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1. ความสําคัญของปญหา
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยการวิจัย
เชิงประยุกต เพื่อนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูการประยุกตใชในภาคสวนตางๆ เปนกลไกสําคัญที่ทําใหสังคมไทยเขาใจและรับ
ประโยชนจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง การศึกษาวิจัยเชิงประยุกตการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนมีการนําไปใชในดานตางๆ ที่สําคัญไดแกดานการเกษตรดาน
พลังงานดานธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญรวมทั้งการประยุกตใชในครอบครัวเปนตน จากการที่
หลากหลายภาคสวนไดมีการศึกษาเพื่อประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบวาภาคราชการ
เปนสาขาที่สําคัญสาขาหนึ่งที่ควรไดรับการศึกษาถึงการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน
รูปแบบการดําเนินงานของระบบราชการปจจุบันมีความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มากนอยเพียงใดภาคราชการมีปญหาอุปสรรคอะไรบางในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช ภาคราชใดบางที่ประสพความสําเร็จในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
หรือการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อใหสวนราชการสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใหอยางมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ภาคราชการเปนองคประกอบสําคัญของสังคมไทยทั้งในฐานะที่เปนสาขาที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การใชจายจํานวนมาก มีการจางงานในภาคราชการจํานวนมาก และที่สําคัญคือเปนหนวยงานที่ทํา
หนาที่ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ภาคราชการเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยาง
ยิ่งดังนั้น หากภาคราชการเองยังมีขอจํากัดดานการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
อยางมีประสิทธิผลก็จะมีสวนทําใหการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาชนอาจ
ไดรับผลกระทบตามมา
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําไดอยางมี
ประสิทธิผลมากนักเพราะภาคราชการมีขอจํากัดหลายประการและบริบทการดําเนินงานในภาค
ราชกา รยังมีวัฒนธรรมองคของแตละองคกรที่มีรากยั่งลึกในองคกรนั้นๆและเปนเรื่องยากในการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรดังกลาวการดําเนินงานในภาคราชการที่ไมสะทอนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีหลายประการดังตอไปนี้
ประการที่หนึ่ง การใชงบประมาณของสวนราชการยังไมใหความสําคัญกับความสมเหตุสมผลมาก
เทาที่ควร ดังสามารถพบเห็นไดวามีการเรงเบิกจายหรือ ชวงเดือนกันยายนของทุกปเพื่อใหใช
งบประมาณหมดตามที่ไดรับจัดสรร หากหนวยงานใชงบประมาณไมหมดก็อาจไมสามารถขอ
งบประมาณในหมวนดังกลาวไดอีกในปงบประมาณถัดไป ดังนั้นจะเห็นไดวากระบวนการงบประมาณ
เชนนี้ มิไดสรางแรงจูงใจใหหนวยราชการทําการใชจายอยางพอประมาณอยางคุมคา แตเปนการใช
จายใหครบตามกรมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา
ประการที่สอง สวนราชการมีสถาณะเปนนิติบุคคลในระดับกรม ระดับสํานักงานหรือเทียบเทา
กลาวคือ การดําเนินงานตางๆ ของสวนราชการจะอิงเปาหมายหรือวัตถุประสงคของกรม หรือ
สํานักงานเปนหลัก ดังนั้น การดําเนินงานในรูปแบบที่ตองมีการประสานงานดวยกันระหวางสวน
ราชการดวยกันเพื่อใหสังคมโดยรวมไดรับประโยชนสูงสุดหรือที่เรียกวาการทํางานเชิงบูรณาการที่เ ปน
ประโยชนของสังคมโดยรวมนั้นจะเกิดขึ้นไดยากดังนั้น จึงเห็นไดวาการใชหลักเหตุและผลในการ
ดําเนินงานของสวนราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมนั้นยังไมสามารถกระทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยสวนราชการตางๆ มักเนนการดําเนินงานเฉพาะในหนาที่ๆ กฎหมายของ
หนวยงานนั้นๆ กําหนดไวเทานั้น
ประการที่สาม สวนราชการเนนการดําเนินงานตามตัวบทกฎหมายเทานั้น โดยมิไดใหความสําคัญกับ
หลักการและเหตุผลมากเทาที่ควร ดังจะเห็นไดวาการดําเนินงานตางๆ หากมีการใชหลักความเปนเหตุ
เปนผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวสวนราชการอาจไมสามารถดําเนินการไดหากกฎหมาย
มิไดระบุไวใหทํา ทั้งนี้เปนเพราะขาราชการหรือพนักงานของรัฐมีความเกรงกลังกลัวตอการกระทําที่มิ
ชอบดวยกฎหมายเปนอยางมาก ซึ่งหากมีการดําเนินการใดๆที่อยูนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
ขาราชการมักจะไมพึงกระทําเพราะเกรงกลัวตอการตรวจสอบถึงแมจะเปนการดําเนินงานดังกลาวจะ
เปนประโยชนตอสังคมโดยรวมก็ตาม
ประการที่สี่ การดําเนินงานในสวนราชการเปนอาชีพที่มั่นคง หากขาราชการหรือพนักงานของรัฐมิได
กระทําความผิดรายแรงก็จะสามารถทํางานในสวนราชการไดตราบจะเกษียณอายุราชการ ดวยเหตุนี้
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สวนราชการจึงไมมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อสรางภูมิคุมกันความเสี่ยงตางๆ เหมือนกับ
ภาคเอกชนที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ ทั้งดานการเงิน ดานการตลาด หรือดานการผลิต
ประการที่หา สวนราชการมีการจัดสรรทรัพยากรแบบแยกสวน ไดแก ที่ดินที่ใชในการดําเนินการมัก
ไดรับการจัดสรรโดยราชพัสดุ ทรัพยากรบุคคลกําหนดโดยสํานักงานขาราชการพลเรือน และการ
สนับสนุนดานงบประมาณจากสํานักงบประมาณ จึงทําใหสวนราชการไมสามารถปรับเพิ่มหรือลดการ
ใชทรัพยากรใหเกิดความพอดีและเหมาะสมได บางสวนราชการอาจมีความตองการบุคคลากรนอยลง
แตตองการเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งก็ไมสามารถกระทําไดเพราะไมสามารถเลือกทรัพยากรอยางไดอยาง
หนึ่งทดแทนกันไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้ สวนราชการจึงมีแนวโนมที่จะขอตําแหนงใหไดมากที่สุด
เทาที่จะขอได หรือของบประมาณใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดซึ่งเปนวิธีการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอยางขางตนทั้งหาประการขางตนเปนเพียงระบบการทํางานของภาคราชการที่เปนอุปสรรคในการ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชและทําใหภาคราชการเองนั้นมีการใชทรัพยากรอยาง
สิ้นเปลืองไมคุมคาและในบางกรณีอาจไมเอื่อตอการสรางภูมคุมกัน ทําใหสวนราชการไมสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานใหเกิดความยั่งยืนและรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ จากกระแส
โลกาภิวัฒนได
นอกจากลักษณะของการดําเนินงานของสวนราชการดังตัวอยางทั้งหาประการขางตนแลว ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือการที่สวนราชการตางๆตองจัดทํารายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตางๆที่ได
พัฒนาขึ้นมาในชวงประมาณ 10 ปที่ผานมา โดยการจัดทําตัวชี้วัดนี้ มีเจตนาเพื่อใหการดําเนินงาน
ของสวนราชการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ใหการดําเนินงานของสวนราชการมี
ความคุมคาตามงบประมาณที่ไดจัดสรรไปโดยใหมีการดํานินงานบรรลุตามภาระกิจตางๆ แตจากผล
การดําเนินงานของระบบตัวชี้วัดนี้ พบวาการที่สวนราชการตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให
สอดคลองตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดขึ้นมานั้นในบางกรณีก็มีผลทําใหสวนราชการมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตในขณะเดียวกันก็พบวามีหลายกรณีที่ระบบตัวชี้วัดนี้ก็ทําใหการดําเนินงาน
ของสวนราชการมีประสิทธิภาพลดลง และที่สําคัญคือ ระบบตัวชี้วัดดังกลาวอาจเปนอุปสรรคสําคัญ
ทําใหสวนราชการหลายแหงไมสามารถนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชได
การที่สวนราชการจําเปนตองสรางผลงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดขึ้นมานั้นอาจมีผลทําให
สวนราชการขาด “ความเปนอิสระ ” ในการดําเนินงานเพราะสวนราชการมีความจําเปนที่ตองจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดตางที่ไดกําหนดมาทั้งๆ ที่การดําเนินงานในดานนั้นๆ
อาจไมมีความเหมาะสมหรือไมมีความจําเปน หรือไมสอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทุกๆ ขณะ ตัวชี้วัดบางรายการ เปนตัวชี้วัดที่มิไดวัดผลผลิตของสวนราชการ แตเปนตัวชี้วัด
3

กระบวนการทํางานใหเปนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งเทากับเปนการจํากัดการพัฒนาระบบการ
ทํางานของสวนราชการเองใหมีประสิทธิภาพ สวนราชการไมสามารถสรางระบบการทํางานที่เนนการ
“เดินสายกลาง” หรือ “ความพอดีพอควร” ไดเพราะตองเพิ่มตัวเลขใหบรรลุตามเปาหมายในทุกๆมิติ
ของการประเมินตามตัวชี้วัดตางๆตัวอยางเชนมหาวิทยาลัยตองมีจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการจํานวนมากขึ้นเปนตนทําใหมหาวิทยาลัยตางๆ ตองหาวิธีการที่เปนการเรงรัดใหคณาจารยมี
ตําแหนงทางวิชาการเพื่อใหเปนไปตามตัวชี้วัดนั้นๆ โดยที่อาจละเลยการพัฒนาองคความรูใหมเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาประเทศ
นอกจากนั้นแลวการมีตัวชี้วัดจํานวนมากยังเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร ไมวาจะเปนการที่ตองจัดสรร
บุคลากรของสวนราชการเพื่อทําหนาที่วัดผลประเมินผลโดยเฉพาะ การผลิตเอกสาร “หลักฐาน” ที่
จําเปน ไมวาจะเปนการมีรูปถายการเขารวมกิจกรรมทอดกฐินประจําป หรือรูปถายการขึ้นปายวาสวน
ราชการไดเขารวมโครงการปลูกปาหรือใหเงินบริจาคนักเรียนที่ยากจน เพียงเพื่อใหไดคะแนนบรรลุ
ตามตัวชี้วัดนั้นๆ เทานั้น โดยไมตองสอเจตนาของการดําเนินงาน เปนตน
จากปญหาการนําระบบตัวชี้วัดมาใชกับสวนราชการจึงนําไปสูประเด็นการศึกษาครั้งนี้วาหากสวน
ราชการตระหนักถึงประโยชนของการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสงคที่จะ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินงานแลวนั้น การดําเนินงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจะสอดคลองหรือจะขัดกับการดําเนินงานตามระบบตัวชี้วัดหรือไม เพราะการ
ดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนการสรางระบบการทํางานที่เนนการใชเหตุผลใน
การทํางานใหความสําคัญกับการเดินสายกลางเนนการใชความรูความรอบคอบในการทํางานเนนการ
สรางภูมคุมกันและเนนการทํางานตามหลังคุณธรรมเปนตน ซึ่งหากสวนราชการตองปฎิบัติงานตาม
ทิศทางของตัวชี้วัดที่ถูกกําหนดมาใหนั้น อาจทําใหสวนราชการไมสามารถปฎิบัติงานกามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสอดคลองของการนําระบบตัวชี้วัดมาใชกับ
สวนราชการกับการดําเนินงานตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคําถามวิจัยสองขอไดแกหนึ่ง
การกําหนดตัวชี้วัดตางๆ ใหแตละสวนราชการตองรายงานผลการปฏิบัติงานนั้นเปนการดําเนินงานที่
สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไมและสองการศึกษานี้มีขอเสนอแนะอะไรเพื่อใหการ
สรางตัวชี้วัดของสวนราชการมีความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให
การดําเนินงานของสวนราชการตางๆมีความยั่งยืนและสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆจาก
กระแสโลกาภิวัฒนได การศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาโดยจะศึกษาเพียงสถานอุดมศึกษาของรัฐ
ภายใตการสังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเทานั้น
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ผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอสวนราชการอื่นๆเพราะจะสามารถทําใหผูกําหนดตัวชี้วัดของสวน
ราชการตางๆตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นความสูญเสียตางๆที่เกิดจากการที่สวนราชการตองปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดตางๆและนําตัวอยางการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการกําหนดตัวชี้วัดที่เปน
ประโยชนเพื่อไปประยุกตใชกับสวนราชการอื่นไดตอไป
2. เศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษานี้นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานใหกับประชาชนเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ.2542
โดยที่สํานักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวังไดทําหนังสือที่
รล.0003/18888 ถึงประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยมีพระบรมรา
ชานุญาต ใหเผยแพรความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปฎิบัติงาน ในเอกสารดังกลาวสามารถสรุปความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดวา “เศรษฐกิจ
พอเพียง เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานมานานกวา 30 ป เปน
แนวทางการพัฒนาบนพื้นฐา น “ทางสายกลาง ”และความไมประมาท โดยคํานึงถึ ง “ความ
พอประมาณ ” “ความมีเหตุ ผล” และ “การสรางภูมิคุมกัน ” ในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐานการดํารงชีวิต โดยตองมี เพื่อนําไปสู ” สติ ปญญา และความเพียร“ สังคมที่
มี “ความสมดุล ”และพรอมรับตอ “การเปลี่ยนแปลง ” อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากการโลกภายนอกไดเปนอยางดี
คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนน
การปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
คํานิยาม ความพอเพียงจะประกอบดวย 3 คุณลักษณะตอไปนี้พรอมๆ กัน ความพอประมาณ
หมายถึง ความพอดีที่ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นความมีเหตุผล
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของรวมถึงตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยาง
รอบคอบการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกลและไกลตางๆ
เงื่อนไข การตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูในดานวิชาการตางๆ ที่
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เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบในการนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นของการปฏิบัติ และ เงื่อนไขคุณธรรม จะตอง
เสริมสรางโดยตองตระหนักถึงคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริตและความอดทน มีความเพียรในการใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต
แนวทางปฏิบัติ ผลที่คาดวาจะไดรับ/ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี

สําหรับการสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดเสนอใหมีการสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สานตอความคิดและเชื่อมโยงขยายผลที่เกิดขึ้นจากการนําหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยาง
หลากหลาย รวมถึงใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองที่นำไปสูการยอมรับและประยุกตให เกิดผล
ในทางปฏิบัติทุกภาคสวนของสังคมอยางจริงจัง
ทั้งนี้ สศช.ไดนําปรัญญาดังกลาวมาจัดทําใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีความเขาใจและ
นําไปประกอบการดําเนินชีวิต ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงยังเปนการเสริมพลังใหประเทศ
6

ไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญตอการสรางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตางๆ ตลอดจน
สามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเทาทัน นําไปสูความอยูเย็นเปนสุขของ
ประชาชนชาวไทย การขับเคลื่อนมีการดําเนินงานในลักษณะเครือขายสนับสนุนตามกลุมเปาหมาย
เบื้องตน 2 เครือขาย ไดแก เครือขายดานประชาสัมคมและชุมชน และเครือขายธุรกิจเอกชน
และมีเครือขายสนับสนุนที่รวมมือกันทํางานตามภารกิจ 3 ดาน ไดแก เครือขายพัฒนาวิชาการ
และสงเสริมการศึกษาวิจัย เครือขายสรางกระบวนการเรียนรู และเครือขายสรางความเขาใจและ
เผยแพรประชาสัมพันธ โดยมีแกนกลางในการขับเคลื่อน
3
ระดับไดแก คณะที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และกลุมงานเศรษฐกิจพอเพียงใน
สคช.ซึ่งเปนหนวยงานปฏิบัติในการดําเนินงาน
ในสวนของการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกใชในสวนราชการนั้นยังไมมีตัวอยาง
การศึกษาเชิงประยุกตมากนัก การศึกษาเชิงประยุกตดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนมากเปน
การศึกษาดานการเกษตร ดานการใชพลังงานดานเอกชนหรือดานครอบครัว

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐมีการตอตั้งเริ่มตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ซึ่งมีทั้งโรงเรียนสําหรับฝกหัดวิชาขาราชการฝายพลเรือน โรงเรียนแพทย และโรงเรียนกฏหมาย
ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกลาเจาอยูหัวไดทําการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย และไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย แตแรกเริ่ม
เดิมทีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความยากลําบากเนื่องจากมีการกระจัดกระจายของ
อยูใตสังกัดกระทรวงตางๆ จนกระทั่ ง พ.ศ.2502 ไดมีการตราพระราชบัญญัติใหมีการโอน
มหาวิทยาลัยตางๆ มาสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อความสะดวกดานวิชาการและการบริหารงาน
และในป พ.ศ. 2515 ไดมีการจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเปนทบวงอิสระในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีอิสระในการปกครองตนเองและมีเสรีภาพทางวิชาการ และตอมา
ในป พ.ศ. 2520 ไดเปลี่ยนชื่อเปนทบวงมหาวิทยาลัยและยกฐานะเปนทบวงอิสระไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี จนกระทั่งปลายป พ.ศ.2546 ไดเปลี่ยนเปน “สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ”
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต ามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
โดยปจจุบัน มีมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินรวมจํานวน 24 แหง
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เนื่องจากแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยที่เนนความสามารถการแขงขันกับตางประเทศจึงไดมีการ
จัดการประกันคุณภาพศึกษาเพื่อใหการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยที่รับ
งบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากรัฐที่รับการประเมินจํานวน 24 มหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 2
กลุม คือ มหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งมีทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ จํานวน (11 มหาวิทยาลัย) ดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
มหาวิทยาลัยรัฐ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
6. มหาวิทยาลัยแมโจ
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยบูรพา
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 9. มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
11. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. มหาวิทยาลัยขอนแกน
13. มหาวิทยาเกษตรศาสตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษารัฐ
ปจจุบันการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการประเมินแยกสวนกันของ
3 หนวยงานที่มีวัตถุประสงคแตกตางกัน กลาวคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)มี
วัตถุประสงคเพื่อการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เนนประเมิน
ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ขณะที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สมศ. มีวัตถุประสงคเพื่อ กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกแตละปการศึกษาที่เนนประเมิน
กระบวนการและผลผลิต ในรอบ 5 ป สวนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มี
วัตถุประสงคในการที่จะประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่เนนประเมิน ผลผลิต และ
ผลลัพธ ในรอบ 1 ป
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ทั้งนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาเริ่มมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ (2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดเปาหมายและหลักการในการจัดการศึกษาที่มุงเนนดาน
คุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ประกอบดวย ” ระบบการประกันคุณภาพภายนอก“ และ ” ระบบการประกันคุณภาพภายใน“
เพื่อเปนกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา สวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะดําเนินการโดยสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก จะดําเนินการโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) (องคการมหาชน) โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาของทั้งสามองคกร มีรายละเอียดดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)เปนการสราง
ระบบและกลไกในการพัฒนา การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน
ศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และมีมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดโดยสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไดมีการจัดทํา
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อใหเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก การใหเสรีภาพทาง
วิชาการ (academic
freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน
(institution
autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได ( accountability) ตอมาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (2) พ . ศ .2545 มาตรา 47ที่กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยใหสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ. มีหนาที่จัดทําระบบการการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใหตอบสนองเจตนารมยตามตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว
โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอํานาจ
หนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติตาง ที่เปนการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนางาน
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เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาวจะมีนโยบายใหทบทวน
องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปตามตัวบงชี้ที่
สกอ.
เพื่อเปนการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาเพื่อใหมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับตัวบงชี้ของ สกอ. ที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสามารถชี้วัดคุณลักษณะ
มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆไดทั้งหมด ซึ่งจะประกอบดวย
องคประกอบ 9 ดาน ซึ่งครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 รวมทั้งสิ้นมี 23 ตัวบงชี้
2. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
( องคการมหาชน ) ส ศม. จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (2) พ .ศ. 2545 หมวด6
วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อทําหนาที่ดานพัฒนาเกณฑ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาซึ่งถือเปนการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาที่คํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละ
ระดับ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (2) พ .ศ.
2545 ในหมวด6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุก
แหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ป
ที่ผานมา สมศ. ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกไปแลว ไดจัด 3ครั้ง โดยครั้งแรก ชวงระหวางป
พ.ศ. 2545 – 2548 เปนการประเมินคุณภาพภายนอกโดยไมมีการตัดสินผลการประเมิน แตมุงหมาย
เพื่อประเมินสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันก็ถือเปนการสรางความเขาใจกับสถานศึกษาให
มีการปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพฯ ครั้งที่สอง อยู
ในชวงระหวางป พ.ศ.2549 – 2553 เปนการประเมินตามวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฏี
กาของการจัดตั้ง สมศ.โดยไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรกมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ
ปจจุบันอยูระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่สาม อยูชวงระหวางป พ .ศ. 2554 – 2558
ซึ่งจะเปนการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยจะพิจารณาผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบมากกวากระบวนการ โดยไดคํานึงถึงความแตกตางของแตละสถาบันการศึกษา
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การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา สมศ . กําหนดตัวบงชี้จํานวน 18 ตัวบงชี้ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมตัวบงชี้
พื้นฐาน (15ตัวบงชี)้ กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (2 ตัวบงชี้ ) และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (1 ตัวบงชี้ )
รวม 18 ตัวบงชี้

คํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (ก.พ.ร.)
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ เปนการดําเนินการตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ (5) พ.ศ. 2545 มาตรา3/1 ที่กําหนด
เปาประสงคใหตองเปนไปเพื่อนประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจที่ไมจําเปน
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระจายอํานาจการตัดสินใจ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชน ทั้งนี้ สํานักงาน ก .ร.พ. ได
กําหนดแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการภายใตแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป ที่ไดมีกรอบการประเมินครอบคลุม 4 มิติตอไปนี้
มิติที่1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่2 ดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่4 ดานการพัฒนาองคกร
ทั้งนี้ ก.ร.พ.
ไดกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556
สถาบันอุดมศึกษา โดยแบงเปน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด

ของ

การวิเคราะหตัวบงชี้ดานความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยภาพรวมสามารถสรุปไดวาสถาบันอุดมศึกษารัฐมีภาระกิจตองดําเนินงานตามตัวชี้วัดหรือที่
เรียกวาตัวบงชี้จํานวนมากมาย เปนตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้ของ สกอ. 18
ตัวบงชี้และเปนตัวบงชี้ของ กพร. 12 ตัวบงชี้และภายในตัวบงชี้จํานวนหนึ่งที่ยังมีตัวบงชี้ยอยๆอีกทํา
ใหแตละมหาวิทยาลัยเชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประมาณ
100 ตัวบงชี้ ซึ่งการที่สวนราชการตองมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้จํานวนมากนี้ ถึงแมจะมีผลทําให
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สวนราชการ เชน มหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานในบางดานดีขึ้น เชน การผลิตผลงานทางวิชาการ
แตก็มีผลทําใหการดําเนินงานของสวนราชการขาดความคลองตัวและไมสามารถนําปรัชญาขอบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดมากเทาที่ควร ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถึงตัวบงชี้บางตัวที่เปนตัว
บงชี้ที่นิยมใชในระดับสากลและเปนตัวบงชี้ที่สวนราชการนํามาใชกับมหาวิทยาลัยรัฐดวย เชน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจํา เปนตน
ตารางที่ 3ตัวบงชี้ที่มีความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

หนวยงาน
สมศ.
สกอ.

การศึกษานี้พบวามีตัวบงชี้จํานวนมากที่ สกอ. กพร. หรือ สมศ. นํามาใชกับมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งเมื่อ
พิจารณาตัวชี้วัดเหลานี้แลวอาจดูเสมือนวาเปนตัวบงชี้ที่นาจะเปนประโยชนกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยรัฐใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตเมื่อวิเคราะหในเชิงลึกกลับพบวาตัวบงชี้เหลานี้กลับ
เปนอุปสรรคในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรัฐ ทําใหมหาวิทยาลัยรัฐไมสามารถพัฒนาวิธีการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือทําใหมหาวิทยาลัยรัฐในฐานะที่เปนสวนราชการไม
สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดมากเทาที่ควรเพราะเปนตัวบงชี้ที่ไมทําให
มหาวิทยาลัยรัฐสามารถนําความรอบรูดานการบริหารจัดการมาประยุกตใชได หรือไมก็เปนตัวบงชี้ที่
ไมทําใหมหาวิทยาลัยรัฐสามารถบริหารงานตามทางสายกลางได หรือไมสามารถใชหลักเหตุผลในการ
บริหารจัดการ เพราะตัวบงชี้จํานวนมากเหลานี้ไดบั่นทอนหรือจํากัดขอบเขตของมหาวิทยาลัยรัฐใน
การพัฒนาวิธีการการดําเนินงานที่จํานําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในระยะยาว
ตารางที่ 4ตัวบงชี้ที่มีไมความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้กระบวนการทํางานที่ปดกั้นการดําเนินงานตามความเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยที่ดํารงตําแหนงวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 8 การนําความรูจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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หนวยงาน
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สมศ.
สกอ.
สมศ.
สมอ.
กพร.

