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บทคัดย่อ
บทความนีต้ อ้ งการเสนอเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผลการศึกษาพบว่า “แนวคิด 3 ห่วง อันได้แก่ ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้ 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขของ
ความรู้และคุณธรรม” ซึ่งมีความเป็นนามธรรม ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องแปลงให้เป็น
รูปธรรมก่อนทีจ่ ะน�ำไปประยุกต์ใช้ การจัดการมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้แก่การให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกๆ กลุ่ม อาทิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ การใช้
นโยบายการเติบโตทีไ่ ม่รวดเร็วเกินไป ไม่ใช้เงินกูจ้ ำ� นวนมากในการลงทุน การส่งเสริม
การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมุง่ เสริมสร้างนักศึกษาให้มคี วาม
สามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ใช้เครื่องมือดิจิตอล ทักษะชีวิต และหลักคุณธรรม
ค�ำส�ำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง; บริหาร; มหาวิทยาลัย; ไทยแลนด์ 4.0
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เกริ่นนำ�
ในห้วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมานี้ นักวิชาการได้ให้ความสนใจต่อแนวคิด “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy) เป็นจ�ำนวนมาก
จนกระทั่งขยายความสนใจจากภายในประเทศไปสู่ระดับสากล (Pruetipibultham,
2010 : 108 ; Piboolsravat, 2004 : 127-133 ; Naipinit, Promsaka Na
Sakolnakorn & Kroeksakul, 2014: 109; Avery & Bergsteiner, 2016 : Editors’
Preface) โดยความสนใจในช่วงต้นๆ มักเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงกับการด�ำรงชีพในชนบทและการท�ำเกษตรกรรมขนาดเล็ก (ราศี บุรษรัตนพันธุ,์
2542 ; อ�ำพล เสนาณรงค์, 2542 ; พงศา ชูแนม, 2554 : 154-168 ; ธันวา จิตต์สงวน,

บทที่ 2

Abstract
This article aims to present the application of the sufficiency
economy philosophy for university management in accordance with the
strate of national development of Thailand 4.0 policy. The study finds
that the concept of “three circles : moderation, reasonableness, and
self-immunity-along with the conditions of knowledge and morality”
is very abstract ; stratege as a result, it is necessary to transform into concrete
before utilizing. The characteristics of university management in the era
of Thailand 4.0 according to the sufficiency economy philosophy are as
follows: emphasizing the importance of all groups of stakeholders –
lecturers, officers, students, community, graduates’ users, etc. ; utilizing
steady growth policy ; not using a large amount of loans for investment;
and supporting knowledge management as well as learning organization.
Curriculums should be suitable to the demands of the Thailand 4.0
labor market focusing on creating students to occupy the ability of using
foreign languages, creative thinking, systematic analyses, ability of using
digital tools, enhancement of live skills and commitment to morality.               
Keywords : Sufficiency Economy; Management; Universities ; Thailand 4.0
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2554 : 229-248) แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวออกไปอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กบั
องค์การนอกภาคเกษตรกรรม เช่น การบริหารองค์การธุรกิจ (สุขสรรค์ กันตะบุตร,
2554 : 169-200 ; Kantabutra & Winit, 2016 : 181-197 ; Kantabutra, 2016
: 216-232 ; Khunthongjan & Wiboonpongse, 2010 : 177-181 ; Thongpoon,
Ahmad & Yahya, 2012 : 5-20 ; Buranapin & Ratthawatankul, 2015 : 115140 ; Rungruang & Vathanophas Ractham, 2016 : 198-215) การบริหาร
โรงพยาบาล (Himathongkam & Vannapruegs, 2016 : 148-163) การน�ำไปใช้
สอนและบริหารโรงเรียน (Treputtarat, Arirattana & Piasiri, 2013 : 856-860 ;
Ariratana, Pimthong & Pitak, 2013 : 847-852 ; Tungkasamit, Silanoi,
Nethanomsak & Pimthong, 2014 : 541-546 ; Dharmapiya & Saratun, 2016
: 129-147) และการด�ำเนินชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Choochom, 2015 : 260-264) เป็นต้น
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เมื่อสามารถน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การธุรกิจและการบริหารโรงพยาบาลได้ ก็สามารถน�ำ
แนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคปัจจุบนั นีท้ รี่ ฐั บาลก�ำลังเริม่ ใช้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ส�ำหรับการพัฒนา
ชาติ 20 ปี เพือ่ น�ำไปสูค่ วามมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน อันก่อให้เกิดความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่มหาวิทยาลัยจะท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการพัฒนาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ก็คือ ต้องการไขปริศนาที่ว่า “จะสามารถประยุกต์
ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างไร”
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการมหาวิทยาลัยทีส่ อดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
ของรัฐบาลที่น�ำโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ส�ำหรับล�ำดับการน�ำเสนอของบทความนี้ เริม่ ต้นด้วยการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การธุรกิจ
หลังจากนั้นจะได้น�ำเสนอถึงแนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ก�ำลังน�ำประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า และคุณลักษณะของ
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แรงงานที่ตลาดต้องการในอนาคตอันใกล้นี้ และสุดท้ายจะได้แสดงให้เห็นถึงการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามล�ำดับ  

