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บทนํา
การศึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
หรือสคพ. มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ประเมินภาพรวมผลการดําเนินงานของ สคพ. ในระยะเวลา 3 ป พ.ศ.
2554-2556 ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา
และการพัฒนา ทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาขององคการ และ (2) เพื่อศึกษาปญหา
และอุปสรรค จุดออน จุดแข็ง ดานการดําเนินงานขององคการ และใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองคการ
ตอไป
กรอบการศึกษาประกอบดวย
(1) การศึกษาและวิเคราะห ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ของ สคพ. ตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน ในประเด็นความสอดคลองของภารกิจและวัตถุประสงคการจัดตั้งสคพ.
และความสามารถตอบสนองต อ แผนการบริห ารราชการแผ น ดิ น นโยบายของรัฐ บาล แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ ยุทธศาสตรและแผนพั ฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให
ขอเสนอแนะในดานการปรับปรุงและกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ สคพ.
(2) การวิเคราะหขอมูล และประเมิน ผลการดําเนิน งานของ สคพ. ดานประสิท ธิผ ลของการ
ปฏิบ ัต ิง าน ในประเด็ นผลสั มฤทธิ์ ตามวั ตถุ ประสงค การจั ดตั้ ง สคพ. การดํ าเนิ นงานตามแผนงานและ
โครงการ/กิจกรรม ของ สคพ. รวมทั้งภารกิจที่ สคพ. ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล หรืออื่นๆ ใน
ปงบประมาณ 2554-2556 โดยเนนวัดผลสําเร็จในระดับผลลัพธและผลกระทบ ความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทางตรงและทางออม การศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และเสนอแนะการปองกันและแกไขปญหา
(3) การวิเคราะหขอมู ลและประเมิน ผลการดําเนินงานของ สคพ. ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ 2554-2556 ในประเด็น ผลสําเร็จ ของการปฏิบัติงานทางการเงิน ความ
คุ ม คา ในการบริห ารและใชง บประมาณ และทรัพ ยากรทางการเงิน อื่ น ๆ ด านผลผลิต และผลลัพ ธ
การศึ กษาวิ เคราะห ส ภาพป ญ หาและอุ ป สรรคต างๆ ที่ เกิ ดขึ้น จากการดําเนิ น งาน และเสนอแนะการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
(4) การวิเคราะหขอมูลและประเมินผลการดําเนินงานของ สคพ. ดานการพัฒ นาองคการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 ในประเด็น ผลสัมฤทธิ์ในการบริห ารจั ดการองค การ การกํ ากั บ ดูแล
องคการ โครงสรางการบริหารจัดการองคการ ความเพียงพอของทรัพยากรในแตละดาน การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองคการสูสากล การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและความคุมคา และขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
ของ สคพ. ในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการหรือการดําเนินงาน ในการปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
วิธีการศึกษาประกอบดวยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารของ สคพ. การคนควาขอมูลในระบบ
อินเตอรเนต การสัมภาษณผูบริหารของ สคพ. การสัมภาษณนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และบุคคลภายนอก
ที่มีประสบการณดานการคา การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การธนาคาร
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ของ สคพ.
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ สคพ. เปนองคการ
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลยุทธของสคพ.มีความสอดคลองกับแผนปฏิบั ติ
ราชการ 4 ปของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2ชวง คือ พ.ศ. 2552-2555 และ พ.ศ. 2555-2559 สําหรับ
ของชวงพ.ศ. 2552-2555 สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต และชวง พ.ศ. 2555-2559 สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ ทุก ประเภท ยุท ธศาสตรที่ 3 การพัฒ นาขีด ความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเป นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 6 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการเพื่อสรางนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลชวง พ.ศ. 2554-2557 ที่เนนการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาโดยปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทย เรงพัฒนาประเทศเปนสังคมอยูบนพื้นฐานขององคความรู สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางทุนปญญาของชาติ โดยนโยบายรัฐบาลในสมัยนั้นยังมีการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย
เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อน
บานและนานาประเทศ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เสริมสราง
บทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศและจัดระบบบริหาร
งานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้สคพ.ไดมีแผนปฏิบัติการทั้งดานการอบรม การวิจัย และการ
ประชุม/สัมมนาที่สอดคลองกับ พัน ธกิจและมีการดําเนิ นการอยางตอเนื่องและเป นไปตามที่กําหนดที่
เสนอของบประมาณ โครงการสัมมนาและโครงการฝกอบรมไดมีการนําองคความรูที่ไดจากโครงการวิจัย
มาเผยแพร สคพ. มี แ นวทางการดํ า เนิ น งานที่ มุ งเน น 4 มิ ติ ทั้ งทางด านประสิ ท ธิผ ล ประสิท ธิภ าพ
คุณภาพและการใหบริการ และการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคการ
ในการตอบสนองยุทธศาสตรของสคพ.นั้น สคพ. ควรมีการเสริมนโยบายหรือกลยุทธในการตอ
ยอดงานวิจัยเพื่อการนําไปใชประโยชนจริง ทั้งในระดับการเรียนการสอน การบริหารงานระดับองคกร
และเป นนโยบายระดับ ประเทศ สคพ. ควรสรางภาพลักษณ ขององคกรที่ชัดเจนโดยการสราง Public
Agenda และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ยังใหความสําคัญกับการสรางความ
เขมแข็งใหกับทองถิ่น แมวา สคพ. จะเนนการสรางความรวมมือระหวางประเทศ และในระดับทองถิ่นซึ่งมี
ความตองการการพัฒนาดานการคาเพื่อสามารถแขงขันและรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สคพ. จึงควรสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ และเครือขาย เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นใหสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาค
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ผลการดําเนินงานของ สคพ.
