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1.  บทนํา 

การศึกษาเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 
หรือสคพ. มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ประเมินภาพรวมผลการดําเนินงานของ สคพ. ในระยะเวลา 3 ป พ.ศ. 
2554-2556 ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคา
และการพัฒนา ท้ังในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาขององคการ และ (2) เพ่ือศึกษาปญหา
และอุปสรรค จุดออน จุดแข็ง ดานการดําเนินงานขององคการ และใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เพ่ือนํามาใชปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองคการ
ตอไป  

กรอบการศึกษาประกอบดวย  
(1) การศึกษาและวิเคราะห ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ของ สคพ. ตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน ในประเด็นความสอดคลองของภารกิจและวัตถุประสงคการจัดตั้งสคพ. 
และความสามารถตอบสนองตอแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให
ขอเสนอแนะในดานการปรับปรุงและกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ สคพ. 

(2) การวิเคราะหขอมูลและประเมินผลการดําเนินงานของ สคพ. ดานประสิทธิผลของการ
ปฏิบัต ิงาน ในประเด็นผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง สคพ. การดําเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ/กิจกรรม ของ สคพ. รวมท้ังภารกิจท่ี สคพ. ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติมจากรัฐบาล หรืออ่ืนๆ ใน
ปงบประมาณ 2554-2556 โดยเนนวัดผลสําเร็จในระดับผลลัพธและผลกระทบ ความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจ ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทางตรงและทางออม การศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และเสนอแนะการปองกันและแกไขปญหา 

(3) การวิเคราะหขอมูลและประเมินผลการดําเนินงานของ สคพ. ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ 2554-2556 ในประเด็นผลสําเร็จของการปฏิบัติงานทางการเงิน ความ
คุมคาในการบริหารและใชงบประมาณ  และทรัพยากรทางการเงินอ่ืนๆ ดานผลผลิตและผลลัพธ
การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และเสนอแนะการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

(4) การวิเคราะหขอมูลและประเมินผลการดําเนินงานของ สคพ. ดานการพัฒนาองคการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 ในประเด็นผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการองคการ การกํากับดูแล
องคการ โครงสรางการบริหารจัดการองคการ ความเพียงพอของทรัพยากรในแตละดาน การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองคการสูสากล การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีเพ่ิมข้ึน 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและความคุมคา และขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
ของ สคพ. ในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการหรือการดําเนินงาน ในการปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีเพ่ิมข้ึน 

วิธีการศึกษาประกอบดวยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารของ สคพ. การคนควาขอมูลในระบบ
อินเตอรเนต การสัมภาษณผูบริหารของ สคพ. การสัมภาษณนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และบุคคลภายนอก
ท่ีมีประสบการณดานการคา การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การธนาคาร 
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2.  ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และกลยุทธ ของ สคพ.  
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ สคพ. เปนองคการ

ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลยุทธของสคพ.มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปของกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 2ชวง คือ พ.ศ. 2552-2555 และ พ.ศ. 2555-2559 สําหรับ
ของชวงพ.ศ. 2552-2555 สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต และชวง พ.ศ. 2555-2559 สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการเพ่ือสรางนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลชวง พ.ศ. 2554-2557 ท่ีเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยปฏริูประบบความรูของสังคมไทย สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทย เรงพัฒนาประเทศเปนสังคมอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สรางทุนปญญาของชาติ โดยนโยบายรัฐบาลในสมัยนั้นยังมีการเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย
เพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือน
บานและนานาประเทศ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เสริมสราง
บทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศและจัดระบบบริหาร
งานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้สคพ.ไดมีแผนปฏิบัติการท้ังดานการอบรม การวิจัย และการ
ประชุม/สัมมนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจและมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนไปตามท่ีกําหนดท่ี
เสนอของบประมาณ โครงการสัมมนาและโครงการฝกอบรมไดมีการนําองคความรูท่ีไดจากโครงการวิจัย
มาเผยแพร สคพ. มีแนวทางการดําเนินงานท่ีมุงเนน 4 มิติ ท้ังทางดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
คุณภาพและการใหบริการ และการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคการ 

