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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและการดาเนินการของ
สกอ. 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของ สกอ. และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางที่
พึงประสงค์ของ สกอ.ในการกากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยครั้ง
นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก วิเคราะห์และร้อยเรียงตามระเบียบ
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ความไม่ เ สถี ย รในการจั ด ตั้ ง องค์ ก ารจากปั จ จั ย แวดล้ อ มทาง
การเมืองในอดีต 2) การดาเนินการไม่ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาในการใช้อานาจ
ตามหน้ า ที่ 3) สกอ.ไม่ ได้ รั บ การยอมรั บ ในการเป็ นองค์ก รกลางในการบริ ห ารจั ด การด้ า น
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาประสงค์ให้ สกอ.เป็นองค์กรกลางซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาของ
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ประชาคมอุดมศึกษา และ 4) แนวทางที่พึงประสงค์ร่วมกัน คือ ความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน
และให้เกียรติแก่กันในความเป็นองค์กรการศึกษาขั้นสูงสุดของประเทศ
ทั้งนี้ผู้ วิจัย มีข้อเสนอแนะ คือ การตระหนักรู้และยอมรับในความแตกต่างของแต่ล ะ
องค์ ก รและสถาบั น การให้ เ กี ย รติแ ละความเชื่ อ ถื อ แก่ กัน ในความเป็ น กลไกของระบบการ
อุ ด มศึ ก ษา และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงระหว่ า ง สกอ. และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการอุดมศึกษาร่วมกันอย่างมีผลิตภาพ
คาสาคัญ: การกากับดูแล, มาตรฐานคุณภาพ, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
ABSTRACT
Objectives of this research were 1) to study the background and
operation the Higher Education Commission, 2) to study obstacle, problem of
the Higher Education Commission, and 3) to solve and to find out the desirable
way to supervise quality standards of higher education institutions by Office of
the Higher Education Commission. Research methodology was qualitative
method which phenomenon studies and collected data by interview key
informants, analyzed and edited in public administrative research.
Research findings were as follows: The results of the study were the
relationship of Higher Education Institutions was characterized by roles rather
than reconciliation and reconciliation. Thai higher education institutions was
currently in recession. To study the desirable way of supervising quality
standards of higher education institutions, the desirable dimension in the
dimension of the OHEC was the recognition of the role of central government
agencies in the management of higher education,and the desirable approach in
the dimension of higher education institutions. The researcher had suggested
that recognized and accepted the differences of each organization and
institution, to honor and trust each other as a mechanism of the higher
education system and establishment of links between higher education
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institutions and drive higher education systems and mechanisms as
productivity.
Keywords : supervision, quality standard, Office of Higher Education
Commission (OHEC)

1. บทนา
วาทกรรมการอุดมศึกษาของไทยเป็นเสมือนมหากาพย์การศึกษาของประเทศที่ไม่มีจุดจบ
โดยเฉพาะปรากฏการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะในเนื้อหาสาระที่ไม่
สอดคล้องกับวิถีแห่งความเป็นสถาบันแห่งองค์การความรู้สูงสุด (Academic Way) หรือความ
เป็นสถาบันที่อุดมด้วยการศึกษาดังชื่ออุดมศึกษา (WittayakolChiengkoon, 2008: 28)
แต่สถาบันอุดมศึกษากลับมีสารพัดปัญหาธรรมาภิบาล การทุจริตคอรัปชั่นการใช้อานาจโดยมิ
ชอบการสืบทอดอานาจ ปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดี การปลดอาจารย์
ที่ออกมาร้องเรียนเรื่องทุจริต จนในที่สุดต้องประกาศใช้คาสั่ง คสช.ที่ 39/2559 ตามมาตรา 44
ลงวั น ที่ 12
กรกฎาคม 2559 เรื่ อ ง การจั ด ระเบี ย บและแก้ ปั ญ หาธรรมาภิ บ าลใน
สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปควบคุมมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทันที เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาลและธารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจึง
จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขสถานการณ์ ค วามไม่ ถู ก ต้ อ งและไม่ ช อบธรรมของการด าเนิ น การของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมโดยรวมต่อไปและเมื่อ
ช่วงกลางปี 2559 ที่มีการกล่าวถึง “ความไร้ มาตรฐาน”ของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ ง ที่ถูก
กล่าวถึงโดยเฉพาะประเด็นอั ตราส่วนอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆของ
สถาบันบางแห่งไม่ได้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF) ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
( สกอ.) ตรวจพบปัญหา และได้มีการเผยแพร่แก่สาธารณะจานวน 10 สถาบัน รวม 97 หลักสูตร
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประวัติศาสตร์ซ้ารอยอีกครั้งกับ “ความไร้มาตรฐาน” เมื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ยอมรับกับสาธารณะถึง“ความไร้มาตรฐาน”ของสถาบันที่ไม่สามารถ
อ อ ก ใ บ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ค รู ไ ด้ จ า ก ก า ร ที่ คุ รุ ส ภ า ไ ม่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง ห ลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อปี พ.ศ.2555 ด้วย
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เหตุผลเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา ที่ได้รับการเปิดเผยถึงการดาเนินการที่ไร้มาตรฐาน โดยเฉพาะอัตราส่วน
อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งจากปรากฏการณ์ดังกล่าว
เป็นประเด็นให้คิดพินิจพิจารณาได้ว่าหน่วยงานองค์การที่กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในนามที่
ชื่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ในบทบาทของการเป็นองค์การของรัฐที่
ต้องรั บ ผิ ด ชอบด้านการอุดมศึกษาของชาติเป็ น เช่นใด ทาไมจึ งเกิดเหตุก ารณ์ต่างๆ ทั้งจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือในสถาบันการศึกษาเอง และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งปัจจัยทาง
การเมืองและปัจจัยทางสังคม เช่น กรณีการใช้มาตรา 44 กับสถาบันการศึกษาของชาติดังที่
ปรากฏ และการออกสื่อสาธารณะว่า “ความไร้มาตรฐาน” ของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้มีการ
เปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งหลายอย่ า ง เช่ น การยุ บ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ไปรวมกั บ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ท าให้ อุ ดมศึ ก ษาเป็ น หนึ่ ง ใน 5 แท่ ง หรือ 5 องค์ กรหลั ก ของ
กระทรวงศึกษาธิการและการยกระดับสถาบันราชภัฏ ซึ่งแต่เดิมเน้นการผลิตครูเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และสถาบันราชมงคล ซึ่งเน้นการผลิตช่างอาชีวะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และในที่สุดสถาบันเหล่านี้ต่างแข่งขันกันเองทั้งการเปิดหลักสูตรคณะวิชาอย่างหลากหลาย ขาด
จุดเด่นซึ่งเป็นแก่น (core competency) ของสถาบัน จึงเกิดภาวะ“ที่เรียนมีมากกว่าผู้เรียน”
เป็นการสูญเปล่าขององค์การสถานศึกษาดังที่ Peter Ducker (2008: 124) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ
แบบอย่างการจัดการที่ดี พึงต้องตระหนักถึงความเป็นจุดเด่นหรือแก่นสาระในองค์การ ในการ
บริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ แต่การปฏิบัติของบริบทการศึกษาอุดมศึกษาของไทย
กลับเป็นไปอย่างขาดกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
นาไปสู่ปัญหาภายในองค์การ โดยสามารถสรุปประเด็นสาคัญดังนี้
1.1 ธรรมาภิบาลมีปัญหา ตั้งแต่กรรมการสภาสถาบันผู้มี อานาจสูงสุดจนถึงหัวหน้า
ภาควิชาสาเหตุหนึ่งคือ โครงสร้างของสภามหาวิทยาลัยเป็นโครงสร้างที่ไม่เอื้ออานวยต่อธรรมาภิ
บาล(การดูแลและกากับ)ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักสากล
1.2 ระบบการจัดสรรงบประมาณขาดความเชื่อมโยงกับภารกิจและผลการดาเนินการ
ซึ่ ง สกอ.เป็ น ผู้ ดู แ ลและก ากั บ การจั ด สรรงบประมาณจึ ง เป็ น ระบบที่ ใ ช้ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
นักการเมืองในการบริหารงบประมาณทาให้ สกอ.ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลและกากับไม่สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.3 โครงการพิเศษต่างๆ ไม่มีการรายงานการเงินกับสถาบัน (โดยเฉพาะสถาบัน ของ
รัฐ) รายได้ที่มาจากโครงการพิเศษต่างๆ มักจะไม่มีการรายงานกับสถาบัน รายได้เหล่านี้ส่วนใหญ่
จะนาไปแบ่งกันภายในคณะฯ ภาควิชาและผู้บริหารทั้งๆที่โครงการเหล่านี้ใช้เวลา สถานที่ ไฟฟ้า
และน้าของราชการ (ของหลวง)
1.4 นักเรียนมัธยมปลายเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาด้อยคุณภาพ ทั้งจากขีดความสามารถ
พื้นฐานของนักเรียนไทยด้อยคุณภาพในการเปรียบเทียบขีดความสามารถพื้นฐานของนักเรียน
ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนต่างชาติมักจะนิยมใช้ผลการสอบ PISA (Programme for
International Student Assessment)
1.5 สถาบันอุดมศึกษามีจานวนมากเกินไป ด้วยเหตุนี้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจึงแย่งกัน
รับนักศึกษา จนทาให้เกิดปัญหาคุณภาพบัณฑิตในปัจจุบันเพราะไม่มีเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าใน
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1.6 อาจารย์ด้อยคุณภาพ เป็นอาจารย์ที่ขาดการพัฒนาตนเองหรือเป็นอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจึงไม่แปลกใจเมื่ออาจารย์ด้อยคุณภาพและทา
วิจัยน้อย จึงผลิตบัณฑิตออกมาด้อยคุณภาพ
1.7 หลักสูตรล้าสมัย ส่วนใหญ่หลักสูตรได้พัฒนามาจากการที่ใครจะเป็นผู้สอนมากกว่า
ที่หลักสูตรควรจะเป็น ไม่มีผู้ใช้บัณฑิตเป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น บัณฑิตที่จบมาจึง
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับเข้าทางาน และมักจะถูกบ่นจากนายจ้างว่าบัณฑิตไม่เป็นงาน
ต้องมาฝึกอีก 6 เดือน – 1 ปี จึงจะทางานได้
1.8 ขาดมาตรฐานการจบปริ ญญา ในปัจ จุบัน ยังไม่มีเ กณฑ์มาตรฐานขั้น พื้น ฐานว่ า
ปริ ญ ญาตรี จ ะต้ องมี ขี ด ความสามารถอะไรบ้ างจึ ง จะจบ เช่น ทั ก ษะทางด้า นภาษาอั ง กฤษ
คณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ตรรกวิทยาและความรู้อื่นๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีพ
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง
“การก ากั บ ดู แ ลมาตรฐานคุ ณ ภาพสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในมิติต่างๆ ศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่และแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ามเป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของมาตรฐานคุ ณ ภาพ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อ ศึก ษาความเป็ น มาและการด าเนิน การในการกากับ ดูแ ลของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
2.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาในการกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางที่พึงประสงค์ในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสาร ตารา
บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนั งสือ สิ่งพิมพ์จากการสื บค้นทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อทาง
เว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ บทบาทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา
การปรั บ โครงสร้ างการเปลี่ ยนแปลงหน่ว ยงาน และผลงานวิจั ยของหน่ ว ยงานราชการที่ไ ด้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐมาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลสาคัญกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview)แบบเจาะจงผู้เชี่ยวชาญจากข้าราชการ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จ านวน 3 คน และ
ข้าราชการส่วนปฏิบัติงานจากตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน และผู้แทน
สานักประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 3 คน รวม 6 คน และการสนทนา
กลุ่ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แบบเจาะจงผู้ ท รงคุ ณวุฒิ นักวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการอิสระด้านการอุดมศึกษาที่เป็นอดีต
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน จานวน 4 คน พื้นที่ในการศึกษาวิจัย คือ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และตั ว แทนจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ความเป็นมาและการดาเนินการของ สกอ.
มิติของความเป็นมาและการ
ดาเนิ น การในการก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา (สกอ.) เกี่ ย วกั บ
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มาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธภาพของ สกอ. กับสถาบันอุดมศึกษาได้
ลดทอนข้อมูล(Data Reduction) เป็นประเด็นเฉพาะการศึกษาวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ ประเด็นที่ 1
ความเป็นมาของ สกอ.ได้ข้อค้นพบคือ ความไม่เสถียรในการจัดตั้งองค์การจากปัจจัยแวดล้อม
ทางการเมืองที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ประเด็นที่ 2 การดาเนินการของ สกอ. ได้ข้อค้นพบ
คือ การไม่ได้รับยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา ในบทบาทการใช้อานาจตามหน้าที่ของ สกอ.
