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คํานํา
ในปจจุบนั
การปฏิรูปการศึกษากําลังเปนกระแสหลักในการพัฒนาประเทศทั่ว
โลก อันเนือ่ งมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตอง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหมีความยืดหยุนและตอบสนองความตองการของสังคม
มากที่สุด
ประเทศไทยในขณะนี้กาลั
ํ งมีการเคลื่อนไหวใหมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ
โดยไดมกี ารผลักดันจนกระทัง่ มีบทบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 81 ใหมกี ฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแหงชาติขน้ึ เปนครัง้ แรกในประวัตศิ าสตรการ
ศึกษาไทย ดวยเหตุนี้ จึงไดมกี ารจัดทํารางพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติขน้ึ เพือ่ เปนแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษา ซึง่ ขณะนีก้ าลั
ํ งอยูใ นระหวางการพิจารณาของสภาผูแ ทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพจิ ารณาเห็นวา
นิวซีแลนดเปน
ประเทศหนึ่ ง ที่ ป ระสบความสําเร็ จ ในการปฏิ รู ป การศึกษาครั้งใหญในชวงทศวรรษที่ผานมา
ประสบการณในการนํานโยบายปฏิรปู การศึกษาไปสูก ารปฏิบตั ใิ นนิวซีแลนด จะเปนบทเรียนอันมี
คาอยางยิง่ สําหรับผูท เ่ี กีย่ วของกับการปฏิรปู การศึกษาในประเทศไทย นับตัง้ แตผบู ริหาร นักการ
เมือง จนถึงครู ผูปกครอง และองคกรตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
สํานักงานฯ จึงไดจดั แปลเอกสารของธนาคารโลก เรือ่ ง การนํานโยบายปฏิรปู
การศึกษาไปสูก ารปฏิบตั ใิ นนิวซีแลนด : ค.ศ. 1987-1997 ซึง่ เขียนโดย ไลอัล แพรรสิ อดีตผู
รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
ปฏิรปู การศึกษาในนิวซีแลนด ในเอกสารฉบับนี้ ผูเ ขียนไดเนนถึงกระบวนการปฏิรปู การศึกษา
โดยกลาวถึงบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองทีส่ ง ผลใหเกิดการปฏิรปู กระบวนการนํานโยบาย
ปฏิรปู ไปสูก ารปฏิบตั ิ ประเด็นที่ยังเปนปญหาอยู และบทเรียนจากประสบการณของนิวซีแลนด
สํานักงานฯ ขอขอบคุณธนาคารโลกทีอ่ นุญาตใหจดั แปลและพิมพเอกสารฉบับนี้
เพื่อเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาในประเทศไทย
ตอไป
( นายรุง แกวแดง )
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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คํานําของธนาคารโลก
ชวงป 1987-97 เปนทศวรรษทีส่ ําคัญในประวัตศิ าสตรของนิวซีแลนด นิวซีแลนด
ตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจ กลาวคือไมมกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการวางงานสูง แตไม
มีแรงงานทีม่ ที กั ษะ มีหนี้ตางประเทศสูง มีประเทศคูคาเพียงไมกี่ประเทศ เมื่อตองเผชิญหนากับ
ปญหาเหลานี้ นิวซีแลนดไดดาเนิ
ํ นการปฏิรปู ชนิดถึงรากถึงโคน กําหนดบทบาทรัฐบาลใหม คือให
มีบทบาทนอยที่สุด และใหระบบราชการมีบทบาทนอยทีส่ ดุ เชนกัน
การศึกษาเปนยุทธศาสตรสําคัญที่ใชเพื่อการนี้ และถูกมองวาเปนสะพานเชื่อมเปา
หมายของรัฐบาลสองประการคือ ใหมกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความสมานฉันทในสังคม
ระบบการศึกษาทีย่ ดื หยุน และตอบสนองไดดจี ะชวยผลิตคนทีม่ ที กั ษะและความชํานาญ มีเจตคติ
และความรูท น่ี วิ ซีแลนดตอ งการ และเปนสิง่ ทีจ่ าเป
ํ น (แมจะไมเพียงพอ) ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสําเร็จ
แผนการก็คอื จะจัดตั้งระบบการศึกษาที่รัฐใหเงินสนับสนุนแตใหจัดการบริหาร
กันเอง ซึ่งมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปใหระดับทองถิน่ โดยมีระบบการแสดงความรับ
ํ
เปนอยางดีและเหมาะสม ตัง้ เปาหมายไวสําหรับผูที่มี
ผิดชอบ (accountability) ที่กาหนดเอาไว
ความตองการพิเศษ และมีทางเลือกใหทกุ คนสามารถเลือกไดวา จะศึกษาทีไ่ หนและอยางไรได
ตลอดชีวติ
นีเ่ ปนเรือ่ งทีแ่ ตกตางไปจากของเดิมโดยสิน้ เชิง และเปนสิง่ ทะเยอทะยานมาก
อยางไรก็ตาม นิวซีแลนดมปี จ จัยทีจ่ ําเปนตองมีกอนที่จะสามารถทําการปฏิรปู ใหได
ผลแลวทุกอยาง คือ ประชาชนมีความรูส กึ วาวิกฤตการณมาถึงแลวจริงๆ จึงมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลง มีความมุง มัน่ เอาจริงเอาจังทางการเมือง มีกรอบกฎหมายและการเงินรองรับ มี
ประชากรทีม่ กี ารศึกษา มีเงินงบประมาณเพียงพอ มีคนในระดับทองถิน่ คือ ครูและผูปกครองที่
มีขีดความสามารถเพียงพอและมีแผนงานที่ดี การประจวบเหมาะของปจจัยตางๆ เหลานี้เปนสิ่ง
ทีน่ กั ประวัตศิ าสตรชอ่ื เกรแฮมและซูซาน บัตเตอรเวิรธ (Graham and Susan Butterworth)
เรียกวา “เมื่อไฟเขียวเปดทั้งหมด” โดยเปนวลีมาจากหนังสือที่ทั้งสองเขียน ซึง่ เปนเรือ่ งการปฏิรปู
การศึกษาเลมแรกทีส่ มบูรณทส่ี ดุ และกําลังจะตีพมิ พในเร็วๆ นี้
ทัง้ หมดทีก่ ลาวมานีก้ ย็ งั ไมเพียงพอ การนํานโยบายการปฏิรปู ไปปฏิบตั นิ น้ั ตองใช
ความมานะพยายามอยางมากเพือ่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ และตอมาก็ตอ งพยายามใหสง่ิ ที่
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เปลี่ยนแปลงแลวนั้นทํางานใหไดผล แตการจะทําอยางนีไ้ ด ก็ตอ งมีคนเกงๆ อยูทุกขั้นตอนและ
ในทุกระดับ
ในป 1989 ขาพเจาไดรบั แตงตัง้ เปนปลัดกระทรวงศึกษาธิการทีเ่ พิง่ ตัง้ ขึน้ มาใหม
และมีภาระหนาที่นํานโยบายการปฏิรปู ไปสูภ าคปฏิบตั ิ ขาพเจาแตงตัง้ ให ไลอัล แพรริส(Lyall
Perris) เขามาทํางานในสํานักยุทธศาสตรการบริหาร (Strategic Management Group)ซึง่ เปนการ
ตัดสินใจที่ไมเคยทําใหขา พเจาตองผิดหวังเลย กอนหนานั้น ไลอัลเคยดํารงตําแหนงสําคัญมา
หลายตําแหนง ทานเคยทํางานในหนวยงานทีเ่ ปนศูนยกลางกิจกรรมดานกฏหมาย และมีประสบ
การณกวางขวางในดานการศึกษา หลังจากขาพเจาลาออกเพือ่ ไปทํางานกับธนาคารโลก ทาน
ไดเปนผูรักษาการปลัดกระทรวงฯ อยู 18 เดือน ทานจึงเปนผูท เ่ี หมาะสมยิง่ ทีจ่ ะนําเสนอกรณีตัว
อยางทีน่ า ประทับใจของการปฏิรปู ทีส่ าคั
ํ ญและยังดําเนินการอยูจ นบัดนี้
ในระหวางการนํานโยบายไปปฏิบตั นิ น้ั
สิง่ ทีค่ ดิ วาจะเกิดขึน้ อาจไมใชสง่ิ ทีเ่ กิดขึน้
จริงๆ เสมอไป และยังมีเรื่องที่ไมไดคาดคิด หรือกระทัง่ บังเอิญไดผลทีด่ เี กินคาด ซึง่ ถือเปนกําไรตอ
ไป ตัวอยางเชน ระบบทีก่ ระจายอํานาจแลวตามวิธที น่ี วิ ซีแลนดคดิ ขึน้ นัน้ อาจจะเปนโปรแกรม
การศึกษาสําหรับผูใ หญทก่ี วางขวางและคึกคักทีส่ ดุ ทีน่ วิ ซีแลนดเคยมีมา เพราะจะเทากับมีคน
ประมาณ 20,000 คน (สวนใหญคือ ผูปกครอง) ที่กําลังพยายามเรียนรูพรอมๆ กันวา จะวาง
นโยบายกันอยางไรดีเพือ่ บริหารดานตางๆ เชน ทรัพยสิน บุคลากร การเงิน หรือหลักสูตร และนั่น
คือการสรางบรรยากาศการเรียนรูอ ยางแทจริงใหเกิดขึน้ ในสถานทีต่ า งๆ คือตามศูนยสาหรั
ํ บเด็ก
กอนวัยเรียน ในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาทัง้ หลาย
ในขณะทีก่ ารปฏิรปู กําลังเดินหนาไปนั้นก็ไมมีเวลาพอที่จะมานั่งเขียนหรือคิด แต
ขณะนี้ เมื่อเสนดายถูกดึงออกมาแลว และถูกนํามาถักทอเขาดวยกัน รูปลายก็เริม่ ปรากฏใหเห็น
…….
มาริส โอรูค
(Maris O’Rourke)
ผูอํานวยการดานการศึกษา
เครือขายการพัฒนามนุษย
ธนาคารโลก

(
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กิตติกรรมประกาศ
ในการเตรียมเขียนกรณีศกึ ษาเรือ่ งนี้
ขาพเจารูส กึ ซาบซึง้ ในความชวยเหลือของ
หลายๆ คน ขอขอบคุณชาวนิวซีแลนดทง้ั หลายทีย่ อมใหสมั ภาษณและรวมระลึกถึงความหลัง
กับขาพเจา ขอขอบคุณเปนพิเศษตอดร. ซูซาน และดร. แกรม บัตเตอรเวิรธ (Drs. Susan and
Graeme Butterworth) ผูเปนนักประวัติศาสตร สําหรับเวลาหลายตอหลายชั่วโมงที่เราไดรวม
อภิปรายกันและยอมใหใชประโยชนจากสิง่ ทีเ่ ก็บรวบรวมไว สวนทีธ่ นาคารโลกนัน้ ขาพเจาขอ
ขอบคุณผูร ว มงานทัง้ ในปจจุบนั และในอดีต ทีช่ ว ยวิจารณรา งรายงานนี้ และชวยใหงานชิน้ นี้
สําเร็จลงได คือ ซู เบอรีแมน (Sue Berryman) ฟลิป คีฟเฟอร (Philip Keefer) ฟรานส เลงกเลท
(Frans Lenglet) มาริส โอรูค (Maris O’Rourke) เฟอรนานโด เรมเมอรส (Fernando
Reimers) เวนดี้ ไรเมอร (Wendy Rimer)แพททริค ซูแพนซ (Patrick Supanc) เจฟฟรีย เวท
(Jeffrey Waite) และขอขอบคุณเปนพิเศษตอยาสุฮโิ ก มัตสุดะ (Yasuhiko Matsuda) สําหรับ
การเปนผูนาํ การชีแ้ นะ และใหกาลั
ํ งใจ

)
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ตลอดเวลา 10 ปนบั จาก ค.ศ. 1987 ถึง 1997 นิวซีแลนดไดดาเนิ
ํ นการปรับโครง
สรางระบบการศึกษาของประชาชนครัง้ ใหญ โดยมีวตั ถุประสงคหลักทีจ่ ะกระจายอํานาจลงไปให
ถึงระดับโรงเรียน
ในการมองยอนอดีตเรือ่ งนี้ ไลอัล แพรรสิ อดีตผูรักษาการปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดชใ้ี หเห็นวา การเปลีย่ นแปลงในระดับฐานรากเชนนีส้ ามารถนําไปปฏิบตั ใิ หสาเร็
ํ จ
ไดอยางไร ในขณะที่มีการเปลี่ยนผูนาทางการเมื
ํ
องกันหลายครัง้ และมีวแ่ี ววของการตอตานคัด
คานไมนอย จึงนําเสนอเอกสารนีใ้ นรูปของการเลาเรือ่ งตามลําดับเหตุการณเสียเปนสวนใหญ
โดยเริม่ ตนทีก่ ารพิจารณาทบทวนการศึกษาในป 1987
เอกสารฉบับนี้เนนที่ตัวกระบวนการในการเปลีย่ นแปลง มิใช ทีผ่ ลกระทบตอผล
การเรียน ซึง่ เปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการเปลีย่ นแปลงโครงสราง การวิเคราะหผลที่ไดรับนั้น
เพิ่งจะมีปรากฏในเอกสารวิชาการเมื่อไมนานมานี้ และควรจะนําไปพิจารณาในรายละเอียดใน
เวทีอื่น ๆ นอกจากนั้น เรือ่ งทีน่ ํามาเลาสวนใหญกเ็ ปนเรือ่ งของการปฏิรปู ระบบการประถม
ศึกษา และไดกลาวถึงการทําใหการปฏิรปู เปนเรือ่ งทางการเมืองอยูบ า ง ซึง่ มีอยูใ นระดับกอนวัย
เรียนและอุดมศึกษา
หนึ่งในสามสวนแรกของเอกสารฉบับนี้ (บทที่ 4-6) เนนทีบ่ ริบททางเศรษฐกิจและ
การเมือง ที่ทําใหเกิดการปฏิรปู โดยเนนเปนพิเศษทีค่ วามกดดันภายในรัฐบาล เพื่อใหการปฏิรูป
การศึกษาไดขน้ึ มาเปนเรือ่ งสําคัญลําดับตนในวาระสําหรับนโยบายของรัฐบาล
ในทามกลาง
บรรยากาศของการปฏิรปู ระบบราชการดานอืน่ ๆ ทีด่ าเนิ
ํ นไปอยางกวางขวางรวดเร็ว การปฏิรูป
การศึกษาเริม่ คืบหนาไดดว ยปจจัยหลายอยาง คือ การสรางความรวมมือระหวางกระทรวงตางๆ
(ในรูปของคณะทํางานเพือ่ พิจารณาทบทวนการบริหารการศึกษา) การอาศัยความมุงมั่นเอาจริง
และยอมทุมเท
เอาจังโดยสวนตัวของนายกรัฐมนตรีทต่ี อ งการหาความสนับสนุนจากมวลชน
อนาคตทางการเมืองกับความสําเร็จในเรือ่ งนี้
และการวางแนวทางสําหรับการปฏิรปู อยางชัด
*
เจน โดยผานการเจรจาตอรองกันมากอนแลว (คือรายงานของปคอท )
หนึง่ ในสามสวนตอมาของเอกสารฉบับนี้ (บทที่ 7-13) เนนที่กระบวนการการนํา
นโยบายไปปฏิบตั ิ โดยกลาวถึงเงือ่ นไขแรกทีต่ อ งมีกระบวนการวางแผน และความสําคัญของ “ผู
ประกอบการภาครัฐ” ที่มีหนาที่รับผิดชอบ ประเด็นทีไ่ ดรบั ความสนใจเปนพิเศษก็คอื การที่แพรริส

*

หมายถึง รายงานของ”คณะทํางานเพื่อพิจารณาทบทวนการบริหารการศึกษา” ซึ่งมี ไบรอัน ปคอท (Brian Picot)

เปนประธาน

!*
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อภิปรายเกี่ยวกับวิธีทว่ี าระการปฏิรปู การศึกษายังคงเดิมเปนสวนใหญแมวา จะมีการเปลีย่ นแปลง
ในรัฐบาลก็ตาม การที่ยังสามารถคงสภาพเดิมไวไดมากนี้เปนเพราะการสรางฉันทานุมัติและ
ยุทธศาสตรการสื่อสารที่ใชในขั้นตอนเริ่มแรกควบคูไปกับการแก
ปญหาความขัดแยงและการประนีประนอมอยางเฉียบแหลมเมื่อมีการตอตานเกิดขึ้นในขั้นตอน
ตอมา ยิง่ กวานัน้ การเปลีย่ นแปลงดานโครงสรางเกือบทัง้ หมดไดจดั เตรียมไวเรียบรอยแลวทัง้ ใน
ดานกฎหมายและปฏิบตั กิ ารอยางรวดเร็วกอนวงจรการเลือกตัง้ นัน่ คือ การสนับสนุนคาใชจา ย
และการลดโอกาสที่จะเกิดการถอยหลังเขาคลอง
เอกสารฉบับนี้จบลงดวยการสรุปถึงประเด็นทีย่ งั เปนปญหาคางคาอยู
เชนเรื่อง
ความสัมพันธกบั สหภาพครู ระดับของการใหเงินอุดหนุน และจุดทีอ่ าจกอใหเกิดปญหา เชน
เรื่องผลการเรียนและการควบคุมในทองถิ่น เอกสารนี้ยังไดเลาถึงการนํา “บทเรียน” จากประสบ
การณของนิวซีแลนดมาใชประโยชน กลาวคือ
 ใหเกิดการปฏิรปู การศึกษา คือ บรรยากาศ
✧ สิง่ ทีก่ ระตุน
ที่กําลังมีการปฏิรปู โดยทัว่ ไปการไดรบั การสนับสนุนจากมวล
ชนอยางกวางขวาง และมีโครงสรางพืน้ ฐานทีด่ รี องรับอยูแ ลว
✧ ความมุงมั่นเอาจริงทางการเมือง ซึง่ แสดงใหเห็นอยางชัดเจน
เขมแข็ง และสมํ่าเสมอ เปนปจจัยสําคัญยิง่
้ มีสถานะถูก
✧ การทําใหการเปลีย่ นแปลงทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน
ตองตามกฎหมาย เปนสิง่ ทีแ่ สดงใหเห็นถึงความตัง้ ใจจริง
และจะชวยลดโอกาสทีอ่ าจมีผตู อ งการใชอํานาจออกคําสั่ง
ใหยกเลิกหรือกลับลํา
ํ
องจะตองเชือ่ มัน่ ในความมุง มัน่ ตัง้ ใจจริง
✧ ผูนาทางการเมื
และความสามารถของขาราชการทีท่ างานให
ํ
ตน
✧ พันธมิตรในวงการรัฐบาลในเรือ่ งการวางแผนและงบประมาณ
เปนปจจัยที่สําคัญมากเชนเดียวกับการมีพันธมิตรในกลุมผู
นําเจตคติมวลชน
✧ ใชสอ่ื มวลชนใหเปนประโยชน
ู อยางรวดเร็ว – ทําใหเร็วกวาทีจ่ ะทําอยาง
✧ ดําเนินการปฏิรป
สบายๆ
ู และมอบอํานาจให
✧! แตงตัง้ ผูเ ชีย่ วชาญเขามาจัดการการปฏิรป
ดําเนินการไดเต็มที่
✧ ดําเนินการเพื่อใหผูรวมงานที่มีอยูและเปนผูปฏิบัติงานใน
ชวงเปลีย่ นผานไปสูร ะบบใหมนน้ั เต็มใจใหความรวมมือ
!!
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 กดดันตางๆ เขามามีสวนในกระบวนการ หรือไมกจ็ งใจโดดเดีย่ วกลุม นัน้ ๆ ไปเสีย
✧! นํากลุม
เลย แตอยาละเลยไมใสใจพวกเขา
่ เติมเพือ่ ทําใหผูที่สูญเสีย จากการปฏิรปู ไดกิน “ยาขมที่
✧ เตรียมตัวอัดฉีดงบประมาณเพิม
หวานขึน้ สักหนอย”
้ ได และสรางแรงจูงใจใหเกิดความโปรงใส และการ
✧ ยอมรับวาจะเกิดความผิดพลาดขึน
เรียนรู
่ ระบบใหม
✧ ตองเตรียมจัดการสําหรับชวงเลิกระบบเกา ชวงเปลีย่ นผาน และชวงเริม
เหนือสิง่ อืน่ ใด แพรริส สรุปยํ้าวา การเปลีย่ นแปลงเปนสิง่ ทีเ่ ปนไปไดแนนอน