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ สคพ. จัดตั้งขึน้ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคในการให
การศึ ก ษาอบรมและคน ควา วิจ ัย เพื ่อ สง เสริม การคา และการพัฒ นา และดํ า เนิน กิจ กรรมอื ่น ที่
สอดคลอ งกับ ความตกลงวา ดว ยความรว มมื อ ระหวางรัฐ บาลแห งราชอาณาจัก รไทยและองค ก าร
สหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาทั้งนี้คณะผูวิจัยไดประเมินผล
การดําเนินงานของสคพ. ในชวงป 2554 – 2556 โดยแบงออกเปนดานตางๆ ดังนี้
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3.1 ผลการดําเนินการดานประสิทธิผล
ผลการดําเนินการดานประสิทธิผล ทั้งดานการวิจัย การประชุมสัมมนาและการฝกอบรมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสคพ. ไดเปนอยางดี ทั้งนี้คณะผูวิจัยไดประเมินใน 3 ประเด็นสําคัญคือ (1) เชิง
ปริมาณ พิ จารณาจากจํานวนโครงการศึกษาอบรม และโครงการวิจัย (2) เชิงคุณ ภาพ พิ จารณาจาก
รูปแบบ และวิธีการในการดําเนิ นงานวิจัย ตลอดจนการคัดเลือกผูทรงคุ ณวุฒิ ในการประเมิ นงานวิจัยและ
ชองทางการวิจัยและ(3) เชิงความคุมคาของงานวิจัย
ผลการประเมิน ในเชิง ปริม าณ พบวา จํ า นวนงานวิจ ัย และจํ า นวนผู เ ขา รับ การฝก อบรม
ประชุมสัมมนาเกิน คาเปาหมายทั้ง 3 ป ซึ่งประเด็นในการทําวิจัย การฝกอบรมและการประชุมสัมมนา
เปนไปตามแผนยุทธศาสตร สคพ. นอกจากนี้ทาง สคพ.ไดมีการสรางเครือขายและหุนสวนทางวิชาการทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ
ผลการประเมินในเชิงคุณภาพ พบวา ผลงานที่ทางสคพ.นําออกมาเผยแพรตอสังคมมีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับในแวดวงที่เกี่ยวของวางานวิจัยของ สคพ. มีคุณคา เนื่องจากเปนงานวิจัยที่ปดชองวาง
ในประเด็นที่ยังไมมีหนวยงานใดศึกษา และถึงแมวาโครงการวิจัยสวนใหญของทางสคพ.จะจางหนวยงาน
ภายนอกดํ าเนินงานวิจัย และใชระบบการเลือกผูทําวิจัยแบบเจาะจงเป นสวนใหญ แตทางสคพ.มีการ
ตรวจรับงานที่เขมงวดโดยผูทรงคุณวุฒิที่หลากหลายและเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของมีการดําเนินการ
โดยนักวิชาการจากหนวยงานภายนอกที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในดานการคาและการพัฒนามีการ
ควบคุ มคุ ณภาพของการวิจั ย โดยคณะอนุกรรมการกลั่น กรองและผูทรงคุณ วุฒิ ในดานนั้น ๆ จึงทํ าให
ผลงานของสคพ.มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในวงกวางนอกจากนี้ ปริมาณการเผยแพรตลอดจน ชองทาง
ในการเผยแพรขาวสารงานวิจัยของสคพ.มีหลากหลายจึงทําใหผลงานของสคพ.สามารถเขาถึงกลุมคนได
มาก
ผลการประเมิ น ในเชิ งความคุ ม ค า ทางคณะผู วิ จั ย ได ทํ าการติ ด ตามและประเมิ น ผลผลผลิ ต
ผลลัพธ และผลกระทบของการวิจัย โดยการพิจารณาจากการนํางานวิจัยไปใชประโยชนและเผยแพรสู
สาธารณชนในชองทางตางๆ ทั้งนี้การประเมินมูลคาของผลงานวิจัยโดยพิจารณาจากตนทุนของโครงการ
สามารถประเมินไดจากงบประมาณคาใชจายของโครงการ และผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการวิจัยซึ่ง
ประเมิ น ในรู ป ของตั ว เงิ น ได ย าก เพราะมี ผู ที่ เกี่ ย วข อ งที่ นํ า ความรู จ ากงานวิ จั ย ไปใช ม ากมาย อาทิ
คณะผูวิจัยเอง สาธารณชน องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ผูเขารับการฝกอบรมและสัมมนา นักเรียนและ
นักศึกษา ในการประเมินครั้งนี้คณะผูวิจัยไดทําการประเมินมูลคางานวิจัยโดยเลือกโครงการวิจัยการคา
ระหวางประเทศทางบกด านเหนือมาศึกษา พบวา มี การนําผลงานวิจัยไปใชทั้งทางตรงและทางออม
ตัวอยางเชนเจาของผลงานวิจัยไดรับเชิญไปบรรยายในงานสัมมนาวิชาการตางๆ ผลงานวิจัยถูกนําไป