ในการตอบสนองยุทธศาสตรของสคพ.นั้น สคพ. ควรมีการเสริมนโยบายหรือกลยุทธในการตอ
ยอดงานวิจัยเพ่ือการนําไปใชประโยชนจริง ท้ังในระดับการเรียนการสอน การบริหารงานระดับองคกร 
และเปนนโยบายระดับประเทศ สคพ. ควรสรางภาพลักษณขององคกรท่ีชัดเจนโดยการสราง Public 
Agenda และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ยังใหความสําคัญกับการสรางความ
เขมแข็งใหกับทองถ่ิน แมวา สคพ. จะเนนการสรางความรวมมือระหวางประเทศ และในระดับทองถ่ินซ่ึงมี
ความตองการการพัฒนาดานการคาเพ่ือสามารถแขงขันและรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สคพ. จึงควรสรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ และเครือขาย เพ่ือเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินใหสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาค  

 
3.  ผลการดําเนินงานของ สคพ.  

สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ สคพ. จัดตั้งข้ึนตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคในการให
การศึกษาอบรมและคนควาวิจ ัย เพื ่อส งเสริมการคาและการพัฒนา และดําเนินกิจกรรมอื่น ท่ี
สอดคลองกับความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและองคการ
สหประชาชาติเก่ียวกับสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนาท้ังนี้คณะผูวิจัยไดประเมินผล
การดําเนินงานของสคพ. ในชวงป 2554 – 2556 โดยแบงออกเปนดานตางๆ ดังนี้ 
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3.1 ผลการดําเนินการดานประสิทธิผล 
ผลการดําเนินการดานประสิทธิผล ท้ังดานการวิจัย การประชุมสัมมนาและการฝกอบรมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสคพ. ไดเปนอยางดี ท้ังนี้คณะผูวิจัยไดประเมินใน 3 ประเด็นสําคัญคือ (1) เชิง
ปริมาณ พิจารณาจากจํานวนโครงการศึกษาอบรม และโครงการวิจัย (2) เชิงคุณภาพ พิจารณาจาก
รูปแบบ และวิธีการในการดําเนินงานวิจัย ตลอดจนการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการประเมินงานวิจัยและ
ชองทางการวิจัยและ(3) เชิงความคุมคาของงานวิจัย  

ผลการประเมินในเชิงปริมาณ พบวาจํานวนงานวิจัยและจํานวนผู เขารับการฝกอบรม 
ประชุมสัมมนาเกินคาเปาหมายท้ัง 3 ป ซ่ึงประเด็นในการทําวิจัย การฝกอบรมและการประชุมสัมมนา
เปนไปตามแผนยุทธศาสตร สคพ. นอกจากนี้ทาง สคพ.ไดมีการสรางเครือขายและหุนสวนทางวิชาการท้ัง
ในประเทศ และตางประเทศ  

ผลการประเมินในเชิงคุณภาพ พบวา ผลงานท่ีทางสคพ.นําออกมาเผยแพรตอสังคมมีคุณภาพ
และเปนท่ียอมรับในแวดวงท่ีเก่ียวของวางานวิจัยของ สคพ. มีคุณคา เนื่องจากเปนงานวิจัยท่ีปดชองวาง
ในประเด็นท่ียังไมมีหนวยงานใดศึกษา และถึงแมวาโครงการวิจัยสวนใหญของทางสคพ.จะจางหนวยงาน
ภายนอกดําเนินงานวิจัย และใชระบบการเลือกผูทําวิจัยแบบเจาะจงเปนสวนใหญแตทางสคพ.มีการ
ตรวจรับงานท่ีเขมงวดโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีหลากหลายและเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของมีการดําเนินการ
โดยนักวิชาการจากหนวยงานภายนอกท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานการคาและการพัฒนามีการ
ควบคุมคุณภาพของการวิจัย โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและผูทรงคุณวุฒิในดานนั้นๆ จึงทําให
ผลงานของสคพ.มีคุณภาพและเปนท่ียอมรับในวงกวางนอกจากนี้ ปริมาณการเผยแพรตลอดจน ชองทาง
ในการเผยแพรขาวสารงานวิจัยของสคพ.มีหลากหลายจึงทําใหผลงานของสคพ.สามารถเขาถึงกลุมคนได
มาก 

