานักงานปฏิรูปการศึกษา หนังสือ/เอกสารวิชาการ 2) สื่อหนังสือ
พิมพ์ สปศ. ได้ออกข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ และมีคอลัมน์ประจาในหนังสือพิมพ์ 4
ฉบับ 3) สื่อโทรทัศน์ สปศ. ได้จดั รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ หลายช่อง 4) สื่อ
วิทยุกระจายเสียง สปศ. มีรายการประจาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 5) การจัดกิจกรรม
เฉพาะ เช่น การจัดประชุมร่วมกับชุมชน การจัดนิทรรศการ และการแถลงข่าว การแถลง
ข่าวของ สปศ. มีประจาทุกสัปดาห์ 6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สปศ. ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่างๆ 7) การแจ้งข่าวแก่สมาชิกเครือข่าย 8) สื่ออื่นๆ คือวิดีทัศน์ และการ
เปิดตู้ ปณ. เพือ่ รับจดหมายแสดงความคิดเห็นต่างๆ และ 9) การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
(สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544ข, น. 7)
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ควรกล่าวไว้ด้วยว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ก็ได้ทุ่ม
งบประมาณจานวนมากในการจัดพิมพ์หนังสือและจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของ สปศ. ในช่วง 3 ปีที่ สปศ. ดารงอยู่ จะว่าไปแล้ว แนวคิด
ที่ต้องการให้มี สปศ. มาทางานเฉพาะกิจเพื่อปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นการผลักดันมาจาก
สกศ. ตั้งแต่คราวยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั่นเอง
การจัดโครงสร้างใหม่ที่ สปศ. ได้เสนอไว้นั้น รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เรียกว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ Shock Therapy ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปไปพร้อม
กันทุกด้าน ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจในประเทศสังคมนิยม ตัวอย่างประเทศที่
ใช้ยุทธศาสตร์นี้คือรัสเซีย ผลที่เกิดขึ้นคือภาวะจราจลทางเศรษฐกิจ รังสรรค์กล่าวว่าเมื่อนา
Shock Therapy มาใช้ในการจัดการปฏิรูปการศึกษา ความโกลาหลในระบบการศึกษา
ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะไม่ให้เกิดความโกลาหลก็ต่อเมื่อมีการตระเตรียมและ
ปรับเปลี่ยนปัจจัยด้านสถาบันก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งต้องสร้างทุนทางสังคมขึ้นมาและต้องสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาอีกด้วย แต่สังคมไทยยังไม่ได้ตระเตรียมความพร้อมด้านสถาบันเลย
รังสรรค์จึงไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์นี้ แต่เสนอให้ใช้ยุทธศาสตร์แบบ Gradualism คือ
ต้องปฏิรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2545, น. 63-66) ประเวศ วะสี
แม้จะเป็นนักคิดที่มักจะเสนอให้มีการมองปัญหาเชิงโครงสร้าง และเน้นการปฏิรูปสังคมเชิง
โครงสร้าง แต่ในกรณีการปฏิรูปการศึกษา ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความเห็นว่าควรเตรียมความ
พร้อมก่อน การปฏิรูปเชิงโครงสร้างมีความจาเป็นจริง แต่ต้องเป็นจินตนาการร่วมของคน
ทั่วทั้งประเทศ (ประเวศ วะสี, 2545, น. 54)
แต่ สปศ. ที่มั่นใจในความรู้ความเชี่ยวชาญของตนและมีเวลาทางานไม่นาน คงไม่
สามารถทาให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทุกกลุ่มได้ เพราะสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มคน
ที่หลากหลาย และถึงแม้จะสามารถแสวงหาการมีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวาง ก็ต้องมีความ
ขัดแย้งทางความคิดเห็นและผลประโยชน์อยู่ดี เราจึงได้เห็นกระบวนการเจรจา ต่อรอง
เรียกร้อง นาเสนอข้อเสนอ ทั้งที่มีกับ สปศ. และมีต่อรัฐบาล มากมายหลายอย่าง
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ประเด็นการเรียกร้อง เจรจา ต่อรอง หรือกดดันของกลุ่มผลประโยชน์
ประเด็นที่มีการรวมกลุ่มประท้วงหรือชุมนุมเพื่อต่อรองผลประโยชน์ หรือนาเสนอ
ข้อเสนอเพื่อให้ สปศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนทางเลือกนโยบาย ที่มีผู้เข้าร่วม
กลุ่มจานวนมาก มี 2 เรื่อง คือการที่กลุ่มพระสงฆ์และชาวพุทธเรียกร้องให้แยกงานด้าน
พุทธศาสนาออกไปจากกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการที่องค์กรครู
รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อมิให้มีการโอนสถานศึกษาไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้บริหารจัดการ ประเด็นอื่นๆ มีก็มีข้อเรียกร้องที่ปรากฏเป็นข่าวบ้างเหมือนกัน แต่ไม่ใช่