เผยแพรยังสื่อตางๆ ทั้งสื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ และนําไปใชอางอิงในงานวิจัยตางๆ เปนตน ทั้งนี้การ
ประเมิ น เป น มู ล ค าทางตั วเงิน ที่ ชั ดเจน สามารถทํ าได ย ากเนื่ องจากขอจํากัด ดานเวลาและขอ มูล ที่ มี
สํ า หรั บ การประเมิ น มู ล ค า ผลกระทบในระดั บ ประเทศ พบว า มู ล ค า งานวิ จั ย ของ สคพ. ก อ ให เกิ ด
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในอั ตราที่ สู งถึงรอยละ 80 นั่น หมายความวางบประมาณของสคพ. ที่ใชใน
งานวิจัย ทําใหภาคธุรกิจอื่นๆที่ตอเนื่องกับงานวิจัยเกิดการขยายตัวทั้งทางตรงและทางออม
3.2 ผลการดําเนินการดานประสิทธิภาพ
จากการประเมินดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสคพ.โดยรวมแลว พบวาสคพ.สามารถ
บรรลุต ามวัตถุป ระสงคของการปฎิ บัติงาน โดยมีประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานที่สูง เนื่องจากการที่
บุคลากรของสคพ.มีจํานวนคงที่ ในขณะที่ปริมาณงานวิจัยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จึงทําใหตนทุนคาใชจาย
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ตอบุ คลากร 1 คนของสคพ.มี แนวโน มที่ต่ําลง สว นปริมาณเงิน ตอหัวบุคลากรมีแนวโนมที่สูงขึ้น ตาม
คาใชจายจากงานวิ จัย ที่ มากขึ้ น (ปริมาณพนั กงานที่ ทํางานยั งคงมีจํ านวนเท าเดิ ม)ดังนั้ น ดว ยจํ านวน
บุคลากรคงที่ แตทางสคพ.สามารถผลิตผลงานออกสูสาธารณะไดเพิ่มขึ้นชี้ใหเห็นวาการปฏิบัติงานของ
สคพ. มีประสิทธิภาพสูง อยางไรก็ตามการที่พนักงาน 1 คนของสคพ.ตองรับผิดชอบโครงการที่มากขึ้น
อาจจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรได ดังนั้นหากพนักงาน 1 คน รับผิดชอบจํานวน
โครงการในอัตราที่คงที่หรือลดลงเพื่อใหพนักงานไดมีเวลาตรวจสอบในการทํางานในแตละโครงการใหมี
ความละเอียดถี่ถวนมากขึ้นก็จะสงผลใหประสิทธิภาพใหการดําเนินงานของสคพ. เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว
3.3 ผลการดําเนินการดานการพัฒนาองคการ
ในชวงปงบประมาณ 2554 – 2556 สคพ. ไดเผชิญกับความทาทายที่สําคัญในดานการกํากับ
ดูแลองคการและโครงสรางการบริห ารจัด การองคการ ความพอเพี ยงของทรัพยากร การบริห ารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากร และการพั ฒ นาองค ก ารสูส ากล ความท าทายดั งกล าวลว นส งผลกระทบตอ ผลการ
ดําเนิ น งานดานการพั ฒ นาองคการของสถาบัน โดยมีความสัมพั นธเกี่ ยวเนื่องกั นเป นลูกโซ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงภายในคณะกรรมการสถาบัน ที่สงผลตอการสรรหาและแตงตั้งผูอํานวยการสถาบัน การ
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐต่ํากวาแผนที่ตั้งไว และการไหลออกของบุคลากร แตกระนั้นสคพ. ได
มีความพยายามในการพัฒ นาองคการหลายดาน ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการ
องคการ การพัฒนาระบบความกาวหนาและระบบสวัสดิการบุคลากร ซึ่งไดเริ่มเห็นผลเปนรูปธรรมตั้งแต
ปลายปงบประมาณ 2556 ตอเนื่องถึงปประมาณ 2557 เปนตนมา
ในด านการกํ า กั บ ดู แ ลสคพ. อยู ภ ายใต ก ารกํ ากั บ ดู แ ลจากกรรมการโดยตํ า แหน งที่ ม าจาก
หนวยงานของรัฐเปนสําคัญ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพียง 2 ดานจาก 5 ดานตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา สืบเนื่องจากในชวงปงบประมาณ 2555 – 2556 กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูอํานวยการ
สคพ. หมดวาระหรือพนการดํารงตําแหนง และไมสามารถดําเนินการแตงตั้งผูมาดํารงตําแหนงแทนได
จากความไมช ัด เจนเกี ่ย วกับ กฎระเบีย บในการดํา เนิน การ และการเปลี่ย นแปลงของคณะรัฐมนตรี
บอยครั้งคณะกรรมการสถาบัน องคประกอบของคณะกรรมการสถาบันในชวงเวลาดังกลาวสงผลใหการ