!"
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1.0 ถึงผูอ า น : บทนํา
กรณีศกึ ษานีเ้ สมือนเปนบันทึกความทรงจํามากกวาประวัติศาสตร ขาพเจาอาศัย
ความทรงจําของตนเองในชวงเวลานัน้
ประกอบกับการสนทนาสวนตัวกับผูรวมงานอื่นๆ
และการถกกับนักประวัติศาสตร ตลอดจนนําเอกสารอางอิงตางๆ มาใชในการลงความเห็น
และการตีความของขาพเจา และในบางกรณีขา พเจาไมอาจนําความคิดเห็นของผูอื่นมาอาง
ในทีน่ ไ้ี ด ทานผูอ า นก็จะตองพิจารณาเอาเองวา จะใหนาหนั
้ํ กกับขอเขียนบางประเด็นของ
ขาพเจาเพียงใด ความผิดพลาดและการละเลยทั้งหลายทั้งปวงยอมเปนความรับผิดชอบของ
ขาพเจา บทความนี้ มิไดสะทอนถึงทัศนะของรัฐบาลนิวซีแลนดหรือกระทรวงศึกษาธิการ
นิวซีแลนด (New Zealand Ministry of Education)
บทบาทของขาพเจาในชวงค.ศ. 1987-1996 มีหลายดาน ในชวงแรก (ป 1987 ถึง
มิถนุ ายน 1990) ขาพเจาเปนขาราชการระดับกลาง (ระดับผูอํานวยการ) ของกรมการศึกษา
(Department of Education) โดยมีภมู หิ ลังทางดานหลักสูตรและการประเมินผล และได
จับงานดานกฎหมายและนโยบายใหมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ขาพเจาเปนประธานคณะทํางานดาน
กฎหมาย ซึ่งดูแลรับผิดชอบการวางรูปแบบสําหรับการเปลีย่ นแปลงทางดานกฎหมายเกือบ
ทัง้ หมด สําหรับการปรับเปลี่ยนในระดับเด็กกอนวัยเรียน ระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา
สิง่ ทีข่ า พเจามุง ใหความสนใจเปนพิเศษในชวงนัน้ คือ การทําความกระจางกับนโยบายดาน
กฎหมาย โดยที่ขาพเจาจะมีการติดตอประสานกับคณะทํางานอืน่ ๆ และกับหนวยนํา
นโยบายไปสูการปฎิบัติ (Implementation Unit) ซึง่ มีเจาหนาทีห่ ลายคนทีข่ า พเจารูจ กั เปน
การสวนตัว
จากเดือนกรกฎาคม 1990 ถึงกลางป 1992 ขาพเจามาจัดการดานงบประมาณของ
สถาบันการศึกษาทัง้ หมดตัง้ แตระดับกอนวัยเรียนจนถึงอุดมศึกษา และเปนสวนหนึง่ ของ
คณะผูบริหารระดับสูงของดร. มาริส โอรูค จากกลางป 1992 ขาพเจามารวมงานกับสํานัก
ยุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ ผูวาสํานักฯ (ซึง่ เทียบเทารองปลัด
กระทรวงฯ) โดยในเบือ้ งตนรับผิดชอบดานการพัฒนานโยบาย หลังจาก ดร. โอรูค พน
ตําแหนงในเดือนตุลาคม 1995 เพือ่ ไปรับตําแหนงทีธ่ นาคารโลก ขาพเจาจึงขึน้ มาเปนผู
บริหารของกระทรวงฯ โดยดํารงตําแหนงผูร กั ษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จนเกษียณ
อายุในกลางป 1996 ดังนั้น แมขา พเจาจะมีความสัมพันธอยางใกลชดิ ทัง้ ในหนาทีก่ าร
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งานและสวนตัวกับผูมีบทบาทสําคัญหลายคนมานานกอนมีการปฏิรปู แตขา พเจามิไดอยู
ใน “วงใน” ของกระทรวงฯ จนกระทัง่ หัวใจของการปฏิรปู เริม่ เขารูปเขารอยแลว
ขาพเจาหวังวาบทความนี้ รวมทัง้ บทความอืน่ ๆ ทีเ่ สนอเรือ่ งราวของ ”การปฏิรปู การ
ศึกษา” จากประเทศอื่นๆ จะชวยใหผมู อี านาจตั
ํ
ดสินใจหวนคิดถึงสถานการณของตนเอง
และคิดคนยุทธวิธีที่จะพัฒนาประชาชนของตนได
ไลอัล แพรรสิ
(Lyall Parris)
อดีตผูรักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด
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2.0 วัตถุประสงคของกรณีศกึ ษา
การปฏิรปู การบริหารการศึกษาและงบประมาณครัง้ ใหญ ตั้งแตระดับกอนวัยเรียน
จนถึงระดับอุดมศึกษา ไดเกิดขึน้ ในประเทศนิวซีแลนดในชวงค.ศ. 1987-1993 การปฏิรปู
การศึกษาเปนเพียงสวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนขนานใหญในการบริหารงานของรัฐบาลที่
เริ่มมาตั้งแตป 1984 กระแสหลักของการปฏิรปู การศึกษาคือ ใหกระจายอํานาจ กลาวคือ
นําการปกครองและการรับผิดชอบดานการบริหารสถาบันการศึกษาตางๆ ออกจากการควบ
คุมจากสวนกลาง ใหมาอยูในการควบคุมของชุมชน แตยงั ใชกฎระเบียบจากสวนกลาง
การวางแผนปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลสําเร็จเปนสวนใหญในป 1990 และเริม่ นําแผนไป
ปฏิบัติในป 1993
วัตถุประสงคของกรณีศึกษานี้ คือ ตอบคําถาม 3 ขอตอไปนี้
•! เหตุใดโครงการการปฏิรูปการศึกษาสวนใหญที่เสนอแนะไวจึงนําไปปฏิบัติจริงได
ทัง้ ทีป่ ระสบการณรว มตางๆ บงชีว้ า นโยบายปฏิรูปการศึกษาสวนใหญมักจะลม
เหลวในการนําไปปฏิบัติจริง
•! อะไรที่ ส ามารถเจาะจงลงไปได ว า เป น สิ่ ง พิ เ ศษสําหรั บ ประสบการณ ข องนิ ว ซี
แลนด
•! ประเทศอืน
่ ๆ ทีก่ ําลังเผชิญหนากับความจําเปนที่ตองมีการปฏิรูปการศึกษา จะ
สามารถเรียนรูอ ะไรไดบา ง
รายงานนีจ้ ะเนนทีก่ ระบวนการการเปลีย่ นแปลง แตกระบวนการเหลานัน้ มิไดแยก
เปนเอกเทศจากเนือ้ หาสาระของการปฏิรปู หรือสภาวะแวดลอมทีก่ ารปฏิรปู เกิดขึน้ รายงาน
นีย้ งั ไดรวมถึงการอภิปรายเกีย่ วกับปญหาตางๆ ที่เล็งเห็นกันและนําไปสูการปฏิรูป เนือ้ หา
ของการปฏิรปู ตลอดจนสภาวะทางการเมืองในขณะนัน้ แตจะเนนทีก่ ารนําการปฏิรูปไปสู
การปฏิบัติ และความเขาใจในการนําไปปฏิบัติ โดยศึกษาจากกรณีตวั อยางทีจ่ ะแสดงให
เห็นวา สิง่ ทีพ่ ยายามนําไปทดลองนั้นไดรับความสําเร็จเปนสวนใหญ
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ทัง้ ในและนอกประเทศนิวซีแลนด มีทศั นะทีแ่ ตกตางกันในเรือ่ งปรัชญา อุดมการณ
หรือความเชือ่ ทีเ่ ปนฐานของการปฏิรปู การศึกษา บทความนีไ้ ดกลาวถึงอุดมการณเหลานี้
ดวย แตมิไดมุงวิเคราะหหรือตัดสินอุดมการณดังกลาว
แมวาการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงระบบการศึกษาทั้งหมดของนิวซีแลนด (ระดับกอน
วัยเรียน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย) แตบทความนีจ้ ะเนนทีร่ ะบบโรงเรียน
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3.0 ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด : ค.ศ.1987
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด ในป 1987 (และกระทัง่ ในป 1997) เปนระบบที่
ประสานการควบคุมและการจัดการของทองถิ่นหรือ ภูมิภาคเขากับงบประมาณและกฎ
ระเบียบจากสวนกลาง งบประมาณสําหรับการศึกษามาจากรัฐบาลกลางเปนสวนใหญ ใน
ภูมภิ าคหรือทองถิน่ ไมมกี ารจัดเก็บภาษีสาหรั
ํ บนํามาใชในการศึกษา
แผนภูมทิ ่ี 2.1 เปนแผนภูมขิ องระบบการศึกษาในป 1987 แผนภูมดิ งั กลาวแสดง
ใหเห็นวา การควบคุม (และงบประมาณ) มาจากรัฐมนตรี โดยผานกรมการศึกษา
(Department of Education) มายังกลุมองคกรระดับกลาง กลุมองคกรระดับกลางเหลานี้
มีอํานาจและความรับผิดชอบตางๆ กันไป แตในทุกกรณี การตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ จะ
ตองทําทีส่ ํานักงานใหญของกรมการศึกษา
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3.1 การจัดการศึกษาโดยเอกชน
นิวซีแลนดมกี ารจัดการศึกษาโดยเอกชนนอยผิดปกติ เมือ่ ประมาณ 25 ปที่แลว โรง
เรียนเอกชนสวนใหญไดตดั สินใจเลือกบูรณาการเขากับระบบของรัฐบาล หมายความวาผู
เปนเจาของโรงเรียนเอกชนก็ยงั คงเปนเจาของโรงเรียน แตไดรบั งบประมาณทัง้ หมด เชน
เงินเดือน ฯลฯ จากรัฐบาล ตราบเทาทีบ่ ริการตางๆและคณะครูของโรงเรียนไดมาตรฐาน
ของรัฐ และโรงเรียนสอนตามหลักสูตรที่รัฐจัดวางไว (โดยรัฐบาลยอมใหสอนเพิม่ เติมไดเพือ่
ใหตรงกับปรัชญาของโรงเรียน) ปจจุบนั มีนกั เรียนเพียงไมถงึ รอยละ 5 ทีเ่ ขาเรียนในโรงเรียน
เอกชนทีไ่ มไดบรู ณาการเขากับระบบของรัฐบาล
3.2 ศูนยเด็กกอนวัยเรียน
ศูนยเด็กกอนวัยเรียน (สําหรับเด็กอายุ 0-5 ขวบ) จัดโดยองคกรทีม่ ไิ ดมงุ แสวงหา
กําไรตางๆ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากนอยตางกัน โรงเรียนอนุบาลทีร่ ฐั บาล
ยอมรับอยางเปนทางการไดรบั เงินงบประมาณจากรัฐเกือบทัง้ หมด โดยรัฐบาลเปนผูจ า ย
เงินเดือนครูอนุบาล และดูแลอาคารสถานทีใ่ ห โรงเรียนทีใ่ หบริการประเภทอืน่ ๆ ไดรับการ
สนับสนุนนอยกวา
3.3 โรงเรียนประถมศึกษา
เด็กสวนใหญเริม่ เขาโรงเรียนประถมศึกษาเมือ่ มีอายุครบ 5 ขวบ โรงเรียนประถม
ศึกษาอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการการศึกษาคณะหนึ่ง คณะกรรมการแตละคณะ
จะรับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่หรือในเขตประมาณ 200 โรงเรียน ประมาณรอยละ 10 ของ
โรงเรียนประถมศึกษามีขนาดเล็กมาก มีนกั เรียนไมถงึ 50 คน คณะกรรมการการศึกษา
เปนนายจางของครูทุกคนในโรงเรียนในเขตของตน และเปนผูต ดั สินใจเกีย่ วกับการวาจาง
ทํางานในโรงเรียนเหลานัน้
(แมวาเงินเดือนครูจะมาจากกรมการศึกษาถึงครูแตละคนโดย
ตรง) ในแตละโรงเรียนจะมีคณะกรรมการโรงเรียนทีเ่ ลือกตัง้ ในทองถิน่ คณะกรรมการโรง
เรียนจะบริหารงบประมาณจํานวนไมมากทีไ่ ดรบั จากคณะกรรมการการศึกษา ซึง่ เปนงบ
สําหรับเครือ่ งบริโภคและทําความสะอาด คณะกรรมการการศึกษาบางคณะก็ยอมใหคณะ
กรรมการโรงเรียนตัดสินใจไดเองในเรือ่ งการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ (ไมเกิน 100 เหรียญ)
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การตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญ ๆ ทัง้ หมด (และทีเ่ ปนเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ อีกมาก) จะ
ดําเนินการโดยเจาหนาทีใ่ นคณะกรรมการการศึกษา ทั้งในเรื่องการแตงตั้งบุคลากร การจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณสาคั
ํ ญ การซอมแซม และอืน่ ๆ คณะกรรมการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
การกอสรางอาคารตางๆ และการบํารุงรักษาโรงเรียนในความรับผิดชอบของตน บรรดาผู
ตรวจการโรงเรียนประถมศึกษาจะอยูท ส่ี านั
ํ กงานของคณะกรรมการการศึกษา และทําหนา
ทีเ่ ปนทีป่ รึกษามืออาชีพใหกบั คณะกรรมการการศึกษาและเจาหนาทีอ่ น่ื ๆ โรงเรียนมัธยม
ศึกษาขนาดเล็กบางแหงก็มาอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการการศึกษาดวย โรง
เรียนประถมศึกษานั้นจะไมติดตอโดยตรงกับกรมการศึกษา โดยจะติดตอกับคณะกรรมการ
การศึกษาของตนเทานัน้
3.4 โรงเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียนจะยายไปโรงเรียนมัธยมศึกษาหลังจากเรียนระดับประถมศึกษาประมาณ 8
ป และตองอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจนมีอายุครบ 16 ป มีเด็กนักเรียนทีอ่ ยูเ รียนจนครบ
5 ปของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนสัดสวนทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ
สวนใหญของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจํานวน 350 แหงมีคณะกรรมการบริหาร (Board of Governors) ของตนเอง
คณะกรรมการบริหารเหลา นี้ควบคุมโรงเรียนในความดูแลของตนและติดตอโดยตรงกับ
กรมการศึกษา โดยผานสํานักงานสวนภูมภิ าคของกระทรวงฯ ทีม่ อี ยู 4 แหง (สํานักงาน
สวนภูมภิ าคเหลานีด้ แู ลทรัพยสนิ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาดวย)
แตละโรงเรียนวาจาง
บุคลากรของตนเอง ตัดสินใจในเรื่องการจางงานเอง แตเงินเดือนของครูแตละคนจะไดรบั
โดยตรงจากกรมการศึกษาเชนเดียวกับทีโ่ รงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการบริหารแตละ
คณะไดรับงบประมาณที่มีการควบคุมเครงครัดจากกระทรวงฯ เพือ่ ใชในเรือ่ งตางๆ ทีบ่ รรดา
คณะกรรมการการศึกษา และคณะกรรมการตางๆ ของโรงเรียนประถมศึกษาตองจัดการให
โรงเรียนประถมศึกษา ผูต รวจการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจะดูแลมาตรฐานการศึกษาในโรง
เรียนมัธยมศึกษา เหมือนกับทีผ่ ตู รวจการของโรงเรียนประถมศึกษาดําเนินการในโรงเรียน
ประถมศึกษา
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3.5 อุดมศึกษา
วิทยาลัยครูและวิทยาลัยสารพัดชาง (Polytechnics) มีสภาปกครองของตนเอง แต
สวนใหญถูกควบคุมโดยกรมการศึกษา ทัง้ นี้ กรมฯ จะเปนผูพิจารณาในรายละเอียดของ
เรื่องตางๆ ในสถาบันเหลานี้ แมกระทั่งการอนุมัติหลักสูตรใหมและบุคลากร สวนมหาวิทยาลัยมีอสิ ระจากกรมฯ มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเปนเงินงวดใหญสาหรั
ํ บใชในชวง
5 ป ซึง่ มหาวิทยาลัยจะจัดการบริหารโดยองคกรของตนเอง คือ คณะกรรมการงบประมาณ
มหาวิทยาลัย (University Grant Committee)
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4.0 บริบทของการเปลีย่ นแปลง
การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาในชวงค.ศ. 1987 - 1991 มิไดเกิดขึน้ ในสูญญากาศ
หรือเปนเอกเทศจากการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นในสังคม
4.1 เงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ
ในชวงปลายทศวรรษที่ 1970 และตนทศวรรษที่ 1980 นิวซีแลนดประสบกับภาวะ
การคาทีเ่ สือ่ มถอยและดุลการชําระเงินที่ขาดดุลมากขึ้นๆ เพือ่ รับมือกับปญหานี้ รัฐบาลภาย
ใตนายกรัฐมนตรีโรเบิรต มัลดูน ซึ่งเปนรัฐมนตรีควบคุมการเงินดวย ไดพยายามปกปอง
ประเทศดวยการวางระบบทีม่ กี ฎระเบียบและการควบคุมทีส่ ลับซับซอนยิง่ ขึน้ ๆ ซึ่งลงเอยดวย
การตรึงราคาสินคาและเงินเดือน แตทางกระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับแนวทางนี้ และได
คิดแนวทางอืน่ ขึน้ เอง (โดยไดรับอิทธิพลจากเศรษฐศาสตร “สํานักชิคาโก”) ซึง่ เปนแนวทางที่
เคยถูกเก็บขึน้ หิง้ เอาไวรอใหรฐั บาลในอนาคตทีอ่ าจตองการความคิดเห็นแนวนีบ้ า ง
ปญหาดุลการชําระเงินและคาเงินยิง่ ทรุดหนักในกลางป 1984 นายกรัฐมนตรีโรเบิรต
มัลดูน จัดใหมกี ารเลือกตัง้ ใหมและพายแพยบั เยิน พรรคแรงงานขึ้นเปนรัฐบาลแทนโดยมี
นายเดวิด ลังงี (David Lange) เปนนายกรัฐมนตรี และนายโรเจอร ดักลาส (Roger
Douglas) เปนรัฐมนตรีดแู ลการเงิน แตภายในเวลาเพียงไมกี่วัน รัฐบาลใหมจําตองประกาศ
ลดคาเงิน
ทีป่ รึกษาทางเศรษฐกิจสวนมากเชือ่ วา
นโยบายทีใ่ ชกฎระเบียบและการควบคุม
อยางเกามาถึงทางตัน
ยิ่งเมื่อคํานึงถึงความลมเหลวอยางมหาศาลของรัฐบาลชุดกอน
ความคิดที่จะดําเนินเศรษฐกิจแบบใหรัฐบาลควบคุมจึงไมมีความนาเชื่อถือและทรงภูมิ
ปญญาอีกตอไป รัฐบาลจึงหันมาใชแนวทางการเงินแบบตลาดเสรีโดยเร็ว (ซึง่ ตรงขาม
อยางสิน้ เชิงกับนโยบายของพรรคกอนการเลือกตัง้ ) และเริ่มลดการแทรกแซงในเศรษฐกิจ
พรอมทั้งยกเลิกการควบคุมและกฎระเบียบตางๆ ทีเ่ คยใชอยูจ ํานวนมาก
4.2 การปฏิรปู เศรษฐกิจและภาครัฐ
ในชวงค.ศ. 1984 - 1987 รัฐบาลยังคงดําเนินการปฏิรปู การเงินและระบบราชการที่
สงผลกวางไกลที่สุดในรอบ 50 ป รัฐมนตรีอาวุโสคนสําคัญและเหลาขาราชการในระดับสูง
สุด ตางเชือ่ วา อนาคตของประเทศจะยังมืนมนจนกวาเศรษฐกิจของนิวซีแลนดจะไดรบั การ
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ปฏิรปู “การเปลีย่ นแปลงในเศรษฐกิจและภาครัฐมิใชเปนสิง่ ทีจ่ ๆู ก็เกิดขึ้นไดเอง แตมา
จากการคิดและวางแผนของผูน าทางการเมื
ํ
อง ซึง่ วางเดิมพันอาชีพของตนไวกบั การยกเลิก
เศรษฐกิจแบบใหรัฐปกปองคุมครอง” (Schick 1996 p. 13)
แมวา รัฐบาลพรรคแรงงานมาจากพรรคฝายกลาง-ซาย แตบัดนี้ปรากฏชัดแลววา
สมาชิกพรรคคนสําคัญหลายคนทีเ่ ขามามีอํานาจนั้น มีเจตจํานงและแผนการมาตั้งแตตน ที่
จะยกเลิกการแทรกแซงของรัฐบาล ที่เดนชัดที่สุดก็คือนายดักลาสเปนรัฐมนตรีที่ดูแลการเงิน
พวกนั ก ปฏิรูปไดใชวิกฤตการณทางการเงินมาเปนเหตุผลที่ไมอาจโตแยงไดสาหรั
ํ บการ
เปลีย่ นแปลง นอกจากนัน้ ในขณะที่รัฐบาลยังดําเนินนโยบายแทรกแซง กระทรวงการคลัง
ยังไดเตรียมฝกฝน และใหความรูก บั ขาราชการระดับสูงจํานวนหนึง่ ซึ่งตอมาไดเปนแรง
สนับสนุนทั้งดานความคิดและการปฏิบัติใหกับบรรดารัฐมนตรีที่นิยมการปฏิรูป
ขัน้ แรกของการปฏิรปู เศรษฐกิจเปนการยกเลิกกฎระเบียบตางๆในภาคสําคัญๆ และ
การอุดหนุนของรัฐก็ถกู ยกเลิกไปเปนสวนใหญ ตั้งแตป 1986 เปนตนมา การปฏิรปู ไดพงุ
เปาไปทีก่ จิ กรรมดานการคาขององคกรของรัฐ และยังชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล
(และจํานวนคนทีถ่ กู ปลดจากงานก็เพิม่ มหาศาลเชนกัน) โดยมีหลักฐานทีช่ ดั เจนยิง่ ดวยวา
องคกรบริการของรัฐทีผ่ า นมานัน้ ไรประสิทธิภาพ
(โดยมักเปนเพราะแนวนโยบายระดับ
กระทรวงทีว่ างไวใหสนองวัตถุประสงคทางการเมือง)
เมื่อถึงกลางป 1987 เพียงไมกเ่ี ดือนกอนการเลือกตัง้ ป 1987 ความสนใจวกกลับ
มาอยูท ภ่ี าครัฐ ซึง่ กําลังเจ็บปวดจากการถูกรือ้ และวางโครงสรางใหมภายใตกฎหมายใหมๆ
กฎระเบียบเกาที่มีรายละเอียดหยุมหยิมที่ใชควบคุมการปฏิบัติงานและบริการในภาครัฐจะ
ตองถูกยกเลิก และหัวหนาระดับผูบ ริหารจะมีเสรีภาพในดานการจัดการเพิม่ ขึน้ มาก จะ
ตัดสินใจไดเองวาประสงคจะใหสินคาหรือบริการ (ผลผลิต) ทีร่ ฐั มนตรีอนุมตั เิ งินมาใหผลิต
แลวนัน้ ไปถึงผูบริโภคไดอยางไร
4.3 รากฐานทางความคิด
เจาหนาทีร่ ะดับสูงของกระทรวงการคลังไดรบั อิทธิพลอยางมากจากทฤษฎี “นาย
จาง-ตัวแทน” (principal-agent) ทีไ่ ดเรียนรูเ มือ่ ไปเรียนตางประเทศ ตามทฤษฎีน้ี ความ
สัมพันธตางๆ ในเชิงเศรษฐกิจ (รวมทัง้ ความสัมพันธในงานบริการของรัฐ) ยอมถูกกระทบ
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โดยผลประโยชนสว นตัวของผูท เ่ี กีย่ วของ เพราะ“ตัวแทน” มักจะกระทําสิ่งที่สนองตอผล
ประโยชนของตนเอง ซึง่ ขัดกับผลประโยชนของ “นายจาง” ยกเวนเมือ่ ถูกผูกมัดดวยขอ
สัญญาวาดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดแจง นายจางจึงจําเปนตองใหตัวแทนอยูใ กลๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เมือ่ ตองมีการชีน้ ํานโยบายกันดวย มิฉะนัน้ ก็จะเสีย่ งวาการชีน้ านั
ํ ้นอาจถูกบิดเบือน
ดวยผลประโยชนสวนตัว เจาหนาทีจ่ ากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการการบริการแหง
รัฐ (State Services Commission) ตางรับทฤษฎีนม้ี าใชในระบบราชการ พวกเขาเห็นวา
ภาคราชการก็มแี นวโนมเชนเดียวกับบริษทั ตางๆ คือจะมีการฉวยโอกาส โดยมีผลประโยชน
สวนตัวของลูกจางของรัฐเปนแรงผลักดัน
ทําใหขดั กับผลประโยชนของนายจางหรือเจา
กระทรวง จึงลงเอยดวยการไรประสิทธิภาพของภาครัฐ
ในชวงค.ศ. 1984 -1990 ในนิวซีแลนดมแี นวคิด 2 อยางที่เกิดขึ้นและเสื่อมความ
นิยมไปติดๆ กัน คือแนวคิดแบบ “นายจาง-ตัวแทน” และแนวทางสังคมนิยม แนวคิดทัง้
สองนัน้ แตกตางกันอยางยิง่ แนวคิดแรกไดรับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปนเพราะได
ประโยชนจากการทีแ่ นวคิดหลังเสือ่ มความนิยมลง เพราะยิง่ ไดเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในยุโรปตะวัน
ออก ก็ยิ่งยากที่จะมีคนรับฟงเหตุผลที่สนับสนุนใหรัฐบาลตองใหบริการตางๆ หรือเขาแทรก
แซงโดยตรงตามแนวสังคมนิยม
หนทางจึงปลอดโปรงสําหรับการยอมรับทฤษฎี “นายจาง-ตัวแทน” ซึง่ จะเปนฐาน
สําหรับการปฏิรปู ภาครัฐตอไป โดยมีกระแสสําคัญ 2 กระแสจากทฤษฎีน้ี คือการผลักดันให
แยกการชี้นําดานนโยบายออกจากวิธกี ารนําผลผลิตไปใหถึงผูบริโภคกับการปรับปรุงสัญญา
การปฏิบัติงานใหรัดกุมชัดเจน (โดยตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานทีว่ า หากไมทําเชนนั้น การชีน้ าและ
ํ
บริการจะถูกบิดเบือนไปโดยผลประโยชนสว นตัวของผูน ําผลผลิตไปใหถึงผูบริโภค)
อาจกลาวไดวา ความคิดทีเ่ ปนพืน้ ฐานทีส่ ําคัญที่สุดของการปฏิรูปคือ การนําวิธีการ
บริหารแบบดัง้ เดิมเขามาในภาครัฐ นัน่ คือ แนวคิดทีว่ า รัฐบาลจะไดรับผลงานที่ดีขึ้น โดย
การแจงใหบรรดา “ผูจัดการ” ทราบวารัฐบาลตองการไดอะไร แลวรัฐบาลวางมาตรการ
สําหรับความรับผิดชอบ พรอมกับสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และจากนัน้ ก็ปลอยให
พวกผูจ ดั การมีอสิ รภาพในการปฏิบตั งิ าน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวโดยปราศจาก
การแทรกแซงทางการเมือง
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5.0 แรงกดดันใหมีการปฏิรูปการศึกษา
5.1 การพิจารณาทบทวนการศึกษาในป 1987
ตนกําเนิดของแรงผลักดันใหมกี ารปฏิรปู การศึกษานัน้ มีหลายประการ บางสวนนัน้
มาจากคําประกาศนโยบายของรัฐบาลเมือ่ ครัง้ เลือกตัง้ ในป 1984 บางสวนมาจากปญหา
การศึกษาที่เห็นๆ กันอยู แตทั้งสองปจจัยกลับไมใชเหตุผลสําคัญเมือ่ ถึงเวลาทีม่ กี ารปฏิรปู
การศึกษาขึน้ มาจริงๆ
เมือ่ ถึงตนป 1987 แรงผลักดันใหมกี ารเปลีย่ นแปลงทางโครงสรางในระบบเศรษฐกิจ
และระบบราชการทัง้ หมดกําลังเหวีย่ งไปเต็มกําลัง คณะกรรมการการบริการแหงรัฐและ
กระทรวงการคลัง (พรอมกับรัฐมนตรีของทัง้ สองหนวยงาน) ไดโนมนาวคณะรัฐมนตรี (โดย
เฉพาะอยางยิง่ ตัวนายกรัฐมนตรีลงั งี) ใหเห็นคลอยตามวา การเปลีย่ นแปลงเฉพาะใน
กรมการศึกษาเพียงแหงเดียวไมเพียงพอ จําเปนตองมีการพิจารณาทบทวนการบริหารการ
ศึกษาในวงกวางขึน้ โดยใหเปนสวนหนึง่ ของโครงการการปฏิรปู ระบบราชการทัง้ หมด วง
การรัฐบาลรูส กึ ทัว่ กันวาถึงเวลาทีจ่ ะตองปรับปรุงการจัดการการศึกษาครัง้ ใหญแลว นายก
รัฐมนตรีลงั งีนน้ั ไมปด บังเลยวา เขาไมพอใจวิธีการพิจารณาตัดสินใจในระบบการศึกษาที่
ชักชาอืดอาด ไมพอใจกับอิทธิพลของสหภาพครูและกับการทีบ่ คุ ลากรทีไ่ รประสิทธิภาพ (ไม
วาครูหรือกรรมการปกครองทีไ่ ดรบั เลือกเขามา) ไดรับการปกปองไมใหถูกปลดออกไปไมวา
จะดวยวิธีใด
การพิจารณาทบทวนเรือ่ งนี้ ยังเปนการแกตา งไดอยางดีตอ การทีม่ ผี วู พิ ากษวจิ ารณ
การศึกษากันมากจนอาจจะเปนอันตรายตอรัฐบาลในขณะที่กาลั
ํ งจะมีการเลือกตั้งในปลาย
ป 1987
โฆษกฝายการศึกษาของฝายคานในรัฐสภาเปนผูท ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงในการ
วิพากษวจิ ารณและทาทายรัฐบาลในเรือ่ ง “มาตรฐานการศึกษา” อันเปนเรือ่ งทีม่ กี ารถกเถียง
โตแยงกันรุนแรง บรรดาผูปกครองและผูนําชุมชนลวนมีความกลัวเกีย่ วกับระบบการศึกษา
โดยทัว่ ๆ ไป แตไมอาจระบุใหแนชัดลงไปไดวากลัวเรื่องอะไร ซึง่ เปนความกลัวทีน่ า แปลกใจ
เมื่อคํานึงถึงวาผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศตางมักจะกลาวชมระบบการศึกษาของนิวซี
แลนดวา ทัง้ ไมแพงและมีคณ
ุ ภาพสูง (OECD 1982)
มีความคาดหวังในระดับหนึ่งวาการพิจารณาทบทวนการศึกษาคงหลีกเลี่ยงไมได
แลว แนนอนวาการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในทีอ่ น่ื ๆ อยางมากมายนัน้ ทําใหประชาชนไมรสู กึ
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แปลกใจทีเ่ ห็นการศึกษาไดรบั การพิจารณาทบทวนดวยเชนกัน กระทรวงการคลังและคณะ
กรรมการการบริการแหงรัฐเปนฝายสนับสนุนอยางแข็งขันใหมีการพิจารณาทบทวนการ
ศึกษา โดยถือเปนวิธกี ารขยายการปฏิรปู ภาครัฐเขาไปในการบริการการศึกษาในระดับทอง
ถิ่น และใหการปฏิรปู การศึกษาไดเขาไปอยูใ นวาระการปฏิบตั งิ านของรัฐบาล ในตอนแรก
นายรัสเซล มารแชล (Russell Marshall) รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการในชวงป 1984
-1987 ไดสนับสนุนใหมกี ารพิจารณาทบทวน แมวา ผลทีอ่ อกมาจะไมใชอยางทีเ่ ขาคาดหวัง
และดูเหมือนเขาถูก ขามหนา ขามตาไปเมื่อมีการกําหนดคณะผูรับผิดชอบและสาระและ
ประเด็นทีใ่ หพจิ ารณาทบทวน
5.2 สาระและประเด็นทีใ่ หพจิ ารณาทบทวน
ผูท ไ่ี ดอา นสาระและประเด็นทีใ่ หพจิ ารณาทบทวน (ภาคผนวก 1) จะเห็นไดวา รัฐบาล
ไดขอ สรุปของการจัดการการศึกษาของรัฐในอนาคตเรียบรอยแลว คือการดึงอํานาจและ
ความรับผิดชอบออกจากระบบราชการสวนกลาง นอกจากนัน้ ในการขอใหเสนอรายงาน
การพิจารณาทบทวนตอรัฐมนตรี 3 คน (ศึกษาธิการ คลัง และการบริการแหงรัฐ) ก็เห็นได
ชัดวารัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการจะไมไดเปนคนคุมเกมส รัฐมนตรีคนอืน่ ๆ และ
กระทรวงของตน (กระทรวงการคลังและการบริการแหงรัฐ) ไดเปนผูกาหนดแนวทางหลั
ํ
ก
แทน และคราวนีท้ ง้ั สองตางตองการเห็นการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ จริง
ในสาระและประเด็นทีใ่ หพจิ ารณาทบทวนนัน้ ไดวพิ ากษวจิ ารณกรมการศึกษาอยาง
รุนแรง และบอกไวอยางชัดแจงวามีความตัง้ ใจทีจ่ ะเพิม่ อํานาจใหแกสถาบันการศึกษาใน
ระดับทองถิ่น และมีนยั ทางออมวาจะลดอํานาจของคณะกรรมการการศึกษาและกรมการ
ศึกษา ประเด็นโตแยงในเรือ่ งการกระจายอํานาจสวนใหญไดรับการเห็นชอบจากวงในของ
รัฐบาลกอนทีจ่ ะเริม่ การพิจารณาทบทวนเสียอีก และนาสังเกตวา สาระและประเด็นทีใ่ ห
พิจารณาทบทวนไมไดกลาวถึงครู นักเรียน หรือการเรียนรูข องนักเรียน
5.3 ทัศนะของกระทรวงการคลังในเรือ่ งการศึกษา
ในขณะทีม่ กี ารแถลงเรือ่ งการพิจารณาทบทวนนัน้
ไมมใี ครทราบทัศนะของคณะ
กรรมการการบริการแหงรัฐหรือกระทรวงการคลังในเรือ่ งการศึกษามากนัก ตอมาในป 1987
ความคิดเห็นโดยละเอียดของกระทรวงการคลังก็ไดถกู เปดเผยโดยเอกสารของกระทรวงฯเอง
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ซึง่ หนาถึง 200 หนา ซึง่ เปนเอกสารเกีย่ วกับประเด็นทางการศึกษาทีจ่ ดั เตรียมไวสาหรั
ํ บการ
บรรยายสรุปใหรฐั บาลใหมทก่ี ําลังเขารับหนาที่ (Treasury 1987) เอกสารดังกลาวใชเวลา
หลายเดือนในการวิจยั และตระเตรียม
และเปนสิ่งที่แสดงถึงการใชแนวทางตลาดเสรีใน
ระบบการศึกษาอยางชัดเจนและรอบดานทีส่ ดุ เทาทีเ่ คยมีมาในนิวซีแลนดในเวลานัน้ แนว
คิดเรื่องนี้และเอกสารดังกลาวทําใหกรมการศึกษาและรัฐมนตรีมารแชลผูเปนเจากระทรวง
ประหลาดใจมากเพราะไมเคยทราบมากอนเลยวาเจาหนาที่ของกระทรวงการคลังไดทํางาน
กันอยางกวางขวางลึกซึง้ ในเรือ่ งนโยบายการศึกษา
นักวิชาการบางคนไดรว มผลักดันดวยการสนับสนุนอยางเต็มที่ และอางวากระทรวง
การคลังไดวางแผนทีจ่ ะเขามาแทรกแซงในดานการศึกษามานานแลว
นักวิเคราะหของ
กระทรวงการคลังไดตั้งคําถามมานานแลวในเรือ่ ง “การคุมคาเงิน” ทีช่ าวนิวซีแลนดจะไดรบั
จากการลงทุนไปในการศึกษา รัฐบาลของนายลังงีก็ตั้งใจวาจะตองทบทวนนโยบายการใช
จายดานสังคมกันใหมถาหากไดเปนรัฐบาลตอไปหลังการเลือกตั้งป 1987 กระทรวงการ
คลังไดลงมือจัดทําเอกสารนโยบายการศึกษามากอนจะมีการประกาศพิจารณาทบทวนการ
บริหารการศึกษา การทีร่ ฐั บาลประกาศการพิจารณาทบทวนเปนเพียงการเปดโอกาสอีก
ครัง้ หนึง่ ใหกระทรวงการคลังมีอทิ ธิพลเหนือกระบวนการพิจารณาทบทวนนัน้ เอง เจาหนาที่
ของกระทรวงการคลังที่อยูในสํานักเลขานุการการพิจารณาทบทวนการศึกษาก็เปนหนึ่งในผู
เขียนเอกสารบรรยายสรุปเกีย่ วกับประเด็นทางการศึกษาสําหรับการเลือกตั้งป 1987 นัน่ เอง
5.4 การบริหารการศึกษา
เสียงสนับสนุนใหมกี ารปฏิรปู การศึกษาในป 1987 สวนใหญมาจากวิธกี ารจัดศึกษา
ของชาติทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ 110 ปมาแลว พระราชบัญญัติวาดวยการศึกษาป 1877 ใหนํา
อํานาจดานตางๆ จากจังหวัดมาแบงสรรกันระหวางกรมการศึกษาในสวนกลาง กับคณะ
กรรมการการศึกษาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ในทองถิน่ ซึง่ มีอยูด ว ยกัน 10 คณะ ความขัดแยง
ตึงเครียดจึงเปนเรือ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งไมได และเกิดขึน้ ในแทบจะทันที เมือ่ หนวยงานของรัฐบาล
ในสวนกลางเห็นวาจะตองกุมอํานาจของกระทรวงใหมน่ั คงขึน้ แตคณะกรรมการการศึกษา
ตอตาน โดยไดแรงหนุนจากบรรดาผูท ส่ี นับสนุนระบบบริหารจังหวัดแบบเกา
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ในอดีตก็ไดมกี ารพิจารณาทบทวนเรือ่ งการบริหารศึกษากันมาหลายครัง้ แลว (ครั้ง
สําคัญๆ คือในป 1912, 1930, 1962, 1973-4) ซึง่ ตางเสนอใหเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ
ระหวางกระทรวงฯ กับคณะกรรมการหลายประการ แตไมมีรัฐบาลใดนําไปปฏิบัติ รัฐบาล
มีเวลาบริหารประเทศเพียงครั้งละ 3 ป และโดยธรรมชาติของการเมืองระบบพรรคนั้น เมือ่ มี
การเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งสําคัญ ก็มีโอกาสที่ฝายที่ไมเห็นดวยจะทําใหกลายเปนเรือ่ งใหญขน้ึ
จนไมเปนผลดีตอการเลือกตั้งครั้งตอไป หรือมิฉะนัน้ ก็ทําใหการอภิปรายในสภายืดเยือ้ ออก
ไปจนมีเรือ่ งอืน่ ทีส่ าคั
ํ ญกวาเขามาแทน หรือจนเปลีย่ นรัฐบาลไปเอง
5.5 กรมการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษา
กรมการศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป น มื อ ปฏิบัติงานใหกับรัฐบาลนั้น ไมคอยมีค นชอบนัก
คนไมคอยชอบรัฐบาลกลางอยูแลว และ “ระบบราชการ” มักตกเปนเปาใหผูคนวิพากษ
วิจารณแมจะไมรนุ แรงนัก เนือ่ งจากระบบราชการมักจะใหคาตอบปฏิ
ํ
เสธกับคนที่ตองการ
ใหรฐั เพิม่ เงินสําหรับใชจา ยในเรือ่ งบางอยางใหมากขึน้ แตผคู นเหลานีไ้ มทราบวา กรมฯ มี
อํานาจใชเงินเฉพาะสวนทีร่ ฐั บาลจัดสรรมาให และจะเอาไปใชจา ยไดเฉพาะตามวิธกี ารทีร่ ฐั
บาลอนุญาต นอกจากนัน้ กรมการศึกษา ก็เชนเดียวกับหนวยงานอืน่ ๆ คือยังตองทนทุกข
กับกฎระเบียบของทุกเรือ่ งทุกดานทีน่ บั วันก็ยง่ิ เพิม่ มากขึน้ ๆในแตละป ตลอดจนการตัดสิน
ใจทัง้ หลายก็ดเู หมือนจะตองใชเวลาเนิน่ นานยืดเยือ้ (ซึง่ บอยครัง้ เปนเพราะจะตองสงขึน้ ไป
พิจารณาถึงระดับรัฐมนตรี)
สวนคณะกรรมการการศึกษาทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ เขามาในทองถิน่ กับผูร ว มงานในทีม ก็
มีศัตรูดวยเชนกัน โจษจันเปนตํานานไดถงึ เรือ่ งทีพ่ วกเขาทํางานไรประสิทธิภาพ และเรือ่ ง
กฎระเบียบหยุมหยิมนาเบือ่ หนาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา 2300
แหง ครูในโรงเรียนเหลานั้น และชุมชนทีเ่ กีย่ วของจะรูส กึ มากเปนพิเศษ ยิง่ ชุมชนทีม่ ผี ปู ก
ครองเปนคนทีม่ กี ารศึกษาดีกวาปกติกท็ นไมไดมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทีต่ อ งมาถูกเสมียนของคณะ
กรรมการคอยควบคุม ไมวา จะเปนเรือ่ งเล็กเรือ่ งใหญ ตัง้ แตการรับครูใหมไปจนถึงการซอม
กระจกหนาตางทีแ่ ตกไป
ในป 1987 ความขัดเคืองไมพอใจทีม่ อี ยูใ นระดับทองถิน่ จึงมาประจวบเหมาะกับ
การมีรฐั บาลทีเ่ อาจริงเรือ่ งการปฏิรปู
“ในขณะทีน่ ายกรัฐมนตรีลงั งีเดินทางไปทัว่ ประเทศ
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เพื่อหารือกับผูปกครองและกลุมการศึกษาตางๆ เขาไดพบกับทํานบของการวิพากษวจิ ารณ
ซึง่ ลวนเปนเรือ่ งเดียวกัน ดูเหมือนวาสิ่งที่ประชาชนตองการก็คือ ใหมอี สิ รภาพจากขอจํากัด
ตางๆ และการถูกควบคุมจากผูท อ่ี ยูห า งพืน้ ที่ เชน คณะกรรมการและกรมการศึกษา” (แนช
1989)
5.6 การบริหารการศึกษาในสวนทีเ่ กีย่ วกับ “วาระการตัดสินใจ”
จอหน คิงดอม (John Kingdom) (1984) ผูศ กึ ษาเกีย่ วกับนโยบายของรัฐในสหรัฐ
อเมริกา ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทีร่ ฐั บาลตองจัดวาระหรือลําดับเรือ่ งทีจ่ ะตองทํา
ไมมีรัฐบาลใดสามารถทําทุกเรือ่ งไดในเวลาเดียวกัน รัฐบาลใดที่ศูนยกลางของอํานาจตอง
มาคอยตัดสินใจวา มีเรือ่ งอะไรบางทีจ่ ะตองนํามาพิจารณาตัดสินใจ ก็จะตองมีเรือ่ งใหจดั
เรียงลําดับความสําคัญเรงดวนอยูตลอดไป
“ วาระ ….. คือรายการของเรือ่ งหรือปญหาทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐ และบุคคล
นอกรัฐบาลทีม่ คี วามสัมพันธใกลชดิ กับเจาหนาทีเ่ หลานัน้ กําลังใหความสนใจอยาง
จริงจังในชวงเวลาหนึง่ ๆ … วาระของรัฐบาล คือรายการของเรือ่ งทีก่ าลั
ํ งไดรับความ
สนใจ และวาระการตัดสินใจ คือ รายการของเรือ่ งทีอ่ ยูใ นวาระของรัฐบาลแลว
และกําลังรอการตัดสินใจ ” (Kingdom, pp. 4)
ถาเรือ่ งยังไมเขาอยูใ นวาระ ก็จะไมไดรบั การพิจารณา ทั้งตัวกระบวนการและผูมีสวน
รวมในกระบวนการตางมีบทบาทในการเลือกวาสิ่งใดบางสมควรนํามาพิจารณา (นํามาอยู
ในวาระของรัฐบาล) และสิ่งใดบางที่จะตองลงมือดําเนินการ (วาระสําหรับตัดสินใจ)
กระบวนการปฏิรปู ระบบราชการหมายถึงการบริหารการศึกษา (รวมทัง้ กระทรวงอืน่ ๆ ทัง้
หมด) ถูกนํามาอยูใ นวาระแลว สวนโครงรางของสาระและประเด็นทีจ่ ะพิจารณาทบทวน
แสดงใหเห็นวา บรรดารัฐมนตรีตา งก็ไดถกู โนมนาวแลววา ภาระหนาทีค่ วามรับผิดชอบของ
กรมการศึกษาจะถูกดึงออกไปใหสถาบันอืน่ ๆ
ยังเปนทีถ่ กเถียงกันอยูว า การปฏิรปู การศึกษานัน้ ในเนือ้ หาทีแ่ ทแลวมิใชการปฏิรปู
การศึกษาเลย แตเปนเพียงการปฏิรปู หนวยหนึง่ ของระบบราชการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนมาก
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เนือ่ งจากเขาไปแตะในเรือ่ งทีช่ มุ ชนกําลังไมพอใจกับสิง่ ทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั
แนนอนวาผูม ี
บทบาทสําคัญยอมมีวัตถุประสงคนานาประการ แตมเี พียงไมกป่ี ระการทีป่ ระชาชนเห็นได
ชัดเจน คือ
•!กระทรวงการคลังตองการประหยัดงบประมาณใหได การประหยัดทําได
ในบางเรือ่ ง แตทกุ อยางถูกปรับใหเทไปใหทโ่ี รงเรียน การประหยัดใน
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสารพัดชางนาจะทําไดในระบบเกาเทาๆ กับใน
ระบบใหม
•!รัฐบาลตองการใหการปฏิรูประบบราชการซึมแทรกเขาไปในวงการการ
ศึกษา ตองการลดกฎระเบียบ ใหภาระหนาที่และการตัดสินใจมีความ
โปรงใส ยกเลิกขัน้ ตอนในการบริหารทีม่ มี ากเกินไป และลดการสูญเสีย
งบประมาณไปกับคาดําเนินการ
•!มีขอ สรุปดานอุดมการณจากกระทรวงการคลังและทีอ่ น่ื ๆ (และรัฐบาลเห็น
ดวยแลว) วาควรมีการแยก “การแนะนําดานนโยบาย” ออกจาก “การ
ปฏิบัติ” ใหสําเร็จภารกิจ
ํ
นการศึกษาตางๆ รวมทัง้ ครู ตางตองการมีอํานาจ
•!บรรดาผูนาในสถาบั
มากขึ้นและเปนอิสระในการดําเนินงานมากขึน้ พวกเขาเชือ่ วาขอจํากัดมี
สาเหตุมาจากการควบคุมจากสวนกลาง ทําใหไมสามารถตัดสินใจทีจ่ ะให
ประโยชนสาหรั
ํ บนักเรียนมากทีส่ ดุ
•!ผู ป กครองต อ งการมี สิ ท ธิ มี เ สี ย งมากขึ้ น ในเรื่ อ งการศึ ก ษาสําหรั บ บุ ต ร
หลาน
ความตองการนานาประการของบรรดาผูม บี ทบาทสําคัญมาบรรจบกันดวยดี พวก
เขาตางตองการเห็นผลดีที่จะเกิดจากการลดขนาดและอํานาจของหนวยราชการดานการ
ศึกษา ผลประโยชนรว มกันนีท้ ําใหเกิดสายใยที่คอยเชื่อมประสานเหลาผูรวมงาน ให
สามารถทํางานทามกลางความขัดแยง จนกระทัง่ สามารถหาขอประนีประนอมทีต่ า งยอมรับ
กันได
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ในวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.1987 หนึง่ เดือนกอนการเลือกตัง้ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.
1987 นายกรัฐมนตรีลงั งี ไดประกาศแตงตั้ง “คณะทํางานเพือ่ พิจารณาทบทวนการบริหาร
การศึกษา” สิง่ ทีท่ าให
ํ คนแปลกใจกันมาก คือตัวประธานของคณะทํางานซึง่ ไมใชนกั การ
ศึกษา แตเปนนักธุรกิจ ชือ่ ไบรอัน ปคอท (Brian Picot) ชือ่ ของ ปคอท จึงสือ่ นัยวามีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นไปในแนวทางใหม และเมื่อถึงตอนนี้ก็เปนที่ชัดเจนแลววา การศึกษาเปน
เรือ่ งทีไ่ ดเขาไปอยูใ น “วาระสําหรับตัดสินใจ” แลว และจะมองการศึกษาดวยทัศนะทีไ่ ม
เหมือนเกา คือมองที่วิธีการจัดการและประสิทธิภาพ
กอนหนานัน้ ชุมชนและหนวยราชการดานการศึกษาเองก็ไมมกี ารผลักดันใหปฏิรปู
การบริหารศึกษามากมายนัก แตหลังจากคณะทํางานของปคอทเริม่ งาน กระแสวิพากษ
วิจารณระบบทีใ่ ชอยูก ถ็ ง่ั ทนเขามา นายกรัฐมนตรีลงั งีกเ็ ขาใจ และใชประโยชนจากขอ
วิพากษวจิ ารณเหลานัน้ โดยใชเปนเสียงสนับสนุนที่ไดมาอยางไมคาดคิดและอยางทวมทน
เพือ่ ใหมกี ารเปลีย่ นแปลง
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6.0 การวางรูปแบบการปฏิรูป
6.1 องคประกอบของคณะทํางานและเจาหนาที่
องคประกอบของคณะทํางาน เปนการผสมและสมดุลที่คอนขางแปลก โดยในคณะ
กรรมการพิจารณาทบทวนการศึกษาของนิวซีแลนดนน้ั ประกอบดวยนักการศึกษา 2 คน นัก
ธุรกิจ 2 คน (โดยคนหนึ่งเปนประธาน) และชาวเมารี 1 คน1 กําลังสําคัญของคณะทํางาน
อยูท ส่ี ํานักเลขานุการของคณะฯ ซึง่ มีผแู ทนจากกรมการศึกษา คณะกรรมการการบริการ
แหงรัฐ และกระทรวงการคลัง แหงละ 1 คน เจาหนาทีอ่ าวุโสระดับกลางทัง้ 3 คนนี้ เปนผูท ่ี
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลและงานวิเคราะหในแผนกตาง ๆ ของกระทรวง และเขาถึงหัวหนา
แผนกตางๆ และรัฐมนตรีของตนได และตามที่ไดตั้งขอสังเกตไวในขอ 5 นัน้ เจาหนาที่
ของกระทรวงการคลังเปนหนึ่งในคณะผูเขียนเรื่องนโยบายการศึกษาซึ่งเปนเอกสารบรรยาย
สรุปสําหรับรัฐบาลชุดใหมหลังการเลือกตัง้
บทบาทของเจาหนาที่ดังกลาวในกระบวนการพิจ ารณาทบทวนไมควรไดรับการ
ประเมินตําเกิ
่ นไป ในนิวซีแลนดนน้ั เจาหนาทีท่ ม่ี คี วามสามารถจริงๆ และเขาถึงรัฐมนตรีได
จะสรางชื่อเสียงในฐานะผูใหคาแนะนํ
ํ
าที่ดีและนาเชื่อถือได โดยไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่
และระดับชั้นของตน เจาหนาที่ 2 คนจากคณะกรรมการการบริการแหงรัฐ และโดยเฉพาะ
อยางยิง่ คนจากกระทรวงการคลัง ไดทางานร
ํ
วมกันอยางใกลชดิ ในการใหคําแนะนําตอรัฐ
มนตรีคนสําคัญๆ (มิใชเฉพาะรัฐมนตรีของตนเทานัน้ ) โดยทํานอกเหนือและเปนอิสระจาก
งานของคณะทํางานฯ ตามปกติ ซึง่ ชวยสรางและปรับทัศนะของรัฐมนตรีได ในขณะทีง่ าน
พิจารณาทบทวนคืบหนาไปเรือ่ ยๆ และในทางกลับกันก็ไดนําสิ่งที่ไดมาจากการพูดคุยกับรัฐ
มนตรีเหลานัน้ มาชวยปรับปรุงการพิจารณาทบทวนนัน้ ดวย นับวาเปนวิธกี ารโนมนาวที่
สมาชิกคณะทํางานฯ เองก็ไมลว งรู
6.2 คณะทํางานฯ และรัฐบาล