ผลการประเมินในเชิงความคุมคาทางคณะผูวิจัยไดทําการติดตามและประเมินผลผลผลิต 
ผลลัพธ และผลกระทบของการวิจัย โดยการพิจารณาจากการนํางานวิจัยไปใชประโยชนและเผยแพรสู
สาธารณชนในชองทางตางๆ ท้ังนี้การประเมินมูลคาของผลงานวิจัยโดยพิจารณาจากตนทุนของโครงการ
สามารถประเมินไดจากงบประมาณคาใชจายของโครงการ และผลประโยชนท่ีไดรับจากโครงการวิจัยซ่ึง
ประเมินในรูปของตัวเงินไดยาก เพราะมีผู ท่ีเก่ียวของท่ีนําความรูจากงานวิจัยไปใชมากมาย อาทิ
คณะผูวิจัยเอง สาธารณชน องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ผูเขารับการฝกอบรมและสัมมนา นักเรียนและ
นักศึกษา ในการประเมินครั้งนี้คณะผูวิจัยไดทําการประเมินมูลคางานวิจัยโดยเลือกโครงการวิจัยการคา
ระหวางประเทศทางบกดานเหนือมาศึกษา พบวา มีการนําผลงานวิจัยไปใชท้ังทางตรงและทางออม 
ตัวอยางเชนเจาของผลงานวิจัยไดรับเชิญไปบรรยายในงานสัมมนาวิชาการตางๆ ผลงานวิจัยถูกนําไป
เผยแพรยังสื่อตางๆ ท้ังสื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ และนําไปใชอางอิงในงานวิจัยตางๆ เปนตน ท้ังนี้การ
ประเมินเปนมูลคาทางตัวเงินท่ีชัดเจน สามารถทําไดยากเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและขอมูลท่ีมี 
สําหรับการประเมินมูลคาผลกระทบในระดับประเทศ พบวามูลคางานวิจัยของ สคพ. กอใหเกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในอัตราท่ีสูงถึงรอยละ 80 นั่นหมายความวางบประมาณของสคพ. ท่ีใชใน
งานวิจัย ทําใหภาคธุรกิจอ่ืนๆท่ีตอเนื่องกับงานวิจัยเกิดการขยายตัวท้ังทางตรงและทางออม 

 
3.2 ผลการดําเนินการดานประสิทธิภาพ 
จากการประเมินดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสคพ.โดยรวมแลว พบวาสคพ.สามารถ

บรรลุตามวัตถุประสงคของการปฎิบัติงาน โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีสูง เนื่องจากการท่ี
บุคลากรของสคพ.มีจํานวนคงท่ี ในขณะท่ีปริมาณงานวิจัยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป จึงทําใหตนทุนคาใชจาย
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ตอบุคลากร 1 คนของสคพ.มีแนวโนมท่ีต่ําลง สวนปริมาณเงินตอหัวบุคลากรมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนตาม
คาใชจายจากงานวิจัยท่ีมากข้ึน (ปริมาณพนักงานท่ีทํางานยังคงมีจํานวนเทาเดิม)ดังนั้นดวยจํานวน
บุคลากรคงท่ี แตทางสคพ.สามารถผลิตผลงานออกสูสาธารณะไดเพ่ิมข้ึนชี้ใหเห็นวาการปฏิบัติงานของ
สคพ. มีประสิทธิภาพสูง อยางไรก็ตามการท่ีพนักงาน 1 คนของสคพ.ตองรับผิดชอบโครงการท่ีมากข้ึน
อาจจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรได ดังนั้นหากพนักงาน 1 คน รับผิดชอบจํานวน
โครงการในอัตราท่ีคงท่ีหรือลดลงเพ่ือใหพนักงานไดมีเวลาตรวจสอบในการทํางานในแตละโครงการใหมี
ความละเอียดถ่ีถวนมากข้ึนก็จะสงผลใหประสิทธิภาพใหการดําเนินงานของสคพ. เพ่ิมสูงข้ึนในระยะยาว 

 
3.3 ผลการดําเนินการดานการพัฒนาองคการ 
ในชวงปงบประมาณ 2554 – 2556 สคพ. ไดเผชิญกับความทาทายท่ีสําคัญในดานการกํากับ

ดูแลองคการและโครงสรางการบริหารจัดการองคการ ความพอเพียงของทรัพยากร การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองคการสูสากล ความทาทายดังกลาวลวนสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาองคการของสถาบัน โดยมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันเปนลูกโซ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงภายในคณะกรรมการสถาบัน ท่ีสงผลตอการสรรหาและแตงตั้งผูอํานวยการสถาบัน การ
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐต่ํากวาแผนท่ีตั้งไว และการไหลออกของบุคลากร แตกระนั้นสคพ. ได
มีความพยายามในการพัฒนาองคการหลายดาน ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการ
องคการ การพัฒนาระบบความกาวหนาและระบบสวัสดิการบุคลากร ซ่ึงไดเริ่มเห็นผลเปนรูปธรรมตั้งแต
ปลายปงบประมาณ 2556 ตอเนื่องถึงปประมาณ 2557 เปนตนมา 

