กระทรวงแรงงานติดกลุ่มหน่ วยงานระดับกระทรวงทีม่ กี ารวิจัยน้ อยทีส่ ุ ดในประเทศไทย
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จำกกำรศึกษำของโครงกำรพัฒนำระบบจำแนกงบประมำณภำครัฐซึ่ ง ทำกำรวิจยั โดยศูนย์บริ กำร
วิชำกำรแห่ งจุฬำฯ ซึ่ งเป็ นโครงกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่ งชำติ (วช.) พบว่ำ หน่ วยงำนที่ มี
งบประมำณกำรวิจยั น้อยที่สุดในปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 จำนวน 6 ลำดับแรก คือ
หน่ วยงาน
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ
หน่วยงำนตำมรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงพำณิ ชย์
กระทรวงแรงงำน
หน่วยงำนของศำล
รวมย่อย
งบประมำณวิจยั โดยรวมของประเทศ

งบประมาณ
(ล้ านบาท)
22.49
11.69
9.88
7.14
2.20
1.50
54.90
20,709.00

สัดส่ วนร้ อยละงบประมาณวิจยั
(%)
0.11
0.06
0.05
0.03
0.01
0.01
0.27
100.00

ที่มา: โครงกำร “พัฒนำระบบจำแนกงบประมำณภำครัฐเพื่อกำรวิจยั ”รำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ สิ งหำคม 2557 บทที่ 6

จำกตำรำงข้ำงต้นเป็ นที่น่ำสังเกตก็คือ มีหน่วยงำนระดับกระทรวงสำคัญๆ ถึง 4 กระทรวงซึ่ งกำลัง
เผชิ ญ กำรแก้ปั ญ หำทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน คื อ กระทรวงพำณิ ช ย์ กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ และกระทรวงแรงงำน ซึ่ งมีงบประมำณกำรวิจยั รวมกันเพียง 41 ล้ำนเศษหรื อคิด
เป็ นร้อยละ 0.2 ของงบประมำณที่รัฐจัดสรรเพื่องำนวิจยั ของรัฐ ตัวเลขเหล่ำนี้ สะท้อนให้เห็นว่ำกระทรวงที่
สำคัญๆ เหล่ำนี้ จะเป็ นอย่ำงอื่นไปไม่ได้นอกจำกต้องพึ่งควำมเชี่ ยวชำญของเจ้ำหน้ำที่ (ในทุกระดับ) ของ
กระทรวงเป็ นสำคัญโดยเกือบจะไม่ตอ้ งพึ่งงบประมำณของรัฐมำใช้ทำวิจยั เพื่อตอบโจทย์ปัญหำซึ่ งกระทรวง
ต่ ำ งๆ เหล่ ำ นี้ ก ำลัง เผชิ ญอยู่ซ่ ึ ง แน่ นอนท ำให้เกิ ดข้อสัง สัย ว่ำ กำรบริ หำรงำนในกำรแก้ปั ญหำของชำติ ที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงเหล่ำนี้ จะทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพจริ งๆ หรื อไม่ คำตอบก็อำจจะพอคำดเดำได้วำ่
คงไม่มีประสิ ทธิ ภำพเท่ำที่ควรจะเป็ นถ้ำเพียงแต่จะอำศัยพลังสมองจำกกำรทำงำนประจำวัน(routine work)
ของเจ้ำหน้ำที่ตำมเวลำรำชกำรมำช่วยแก้ปัญหำของกระทรวงและของชำติ