ประเด็นที่ 3 สัมพันธภาพของ สกอ. กับสถาบันอุดมศึกษาได้ข้อค้นพบคือ เป็นสัมพันธภาพตาม
บทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย มากกว่าความปรองดองสมานฉันท์
4.2 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของ สกอ. มิติของปัญหา อุปสรรคและการ
แก้ไขปั ญหาในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาได้ล ดทอนข้อมูล เป็ น ประเด็น เฉพาะการศึกษาวิจั ย
สรุปผลได้ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 มาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปได้ข้อค้นพบคือ
มาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยทั่วไปในปัจจุบันอยู่ในภาวะถดถอยคุณภาพ
ต่าลง ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการกากับดูแลของ สกอ. ได้ข้อค้นพบคือขาดความ
ร่วมมือที่ดีในการทางานร่วมกันระหว่าง สกอ.กับสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาในการกากับดูแลของ สกอ. ได้ข้อค้นพบคือ การลดทอนบทบาทของ สกอ.ให้อยู่ในฐานะผู้
อานวยความสะดวก (Facilitator) มิใช่ผู้กากับดูแล (Supervisor) หรือใช้อานาจเหนือ
(Authorized User) สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลาย
4.3 แนวทางที่พึง ประสงค์ ของ สกอ.ในการกากั บดู แลเกี่ ยวกับมาตรฐานคุณ ภาพ
สถาบันอุดมศึกษา มิติของแนวทางที่พึงประสงค์ในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาได้ลดทอนข้อมูลเป็น
ประเด็นเฉพาะการศึกษาวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 แนวทางที่พึงประสงค์ของ สกอ.ได้ข้อ
ค้นพบคือการได้รับการยอมรับในบทบาทหน้าที่ของ สกอ. ในฐานะองค์กรกลางของรัฐในการก
บริหารจัดการอุดมศึกษา ประเด็นที่ 2 แนวทางที่พึงประสงค์ของสถาบันฯได้ข้อค้นพบคือ การ
ดารงฐานะของ สกอ.ให้เป็นเป็นองค์การกลางเป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาของประชาคมอุดมศึกษา
ของชาติ ประเด็นที่ 3 แนวทางร่วมที่พึงประสงค์ของ สกอ.และสถาบัน ได้ข้อค้นพบคือความ
ร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันและให้เกียรติแก่กันในการปฏิบัติในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการ
อุดมศึกษาร่วมกัน

5. อภิปรายผลการวิจัย
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5.2 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของ สกอ.
จากการศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นมาและการดาเนินการของ สกอ.มีข้อค้นพบที่สาคัญ
และสามารถอภิปรายเป็นประเด็นได้ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ความเป็นมาของ สกอ. จากข้อค้นพบ
คือความไม่เสถีย รในการจั ดตั้งองค์การจากปัจจัยแวดล้ อมทางการเมืองที่มีการปรับ เปลี่ ยน
ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการแปรเปลี่ยนของรัฐบาลส่งผลต่อการบริหารจัดการของ สกอ.
ส่งผลให้ สกอ.ต้องปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาลนั้นๆตลอดเวลาสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(Saruda Sompong (2015: 76) ที่มีแนวคิดว่าประสิทธิภาพของหน่วยงานใดๆ ต้องให้คาสาคัญ
กับสิ่งแวดล้อมขององค์การ และมีการปรับตัวตลอดเวลา ประเด็นที่ 2 การดาเนินการของ สกอ.
จากข้อค้นพบคือการไม่ได้รับ การยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา ในบทบาทการใช้อานาจตาม
หน้าที่ของ สกอ. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวางบทบาทของ สกอ.ในความเป็นผู้กากับ (controller)
มากกว่าผู้ให้บริการ(server) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Woradeth Chandarason (2008 :
89) ที่เสนอแนวคิดว่าด้วยนโยบายสาธารณะในเชิงปฏิบัติ ที่ต้องสนองต่อผู้ได้ใช้บริการเป็นสาคัญ
คือการเป็นผู้ให้มิใช่ผู้รับ ประเด็นที่ 3 สัมพันธภาพของ สกอ. กับสถาบันอุดมศึกษาจากข้อ
ค้ น พบคื อ เป็ น สั ม พั น ธภาพตามบทบาทและหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะฝ่ า ยมากกว่ า ความปรองดอง
สมานฉันท์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติต่อกันของ สกอ.และสถาบันเป็นไปในตามหน้าที่ในแต่
ละบทบาทมากกว่ า ความยอมรั บ นั บ ถื อ ต่ อ กั น สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ Wittayakol
Chiengkoon(2008,64) ที่ให้ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ซึ่งต่างต้องมีการ
ยอมรับนับถือต่อกันเป็นประการแรก
5.1 ความเป็นมาและการดาเนินการของ สกอ.