ข่าวใหญ่โตเหมือนกับ 2 เรื่องดังกล่าว
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ความต้องการของชาวพุทธที่ต้องการให้ยก
ฐานะพระพุทธศาสนาให้สูงขึ้นมีมานานแล้ว ที่ปรากฏเป็นข่าวใหญ่โตก่อนหน้านี้คือความ
พยายามของกลุ่มชาวพุทธกลุ่มต่างๆ ที่จะให้มีการบัญญัติรับรองพุทธศาสนาให้เป็นศาสนา
ประจาชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในครั้งนั้นกลุ่มชาวพุทธได้รวบรวมรายชื่อของผู้สนับสนุนให้มี
บทบัญญัติให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติได้เป็นจานวนมากถึง 2,060,000 รายชื่อ
(พระเทพดิลก {ระแบบ ฐิตญาโณ}, 2544, น. 1) เพื่อส่งมอบให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
นาไปพิจารณาเพื่อให้มีการบัญญัติรับรอง แต่ในที่สุด สสร. ก็มิได้ทาตามข้อเสนอนั้น
ในช่วงที่ สปศ. กาลังจัดเตรียมโครงสร้างของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น กลุ่มชาวพุทธได้รับทราบข้อเสนอของ สปศ. และ
ไม่พอใจในหลายส่วน คือในส่วนคณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มี
อานาจหน้าที่ด้านนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น สปศ. ได้กาหนดให้มี
กรรมการทั้งหมด 49 คน ซึ่งกลุ่มพระสงฆ์เห็นว่าในส่วนของกรรมการที่เป็นผู้แทนศาสนา
พุทธนั้นควรมีพระภิกษุซึ่งเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ด้วย
ในส่วนคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม สปศ. ได้กาหนดให้มีกรรมการ
ทั้งหมด 39 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้แทนศาสนาที่รัฐรับรองคือศาสนาพุทธ อิสลาม
คริสต์ ซิกข์ และพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาละ 1 คน กลุ่มพระสงฆ์เห็นว่าการกาหนดให้มี
ผู้แทนเท่ากันเช่นนั้นจะทาให้พุทธศาสนาถูกครอบงาโดยคนของศาสนาอื่น
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สปศ. ได้กาหนดให้สานักงานสนับสนุนงานมหาเถรสมาคมอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งทาให้กลุ่มพระสงฆ์และชาวพุทธบางกลุ่ม
เข้าใจว่าจะเป็นการทาให้มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ต้องอยู่
ภายใต้คณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมด้วย
อีกทั้งในช่วงนั้น สกศ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ เสรีภาพทางศาสนา และ การสอน
ศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ซึ่งเป็นตัวอย่างจากต่างประเทศออกเผยแพร่เป็นจานวนมาก
มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ โดยผู้นาองค์กรสงฆ์หลายรูป แสดงความ
ห่วงใยต่อชะตากรรมของพุทธศาสนาหากรัฐยึดถือเอาตามที่ สปศ. เสนอ และมีการรวมตัว
กันแสดงความเห็นคัดค้าน ทาให้ สปศ. ต้องเดินทางไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้มหาเถรสมาคม
และพระเถระผู้ใหญ่ทราบ พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวพุทธเข้าใจ
เช่นจัดพิมพ์บทสนทนาระหว่างคณะกรรมการบริหาร สปศ. กับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์
ปยุตฺโต) ออกมาในชื่อปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน และจัดพิมพ์หนังสือ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติกับอนาคตของพระพุทธศาสนา ซึ่งเขียนโดยพระธรรมกิตติวงศ์
(ทองดี สุรเตโช) โดยที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แสดงทัศนะที่เห็นด้วยกับการจัดโครงสร้างของ
สปศ. นอกจากนี้ทางฝ่าย สกศ. ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ การกลับมาของพระพุทธศาสนา
“พระเอก”ของการศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงให้เห็นข้อดีที่พุทธศาสนาจะได้จากการจัดโครง
สร้างใหม่ นี่ถือว่าเป็นปฏิบัติการทีส่ นับสนุน สปศ. นั่นเอง
ผลจากการที่พระธรรมกิตติวงศ์ แสดงทัศนะสนับสนุนข้อเสนอของ สปศ. ทาให้
กลุ่มพระสงฆ์และชาวพุทธเคลื่อนไหวขอให้มหาเถรสมาคมปลดพระธรรมกิตติวงศ์ออกจาก
ตาแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งต่อมาพระธรรมกิตติวงศ์ก็ถูกปลดออกจากตาแหน่ง
ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2544 เกิดการชุมนุมประท้วงขององค์กรชาวพุทธ มี
ตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และชาวพุทธจานวนมาก ซึ่งสื่อรายงานว่ามีประมาณ 2,0003,000 คน ขณะที่ผู้ชุมนุมและผู้สังเกตการณ์ก็ประเมินว่ามีหลายหมื่นคน ได้ชุมนุมกันหน้า
ทาเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอให้ สปศ. พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการศึกษา ศาสนา
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และวัฒนธรรม เนื่องจากเกรงว่ากรรมการจากศาสนาอื่นจะเข้ามาครอบงาการดาเนินการ
ของพุทธศาสนา โดยมีข้อเรียกร้อง 5 ประเด็นคือ 1) ขอให้จัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
ในนามสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นกับสานักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) ขอให้นากิจกรรมทุกอย่างของพุทธศาสนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3) คณะกรรมการทุกชุดและทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการต้องมีผู้แทนของพุทธศาสนา
อยู่ด้วย 4) ให้วิชาพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นวิชา
บังคับสาหรับนักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชน และ 5) ให้ช่วยกันส่งเสริมพุทธศาสนาทุกๆ
ด้าน
นายกรัฐมนตรี พันตารวจโททักษิณ ชินวัตรได้รับหนังสือร้องเรียนไว้พิจารณา โดย
แถลงว่าจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพุทธศาสนา ต่อมา น.พ.เกษม วัฒนชัย
และนายจาลอง ครุฑขุนทด ได้ออกไปพบกับผู้ชุมนุมและชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้ทราบ ผู้ชุมนุม
จึงสลายตัวไป (สยามจดหมายเหตุ ปีที่ 26 ฉบับที่ 14, น. 370)
นายกรัฐมนตรี พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร แถลงไว้ตอนหนึ่งว่า “เมื่อคืนนี้สมเด็จ
พระสังฆราชให้ราชเลขาฯ นาพระราชสารไปให้ผมที่บ้าน ซึ่งทรงห่วงเรื่องศาสนา ดังนั้น
ภารกิจหลักของผมจึงมี 2 เรื่องคือ 1. ผลักดันเรื่องการปฏิรูปศาสนาให้เสร็จโดยเร็ว… ส่วน
ภารกิจที่ 2 คือการดูแลศาสนา ผมจะทาหน้าที่ทานุบารุงศาสนาพุทธ” (“เปิดวิสัยทัศน์
รมต. ศึกษาฯ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ วังจันทรเกษม,” ใน สานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2545ข, น. 42-43)
ในที่สุดกลุ่มชาวพุทธที่เรียกร้องก็ได้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาอยู่ใน
กากับของนายกรัฐมนตรีตามที่ต้องการ
การถ่ายโอนอานาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
การให้อานาจในการจัดการศึกษาแก่ท้องถิ่นมีปรากฏอยู่ทั้งในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ต่อมามีการจัดทาแผนปฏิบัติการกระจาย
อานาจ นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2543 กลุ่มองค์กรครูในสังกัดต่างๆ ซึ่งได้ทราบถึง
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แผนที่จะให้มีการถ่ายโอนอานาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มแสดง
ความคิดเห็นคัดค้าน โดยเฉพาะในประเด็นการโอนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาให้ แก่
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) โดยเห็นว่า อบต. นั้นไม่พร้อมทั้งในด้านทรัพยากร
ความรู้และความสามารถของผู้บริหารใน อบต. กลุ่มครูได้ยกเอาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในช่วง
พ.ศ. 2509-2523 ที่การศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) มาเป็นเหตุผลคัดค้าน หลังจากนั้นไม่นานนัก ข้อคัดค้านและเหตุผลที่ครู
กลุ่มนั้นได้เสนอไว้ก็ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรครูเกือบทั้งหมด (สานักงานปฏิรูปการ
ศึกษา, 2545ก, น.19)
ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2543 แกนนาสหภาพครูแห่งชาติประกาศรวมพลครูทั่ว
ประเทศนับหมื่นคนในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้า เพื่อแสดง
พลังคัดค้านแผนปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากการเคลื่อนไหวนี้ทาให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านออกมาชี้แจงทาความเข้าใจ
โดยระบุว่าแผนฯ นั้นเป็นเพียงฉบับร่าง และยืนยันว่า การโอนอานาจนั้นท้องถิ่นจะต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินความพร้อมจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อถึงวันที่ 25 ตุลาคม จึงปรากฏ
ว่ามีครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพียง 600 กว่าคน นาโดยนายสาทิตย์ พลศรี
ประธานสหภาพครูแห่งชาติ และนายนิพนธ์ ชื่นบาน ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ พากัน
มาชุมนุมที่หอประชุมคุรุสภาเพื่อคัดค้านแผนฯ (สยามจดหมายเหตุ ปีที่ 25 ฉบับที่ 43, น.