กํากั บ ดูแลเพื่ อขั บ เคลื่อนสคพ. ในระดั บ นโยบายไมเกิดความตอเนื่ อง หรือเกิดผลประโยชนทั บ ซอน
ระหวางการตั ดสิ น ใจในตํ าแหน งข าราชการและการตั ด สิ น ใจในตํ าแหน งคณะกรรมการขององค การ
มหาชน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนสคพ. จากมุมมองของบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ ยังไมอาจสะทอน
ความสนใจของหนวยงานภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ที่จัดเปนกลุมเปาหมายหลักที่มีการใชประโยชน
จากองคความรูงานวิจัยของสถาบัน และยิ่งไมสอดคลองกับองคการเปนสถาบันระหวางประเทศ
ในดานโครงสรางการบริหารจัดการองคการ สคพ. ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ
องคการ จนไดมีระเบียบสถาบันวาดวยการบริหารงานของสคพ. การจัดแบงสวนงาน และขอบเขตหนาที่
ของสวนงานฉบับใหม ในชวงทายปงบประมาณ 2556 โดยเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งในแงของการขยาย
สวนงาน จากเดิม 3 สวนงานเปน 5 สํานัก และการขยายกรอบอัตรากําลังจาก 30 อัตรา เปน 47 อัตรา
ซึ่งยังคงสัดสวนอัตรากําลังสายวิชาการใกลเคียงเดิม กลาวคือ จากเดิม 15 อัตรา เปน 24 อัตรา อยางไรก็
ดีการขยายกรอบอัตรากําลังใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวในการปฏิบัติยังคงเผชิญกับความทาทายดาน
ความเพียงพอของงบประมาณและดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังจะไดกลาวตอไป
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของสถาบันทั้งในแงรายไดและคาใชจาย พบวา สคพ.
มีแนวโนมที่จะไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลไทยนอยลง และตองพึ่งพา
งบเงินทุนสะสมจากเงิน เหลือจายและ/หรืองบเงิน รายไดมากขึ้น จากการที่ส ถาบันมีเงินงบประมาณ
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แผน ดิน เหลือ จา ยสะสมเพิ ่ม มากขึ ้น ในทุก ป อัน เนื ่อ งจากผลการดํ า เนิน งานที ่ม ีร ายไดส ูง กวา
คา ใชจายจากการดํา เนิน งานอยา งตอ เนื่อ งในขณะเดียวกัน แนวโนมสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรเมื่อ
เทียบกับงบประมาณทั้งหมดของสคพ. กลับเพิ่มมากขึ้นเต็มเพดานงบประมาณขององคการมหาชนตามมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งถือเปนขอจํากัดที่สําคัญในการบริหารงบประมาณในระยะยาว โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ด านการพั ฒ นาองค การ อาทิ การขยายกรอบอัตรากําลัง และการปรับ เพิ่ มอั ตราเงิน เดือนทั้งระบบ
สืบเนื่องจากสคพ. มีการใชจายในงบดําเนินงานเปนหลัก โดยไมมีการใชจายในงบลงทุน
ในดา นการบริห ารและพัฒ นาบุค ลากร สคพ. ประสบกับ การขาดแคลนบุค ลากรในการ
ดําเนินงาน อัน เนื่องจากขอจํากัดดานอัตรากําลังของบุคลากร ที่สวนทางกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นตาม
ตัวชี้วัดของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ ถึงแม วาสคพ. จะได มีดําเนิ นการจางเหมา
บริษัททํางานในสายงานสนับสนุนมากขึ้น กรอบอัตรากําลังที่มีทั้งหมดก็ยังไมเพียงพอ ที่สําคัญในระหวาง
ปงบประมาณ 2555 – 2556 มีการไหลออกของพนั กงานกวากึ่งหนึ่ง และไม สามารถบรรจุบุ คลากรไดเต็ ม
อัตรากําลัง สืบเนื่องจากระบบความกาวหนา อัตราเงินเดือน และระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะของผูบริหาร
และนักวิจัยของสคพ. ในชวงเวลาดังกลาวอาจไมสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่น ในภาคเอกชนอีกทั้ง
สคพ. อาจไมเ ปน ที ่รู จ ัก ในฐานะหนว ยงานที ่ม ีค วามเชี ่ย วชาญดา นการคา และการพัฒ นา เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ หน ว ยงานมั น สมองภาครั ฐ และสถาบั น การศึ ก ษา จึ ง ไม ส ามารถดึ ง ดู ด ผู มี ค วามรู