ที่จริ งกระทรวงเหล่ำนี้ มีควำมสำคัญต่อประเทศชำติมำกอำทิ กระทรวงพำณิ ชย์ตอ้ งดูแลกำรส่ งออก
มูลค่ำนับล้ำนล้ำนบำท ดูแลกำรค้ำภำยในกับสิ นค้ำนับหมื่นชนิ ด ดูแลผูบ้ ริ โภคหลำยสิ บล้ำนคน กระทรวง
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำต้อ งดู แ ลแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั บ หมื่ น แห่ ง หำรำยได้ เ ข้ำ ประเทศจำกกำรท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งในประเทศนับร้อยๆ ล้ำนคน นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมำกกว่ำ 24 ล้ำนคนทุกปี เพื่อนำรำยได้เข้ำประเทศ
หลำยแสนล้ำนบำท ยังไม่นบั กำรกีฬำที่มีนกั กี ฬำต้องดูแลอีกนับแสนคน กระทรวงแรงงำนต้องดูแลคนวัย
ทำงำน 40 ล้ำนคนทั้งมิติของรำยได้ (ค่ำจ้ำง) มิติของกำรมีงำนทำ ยกระดับผลิตภำพแรงงำน ดูแลสวัสดิ ภำพ
ของแรงงำน ดูแลเรื่ องสวัสดิกำร รวมทั้งแรงงำนต่ำงด้ำวอีกเกือบ 3 ล้ำนคน และกิจกำรอื่นๆ อีกมำกมำย แต่
หน่ ว ยงำนเหล่ ำ นี้ มิ ไ ด้มี ค วำมสนใจที่ จ ะยกระดับ ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรแก้ปั ญ หำและ/หรื อ กำรบริ ก ำร
ประชำชนตำมบทบำทของตนเองด้วยงำนวิจยั หรื ออำจจะเป็ นเพรำะหน่ วยงำนเหล่ำนี้ ทำงำนวิจยั มำกมำย
โดยใช้งบประมำณของตนเองโดยมิตอ้ งพึ่งงบประมำณจำกภำครัฐ จึงไม่ปรำกฏตัวเลขในตำรำงข้ำงต้น ผล
จำกกำรวิจยั ของสภำวิจยั ฯข้ำงต้นพบว่ำหน่วยงำนที่เอ่ยถึงเหล่ำนี้ มีงบประมำณจำกแหล่งอื่นน้อยมำกหรื อไม่
มีมำกอย่ำงที่คิด
ผูเ้ ขียนจึงพอจะสรุ ปได้ค่อนข้ำงจะมัน่ ใจว่ำกระทรวงที่สำคัญๆ ของประเทศเหล่ำนี้ ตดั สิ นใจในกำร
บริ หำรอยู่บ นพื้ นฐำนที่ ใช้กำรวิจยั น้อยมำก (โดยไม่ ต้องพึ่ ง งบประมำณแผ่นดิ น) แต่ เลื อกที่ จะใช้ควำม
เชี่ยวชำญของเจ้ำหน้ำที่ประจำของหน่วยงำนของตนเองเป็ นหลัก ซึ่ งก็โชคดีไปสำหรับหน่วยงำนเหล่ำนี้ที่มี
พลังสติปัญญำและประสบกำรณ์ ของข้ำรำชกำรที่มำกพอที่ จะขับเคลื่ อนงำนประจำไปได้ แต่ถำ้ โชคไม่ดี
หน่วยงำนข้ำงต้นไม่มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีสติปัญญำมำกพอและรอบรู ้รอบด้ำนเมื่อมีปัญหำให้แก้เข้ำมำเป็ นรำยวันก็
จะส่ งผลให้กำรดำเนินงำนอำจจะไม่มีประสิ ทธิ ภำพเท่ำที่ควร กำรที่จะพึ่งพำสติปัญญำที่มีอยูใ่ นหน่วยงำนใน
กำรวำงแผนทำงำนเชิงรุ กให้กบั หน่วยงำนของตนเองและประเทศชำติในอนำคต โดยไม่ทำวิจยั มำเสริ มเติม
ควำมรู ้ในเรื่ องที่หน่วยงำนรับผิดชอบคงจะไม่เพียงพออย่ำงแน่นอน (ฟันธง)
ดังนั้น จึงจะขอร้องให้เจ้ำกระทรวงทั้งหลำยโดยเฉพำะกระทรวงและหน่วยงำนที่กล่ำวถึงข้ำงต้นได้
โปรดหันมำสนใจส่ งเสริ มกำรวิจยั ให้กบั หน่ วยงำนของตนให้มำกขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน
เผือ่ ว่ำหน่วยงำนของท่ำนจะสำมำรถช่วยเหลือประเทศชำติในกำรพัฒนำได้มำกยิง่ ขึ้น โดยอยูบ่ นพื้นฐำนของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์จำกงำนวิจยั เป็ นสำคัญ.