1193)
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ก็มีการชุมนุมครั้งใหญ่ของครู โดย
มีครูเข้าร่วมกว่า 10,000 คน ที่หอประชุมคุรุสภา ในครั้งนี้สมาพันธ์ครูประถมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สคท.) ร่วมกับสมาคมครูประถมศึกษาทั่วประเทศ ได้จัดประชุมในหัวข้อ
“รวมพลังครูกู้วิกฤติชาติ” เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียของการถ่ายโอนอานาจการจัดการศึกษา
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งสภาวิชาชีพครู และการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ในครั้งนี้นายถวิล น้อยเขียว ประธาน สคท. แถลงว่าองค์กรครูมิได้
คัดค้านการกระจายอานาจ เพียงแต่ไม่เห็นด้วยที่จะถ่ายโอนงาน 30-40 รายการไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อม รัฐบาลเองก็
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ไม่พร้อม แต่กลับกาหนดให้มีการถ่ายโอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 (สยามจดหมายเหตุ
ปีที่ 25 ฉบับที่ 52, น. 1140-1141)
ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ออกมาตอบโต้ โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2543
นายอานาจ แดงกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย และ
คณะ ได้ยื่นแถลงการณ์ต่อนายพนม พงษ์ไพบูลย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ระบุ
ว่าองค์กรครูไม่ควรดูหมิ่นคนทางานในองค์การบริหารส่วนตาบลว่ามีการศึกษาต่า
ไม่มี
ความพร้อมที่จะดูแลการจัดการศึกษา เพราะการถ่ายโอนนั้น ทางกระทรวงต้องกาหนด
เกณฑ์ประเมิน ซึ่งหาก อบต. ใดไม่ผ่านเกณฑ์ก็ย่อมจะไม่ได้รับการถ่านโอนอยู่แล้ว (สยาม
จดหมายเหตุ ปีที่ 25 ฉบับที่ 44, น. 1214-1215)
บัดนี้ข่าวคราวเรื่องนี้ก็เงียบหายไป และคงอีกนานที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ อบต. จะได้มีอานาจจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เท่าที่ทราบตอนนี้ (เดือน
กันยายน พ.ศ. 2546) มีแต่การศึกษาปฐมวัยเท่านั้นที่ อบต. ได้มีสิทธิจัดการศึกษา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรครูต้องการให้คุรุสภาทาหน้าที่สภา
วิชาชีพในการดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณ ครูต่างก็ต้องการได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพโดยอัตโนมัติ ซึ่งต่างจากข้อเสนอของ สปศ. ที่ให้จัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขึ้นมาใหม่เพื่อทาหน้าที่สภาวิชาชีพ และให้คุรุสภาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสวัสดิการ
เพื่อแยกหน้าที่ที่ขัดแย้งกันออกจากกัน
นายพิษณุ ตุลสุข นายกสมาคมนักบริหารการประถมศึกษาแห่งประเทศไทย และ
นายถวิล น้อยเขียว ประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูประถมแห่งประเทศไทย ได้
เดินทางไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลเสนอให้
กระทรวงศึกษาธิการและ สปศ. พิจารณา โดยมีครูกว่า 50,000 คนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุม และการตอบแบบสอบถาม โดยได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับกว่าร้อยละ 80 ข้อสรุปที่ครูส่วนมากต้องการคืออยากให้ครูที่สอน
อยู่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน และต้องการให้คุรุสภาทาหน้าที่เป็นสภาวิชาชีพ
นอกจากนี้ก็ยังมีความเห็นในประเด็นอื่นๆ ด้วย (“ข้อเสนอขององค์กรเครือข่ายวิชาชีพครู

37

บทสรุปสุดท้ายของการเดินสายรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปการศึกษา,” ใน สานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545ข, น. 279)
การชุมนุมของครูครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2543 ก็มีการเรียกร้องในประเด็นสภา
วิชาชีพและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้คุรุสภาเป็น
สภาวิชาชีพ
และให้มีสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทาหน้าที่ด้านดูแลสวัสดิการ
เขตพื้นที่การศึกษา เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความขัดแย้งกันมาก กล่าวกันว่า
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการก็เป็นเพราะความขัดแย้งเรื่องเขตพื้นที่การศึกษาด้วย สปศ. ได้เสนอให้แบ่งเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาออกเป็น 295 เขต โดยดูจากเกณฑ์ต่างๆ คือจานวนประชากรที่ควรมีเขต
ละประมาณ 150,000-200,000 คน ใช้เขตอาเภอเป็นเกณฑ์ ถ้าประชากรน้อยก็รวมหลาย
อาเภอ ถ้าหนึ่งอาเภอมีประชากรถึงเกณฑ์ก็ได้เป็นเขตหนึ่ง คานึงถึงจานวนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประมาณ 100 แห่ง และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีการคมนาคมติดต่อสื่อสารกัน
สะดวก เดินทางไปกลับได้ภายใน 1 วัน นายแพทย์เกษมเห็นด้วยกับ สปศ. แต่ข้าราชการ
ผู้ใหญ่ในกระทรวงไม่เห็นด้วย โดยเสนอไป 76 เขต ซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็น 142 และ 124
เขต และเมื่อนายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เสนอให้มี
700 เขต ซึ่งเป็นที่พอใจของผู้บริหารการศึกษาที่อยู่นอกสถานศึกษาอย่างมาก และมีกลุ่ม
ครูในจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีสนับสนุนข้อเสนออื่นๆ ของนายสุวิทย์ด้วย ประเด็น
เรื่องเขตพื้นที่การศึกษานี้มีวิวาทะในสื่อสิ่งพิมพ์จานวนมาก ทั้งนักการศึกษา นักรัฐศาสตร์
ฯลฯ ต่างแสดงจุดยืนที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นักรัฐศาสตร์บางท่านก็เสนอให้แบ่งตาม
เขตการปกครอง มีผู้เสนอการแบ่งเขตออกเป็นจานวนต่างๆ ตั้งแต่ 290, 295, 76, 125,
142, 124, 224, 700, 228, 223, 158, และ 162 เขต ที่ต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนว่าเหตุใด
จึงควรแบ่งเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งหลักดูเหมือนจะอยู่ที่ สปศ. กับกระทรวง
ศึกษาธิการ จนในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายปองพล อดิเรกสาร โดย
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คาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ซึ่งกฎหมายให้อานาจไว้) ก็ได้ประกาศ
เขตพื้นที่การศึกษาจานวน 175 เขต (ดู วิชชา เพชรเกษม, 2545, น. 258-260)
เรื่องสังกัดของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้สังกัด
สานักปลัดกระทรวง (พนม พงษ์ไพบูลย์, 2545, น. 222) แต่ในที่สุดเขตพื้นที่การศึกษาอยู่
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ สปศ. เสนอไว้แต่เดิม
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ชาว กศน. ก็เหมือนกับกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ที่
ไม่ยอมสูญเสียอานาจที่มีอยู่เดิมของตน แต่เดิมงานนี้เป็นหน่วยงานระดับกรม แต่ สปศ.