ความสามารถใหเขารวมงานกับองคการ ในระหวางปงบประมาณ 2554 – 2556 บุคลากรสคพ. มีอัตราการ
เขาออกสูงและอายุงานเฉลี่ยเพียง 1 – 3 ป สงผลกระทบตอการเรียนรูและการพัฒนาองคการทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
ในระหว า งป งบประมาณ 2554 – 2556 ต อ เนื่ อ งถึ งป ง บประมาณ 2557 สคพ. ได ดํ า เนิ น
กิจ กรรมในระดั บ สากล อั น เป น ลั กษณะความรวมมือกับ หนวยงานระดับ สากลเพิ่ มมากขึ้น ทั้งที่เป น
กิจกรรมการฝกอบรมบุคลากรจากกลุมประเทศอาเซียน และกิจกรรมการเปดตัวรายงานเกี่ยวกับการคา
และการพัฒนาในระดับสากล อยางไรก็ดี ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาองคการสูสากลของสคพ. ยัง
เปนไปตามพันธกิจขององคการภาคี มากกวาที่จะเปนพันธกิจและนโยบายขององคการเอง การที่สคพ. มี
การกํากับดูแลจากคณะกรรมการสคพ. ที่มีองคประกอบสวนใหญเปนบุคลากรของรัฐบาลไทย และไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานสวนใหญจากงบประมาณแผนดินนั้น เปนขอจํากัดที่สําคัญใน
การขับเคลื่อนสคพ. ไปสูสากล โดยที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จําเปนตองไดรับการจัดสรรคาใชจายสวนใหญ
จากหนวยงานภาคี
อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาองคการในชวงปงบประมาณ 2554 – 2556 ทั้ง
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาระยะสั้น อาทิ การจัดจางเหมางาน และการดําเนินการพัฒนาองคการใน
ระยะยาว อาทิ การจัดผังโครงสรางองคการใหม การกําหนดอัตราคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการบุคลากร เพื่อใหการดํ าเนินงานมี ประสิทธิภ าพมากขึ้น และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเขามารวมงานกับ สคพ. นั้น กอ ใหเ กิดการเปลี่ย นแปลงในวงจํากัด เนื่องจากเปน การ
พัฒ นาองคการบนฐานคิดแบบแยกสวนซึ่งอาจไมสามารถตอบสนองตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ตลาดแรงงานและบริบทของการดําเนินงานดานการคาและการพัฒนาระหวางประเทศได สคพ. จําเปนตอง
พิ จารณาการพั ฒ นาองค การใหม บนฐานคิ ดใหม ให สอดคล องกับ ภารกิจ ขององคก าร ไดแ ก การปรับ
องคการและการกํากับดูแลองคการใหม โดยพิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการสคพ. และสัดสวนของ
นักวิจัยตอบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรของ สคพ. เองในระยะยาว
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3.4 การประเมินความสําคัญของ สคพ.
สคพ. รับ ผิ ดชอบพั น ธกิ จ ผลิ ตผลงานวิช าการเฉพาะทางดานความสัมพั น ธร ะหวางประเทศ
เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น และการพั ฒ นาเศรษฐกิจ มีผ ลงานการศึ กษาวิเคราะหป ญ หา
อุปสรรค และแสวงหาขอเสนอแนะการคา การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอตอรัฐบาลไทย และ
รัฐบาลของประเทศอื่นๆในภูมิภาค และมีการเผยแพรผานสื่อ ไดแก รายงานวิจัย การตีพิมพบทความใน
วารสารวิชาการ ขาวสารเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่อสังคมสารสนเทศอิเลคทรอนิกส
ภารกิจของ สคพ. มีความสําคัญเนื่องจากเปนภารกิจที่มีขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ มีการดําเนิน งานอย าง
ต อ เนื่ อ ง ทํ า ให มี ลั กษณะการสะสมความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง แตกต างกั บสถาบั นวิ ชาการอื่ นๆ ได แก
มหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยอิสระ หนวยงานที่ปรึกษา หรือหนวยงานนโยบายและแผนในสังกัดกระทรวง
ที่มีขอบเขตของภารกิจกวางและเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย และความเรงดวน
4.