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

กพร.
สกอ.
สมศ.
สกอ.
สกอ.

ตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่ไมสามารถประเมินได
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆของสถาบัน

สมศ.
สมศ.

ตัวบงชี้ที่ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก
ตัวบงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา

สมศ.

ตัวบงชี้ที่นําไปสูปญหาการเพิ่มภาระงานโดยไมจําเปน
ตัวบงชี้ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร สกอ.
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา สกอ.
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สกอ.
ตารางที 4 แสดงใหเห็นวามีมีตัวบงชี้จํานวนมากที่ถูกกําหนดมาเพื่อใหมหาวิทยาลัยรัฐมีคุณภาพสูงขึ้น
แตในทางปฏิบัติตัวบงชี้เหลานี้กลับทําใหมหาวิทยาลัยรัฐขาดความเปนอิสระในการบริหารจัดการ
ภายในและเปนอุปสรรคในการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และที่สําคัญคือไมสามารถนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชไดมากเทาที่ควรดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวบงชี้ดานจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกทําใหมหาวิทยาลัยรัฐมีความจําเปนตองรับอาจารยที่มี
วุฒิปริญญาเอกไมวาจะเปนปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาประเภทใดก็ตาม ในขณะที่หาก
พิจารณาความสมเหตุสมผลแลวอาจมีผูสมัครดวยวุฒิปริญญาโทที่มีคุณภาพดีแตก็อาจไมเปนที่
ประสงคของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิยาลัยไมอยากทําใหคะแนนตัวบงชี้ตกลง ในทํานองเดียวกัน ตัว
บงชี้ดานจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการก็เปนตัวบงชี้ที่สะทอนกระบวนการทํางานภายใน
ของมหาวิทยาลัยซึ่งไมจําเปนเสมอไปที่อาจารยที่มีต่ําแหนงทางวิชาการจะมีความสามารถในการสอน
หรือการทําวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคความรูใหม ปจจุบันมีอาจารยจํานวนมากที่ไม
สามารถอุทิศเวลาใหกับการคนควาวิจัยไดมากเทาที่ตองการเพราะตองใชเวลาในการเขียนตําราเพื่อ
ขอตําแหนงทางวิชาการตามตัวบงชี้นี้
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การกําหนดตัวบงชี้ที่เนนกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัยบางกรณียังเปนตัวบงชี้เชิงคุณภาพและ
ไมสามารถประเมินผลการดําเนินงานได เชน กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคมหรือผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆของสถาบัน ซึ่งเมื่อมีการกําหนดใหเปนตัว
บงชี้ที่มหาลัยรัฐตองรายงานผลการดําเนินงานก็อาจนํามาสูการนําเสนอขอมูลที่คลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง ในสวนนี้เองเทากับวาการรายงานผลการดําเนินงานอาจขัดกับหลักจริยธรรมของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยรัฐเพื่อนําไปสูการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดทําขอเสนอตัวชี้วัดการดําเนินงานของสวนราชการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช
มหาวัทยาลัยรัฐเปนกรณีศึกษา นั้น การศึกษานี้ไดทบทวนตัวชี้วัดการดําเนินงานในตางประเทศพบวา
มหาวิทยาลัยในตางประเทศมีการกําหนดตัวชี้วัดที่นิยมใชทั่วไปซึ่งมีจํานวนไมมากดังแสดงในตารางที่
5 โดยสามารถแบงกลุมตัวชี้วัดในระดับสากลไดออกเปนสี่ดาน ไดแก หนึ่ง ดานวิจัยโดยตัวชี้วัดที่ใช
ไดแกตัวชี้วัดที่สะทอนประมาณผลงานวิจัยของคณาจารยในรูปแบบตางๆ สอง ดานคณาจารยโดย
ตัวชี้วัดที่ใชไดแกจํานวนคณาจารยระดับปริญญาเอกหรือเงินเดือน สาม ดานนักศึกษา โดยตัวชี้วัดที่
นิยมใชคือการวัดคุณภาพนักศึกษาในรูปแบบตางๆ และ สี่ ดานความมั่นคงทางการเงินและทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นจะเห็นวาถึงแมประเทศไทยมีการใชตัวชี้วัดหลายตัวที่เหมือนกับตัวชี้วัดที่ใชในระดับสากล แต
ระบบราชการไทยไดกําหนดตัวชี้วัดอีกจํานวนมากที่เปนการจํากัดวิธีการทํางานของมหาวิทยาลัยรัฐ
ทําใหมหาวิทยาลัยรัฐขาดความสามารถในการปรับการดําเนินงานใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของ
แตละมหาวิทยาลัย การศึกษานี้ไดนําตัวชี้วัดที่นิยมใชทั่วไปในระดับสากลมาเปนเกณฑและไดนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประกอบเพื่อออกแบบตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยรัฐที่จะสะทอนการ
ดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยในระดับสากล
RESEARCH
1. Total spending
2. Citation per staff
3. No of published articles
4. Research grant
5. Research grant per staff
6. No of Ph.D. students
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FACULTY STAFF
1. Percentage of Ph.D. staff
2. Median pay of staff
3. Class size
4. Student : faculty ratio
STUDENT
1. No of student applications compared with accepted.
2. No of student enrolled compared with accepted
3. Median score/grade of student from Bachelor degree
4. Percentage of foreign students
5. Percentage of out of province students
6. Graduation rate
7. Course satisfaction
8. Student Employment
9. Retention rate
FINANCIAL RESOURCE
1. Total spending on teaching
2. Total spending on teaching per student
3. Spending on scholarships
4. Library spending per student
5. Total volumes of library holding
6. No of volumes in library per student
7. University budget allocated to library
8. Donation from alumni