เสนอให้สถานศึกษาของ กศน. ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศอยู่กับเขตพื้นที่การ
ศึกษา ขณะที่ชาว กศน. ส่วนใหญ่รับไม่ได้กับเหตุผลและการโอนสถานศึกษาไปสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา เพราะเห็นว่างานของ กศน. ไม่ได้จากัดอยู่แค่การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เป็น
การศึกษาที่จัดสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันคือกลุ่มเป้าหมายของ กศน. เป็นกลุ่มคน
ด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบโรงเรียนจริงๆ เป็นกลุ่มคนที่พ้นวัยที่ควรจะอยู่ในระบบโรงเรียน
พวกเขาเห็นว่าการศึกษานอกโรงเรียนเป็นเรื่องของการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ถ้าไปอยู่
กับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาที่มีอยู่ก็จะถูกยุบเหลือจานวนเท่ากับเขตพื้นที่การศึกษา
(อรนุช วาณิชทวีวัฒน์, 2545, น. 199)
แต่ตัวแทนของ สปศ. ก็วิพากษ์วิจารณ์ชาวกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนว่า เมื่อมี
การแยกการศึกษานอกโรงเรียนออกจากศึกษาธิการจังหวัดไปตั้งเป็นกรม กลุ่มนี้ก็บริหาร
จัดการกันเอง ทาผิดทาถูกก็สอบสวนกันเอง จึงมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนสามัคคีกันและมี
ความเรียบร้อย ประชาชนไม่ค่อยได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไม่ค่อยได้ฝากลูก เมื่อพวกตน
สูญเสียผลประโยชน์จากการถูกลดอานาจหน้าที่จึงออกมาต่อต้านคัดค้าน (คาหมาน คนไค,
2545, น. 137)
ในที่สุด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง พ.ศ. 2546 กศน. ก็
ไม่ต้องโอนสถานศึกษาไปอยู่กับเขต แต่มีอานาจบริหารจัดการเหมือนเดิม มีหน่วยงานกลาง
เป็นสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
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การอาชีวศึกษา ถ้ามองผลสาเร็จในแง่ของอานาจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ สปศ. กาหนดไว้ งานด้านอาชีวศึกษาถือว่าประสบความสาเร็จสูงมาก เพราะขณะที่
หลายส่วนแม้จะไม่เป็นไปตามที่ สปศ. เสนอ แต่ก็มิได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมเหมือนกับ
การอาชีวศึกษา ที่ได้มาเป็นแท่งหลัก 1 ใน 5 แท่งของกระทรวง มีฐานะเป็นกรมและเป็น
นิติบุคคล ซึ่งมีเลขาธิการในฐานะหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการฯ ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ไม่
ต้องอยู่ภายใต้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการของแท่งใดแท่งหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้ สปศ. มองว่า
เกิดจากแรงกดดันอย่างหนักของข้าราชการสายอาชีวศึกษา “รัฐบาลจึงมีมติให้เสนอร่างให้
แก้ไข พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เพิ่มคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นเป็นองค์กรหลักใน
โครงสร้างบริหารการศึกษา โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากการจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันมี
ส่วนสาคัญต่อการสร้างคนให้กับแหล่งงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”
(สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545ก, น. 13)
ประเด็นอื่นๆ ยังมีหน่วยงานที่เคยมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการอีก 2
หน่วยงาน ที่เมื่อผ่านขั้นตอนการอนุมัตินโยบายแล้ว ก็มิได้เป็นไปตามที่ สปศ. เสนอ นั่นคือ
สานักบริหารงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หรือ
ก.ค. เดิม และสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ก.ช.) เพราะ สปศ.