ขอเสนอแนะ
จากการประเมินผลการทํางานของสคพ. ในดานตางๆในชวงป 2554 – 2556 คณะผูวิจัยขอให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของ สคพ. เพื่อนําไปสูการนํางานวิจัยไปเปนขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย และเชิงปฏิบัติการแกภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ดังนี้
4.1 ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา
จุดขาย
สถานภาพองคการมหาชน เปนหนวยงานของรัฐที่มีพันธกิจในลักษณะแคบเฉพาะดานการวิจัย
และพัฒนาการคาระหวางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ ทําใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาการ
กลุมลูกคาเปาหมายควรเปนหนวยงานรัฐที่มีและใชอํานาจทางนโยบายและการควบคุม หรือการสงเสริม
การค า เนื่ อ งจากงานวิ ช าการของ สคพ. มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ส งเสริ ม การค า โดยทั่ ว ไปไม เลื อ กให ผ ล
ประโยชนเฉพาะกลุม
สคพ. มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน สามารถออกแบบเนื้อหาของงานตามพันธกิจการจัดตั้ง
โดยมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม สามารถหยิบหัวขอที่เปนปจจุบันมาเปนเนื้อหาของงานได
อยางรวดเร็ว และยังไดรับความเชื่อถือเพราะเปนหนวยงานรัฐในการผูกพันความรวมมือแบบรัฐตอรัฐได
งายกว าหน ว ยงานวิ จั ย อิ ส ระ หรื อหน ว ยงานวิจั ย ของเอกชน จึงสามารถมี บ ทบาทเป น สะพานเชื่อ ม
ระหวางรัฐตางๆในระดับไมเปนทางการ
สคพ. มี ส ถานภาพเป น หน ว ยงานวิช าการ มี พั น ธกิจ ดานการวิจัย พั ฒ นา และฝก อบรม จึ ง
ตองการการสนับสนุนขอมูล ขาวสาร เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตงานวิจัย พัฒนา และฝกอบรม ควรมี
การจั ด ทํ าแบบจํ า ลองทางวิ ช าการ ที่ จ ะไดรับ การอ างถึ งในวงการวิช าการ ในสถานศึ กษา และการ
เผยแพรในเวทีระหวางประเทศ ในชื่อ ITD Model ในประเด็นตางๆ ชวยใหมีความเขาใจ มีหลักเกณฑใน
การพิสูจนขอเขาใจผิดอยางมีหลักวิชาการ
สคพ. ควรมีบทบาทการเปนชองทางการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกชาติอื่น รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย ทําใหมีผลงานวิชาการที่มีขอบเขตกวางขวาง บทบาทดังกลาวมีอิทธิพล
ในการแสวงหาความรวมมือในระดับนโยบายในระยะยาว และจัดสรรงบประมาณใหใชอยางเพียงพอ
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คูแขง
สถานภาพองค การมหาชนของ สคพ. ควรพิ จ ารณาได วาปราศจากคูแขงโดยตรง เนื่องจาก
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของมีพันธกิจแตกตางออกไป สคพ. ไดรับมอบหมายพันธกิจโดยเฉพาะดานการคา
และการพัฒนา และไมมีหนาที่อื่นที่ตองรับผิดชอบ จึงไดเปรียบในเชิงการแสวงหาความเชี่ยวชาญ สคพ.