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหาในการกากับดูแลของ สกอ.มี
ข้ อ ค้ น พบที่ ส าคั ญ อภิ ป รายเป็ น ประเด็ น ได้ ดั ง นี้ ประเด็ น ที่ 1 มาตรฐานคุ ณ ภาพ
สถาบันอุดมศึกษา จากข้อค้นพบคือ มาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยทั่วไป ใน
ปัจจุบันอยู่ในภาวะถดถอย คุณภาพต่าลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมุ่งเน้นปริมาณผู้เรียนมากกว่า
คุณภาพของผลการศึกษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Ekporn Ruckhamsook (2017: 95) ที่
ให้มุ่งความสาคัญองค์การ โดยเฉพาะแนวคิดใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับการบริหารจัดการรัฐสภา
ซึ่งเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรค ใน
การกากับดูแลของ สกอ. จากข้ อค้นพบคือขาดความร่วมมือที่ดี ในการทางานร่วมกันระหว่าง
สกอ.กับ สถาบั นอุ ด มศึ กษา ทั้ง นี้ อ าจเป็ น เพราะความสั ม พัน ธ์เ ป็ น ไปในลั กษณะต่า งคนต่ า ง
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บทบาทหน้าที่ และการใช้อานาจเหนือ (over power) ขององค์การเองสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ TuenThongkaew (2008: 75) ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 2 ฝ่ายต้องสัมพันธ์ต่อ
กันมิใช่การแข่งกันใช้อานาจที่เหนือกว่าเอาชนะอีกฝ่าย ประเด็นที่ 3 การแก้ไขปัญหา ในการ
กากับดูแลของ สกอ. จากข้อค้นพบคือ การลดทอนบทบาทของ สกอ.ให้อยู่ในฐานะผู้อานวย
ความสะดวก (Facilitator) มิใช่ผู้กากับดูแล (Supervisor) หรือใช้อานาจเหนือ (Authorized
User)สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแปลกแยก (alienation) ของอานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผลงานวิจัยของWoradeth Chandarason (2008 : 159)
ในการลดทอนอานาจผู้ที่มีบทบาทมากมักใช้อานาจในการกากับดูแลมากกว่าการให้ความร่วมมือ
แก่กัน
5.3 แนวทางที่พึงประสงค์ของ สกอ.ในการกากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา มีข้อค้นพบที่สาคัญสามารถอภิปรายเป็นประเด็นได้ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางที่พึงประสงค์ของ สกอ.จากข้อค้นพบคือการได้รับการยอมรับ
ในบทบาทหน้ า ที่ ของ สกอ. ในฐานะองค์ก รกลางของรั ฐ ในการกบริ ห ารจั ด การอุด มศึ ก ษา
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของUnyarut Namuang (2010: 156) ในการยอมรับร่วมกันของการ
เป็ น องค์ก ารทางการศึกษาที่ต่ างมีบ ทบาทหน้ าที่แตกต่า งกัน แต่ก ารดาเนิน การต้ องให้ การ
ยอมรั บ แก่ กั น จึ ง จะขั บ เคลื่ อ นกระบวนทั ศ น์ ข องการศึ ก ษาไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั น ได้
ประเด็นที่ 2 แนวทางที่พึงประสงค์ของสถาบันฯจากข้อค้นพบคือการดารงฐานะของ สกอ.ให้
เป็นองค์การกลาง ซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ปรึ กษาของประชาคมอุดมศึกษาของชาติ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของTanakit Panwichai (2013: 174) ที่เสนอแนวคิดรวมของหน่วยงานกลางพึง
ต้องดารงฐานะของความเป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาของสังคมร่วมกัน ประเด็นที่ 3 แนวทางร่วมของ
สกอ.และสถาบัน จากข้อค้นพบคือความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันและให้เกียรติแก่กันในการ
ปฏิบั ติในการขับ เคลื่ อนระบบและกลไกการอุดมศึกษาร่วมกัน สอดคล้ องกับ ผลงานวิจัยของ
Saruda Sompong (2015 : 193) ที่เสนอแบบอย่างการจัดการที่ดี ต้องเกิดจากความร่วมมือที่ดี
และการให้การยอมรับนับถือกันในการปฏิบัติภารกิจใดๆอย่างเท่าเทียมกัน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มิติของความเป็นมา/การดาเนินการและสัมพันธภาพ
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ประเด็น ที่ 1 การกาหนดนโยบายที่ชัดแจนเกี่ยวกับ การบริห ารจัดการองค์การ
โดยเฉพาะ สกอ.ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปตามกระแสการเมือง
หรืออิทธิพลสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 2 การกาหนดตาแหน่งขององค์การ (Positioning) ในที่นี้หมายถึง สกอ.