เสนอให้อยู่ภายใต้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่กลับได้ไปอยู่กับสานัก
งานปลัดกระทรวง ทั้งสองหน่วยงานนี้ สปศ. มิได้ระบุว่ามีการเรียกร้องหรือกดดันอย่างไร
หรือไม่ แต่หากเราเชื่อคากล่าวที่ว่า “เกิดกระบวนการ “วิ่งพล่าน’ กันจ้าละหวั่น ทั้ง ‘กรม
อาชีวศึกษา” ‘กรมการศึกษานอกโรงเรียน’ ‘สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน’
‘กรมพลศึกษา’ เพราะต่างกลัวจะแตกฉานซ่านเซ็นไปอยู่ในองค์กรหลักที่สี่” (วัลลภ ตัง
คณานุรักษ์, 2545, 103) ก็คงพออนุมานได้ว่าไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามหากถูกลดอานาจหรือ
เสียผลประโยชน์ ก็ย่อมต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้อานาจผลประโยชน์กลับคืนมาด้วยกันทั้งนั้น
และการล็อบบี้ก็คงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่กลุ่มผลประโยชน์จะนามาใช้
สาหรับงานด้านพลศึกษาและงานด้านวัฒนธรรมนั้น ยังไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอ
ทีจ่ ะสามารถสรุปได้ว่าการได้ไปอยู่ในกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นเป็นเพราะเกิดจากความ
ต้องการของรัฐบาลหรือเกิดจากการใช้อิทธิพลในฐานะกลุ่มผลประโยชน์กันแน่
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แต่เท่าที่ยกกรณีความขัดแย้ง เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง การเจรจาต่อรองต่างๆ
มาแสดง
ก็น่าจะพอสรุปได้ว่ามีกลุ่มผลประโยชน์จานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิรูปโครงสร้าง การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการศึกษาในรอบ 5-6 ปีมานี้ด้วย
ทฤษฎีพหุนิยม จึงน่าจะมีพลังในการอธิบายกระบวนการกาหนดนโยบายด้านนี้ได้มากกว่า
การใช้ตัวแบบอามาตยาธิปไตย ตัวแบบภาคีรัฐ-สังคม และตัวแบบเครือข่ายนโยบายมา
อธิบาย
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการกาหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา ภายใต้พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” นี้ มุ่งศึกษาในแนวนโยบายศึกษา (Policy Study) ที่เน้นเฉพาะ
กระบวนการนโยบายในส่วนแรก ซึ่งเกี่ยวกับปัญหานโยบาย ทางเลือกนโยบาย การตัดสิน
นโยบาย และการอนุมัตินโยบายเป็นหลัก มิได้ครอบคลุมถึงการนานโยบายไปใช้ และการ
ประเมินผลนโยบาย เพราะข้อจากัดด้านกระบวนการนโยบายที่ส่วนมากยังไม่สิ้นสุด เมื่อถึง
เวลาที่ทาการศึกษานี้มีการประกาศใช้กฎหมายหลักเพียง 2 ฉบับเท่านั้น ยังมีกฎหมายอีก
จานวนมากที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติเป็นนโยบาย อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลักแม้เพียง
ฉบับเดียวคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก็
เพียงพอที่จะทาให้เราทราบได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกาหนดนโยบายมีทิศทาง
เป็นเช่นไร กลุ่มใดมีบทบาทและพลังอย่างไร เพราะกฎหมายฉบับนี้มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์เชิงอานาจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิรูปการศึกษามากที่สุด
ในส่วนข้อมูลและวิธีการศึกษานั้น อาจมีข้อจากัดอยู่บ้างที่มิได้มีการค้นคว้าจากสื่อ
สิ่งพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันให้มากกว่านี้ ไม่มีการสัมภาษณ์บุคคลใดๆ และไม่ได้
พิจารณาที่ขั้นตอนของกระบวนการที่มีการพิจารณาและลงมติในคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีระยะเวลาทาการศึกษาที่จากัดนั่นเอง ประกอบกับเป็นเรื่องที่มี
ผู้เกี่ยวข้องมาก การได้ข้อมูลสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่
สานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ได้รวบรวมไว้ ซึ่งเป็นข่าวสารและทัศนะของคนหลาย
กลุ่มหลายฝ่าย คงจะพอช่วยถมช่องว่างอคติในการเลือก (Selection Bias) ได้บ้าง