1

หมายเหตุของบรรณาธิการ (ฉบับภาษาอังกฤษ) : เมารีเปนกลุมชาวพื้นเมืองชนกลุมนอยในนิวซีแลนด การริเริ่ม
นโยบายใหมๆ ในนิวซีแลนดมกั จะใหมผี แู ทนของชาวเมารีเขารวม เพื่อเปนการแกตัวที่ในอดีตชาวเมารีถูกกีดกัน ไมได
รับความเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจ และไมมีสวนเทาที่ควรในกระบวนการทางการเมือง
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รัฐบาลพรรคแรงงานเขามามีอํานาจไดอีกครั้งหนึ่งหลังการเลือกตั้งป 1987 และลังงี
มาเปนนายกรัฐมนตรีตอ ไป เขาตัดสินใจเปนรัฐมนตรีศกึ ษาธิการเองอีกตําแหนงหนึง่ ซึง่ ทํา
ใหเปนที่ประหลาดใจแตสงผลอยางกวางไกล เรือ่ งนีจ้ ําเปนที่จะตองเขาใจถึงความสําคัญ
ของการตัดสินใจครั้งนี้ ตามระบบรัฐบาลของนิวซีแลนดนน้ั (ซึ่งเปนระบบรัฐสภาเดียว มี
รูปแบบเหมือนของอังกฤษ และคณะรัฐมนตรีมบี ทบาทสูง) นายกรัฐมนตรีจะมีอานาจที
ํ
ไ่ ม
เปนทางการอยูม าก เมื่อนายกรัฐมนตรีดารงตํ
ํ าแหนงรัฐมนตรีศกึ ษาธิการเสียเอง นายก
รัฐมนตรีลงั งีทําใหรฐั มนตรีคนอืน่ ๆ เกือบจะไมสามารถ “เขามายุง ” กับการศึกษาเลย ไม
ทราบเหตุผลแนชดั วาทําไมลังงีจงึ เขามาคุมการศึกษาเสียเอง เหตุผลที่นาจะเปนไปไดมาก
ที่สุดคือ เปนเรื่องของความไมพอใจผลงานของรัฐมนตรีมารแชลผสมกับความสนใจสวนตัว
และตองการปกปองทรัพยากรทางการศึกษาไวจากการรุกคืบของกระทรวงการคลัง
จนปลายป 1987 ก็ยงั ไมชดั วานายกรัฐมนตรีลงั งีมที า ทีอยางไรแน แตแนวคิดของ
คณะทํางานมีความชัดเจนมากขึน้ คือ ตองการใหโรงเรียนทุกแหงไดปกครองตนเอง โดยไม
ตองมีตวั กลางระหวางโรงเรียนกับกรมการศึกษา แตในฐานะทีเ่ ปนนายกรัฐมนตรีและรัฐ
มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ลังงีสามารถใชสิทธิยับยั้งหรือวีโตเรื่องอะไรก็ไดที่คณะ
ทํางานเสนอมา
“นายกรัฐมนตรี ไดรบั ฟงขอโตแยงตางๆ แตไมแจงทาทีของตนเองใหใครรู
แลววันหนึง่ เขาก็บอกวา “เราตองการประชาธิปไตยมากขึ้น ไมใชนอยลง ปคอท
ตองการประชาธิปไตย ผมก็เชนกัน ฉะนั้น ลงมือกันเถอะ” (McQueen 1991)
รายงานของคณะทํางาน (Picot 1988) เปดเผยออกมาในเดือนพฤษภาคม 1988
เพียงไมกเ่ี ดือน หลังจากรัฐบาลของลังงีกลับเขามาดวยคะแนนเสียงขางมากในสภา การ
เปลีย่ นแปลงจะตองคืบหนาไปอยางรวดเร็ว อธิบดีบิล เรนวิค (Bill Rendwick) แหง
กรมการศึกษา อาจเปนอุปสรรคสําคัญแตเขาก็ขอลาออกไปเสียกอน และจะตองแตงตั้ง
คนใหมเขามาแทน
6.3 สิง่ ทีร่ ายงานพูดถึง
รายงานไมไดหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหนากับความยุงยากใดๆ
คณะกรรมการการศึกษาและกรมการศึกษาไวอยางอยางรุนแรง
#"