ตางจากหนวยงานวิจัยอิสระซึ่ง เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามความตองการของผูจาง ซึ่งมีจุดมุงหมาย
เฉพาะเรื่อง และอาจจะไมมีความสนใจประเด็นดานการคาและการพัฒนา และหนวยงานวิจัยเอกชนนั้นมี
ลักษณะเชนเดียวหนวยงานวิจัยอิสระ
ผูรับบริการในอนาคต
ผูรับบริการในอนาคต ประกอบดวยหนวยงานของรัฐ เชน 1) กระทรวงการตางประเทศ เปน
หัวหน าคณะผูแทนของประเทศ 2) กระทรวงพาณิช ย รับ ผิดชอบดานการเจรจา การแสวงหาความ
รวมมือระหวางประเทศ การตรากฎเกณฑเพื่อกํากับดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของการคาระหวาง
ประเทศ 3) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดานการผลิตบุคลากร 4) กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบดาน
การอํานวยการการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ และการแสวงหาแรงงานทดแทน 5) สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รับผิดชอบดานการอํานวยการสงเสริมการผลิตสินคา และการสงออก
สิน ค า 6) สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ รับ ผิดชอบดานการผลิ ต
ขอมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจและการคา นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานควบคุมที่สําคัญ ไดแก ธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เปนตน
โครงสรางระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
สคพ. สามารถสร า งแรงจู งใจให กั บ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรูค วามสามารถ จํ าเป น จะต อ งมี ก าร
ปรับปรุงโครงสรางระบบคาตอบแทน และสวัสดิการ ใหสามารถแขงขันกับหนวยงานลักษณะเดียวกัน
และหนวยงานที่มีภารกิจคลายกันได นอกจากนี้ สคพ. ควรจะขยายขอบเขตของสวัสดิการใหไดรับสิทธิ
ประโยชนอื่นในการพัฒนาตนเอง ไดแก การสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ การลาศึกษา
ตอ การใหทุนสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจัย และการสนับสนุนการใหบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธองคการและการวิจัย
ปจจุบัน สคพ. ไดมีการดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยผานทางสื่อตาง ๆ อยางกวางขวาง มีการ
นําไปใชประโยชนในการฝกอบรมและการสัมมนา และยังมีการเผยแพรผลงานวิจัยทางออม โดยนําไปใช
ในการเรียนการสอน แตอยางไรก็ดี การเผยแพรงานวิจัยสูระดับนานาชาตินั้น ควรจัดทําบทความทาง
วิชาการ เพื่ อเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ได รับการยอมรับ ในระดับ สากล อาทิ
Scopus และ ISI นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มชองทางการเผยแพรบทสังเคราะหงานวิจัยสูสาธารณชนใน
รูปแบบที่เขาใจกันทั่วไป
ทั้ งนี้ ค วรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ในเชิ งรุ ก มากขึ้ น เนื่ อ งจาก สคพ. ยั งไม เป น ที่ รู จั ก ในแวดวง
นั ก วิ ช าการมากนั ก จะเป น ที่ รู จั ก แต ในกลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการค า และการพั ฒ นา แนวทางการ
ประชาสัมพันธองคการผานผลงานวิจัยที่สรางชื่อเสียง หรือการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งยังสามารถสรางภาพลักษณขององคการที่มีความเชี่ยวชาญหลักดานการคาและการพัฒนา
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4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดานวิชาการ
•
ดวยสคพ. มีบทบาทในพื้นที่รอยตอภาครัฐ สคพ.จึงควรเปนคลังสมอง (Think Tank) ดาน
การคาและการพัฒนาระหวางประเทศ เพื่อชี้นํานโยบายการบริหารของรัฐบาล
•
สคพ. ควรการพัฒนาหัวขอวิจัยใหเกิดเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะทางใหมากขึ้น เพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องและความลุมลึก เพื่อสะสมความเชี่ยวชาญเปนสัญลักษณของ สคพ. เอง เพื่อ
เป นที่ จดจํ าของสาธารณะ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการคา การ
ลงทุ น การพั ฒนาทรั พยากรมนุษย เพื่ อนํ าไปสู การเติ บโตทางด านเศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาคอาเซียนใหมากขึ้น เพื่อใหเห็นถึงการมีบทบาทนําของไทยในฐานะที่
เปนประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน
•
สคพ. ควรผลิตเครื่องมือทางวิชาการที่เปนสัญลักษณและผลงานเฉพาะของสคพ.เอง เชน
แบบจําลอง และเครื่องมือวิเคราะหและวิจัย ฐานขอมูลการคาเฉพาะเรื่อง คูมือกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับระหวางประเทศ ฐานขอมูล
•
สคพ. ควรเพิ่มบทบาทในการเปนตัวแทนของประเทศไทยในดานการใหความชวยเหลือดาน
วิ ชาการ การวิ จั ย และฝ กอบรมของประเทศต างๆในภู มิ ภ าคอาเซี ยนให มากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับเจตนารมณของการกอตั้ง
ดานทรัพยากร
•
นโยบายการสรางนักวิจัยประจํา สคพ. โดยการจัดสรรทุนการศึกษาใหกับเยาวชนรุนใหมที่
มีพื้นฐานการศึกษาที่สอดคลองกับ สคพ.
