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รัชชนนท แกะมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

บทนํา
 การเปลีย่นแปลง (Change) เปนวัฏจกัร และเปน
ไปตามกฎของธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนแปลงน้ัน จะทําให
เกิดโอกาส และปญหาอปุสรรคซึง่เปนภัยคุกคามมาควบคกูนั 
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
นั้น สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะปฏิกิริยาลูกโซ 
แผกระจายในวงกวางรวมทัง้ความเร็วของการเปล่ียนแปลง 
เทากับยกกําลัง 10 หมายความวา ความเร็วของการ
เปลีย่นแปลงในมติติาง ๆ  รอบระยะเวลา 1 ป  ณ ปปจจุบนั
เทากับระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในชวง 10 ปในอดีต
ที่ผานหรือเทากับ 1 ทศวรรษ การเปล่ียนแปลงในชวง 10 
ปที่ผานมา เทากับการเปล่ียนแปลงในชวงยอนหลังในอดีต 
100 ปที่ผานมา หรือ 1 ศตวรรษท่ีผานมา เปนตน จากขอ
เท็จจริงเชิงประจักษ พบวา ความเจริญกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะควบคูไปกับความจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของคนใน
สังคมไทย ผานขอมูลสารสนเทศที่ไรพรมแดน ปนี้ เราเปน
ประชากรในประชาคมอาเซยีน เมือ่เปนประชากรในประชาชน
อาเซียนก็จะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายคน เงินทุน เขามา
ในประเทศไทยอยางเสรี ประเด็นคําถาม เราจะตองปฏิรูป
ตนเองอยางไร จงึจะทาํใหวฒันธรรมท่ีมอียเูดมิมีความคงทน 
ยั่งยืน แมวาสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเราจะเปล่ียนแปลงไป 
เปนตน 

ผลการวิจัย
 ผูเขียนไดรับทุนวิจัย เรื่อง ปญหาอุปสรรคและ
แนวโนมการพัฒนาบุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหนา เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยผูเขียนไดสรางแบบ
จําลอง (Model) ศึกษาตัวแปรเหตุ ที่สงผลตอตัวแปรตาม 
โดยศึกษาเอกสารยอนรอย (ยอนหลัง) ดังนี้ 