ในดานการกํากับดูแลสคพ. อยูภายใตการกํากับดูแลจากกรรมการโดยตําแหนงท่ีมาจาก
หนวยงานของรัฐเปนสําคัญ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพียง 2 ดานจาก 5 ดานตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา สืบเนื่องจากในชวงปงบประมาณ 2555 – 2556 กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูอํานวยการ
สคพ. หมดวาระหรือพนการดํารงตําแหนง และไมสามารถดําเนินการแตงตั้งผูมาดํารงตําแหนงแทนได
จากความไมชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบในการดําเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐมนตรี
บอยครั้งคณะกรรมการสถาบัน องคประกอบของคณะกรรมการสถาบันในชวงเวลาดังกลาวสงผลใหการ
กํากับดูแลเพ่ือขับเคลื่อนสคพ. ในระดับนโยบายไมเกิดความตอเนื่อง หรือเกิดผลประโยชนทับซอน
ระหวางการตัดสินใจในตําแหนงขาราชการและการตัดสินใจในตําแหนงคณะกรรมการขององคการ
มหาชน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนสคพ. จากมุมมองของบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ ยังไมอาจสะทอน
ความสนใจของหนวยงานภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ท่ีจัดเปนกลุมเปาหมายหลักท่ีมีการใชประโยชน
จากองคความรูงานวิจัยของสถาบัน และยิ่งไมสอดคลองกับองคการเปนสถาบันระหวางประเทศ 

ในดานโครงสรางการบริหารจัดการองคการ สคพ. ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ
องคการ จนไดมีระเบียบสถาบันวาดวยการบริหารงานของสคพ. การจัดแบงสวนงาน และขอบเขตหนาท่ี
ของสวนงานฉบับใหม ในชวงทายปงบประมาณ 2556 โดยเปนการเปลี่ยนแปลงท้ังในแงของการขยาย
สวนงาน จากเดิม 3 สวนงานเปน 5 สํานัก และการขยายกรอบอัตรากําลังจาก 30 อัตรา เปน 47 อัตรา 
ซ่ึงยังคงสัดสวนอัตรากําลังสายวิชาการใกลเคียงเดิม กลาวคือ จากเดิม 15 อัตรา เปน 24 อัตรา อยางไรก็
ดีการขยายกรอบอัตรากําลังใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวในการปฏิบัติยังคงเผชิญกับความทาทายดาน
ความเพียงพอของงบประมาณและดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังจะไดกลาวตอไป 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของสถาบันท้ังในแงรายไดและคาใชจาย พบวา สคพ. 
มีแนวโนมท่ีจะไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินท่ีไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลไทยนอยลง และตองพ่ึงพา
งบเงินทุนสะสมจากเงินเหลือจายและ/หรืองบเงินรายไดมากขึ้น จากการที่สถาบันมีเงินงบประมาณ
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แผนดินเหลือจายสะสมเพิ ่มมากขึ้นในทุกป อันเนื ่องจากผลการดําเนินงานที ่ม ีรายไดสูงกวา
คาใชจายจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องในขณะเดียวกัน แนวโนมสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรเม่ือ
เทียบกับงบประมาณท้ังหมดของสคพ. กลับเพ่ิมมากข้ึนเต็มเพดานงบประมาณขององคการมหาชนตามมติ
คณะรัฐมนตรีซ่ึงถือเปนขอจํากัดท่ีสําคัญในการบริหารงบประมาณในระยะยาว โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาองคการ อาทิ การขยายกรอบอัตรากําลัง และการปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนท้ังระบบ 
สืบเนื่องจากสคพ. มีการใชจายในงบดําเนินงานเปนหลัก โดยไมมีการใชจายในงบลงทุน 

ในดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร สคพ. ประสบกับการขาดแคลนบุคลากรในการ
ดําเนินงาน อันเนื่องจากขอจํากัดดานอัตรากําลังของบุคลากร ท่ีสวนทางกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนตาม
ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ถึงแมวาสคพ. จะไดมีดําเนินการจางเหมา
บริษัททํางานในสายงานสนับสนุนมากข้ึน กรอบอัตรากําลังท่ีมีท้ังหมดก็ยังไมเพียงพอ ท่ีสําคัญในระหวาง
ปงบประมาณ 2555 – 2556 มีการไหลออกของพนักงานกวาก่ึงหนึ่ง และไมสามารถบรรจุบุคลากรไดเต็ม
อัตรากําลัง สืบเนื่องจากระบบความกาวหนา อัตราเงินเดือน และระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะของผูบริหาร
และนักวิจัยของสคพ. ในชวงเวลาดังกลาวอาจไมสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่นในภาคเอกชนอีกทั้ง
สคพ. อาจไมเปนที ่รู จ ักในฐานะหนวยงานที ่ม ีความเชี ่ยวชาญดานการคาและการพัฒนา เม่ือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานมันสมองภาครัฐและสถาบันการศึกษา จึงไมสามารถดึงดูดผู มีความรู
ความสามารถใหเขารวมงานกับองคการ ในระหวางปงบประมาณ 2554 – 2556 บุคลากรสคพ. มีอัตราการ
เขาออกสูงและอายุงานเฉลี่ยเพียง 1 – 3 ป สงผลกระทบตอการเรียนรูและการพัฒนาองคการท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว 

ในระหวางปงบประมาณ 2554 – 2556 ตอเนื่องถึงปงบประมาณ 2557 สคพ. ไดดําเนิน
กิจกรรมในระดับสากล อันเปนลักษณะความรวมมือกับหนวยงานระดับสากลเพ่ิมมากข้ึน ท้ังท่ีเปน
กิจกรรมการฝกอบรมบุคลากรจากกลุมประเทศอาเซียน และกิจกรรมการเปดตัวรายงานเก่ียวกับการคา
และการพัฒนาในระดับสากล อยางไรก็ดี ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาองคการสูสากลของสคพ. ยัง
เปนไปตามพันธกิจขององคการภาคี มากกวาท่ีจะเปนพันธกิจและนโยบายขององคการเอง การท่ีสคพ. มี
การกํากับดูแลจากคณะกรรมการสคพ. ท่ีมีองคประกอบสวนใหญเปนบุคลากรของรัฐบาลไทย และไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานสวนใหญจากงบประมาณแผนดินนั้น เปนขอจํากัดท่ีสําคัญใน
การขับเคลื่อนสคพ. ไปสูสากล โดยท่ีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนี้จําเปนตองไดรับการจัดสรรคาใชจายสวนใหญ
จากหนวยงานภาคี 

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาองคการในชวงปงบประมาณ 2554 – 2556 ท้ัง
การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาระยะสั้น อาทิ การจัดจางเหมางาน และการดําเนินการพัฒนาองคการใน
ระยะยาว อาทิ การจัดผังโครงสรางองคการใหม การกําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการบุคลากร เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถเขามารวมงานกับสคพ. นั้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงจํากัด เนื่องจากเปนการ
พัฒนาองคการบนฐานคิดแบบแยกสวนซ่ึงอาจไมสามารถตอบสนองตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ตลาดแรงงานและบริบทของการดําเนินงานดานการคาและการพัฒนาระหวางประเทศได สคพ. จําเปนตอง
พิจารณาการพัฒนาองคการใหมบนฐานคิดใหม ใหสอดคลองกับภารกิจขององคการ ไดแก การปรับ
องคการและการกํากับดูแลองคการใหม โดยพิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการสคพ. และสัดสวนของ
นักวิจัยตอบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการลงทุนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรของ สคพ. เองในระยะยาว 
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3.4  การประเมินความสําคัญของ สคพ. 
สคพ. รับผิดชอบพันธกิจผลิตผลงานวิชาการเฉพาะทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ

เก่ียวกับเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ มีผลงานการศึกษาวิเคราะหปญหา 
อุปสรรค และแสวงหาขอเสนอแนะการคา การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอตอรัฐบาลไทย และ
รัฐบาลของประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค และมีการเผยแพรผานสื่อ ไดแก รายงานวิจัย การตีพิมพบทความใน
วารสารวิชาการ ขาวสารเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่อสังคมสารสนเทศอิเลคทรอนิกส  

ภารกิจของ สคพ. มีความสําคัญเนื่องจากเปนภารกิจท่ีมีขอบเขตท่ีชัดเจนเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ีมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง ทําใหมีลักษณะการสะสมความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แตกตางกับสถาบันวิชาการอ่ืนๆ ไดแก 
มหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยอิสระ หนวยงานท่ีปรึกษา หรือหนวยงานนโยบายและแผนในสังกัดกระทรวง
ท่ีมีขอบเขตของภารกิจกวางและเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย และความเรงดวน  