มีการวิพากษวจิ ารณ
แมจะไมเอยถึงตรงๆ
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กลาวอยางตรงไปตรงมาที่สุดก็คือ รายงานเสนอวา ถาไมยกเลิกคณะกรรมการการศึกษา
ไปก็ตอ งโยนรายงานฉบับนีท้ ง้ิ ไปเลย แตคณะทํางานก็รูอยูแลวตั้งแตกอนเปดเผยรายงาน
วารัฐบาลจะสนับสนุนในสิง่ ทีพ่ วกเขาเสนอขึน้ มา
คณะทํางานชีใ้ หเห็นวา มีเรื่องที่เปนจุดออนอยางรุนแรงอยู 5 ประการ คือ
•!กระบวนการตัดสินใจทีเ่ ขามารวมศูนยมากเกินไป มีการตัดสินใจทีซ่ ้ําซอน ชักชา
เปราะบางตอกลุมกดดัน (pressure group) รัฐมนตรีตอ งเขามาเกีย่ วของมาก
เกินไป ทําใหเกิดวัฒนธรรมทีต่ อ งพึง่ พิงกันมากเกินไป เชน เรื่องครูขอลาพักรอน
โดยได รั บ เงิ นเดื อ นเต็ มอาจตองสงขึ้นไปใหสานั
ํ กงานใหญของกรมการศึกษา
พิจารณา
•!มีความยุง ยากซับซอน มีการตัดสินใจที่ไมเปนเอกภาพและไมประสานกันใหดี
และตองทํางานซํ้าซอน เชน การออกแบบตึกของโรงเรียนอาจดําเนินการโดย
สถาปนิกของคณะกรรมการการศึกษา ซึง่ จะไดรบั การพิจารณาจากสถาปนิกคน
อืน่ ๆ อีก ทั้งในสํานักงานสวนภูมภิ าค และทีส่ ํานักงานใหญของกรมการศึกษา
•!ขาดขอมูลและทางเลือก รวมถึงการขาดขอมูลเกีย่ วกับมาตรฐานของผลงานของ
นักเรียน
•!ขาดวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ เพราะหนาที่ความรับผิดชอบไมชัด
เจน ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของงานทีจ่ ะทํากอน-หลัง ขาดความรับผิด
ชอบ และไมคอ ยมีขอ จูงใจใหจดั การอยางมีประสิทธิภาพ
และผูร บั บริการไมรกั ใครชอบพอและไมพอใจในผลงาน
•!มีความรูสึกไรอานาจ
ํ
โดยเฉพาะในกลุมผูปกครอง
ความจริงรายงานฉบับนี้จะแนะนําใหปฏิรูปเฉพาะกรมการศึกษาและคณะกรรมการ
การศึกษาก็ได แตก็ไมไดทําเชนนัน้ และยังไปไกลถึงขัน้ เสนอใหยกเลิกไปทัง้ สองอยาง ราย
งานเสนอใหรอ้ื โครงสรางการบริหารการศึกษาอยางถึงรากถึงโคน หนวยพื้นฐานจะตองเปน
สถาบันการศึกษาทีเ่ ปนเอกเทศ (“ นี่คือแหลงที่จะไดผลประโยชนโดยตรงมากที่สุดในผลงาน
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ทางการศึกษา และมีขอ มูลทีด่ ที ส่ี ดุ เกีย่ วกับสถานการณในทองถิน่ ” Picot 1988 p. xi) จะ
ตองไมมีหนวยงานทางการศึกษาในระดับทองถิน่ มาเปนตัวกลางระหวางสถาบันการศึกษาที่
เปนเอกเทศกับรัฐบาล
สถาบันแตละแหง ไมวา จะเปนศูนยเด็กกอนวัยเรียน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย
จะถูกควบคุม นโยบายทัว่ ไปโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (board of trustees) ซึ่งได
รับเลือกตัง้ จากผูป กครองของนักเรียนในโรงเรียนนัน้ ๆ และตองมาจากกลุมผูปกครองนั้นๆ
ภารกิจประจําวันของสถาบันการศึกษาและการนํานโยบายไปปฏิบัติจะเปนความรับผิดชอบ
ของอาจารยใหญ “ธรรมนูญ” ซึ่งจะตองกําหนดขึน้ จากการหารือกับชุมชนทีส่ ถาบันนัน้ ๆ
ตั้งอยู จะเปนสิง่ ทีก่ ําหนดขอบเขตความรับผิดชอบและเปาหมายของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน รายงานฯ จงใจไมแตะตองเรือ่ งการจัดการในเรือ่ งเงือ่ นไขและการวาจางครู คณะ
กรรมการการศึกษาและกรมการศึกษา (Department of Education) จะถูกยุบ และปรับ
ปรุงโครงสรางใหมเปนกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ทุกสิง่ ทุกอยางจะ
ตองสําเร็จเรียบรอยและดําเนินการไดในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1989 ซึง่ เปนเวลาเพียง 18
เดือนหลังจากมีรายงานออกมา
นาจะตั้งขอสังเกตดวยวา ในนิวซีแลนดนน้ั ผูท จ่ี ดั การเรือ่ งบริการใหประชาชนไมมี
สิง่ ใดทีต่ ดิ ฝงแนนจนไมสามารถริเริม่ นวัตกรรมได ในทางตรงกันขาม เมือ่ มีการปลอยเสรี
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ นัน้ ผลอยางหนึ่งที่ไดมาก็คือ มีความคิดใหมๆ พรัง่ พรูมาจากบรรดาผูจ ดั
การ จึงเปนไปไดวา คณะกรรมการการศึกษาและกรมการศึกษาก็อาจเปลีย่ นไปในทํานอง
นีไ้ ดเชนกัน ถาหากไดรับคําสั่ง แรงจูงใจ และอิสรภาพทีจ่ ะลงมือทํา แตพวกเขาไมไดรบั
โอกาสใดๆ
6.4 ปฏิกิริยาของประชาชน
รัฐบาลใหเวลา 8 สัปดาหเพื่อเปดโอกาสใหยื่นเรื่องแกไขรายงานในประเด็นใดก็ได
และมีผตู อบสนองเขามาอยางทวมทน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1988 รัฐบาลออกหนังสือปก
ขาวชือ่ “โรงเรียนในอนาคต” (Tomorrow’s Schools) เปนการประกาศการตัดสินใจขั้นสุด
ทาย (Lange 1988) ขอเสนอแนะทีส่ าคั
ํ ญทัง้ หมดไดรบั การยอมรับ รวมทัง้ กําหนดเสน
ตายสําหรับการปรับปรุงโครงสรางของกรมการศึกษา ในวันที่ 1 ตุลาคม 1988 มีการโฆษณา
#$
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รณรงคอยางกวางขวาง ชุมชนตอบสนองโดยสนับสนุนอยางทวมทน “จึงพิสจู นไดวา เปน
ไปไมไดที่จะมีอุปสรรคสําคัญตอการปฏิรปู ทีเ่ สนอไวน้ี แตเปนไปไดวา คนสวนใหญเห็นดวย
กับการเปลีย่ นแปลงเพราะพวกเขาเขาใจการเปลีย่ นแปลงเหลานัน้ ” (Nash 1989) สวน
ความหวังที่จะมีศูนยทางการเมืองเพื่อคัดคานขอเสนอแนะเหลานี้ก็สลายไปกอนหนานี้
หลายเดือนแลว เมือ่ ดร. ล็อกวูด สมิธ (Dr. Lockwood Smith) โฆษกของฝายคานใน
เรือ่ งการศึกษา ออกมาประกาศใหความสนับสนุนขอเสนอแนะของปคอท
6.5 อธิบดีกรมการศึกษาคนใหม
ดร. รัส บัลลารด (Dr. Russ Ballard) อธิบดีกรมปาไมซง่ึ เปนผูเ ชีย่ วชาญดานการ
จัดการ แตไมเคยมีประสบการณดา นการบริหารการศึกษา ไดรบั เชิญเขามารวมทํางาน โดย
เปนทีเ่ ขาใจกันวาเขาจะรับผิดชอบนําการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องตางๆ ตามขอเสนอใน
รายงานของคณะทํางานฯ ไปปฏิบัติ การประกาศแตงตั้งดร. บัลลารด เปนอธิบดีกรมการ
ศึกษาคนสุดทายก็ทําในวันเดียวกับทีอ่ อกหนังสือปกขาว “โรงเรียนในอนาคต”
6.6! การปฏิรปู การศึกษาอืน่ ๆ : ระดับกอนวัยเรียนและอุดมศึกษา
คําแถลงนโยบายของรัฐบาลเมือ่ เลือกตัง้ ป 1987 รวมถึงการพิจารณาทบทวนการ
ศึกษาระดับกอนวัยเรียน ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาในโรงเรียนดวย ลังงีและรัฐมนตรี
คนสําคัญอืน่ ๆ นัน้ ยึดมัน่ ในทัศนะแบบนักจัดการมาก เห็นวาการบริหารจะไดผลที่สุดเมื่อมี
การตัดสินใจที่จะลดกฎระเบียบลงจนใกลเคียงกับการปฏิบัติที่สุดเทาที่จะเปนไปได การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในแงมมุ นี้ (การลดอํานาจ) มีทา ทีวา จะไดรบั ความนิยมมาก การพิจารณา
ทบทวนในอีก 2 เรือ่ งขางลางนี้ เริม่ ตนในป 1988 โดยเปนสวนหนึง่ ของโครงการปฏิรปู การ
ศึกษา
ในการพิจารณาทบทวนการศึกษาระดับกอนวัยเรียน สส. หญิงของรัฐบาลมีอทิ ธิพล
มาก นับวาโชคดีที่กลุมนี้ไดดร. แอนน มีด้ (Dr. Anne Meade) มาเปนประธานของการ
พิจารณาทบทวน ดร.มีด้ (ปจจุบนั เปนผูอ ํานวยการของสภาวิจยั ทางการศึกษาของนิวซี
แลนด) เปนนักการศึกษาระดับกอนวัยเรียนผูม ชี อ่ื เสียง และกําลังจะเขารับตําแหนงที่
ปรึกษาในสํานักนายกรัฐมนตรี ดร.มี้ดมีสายสัมพันธอันดีกับสส.ของรัฐบาล สามารถติด
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ตามความคืบหนาของการพิจารณาทบทวนของกลุม อืน่ ๆ
ในรายงานของดร.มีด้ เรือ่ ง
“Learning to be More” (Meade 1988) ไดคํานึงถึงแนวทางของคณะทํางานของปคอท
ดวย และรายงานนีก้ ไ็ ดรบั การสนับสนุนอยางไมเปนทางการจากนายกรัฐมนตรีแลว และ
เชนเดียวกับกรณีของรายงานของปคอท (Picot Report) หลังจากนัน้ ไมนานนัก รายงาน
ฉบับนีก้ ม็ หี นังสือปกขาวชือ่ “กอนหาขวบ” (Before Five) ตามออกมาในเดือนมกราคม
ค.ศ.1989 (Lange 1989) การตัดสินใจทีส่ าคั
ํ ญๆ ก็อยูใ นแนวเดียวกับ “โรงเรียนใน
อนาคต” นัน่ เอง การตัดสินใจที่สําคัญก็คือ ศูนยที่ใหบริการการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัย
เรียนทีม่ อี ยูห ลากหลายรูปแบบ (รวมถึงสถาบันเอกชนทีจ่ ดั ทําเพือ่ แสวงหากําไร) นัน้ ในที่
สุดแลวควรไดรับการปฏิบัติและงบประมาณที่คลายคลึงกันทั้งหมด
การพิจารณาทบทวนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนกั วิชาการดานการจัดการมาเปน
ประธาน คือ ศาสตราจารยแกรี ฮอวก (Professor Gary Hawke) รายงานของเขา (Hawke
1988) จัดทําโดยไมไดหารือกับสถาบันอุดมศึกษาเลย จึงไดรับปฏิกิริยาในทางลบมากเมื่อ
พิมพออกมาในเดือนกันยายน
ค.ศ.1988
โดยเฉพาะอยางยิง่ จากมหาวิทยาลัยตางๆ
มหาวิทยาลัย 2 แหงฟองรัฐบาลและขอใชอํานาจศาลสั่งใหตองมีการหารือกันตอไป เอกสาร
การหารือชือ่ “การเรียนรูเ พือ่ ชีวติ ” (Learning For Life) ตีพมิ พออกมาในเดือนกุมภาพันธ
ค.ศ.1989 และหนังสือปกขาวชือ่ “การเรียนรูเ พือ่ ชีวติ 2” (Learning For Life II) ออกตาม
มาในกลางป 1989 คณะอนุกรรมการของคณะรัฐมนตรีซง่ึ นําโดยฟล กอฟฟ (Phil Goff) ซึง่
เปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตองประชุมทุกสัปดาหในชวงนีเ้ พือ่ รับรายงาน
จากเจาหนาทีแ่ ละคณะทํางานตางๆ พรอมทั้งตรวจสอบการตัดสินใจที่จําเปนสารพัดเรือ่ ง
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะตองเริม่ ตัง้ แต 1 มกราคม ค.ศ.1991 นัน้ รวมถึงเรือ่ งตอไปนี้ คือการตั้ง
สํานักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานแหงชาติ (National Qualification Authority)
วิทยาลัยสารพัดชางและวิทยาลัยครูจะถูกควบคุมโดยสภาและเปนเอกเทศจากกัน ในรูปแบบ
เดียวกับมหาวิทยาลัย การใชระบบจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาจากตัวหลักสูตรและ
จํานวนนักศึกษา การใหนกั ศึกษาตองจายคาเลาเรียนบางสวนโดยการจายคาธรรมเนียมตาม
จํานวนมาตรฐาน และการจัดตัง้ โครงการเงินกูเ พือ่ การศึกษาสําหรับนักศึกษา โดยรัฐบาลจะ
ใหการสนับสนุนในสวนนี้
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กลาวโดยสรุปก็คือ การปฏิรปู การศึกษาในทัง้ 3 ระดับ (การศึกษากอนวัยเรียน การ
ศึกษาในโรงเรียน และอุดมศึกษา) มีสิ่งที่เหมือนกันอยู 3 ประการ แนวทางการจัดการจะ
ดึงอํานาจการตัดสินใจออกไปจากหนวยงานกลางหรือสวนภูมิภาคไปสูระดับตัวสถาบันการ
ศึกษาแตละแหง เงินงบประมาณสําหรับแตละสถาบันจะตองขึน้ อยูก บั จํานวนนักเรียนที่มี
(นักเรียนคือคูปอง) กระทรวงศึกษาธิการใหมและหนวยงานอืน่ ๆ ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยการ
ทําสัญญาและมีความสัมพันธในการแสดงความรับผิดชอบระหวางหนวยงานนั้นๆ
กับ
สถาบันการศึกษา ซึง่ จะสงผลใหความสัมพันธเหลานัน้ เปนรูปแบบทีเ่ ปนทางการ ไมใกล
ชิด และไมตองใหความสําคัญกับตัวบุคคล
6.7 การสนับสนุนจากรัฐบาล
รัฐมนตรีตา งๆ ไดใหการสนับสนุนอยางแข็งขันและไมหวั่นไหวตลอดเวลาที่มีการคิด
หารูปแบบของการปฏิรปู ตัง้ แต ค.ศ.1987 ไปจนถึงกลางป 1989 รัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรี
การบริการแหงรัฐไดใหความสนับสนุนมาตั้งแตตน แตเมือ่ ลังงีในฐานะนายกรัฐมนตรีเขามา
หนุนหลังรายงานของปคอท แรงสนับสนุนก็เพิม่ สูงขึน้ อีกมาก รัฐมนตรีตางๆ พากันใชเวลา
หลายชัว่ โมงในการศึกษารายงานและถกเถียงถึงทางเลือกทัง้ หลายแหล ในสวนของการ
ปฏิรปู การศึกษาในโรงเรียนและกอนวัยเรียนนัน้
พวกรัฐมนตรีพลอยไดหนาทางการเมือง
ดวยทุกครัง้ ทีป่ ระชาชนใหการสนับสนุนแนวทางการปฏิรปู อยางแข็งขัน โดยเฉพาะอยางยิง่
ในเรือ่ งการดึงอํานาจจากสวนกลางไปสูร ะดับทองถิน่ แตในขณะทีเ่ ริม่ มีเสียงไมเห็นดวยกับ
การเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษานั้น รัฐบาลกําลังมีปญหาภายใน (ลังงีลาออกจากนายก
รัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1989) แตรัฐบาลไดแสดงความยึดมั่นจริงจังกับการปฏิรูป
มากจนเปนไปไมไดที่จะคิดกลับลํา
ขาราชการสําคัญๆ ตางก็ใหความสนับสนุนรัฐมนตรีตางๆ และกลไกทีท่ าหน
ํ าที่
พิจารณาทางเลือกและคาใชจา ย คณะกรรมการการบริการแหงรัฐและกระทรวงการคลังให
คําแนะนําอยางสมํ่าเสมอ ตลอดชวงเวลาการปฏิรูป บอยครั้งที่เจาหนาที่คนเดิมลงไปทํา
การปฏิรปู มากกวาหนึง่ เรือ่ ง แมวา กรมการศึกษาออกจะยุง เหยิงไปบางและอันทีจ่ ริงกําลัง
ถูกยุบไปในชวงเวลาดังกลาว แตโครงสรางที่ดีของการปฏิรูปจะไมสามารถเกิดขึ้นมาไดโดย
ปราศจากการชวยเหลือรวมมือของขาราชการของกรม และบุคลากรทางการศึกษา
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6.8 สมาชิกของคณะทํางาน
บทบาทของผูท่ีไมใชขา ราชการในชวงตนของการวางแนวทางการปฏิรปู นัน้ ไมชดั เจน
นัก ปคอทและสมาชิกคณะทํางานของเขาเปนทีร่ วมความสนใจของประชาชน เมื่อพวกเขา
เดินทางไปทัว่ ประเทศ แตประชาชนไมทราบวาพวกนีม้ อี ทิ ธิพลในการวางแนวทางขัน้ สุด
ทายนอยกวาทีค่ าด แนวคิดสําคัญบางประการมีมากอนตั้งคณะทํางาน ขาราชการเปนคน
คิดหาทางเลือกสําคัญๆ มาใหคณะทํางานพิจารณาเลือก สิง่ ทีค่ ณะทํางานทําสําเร็จอยาง
มากก็คอื การตรวจสอบวาประชาชนและกลุม ผลประโยชน จะยอมรับประเด็นตางๆ ในการ
ปฏิรปู กันเพียงใด ความคิดบางอยางที่สมาชิกคณะทํางาน (สภานโยบายการศึกษา) ชอบ
มากนัน้ ไดรบั การคัดเลือกจากขาราชการและไมเคยนําออกมาดําเนินการตออีกเลย และ
บางอยาง (จากสภาผูปกครอง หรือเวทีตางๆ สําหรับการศึกษาในชุมชน) ก็ถกู รัฐบาลชุด
ตอไปยกเลิก
ประชาชน (และสมาชิกเองบางคน) ไมเขาใจวาดวยเหตุใดรัฐบาลจึงติดตอและมี
อิทธิพลตอคณะทํางานและกรรมการชุดตางๆ ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเองได ในกรรมการทุกชุดมี
ขาราชการเขาไปเปนสมาชิกหรือเลขานุการ และการติดตอและเจรจาก็ทําไดโดยผานขาราช
การเหลานี้ พวกเขาจะคอยแจงใหรฐั มนตรีทราบวากรรมการกําลังคิดอะไรอยางไร และใน
ทางกลับกัน ก็เปนคนนําความคิดเห็นของรัฐมนตรีไปแจงใหกรรมการทราบ ขาราชการจึง
เปนเสมือนผูประสานงานระหวางกรรมการและคณะทํางานยอยแตละคณะกับบรรดารัฐ
มนตรี ดังนั้น ผลทีอ่ อกมาก็คอื รายงานและขอเสนอแนะทีม่ กี ารเจรจาตอรองกับรัฐบาลกัน
ลวงหนาแลว
ผูปกครองนั้นไมมีเสียงที่มีการจัดตั้งอยางมีประสิทธิภาพ
แตไมวา ทีไ่ หนทีม่ กี าร
ประชุมกับประชาชน พวกเขาจะออกมาพูดสนับสนุนแนวทางการเปลีย่ นแปลง สหภาพครู
มีศกั ยภาพทีจ่ ะทําใหการปฏิรูปสะดุดไดและไดวิพากษวิจารณการปฏิรูปที่เสนอมา แตขอ
วิพากษวจิ ารณของพวกเขาก็เงียบไปเพราะเงินเดือนครูและเงือ่ นไขตางๆ ไมไดมีการเปลี่ยน
แปลงเลย ครู (ทีไ่ มใชครูใหญ) ไมไดรบั การเปลีย่ นแปลงอะไรเลยในขณะทีก่ ารปฏิรปู สวน
ตาง ๆ เกิดขึน้ รอบตัว สหภาพพยายามอยูเ หมือนกันทีจ่ ะโตแยงวาพวกผูป กครองนัน้ ไมมี
ความสามารถเหมาะสมที่จะควบคุมดูแลโรงเรียนได แตกลับทําใหผูปกครองหันมาตอตาน
ในบรรยากาศที่งานตางๆ ทัง้ ในสวนราชการและเอกชนถูกยุบไปมากมายอันเนือ่ งจากการ
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ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ รายงานการปฏิรปู ทีอ่ อกมาจึงทําใหกลุมครูถูกมองวามีอภิสิทธิ์
สหภาพครูจงึ ไมไดรบั การสนับสนุนจากประชาชนในเรือ่ งทีพ่ วกเขาโตแยง
สําหรับการเปลีย่ นแปลงในระดับกอนวัยเรียนนัน้ ดร.มีด้ เปนประธานกลุม พิจารณา
ทบทวนทีไ่ ดเขียนหนังสือปกขาวใหรฐั บาล ดร.มี้ดมีการติดตอและชี้นาต
ํ อแนวคิดของรัฐบาล
อยางสมํ่าเสมอ แตรัฐบาลตองสะดุดเล็กนอยกับการวางแนวทางการปฏิรูปในระดับอุดม
ศึกษา เพราะจําตองทํารายงานถึง 2 ฉบับ (ของฮอวกและ “การเรียนรูเ พือ่ ชีวติ ”) กอนทีจ่ ะ
มาถึงขัน้ ตอนการทําหนังสือปกขาวได แตเรือ่ งนีไ้ มไดทําใหแนวทางพืน้ ฐานทีท่ ําไวในชวงป
1988-1989 เปลีย่ นแปลงไป เมือ่ รายงานเรือ่ ง “การเรียนรูเ พือ่ ชีวติ ” พิมพออกมาเพือ่ ให
หารือกันนัน้ รัฐบาลก็ไดตัดสินใจไปเปนสวนมากแลว
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7.0 การนํานโยบายการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ : เงือ่ นไขแรกทีต่ อ งมี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ อยางถึงรากถึงโคนในระบบรัฐบาลยอมมีเรือ่ งใหตอ งพิจารณา
หลายประการ อันเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับตัวการเปลี่ยนแปลงนั้น แตเปนสิง่ ทีจ่ ําเปนเพื่อให
สามารถนําการปฏิรูปไปปฏิบัติได เราจะสํารวจเรือ่ งนี้ โดยพิจารณาเปน 3 ดาน คือ สังคม
โครงสรางพืน้ ฐาน และบุคลากร
7.1 เงื่อนไขทางสังคม
นิวซีแลนดเปนสังคมทีค่ อ นขางสงบและสมานฉันท ประชาชนเคยชินกับกฎระเบียบ
และยอมรับการตัดสินใจของรัฐบาลวาชอบดวยกฎหมาย
ไมเคยปรากฏวามีแนวโนมที่
ประชาชนจะไมเชือ่ ฟงการตัดสินใจของรัฐบาล การทีป่ ระชาชนไมเชือ่ ฟงการตัดสินใจของรัฐ
บาลเปนเรือ่ งทีห่ ายากมาก ยิง่ ไปกวานัน้ การไมเชือ่ ฟงในดานการบริการประชาชนยิง่ เปน
เรื่องที่แทบจะเลิกคิดไปไดเลย ในเรือ่ งนี้ ขาราชการอาจไดรบั การคาดหวังใหนํานโยบายของ
รัฐบาลไปปฏิบัติ แมวา นัน่ จะเปนการทําลายงานของตัวเอง แตพวกเขาก็ทาลงไปแล
ํ
วจริงๆ
นิวซีแลนดในฐานะทีเ่ ปนสังคมหนวยหนึง่ นัน้
มีประชาชนในแตละชุมชนทีม่ คี วาม
สามารถเพียงพอและยินดีทจ่ี ะเขารวมคณะกรรมการบริหาร (boards of trustees) ของโรง
เรียนและสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ เพียงพอแลวหรือไม ตอนนั้นไมมีใครทราบ และการ
โฆษณารณรงคของรัฐบาลสวนใหญมุงเนนใหประชาชนเขาใจและเพิ่มความสนใจในคณะ
กรรมการบริหาร การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนครัง้ แรกนัน้ ถือวาเปนการ
ทดสอบ และในทายทีส่ ดุ ทุกโรงเรียนตางก็มคี นเพียงพอทีจ่ ะตัง้ คณะกรรมการบริหาร เมือ่
มองยอนหลังไปจะเห็นไดชดั เจนวา ในบางชุมชน (ประมาณ รอยละ 5) จะมีความลําบาก
ทีจ่ ะหาคนทีม่ ที กั ษะเหมาะสมและมีแนวโนมทีจ่ ะตองหาการสนับสนุนจากขางนอกตอไป
การฉอฉลดานเงินทองและการติดสินบนเปนเรือ่ งทีไ่ มคอ ยมีในนิวซีแลนด บุคคลแต
ละคนอาจถูกลอใจใหทุจริตได แตระบบบัญชีทเ่ี รียบงายจะทําใหเขายังซื่อสัตยอยูได รัฐบาล
สามารถวางใจไดวา คณะบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งเขามาเปนคณะกรรมการบริหารจะไมรวม
หัวกันสูบงบประมาณแผนดินไปเขากระเปาตัวเองแน
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7.2 เงื่อนไขดานโครงสรางพื้นฐาน
ป ญ หาสําคั ญ ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานนั้ น เป น เรื่ อ งของการร า งและผ า นกฎหมาย
ระบบสื่อสารคมนาคม และระบบการเงิน ในสวนของการรางและผานกฎหมายนัน้ ตองมี
การประสานงานอยางแข็งขันระหวางผูช านาญการด
ํ
านนโยบาย รัฐมนตรีตา งๆ และผูมี
ประสบการณสงู ในการรางกฎหมาย ระบบโทรศัพทและไปรษณียท ม่ี ปี ระสิทธิภาพรวมถึง
การมีเครื่องโทรสารใชอยางแพรหลายในโรงเรียนทําใหสามารถสงเอกสารออกไปถึงโรงเรียน
และกลุมตางๆ และไดรับการตอบสนองกลับมาในชวงเวลาอันสั้น
เรือ่ งทีไ่ มคอ ยชัดเจนคือ การพัฒนาระบบการเงินแบบใหมทต่ี ดั ทอนอํานาจสวนกลาง
และจะไปเกีย่ วของกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอรดว ย การโอนอํานาจไปใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2300 คณะ (และตอมารวมถึงศูนยเด็กกอนวัยเรียนอีกหลายรอยแหง)
ขึน้ อยูก บั ความสามารถของกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม ทีจ่ ะคํานวนงบประมาณ
สําหรับสถาบันแตละแหง และสําหรับระบบธนาคารทีจ่ ะโอนเงินนัน้ ดวยระบบคอมพิวเตอร
ไปเขาบัญชีของสถาบันทีเ่ กีย่ วของ สิง่ นีจ้ ะเปนไปไมไดถา ปราศจากการประสานความเชีย่ ว
ชาญของผูท ส่ี ามารถแกไขระบบการเงินแบบเกาและจัดทําระบบใหมขน้ึ กับผูท ส่ี ามารถออก
แบบระบบคอมพิวเตอรใหสามารถคํานวนไดโดยอัตโนมัติ
7.3 บุคลากร
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงไมเพียงแตตองขึ้นอยูกับความจงรักภักดีของบุคลากร
แตยงั ขึน้ อยูก บั ความเต็มใจทีจ่ ะเขารวมในการเปลีย่ นแปลงนัน้ รวมทัง้ ความชํานาญการของ
พวกเขาดวย สมุดปกขาวไมไดใหรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผูน ํากระบวน
การเปลี่ยนแปลงก็รูดีวาจะทํางานไมไดจนกวาคนที่ทํางานอยูในระบบเกาจะถูกดึงเขามา
ชวยสรางระบบใหม การรูว า ระบบเกาทํางานอยางไรเปนสิง่ จําเปน เพือ่ ใหแนใจวาระบบ
ใหมจะสามารถใหสิ่งที่ระดับทองถิ่นตองการได พวกเขาไดแรงใจสวนหนึง่ มาจากขอตกลง
วา จะเลือกคนเกาเขาทํางานในสถาบันใหมกอ น แมวาจะตองมีคนตกงานมากมายก็ตาม

$!

การนํานโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติในนิวซีแลนด : ค.ศ. 1987 – 1997

8.0! การนํานโยบายการปฏิรป
ู ไปสูก ารปฏิบตั ิ : การวางขั้นตอนการดําเนิน

งาน
แนนซี่ โรเบิรต และพอลา คิง (Nancy Roberts & Paula King) ไดดําเนินการ
ศึกษารายกรณี เกี่ยวกับการเลือกนโยบายของโรงเรียนรัฐบาลในรัฐมินนิโซตา จากกรณี
ศึกษานัน้ ทั้งสองไดวิเคราะหความสําคัญของผูท ท่ี าให
ํ เกิดการเปลีย่ นแปลง หรือผูประกอบ
การในนวัตกรรมดานนโยบาย (Roberts & King 1996) โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ เปนการ
เปลีย่ นแปลงขนานใหญถงึ ระดับฐานราก และไดตั้งทฤษฎีวาดวยการเปลี่ยนแปลงถึงระดับ
ฐานรากไววา
“ดังนั้น การวิเคราะหของเราจึงทําใหเขาใจนวัตกรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงถึง
ฐานราก ในแงของปจเจกชนซึง่ เปนผูร เิ ริม่ การกระทําที่คานกับระบบปจจุบัน ผู
ประกอบการนโยบาย (policy entrepreneurs) ในกรณีศกึ ษาของเรา ไดตั้งคําถาม
ตอสมมุติฐานตางๆ พวกเขาผลักดัน แคะไค และทาทายระเบียบทีม่ อี ยู จากมุม
มองของเรานัน้ พวกเขาไมไดมปี ฏิกริ ยิ าตอวิกฤตการณหรือเหตุวนุ วายมากเทากับที่
ไดชวยสรางความรูสึกวา
วิกฤตการณนน้ั จะเกิดขึน้ หากไมมกี ารเปลีย่ นนโยบาย
พวกเขาทําหนาทีเ่ ปนตัวเรงและยัว่ ยุใหเกิดปฏิกริ ยิ าขึน้ รอบๆ ตัวเชนเดียวกับตัวเรง
ปฏิกิริยาเคมี โดยที่พวกเขาเองไมไดเปลี่ยนแปลงไปดวยเลย เราเห็นวาพวกตัวเรง
มีความจําเปนในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงระดับฐานราก” (น. 223)
โรเบิรต และคิงใชแนวคิดเรือ่ งพลังงานและการปรับทิศทางดวยวา ผูป ระกอบการของ
ชุมชนคือผูท เ่ี ปนตัวเรง และมุง เนนที่ “พลังทางสังคม” ทีจ่ ําเปนในการคิดสรางนวัตกรรมและ
ทําใหมันเกิดขึ้นไดจริง และเปนผูที่คลี่คลาย หรือควบคุม หรือปรับทิศทางพลังนี้ รวมทัง้
สงวนไวไมใหเหือดหายไป แนวคิดเรือ่ งผูป ระกอบการของชุมชนนี้ เปนเครือ่ งมือทีม่ ี
ประโยชนอยางยิง่ ในการวิเคราะหกรณีของนิวซีแลนด
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8.1 ผูน ําในการเปลี่ยนแปลง
การเสาะหาผูมีความเหมาะสมที่จะเปนผูนําในการริเ ริ่มปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิรูปในป 1988 นัน้ เริม่ ทํากันมาตั้งแตกอนที่รัฐบาลจะตัดสินใจและพิมพเรื่องการเปลี่ยน
แปลงเผยแพรอยางเปนทางการ การแตงตั้งบัลลารดเปนอธิบดีกรมการศึกษาจะตองเสร็จ
เรียบรอยกอนการเผยแพรสมุดปกขาวเรือ่ ง “โรงเรียนในอนาคต” และไดประกาศการแตงตั้ง
พรอมๆ กับการตีพิมพเอกสารดังกลาว คณะกรรมการการบริการแหงรัฐตองการผูท ส่ี ามารถ
ฝาฟนนําการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่บรรดารัฐมนตรีกําลังตัดสินใจอยูไปใหไดตลอดรอดฝง
และเปนผูรับผิดชอบในการแตงตั้งครั้งนี้ งานดังกลาวเปนงานหนักมาก บัลลารดเปนเลือด
ใหม เขาจะทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได เขาถูกนําตัวเขามาโดยเปนสัญญาระยะสัน้
เพือ่ ใหทาหน
ํ าที่ปดฉากระบบเดิมและเริ่มระบบใหม ซึง่ เปนงานทีเ่ สีย่ งมาก ความลมเหลว
จะทําใหชอ่ื เสียงของเขาจบสิน้ และจะตองเสียหนามาก
บัลลารดเปนผูนาที
ํ ม่ พี ลังเปย มลนและมุง มัน่ เขารูวาเขาตองการอะไรและทําใหชดั
เจนกันตัง้ แตตน วา หนาทีข่ องเขาคือทําใหการเปลีย่ นแปลงทัง้ หลายเขารูปเขารอยใหไดภาย
ในเวลาทีก่ าหนด
ํ
และเขาจะไมยอมใหมกี ารลาชาแมแตเรือ่ งเดียว เขายอมรับวิธแี กปญ
 หา
ชั่วคราวสําหรับปญหาทีย่ ากเกินกวาจะแกไขใหลลุ ว งไปไดในเวลาทีเ่ หลืออยู เมือ่ รัฐมนตรี
ทัง้ หลายมัน่ ใจวา บัลลารดรูวาจะตองทําอะไรบาง พวกเขาก็ปลอยใหบลั ลารดทํางานตอ
ไปตามลําพังเปนสวนใหญ หรือไมกท็ ําตามทีเ่ ขาแนะนําเมือ่ เกิดมีปญ
 หาขึน้ มา ในขณะ
เดียวกัน บัลลารดก็กันกระทรวงอื่นๆ ออกไปจากกระบวนการการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(โดยเฉพาะอยางยิง่ กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการบริการแหงรัฐ) เขาโนมนาว
ใหรฐั มนตรีตา งๆ เห็นคลอยตามวา ไมมเี วลาทีจ่ ะใหมกี ารหารือระหวางหนวยราชการเชนใน
กรณีปกติ ซึง่ รัฐมนตรีกเ็ ห็นพองกับเขา (แตกม็ เี รือ่ งทีถ่ กู คิดบัญชีคนื ในภายหลัง ฐานทีก่ ดี
กันหนวยงานอืน่ ๆ ออกไปจากกระบวนการ - ดูบทที่ 11)
8.2 การตัดสินใจที่สําคัญๆ ของบัลลารด
บัลลารดไดตัดสินใจใน เรือ่ งสําคัญ 3 เรือ่ งเมือ่ เขาเขามาในป 1988 เขาตัดสินใจวา
จะมุง ความสนใจไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลง จึงขอใหผชู ว ยอธิบดีทก่ี ําลังจะเกษียณใหชว ยดูแล
ดานบริหารทั่วๆไปในระบบการศึกษาตามปกติ
$#

การนํานโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติในนิวซีแลนด : ค.ศ. 1987 – 1997

ประการที่ 2 เขาไดตั้ง “หนวยนํานโยบายไปปฏิบัต”ิ ขึน้ มาเปนทีมงานเพือ่ จัดการ
เรือ่ งการเปลีย่ นแปลง โดยมีตนเองเปนหัวหนาหนวยและใหรายงานตรงมาทีต่ น การจัดการ
ทีมงานนี้เปนความรับผิดชอบของผูชวยอธิบดีกรมการศึกษาอีกคนหนึ่งผูมีภูมิหลังดานการ
บริหารชุมชนมานาน
เขาเลือกสรรบุคคลที่ดีที่สุดมาจากทุกแหงที่จะดึงมาไดในกรมการ
ศึกษา แลวใชผเู ชีย่ วชาญดานการวางแผนและการสือ่ สารอีกจํานวนหนึ่ง คนสําคัญในกลุม
นีเ้ ปนคนนอกผูม คี วามชํานาญเรื่องการวางแผนโครงการ เพือ่ ใหมาทําหนาที่วางตารางการ
ปฏิบตั งิ านทัง้ หมด หนวยงานนีเ้ ติบโตขึน้ เมือ่ กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบตั คิ บื หนาไป
แตบัลลารดก็ยังควบคุมโดยตรงตอไป
ในทีส่ ดุ เขาก็เขาใจวา การจะนํานโยบายไปปฏิบัติใหสาเร็
ํ จไดนน้ั ตองไดรบั
ความเชีย่ วชาญและการยอมรับจากผูน าในการศึ
ํ
กษาคนอื่นๆ นอกเหนือจากวงขาราชการ
นัน่ คือ ผูน ําของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย แตพวกนีเ้ ขามาเกีย่ วของไดกเ็ พียงใน
ฐานะ “ทีป่ รึกษา” เทานัน้ ในทันทีทร่ี ายงานเรือ่ ง “โรงเรียนในอนาคต” เผยแพรออกมา บัล
ลารดก็จัดตั้ง “คณะทํางาน” ขึ้นถึง 20 คณะ เพื่อใหพิจารณารายละเอียดตาง ๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงในแตละประเด็นตามที่ไดแถลงไว และใหขอ แนะนําดวยวาควรจะเปลี่ยนแปลง
อยางไรจึงจะไดผล (การนํานโยบายการปฏิรปู การศึกษาสําหรับชวงกอนวัยเรียนและอุดม
ศึกษาไปปฏิบัติก็ใชระบบเดียวกันนี้) บัลลารดเปนผูกําหนดสาระและประเด็นทีใ่ หพจิ ารณา
ทบทวนเอง องคประกอบของคณะทํางานไดรบั การคัดเลือกอยางพิถพี ถิ นั เพือ่ ใหแนใจวามี
ครบทัง้ ผูเ ชีย่ วชาญ ผูน ําของบรรดากลุมผลประโยชนทางดานการศึกษา และขาราชการ
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9. !0 การนํานโยบายการปฏิรปู ไปสูก ารปฏิบตั ิ : การดําเนินงานในชวง
ค.ศ.1988-89
บัลลารดเปนผูรับผิดชอบการนําแผนการการปฏิรปู ตามรายงาน “โรงเรียนในอนาคต”
ไปดําเนินการ เขามีเวลาตั้งแตเดือนสิงหาคม ค.ศ.1988 จนถึงการยุบเลิกกรมการศึกษาใน
วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1989 ซึง่ เปนชวงเวลาเพียง 14 เดือน ในชวงเวลาดังกลาว เขายัง
ตองตระเตรียมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสําหรับชวงกอนวัยเรียนและอุดมศึกษา ซึง่ มี
กําหนดจะนําไปปฏิบัติในชวงเวลาถัดไป คือตั้งแต 1 มกราคม ค.ศ.1991 จึงเห็นไดวา บัล
ลารดตองวุน อยูก บั ทัง้ เรือ่ งการวางนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน
ในชวงนัน้ ดานการเมืองมีความวุนวายมาก การเลือกตั้งครั้งตอไปกําหนดไว
ในปลายป 1990 พรรคแรงงานไดเขามาเปนรัฐบาลเมือ่ ป 1987 โดยมีคะแนนเสียง
สวนใหญในสภา รัฐบาลชุดนี้กําลังปฏิรูประบบตางๆ ในภาครัฐอยางแข็งขัน และไม
มีวี่แวววารัฐบาลจะลมเลิกหรือแปรเปลี่ยนความตั้งใจในการนี้เลย พรรคฝายคานที่
สําคัญคือพรรคแหงชาติ (National Party) ไมคดั คานทิศทางของการปฏิรปู แต
คอยโจมตีวิธีการปฏิรูปอยางดุเดือด
อยางไรก็ตาม กลับเกิดความตึงเครียดภายในขึ้นในฝายรัฐบาลดวยกันเอง คือ
ระหวางนักปฏิรปู “ฝายขวา” กับคนอื่นๆ ที่เหลือ ฝายขวานัน้ มีนายดักลาส รัฐมนตรีคลัง
เปนแกนนําสําคัญ และอีกฝายนั้นมีนายกรัฐมนตรีลังงีรวมอยูดวย ลังงีและคนอื่นๆ กําลัง
ตองการจะพิจารณาทบทวน “ความเจ็บปวด” เสียใหม ความเจ็บปวดนี้กําลังแผขยายไปทัว่
ประเทศหลังจากการลดรายจายในภาครัฐเริ่มสงผลกระทบและจํานวนคนวางงานสูงขึน้ มาก
ความไมลงรอยระหวางลังงีกับดักลาสเริ่มเปดเผยขึ้นมาในปลายป 1988 และยิ่งขยายตัวใน
ปตอมา จนกระทัง่ ลังงีตอ งยอมแพไปในทีส่ ดุ ในคณะรัฐมนตรีจงึ ไมมกี ารชีน้ ําทีช่ ดั เจนนักใน
ชวงทีม่ กี ารขัดแยงกันนี้ และกระทรวงการคลังกลับมีอิทธิพลตอการศึกษานอยกวาที่คาด จึง
เปนการเปดทางใหบัลลารดเขามาควบคุมการดําเนินงานปฏิรปู ไดสะดวกขึน้
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9.1 บัลลารดและนายกรัฐมนตรี
บัลลารดไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ซึง่
เปนนายกรัฐมนตรีดวย) ดวยเหตุนเ้ี ขาจึงมีอสิ ระเต็มทีท่ จ่ี ะทําอะไรไดทกุ อยางเพือ่ ใหการ
ปฏิรปู เขารองเขารอย เปนทีร่ บั รูก นั วา เขาอาจตองขามขัน้ ตอนและอาจตองทําอะไรผิดไป
บางเพือ่ ใหสามารถเสร็จงานภายในกําหนดวันที่ 1 ตุลาคม 1989 ตัวบัลลารดเองมั่นใจวา
นายกรัฐมนตรีลงั งีใหความสนับสนุนเขาอยางเต็มที่ เขาเลาวา ลังงีเคยบอกเขาวา “นัน่
เปนนโยบายของผม ผมใหคณ
ุ นําไปทําใหสาเร็
ํ จและผมจะใหความสนุบสนุนคุณ 100
เปอรเซ็นตเต็ม” (บัลลารด 1993) ลังงียังไมยอมใหกลุมผลประโยชนใดๆ มายุม ยามกับ
นโยบายหรือกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดวยการเขาหาตัวเขาเองโดยตรงหรือ
สมาชิกรัฐสภาคนอืน่ ๆ ใครก็ตามที่พยายามทําเชนนี้จะถูกสั่งใหไปคุยกับบัลลารดเอง บัล
ลารดกลาวถึงการสนับสนุนเต็มกําลังเชนนีว้ า เปนสิง่ ที่ “เสรีมาก” มันทําใหเขามีความมั่น
ใจทีจ่ ะดําเนินการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ทําใหเขาแนใจไดวาตําแหนงของเขาจะไมมี
ใครแอบบอนทําลายอยูเ บือ้ งหลัง
ในระหวางชวงเวลานี้ บัลลารดและลังงีตางทําตนเปน “ผูประกอบการภาครัฐ” (ดู
Roberts & King 1996) โดยลังงีรับบทผูนาทางการเมื
ํ
อง และในฐานะทีเ่ ปนนายกรัฐมนตรี
เขาก็สามารถทําใหมน่ั ใจไดวา
กระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจะไมสะดุดชะงัก
เพราะความมุงมั่นของรัฐบาลเกิดคลอนแคลนไป สวนบัลลารดก็รับบทผูนาในทางปฏิ
ํ
บตั ิ
เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดไว
สวนในดานแรงงานทีม่ กี ารจัดตัง้ นัน้ มีความสับสนอยูบ า ง มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง
เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน จนสหภาพแรงงานตางๆ ไมสามารถเปดแนวรบทุกดานในเวลาเดียวกันได
สหภาพครูดเู หมือนจะถูกรัฐบาลขมขูอ ยูใ นชวงสัน้ ๆ สหภาพอื่นๆ มีความรูส กึ วาในเวลานีร้ ฐั บาล
ดูจะไมไยดีตอ ความคิดเห็นของสาธารณชนเลย แตไมวา จะในกรณีใด การเปลี่ยนแปลงที่แถลง
ออกไปแลวนัน้ ไดปกปองตําแหนงและคุม ครองผลประโยชนตา งๆ ไวใหครูหมดแลว ดังนัน้ จึง
ยากทีจ่ ะยุใหครูรสู กึ ไมพอใจกับการเปลีย่ นแปลงทีผ่ ปู กครองตางชืน่ ชอบกันมาก