 1) เอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ยอน
รอยในอดีต ชวงละ 5 ป จํานวน 4 ชวง เทากับ 20 ป
พบวา การบริหารงานในสถาบันอดุมศกึษา ทัว่โลก มภีาระงาน
หลักในการบริหารที่แทจริง เพียงจํานวน 2 งาน ประกอบ
ดวย “งานประจํา” ไดแก งานสอน งานวิจัย ใหบริการทาง
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
  สวนงานที่ 2 คือ “งานยุทธศาสตร” โดยงาน
ยุทธศาสตร ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
และกลยทุธ ซึง่ การบรหิารงาน บคุคลจะเปนสวนหนึง่ของ
งานยุทธศาสตร และมีนยัสาํคัญตอคณุภาพ ของงานประจํา 
อันเน่ืองจากวิสัยทัศน เปนจิตนาการท่ีจะเปนตัวกําหนด 
ตวัตนของเราเอง พนัธกิจ คอื พนัธะสัญญาท่ีจะทําใหบรรลุ 
เปาประสงค คือ เปาหมายท่ีชัดเจน และกําหนดเวลาท่ีจะ
ไปถึงวิสัยทัศน เชน ภายใน 5 ป สวนกลยุทธ เปนวิธีการที่
จะไปใหถึงวิสัยทัศนคลายกับการขับรถยนตจากที่ทํางาน 
กลับบาน จุดหมายปลายทาง คือ บาน โดยวิธีการจะไปให
ถึงบานนั้น จะตองเริ่มตนดวยการติดเครื่องยนต ถอยหลัง 
หมุนพวงมาลัย และเหยียบคันเรงเพ่ือกําหนดความเร็วมุง
หนาตามเปาหมาย เปนตน ฉะนัน้ คางานของตาํแหนงตาง ๆ  
ในสถาบันอุดมศึกษา จึงเกิดจากงานสวนท่ีเปนงานดาน 
ยุทธศาสตร โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางระบบงาน 
มอบหมายงานตามตําแหนง และตรงตามยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เปนตน สวนวิธีควบคุม หรือ
กําหนดคาตอบแทนท่ีเปนธรรม ควรใชวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เปนเคร่ืองมือในการบริหารและการจัดการ 
เปนตน 
  2) เอกสารเก่ียวกับโครงสรางประชากรใน
ประเทศไทย เพือ่ใชเปนขอมลูในการทาํนายปจจยัการผลติ
ของสถาบันอุดมศึกษาใน 1 ทศวรรษ พบวา การ
เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไทย แนวโนม ผสูงูอายุชวง
อายุ 20-59 ป เพิ่มขึ้น จาก 30,000 (พันคน) พ.ศ.2533 
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เปน 40,000 (พันคน) ในป 2560 ในขณะที่อายุประชากร
ซึง่เปนปจจยัการผลิตของสถาบันอดุมศึกษา อายุชวง 0-19 ป 
มีแนวโนมลดลงจาก 25,000 (พันคน) คงเหลือ 20,000 
(พันคน) 
  จากขอมูล ป พ.ศ. 2533 พบวา ผสูงูอายุเพิม่
ขึ้นเพียงรอยละ 10 ของประชากรในวัยทํางาน และในป 
พ.ศ. 2563 แนวโนมผูสงูอายจุะเพิม่ขึน้เปนรอยละ 25 ของ
คนวัยทํางาน โดยบงชี้วา โครงสรางของประชากรกําลัง
เปลีย่นแปลงโดยการเปลีย่นแปลงดงักลาวสงผลตอการผลติ
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยผลการวิจัย
พบวา ป การศึกษา 2550 อตัราสวนตอนักศกึษาทีเ่ขาศึกษาตอ
ดังนี้

ระดับ
การศึกษา

อายุ ประชากร นักศึกษา รอยละ

ปริญญาตรี 18-21 4,185,101 1,066,287 25.5
ปริญญาตรี 
เขาใหม พ.ศ.2550

18 1,045,116 673,373 64.6

  นอกจากน้ี ยัง พบวา ผูกําลังศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2549-2550 

ระดับ พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
ป.ตรี 1,819,584 1,795,204

(แนวโนมลดลง)
สูงกวา ป.ตรี 201,205 217,732

 3) การกระจายโอกาสทางการศึกษา และเปด
ประชาคมอาเซยีนสงผลใหหนวยผลิต คอื สถาบนัอุดมศกึษา
เพิม่จาํนวนมากขึน้ ในขณะทีป่จจัยการผลติในประเทศ คอื 
จํานวนผูจะเขาศึกษาตอลดลง ผลการวิจัย พบวา การผลิต
ของสถาบันอุดมศึกษา เปดสอนหลักสูตรเดียวกัน หรือ
หลักสูตรคลายกันหรือเหมือนกัน เมื่อมีการแขงขันกันเอง
ภายในประเทศหรือจังหวัดเดียวกัน จะทําใหอนาคต
ประชากรไทย เปนประชากรในระดับทองถ่ินหรือจังหวัด 
อนัสงผลใหเกดิความฟมุเฟอยทางการศกึษา คอื คนทาํงาน
ตํ่าระดับ เชน จบปริญญาตรี รับคาจางเทากับมัธยม
ศึกษา จบปริญญาโท-เอก รับคาจางระดับปริญญาตรี หรือ
รายไดอันเกิดจากคาจางตามคุณวุฒิการศึกษาจะมีความ

สมัพันธกบัช่ือเสยีงของสถาบนัอุดศกึษาผผูลิตบณัฑติน้ัน ๆ  
เปนตน 
 4) งบประมาณที่ รัฐบาลจัดสรรใหสถาบัน
อุดมศึกษาลดลงอยางตอเนื่อง โดยงบประมาณที่รัฐจัดสรร
ใหสถาบันอุดมศึกษา หากนําไปเทียบอัตราสวนตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม ดังนี้ 