 
4.  ขอเสนอแนะ 

จากการประเมินผลการทํางานของสคพ. ในดานตางๆในชวงป 2554 – 2556 คณะผูวิจัยขอให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของ สคพ. เพ่ือนําไปสูการนํางานวิจัยไปเปนขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย และเชิงปฏิบัติการแกภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ดังนี้ 
 

4.1 ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 
จุดขาย  
สถานภาพองคการมหาชน เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีพันธกิจในลักษณะแคบเฉพาะดานการวิจัย

และพัฒนาการคาระหวางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ ทําใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาการ 
กลุมลูกคาเปาหมายควรเปนหนวยงานรัฐท่ีมีและใชอํานาจทางนโยบายและการควบคุม หรือการสงเสริม
การคา เนื่องจากงานวิชาการของ สคพ. มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมการคาโดยท่ัวไปไมเลือกใหผล
ประโยชนเฉพาะกลุม  

สคพ. มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน สามารถออกแบบเนื้อหาของงานตามพันธกิจการจัดตั้ง
โดยมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม สามารถหยิบหัวขอท่ีเปนปจจุบันมาเปนเนื้อหาของงานได
อยางรวดเร็ว และยังไดรับความเชื่อถือเพราะเปนหนวยงานรัฐในการผูกพันความรวมมือแบบรัฐตอรัฐได
งายกวาหนวยงานวิจัยอิสระ หรือหนวยงานวิจัยของเอกชน จึงสามารถมีบทบาทเปนสะพานเชื่อม
ระหวางรัฐตางๆในระดับไมเปนทางการ  

สคพ. มีสถานภาพเปนหนวยงานวิชาการ มีพันธกิจดานการวิจัย พัฒนา และฝกอบรม จึง
ตองการการสนับสนุนขอมูล ขาวสาร เพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตงานวิจัย พัฒนา และฝกอบรม ควรมี
การจัดทําแบบจําลองทางวิชาการ ท่ีจะไดรับการอางถึงในวงการวิชาการ ในสถานศึกษา และการ
เผยแพรในเวทีระหวางประเทศ ในชื่อ ITD Model ในประเด็นตางๆ ชวยใหมีความเขาใจ มีหลักเกณฑใน
การพิสูจนขอเขาใจผิดอยางมีหลักวิชาการ 

สคพ. ควรมีบทบาทการเปนชองทางการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกชาติอ่ืน รวมท้ังการ
แลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย ทําใหมีผลงานวิชาการท่ีมีขอบเขตกวางขวาง บทบาทดังกลาวมีอิทธิพล
ในการแสวงหาความรวมมือในระดับนโยบายในระยะยาว  และจัดสรรงบประมาณใหใชอยางเพียงพอ  
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คูแขง 
สถานภาพองคการมหาชนของ สคพ. ควรพิจารณาไดวาปราศจากคูแขงโดยตรง เนื่องจาก

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของมีพันธกิจแตกตางออกไป สคพ. ไดรับมอบหมายพันธกิจโดยเฉพาะดานการคา
และการพัฒนา และไมมีหนาท่ีอ่ืนท่ีตองรับผิดชอบ จึงไดเปรียบในเชิงการแสวงหาความเชี่ยวชาญ  สคพ. 
ตางจากหนวยงานวิจัยอิสระซ่ึง เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานตามความตองการของผูจาง ซ่ึงมีจุดมุงหมาย
เฉพาะเรื่อง และอาจจะไมมีความสนใจประเด็นดานการคาและการพัฒนา และหนวยงานวิจัยเอกชนนั้นมี
ลักษณะเชนเดียวหนวยงานวิจัยอิสระ 

 
ผูรับบริการในอนาคต 
ผูรับบริการในอนาคต ประกอบดวยหนวยงานของรัฐ เชน 1) กระทรวงการตางประเทศ เปน

หัวหนาคณะผูแทนของประเทศ  2) กระทรวงพาณิชย รับผิดชอบดานการเจรจา การแสวงหาความ
รวมมือระหวางประเทศ การตรากฎเกณฑเพ่ือกํากับดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของการคาระหวาง
ประเทศ 3) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดานการผลิตบุคลากร 4) กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบดาน
การอํานวยการการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ และการแสวงหาแรงงานทดแทน 5) สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รับผิดชอบดานการอํานวยการสงเสริมการผลิตสินคา และการสงออก
สินคา 6) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รับผิดชอบดานการผลิต
ขอมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจและการคา นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานควบคุมท่ีสําคัญ ไดแก ธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เปนตน 

