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กระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 วิธีการวิจัย เปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ แลวทําการสรุปผลดวย
แนวการบรรยายอธิบาย เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการวิจัย ประกอบดว ย แบบศึก ษาเอกสาร และแบบสัม ภาษณ
อยางมีโครงสราง ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร จากการวิเคราะหเอกสาร และขอมูลจากการสัมภาษณ
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยตนเองโดยใชเวลา 18 เดือน
ผลการวิจัยพบวา
กระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
ตามกรอบแนวคิ ด กระบวนการในการกํ า หนดนโยบาย พบว า ขั้ น ตอนการกํ า หนดนโยบายการศึ ก ษาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พบวาประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการระบุปญหา 2.
ขั้นการรวบรวมขอมูลขาวสาร 3. ขั้นการจัดทําขอเสนอนโยบาย 4. ขั้นการประกาศเปนนโยบาย ซึ่งจะตอง
ดําเนินการเรียงตามลําดับ
คําสําคัญ : นโยบายสาธารณะ นโยบายการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the process of formulating education policy in
the Tenth National Economic and Social Development Plan. The qualitative approach was employed
involving field work, interview, and document analysis. The research instruments were structured
interview and data were statistically analyzed by means of content analysis, and the qualitative
approach was employed involving field work, observation, formal interview and document analysis.
Researcher was at the site revealed himself as a researcher for 18 months. Materials for the analysis
comprise of related documents and information from a structural interview. Data used was collected
from Office of National Economic and Social Development’s document. The researcher also
1

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

1214

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

interviewed the officers concerned about the process of education policy formulation. Information
from the documents and interview were analyzed by descriptive analysis technique. The research
finding were as following : It was found that the proposed policy formulation process in The Tenth
National Economic and Social Development Plan under the mechanism of system theory are as
follows: The process of formulating education policy in the Tenth National Economic and Social
Development Plan consists of 4 major stages. They were 1) Problem identification / problem
formation, 2) Aggregation / information collection, 3) Policy Alternative and 4) Policy legitimation.
E-mail : prasongku@hotmail.com

คํานํา
ประเทศไทยไดมีการกําหนดนโยบายดานการศึกษาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมา
ทุกฉบับ โดยเฉพาะนโยบายการศึกษานั้นเปนสิ่งที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ซึ่งการศึกษา
ถือไดวาเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศและเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาคนในทุกระดับของสังคม ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งทางตรงและทางออม
ซึ่งการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาจะบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี ถามีการกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่
สอดคลองกับแนวทางและความตองการในการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวางแผนพัฒนา
การศึกษากับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะตองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
สวนการวิเคราะหนโยบาย เปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่งตอการกําหนดนโยบาย และการ
พั ฒ นานโยบายเพราะจะทํ า ให เ ราทราบว า นโยบายที่ กํ า หนดขึ้ น นั้ น มี จุ ด บกพร อ งในแต ล ะขั้ น ตอนของ
กระบวนการนโยบายอยางไรบาง โดยประโยชนของการศึกษานโยบายสาธารณะหนึ่งๆ ไมวาจะเปนขั้นตอนใดๆ
ของกระบวนการกําหนดนโยบายจะทําใหเราไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการพัฒนานโยบาย วิธีการวิเคราะห
นโยบาย โดยความเขาใจเหลานี้มีประโยชนตอผูกําหนดนโยบายหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจสามารถกําหนด
นโยบายที่ดี เปนนโยบายที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคม ซึ่งการมีนโยบายที่ดีจะตองพัฒนา
มาจากความถูกตองตามหลักวิชาการ