พึงอยู่ในฐานะความเป็นผู้ให้บริการ (Server) มากกว่าผู้กากับการ (Supervisor)
ประเด็นที่ 3 การให้โอกาสแก่กันในการร่วมปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องเชิงสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ร่วมกัน
มิติของปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
ประเด็นที่ 1 สกอ.พึงกาหนดมาตรการกากับมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับได้
โดยทั่วไป และควรออกมาในรูปแบบของการร่วมกันสร้างสรรค์ มิใช่การต่างแข่งขันดังที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน
ประเด็นที่ 2 สร้างการยอมรับและนับถือต่อกันบนพื้น ฐานการให้เกียรติแก่กันอย่าง
เสมอภาค ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะของความต่างการเป็นราชการและหรือเอกชน
ประเด็นที่ 3 สกอ.พึงตระหนักรู้ (consciousness) ของบทบาทและหน้าที่ที่แท้จริง
ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐในแนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ในฐานะการเป็นผู้ให้บริการแก่
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
มิติของแนวทางที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1 สกอ.พึงแสดงและปฏิบัติต่อสถาบันต่างๆในลักษณะของการ“ให้”ทั้ง
การให้ คาแนะน า/ปรึ กษา และให้ บ ริ การ เพื่อสร้างการยอมรับนับ ถือจากผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้อ ง
(stakeholder)
ประเด็นที่ 2 การทาหน้าที่องค์การหลักการอุดมศึกษา ทั้งการอานวยประโยชน์และ
เป็นสื่อกลางแก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งมวล
ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติต่อกันอย่างสอดคล้องและเข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติต่อกัน
อย่างเสมอภาคและสร้างสรรค์ร่วมกัน
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
มิติของความเป็นมา/การดาเนินการและสัมพันธภาพ
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ประเด็นที่ 1 การให้ สกอ.เป็นองค์การอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งน่าจะตอบโจทย์ในการบริหาร
จัดการให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้แท้จริง
ประเด็นที่ 2 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของ สกอ.ต้องร่วมมือร่วมใจในการให้บริการแก่ ผู้
มาใช้บริการหรือแสดงความเป็นผู้มีทักษะอย่างมืออาชีพในการบริการอย่างเต็มความสามารถ
ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติภารกิจร่วมโดยเฉพาะทางวิชาการในการร่วมมือกัน โดย สกอ.
ในฐานะหน่วยงานกลางต้องเป็นผู้เริ่มและประสานให้สถาบันต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมให้สัมฤทธิ์ผล
มิติของปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
ประเด็นที่ 1 การมีมาตรการการสร้างความมาตรฐานคุณภาพอย่างมีแนวทางและ
จุดหมายร่วมกัน อันเกิดจากการยอมรับและร่วมกันดาเนินการของทุกฝ่าย
ประเด็นที่ 2 การสร้างโอกาสและการแสดงออกของการยอมรับร่วมกันของความ
เป็นหน่วย/องค์กรที่ต้องมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 3 การให้โอกาสแก่กันในการสร้างสัมพันธภาพของความเป็นองค์การที่มี
พันธะและหน้าที่ร่วมกันในความเป็นประชาคมอุดมศึกษา
มิติของแนวทางที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1 การแสดงตนของ สกอ.ในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยินดีและเต็มใจ
ให้บริการในกิจของการอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 2 การมีหน่วยบริการกลาง (One Stop Service) เพื่อการประสานและ
ดาเนินการในภารกิจอุดมศึกษาของสถาบันได้อย่างมีผลิตภาพ (Productivity)
ประเด็ น ที่ 3 การมี กิ จ กรรมร่ ว มในการประสานประโยชน์ ทั้ ง ของ สกอ.และ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของวงการศึกษาอุดมศึกษา
6.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรจะศึกษาเรื่อง“การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การกากับดูแลไป
ใช้ในองค์การ/สถาบันอื่นนอกเหนือจากสถาบันการศึกษาในเชิงบูรณาการ
2) ควรจะศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กับ
สถาบันการศึกษา” เพื่อเปรียบเทียบในการบริหารจัดการระบบ
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3) ควรจะศึก ษาเรื่ อง “นโยบายรัฐ บาลกับ การบริ ห ารการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0” เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาในเชิงบูรณาการ ที่มีความ
ชัดเจน
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