ในการจัดทําตัวชี้วัดสําหรับสวนราชการที่สะทอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษานี้พบวาการ
สรางตัวชี้วัดเพื่อสะทอนมิติตางๆ ของปรัชชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไมสามารถกําหนดไดโดยตรง
เชน การกําหนดตัวชี้วัดดานการใชเหตุผลในการดําเนินงานเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําไดวาการ
ดําเนินงานแบบใดเรียกวาเปนการดําเนินงานที่มีเหตุผล หรือการดําเนินงานแบบใดเรียกวาเปนการ
ดําเนินงานแบบทางสายกลาย นอกจากนั้น การนําหลักความรูหรือนวตกรรมใหมๆ ที่มีประโยชนมาใช
ก็เปนสิ่งที่ไมสามารถวัดไดดวยตัวชี้วัดตางๆ
ดังนั้น ในการสรางตัวชี้วัดของสวนราชการเพื่อใหสวนราชการมีการดําเนินงานตามปรัชชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชมหาวิทยาลัยเปนตัวอยางการศึกษานั้น การศึกษานี้จะยึดหลักการสําคัญสาม
ประการที่สะทอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
• การเพิ่มเสรีภาพใหผูบริหารมหาวิทยาลัยในการนําความรู หรือนวัตกรรมมาใชในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีการใชตัวชี้วัดที่เนนเปาหมายที่สําคัญๆ เทานั้น ไดแก การ
เรียนการสอน การคนควาวิจัย การบริหารตนทุน การพัฒนาบุคลากรและไมไปกําหนด
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ตัวชี้วัดที่สรางขอจํากันในการบริหารจัดการหรือรูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชน
การกําหนดวิธีการเรียนการสอนเอง การกําหนดวิธีการสรางคุณภาพของบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อให
ผูบริหารตองทําการหาแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมเอง เปนตน
• การเพิ่มเสรีภาพใหผูบริหารใชเหตุผล และบริหารงานดวยการเดินสายกลางหรือการสราง
ความพอดีในการดําเนินงานดานตางๆ โดยใหมีการกําหนดเปามหมายการดําเนินงานที่เปน
การถวงดุลซึ่งกันและกัน เชน มีบุค ลากรที่มีคุณภาพดวยการกําหนดตัวชี้วัดคาตอบแทนของ
คณาจารยและคาตอบแทนของบุคคลากร แตขณะเดียวกันก็กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองทํา
การเฝาระวังตนทุนตอหนวยดวย
• กําหนดตัวชี้วัดที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาในระยะยาวโดยตัวชี้วัดบางตัวการศึกษานี้จะใช
คาเฉลี่ย 3 ป เพื่อเปนการสะทอนเปาหมายความมั่นคงในระยะยาวมากกวาการเนนการ
ดําเนินงานที่หวังผลสัมฤิทธิ์ปตอปเทานั้น
ในการกําหนดตัวชี้วัดนั้น ถึงแมตัวชี้วัดที่การศึกษานี้เสนอจะไมใชตัวชี้วัดที่สะทอนความเปนปรัชชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง แตหากมหาวิทยาลัยรัฐสามารถพัฒนาระบบการบริหารงานที่มุงเนน
เปาหมายเหลานี้ได ก็ยอมสะทอนวามหาวิทยาลัยไดมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การบริหารงานอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยตัวชี้วัดเหลานี้แสดงใหตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ขอเสนอตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานงานวิจัย
1 รอยละของจํานวนคณาจารยที่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ
2 รอยละของคณาจารยที่มีทุนวิจัยตามเกณฑ
3 จํานวนการถูกอางอิงตออาจารย Citation Per Staff
ดานคณาจารย
4 รายไดเฉลี่ยของบุคลากรสายวิชาการ (Median Pay)
5 รายไดเฉลี่ยของบุคลากรสายสนับสนุน (Median Pay)
ดานนักศึกษา
6 GPA เฉลี่ยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาที่เขาเรียนในสถาบันในระดับ ป.โท (Median Score)
7 GPA เฉลี่ยระดับปริญญโทของนักศึกษาที่เขาเรียนในสถาบันในระดับ ป.เอก (Median Score)
ดานการเงิน
8 ตนทุนของสถาบันตอนักศึกษา FTSQ
9 จํานวนเงินบริจาคเขาสถาบันเพื่อสนับสนุนการวิจัย ควรเปน tax deductable
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ตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาเพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรัฐเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น มหาวิทยาลัยเพียงกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในเกาดานดวยกันดังตอไปนี้ ดาน
ผลงานวิจัย ตัวชี้วัดที่สําคัญคือการวัดผลงานวิชาการของคณาจารยซึ่งประกอบดวยจํานวนงานวิจัยที่
ตีพิมพ ทุนวิจัยของคณาจารย หรือการที่ผลงงานวิจัยไดรับการอางอิง การกําหนดเปาหมายที่สําคัญ