9.2 สื่อมวลชนและการสื่อสาร
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สือ่ มวลชนในนิวซีแลนดนน้ั มีอทิ ธิพลสูง เปนอิสระจากการควบคุมหรือการแทรกแซง
ของรัฐ และโดยมากมักจะตอตานนโยบายหรือการดําเนินงานของรัฐบาลโดยอัตโนมัตไิ มวา
พรรคใดจะอยูในอํานาจ รัฐบาลยอมรับวาจะตองทุม เงินซือ้ ชวงเวลาโฆษณาทางวิทยุโทร
ทัศน เพือ่ ใหสาธารณชนไดรบั ทราบแงบวกของการปฏิรปู และตองใชเงินเพือ่ เผยแพรดว ย
แผนพับและจดหมายขาว บัลลารดเขาใจดีตั้งแตตนวา เขามีภาระดานการ “สื่อสาร” อัน
ใหญหลวงอยูใ นมือ เขาวาจางผูที่มีความรูและประสบการณในดานหนังสือพิมพ และการ
ประชาสัมพันธ โดยมอบความไววางใจให และมอบหมายใหดูแลดานการติดตอสื่อสาร
และประชาสัมพันธทง้ั หมด ไมวา จะเปนการประชาสัมพันธทางวิทยุโทรทัศน ออกขาวแจก
สําหรับหนังสือพิมพ และตอบโตขาวสารดานลบที่ปรากฏในสื่อและสิ่งพิมพตางๆ
นอกจากใชประโยชนจากสือ่ ตางๆ ขางตนเพือ่ การสือ่ สารแลว บัลลารดยังเสาะหา
คนจํานวนหนึ่งจากกลุมการศึกษาและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ
ซึง่ เปนผูท ม่ี คี วาม
กระตือรือรนตอการเปลีย่ นแปลงและเปนผูส อ่ื สารทีด่ ี พวกนีไ้ ดรบั การสนับสนุนใหเดินทาง
ไปทัว่ ประเทศตามทีท่ ม่ี กี ารจัดประชุมประชาชน เพือ่ พูดใหประชาชนฟงถึงเรือ่ งการปฏิรปู
พวกนี้ทางานได
ํ
อยางมีประสิทธิภาพมากในการทําใหสาธารณชนยังคงทัศนคติทางบวกและ
ใหการสนับสนุนการปฏิรปู ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองเล็กๆ และตามชนบททีห่ า งไกล
9.3 คณะทํางาน
บัลลารดจัดตั้งคณะทํางานการปฏิรปู ขึน้ หลายดาน โดยมีภาระหนาที่ที่จะตองดูแล
รายละเอียดตางๆ ทีจ่ ําเปน เพือ่ ใหนานโยบายไปปฏิ
ํ
บัติไดสาเร็
ํ จ มีผนู ากลุ
ํ ม ผลประโยชน
ดานการศึกษาที่สาคั
ํ ญทุกกลุม อยูใ นคณะทํางานเหลานี้ ซึ่งในบางกรณีเปนผูที่กลุมเหลา
นั้นแตงตั้งใหเปนตัวแทนของตน นอกนั้นเปนผูที่บัลลารดเลือกมากับมือ
วิธีการตั้งคณะทํางานนี้ไดผลดีตรงที่สามารถแนใจไดวา นโยบายสวนใหญไดรบั การ
ตรวจสอบและพบวาสามารถใชงานไดจริง และไดรับการยอมรับจากกลุมผลประโยชนที่
เกีย่ วของ คณะทํางานไดรบั การบอกกลาวอยางหนักแนนวานโยบายเหลานีเ้ ปนเรือ่ งทีไ่ ดตดั
สินใจกันไปแลว และจะไมมกี ารเปดประเด็นอะไรกันอีก นอกจากนี้ ยังไดรับการเปดเผยดวย
วา งบประมาณการศึกษาทีเ่ หลืออยูต อ งมีการจัดสรรกันใหม แตจะไมมงี บมาเพิม่ ให
อยางไรก็ตาม หากมีขอ เสนอทีด่ จี ริงๆ และเปนเรือ่ งทีเ่ หมาะสมกวาของเดิม บัลลารดและ
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ลังงีกไ็ มขดั ของทีจ่ ะใหเปลีย่ นรายละเอียดทีแ่ ถลงไวในรายงาน “โรงเรียนในอนาคต” คณะ
ทํางานบางคณะมีขา ราชการของกรมศึกษาธิการเปนประธาน แตบางคณะมีคนนอกเปน
ประธาน เชน อาจารยใหญ หรือประธานคณะกรรมการการศึกษา แตในเกือบทุกกรณีจะมี
ขาราชการของกรมฯ เปนเลขานุการคณะทํางาน และเปนผูบ นั ทึกรายงานของคณะทํางาน
คณะทํางานของนิวซีแลนดเหลานีม้ พี ลวัตในตัวเอง นิวซีแลนดเปนประเทศเล็กมาก
และประชาชนมักโยกยายทีอ่ ยู ดังนั้น เมือ่ มีการชุมนุมบุคคลทีม่ คี วามสนใจและผล
ประโยชนในวงการการศึกษาขึน้ จึงมักพบวาพวกเขารูจ กั กันมากอน หรือแมไมรจู กั กัน แต
ตางรูจักบุคคลที่สามเหมือนกัน หรือไมกม็ ปี ระสบการณรว มกันในบางเรือ่ ง ผูท ไ่ี ดรบั เชิญ
มาเปนคณะทํางานมักไมปฏิเสธ เพราะคิดวาอาจจะทําอะไรใหกบั ผลประโยชนของตนหรือ
กลุม ทีต่ นเปนตัวแทนอยูไ ด เมือ่ พวกเขารับเชิญเขามามีสว นรวม ก็เทากับยอมตกลงรับโดย
ปริยายวาจะรวมมือกันทํางานชิน้ นี้ อีกประการก็คือ แมวา สมาชิกคณะทํางานบางคนอาจมี
ผลประโยชนอะไรเปนพิเศษทีเ่ ขาตองการเนน แตสมาชิกคนอืน่ ๆ มักไมยอมใหผลประโยชน
อยางใดอยางหนึง่ เดนชัดเกินไป โดยมากผลทีไ่ ดรบั จากการมีคณะทํางานเชนนี้คือ มีการ
แลกเปลีย่ นผลประโยชนทล่ี งตัว ซึง่ สมาชิกแตละคนในคณะทํางานไดลงนามรับรอง จะไม
คอยมีรายงานของฝายเสียงขางนอยหรือการประทวงทิง้ งาน เมือ่ สมาชิกไดลงนามรับรอง
รายงานของตนแลวก็เทากับมีแรงกดดันทางสังคมอันมหาศาลไมใหเขาเปลีย่ นใจหรือปฏิเสธ
ไมยอมรับรายงานนัน้ ในภายหลัง
นิโคลัส บาร (Nicholas Barr) เขียนไวในเอกสารของธนาคารโลกทีไ่ มไดพมิ พเผย
แพร (Putting Educational Policy into Practice, Barr 1996) ชีใ้ หเห็นความสําคัญของ
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูวางนโยบายกับผูที่จะถูกกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลง
อันเนือ่ งมาจากนโยบายนัน้ ปฏิสมั พันธนจ้ี ะตองมีความตอเนือ่ ง และตองเกิดขึน้ ในชวงทีม่ ี
การรางนโยบายและระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติ บารชว้ี า ในระยะแรกของการวาง
นโยบายนัน้ ควรใหมีบุคคลตอไปนี้รวมอยูดวยจึงจะมีผลสําเร็จ นัน่ คือ “ผูเชี่ยวชาญในการ
วางนโยบาย ผูมีทักษะทางการเมืองภาคปฏิบัติ และผูเ ชีย่ วชาญดานการบริหาร” คณะ
ทํางานของบัลลารดเปนตัวอยางของปฏิสัมพันธดังกลาวในการปฏิบัติจริง
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9.4 สหภาพครู
ครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเป น กลุ ม สําคั ญ เพี ย งกลุ ม เดี ย วที่ ไ ม รั บ เชิ ญ เข า มาเป น
สมาชิกคณะทํางานครบทุกตําแหนง พวกนีม้ แี นวโนมทีจ่ ะอยูห า งๆ และพยายามคัดคาน
แตใชอทิ ธิพลเขามาแทรกแซงไมสาเร็
ํ จตามที่คาดไว การอยูน อกกระบวนการไมไดทาให
ํ พวก
เขา เขมแข็งขึน้ หรือไดรบั การสนับสนุนมากขึน้ สวนสหภาพครูประถมศึกษายอมรับวาจะ
ตองมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ แนนอน และไดเขามามีบทบาทสรางสรรคอยางเต็มกําลังอยู
ในคณะทํางาน และมีอิทธิพลสูงไมนอย
9.5 การกลั่นกรองอีกชั้น
ในปลายป 1988 บัลลารดแตงตั้ง “คณะผูประเมินผลทางการศึกษา” ขึน้ มาเปน
องคกรสําหรับใหคาแนะนํ
ํ
าอีกชัน้ หนึง่ เพือ่ ตอบโตตอ ขอวิจารณทว่ี า กระบวนการของคณะ
ทํางานเปนเชิงเครือ่ งจักรเครือ่ งกลเกินไป คณะผูประเมินผลทางการศึกษานี้ประกอบดวย
นักการศึกษาคนสําคัญๆ ซึง่ ไดประชุมกันสมําเสมอเพื
่
อ่ กลัน่ กรองผลงานของคณะทํางาน
กอนทีร่ ายงานของคณะทํางานจะถูกสงไปใหคณะกรรมการตางๆ ในระดับคณะรัฐมนตรี ซึง่
จะเปนผูลงมติตัดสินใจขั้นสุดทาย นอกจากนัน้ รายงานตางๆ ยังถูกกลัน่ กรองโดยคณะ
กรรมการการศึกษาของกลุม แกนนําพรรคของรัฐบาล (Caucus Education Committee)
ซึง่ ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแ ทนฯ ที่ไมไดเขาเปนสวนหนึ่งของคณะรัฐมนตรี แตมีประสบ
การณหรือความสนใจและผลประโยชนในการศึกษา
9.6 ไมมีการหันหลังกลับ
ในขณะเดียวกัน บัลลารดผลักดันหนวยนํานโยบายไปปฏิบตั อิ ยางแข็งขัน ในขณะ
ทีห่ นวยงานนีเ้ ติบโตขึน้ เขาไดจดั วางโครงสรางการบริหารขนาดเล็กให ซึง่ ไมเปนทางการ
และขึน้ อยูก บั การตัดสินใจของเขาเอง เมือ่ การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนครัง้ แรก
สิ้นสุดลงดวยดีในกลางป 1989 ก็เห็นไดชดั วา จะชักชาหรือกลับลําไมไดแลว (งานดานนิติ
บัญญัติชิ้นแรกของตนป 1989 คือการออกกฏหมายเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน)
จากจุดนัน้ เปนตนมา กรมการศึกษาทัง้ กรมและเจาหนาทีข่ องคณะกรรมการการศึกษา ตาง
พุง ความสนใจไปทีก่ ารยุบเลิกหนวยงานของตน และเริ่มลงมือดําเนินการในรายละเอียด
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ในตนป 1989 เห็นไดชดั วา ยังมีประเด็นที่ยังไมไดตัดสินใจอีกมากมายในเรื่องการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษา และการทีจ่ ะรวมอุดมศึกษาเขากับกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ะตัง้ ขึน้ ใหม
ในวันที่ 1 ตุลาคม ดังนั้น สวนราชการของกรมการศึกษาทีเ่ คยดูแลการอุดมศึกษา จึงตอง
คงอยูเ ชนเดิมไปกอนจนกวาจะถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 1990 แตขา ราชการหนวยอืน่ ๆ ตองยื่น
ใบสมัครงานใหมและเริ่มตนกระบวนการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกันใหม งานใหมในองค
กรใหมนน้ั ตองการทักษะทีต่ า งจากเดิม และองคกรใหมโดยทั่วไปตองปฏิบัติตามนโยบาย
ใหรบั ผูห ญิงและชาวเมารีเขาทํางานใหมากขึน้ กวาเดิมในทุกระดับ
ในเดือนสิงหาคม 1989 ลังงีลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีหลังจากมีการขัด
แยงภายในรัฐบาลอยูน านหลายเดือน กอฟฟ (Goff) รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิ
การ ไดเขามาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการแทนลังงี
อนึง่ เปนทีน่ า สนใจวา
ในชวงนี้ไมมีใครพยายามกลับลําการปฏิรปู การศึกษาทีก่ ําลังดําเนินการอยูเ ลย พระราช
บัญญัติวาดวยการศึกษาป 1989 ไดผา นกระบวนการในรัฐสภาเกือบหมดแลว และการนํา
นโยบายไปปฏิบัติก็ดาเนิ
ํ นไปไกลเกินกวาที่ใครจะสามารถดึงกลับไดแลว
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10.0! การนํานโยบายการปฏิรปู ไปสูก ารปฏิบตั ิ : การดําเนินงานในชวง
ค.ศ. 1989-91
10.1 กระทรวงใหม
เมือ่ ถึงเทีย่ งคืนของวันที่ 30 กันยายน 1989 กรมการศึกษาและคณะกรรมการการ
ศึกษาชุดตางๆไดสิ้นสุดสภาพลง และกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และองคกรใหมอน่ื ๆ ไดเริ่มมีสถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย บัลลารดยายออกไปทําหนาที่
อืน่ ดร. มาริส โอรูค เขามารับหนาทีใ่ นตําแหนงปลัดกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหม
ดร. โอรูคไดรับการแตงตั้งลวงหนามา 2-3 เดือนแลว การแตงตัง้ นีเ้ ปนเรือ่ งนา
ประหลาดใจอยางยิ่ง และเปนการบงชีอ้ กี อยางวาคนเกาแกถกู กวาดลางออกไปหมด กอน
ทีจ่ ะเขามาทํางานในหนวยนํานโยบายไปปฏิบัติ ดร.โอรูคเคยดํารงตําแหนงระดับกลางอยูใน
สํานักงานสวนภูมภิ าค แมวา ดร.โอรูคจะมีอิทธิพลอยูบางในเรื่องโครงสรางและบุคลากร
ของกระทรวงใหม ตลอดจนการแตงตัง้ เจาหนาที่ แตกไ็ มมอี านาจควบคุ
ํ
มไดอยางเต็มที่ไมวา
จะในเรือ่ งใด โครงสรางของกระทรวงและขอกําหนดลักษณะงานในตําแหนงตางๆ นัน้ ทํา
กันเสร็จเรียบรอยกอนหนาที่ ดร.โอรูคจะเขามารับตําแหนงผูร กั ษาการหัวหนาฝายบริหารของ
กระทรวง
มีเพียงคนเดียวจาก 3 ระดับสูงสุดของกรมการศึกษาที่ไดเขามาดํารงตําแหนง
สูงในกระทรวงใหมในรอบแรก ผูท เ่ี ขาดํารงตําแหนงสูงๆ ในกระทรวงใหมโดยมากเปนคนที่
เคยอยูในตําแหนงระดับกลางของกรมเกา สัดสวนของสตรีในตําแหนงสูง ๆ เพิม่ ขึน้ มาก
เจาหนาทีจ่ ากหนวยนํานโยบายไปปฏิบตั กิ เ็ ขามาอยูใ นกระทรวงใหมเปนจํานวนมาก
เปนทีย่ อมรับกันวา มีความจําเปนที่จะตองมีหนวยงานไวคอยจัดการสําหรับชวง
เปลีย่ นผานเพือ่ สะสางเรือ่ งทีย่ งั คางคาอยูจ ากการยุบหนวยงานเกา
กระทรวงใหมจึงมี
“หนวยจัดการเรือ่ งคัง่ คาง” สําหรับสะสางปญหา เชนเรือ่ งการเชาอาคารสํานักงานทีไ่ ม
ตองการอีกตอไป หรือยกเลิกสัญญาการรับบริการตางๆ ทีไ่ มจําเปนแลว
ดร.โอรูคกับทีมงานใหมตองเขามาดูแลดานหลักการและเหตุผลสําหรับการเปลี่ยน
แปลงตางๆ ทีก่ ําลังดําเนินการกันอยู และตองหาบทบาทใหมใหตวั เองดวย สวนใหญของ
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วาระสําหรับป 1990-1991 ไดเตรียมไวเปนเคาโครงใหญๆ แลว เชน จัดใหมีการเลือกตั้ง
สําหรับสภาอุดมศึกษาซึ่งเปนองคกรใหม วางแผนและจัดตั้งระบบงบประมาณใหมสาหรั
ํ บ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและกอนวัยเรียน อยางไรก็ตาม ในระดับทีก่ วางกวานัน้ มีความ
ตองการใหกระทรวงและองคกรใหมทง้ั หลาย รวมทัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดเรียนรู
วาบทบาทใหมของตนคืออะไร กระทรวงฯ ใชนโยบาย “วางมือ” กับโรงเรียน เพือ่ ใหคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเขาไปรับผิดชอบในดานตางๆ ตามทีค่ วรจะทํา โดยกระทรวงฯ ไม
เขาไปแทรกแซง
10.2 สัญญานคัดคาน
เมื่อถึงกลางป 1990 ความปลื้มปติตอการปฏิรูปที่มีในชวงแรกๆ เริม่ จางหายไป
รัฐบาลตองเพิ่มเงินอุดหนุนใหโรงเรียนเพื่อใหไดสูตรการจัดสรรเงินชวยเหลือที่ลงตัวและ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะยอมรับได
ฝายผูปกครองก็พบวายังไมสามารถสงบุตร
หลานเขาโรงเรียนมีชอ่ื ซึง่ มีเด็กเต็มแลว คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็เริม่ จะสํานึกไดวา
บทบาทของตนเปนงานอาสาสมัครเสียมาก ในขณะที่รัฐบาลยังคงมีอํานาจควบคุมมากมาย
กลุมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนรูสึกผิดหวังมากที่รัฐบาลไมยอมยกระดับอัตราเงินชวยเหลือ
ใหถงึ ระดับทีแ่ ถลงไวในรายงานเรือ่ ง “Learning to be More” ปญหาบางอยางที่ยังคั่งคาง
อยู และบัลลารดจัดการแกไขไปเปนการชัว่ คราว บัดนีย้ ง่ิ กลับเปนปญหามากขึน้
และเริม่
มีการคัดคานบางแงมุมของระบบใหม
จากปลายป 1989 รัฐบาลตองเผชิญกับการรณรงคตอ ตานจากกลุม มหาวิทยาลัย
ซึ่งจัดเตรียมการกันมาเปนอยางดี โดยมีดร. ล็อควูด สมิธ (Lockwood Smith) คอยใหการ
สนับสนุน ดร. ล็อควูด สมิธ เปนโฆษกดานการศึกษาของพรรคฝายคาน การรณรงคน้ี
เรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกการเปลี่ยนแปลงบางอยางในการปฏิรูปขั้นอุดมศึกษาตามที่แถลง
ไว สิ่งที่เรียกรองคือคําวา “เสรีภาพทางวิชาการ” แตโดยเนื้อแทก็คือการแกงแยงอํานาจ
ตองการจํากัดการควบคุมของรัฐบาล มีการขูด ว ยวา นานาชาติจะรวมกันควํ่าบาตร
มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด โดยไมมารับงานสอนในอัตราทีว่ า ง เมื่อถึงกลางป 1990 รัฐบาล
ประสบมรสุมทางการเมืองอยางหนัก การเลือกตั้งครั้งใหมใกลเขามา และดร. จอฟฟรีย
พาลมเมอร (Geoffrey Palmer) นายกรัฐมนตรีผเู คยเปนนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ได
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ตัดสินใจดําเนินการปฏิรปู เพิม่ เติม มีการออกกฎหมายแกไขการศึกษาป 1990 เพือ่ วางพืน้
ฐานดานกฎหมายใหการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตถกู ปรับเปลีย่ นไปจากรางเดิมอยางมาก
ประชาชนซึ่งไมพอใจกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆ และคิดวาได
จายภาษีมากไปแลวสําหรับเรือ่ งเหลานัน้ จึงพากันลงคะแนนเสียงเลือกพรรคแหงชาติเขามา
เปนรัฐบาลแทน และดร. ล็อควูด สมิธ ไดเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการคนตอมา
10.3 ดร. ล็อควูด สมิธ ในฐานะทีเ่ ปนรัฐมนตรี
เมือ่ ดร. ล็อควูด สมิธ เขามาเปนรัฐมนตรี เขาอาจระงับการปฏิรปู เสียก็ได แตเขา
ใหดาเนิ
ํ นการตอไป เพราะเชือ่ วา การปฏิรปู ของรัฐบาลชุดกอนดําเนินมาถูกทิศทางแลว
เพียงแตทําไปไดไมมากพอทีจ่ ะถายโอนอํานาจมาใหสถาบันการศึกษาไดจริงๆ เขามีความ
เห็นวา กระทรวงใหมและหนวยงานอื่นๆ ของรัฐบาลยังคงอํานาจการควบคุมไวทส่ี ว นกลาง
มากเกินไป และยังไมไดใหสถาบันการศึกษาตางๆ มีเสรีภาพที่จะตัดสินนโยบายทั้งหลายได
เอง รัฐมนตรีคนอืน่ ๆ ก็มีความเห็นเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงมีการออกกฎหมายฉบับใหมใน
ป 1991 เพือ่ กระจายอํานาจใหสภา (ของระดับอุดมศึกษา) และคณะกรรมการบริหารโรง
เรียนเพิม่ เติม และเพือ่ แกไขขอผิดพลาดหลายๆ อยางทีเ่ กิดขึน้ ในชวงทีเ่ รงออกกฎหมายกัน
เมือ่ สองปกอ น
อยางไรก็ดี เมื่อถึงปลายป 1991 สถาบันและประเด็นหลักๆ ของการปฏิรปู ตามที่
เสนอไวในรายงานของปคอท ไดรับการจัดตั้งขึ้นจนครบถวนและดําเนินการไดแลว อาทิ
สถาบันการศึกษาทีม่ อี านาจปกครองตนเอง
ํ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเกีย่ วกับ
การศึกษาอีกจํานวนหนึง่ ซึง่ รวมถึงสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Education
Review Office) และสํานักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐาน (New Zealand Qualification
Authority) และการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ ตาม
จํานวนนักเรียน การเปลีย่ นรัฐบาลชุดใหมทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนบางแตไมไดแตะตอง
ประเด็นหลักแตอยางใด
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11.0 การทบทวนและประเมินผล
11.1 ผลกระทบของการวิจารณเชิงวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของนิวซีแลนดทาให
ํ มีแหลงอันอุดมสําหรับการวิจารณ
เชิงวิชาการมาตัง้ แตป 1988 แตการวิพากษวิจารณเหลานั้นสวนใหญไมไดรับความสนใจ
จากขาราชการและนักการเมือง ซึ่งมีสาเหตุ 3-4 ประการดวยกัน
ประการแรกคือ ไมคอ ยมีการเสวนากันระหวางนักวิชาการกับขาราชการ นัก
วิชาการมักไมเขามาเปนขาราชการ และในทางกลับกัน ขาราชการก็ไมคอ ยไดเปนนักวิชา
การ ในทางปฏิบตั ินน้ั มีการติดตอระหวางนักวิชาการกับขาราชการนอยมาก นักวิชาการ
ไมปรารถนาทีจ่ ะเขามาเกีย่ วของกับความผันผวนทางการเมือง หรือเขามาถกเถียงกันใน
เรือ่ งนโยบาย ซึ่งตองมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน หรือแมในการวางนโยบาย ประการ
ที่สองคือ นักวิชาการเชนอาจารยในมหาวิทยาลัย แสดงตัวเปนปรปกษกับการปฏิรูปการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษามาตั้งแตตน รัฐบาลจึงไมเชือ่ ถือนักวิชาการในเรือ่ งนีน้ กั
ประการตอมาคือ นักวิชาการไมคอ ยไดมาสัมภาษณหรือซักถามผูว างนโยบาย
หรือแมแตขา ราชการ สวนนักการเมืองและขาราชการระดับสูงทีเ่ ขารวมในการเปลีย่ นแปลง
นโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติก็ไมทราบอะไรเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการที่กาลั
ํ งผลิต
กันอยูม ากมาย และไมเคยอานดวย จึงไมเคยถูกถามถึงสิง่ เหลานัน้ และประการสุดทาย
คือการลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสตไดสั่นคลอนความนาเชื่อถือของแนวคิดและการวิเคราะห
แบบมารกซิสต ซึง่ ดูเหมือนเปนพืน้ ฐานของปรัชญาและแนวคิดดานการศึกษาทีน่ กั วิชาการใน
มหาวิทยาลัยยึดถือกันในชวงนัน้
นักวิชาการสวนใหญที่วิพากษวิจารณหรือประเมินผลการดําเนินงานปฏิรปู ในชวงตน
นัน้ โดยมากไดทาไปเพราะมี
ํ
จุดยืนที่เปนฝายคัดคานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
บางคน
โจมตีวาการปฏิรูปเปนแผนของพวกอนุรักษนิยมขวาจัดที่จะจําหนายกิจการการศึกษาให
เอกชน และยกเลิกบทบาทของรัฐในฐานะผูใ หการศึกษาแกประชาชนเสีย บางคนมองวานี่
เปนแผนรุกคืบทีจ่ ะเพิม่ อํานาจใหรฐั ในการควบคุมชุมชนทองถิน่ ในขณะที่ผลักความรับผิด
ชอบตอทองถิน่ ออกไปจากตัว คนอื่นๆ ยอมรับวาโครงการนีไ้ ดรบั ความนิยมมากในระยะแรก
แตทํานายไววา ในอนาคตจะประสบปญหามาก สวนในดานธุรกิจและการจัดการนัน้ แทบ
ไมมีการวิพากษวิจารณใดๆ จากนักวิชาการเลย
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11.2 การทบทวนที่เปนทางการเกี่ยวกับหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม
ตามที่ไดตั้งขอสังเกตไวในบทกอนแลววา เมื่อบัลลารดไมยอมใหคณะกรรมการการ
บริการแหงรัฐและกระทรวงการคลัง
เขามามีสว นรวมในการตัดสินใจในกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบตั ใิ นชวงป 1988-89 นัน้ เขาจะถูกคิดบัญชีในภายหลัง ดังนั้น เมือ่ ถึง
ปลายป 1989 กอนหนาทีจ่ ะมีการจัดตัง้ กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานใหมอน่ื ๆ ดวย
ซํ้า หนวยราชการทัง้ สองไดเริม่ กลาวหาวา การปฏิรปู ชักจะออกนอกทิศทางไปเสียแลว
กลาวโดยกวางๆ ก็คือ ทัง้ สองหนวยงานเห็นวาองคกรในสวนกลาง เชน กระทรวงศึกษาธิ
การนัน้ มีขนาดใหญโตเกินความจําเปน และกระบวนการของคณะทํางานเปดโอกาสให
สามารถนําผลประโยชนสวนตัวมาอยูเหนือการปฏิรูปได สวนรัฐมนตรีตาง ๆ เกิดความกังวล
วา การปฏิรปู ไมไดทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณอยางที่คาดไว กระทรวงการคลังได
เขามาตรวจสอบทบทวนเรือ่ งทีย่ งั ทําไมเสร็จตามทีก่ ําหนดไวในเอกสารสรุปนโยบายป 1987
มีการตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพือ่ ทบทวนในเรือ่ งองคกรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม โดยมีอดีตปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธาน และไดทํางานเสร็จสิน้ ในตนป 1990 (Lough 1990) ดร.
โอรูค ยืนกรานวาเธอจะตองไดเปนกรรมการคนหนึง่ ในนัน้ ดวย ผลที่ไดรับคือ มีการเปลีย่ น
แปลงโครงสรางบางประการ และลดขนาดหนวยงานใหมเหลานัน้ ลง
11.3 โครงการวิจยั
ตั้งแตป 1991 ไดมีการดําเนินงานตามโครงการวิจยั ขนาดเล็กและขนาดกลางกัน
หลายโครงการ ซึ่งโดยมากไดรับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ แตไมมโี ครงการใหญๆ สําหรับ
ประเมินผลของการปฏิรปู การศึกษาเลย (ดู Schick 1996 ในเรือ่ งการทบทวนการเปลีย่ น
แปลงในภาครัฐของนิวซีแลนดโดยทัว่ ไป) มีนกั วิจยั จํานวนมากที่ไดศึกษาในประเด็นดาน
บริหาร เชน ปริมาณงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและของอาจารยใหญ เสถียร
ภาพดานการเงินของโรงเรียน แบบแผนการรับนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน นักวิจยั ไดราย
งานไวตรงกันวา อาจารยใหญและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไมตอ งการกลับไปใชระบบ
เดิมกอนป 1989 แมวา จะมีความไมพอใจในบางดานของระบบใหมอยูบ า ง การรองเรียนที่
พบบอยที่สุดคือ “งบประมาณไมเพียงพอ”
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ปญหาเรือ่ ง “การแยงนักเรียน” ในระหวางโรงเรียนตางๆ ไดรับความสนใจพอควร
เมือ่ ยกเลิกขอบังคับวานักเรียนจะเขาเรียนในเขตใดไดบา งไปเสีย ผูป กครองจึงมีทางเลือก
มากขึน้ วาจะเลือกโรงเรียนใดใหบตุ รหลาน และเกิดการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบการสมัคร
เขาโรงเรียนอยางเห็นไดชดั มีหลักฐานจากการวิจยั วา การเปลีย่ นแปลงในแงน้ี (นักเรียนคือ
คูปอง) ทําใหโรงเรียนบางแหงมีจานวนนั
ํ
กเรียนลดวูบลง คือโรงเรียนในเขตเมืองชั้นในและ
โรงเรียนในเขตชานเมืองทีย่ ากจน สวนจะลดลงเทาใดนั้นขึ้นอยูกับวาโรงเรียนอื่นๆ ทีอ่ ยู
แถวๆนัน้ จะรับนักเรียนใหมไดเทาไร ในป 1997 รัฐบาลแถลงวาจะเพิม่ ทัง้ ครูและเงินชวย
เหลือใหกบั บรรดาโรงเรียนทีไ่ ดรบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ
การคาดหวังวาจะมีการประเมินผลอยางเปนทางการสําหรับการปฏิรูประบบการ
ศึกษาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมากขนาดนีย้ อ มเปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปไมไดในความเปนจริง
ไมมี
มาตรการ “กอนการตรวจสอบ” (pre-test) และไมมีการตกลงกันวา ถาเกิดเปนไปได มาตร
การเหลานัน้ ควรจะเปนอยางไร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีมากเสียจนการประเมินผลที่พอ
จะเปนไปไดคอื การประเมินในแงการเมือง กลาวคือ ระบบที่ปรับเปลี่ยนไปแลวนั้นมีความ
มัน่ คงและสามารถทนทานตอการเปลีย่ นตัวรัฐมนตรีและการเปลีย่ นรัฐบาลไดเพียงใด
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12.0! การนํานโยบายการปฏิรปู ไปสูก ารปฏิบตั ิ : การแกไขปญหา
การนํานโยบายทีไ่ ดรบั การตัดสินใจแลวไปปฏิบตั ไิ มใชเรือ่ งทีร่ าบรืน่
แมรฐั บาลจะ
เอาจริงในเรือ่ งนีม้ าก มีปญหาเกิดขึ้นมากมายตั้งแตตอนเริ่มตน ทัง้ ปญหาดานการเมือง
ปญหาระหวางหนวยราชการตางๆ แรงกดดันจากภายนอก และปญหาดานการบริหาร
12.1 ปญหาดานการเมือง
ปญหาดานการเมืองนับวาเปนปญหาเพียงเล็กนอย แตเปนเรื่องสําคัญมาก โดย
ปญหาอาจเกิดขึน้ จากการแตกแยกในรัฐบาล หรือจากการเปลีย่ นทิศทางทางการเมืองซึง่
เปนเรือ่ งทีม่ กั เกิดขึน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นตัวรัฐมนตรีหรือเปลีย่ นรัฐบาล
ตามที่กลาวขางตน
การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองเหลานีเ้ กิดขึน้ ในระหวางชวงป 1988-91 โดยเกิดความแตก
แยกในคณะรัฐมนตรีขน้ึ ในระหวางป 1988-89 มีการเปลีย่ นนายกรัฐมนตรีในป 1989 จาก
นัน้ ก็มกี ารเปลีย่ นรัฐบาลและเปลีย่ นตัวรัฐมนตรีในป 1990 แตสาระสําคัญของแนวทางการ
ปฏิรปู ยังคงเปนอยูเ ชนเดิมตลอดชวงเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเหลานี้ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในป 1989 เกิดขึน้ ในจังหวะทีส่ ายเกินไปทีจ่ ะระงับการปฏิรปู ในแนวทาง “โรงเรียน
ในอนาคต” ได และในป 1990 รัฐบาลก็มุงเดินหนากับการปฏิรูปการศึกษาในระดับกอน
วัยเรียนและอุดมศึกษามากเสียจนไมอาจยกเลิกการปฏิรปู การศึกษาในโรงเรียนได
เมือ่
รัฐบาลใหมเขามารับหนาทีใ่ นปลายป 1990 การเปลี่ยนแปลงใหญ ๆ ก็เขาทีเ่ ขาทางกัน
เกือบหมดแลว หรือไมกม็ กี ฎหมายรองรับแลววาจะตองดําเนินการตอไป เมือ่ มองยอน
กลับไปจะเห็นไดวา เปนเรื่องสําคัญมากทีม่ กี ารกําหนดเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงไว เพือ่
ใหผา นกฎหมายทีจ่ าเป
ํ น และใหโครงสรางทางการบริหารใหมสําเร็จลุลว งหรือมีขอ ผูกพันที่
จะตองเดินหนาตอไป กอนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งตอไปในป 1990
12.2 ความขัดแยงระหวางหนวยราชการ
ความขัดแยงระหวางหนวยราชการกลายเปนเรือ่ งสําคัญในป 1989 เมือ่ กําหนดเสนตายวัน
ที่ 1 ตุลาคมใกลเขามา แตไมมีหนวยราชการใดที่รูสึกมากจนพยายามจะหยุดยั้งการเปลี่ยน
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แปลง กรมการศึกษาไมมอี ํานาจอะไรในชวงนัน้ และหนวยงานทีท่ าหน
ํ าที่ “ควบคุม” ก็
ไม มี อํานาจเพี ย งพอที่ จ ะดําเนิ น การต อ ต า นการเปลี่ ย นแปลงที่ มี น ายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ควบ
ตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการเปนผูผ ลักดันอยู เมื่อถึงปลายป 1989 หนวย
ราชการอืน่ ๆ อยูใ นสถานะทีม่ อี ทิ ธิพลสูงกวากรมการศึกษา สวนวิธกี ารแกไขปญหาทีใ่ ชกนั
เปนวิธเี กาแกดง้ั เดิม นัน่ คือ แตงตัง้ คณะกรรมการทีม่ กี รรมการจากหนวยราชการตางๆ ให
มาโตแยงและชี้แจงประเด็นของตนตอหนาประธานคณะกรรมการซี่งเปนอิสระไมขึ้นกับใคร
แตใหดําเนินการไปโดยไมตอ งเปดเผยตอสาธารณชน
12.3 กลุม ผลประโยชน
กลุ ม กดดั น จากภายนอกบางกลุ ม สามารถสอดแทรกอิ ท ธิ พ ลของตนเข า มาใน
กระบวนการทีต่ อ งมีคณะทํางานได และสามารถทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงไดมากจนเปนที่
พอใจของตน บางกลุม นําความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนมากดดันรัฐบาล ดัง
จะยกตัวอยางของแรงกดดันจากภายนอกเชนนีใ้ น 2 กรณี และวิธกี ารแกไขปญหาดังกลาว
ในตัวอยางแรก โดยปกติแลว การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
นัน้ เปนเรือ่ ง “เผือกรอน” ทางการเมืองในนิวซีแลนด และเกิดเรือ่ งเชนนีข้ น้ึ ในชวงป 198791 (ถาโทรทัศนนาภาพแม
ํ
ทน่ี า เวทนาซึง่ มีลกู พิการมาออกอากาศเผยแพรในชวงเวลาทีม่ ี
คนรับชมสูง เพือ่ โจมตีนกั การเมือง นักการเมืองก็จะจนมุมและแกตวั อะไรไมไดเลย) คณะ
ทํางานของปคอทไดเคยเสนอแนะวาควรจะจัดตัง้ หนวยบริการการศึกษาพิเศษ (SES) ขึน้
โดยใหมนี กั จิตวิทยาเด็ก ตลอดจนผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เชน การแกไขปญหาดานการ
ออกเสียง หรือการสอนคนหูหนวก
ผูเชี่ยวชาญเหลานี้เคยสังกัดกรมการศึกษามากอน
หนวยงานนีจ้ ะเปนผูใ หบริการแกโรงเรียน แตปคอทแนะนําวา หนวยงานนีค้ วรจะตองแขง
ขันกับองคกรอืน่ ๆ ทีใ่ หบริการคลายคลึงกันหรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื
หนวยงานนีจ้ ะตองมีขดี
ความสามารถพอทีจ่ ะแขงขันได แตกลุม ผลประโยชนดา นการศึกษาพิเศษทีม่ ผี ปู กครอง นัก
จิตวิทยาเด็ก และครูการศึกษาพิเศษไดรวมตัวกันคัดคานความคิดดังกลาวอยางแข็งขัน จน
รัฐบาลตองยอมจํานนตอพลังอันแข็งแกรงนี้ตั้งแตตน
และจัดตัง้ หนวยบริการการศึกษา
พิเศษขึน้ โดยใหเปนองคกรทีไ่ ดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยางเต็มที่ และสละคุณสมบัติ
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ดานความสามารถในการแขงขันทิง้ ไป รัฐบาลชุดตอๆ มาก็ไดซื้อความสงบสุขในยุคของตน
ดวยการใหเงินเพิม่ กับโรงเรียนสําหรับจัดการศึกษาพิเศษนี้
เรือ่ งทีส่ องคือ มหาวิทยาลัย 6 แหงไดกอ การคัดคานทีน่ า เกรงขามขึน้ โดยเฉพาะ
ในระหวางป 1989-90 และมีประสิทธิภาพมากในการระดมกําลังในระดับรองอธิการบดี
และสภามหาวิทยาลัย และปลุกระดมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัยซึ่งบัดนี้ไดเปนบุคคล
สําคัญในวงการธุรกิจ วงการยุติธรรม และการเมือง ผูน ํากลุมคณาจารยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการรณรงคในระดับนานาชาติอยางไดผลดียิ่ง ดังนั้น ในระหวางที่มี
การรางกฎหมายวาดวยการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และเมือ่ รางดังกลาวเขาสูก าร
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก รัฐบาลจึงไดรับกระแสกดดันอยางมาก โดยเฉพาะตอ
กอฟฟ (Goff) ซึง่ เปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ แรงกดดันบางอยางก็เปนที่
เปดเผย แตสว นมากแลวจะเปนการกดดันกันเบือ้ งหลังฉาก
“สมาคม (คณาจารยมหาวิทยาลัย) ไดเปดฉากการรณรงคล็อบบี้กัน
ขนานใหญ โดยมีทง้ั กิจกรรมในประเทศและระหวางประเทศ และผลที่ไดรับก็คือ
เมือ่ ราง กฎหมายถูกสงกลับมาทีร่ ฐั สภา มีการแกไขเพิม่ เติมถึง 103 หนา และยังมี
ภาคผนวกแกไขตามมาอีกหลายฉบับ ตัวกฎหมายทีอ่ อกมาโดยเปนผลจากการนี้
จึงเปนสิง่ ทีค่ ณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเห็นวา ดีขึ้นกวาของเดิมมาก”
(Crozier 1994)
การตอตานซึง่ นําโดยมหาวิทยาลัยนีอ้ ยูใ นระดับสูงมาก จนรัฐบาลสามารถตอบโตไดเพียง
อยางเดียว คือดวยวิถที างการเมือง โดยรัฐมนตรีตอ งยอมจํานน
12.4 ปญหาดานการบริหาร
ตามทีก่ ลาวไวขา งตนแลววา
ปญหาสวนใหญในการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เปน
ปญหาดานบริหารซึง่ เกิดขึน้ ในตอนทีบ่ ลั ลารดเปนผูน ํา (ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 1989) นัน้ ไดรับ
การแกไขในเวลาอันรวดเร็ว เพราะบัลลารดมีโครงสรางสายงานบังคับบัญชาเรียบรอยแลว
โดยมีตวั เขาเองเปนผูม อี านาจสู
ํ
งสุด บัลลารดยอมรับตั้งแตตนแลววา จะตองเกิดความผิด
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พลาดขึน้ แนนอน เพราะเปนเรือ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งไมไดในกระบวนการทีเ่ รงดวนขนาดนี้ ทัง้ เขา
และลังงีไมไดหวังวากระบวนการจะตองสมบูรณแบบ หนวยนํานโยบายไปปฏิบัติประชุมกัน
ทุกอาทิตย โดยมีบัลลารดเปนประธาน เพือ่ จัดการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ สวนบัลลารดก็เขา
พบลังงีทกุ อาทิตยเชนกัน การตัดสินใจมักเกิดขึน้ ในระหวางการประชุมเหลานี้ บัลลารด
จะเปนผูตัดสินวาเรื่องใดสมควรจะสงตอไปใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มีตัวอยางอยู 2 กรณีท่ี
จะชีใ้ หเห็นปญหาใหญทม่ี เี นือ้ แทเปนปญหาดานการบริหาร แตการแกไขกลับตองอาศัยการ
แทรกแซงทางการเมืองเขาชวย
สิ่งสําคัญทีท่ าให
ํ ประชาชนยอมสนับสนุนการปฏิรปู ตามทีก่ ําหนดไวในรายงาน “โรง
เรียนในอนาคต” คือ การทําใหประชาชนเชือ่ วาโรงเรียนทุกแหงจะไดรบั เงินมากพอทีจ่ ะ
สามารถทําสิ่งตางๆ ไดเอง เชน การดูแลรักษาอาคารสถานที่ การซือ้ อุปกรณสาหรั
ํ บหอง
เรียน การจัดหานํา้ ไฟ เครือ่ งทําความอบอุน เงินเดือนลูกจางฝายตางๆ ของโรงเรียนทีไ่ มใช
ครู และคาใชจา ยอืน่ ๆ ซึง่ ปกติคณะกรรมการการศึกษาหรือกรมการศึกษาเปนผูด แู ลให
ตลอดเวลาหลายปที่ผานมา คณะกรรมการการศึกษาไดจัดสรรเงินงบประมาณใหโรงเรียน
ดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย จึงเปนการยากมากที่จะติดตามนําเงินเหลานีม้ ารวมกัน และจัด
สรรกันเสียใหมในอัตราสวนที่สมเหตุสมผลสําหรับแตละโรงเรียน มีการจางบริษทั การบัญชี
มาดูโรงเรียนบางแหงซึง่ จัดใหเปนกลุม ตัวอยาง โดยใหนําจํานวนงบประมาณทีเ่ สนอจะจาย
ใหแกโรงเรียน มาเปรียบเทียบกับจํานวนเงินทีแ่ ตละโรงเรียนเสนอขึน้ มาตามทีโ่ รงเรียนเห็น
วาจําเปน แตนาเสียดายวา นักบัญชีไมไดรับคําสัง่ ใหเปรียบเทียบงบประมาณทีเ่ สนอจะ
จายใหโรงเรียน กับจํานวนเงินที่โรงเรียนไดรับจริงในปกอน แทนที่จะเปนเพียง “รายการทีโ่ รง
เรียนตองการจะได”
ไมนาประหลาดใจเลยที่ไดผลออกมาวา โรงเรียนตองการไดรบั เงิน
มากกวาทีเ่ ขาเสนอมาให เรือ่ งนีไ้ ดรบั ความสนใจจากสือ่ มวลชนมาก บัลลารดเองไมมี
อํานาจที่ จ ะเพิ่ ม งบประมาณให เ กิ น กว า ยอดเงิ น งบประมาณรวมที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ม าแล ว
ความวุนวายคอยสงบลงหลังจากบัลลารดนํากลุม อาจารยใหญของโรงเรียนสําคัญๆ เขามา
รวมวางหลักเกณฑและหาสูตรการจัดสรรเงินใหโรงเรียน
และเมือ่ รัฐบาลยินยอมขยาย
ระดับอัตราการใหเงินงบประมาณ
อีกปญหาหนึง่ คือ การจัดทําโครงการเงินกูสาหรั
ํ บนักศึกษาเพือ่ ใชจา ยในการเรียนใน
ขั้นอุดมศึกษา เรือ่ งนีเ้ ปนปญหาดานบริหารนอยกวาเรือ่ งแรก สิ่งที่รัฐบาลตองการคือ ให
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ธนาคารตางๆ มารวมทุนกันและเปนผูด าเนิ
ํ นโครงการนีเ้ องโดยเปนเชิงพาณิชย
แตการ
เจรจากับธนาคารหลายระลอกไมเกิดผลอะไรเลย ธนาคารไมยอมใหนักศึกษากูเงินโดยไม
ตองคํานึงถึงความนาเชือ่ ถือทางการเงินของนักศึกษาแตละคน ยิง่ ไปกวานัน้ นักศึกษายังขู
จะยายบัญชีสวนตัวของตนออกจากธนาคารใดๆ
ก็ตามที่ยอมรวมโครงการดังกลาว
บรรดารัฐมนตรีจงึ จําใจยอมจัดทําโครงการของรัฐเองเพือ่ ใหนกั ศึกษากูย มื เงิน โดยกําหนด
ใหจา ยเงินคืนดวยวิธหี กั ผานระบบจัดเก็บภาษี ซึง่ ตองขึน้ อยูก บั จํานวนรายไดที่แตละคนจะ
มีใหเรียกเก็บภาษีดว ย
ในขณะทีเ่ สนตายในวันที่ 1 ตุลาคม 1989 ใกลเขามา มีแนวโนมวาปญหาทัง้ หลายที่
ยังคั่งคางอยูจะถูกยกยอดไปแกไขกันในระบบใหมตอไป แตไดคิดวิธีจัดการชั่วคราวเพื่อให
สามารถใชการจายงบประมาณแบบเกาในระบบใหมได โอรูคไดรบั มรดกปญหาเหลานีม้ า
สะสางมากมาย ในขณะทีเ่ ธอเองก็ตอ งพยายามจัดตัง้ องคกรใหม แมกระทรวงศึกษาธิการ
จะจัดตัง้ เสร็จแลว แตปญ
 หาเหลานีก้ ย็ งั มีตอ ไปอีกระยะหนึง่ และเปนทีร่ จู กั กันในสมญาวา
“หลุมดํา”
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13.0! การดําเนินการเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอไปในชวงค.ศ. 1991-97
หลังจากชวงชุลมุนวุน วายในระหวางป 1987-90 ผูคนอาจคิดวาระบบการศึกษาของ
นิวซีแลนดคงจะเริม่ ลงตัวเรียบรอยจากตนป 1991 แตกลับปรากฏวา เกิดมีคลื่นความ
เปลี่ยนแปลงระลอกสองเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ ในป 1991-94 โดยมีเหตุผลสําคัญ 4
ประการคือ สมิธ ซึง่ เปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการคนใหมมาเปลีย่ นแปลงเสียใหม
การปฏิรูปตามแผนงานและวาระของคณะกรรมการการบริการแหงรัฐและกระทรวงการคลัง
ยังไมแลวเสร็จ หัวหนาฝายบริหารรุน ใหมทง้ั หลายในองคกรการศึกษามีแนวคิดใหมในการ
ปฏิรปู และกลุม ผูท ต่ี อ งการระงับการปฏิรปู ทีท่ ําไปแลวในชวงแรก หรือตองการใหกลับไปใช
ระบบเดิม กําลังมีพลังกลาแข็งขึน้
13.1 วาระแผนงานการเปลี่ยนแปลงของล็อควูด สมิธ
ดังทีไ่ ดกลาวในบทกอนแลววา สมิธเขารับตําแหนงเปนรัฐมนตรีแบบนักทํากิจกรรม
และมีความเชื่อวาควรจะตองใหรัฐบาลกลางถอนตัวจากการตัดสินใจในระดับทองถิ่นมาก
ยิง่ ขึน้ กวานี้ เขาโจมตีสหภาพครูตรงๆ ในเรือ่ งทีจ่ า ยงบประมาณใหกบั คณะกรรมการโรง
เรียนเพือ่ เปนเงินเดือนครู (การจายเงินเดือนครูมาเปนกอนใหญ)
เขาเสนอแนวคิดเรือ่ ง
“เกณฑกาหนดคุ
ํ
ณภาพแหงชาติ” อยางแข็งขัน เขาเห็นวา การปฏิรปู ทีท่ าไปแล
ํ
ว ไมเกีย่ ว
อะไรเลยกับการทําใหผลการศึกษาของเด็กดีขึ้น จึงริเริ่มการปฏิรูปหลักสูตรแหงชาติ เขามี
ความคิดทีช่ ดั เจนทีจ่ ะทําลายเครื่องกีดขวางระหวางสถาบันการศึกษาชนิดตางๆ และระดับ
ตางๆ กับคุณภาพการศึกษาทีไ่ ดรบั จากสถาบันเหลานัน้
(การศึกษาทีไ่ มมกี าแพงกั
ํ
้น)