ปงบประมาณ รอยละ GDP
2546 23.5 4.1
2547 24.4 3.9
2548 19.1 3.3
2549 19.5 3.4
2550 22.7 4.2
2551 21.9 4.0

  อนึง่ หากเปรยีบเทียบ อตัราของการเพ่ิมหรอื
ลด งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหแกสถาบันอุดมศึกษา ชวง
ทีท่าํการวจิยัในแนวด่ิง คือเปรยีบเทยีบปทีผ่านมาเทยีบกบั
ปปจจุบัน ดังนี้ 

2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50
4.5 3.5 0.2 0.2 0.1

  จากขอมูลเชิงประจักษ ความเร็วของการ
เปลีย่นแปลง และรายงานผลการวิจัยทีต่รงกันในเร่ือง แนว
โนมการเปล่ียนแปลงของโครงการสรางประชากรประเทศไทย
โดยคนเกิดนอยลง ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาตาง
ประเทศเขามาแขงขันกบัสถาบนัอุดมศกึษาไทย ปญหาดงักลาว
จะสงผลกระทบตอปจจัยการผลิตทั้งจํานวนผูเขาศึกษาตอ
นอยลงและคุณภาพการศึกษา จะเปลี่ยนแปลงตามปจจัย
การผลิตหลายระดับ เชน ระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับ
อาเซียนและระดับโลก รวมทั้ง รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ใหแกสถาบันอุดมศึกษานอยลง โดยสถาบัน
อุดมศึกษา จะมีความคงทนและยั่งยืนไดนั้น จะตองอยูได
ดวยเงินรายไดของตนเองเทานั้น และในปนี้ เราเปน
ประชากรในประชาคมอาเซยีนอยางเตม็ตวั ฉะนัน้ เมือ่เปน
ประชากรในประชาคมอาเซียนก็มีจะท้ังโอกาส และภัย
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คกุคาม การบรหิารภายใตการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 
ผเูขยีน จงึขอเรียนเชญิผูรวมประชมุวชิาการ “เรือ่ง เดนิหนา
อดุมศกึษาไทย” ปฏริปูตนเอง ซ่ึงในป พ.ศ.2558 ผเูขียนได
เขียนบทความ เร่ือง self-reformation in the 21 
century เพ่ือใหผูอานไดนําแนวคิดไปใชในการพัฒนางาน 
โดยเร่ิมจากการปฏิรูปตนเองในมิติบุคคล มิติสถาบัน
อุดมศึกษา มิติสถาบันอุดมศึกษาอาเซียน และมิติสถาบัน
อุดมศึกษาโลก ดังนี้
  1) ตนเองในมิติบุคคล จะตองเขาใจตนเอง เชน 
ตนเองในฐานะ “พอ” จะมีบทบาทหนาที่และความรับผิด
ชอบ อยางไรตอลูกและครอบครัว เปนตน สวนตนเองใน
ฐานะเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ ก็จะมีบทบาทหนาที่ 
และความรับผิดชอบตามตําแหนงงานที่บรรจุหรืองานที่ได
รับมอบหมายเพิ่มเติม เปนตน โดยตนเองในมิติขาราชการ 
พนกังานของสถาบันอดุมศึกษาน้ัน จะตองมีบทบาทหนาที ่
และความรับผิดชอบท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหสถาบัน
อุดมศึกษาบรรลุยุทธศาสตร วิสัยทัศน  พันธกิจ ไดอยาง
แทจริง เปนตน 
  2) ตนเองในมิติสถาบันอุดมศึกษา จะตองเขาใจ
ตนเองในมิตขิองงานยุทธศาสตรอนัประกอบดวย วสิยัทศัน 
พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ โดยวิสัยทัศน จําแนกเปน
วิสัยทัศน ระดับบุคคล วิสัยทัศน ระดับทองถ่ิน วิสัยทัศน
ระดับสถาบันอุดมศึกษาของชาติ วิสัยทัศนระดับสถาบัน
อุดมศึกษาระดับอาเซียน และวิสัยทัศนของสถาบัน
อุดมศึกษาระดับโลก เปนตน 
  เมื่อวิสัยทัศนชัดเจนวาจะเปนอยางไร จะสง
ผลลักษณะปฏิกิริยาลูกโซ เริ่มจากพันธกิจท่ีจะตองดําเนิน
การตามพนัธะสญัญา เปาหมายทีจ่ะไป และระยะเวลาทีจ่ะ
บรรล ุโดยกลยทุธเปนวธิกีารทีจ่ะไปใหถึง หรอืวางแผนการ
เดินทาง ซึ่งมิติของสถาบันอุดมศึกษา คือ วางระบบการ
บรหิารภายใตเปลีย่นแปลงอยางรวมเรว็ และทรพัยากรทีมี่
อยูอยางจํากัด เปนตน 