•
สคพ. ควรแสวงหาเครือขายแหลงทุนวิจัยจากตางประเทศเพื่อเพิ่มบทบาทของ สคพ. ใน
เวทีการเจรจา การประชุมสัมมนาการคาระหวางประเทศ
•
สคพ. ควรเพิ่ มพู นบทบาทในเวที วิชาการทั้ งในประเทศและเวที ระหว างประเทศ โดยใช
เงินทุนวิจัยจากแหลงภายนอก เชน มูลนิธิ สมาคม หนวยงานพัฒนาภาคเอกชน ตลอดจนมี
การผลิ ตผลงานวิ จั ยเป นภาษาอั งกฤษให มากขึ้ น และเพิ่ มการฝ กอบรมเพื่ อเป นความ
ชวยเหลือใหกับประเทศตางๆในภูมิภาค
•
สคพ. ควรสรางและสะสมบุคลากรนักวิจัยและนักวิชาการประจําหนวยงานของ สคพ.เอง
โดยเนนการทําวิจัยใหมากขึ้น ซึ่งจะทําใหสคพ. เกิดความเขมแข็ง เชี่ยวชาญทางวิชาการ มี
ผลงานวิ จั ยที่ เป นขององค การเอง อันจะนํ าไปสูการสรางชื่อเสียง ตราสัญลั กษณ ความ
เชี่ยวชาญใหกับสคพ.โดยตรง ซึ่งจะเพิ่มพูนบทบาทของ สคพ. ใหมากขึ้นทั้งภายในประเทศ
และในเวทีระหวางประเทศ
•
สคพ. ควรสรางแรงดึงดูดนักวิจัย นักวิชาการตลอดจนบุคลากรอื่นๆใหทํางานกับสคพ.ให
มากขึ้ น ทั้ งนี้ ป จจั ยดึ งดู ดที่ สํ าคั ญคื อ คาตอบแทน โดยใช ทุ นวิจัยจากภายนอกเพื่ อเพิ่ ม
คาตอบแทนของนักวิจัยประจํา และบุคลากรดานอื่นๆใหสูงขึ้น
4.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ดานทรัพยากร
•
สคพ. ควรมีการสรางบุคลากรดานการวิจัย จากหน วยงานของ สคพ.เอง โดยเน นการทํ า
วิจัยมากกวาการเปนผูบริหารงานวิจัย
8

สคพ.ควรเพิ่มปริมาณพนักงานใหสูงขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อใหพนักงาน 1 คน
รับผิ ดชอบจํ านวนโครงการในอั ตราที่ คงที่ หรื อลดลงเพื่ อให พนั กงานมีระยะเวลาในการ
ทํางานในแตละโครงการใหมีความละเอียดถี่ถวนมากขึ้น
ดานบริหารจัดการ
•
สคพ. ควรมีการบันทึกการนําผลงานไปใชประโยชนของผูเขารวมประชุมสัมมนาโดยในการ
จัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของสคพ.ในแตละครั้ง หากใหผูที่เขารวมงานได
ใหขอมูลวา ผูเขารวมงานจะนําความรูที่ไดไปใชประโยชนอยางไรบาง ก็จะทําใหทางสคพ.
สามารถติดตามการนําผลงานของสถาบันฯไปใช นําไปสูการประเมินมูลคาผลงานวิจัยของ
สคพ.ในอนาคตตอไป
•
สคพ. ควรมีการติดตามการนําผลงานไปใชประโยชนของผูดาวนโหลดขอมูลงานวิจัยจาก
เวปไซดของทางสคพ. โดยใหผูที่ดาวนโหลดกรอกขอมูลวาจะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคใด
จะเปนทางหนึ่งที่ทําใหสคพ.สามารถติดตามการนําผลงานไปใช ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
ประเมินมูลคาผลงานวิจัยของสคพ.ในอนาคต
•
สคพ. ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนภายใน สคพ. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความคิดเห็นตางๆ การ
ถายทอดขอมูลระหวางผูบริหารกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ อันจะนําไปสูการระดมความ
คิดเห็นและรวบรวมขอมูล ขอปญหา การเสนอแนะวิธีแกปญหา โดยการสรางบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนที่ไมเปนทางการ ตลอดจนการยกยองการเสนอแนวความคิดสรางสรรค ซึ่ง
จะนําไปสูการเพิ่มพูนคุณภาพงาน และการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมดานการวิจัยใหมๆ
•
สคพ. ควรมีการแลกเปลี่ยนวิทยากรและนักวิจัยระหวางสถาบันวิจัยของประเทศตางๆ ใน
ภู มิ ภาค เช น การเชิ ญนั กวิ จั ยและบุ คลากรจากประเทศต างๆผลั ดเปลี่ ยนมาพํ านั กและ
ทํางานใน สคพ. และในทางกลับกันผลัดเปลี่ยนใหบุคลากรของ สคพ. เดินทางไปพํานักและ
ศึกษาดูงานในหนวยงานคูสัญญา
•

9