ประกอบกับมีการจัดวิธีการฝกงานสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาตามกฎหมายใหม (กฎหมาย
การฝกงานอุตสาหกรรมป 1992) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดานงบประมาณหลายประการ
ทําใหวาระแผนงานของเขาตลอดชวง 2-3 ปตอ มามุง เนนทีค่ วามคิดเหลานีเ้ ปนหลัก สวนโอ
รูคนัน้ ถือวา ภาระหนาทีข่ องเธอคือชวยสมิธจัดทํานโยบาย และหาทางใหนโยบายเหลานัน้
ไดรบั อนุมตั แิ ละนําไปสูการปฏิบัติตอไป
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โรเบิรทและคิง (Roberts & King) เขียนไววา สมิธกับโอรูคนั้นก็เปน “ผูประกอบ
การภาครัฐ” เชนเดียวกับลังงีและบัลลารด และคูนี้ก็ไดแสดงความเปนผูนําอยางเขมแข็ง
คึกคักเชนเดียวกัน แตพละกําลังของทัง้ คูถ กู นําไปใชกับการทําใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เปนระบบ รวมทั้งริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จากความคิดของตนเองดวย
13.2 กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการบริการแหงรัฐ
กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการบริการแหงรัฐมีภารกิจทีย่ งั ไมเสร็จสิน้ โดย
เฉพาะอยางยิง่ ในสวนที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา กระทรวงการคลังนั้นไดแสดงความคิด
เห็นไวใน “รายงานสรุปสําหรับรัฐบาลทีจ่ ะเขารับหนาทีใ่ นป 1990” (Treasury 1990) ให
เหตุผลทีจ่ ะใหนกั ศึกษาระดับอุดมศึกษาจายคาเลาเรียนเพิม่ ขึน้ อีกมาก สวนคณะกรรมการ
การบริการแหงรัฐสนใจในดานการบริหารสถาบันอุดมศึกษามากกวา เชน ลดอิทธิพลของสห
ภาพครู เพิม่ คุณภาพในการบริหารของรัฐโดยทัว่ ไป จากการผลักดันของหนวยงานทัง้ สอง
ทําใหตอ งมีการทบทวนประเด็นตางๆ ในเรือ่ งการอุดมศึกษานีอ้ กี หลายครัง้ ในชวงเวลาดัง
กลาว รวมทัง้ การทบทวนเรือ่ งวิธกี ารจัดการทรัพยสนิ ของโรงเรียนดวย ในบรรดาการทบ
ทวนซึง่ เริม่ ตัง้ แตป 1991 นี้ มีอยูสองประเด็นที่เกือบจะชะงักไปโดยสิ้นเชิงในป 1996 นัน่
คือ การเรียกเก็บเงินคา “ตนทุน” จากสถาบันตางๆ ในระดับอุดมศึกษา และเรือ่ งการจัดการ
ทรัพยสนิ ของโรงเรียนใหเปนเชิงพาณิชย
ระหวางปลายป 1989 ถึงกลางป 1990 ผูบ ริหารระดับหัวหนาของหนวยงานการ
ศึกษาที่สําคัญทัง้ หลายตางเขารับหนาทีด่ ว ยความกระตือรือรนจนครบ ตางมุงหวังจะไดกอ
ตั้งองคกรใหมที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เชน โอรูค ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ มอริส จิอันนอตติ
(Maurice Gianotti) ทีส่ ํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Education Review Office)
เดวิด ฮูด (David Hood) ทีส่ ํานักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐาน (New Zealand
Qualifications Authority) ทุกคนมุง ทํางานเพือ่ สรางชือ่ ใหตนเองและกอตัง้ หนวยงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ทั้งสามคน รวมทัง้ ดร.จูดิธ ไอทเคน (Dr. Judith Aitken) ผูม ารับงานแทนจิ
อันนอตติในเวลาตอมา ตางยึดมัน่ ในแนวทางการปฏิรปู ของรัฐบาล ในชวงเวลานี้ แตละ
องคกรจึงถูกปรับโครงสรางมากกวาหนึง่ ครัง้ เพราะหัวหนาฝายบริหารพยายามหา
หนทางทีด่ ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะสนองความประสงคของรัฐบาล
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13.3 การคัดคานการปฏิรปู ในกาวตอไป
ในขณะเดียวกัน กระแสคัดคานการเปลีย่ นแปลงในกาวตอไปก็เขมขนขึน้ ทุกที ใน
การเลือกตั้งป 1993 แมพรรคแหงชาติไดคะแนนเสียงขางมาก แตไมมากเทาครั้งกอน รัฐ
บาลจึงตองระวังมากขึน้ ในการริเริม่ นโยบายใหมๆ และเริ่มกลั่นกรองความคิดและขอเสนอ
แนะของรัฐมนตรีอยางใกลชดิ มากขึน้ ไมใชเรือ่ งบังเอิญเลยทีโ่ ครงสรางใหมของ “คณะ
กรรมการในคณะรัฐมนตรี” (Cabinet Committee) จะเกิดขึน้ ในชวงนี้ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานคณะกรรมการการฝกอบรมทางดานการศึกษาและการจางงาน
สมิธพบวา
การใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับความคิดใหมๆ ในแนวนโยบายนัน้ นับวันจะยากขึน้ ทุกที
ถาหากไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีคลัง นาย บิล เบิรช (Bill Birch) และรัฐมนตรี
แรงงาน นายไวอัท ครีช (Wyatt Creech) กับเหลาขาราชการระดับสูงของกระทรวงทัง้ สอง
มากอน ดังนั้น หลังป 1993 แมวาสมิธจะยังมีความคิดอีกมากมายที่จะปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงในดานกฎหมาย แตเขาไมสามารถผลักดันใหนํารางกฎหมายแกไขปรับปรุงการศึกษา
มาใหรฐั สภาพิจารณาได
พรรคแรงงานซึง่ เปนพรรคฝายคานไดเริม่ ปฏิเสธหลายๆ อยางทีต่ นเปนผูด ําเนินการ
ไปเองเมือ่ ครัง้ เปนรัฐบาลในชวงป 1984-1990 พรรคการเมืองใหมๆ ที่ไมเห็นดวยที่จะดําเนิน
การปฏิรูปตอไป หรือตองการยกเลิกสิง่ ทีท่ าไปแล
ํ
ว เริม่ ไดรบั เสียงสนับสนุนมากขึน้ ฐานะ
ทางการเงินของรัฐบาลดีขน้ึ มากนับจากป 1992 เปนตนมา จนมีแรงกดดันใหรฐั บาลใชจา ย
เงินมากขึน้ สหภาพครูตอ งการใหยกเลิกการจายเงินเดือนครูในแบบจายเปนกอนใหญมาให
และไดตอสูกับรัฐบาลในเรื่องนี้ในระหวางป 1994-96 จนไดชยั ชนะในทีส่ ดุ จากป 1995
เปนตนมา รัฐบาลยิ่งตองระมัดระวังมากขึ้นในการดําเนินการใดๆ เชน การเลือกครีชมาเปน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการแทนสมิธในตนป 1996 เพราะครีชเปนผูท ไ่ี ดชอ่ื วาเกง
ในดานการเจรจาและประนีประนอม
การคัดคานแผนการของรัฐบาลมีมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งการอุดมศึกษา ผูปกครองและนัก
ศึกษา (ซึ่งหลายคนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดแลว) ไมพอใจทีร่ ฐั บาลเพิม่ คาเลา
เรียน แมวา การใหจา ยคาเลาเรียนจะทําใหสามารถรับนักศึกษาไดมากขึ้นก็ตาม การตัด
สินใจในเรื่องที่จะสงผลระยะยาวถูกเก็บไวจนหลังการเลือกตั้งในป 1993 ในป 1994 หลัง
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จากตัง้ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนและไดรายงานมาอีกฉบับหนึง่ รัฐบาลจึงจัดการเรื่อง
คาเลาเรียนของระดับอุดมศึกษาใหเปนทีย่ ตุ เิ รียบรอย - หรือรัฐบาลคิดวาเรียบรอย - ไปจน
ถึงป 1999 (Todd 1994) อยางไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ 1997 ก็มกี ารแถลงวาจะตองให
กลุม ขาราชการพิจารณาทบทวนเรือ่ งนีก้ นั ใหมอกี รอบ
เรือ่ งการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียนมีการรณรงคกนั อยางมากในระหวางป 1995-96
เพือ่ ใหรฐั บาลเพิม่ จํานวนเงินสนับสนุน และทําไดสาเร็
ํ จ และยังมีตอ ตานขอเสนอใหมกี าร
เปลีย่ นแปลงดานกฎหมายเพิม่ ขึน้ ดวย
สวนกลุมผลประโยชนสาหรั
ํ บการศึกษาพิเศษก็
ดําเนินการรณรงคจนไดรบั เงินสนับสนุนเพิม่ เชนกัน
เมือ่ ถึงตนป 1997 การปฏิรปู การศึกษาในนิวซีแลนดกเ็ สร็จสิน้ ลง รัฐบาลผสมชุด
ใหมซง่ึ มีเสียงขางมากนอยลงกวาเดิมไดเขามารับหนาที่ บุคคลที่เคยมีบทบาทสําคัญในชวง
ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นกันชุลมุนนัน้ ตางก็แยกยายกันไป ที่เปนนักการเมือง เชน มารแชล,
ดักลาส, ลังงี และ พาลมเมอรตา งเลิกเลนการเมือง ไมวา กอฟฟหรือ สมิธ ก็ไมไดมายุง
เกี่ยวกับการศึกษาอีกตอไป บัลลารด ยังคงเปนผูนาแต
ํ อยูท ส่ี ว นราชการอืน่ และไมได
กลับมายุงเกี่ยวกับการศึกษาอีกเลยนับตั้งแตป 1989 สวนโอรูค, จิอันนอตติ และฮูด
ออกจากราชการแลว แตไอทเคนยังคงอยูเ ปนผูน ําทีส่ ํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทีมงานในหนวยนํานโยบายไปปฏิบัติบางคนยังอยูในกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยอื่นๆ
และยังมีคนตนความคิดอยูในคณะกรรมการและกระทรวงการคลังอยูบาง
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14.0 ประเด็นทีย่ งั คัง่ คาง
แมวาการปฏิรูประบบการศึกษาของนิวซีแลนดนับไดวาทําไดรวดเร็วและครอบคลุม
ทุกดาน แตกย็ งั มีอกี หลายประเด็นทีย่ งั แกปญ
 หาไมไดหรือไมเปนทีย่ อมรับ เรื่องที่ยังคั่งคาง
แบงไดเปน 3 กลุม คือ ตลาดแรงงานครู ระดับของเงินสนับสนุน และแหลงการควบคุม
และรับผิดชอบ
14.1 ตลาดแรงงานครู
ตลาดแรงงานครูเปนเรื่องที่ไมคอยมีการแตะตองตลอดขบวนการปฏิรูป ครูทบ่ี รรจุ
ใหมสวนมากก็ยังคงไดมาจากวิทยาลัยครูเดิมๆ ที่ผลิตครูมาตั้งแตกอนป 1987 การจาง
ครูในทองถิน่ ก็ยงั คงกระทําโดยหนวยงานทีม่ สี มาชิกมาจากการเลือกตัง้ ในทองถิน่
ซึง่ เปน
อิสระจากกระทรวงศึกษาธิการ แตยงั ตองใชสญ
ั ญาจางงานทีส่ ว นกลางเจรจาตอรองกันไว
แลว และจางไดตามอัตรากําลังที่สวนกลางกําหนดไว (โปรดสังเกตวา ขณะทีม่ กี ารปฏิรปู
นัน้ อํานาจการจางครูประถมศึกษาเปลีย่ นมือจากคณะกรรมการการศึกษาในภูมภิ าค มา
เปนใหแตละโรงเรียนดําเนินการเอง แตยังอยูภายใตเงื่อนไขเดิม สวนการจางครูมธั ยมศึกษา
นั้นดําเนินการโดยโรงเรียนมาตัง้ แตตน ) ครูไดรบั เงินเดือนจากกระทรวงศึกษาธิการ แต
กระทรวงฯ ไมมอี ํานาจทีจ่ ะ “จัดจางและไลออก” อํานาจนัน้ เปนของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน โรงเรียนสวนมากยังคงปฏิเสธทางเลือกทีใ่ หโรงเรียนรับเงินกอนใหญไปจัดการวาง
แผนเองวา จะตองการครูระดับใดจํานวนเทาใด คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสวนมาก
พอใจกับระบบการจัดการทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ซึง่ ทําใหครูปลอดจากการควบคุมหรือแทรก
แซงจากภายนอกไดดี ไมวา จากระดับทองถิน่ หรือจากสวนกลาง
ไมเพียงแตตลาดแรงงานครูไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากการปฏิรปู การศึกษา แต
ยังเปนสิ่งที่ไรระเบียบกฎเกณฑอยูทามกลางการปฏิรูปตลาดแรงงานโดยทั่วๆ ไปอีกดวย
สหภาพครูแหงชาติยังคงถือสัญญาสําหรับครูทง้ั หมดไว และยังคงเจรจาโดยตรงกับรัฐบาล
กลางเชนเดิม แตขา ราชการหนวยอืน่ ๆ ไมเปนเชนนี้แลว เรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ เพราะวา รัฐบาล
เปนผูซ อ้ื แรงงานครูทส่ี ําคัญอยูเพียงผูเดียวเชนเดิม (ซึง่ รัฐบาลจําเปนตองซื้อ เพือ่ ใหสามารถ
จัดการศึกษาภาคบังคับได) และเปนเพราะโรงเรียนแตละแหง ในฐานะทีเ่ ปนนายจางหนวย
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เดียวนัน้ เล็กเกินกวาทีจ่ ะไปตอรองเจรจากับกลุม แรงงานทีม่ กี ารจัดตัง้ อยางเขมแข็งใหไดผล
ได สถานการณเชนนีไ้ มใชสง่ิ ทีร่ ฐั บาลชอบ แตจนบัดนีร้ ฐั บาลก็ยงั มองไมเห็นทางออก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ผูปกครอง) ก็แสดงทาทีชดั เจนวา พวกเขาไมตอ งการมารับ
ผิดชอบเจรจาตอรองเรื่องเงินเดือนกับครูในสังกัดของตน
14.2 ระดับของเงินสนับสนุน
การปฏิรูปการศึกษาในระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาไดรับบุคลากรและเงิน
สนับสนุนโดยเฉลีย่ รายหัวในระดับทีไ่ มแตกตางจากกอนหนาป 1987 เทาใดนัก แมจะมีการ
จัดสรรกันใหมมากพอควร มีการขัดแยงกันในประเด็นที่วาระดับของเงินสนับสนุนไดปรับ
เปลีย่ นตามอัตราเงินเฟอทันหรือไม แตรัฐบาลไมไดแถลงนโยบายที่เจตนาจะลดระดับอัตรา
การใหเงินสนับสนุน
แตในระดับอุดมศึกษาไมไดเปนเชนนัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตป 1990 เปนตนมา
รัฐบาลเรียกเก็บคาเลาเรียนจากนักศึกษาสูงขึน้ และคาเลาเรียนนีก้ พ็ งุ สูงขึน้ ทุกป รัฐบาลมี
นโยบายที่ชัดเจนที่จะลดอัตราเงินสนับสนุนทีใ่ หแกการอุดมศึกษาใหเหลือเพียงเฉลีย่ รอยละ
75 ของคาเลาเรียน แมวา รัฐบาลและพรรคฝายคานยอมรับวานีเ่ ปนความจําเปนทางการเงิน
จริงๆ แตกเ็ ห็นไดชดั วาประชาชนไมยอมรับเลย แมวา จะมีโครงการเงินกูเ พือ่ การศึกษาใหนกั
ศึกษาแลวก็ตาม รัฐบาลชุดตอๆ ไปในอนาคตจะตองคอยทบทวนและจัดการปญหานี้ตอไป
โดยตองใหมีความสมดุลระหวางจํานวนเงินที่ตองการอันเนื่องมาจากปริมาณผูตองการเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น กับความจําเปนที่ตองกําหนดงบประมาณใหแนนอนวาจะ
แบงสรรเงินของผูเ สียภาษีมาใหจดุ นีไ้ ดเทาใด ยิง่ เวลาผานไปก็ยง่ิ เปนไปไดนอ ยลงทีจ่ ะพับ
โครงการเงินกูส ําหรับนักศึกษาเก็บได
14.3 แหลงการควบคุมและรับผิดชอบ
เมื่อลังงีตั้งคณะทํางานปคอท ในป 1987 นัน้ เขาทําไปเพราะตองการยายแหลงการ
ควบคุมและรับผิดชอบออกไปจากสวนกลาง ในทํานองเดียวกับเมือ่ ชุมชนไมพอใจทีม่ กี ารควบ
คุมจากสวนกลางมากเกินไปในอดีต รัฐบาลก็เริ่มไมแนใจที่ยอมใหไมมีการควบคุมจากสวน
กลาง ในกรณีทส่ี ถาบันการศึกษาในทองถิน่ ตัดสินใจในบางเรือ่ งไปอยางไมชาญฉลาดนัก การ
ตัดสินใจที่วานี้แบงไดเปน 3 ดาน คือ ดานนโยบาย ดานการบริหาร และดานการเงิน
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และสภาการศึกษาตางๆ ในระดับอุดมศึกษาเปนผู
กําหนดนโยบายสําหรับองคกรของตน และในบางกรณี ซึง่ มีนอ ยมากก็มขี อ นาสงสัยวา
คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งเขามาจะมีความสามารถเพียงพอจะดําเนินการของตนไดหรือ
ไม แตหนวยงานของรัฐมีอานาจที
ํ
จ่ ะเขาไปแทรกแซงไดอยางจํากัดมาก
เมือ่ มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนครัง้ แรกนัน้ มีขอ วิตกกังวลกันวา
คณะกรรมการฯ อาจถูกกลุมผูปกครองที่อาจแบงเปนกลุมยอยๆ ตามปจจัยดานวัฒนธรรม
และศาสนาเขามา “ครอบงํา” แตสง่ิ ทีห่ วัน่ เกรงกันก็มไิ ดเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะแสดงวาประชา
กรของนิวซีแลนดสามารถประสมกลมกลืนกันไดเปนอยางดี และยังแสดงวา ประชาชนไม
ตองการใหโรงเรียนกลายเปนเวทีของความแตกตางอีกแหง
ในบางครั้ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็ไดวางนโยบายทีไ่ มเขากับโรงเรียนอืน่ ๆ ที่
มีอยูใ นทองถิน่ นัน้ หรือคอยๆ สะสมปญหาจนกลายเปนประเด็นที่แผกวางไปทั่วระบบ เชน
โรงเรียนทีม่ แี นวโนมวาจะมีนกั เรียนลนเกินเพราะเปนโรงเรียนยอดนิยม อาจจํากัดจํานวนนัก
เรียนทีจ่ ะรับ โดยไมสนใจวาเด็กที่เขาไมไดจะไปสมัครเรียนที่อื่นไดอยางไร หรือโรงเรียนที่
พักการศึกษาเด็ก หรือไลเด็กออกก็ไมเห็นความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาอยางอื่นใหเปน
ทางเลือกสําหรับเด็ก กอนทีจ่ ะถูกพักการเรียนหรือไลออก
สาเหตุของความไมสงบในสถานศึกษาโดยมากมาจากเรือ่ งเดียว คือ ความสัมพันธ
ระหวางอาจารยใหญกบั กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือสภาการศึกษาตางๆ เกิดขาด
สะบั้นลงไป ความสัมพันธทข่ี าดสะบัน้ ไปแลวจะกลายเปนปญหาดานการจางงานในเวลา
ไมนาน เพราะอาจารยใหญกค็ อื ลูกจางของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือสภาฯ นัน่ เอง
ปญหาเหลานีอ้ าจเปนเรือ่ งทีเ่ ปดเผยและเปนปากเสียงกัน และอาจตองใชเวลาหลายเดือน
หรือเปนปกวาจะแกไขได ชุมชนทองถิน่ ก็จะคาดหวังให “รัฐบาล” เขามาจัดการแกไขปญหา
แตรฐั บาลมีอํานาจนอยมากทีจ่ ะทําเชนนัน้ ได
ในเรือ่ งการเงินนัน้ โรงเรียนแทบทั้งหมดไดจัดการไปดวยดี แตรฐั บาลตองเขาไปชวย
วิทยาลัยเทคนิคเล็กๆ แหงหนึง่ กับโรงเรียนบางแหงใหพน ความยุง ยากทางการเงิน รวมทัง้
มีกรณีทเ่ี ปนการคดโกงเงินจนตองฟองรองตอศาลอยูบ า ง
การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สําคัญที่สุดคือเรื่องที่ไมคอยมีคนจําไดแลวในเวลานี้
และเปนเรือ่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดโดยไมตอ งอิงกับการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ เลย นัน่ คือ การใหแต
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ละโรงเรียนไดรบั งบประมาณไปบริหารเองทัง้ หมด โดยมีสิทธิ์ที่จะใชจายงบประมาณกอน
นัน้ ไดเต็มที่ แทนทีจ่ ะใหมาเปนวงเงินทีป่ ระกอบดวยงบยอยๆ (ซึ่งแตละงบจะเอาไปใชปะปน
กันไมได) ปจจุบนั โรงเรียนจึงมีแรงจูงใจทีจ่ ะประหยัดในดานการบริหารและสาธารณูปโภค
เพราะรูว า สามารถสะสมเงินจากการประหยัดไปใชในโครงการใหญกวาได หรือเอาไปซือ้
อุปกรณประกอบการสอนหรือหองสมุดได ในอดีตไมมีแรงจูงใจเชนนี้ เพราะโรงเรียนไม
ไดรบั อนุญาตใหนาเงิ
ํ นจากงบหนึง่ ไปใชในอีกงบหนึง่
แมวาจะมีปญหาและความยุงยากเกิดขึ้นจากการใหทองถิ่นเปนผูควบคุมในประเด็น
ขางตนอยูบ า ง แตรัฐบาลก็ไมปรารถนาจะกลับไปใชการควบคุมที่รวมศูนยอานาจในส
ํ
วน
กลางเชนเดิม ชุมชนก็ไมตอ งการเชนนัน้ แตสิ่งที่ผูคนยังแสวงหาอยูก็คือ วิถที างทีเ่ ปนที่
ยอมรับกันไดวา จะตัดสินใจใหมกี ารแทรกแซงจากสวนกลางไดเมือ่ ใดบาง และการแทรก
แซงนัน้ จะเปนในรูปใด
14.4 ผลกระทบตอการศึกษาของเด็ก
รายงานของคณะทํางานไมใชเรื่องการเรียนรูของนักเรียนโดยตรง และไมไดมุงไปที่
ครู (นอกจากอาจารยใหญของโรงเรียน) แมผูปกครองนิวซีแลนดตองการเขามาบริหารโรง
เรียนในทองถิน่ ของตน แตยินดีจะยกเรื่องหลักสูตรและวิธีการสอนใหเปนเรื่องของครูเชนเดิม
ในบรรดาผูม สี ว นไดสว นเสียทัง้ หมด ก็ไมมีใครคาดหวังใหการปฏิรูปการศึกษานําไปสูการ
เปลีย่ นแปลงตอผลการเรียนของเด็กโดยตรง และไมมีมาตรการอะไรที่จะวัดไดวาผลการ
เรียนพัฒนาขึน้ หรือยัง แตมีความคาดหวังอยูวา การที่ทองถิ่นไดปกครองตนเองมากขึ้นควร
จะนําไปสูการตัดสินใจที่ตอบสนองความตองการไดดีขึ้น และการใชทรัพยากรอยางมีประ
สิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ควรจะเปนการปูพน้ื ฐานใหสามารถพัฒนาเงือ่ นไขตางๆ ทีจ่ ะชวยเอือ้ ให
พัฒนาผลการเรียนไดตอไป ในแงนี้ อาจกลาวไดวา การปฏิรปู การบริหารอาจจะเปนเงือ่ นไข
แรกทีจ่ าเป
ํ นตองมีกอ นทีจ่ ะพัฒนาผลการเรียนของเด็กได
มีประเด็นทีย่ งั แกไขไมไดอยูเ รือ่ งหนึง่ ทีโ่ ดดเดนมาก คือ การปฏิรปู การศึกษาชวย
พัฒนาผลการเรียนของเด็กไดจริงหรือไม ถาถือวาการเปลีย่ นแปลงในระบบไมอาจเปนการ
ทดลองที่ควบคุมได เรือ่ งนีก้ จ็ ะเปนเรือ่ งทีไ่ มอาจตอบไดอยางถองแท อยางไรก็ตาม เรือ่ งนี้
มีแงคิดอยู 2-3 ประการ
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ประการแรกคือ การเรียนรูข องเด็กในปจจุบนั ตางจากเมือ่ กอนหนาป 1987 มาก
เนือ่ งจากหลักสูตรการศึกษาแหงชาติไดเปลีย่ นแปลงไปแลว อันเปนผลมาจากการดําเนิน
งานของสมิธ ในชวงค.ศ. 1991-95 นอกจากนัน้ ในปจจุบนั นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเรียนหลักสูตรการฝกงานอุตสาหกรรมไดทง้ั ในและนอกโรงเรียน ซึง่ เปนทางเลือกที่
เพิง่ มีหลังป 1987
เมือ่ ปลอยใหการตัดสินใจเปนอํานาจของโรงเรียนเองก็มแี นวโนมวา
โรงเรียนจะ
สามารถตอบสนองตอเรื่องการจัดหาอุปกรณตามหลักสูตร หรือเพิ่มทักษะใหครูบางคนได
รวดเร็วกวาในอดีต ในแงน้ี เงือ่ นไขและสภาวะทีก่ ารเรียนรูเ กิดขึน้ ก็อาจพัฒนาตอไป เมือ่
เร็วๆ นีม้ งี านวิจยั ออกมาชิน้ หนึง่ (Wylie 1997) วา อาจารยใหญสว นมากคิดวาการปฏิรปู
สงผลกระทบทางบวกตอการศึกษา รวมทัง้ การเรียนรูข องเด็กดวย “การทีโ่ รงเรียนบริหาร
เองทําใหเกิดพลังและเปาความสนใจใหมๆ ขึน้ ในโรงเรียนประถมศึกษา ….. แตไมมหี ลัก
ฐานวาเด็กทุกคนไดรบั ผลดีอยางเทาเทียมกัน” ผูปกครองรอยละ 82 พอใจกับผลการศึกษา
ของบุตรหลานตน ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับผลการสํารวจเมือ่ ป 1991
มีหลักฐานวาเมือ่ ผูป กครองสามารถเลือกโรงเรียนใหบตุ รหลานไดมากขึน้ ก็เปนการ
แบงชัน้ ทางสังคมใหโรงเรียนมากขึน้ ดวย ผูปกครองที่ใหลูกเขาเรียนในโรงเรียนที่ตนเลือกไว
ได จะเชื่อวาลูกตนมีโอกาสสูงสุดในการเรียนแลว และมีงานวิจยั ทีช่ ว้ี า เด็กที่เรียนในโรง
เรียนทีไ่ มคอ ยมีชอ่ื เสียงนัน้ ไดรบั การศึกษาดอยกวาทีค่ วร
ถาจะถามวา การทีผ่ ลการเรียนของเด็กดีขน้ึ เปนผลมาจากการปฏิรปู ทางดานบริหาร
หรือไมนน้ั เราไมอาจตอบคําถามนี้ไดอยางมั่นใจ แตจากสมมุติฐานที่มีเหตุผลก็พอจะตอบได
วา “ใช” สําหรับนักเรียนบางคน แตสําหรับนักเรียนอีกหลายคนนัน้ “ไมมีผลตางกันมาก” และ
“ยิง่ แยลง” สําหรับบางคน ปจจุบันผูปกครองสามารถมีอิทธิพลตอการศึกษาของบุตรหลานได
มากกวาทีเ่ คยเปนเมือ่ 10 ปทแ่ี ลว รัฐควรจะจํากัดอิทธิพลดังกลาวหรือไมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งการเลือกโรงเรียนทีอ่ าจไมไดตามทีผ่ ปู กครองตองการ แตอาจเปน
ผลดีตอเด็กอื่นๆ แตเมือ่ ใหผปู กครองมีสทิ ธิเลือกมากอยางทีเ่ ปนอยูใ นนิวซีแลนดในปจจุบนั
เสียแลว ก็คงจะเปนไปไมไดแลวที่รัฐบาลชุดตอๆ ไปในอนาคตจะเพิกถอนสิทธิเหลานัน้
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15.0! บทเรียนจากประสบการณของนิวซีแลนดในชวงป 1987-97
เปนไปไมไดที่จะหยิบยกประสบการณของประเทศหนึ่งขึ้นมาถายโอนใหอีกประเทศ
ไปโดยไมตองปรับเปลี่ยนอะไรเลย แตอาจมีบทเรียนทีส่ ามารถดึงออกมาได และใชเปน
เครือ่ งชีแ้ นะใหประเทศอืน่ ๆ บทเรียนดังกลาวจัดไวเปนกลุม คือ เนือ้ หา ผูน ํา และการ
จัดการในการปฏิรปู
15.1 เนือ้ หา
การปฏิรปู การศึกษาในชวงค.ศ.1987-91 เปนทีย่ อมรับไดงา ยขึน้ เมื่อแวดวงอื่นๆ ก็มี
วีแ่ วววาจะมีการเปลีย่ นแปลงปฏิรปู ดวยเหมือนกัน เชนในวงการธุรกิจ และในภาคราชการ
จึงจะพบวา
การเปลีย่ นแปลงในดานการศึกษาจะไดรบั ความเชือ่ ถือไดงา ยขึน้ ถามีการ
เปลีย่ นแปลงอยางใหญหลวงเกิดขึน้ ในวงการอืน่ ๆ ในประเทศในเวลาเดียวกัน นอกจากนัน้
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการตอบสนองวิกฤตการณนั้น ทําใหผคู นยอมรับการปฏิรปู
การศึกษาไดงายขึ้น
การปฏิรูปที่ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนมักจะเริ่มตนไดดีและรวดเร็ว
การเสนอใหมีการปฏิรูปการศึกษาในนิวซีแลนดไดรบั ความสนับสนุนจากประชาชนอยางลน
หลาม เพราะใหผปู กครองมีสว นในการบริหารโรงเรียน ความคิดนี้เปนประเด็นที่ไดรับความ
นิยมตอมาอีกหลายป และทําใหมน่ั ใจไดวา มีเสียงสนับสนุนจากชุมชนอยางกวางขวางใน
ขัน้ แรกๆ ของการปฏิรูป รวมทัง้ ไดความสนับสนุนจากทุกพรรคการเมืองดวย เมือ่ ไดรบั การ
สนับสนุนในเรือ่ ง “การจัดการในทองถิน่ ” แลว ก็หมายความวา ประเด็นอื่นๆ ในการปฏิรปู ก็
จะพลอยไดรับการสนับสนุนไปดวย ทัง้ ทีถ่ า หากเสนอเรือ่ งเหลานัน้ ขึน้ มาลอยๆ ก็อาจไมได
รับการสนับสนุนก็ได
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานที่รองรับอยู การ
ปฏิรปู ของนิวซีแลนดไมอาจเกิดขึน้ ไดตามทีเ่ ปนอยู ถาไมมรี ะบบราชการทีม่ คี วามชํานาญ
การ หรือธนาคารทีใ่ ชระบบคอมพิวเตอรแลว หรือระบบโทรศัพททไ่ี ววางใจได หรือถนนดีๆ
ในทองถิ่นหรือบริษัทเอกชนที่สามารถรับชวงดําเนินการบางอยางทีค่ ณะกรรมการการศึกษา
เคยทําอยู สถาบันการศึกษาในทองถิน่ สามารถพิจารณารับผิดชอบดูแลกิจการของตนเองได
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ก็เพราะสามารถเขาถึงบริการตางๆ ทีจ่ ําเปนจากที่มีอยูในทองถิ่นได การปฏิรูปจึงตองสอด
คลองกับสวนอืน่ ๆระบบเศรษฐกิจทีม่ ใี หบริการอยูจ งึ จะสามารถดําเนินการไดผล
(Barr
1996) 2
15.2 ภาวะผูนาํ
ผูน าทางการเมื
ํ
องที่เอาจริงเอาจังเสมอตนเสมอปลายมีความสําคัญมาก ใน
ระหวางป 1984 ถึง 1987 มีกลุม รัฐมนตรีทม่ี อี ํานาจสูงคอยผลักดันใหมีการปฏิรูประบบราช
การ และจากป 1987-89 การปฏิรปู การศึกษาก็มนี ายกรัฐมนตรีลงั งีมาเปนหัวหอก บัล
ลารดมีอิสระในการดําเนินงานเพือ่ นํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริงในชวงป 1988-89 ก็เพราะ
เขาทราบดีวา เขาไดรับการสนับสนุนจากลังงีอยางเต็มที่ และในฐานะทีล่ งั งีเปนนายกรัฐ
มนตรีดวยก็ยิ่งเปนการปกปองบัลลารดไดมากขึ้น และทําใหแนใจไดวา บัลลารดจะไมถูก
โจมตีโดยผานมาทางรัฐมนตรีคนอืน่ ๆ หลังป 1993 สมิธพบวาการเปลีย่ นแปลงทําใหสาเร็
ํ จ
ไดยากขึน้ กวาเดิมมาก เพือ่ นรวมงานในคณะรัฐบาลไมมคี วามกระตือรือรนเทาใดนักทีจ่ ะ
ผลักดันใหมกี ารเปลีย่ นแปลงขนานใหญในระบบการศึกษาตอไป และเขาตองดิน้ รนมากเพือ่
ใหไดความสนับสนุนจากบรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญๆ คง
ตองการอะไรนอกเหนือจากการไดรับความสนับสนุนจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิ
การเทานัน้
“ถาเดวิด ลังงีไมไดเปนนายกรัฐมนตรี และยืนอยู
เบือ้ งหลังการปฏิรปู เชนนี้
ผมไมคิดวาการปฏิรูปจะไปไดตลอดรอดฝง”
(Ballard 1993)
… “นโยบายทีว่ างไวดี ความตัง้ ใจจริงทางการเมือง
และขีดความสามารถขององคกร ลวนเปนปจจัยทีส่ าคั
ํ ญสําหรับความสําเร็จ
หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป การปฏิรปู จะลมเหลว (มิใช ‘อาจ’ ลมเหลว แต
‘จะ’ ลมเหลว)” (Barr 1996)
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บาร ( Barr) ระบุวา “ขีดความสามารถขององคกร” (institutional capacity) เปนขาทีส่ าคั
ํ ญขาหนึ่งใน “สามขา” (
tripod) ของเงือ่ นไขทีจ่ าเป
ํ นสําหรับนํานโยบายไปปฏิบตั ใิ หไดผล
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ใหมีกฎหมายรองรับการเปลี่ยนแปลง ถาการเปลี่ยนแปลงไดผานกระบวนการ
ทางกฎหมายแลว ยอมแสดงวา รัฐบาลมีความจริงจังกับการปฏิรปู แนนอน
รัฐมนตรีตองมีความเชื่อมั่นในตัวขาราชการในสังกัดของตน วาจะสามารถ
ดําเนินการอยางเขมแข็ง เอาจริงเอาจัง และสมําเสมอ
่
และมีความเปนผูน าที
ํ ่ดี
เรือ่ งนีห้ มายความวา รัฐมนตรีอาจจําเปนจะตองเขามาเกีย่ วของเปนการสวนตัวในการแตง
ตั้ง “ผูท จ่ี ะเปนคนนํานโยบายไปปฏิบัติ” รัฐมนตรีตองอาศัยขาราชการในการใหคาแนะนํ
ํ
า
และนําการตัดสินใจของรัฐมนตรีไปปฏิบัติ รัฐมนตรีทราบดีวา ขาราชการสามารถเรงงาน
หรือเตะถวงงานหรือสิง่ ทีร่ ฐั มนตรีตอ งการใหกระทํา ยิง่ การเปลีย่ นแปลงมีขนาดใหญและมี
ความขัดแยงมากเทาใด ก็ยิ่งสําคัญทีผ่ นู าทางการเมื
ํ
องจะตองสามารถไววางใจอยางเต็มที่
ตอขาราชการหรือทีป่ รึกษาของตนซึง่ กําลังดําเนินงานในรายละเอียดให
ในชวงทีบ่ ลั ลารดเขามาดําเนินการ เปนเวลาที่เหมาะสมที่จะยุติบทบาทของคณะ
กรรมการการบริการแหงรัฐและกระทรวงการคลัง บัลลารดไดรับการสนับสนุนจากลังงี และ
เขาไมตอ งการอะไรอยางอืน่ อีกตราบเทาทีล่ งั งียงั เปนนายกรัฐมนตรี แตเมือ่ ลังงีลาออกอยาง
กระทันหัน กฎเกณฑกเ็ ปลีย่ นไป ในโลกอุดมคตินั้น ขาราชการสําคัญๆ จากหนวยงานทีค่ วบ
คุม วางแผน และการเงิน ควรมีความเห็นลงรอยกับหนวยงานดานนโยบาย เพือ่ ใหตวั
นโยบายและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบตั เิ ขมแข็งขึน้
หาผูน ําทัศนะมวลชน (opinion leaders) มาชวยสนับสนุนการปฏิรปู ตองมี
การโนมนาวใหผอู น่ื ทีอ่ ยูน อกรัฐบาลและวงการขาราชการ เห็นคุณคาของการปฏิรปู และ
จําเปนตองหาคนทีส่ ามารถมีอทิ ธิพลตอความคิดเห็นของประชาชนมายืนอยูข า งรัฐบาล ใน
คณะทํางานของปคอท มีผนู าด
ํ านธุรกิจอยูดวย นักการศึกษาทีม่ ชี อ่ื เสียงและเปนทีย่ อมรับ
นับถือมีความสําคัญมากเมื่อมีการเดินทางทั่วประเทศเพื่อชวยชี้แจงใหอาจารยใหญและผู
ปกครองเขาใจในการเปลีย่ นแปลงในระบบการศึกษา แตในการปฏิรูประบบอุดมศึกษา รัฐ
บาลไมสามารถหาผูนาทั
ํ ศนะมวลชนที่ประชาชนเชื่อถือไดเพียงพอที่จะใหมาชวยสนับสนุน
และสูก บั การตอตานจากมหาวิทยาลัย
แมวา จะไดรบั การสนับสนุนอยางมากจากกลุม
วิทยาลัยเทคนิค
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การใชประโยชนจากสื่อมวลชน บัลลารดมีงบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธ
และไดจา งผูเ ชีย่ วชาญดานนีไ้ วคนหนึง่
เขาเลือกใชสื่อที่เหมาะสมกับประเทศนิวซีแลนด
รวมทัง้ โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสิง่ ตีพมิ พ ลังงีและบัลลารดรูดีวาเขาจะตองสื่อสาร
โดยตรงกับประชาชนวัยผูใ หญในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมผูปกครอง เพื่อใหมวล
ชนเห็นดวยและใหการสนับสนุนการปฏิรปู ในนิวซีแลนดนน้ั การเลือกจายเงินกับรายการ
โฆษณาทางโทรทัศนทจ่ี ดั ทําดีๆ จะมีความสําคัญมาก แตสมิธ กับโอรูคไมมคี วามสามารถที่
จะซือ้ เวลาโฆษณาทางโทรทัศนสาหรั
ํ บการปฏิรูปสวนใหญได และตองคอยตอสูอยูตลอด
เวลาเพือ่ ใหประชาชนไดรบั รูถ งึ ดานบวกของการปฏิรปู ใหได
15.3 การจัดการในการปฏิรปู
เปลีย่ นอยางรวดเร็ว - ใหเร็วกวาทีจ่ ะทําแบบสบายๆ
รัฐบาลนิวซีแลนดมี
นโยบายทีจ่ งใจจะใหมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ซึง่ จะทําใหการคัดคานเริ่มกอตัวหรือ
ถูกจัดตั้งไดยากขึ้น แตจะมีมนุษยธรรมตอผูที่ถูกกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงได
มากกวา บัลลารดมีอานาจเต็
ํ
มที่ที่จะดําเนินการเปลีย่ นแปลงใหสาเร็
ํ จภายในเวลาอันจํากัด
ที่ไดแถลงไว และเขาก็ทําไดตามนั้น การรักษาตารางเวลาการปฏิรปู ตามทีแ่ ถลงไวนน้ั เปน
หลักฐานอยางดีวา รัฐบาลมีความจริงจังกับการปฏิรปู และจะไมทิ้งไปกลางคัน ดังที่ประสบ
การณของนิวซีแลนดหลังป 1990 แสดงใหเห็นวาโครงการการปฏิรูปที่ยังตองดําเนินไปอีก
นานกวาทีผ่ า นมาแลวนัน้ จะยังดําเนินตอไป และคงแทบเปนไปไมไดทจ่ี ะเลิกลมไป สมิธ
กับโอรูคฝาฟนกันมาตลอดหกปในระหวาง ค.ศ.1991-96 ลังงีนน้ั มีอานาจทางการเมื
ํ
องและ
บัลลารดไดรับการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง เพือ่ ผลักดันใหการเปลีย่ นแปลงสําเร็จไดในเวลา
14 เดือน
แตงตั้งผูดําเนินการการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามชํานาญการ โดยใหเขามีอํานาจ
ที่จะปฏิบัติการไดดวย บัลลารดมาสวมบทบาทนีโ้ ดยเขามารับภาระหนาทีพ่ เิ ศษ คือ “จัด
การ” ในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทัง้ หลาย บัลลารดมีประสบการณมาทางดานงานวิจยั ทํา
ธุรกิจใหญๆ และทํางานในหนวยราชการทีไ่ มตอ งเกีย่ วของกับหนวยอืน่ แตเขาไมไดเปนขา
ราชการ และไมสนใจจะมาเปนผูน ําในหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหม เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นเขาก็พรอม
จะไปทีอ่ น่ื ตอ จึงไมมีใครครหาไดวา เขาจัดแจงสิง่ ตางๆ เอาไวเพือ่ ผลประโยชนของตนเอง
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ทําใหผูรวมงานเต็มใจรวมมือ ถาผูร ว มงานจะตองตกงานหรือเปลีย่ นงาน อันเปน
ผลมาจากการเปลีย่ นแปลงในการปฏิรปู พวกเขาอาจ “กอวินาศกรรม” การเปลีย่ นแปลงนัน้
เสีย เพื่อเปนการปองกันตนเอง ผูน ําในการปฏิรูปจึงตองคิดหาระบบที่จะปองกันการงาน
ของพวกเขา หรือชวยใหชว งเปลีย่ นงานผานไปโดยเดือดรอนนอยลง ในการปฏิรปู ของนิวซี
แลนด พวกผูร ว มงานรูว า กลุม ของเขาจะมีโอกาสเขาทํางานในระบบใหมกอ นคนนอก แตวา
กฎระเบียบเกาในเรือ่ งลําดับอาวุโสจะใชไมไดอีกตอไป คนทีไ่ มไดรบั เลือกเขาทํางานก็จะได
เงินชดเชย บัลลารดทํางานหนักเพือ่ ใหขา ราชการระดับสูงของกรมการศึกษายอมรับนับถือ
และใหความสนับสนุนเขา เพราะบัลลารดทราบดีวา มีแตพวกนีเ้ ทานัน้ ทีม่ คี วามชํานาญการ
และรูรายละเอียดดีพอที่จะชวยใหระบบเกายังดําเนินงานตอไปได
ในขณะทีก่ าลั
ํ งกอตั้ง
ระบบใหมขน้ึ และเพื่อใหแนใจวาระบบใหมไดครอบคลุมทุกดานที่จาเป
ํ นแลว
แต ง ตั้ ง คนใหม ที่ มี พ ลั ง และความคิ ด ใหม ๆ แม ว า กรมการศึ ก ษาและคณะ
กรรมการการศึกษาจะมีโอกาสเขาทํางานในหนวยงานใหมกอ น แตตาแหน
ํ
งใหมๆ เปนสิง่ ที่
แปลกแยกโดยสิน้ เชิงสําหรับคนเกาแก ผูท ม่ี หี นาทีร่ บั คนเขาทํางานจึงไดใชโอกาสนี้กวาดคน
ที่ เ คยเป น ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ออกไปเกื อ บทั้ ง หมด แล ว มาแสวงหาคนที่ คิ ด ว า มี ค วาม
กระตือรือรนตอการปฏิรปู และผูท จ่ี ะสามารถใชประโยชนจากโอกาสใหมนไ้ี ดอยางเต็มที่
เตรียมตัวอัดฉีดงบประมาณเพิ่ม การปฏิรปู จะเปนเรือ่ งทีท่ าได
ํ ยากขึ้นหากเลิกให
เงินกับกลุม ทีเ่ คยไดรบั อยูเ ปนประจํา การปฏิรูปในอุดมคติแตเปนไปไมไดก็คือ การเปลีย่ น
แปลงที่ไมมีใครตองสูญเสีย และมีแตคนไดประโยชนมากกวาเดิม แตในความเปนจริงนั้น
การเปลีย่ นแปลงสวนใหญจะมีผู “สูญเสีย” ซึ่งยอมจะคัดคานสิ่งที่ทําใหตนเสียประโยชน
รัฐบาลนิวซีแลนดไดเตรียมอัดฉีดเงินเพิม่ ในชวงหลังของการปฏิรปู เพือ่ จัดการแกไขสิง่ ทีไ่ ม
คาดคิดซึ่งเพิ่งจะคนพบกันในชวงทายของกระบวนการ และหยอดนําหวานให
้
บางคนทีจ่ าํ
ตองกินยาขมเมือ่ ถูกกระทบกระเทือนจากการเปลีย่ นแปลง
จัดการกับกลุมพลังกดดัน - เจรจา หรือเขาไปเกี่ยวของดวย หรือโดดเดีย่ ว
พวกเขาเสีย
กลุมผลประโยชนหรือกลุมพลังกดดันที่สาคั
ํ ญบางกลุมถูกนํามารวมใน
กระบวนการการปฏิรปู ดวย และกลายเปนผูส นับสนุนการเปลีย่ นแปลงตางๆ อยางเปดเผย
(เชน กลุมผูปกครอง อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา และระดับผูนาในวิ
ํ ทยาลัยสารพัด
ชาง) รัฐบาลสามารถใชทา ทีเขมแข็งในการเจรจาตอรองขอเสนอกับกลุม เหลานีไ้ ด แตก็
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พรอมทีจ่ ะเปลีย่ นแผนการถาจําเปนและจะชวยใหไดผลดีขึ้น สวนสหภาพครูมธั ยมศึกษา
แยกตัวไมเขารวมดวย จึงเปนการโดดเดี่ยวตัวเอง แตรัฐบาลไมเคยตอบโตการตอตานจาก
มหาวิทยาลัยไดอยางเต็มที่ และยังประเมินพลังความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมี
อิทธิพลตอทัศนะของประชาชนไวตาเกิ
ํ่ นไปอีกดวย
ยอมใหเกิดความผิดพลาดได จะตองยอมรับวาความผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได แต
อยายอมใหความผิดพลาดนัน้ มาทําใหแผนการโดยรวมตองเสียหายไป หรือเปนอุปสรรคทํา
ใหดาเนิ
ํ นการตอตามตารางเวลาทีว่ างไวไมได นักการเมืองและหัวหนาฝายบริหารควรใหผู
รวมงานของตนทราบวาอาจจะมีความผิดพลาดบางอยางเกิดขึ้นได ความผิดพลาดไมใช
เรื่องที่ไมคาดคิด แตสิ่งสําคัญก็คือ ตองสังเกตเห็นความผิดพลาดนั้นโดยเร็วที่สุด รายงาน
ใหทราบทันที และดําเนินการแกไข ตองใหผูรวมงานการปฏิรูปไดรับทราบวา ถาพวกเขาทํา
ผิดโดยไมไดตั้งใจ เขาจะไมถกู ตําหนิหรือถูกไลออก
ตองเตรียมการจัดการสําหรับชวงเลิกระบบเกา ชวงเปลี่ยนผาน และชวงเริ่ม
ระบบใหม กระบวนการการปฏิรปู ยอมตองเห็นจุดสิน้ สุดของวิถที างแบบเกา และจุดเริ่มตน
ของวิถที างแบบใหม จะตองมีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนหรือกําหนดวันเลิกใชระบบเกา นิวซีแลนด
พบวา เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนระบบก็ยังคงมีเรื่องคางคาอยูอีกมากมาย จึงจําเปนที่จะตองมีกลุม
ผูช ํานาญการทีจ่ ะมาเปน “หนวยสะสางปญหาคั่งคาง” เพื่อชวยจัดการกับประเด็นตางๆ ใน
ชวงเปลีย่ นผานนี้ ในขณะที่กาหนดวั
ํ
นเปลีย่ นระบบใกลเขามาก็ยง่ิ พบเห็นเรือ่ งทีย่ งั ไมเสร็จ
สิน้ มากขึน้ เรือ่ ยๆ แตนวิ ซีแลนด ไมยอมใหเรือ่ งเหลานีม้ าทําใหกาหนดวั
ํ
นเปลีย่ นแปลงตอง
ลาชาออกไป และในทายที่สุดก็ควรไดฉลองระบบใหมในขณะที่มันเริ่มตนขึ้น ดวยวิธที ท่ี าให
ํ
รูก นั วาเปนโอกาสและเรือ่ งพิเศษ
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16.0 บทสรุป
จุดแข็งทีส่ ดุ ของประสบการณของนิวซีแลนดกค็ อื มันมิใชเปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได
เฉพาะในสถานการณใดสถานการณหนึง่ หรือในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ หรือในประเทศใด
ประเทศหนึง่ เทานัน้ และเปนสิ่งที่ไมขึ้นอยูกับความมั่งคั่ง หรือภูมศิ าสตร หรือตองใชผเู ชีย่ ว
ชาญจากตางประเทศ แตเปนเรือ่ งที่ “อกาลิโก” ใชไดทุกกาล และไมตอ งใชเงินมากมาย
บทเรียนทีไ่ ดรบั คือ “การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได” ถาหากมีวสิ ยั ทัศน มีผนู าและ
ํ
ความตัง้ ใจจริงทางการเมือง มีทกั ษะและพลังของคนในชาติเอง ก็ยอ มเปนไปไดทจ่ี ะทําให
ระบบการศึกษาเปลีย่ นแปลงภายในกรอบเวลาทีก่ าหนดไว
ํ
พอควรได
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ภาคผนวก 1
สาระและประเด็นที่ใหพิจารณาทบทวน
คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาทบทวนการบริหารการศึกษาไดรับการ
แตงตัง้ เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.1987 คณะทํางานชุดนีต้ อ งรายงานโดยตรงตอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีการบริการแหง
รัฐ สวนสาระและประเด็นทีใ่ หพจิ ารณาทบทวนมีดงั นี้
“สาระและประเด็นที่ใหคณะทํางานเฉพาะกิจพิจารณาทบทวน มีดังนี้
•! หนาทีข่ องสํานักงานใหญ กรมการศึกษา โดยมีเจตนารมณทจ่ี ะพิจารณาหนาทีเ่ หลานัน
้ ให