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1) แบบศึกษาเอกสาร
2) แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง
2) อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ
วิธีการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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2. คณะทํ า งานเตรี ย มจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ และเจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดนโยบายการศึ ก ษาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
3. กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการนโยบาย จํานวน 10 คน จําแนกเปน เพศชาย 9 คน
และเพศหญิง 1 คน
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1) แบบศึกษาเอกสาร เปนแบบสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร รายงานการประชุม สิ่ง
ตีพิมพ บทความที่เกี่ยวของ จากการวิเคราะหเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และสถานศึกษาตางๆ โดยมีสาระสําคัญ ในเรื่องของการระบุปญหา การจัดทําเปนวาระ การ
รวบรวมขอมูลขาวสาร การเสนอทางเลือกนโยบาย การจัดทําขอเสนอนโยบาย และการประกาศเปนนโยบาย
2) แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง เปนแบบสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 คณะทํางานเตรียมจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 โดยขอใหทานชวยเลา
ถึง กระบวนการ และขั้นตอน ของการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 วา มีขั้นตอนใน
การจัดทําอยางไรบาง และแตละขั้นตอนมีการดําเนินการอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น การระบุปญหา
การจัดทําเปนวาระ การรวบรวมขอมูลขาวสาร การเสนอทางเลือกนโยบาย การจัดทําขอเสนอนโยบาย และการ
ประกาศเปนนโยบาย และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการนโยบาย
3. การวิเคราะหขอมูล
นําผลการวิเคราะหที่ไ ดจากการวิเคราะหเอกสารและจากการสัมภาษณ นํามาสรุปผลการ
วิเ คราะหขอ มูล ที่แ สดงถึง ความสัม พัน ธค วามสอดคลอ งของนโยบายดัง กลา ว และการวิเ คราะหขอ มูล ที่
เกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบายที่ไดกําหนดไว ดวยแนวการบรรยายอธิบาย เพื่อสรุปหาองคความรู
ใหมในดานการกําหนดนโยบายการศึกษา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามบริบทของไทย

ผลการศึกษาและวิจารณ
1. ขอมูลสถานภาพของเอกสาร และผูที่ใหสัมภาษณ
1. ขอมูลพื้นฐานของเอกสาร
ขอมูลเอกสาร ที่นํามาใชในการทําวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีจํานวนเอกสารทั้งสิ้น 326 ฉบับ โดยจําแนก
ออกเปนเอกสารปกปดจํานวน 72 ฉบับ เอกสารเผยแพร จํานวน 254 ฉบับ เปนจํานวนขอความของเอกสารที่ใช
เกี่ยวของกับกระบวนการตางๆ ในการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 จํานวนทั้งสิ้น 590 ขอความ
2. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ผูใหขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการกําหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่ง
มีจํานวนผูที่ใหสัมภาษณ ทั้งสิ้น 49 คน สามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ
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กลุมที่หนึ่ง เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (เฉพาะสวน
ที่เกี่ยวของกับการจัดทํานโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ).จํานวน 13 คน เปนเพศ
ชาย 9 คน เพศหญิง 4 คน
กลุมที่สอง เปนคณะทํางาน และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดทํานโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ จํานวน 26 คน เปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 20 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน
กลุมที่สาม เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการนโยบาย ซึ่งในกลุมบุคคลเหลานี้มีบทบาทหนาที่
ตางๆ กัน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน โดยจําแนกออกเปน อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 3 คน อดีต
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี จํานวน 1 คน อดีตทีมงานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี จํานวน 4 คน อดีตที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการฯ จํานวน 1 คน และเจาหนาที่กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน
2. ผลการวิเคราะหกระบวนการกําหนดนโยบาย
1. ขั้นการระบุปญหา
พบวา มีการคัดเลือกปญหาทางการศึกษาที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในภาพรวมขึ้นมาใน
ขั้นของการระบุปญหาในกระบวนการกําหนดนโยบาย และมีการใชเกณฑการวัด หรือสิ่งชี้วัด ความสําคัญหรือ
น้ําหนักของปญหาอยางชัดเจน มีการแยกปญหาเปนปญหาเฉพาะเรื่อง ผูวิจัยเห็นวาขั้นตอนการวิเคราะห
เพื่อใหรูวาเปนปญหาที่แทจริงและมีการแยกปญหาเปนปญหาเฉพาะเรื่องของปญหา มีการกําหนดเปาหมาย
เพื่อการพัฒนาดานการศึกษาโดยตรง และมีการเสนอความคิดริเริ่มจากรัฐบาล และกลุมผลประโยชน ทางดาน
การศึกษาโดยตรง
2. ขั้นการรวบรวมขอมูลขาวสาร
พบวา มีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดมาจากการรับฟงความคิดเห็นประชาชนตั้งแตระดับ
ชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ ไดรับทราบปญหาและความตองการที่ครบถวนครอบคลุม มีการนําเสนอ
ใหสังคมสวนรวมทราบโดยการนําเสนอในเวทีระดมความคิดตางๆ อีกทั้งสังเคราะหความรูและความคิดเรื่องทุน
ทางสังคมจากแหลงความรูทั้งในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับการระดมขอคิดเห็นจากเวทีตางๆ และได
กําหนดใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในเวทีระดมความคิดเห็นในทุกระดับ
3. การจัดทําขอเสนอนโยบาย
พบวา มีขั้นตอนในการจัดทํารางนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 10
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหจัดทํา และไดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมารวมกันปรึกษาหารือระดมความคิด
4. ขั้นการประกาศเปนนโยบาย
ไมพบเอกสารที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติ จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู
เมื่อรัฐบาลประกาศออกมาแลวในกระบวนการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณเกือบทุกปที่ผานมา
มักจะอางถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในการเสนอของบประมาณประจําป
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สรุปและเสนอแนะ
สรุป
การวิจัยกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนการ
วิจัยที่ใชกรอบการวิเคราะหกระบวนการ ทําใหเขาใจถึงกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจากการวิจัยเรื่องนี้ไดพบประเด็นที่นาสนใจในเรื่องของการระบุ
ปญหาทางการศึกษา การรวบรวมขอมูลขาวสาร การเสนอทางเลือกนโยบาย การประกาศเปนนโยบาย และผล
ของการวิจัยนี้ สามารถนําไปพัฒนานโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฉบับตอๆ
ไป
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบวา มีขอเสนอแนะ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 กลุมตางๆ หรือเครือขายตางๆ ไมมีโอกาสในการเสนอความตองการหรือการเสนอความคิด
ริเริ่มโดยตรง จึงควรกําหนดเปนนโยบายใหกลุมตางๆ หรือเครือขายตางๆ เชน องคกรวิชาชีพครู ฯลฯ ไดเขามา
เสนอความตองการหรือการเสนอความคิดริเริ่มโดยตรงในทุกขั้นตอน
1.2 ควรมีการใชผลการวิจัยดานการศึกษาโดยตรงมาเปนฐานในการกําหนดนโยบายทางดาน
การศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพราะการทําวิจัยเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการกําหนดนโยบาย เปนการศึกษาเพื่อหาทางเลือก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาปญหานี้เปนปญหาที่มี
ความเหมาะสมและจําเปนอยางแทจริง จึงควรใหมีการกําหนดเปนนโยบายใหมีการทําวิจัยเฉพาะดาน
การศึกษา และใหนําผลหรือขอมูลที่ไดมาใชในกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับตอๆ ไป
2. ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเปนไปตามหลักการทางวิชาการนโยบาย จึงเห็น
ควรใหมีการดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับตอๆ ไป ควรกําหนดใหมีขั้นตอน
การจัดทําเปนวาระ (Agenda setting) ซึ่งการจัดทําเปนวาระเพื่อการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ที่จะตองแกไข
2.2 ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับตอๆ ไป ควรกําหนดใหมีการเพิ่ม
ขั้นตอนการวิเคราะหทางเลือกและการเสนอทางเลือกนโยบาย การนําแนวทางเลือกที่ดี ที่เหมาะสม มาจัดทํา
เปนรางนโยบายเบื้องตนกอน
2.3 ควรมีการใหความรูในเรื่องของกระบวนการจัดทํานโยบาย แกเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งจะทําใหกระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1218

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

เอกสารอางอิง
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. (2549). (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) : สาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10. ในเอกสาร
ประกอบการประชุมประจําป 2549 เรื่อง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : สังคมที่มีความสุขอยาง
ยั่งยืน. วันศุกรท่ี 30 มิถุนายน 2549 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร: มปท.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. (2549). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 – 2554. กรุงเทพฯ: วี.เจ. พริ้นติ้ง.
Anderson, J., E. (2006). Public policymaking: an introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.
Birkland, A., Thomas. (2005). An Introduction to the Policy Process: Thesis, Concepts, and Models
of Public Policy Making. Second Edition. New York: M.E. Sharpe.
Dunn, N.., William. (2004) Public Policy Analysis: An Introduction. Third Edition New Jersey:
Prentice-Hall.
Dye, R., Thomas. (2002). Understanding Public Policy. 10 th ed, New Jersey: Prentice-Hall.
Kraft, E., Michael. and Furlong, R., Scott. (2007). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives.
2 nd.edition Washington, D.C.: CQ Press.
Wiarda, J. Howard. (2005). Comparative Politics: Critical Concepts in Political Science. Volume I ,
History , Theory, Concepts. First published. New York: Routledge.

1219