ในแง่ทฤษฎี หากจะถามว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุนิยมเต็มที่หรือไม่ ผู้วิจัยก็ไม่
สามารถยืนยันได้ เพราะหากพิจารณากระบวนการกาหนดนโยบายในเรื่องอื่นๆ ก็จะเห็นว่า
บางเรื่องอานาจในการกาหนดนโยบายก็ยังคงอยู่กับระบบราชการ บางเรื่องก็เป็นความ
ร่วมมือระหว่างรัฐกับธุรกิจเอกชน
บางเรื่องก็เกิดจากเครือข่ายที่มีความเป็นอันหนึ่งอัน
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เดียวกัน หรือหากพิจารณานโยบายของรัฐบาลพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร ในช่วง 2-3 ปี
มานี้ ก็จะเห็นบทบาทของพรรคการเมืองในการกาหนดนโยบายมากขึ้นกว่าเดิมมาก
แต่จากการศึกษากระบวนการกาหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพอสรุป
ได้ว่าสังคมไทยมีความหลากหลายกว่าในอดีตอย่างมาก กลุ่มผลประโยชน์มิได้มีเฉพาะส่วน
ที่รัฐจัดตั้งขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีส่วนที่รวมตัวจัดตั้งกันเองอย่างมากด้วย อีกทั้งมีกลุ่มที่รวมตัว
เฉพาะกิจเพื่อปกป้องผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือเพื่อเรียกร้องเป็นประเด็นๆ ไป ตามที่ถูก
กระทบ เป็นการรวมตัวหลวมๆ ซึ่งเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วก็อาจสลายกลุ่มไป
ถ้าถามว่าพหุนิยมในสังคมไทยเป็นพหุนิยมแบบใด เป็นพหุนิยมแบบเสรี (Laissezfaire Pluralism) หรือ? ถ้าเป็นแบบเสรี เพราะเหตุใดตลาดการเมืองจึงเต็มไปด้วยปัญหา
และอุปสรรคที่จะเข้าไปร่วมแบ่งปันผลประโยชน์สาหรับประชาชน เป็นพหุนิยมแบบภาคี
รัฐ-สังคม (Corporate Pluralism) หรือ? ตัวแบบที่สองนี้อาจใช้อธิบายกระบวนการ
นโยบายเศรษฐกิจได้ แต่จะใช้กับนโยบายอื่นได้เพียงใด หรือว่าเป็นพหุนิยมแบบสาธารณะ
(Public Pluralism) ที่เน้นบทบาทของรัฐที่ทาเพื่อสาธารณชน ถ้าเป็นแบบหลังสุดนี้ทาไม
รัฐจึงไม่กาหนดนโยบายที่เอื้อต่อกลุ่มคนจนและกลุ่มคนผู้เสียเปรียบในสังคม ผู้วิจัยเห็นว่า
หากเอาลักษณะของพหุนิยมทั้ง 3 แบบที่เคลโซ (Kelso, 1978) ได้เสนอไว้ ก็อาจจะเห็นว่า
มีบางแง่มุมของพหุนิยมทั้ง 3 แบบคละเคล้าปะปนกันอยู่ เช่นรัฐไทยนั้นทาหน้าที่เป็น
ผู้จัดการทางการเมือง (Public Pluralism) ทีร่ ่วมมือกับสมาคมธุรกิจหลักๆ และปล่อยให้มี
การฮั้วกันระหว่างกลุ่มเอกชนด้วยกัน (Corporate Pluralism) โดยที่กลุ่มต่างๆ ใน
สังคมไทยนั้นมีทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน (Laissez-faire Pluralism)
หากต้องตอบว่าเป็นสังคมไทยเป็นพหุนิยมแบบใด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสังคมไทย
ยังมีลักษณะความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์อยู่มาก แม้ว่าระบบอุปถัมภ์ที่ความภักดีเริ่มลด
น้อยลงไป แต่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เป็นรูปธรรมแลกเปลี่ยนโดยทั้งสองฝ่ายมากขึ้น
หรือเป็นระบบอุปถัมภ์แบบทุนนิยมก็ตาม ระบบอุปถัมภ์ก็ยังมีพลังมากในการรวมกลุ่มใน
สังคมไทย ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ประสานกับทุนนิยมเช่นนี้ ใครก็ตามที่มีทรัพยากรมาก
หรือมีอานาจมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรได้มาก คนนั้นก็สามารถสร้างกลุ่มผลประโยชน์ขึ้นมา
โดยมีตนเองเป็นผู้นากลุ่มได้ เราจึงเห็นได้ว่าข้าราชการระดับสูงสามารถหาผู้สนับสนุนได้ไม่
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ยากนักเมื่อต้องการต่อรองผลประโยชน์ ดังกรณีของการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ หรือนักการเมืองก็สามารถสร้างกลุ่มสนับสนุนตนได้มากหากสามารถ
ดึงงบประมาณไปพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของตนเอง นักการเมืองเหล่านี้อาจทาผิด
กฎหมายเลือกตั้ง เช่นการใช้เงินซื้อเสียง ซึ่งคนชั้นกลางในเมืองอาจมองว่าพวกเขาเป็นนัก
การเมืองไม่ดี แต่พวกเขาก็เป็นที่ชื่นชอบในเขตเลือกตั้งของตน และสามารถที่จะระดมพลัง
ประชาชนมาสนับสนุนเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนได้ พหุนิยมในสังคมไทยตามความ
เห็นของผู้วิจัยจึงเป็นแบบที่ขอเรียกว่าเป็นพหุนิยมแบบอุปถัมภ์ (Patronage Pluralism)
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบหลักที่กาลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
จากกระบวนการกาหนดนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะนี้เกิดขึ้นจากจุดอ่อนของพหุนิยมเอง สมิธ (Smith, p. 25-26) ได้
วิพากษ์วิจารณ์นักพหุนิยมเอาไว้ว่าเนื่องจากนักพหุนิยมนั้นใส่ใจกับพฤติกรรที่สังเกตได้ จึง
พิจารณาบทบาทที่มองเห็นว่าเป็นตัวชี้ผลลัพธ์ของกระบวนการเจรจาต่อรองเรียกร้องกดดัน
หรือใช้อิทธิพล เช่น ถ้ากลุ่ม ก สนับสนุนนโยบาย ข และรัฐบาลได้ปรึกษาหารือหรือเจรจา
กับกลุ่ม ก แล้วเลือกนโยบาย ข กลุ่ม ก ก็จะถูกมองว่ามีอิทธิพล แต่สิ่งที่ปรากฏออกมา
ทั้งหมดนั้นเป็นสหสัมพันธ์ระหว่างการเจรจากับกลุ่ม ก และผลลัพธ์ ข สัมพันธภาพนี้อาจ
มิได้เป็นเหตุผลต่อกันก็ได้ รัฐบาลอาจเลือกนโยบาย ข ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ด้วยการเน้น
เฉพาะสิ่งที่สังเกตได้ นักพหุนิยมจึงอาจจะพลาดจากสาเหตุที่แท้จริงได้
อีกอย่างที่นักพหุนิยมละเลยตามทัศนะของสมิธก็คือ เมื่อมัวแต่สนใจสิ่งที่สังเกตได้
จึงไม่ใส่ใจพอกับบริบททางโครงสร้างและอุดมการณ์ รวมทั้งผลประโยชน์และกิจกรรมของ
ระบบราชการและของรัฐบาล
นอกจากนี้ พหุนิยมยังตั้งอยู่บนฐานของญาณวิทยาแบบปฏิฐานนิยม และปฏิเสธ
อานาจเชิงโครงสร้าง
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ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของสมิธ ในพุทธศาสนานั้น สิ่งที่ทาให้คนเรา
ขัดแย้งหรือร่วมมือกันโดยหลักๆ มีอยู่ 3 อย่าง คือผลประโยชน์ (ตัณหา) อานาจ (มานะ)
และความเชื่อหรืออุดมการณ์ (ทิฏฐิ) สิ่งเหล่านี้พุทธศาสนาเรียกว่า “ปปัญจะ” เพราะถ้า
คนเราติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็จะทาให้ไปถึงเป้าหมายได้ล่าช้า มนุษยชาติที่ขัดแย้งกันในเรื่อง
อานาจ ผลประโยชน์ และความเชื่อหรืออุดมการณ์ จะไม่มีทางที่จะบรรลุถึงสันติภาพที่
แท้จริงได้
ตัวแบบพหุนิยมหรือแม้แต่รัฐศาสตร์กระแสหลักต่างก็สนใจเรื่องอานาจและ
ผลประโยชน์ แต่ให้ความสาคัญน้อยกับความเชื่อหรืออุดมการณ์ เช่นที่นิยามการเมืองว่า
เป็นการศึกษาว่าใคร ได้อะไร เมื่อไร และอย่างไร ถามว่ามีความสนใจแค่ไหนว่าสังคมจะมี
ความเห็นความเชื่ออย่างไรถ้ามีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ถ้าให้รัฐสนับสนุนให้ทั้งคนรวยและคนจนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่
จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กับให้รัฐจัดสรรให้เฉพาะคนจน
หรือจัดสรรให้เฉพาะคนเรียนเก่งได้เรียนฟรี สังคมหรือกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ จะมีความเห็น
อย่างไร แล้วผลที่เกิดขึ้นจากความเห็นที่อาจแตกต่างหรือเหมือนกันนั้นจะมีผลกระทบอย่าง
ไรต่อสังคม อีกนิยามหนึ่งที่มองการเมืองว่าเป็นการศึกษาการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม
ก็มีปัญหาว่าสังคมที่รวมเป็นประเทศเองก็มีความหลากหลาย อาจมองสิ่งที่มีคุณค่าต่างกัน
ไป การที่จะนิยามว่าอะไรมีคุณค่าอยู่ที่ความเชื่อพื้นฐานของคนกลุ่มนั้นด้วย สาหรับบาง
ชุมชนการได้มีสิทธิดูแลจัดการป่าชุมชนเองมีค่ากว่าการได้เขื่อนที่รัฐสร้างให้ ถามว่ารัฐได้ให้
ความสาคัญกับความเชื่อที่แตกต่างมากน้อยเพียงใด
จากข้อจากัดของกรอบแนวคิด และข้อจากัดในความสามารถที่จะศึกษาอย่างรอบ
ด้านของผู้วิจัยซึ่งไม่ได้เน้นส่วนที่เป็นบริบททางอุดมการณ์ของผู้มีอานาจอนุมัตินโยบาย
ผู้วิจัยจึงคิดว่านี่เป็นเพียงบททดลองเสนอเรื่องหนึ่ง และหวังว่าจะได้รับคาชี้แนะเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในลาดับต่อไป
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