ดานการวิจัยนั้นเปนการตั้งเปาทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวาเปนไปตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยแลว
ในสวนของการเรียนการสอน เพื่อใหสะทอนคุณภาพของการศึกษาที่ดี มหาวิทยาลัยตองผลิตบัณฑิต
หรือมหาบัณฑิตที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคม ดังนั้นเพื่อสะทอนวามหาวิทยาลัยสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดีมหาวิทยาลัยจึงตองสามารถดึงดูดนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพใหเขามา
เรียนในสถาบันการศึกษาได ดังนั้น ตัวชี้วัดวามหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดดีตรง
ตามความตองการของสังคมหรือไมการศึกษานี้จึงใชคะแนน GPA ของผูสมัครเขาเรียนเปนเกณฑใน
การวัด หมายความวา หากมหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผูสมัครที่มีคะแนน GPA สูงๆ ใหมาสมัครเรียน
ไดยอมหมายความวามหาวิทยาลัยนั้นมีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพสูสังคมได
เพื่อใหสะทอนการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษานี้จึงกําหนดตัวชี้วัดตนทุน
ตอหนวย เชน ตนทุนตอ FTSE (Full Time Student Equivalent)โดยใหผูบริหารมหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนตองบริหารตนทุนหรือการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางคุมคา ซึ่งเมื่อมีการกําหนด
ตัวชี้วัดตุนทุนตอหนวยแลว การบริหารงานในมหาวิทยาลัยจึงตองเปนไปอยางมีเหตุมีผล ไมมีการ
ดําเนินงานที่เปนการสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน ไมมีการลงทุนอยางเกินตัว แตในขณะเดียวกันก็ไมมีการ
ละเลยการลงทุนที่จําเปนเพราะจะทําใหผลงานทางวิชาการหรือคุณภาพลัณฑิคดอยลง เพราะการ
ลงทุนหรือการบริหารงานไดๆ ที่ขาดความพอดีหรือขาดเหตุผลก็จะทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น
โดยไมไดทําใหผลงานทางวิชาการหรือคุณภาพบัณฑิตพัฒนาขึ้นมากเทาที่ควร
ทายสุด การศึกษานี้เสนอใหใชตัวชี้วัดดานผลตอบแทนของคณาจารยและผลตอบแทนของบุคลากร
เปนอีกสองตัวชี้วัด เพื่อใหสะทอนวาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
มหาวิทยาลัยนั้น จะเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพคนหรือพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งการ
พัฒนาคนหรือการพัฒนาบุคลากรนั้นเปนหัวใจสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หาก
คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงขึ้น บุคลากรเหลานี้ยอมตองไดรับคาตอบแทน
สูงขึ้นตามมาดวย
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สรุป
การศึกษานี้พบวา ระบบราชการมีขอจํากัดมากมายทําใหการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชซึ่งไมสามารถกระทําไดงายนัก ไมเหมือนกับภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม หรือ
ภาคเอกชนที่ไมมีกฎระเบียบมากนักในการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการหรือดําเนินงานตางๆ
ดังนั้น การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม หรือ
ภาคเอกชนจึงเปนสิ่งที่สามารถกระทําไดงายกวา การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
สวนราชการที่มีกฎกติการในการบริหารงานมากมาย
ในสวนของการกําหนดตัวชี้วัด การศึกษานี้พบวา สวนราชการอาจไมสามารถกําหนดตัวชี้วัดที่เปนการ
วัดความเปนเศรษฐกิจพอเพียงไดโดยตรง แตตองกระทําโดยทางออม ไดแก การกําหนดตัวชี้วัดที่
สําคัญบางประการเพื่อเปนโจทยงานใหผูบริหารองคกรใหตองนําหลักการสําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เชน กําหนดตัวชี้วัดที่มีการถวงดุลกันเพื่อใหผูบริหารจําเปนตองสราง
ผลงานที่ดีแตในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมตนทุนการดําเนินงานดวยเพื่อมิใหมีการดําเนินงานใดๆ ที่
ไมจําเปน ขาดเหตุผลในการดําเนินงานนั้นๆ เปนการดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ หรือเปนการ
ดําเนินงานเกินตัวเปนตน สําหรับสวนราชการที่เปนมหาวิทยาลัยรัฐ การศึกษานี้เสนอตัวชี้วัดเกา
ตัวชี้วัดที่หากผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถนําไปใชในการดําเนินงานก็นาจะทําใหการบริหาร
มหาวิทยาลัยรัฐสะทอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี
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