ชัดเจนขึน้ กวาเดิม และจะไดมอบหมายความรับผิดชอบใหกวางไกลที่สุดเทาที่จะปฏิบัติได
•! งานของสภาวิทยาลัยโพลีเทคนิค สภาวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยครู คณะกรรมการ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา และคณะกรรมการโรงเรียน โดยมีเจตนารมณทจ่ี ะ
เพิม่ อํานาจและความรับผิดชอบให
•! บทบาทของกรมการศึกษาในสวนทีเ่ กีย
่ วกับการใหบริการการศึกษาอยางอืน่ ๆ
•! การเปลี่ยนแปลงขอบเขตขององคกรดานการศึกษาสําหรับมวลชน โดยพิจารณาถึงบท
บาทในอนาคตของคณะกรรมการการศึกษา หนวยงานตางๆ ทีท่ ําหนาทีเ่ กีย่ วกับการ
ศึกษา และสํานักงานสวนภูมภิ าคของกรมการศึกษา
•! ประเด็นอืน
่ ๆ ทีส่ มควรนํามาพิจารณา
คณะทํางานจะพยายามดําเนินการใหแนใจวา ระบบและโครงสรางทัง้ หลายทีเ่ สนอ
แนะขึน้ มานัน้ จะมีความยืดหยุน และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
เรื่องความตองการดานการศึกษาของชุมชน และวัตถุประสงคของรัฐบาล
ในเรื่องตางๆ ทีเ่ สนอแนะมานัน้ คณะทํางานจะชีใ้ หเห็นถึงสิง่ ทีจ่ ะตองลงทุน และ
ประโยชนหรือกําไรทีไ่ ดรบั จากการนัน้ ๆ รวมทัง้ จะตองเสนอแนะเนือ้ หาและชวงเวลาสําหรับ
จัดการเรื่องตางๆ ในการเปลีย่ นผานไปสูร ะบบใหม
คณะทํางานจะตองมีขอ เสนอแนะทีจ่ ะชวยประกันไดวา ระบบใหมตางๆ ในการ
บริหารการศึกษาทีเ่ สนอกันขึน้ มานัน้ มีประสิทธิภาพจริง”
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