 
โครงสรางระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ 
สคพ. สามารถสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ จําเปนจะตองมีการ

ปรับปรุงโครงสรางระบบคาตอบแทน และสวัสดิการ ใหสามารถแขงขันกับหนวยงานลักษณะเดียวกัน 
และหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายกันได  นอกจากนี้ สคพ. ควรจะขยายขอบเขตของสวัสดิการใหไดรับสิทธิ
ประโยชนอ่ืนในการพัฒนาตนเอง ไดแก การสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ การลาศึกษา
ตอ การใหทุนสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจัย และการสนับสนุนการใหบริการวิชาการ  

  
ประชาสัมพันธองคการและการวิจัย 
ปจจุบัน สคพ. ไดมีการดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยผานทางสื่อตาง ๆ อยางกวางขวาง มีการ

นําไปใชประโยชนในการฝกอบรมและการสัมมนา และยังมีการเผยแพรผลงานวิจัยทางออม โดยนําไปใช
ในการเรียนการสอน แตอยางไรก็ดี การเผยแพรงานวิจัยสูระดับนานาชาตินั้น ควรจัดทําบทความทาง
วิชาการ เพ่ือเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล อาทิ 
Scopus และ ISI นอกจากนี้ ควรมีการเพ่ิมชองทางการเผยแพรบทสังเคราะหงานวิจัยสูสาธารณชนใน
รูปแบบท่ีเขาใจกันท่ัวไป 

ท้ังนี้ควรมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกมากข้ึน เนื่องจาก สคพ. ยังไมเปนท่ีรูจักในแวดวง
นักวิชาการมากนัก จะเปนท่ีรูจักแตในกลุมผูปฏิบัติงานดานการคาและการพัฒนา แนวทางการ
ประชาสัมพันธองคการผานผลงานวิจัยท่ีสรางชื่อเสียง หรือการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในรูปแบบ
ตาง ๆ ท้ังยังสามารถสรางภาพลักษณขององคการท่ีมีความเชี่ยวชาญหลักดานการคาและการพัฒนา 
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4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ดานวิชาการ 

• ดวยสคพ. มีบทบาทในพ้ืนท่ีรอยตอภาครัฐ สคพ.จึงควรเปนคลังสมอง (Think Tank) ดาน
การคาและการพัฒนาระหวางประเทศ เพ่ือชี้นํานโยบายการบริหารของรัฐบาล 

• สคพ. ควรการพัฒนาหัวขอวิจัยใหเกิดเนื้อหาท่ีมีลักษณะเฉพาะทางใหมากข้ึน เพ่ือใหเกิด
ความตอเนื่องและความลุมลึก เพ่ือสะสมความเชี่ยวชาญเปนสัญลักษณของ สคพ. เอง เพ่ือ
เปนท่ีจดจําของสาธารณะ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยท่ีสนับสนุนการคา การ
ลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือนําไปสูการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาคอาเซียนใหมากข้ึน เพ่ือใหเห็นถึงการมีบทบาทนําของไทยในฐานะท่ี
เปนประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน  

• สคพ. ควรผลิตเครื่องมือทางวิชาการท่ีเปนสัญลักษณและผลงานเฉพาะของสคพ.เอง เชน 
แบบจําลอง และเครื่องมือวิเคราะหและวิจัย ฐานขอมูลการคาเฉพาะเรื่อง คูมือกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับระหวางประเทศ ฐานขอมูล 

• สคพ. ควรเพ่ิมบทบาทในการเปนตัวแทนของประเทศไทยในดานการใหความชวยเหลือดาน
วิชาการ การวิจัย และฝกอบรมของประเทศตางๆในภู มิภาคอาเซียนใหมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับเจตนารมณของการกอต้ัง 

ดานทรัพยากร 
• นโยบายการสรางนักวิจัยประจํา สคพ. โดยการจัดสรรทุนการศึกษาใหกับเยาวชนรุนใหมท่ี

มีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีสอดคลองกับ สคพ. 
• สคพ. ควรแสวงหาเครือขายแหลงทุนวิจัยจากตางประเทศเพ่ือเพ่ิมบทบาทของ สคพ. ใน

เวทีการเจรจา การประชุมสัมมนาการคาระหวางประเทศ 
• สคพ. ควรเพ่ิมพูนบทบาทในเวทีวิชาการท้ังในประเทศและเวทีระหวางประเทศ โดยใช