ความยากในการบริหารภายใตการเปลี่ยนแปลง 
 ผเูขยีนเคยผานการปฏิบตังิานในตาํแหนง ตาง ๆ  
ในสถาบนัอดุมศกึษา เชน เปนผสูอน ใหบรกิารวชิาการ วจิยั 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
หลายตําแหนง และ  มีบทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบในวง
กวาง ผลจากการปฏิบัติงานหลากหลายหนาที่ ผูเขียนพบ
วา งานทีมี่ความยากและทาทายความสามารถทีแ่ทจรงิ คือ 
การดํารงตําแหนงทางบริหาร โดยงานบริหารมีความยาก
สุด สําหรับตนเอง อันเนื่องจากงานบริหารนั้น มีความยาก
ในการบรหิารจดัการตวัแปรเหตตุาง ๆ  ทีจ่ะสงผลตอตวัแปร
ตาม คือ บรรลุวิสัยทัศน โดยงานบริหารที่แทจริงจะตาง
จากทฤษฏีที่เรียนมาเปนอยางมาก 
 นอกจากน้ี ผูบริหารยังจะตองมีความอดทนตอ
คําติชม จากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและประเด็น
สําคัญ คือ จะตองเปนผูเสียสละอยางแทจริง โดยเสียสละ
ความสุขสวนตน เพื่อประโยชนของคนสวนรวม และ
ประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ ผูเขียน จึงช่ืนชม
ผูบริหารสถานบันอุดมศึกษาทุกทานที่เสียสละความสุข
สวนตนมาแบกรับภาระอันหนักภายใตการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วในศตวรรษ 21 
   สวนตําแหนงอื่น ๆ ผูเขียน พบวา หากตนเองมี
วนิยั สามารถบริหารและการจัดการตวัแปรเหตุ  ทีจ่ะสงผล
ตอตัวแปรผลได อันเน่ืองจากตนเองเปนตัวแปรควบคุมให
เกิดผลลัพธ ตามเปาประสงค เปนตน 
   ทายน้ี ผูเขียนขออวยพรใหผูเขารวมประชุม
วชิาการ ทกุทานเดนิทางกลบัภูมลิาํเนาดวยความปลอดภยั 
และนําความรูที่ไดจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไปประยุกตใช
ในการพัฒนางาน อันจะสงผลใหเจริญรุงเรืองในเสนทาง
อาชีพลําดับตอไป ในนามปขมท. ผูเขียนขอขอบพระคุณ
ผูรวมประชุมวิชาการทุกทานที่ สนับสนุน สงเสริมกิจกรรม 
ปขมท. มาโดยตลอด 

ผลงานท่ีเชิดชูเกียรติระดับชาติ
 ไดรบัคัดเลอืกจากศนูยคณุธรรม (องคกรมหาชน) 
รวมกับย่ีสิบหาองคกรภาคี ใหเปนบุคคลคุณธรรมแหงชาติ 
ประจําป พ.ศ. 2556 