เงินทุนวิจัยจากแหลงภายนอก เชน มูลนิธิ สมาคม หนวยงานพัฒนาภาคเอกชน ตลอดจนมี
การผลิตผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษใหมากข้ึน และเพ่ิมการฝกอบรมเพ่ือเปนความ
ชวยเหลือใหกับประเทศตางๆในภูมิภาค  

• สคพ. ควรสรางและสะสมบุคลากรนักวิจัยและนักวิชาการประจําหนวยงานของ สคพ.เอง 
โดยเนนการทําวิจัยใหมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหสคพ. เกิดความเขมแข็ง เชี่ยวชาญทางวิชาการ มี
ผลงานวิจัยท่ีเปนขององคการเอง อันจะนําไปสูการสรางชื่อเสียง ตราสัญลักษณความ
เชี่ยวชาญใหกับสคพ.โดยตรง ซ่ึงจะเพ่ิมพูนบทบาทของ สคพ. ใหมากข้ึนท้ังภายในประเทศ 
และในเวทีระหวางประเทศ 

• สคพ. ควรสรางแรงดึงดูดนักวิจัย นักวิชาการตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆใหทํางานกับสคพ.ให
มากข้ึน ท้ังนี้ปจจัยดึงดูดท่ีสําคัญคือ คาตอบแทน โดยใชทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ือเพ่ิม
คาตอบแทนของนักวิจัยประจํา และบุคลากรดานอ่ืนๆใหสูงข้ึน 

 
4.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ดานทรัพยากร 

• สคพ. ควรมีการสรางบุคลากรดานการวิจัย จากหนวยงานของ สคพ.เอง โดยเนนการทํา
วิจัยมากกวาการเปนผูบริหารงานวิจัย 
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• สคพ.ควรเพ่ิมปริมาณพนักงานใหสูงข้ึนตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหพนักงาน 1 คน
รับผิดชอบจํานวนโครงการในอัตราท่ีคงท่ีหรือลดลงเพ่ือใหพนักงานมีระยะเวลาในการ
ทํางานในแตละโครงการใหมีความละเอียดถ่ีถวนมากข้ึน 

ดานบริหารจัดการ 
• สคพ. ควรมีการบันทึกการนําผลงานไปใชประโยชนของผูเขารวมประชุมสัมมนาโดยในการ

จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของสคพ.ในแตละครั้ง หากใหผูท่ีเขารวมงานได
ใหขอมูลวา ผูเขารวมงานจะนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนอยางไรบาง ก็จะทําใหทางสคพ.
สามารถติดตามการนําผลงานของสถาบันฯไปใช นําไปสูการประเมินมูลคาผลงานวิจัยของ
สคพ.ในอนาคตตอไป 

• สคพ. ควรมีการติดตามการนําผลงานไปใชประโยชนของผูดาวนโหลดขอมูลงานวิจัยจาก
เวปไซดของทางสคพ. โดยใหผูท่ีดาวนโหลดกรอกขอมูลวาจะนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคใด 
จะเปนทางหนึ่งท่ีทําใหสคพ.สามารถติดตามการนําผลงานไปใช ซ่ึงจะเปนประโยชนในการ
ประเมินมูลคาผลงานวิจัยของสคพ.ในอนาคต 

• สคพ. ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนภายใน สคพ.  เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับความคิดเห็นตางๆ การ
ถายทอดขอมูลระหวางผูบริหารกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ อันจะนําไปสูการระดมความ
คิดเห็นและรวบรวมขอมูล ขอปญหา การเสนอแนะวิธีแกปญหา โดยการสรางบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนท่ีไมเปนทางการ ตลอดจนการยกยองการเสนอแนวความคิดสรางสรรค ซ่ึง
จะนําไปสูการเพ่ิมพูนคุณภาพงาน และการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมดานการวิจัยใหมๆ 

• สคพ. ควรมีการแลกเปลี่ยนวิทยากรและนักวิจัยระหวางสถาบันวิจัยของประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาค เชน การเชิญนักวิจัยและบุคลากรจากประเทศตางๆผลัดเปลี่ยนมาพํานักและ
ทํางานใน สคพ. และในทางกลับกันผลัดเปลี่ยนใหบุคลากรของ สคพ. เดินทางไปพํานักและ
ศึกษาดูงานในหนวยงานคูสัญญา  

 

 

 