บทที่ 2

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีที่มาจากพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยใน
โอกาสต่างๆ และต่อมานักวิชาการได้นำ� ไปพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงเป็น
เนือ้ เดียวกัน แนวคิดนีว้ างอยูบ่ นรากฐานของพุทธศาสนาทีเ่ รียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา”
หรือ “ทางสายกลาง” (อภิชัย พันธเสน, 2558 : 541 ; Piboolsravut, 2004 : 128)
หมายถึงการยึดหลักคิดและหลักปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม ไม่สดุ โต่ง เช่น ไม่เร่งรีบเกินไป แต่
ก็ไม่ชา้ เกินไป เพือ่ รักษาจังหวะก้าวในการขับเคลือ่ นให้ดำ� เนินไปอย่างมีสติ ใช้ปญ
ั ญา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและมีข้อมูล ไม่สุ่มเสี่ยง และมีคุณธรรม
นักวิชาการโดยทั่วไปต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ 1)  ความพอประมาณ (moderation) หมายถึง
ความพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป (หลุดพ้นจากความโลภที่ชักน�ำให้
เกิดความต้องการไม่สิ้นสุด จนขาดสติและเบียดเบียนผู้อื่น) 2) ความมีเหตุผล
(reasonableness) หมายถึงการตัดสินใจที่ผ่านการไตร่ตรองด้วยเหตุผลและข้อมูล
อย่างรอบคอบและรอบด้าน เพือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง ทัง้ นีจ้ ะต้องค�ำนึง
ถึงผลระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลที่เกิดกับตัวเองและกับผู้เกี่ยวข้อง และ 3) การมี
ภูมิคุ้มกัน (self-immunity) หมายถึง การเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยพยายามหาทางป้องกันผลเชิงลบ การเสริมสร้างพลังต้านทาน
ผลกระทบ การแสวงหาแนวทางลดผลกระทบ การเปลีย่ นผลกระทบเป็นโอกาส และ
การปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ณดา จันทร์สม,
2544 : 140-141 ; Wanasilp & Tangvitoontham, 2015 : 89)  
ส�ำหรับ  “2 เงือ่ นไข” นัน้ เงือ่ นไขแรกคือ ความรู้ (knowledge) หมายถึง ความ
รู้ที่มีประโยชน์ต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้ ทั้งความรู้ที่มีอยู่เดิม และการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ การท�ำสิง่ ใดอย่างรูจ้ ริงจะก่อให้เกิดความมัน่ ใจและไม่ผดิ พลาดโดยง่าย ความรู้
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จึงเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของความมีเหตุผลและมีภมู คิ มุ้ กัน รวมทัง้ ยังเป็นเงือ่ นไขของการ
พอประมาณอีกด้วย (เนื่องจากผู้มีปัญญาจะทราบเป็นอย่างดีว่าการรีบเร่งตักตวง
ผลประโยชน์ระยะสั้นมากเกินไปจะก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียน
ธรรมชาติ อันจะซ�้ำเติมให้เกิดผลลบในระยะยาวต่อตนเอง) เงื่อนไขที่สอง ได้แก่
คุณธรรม (morality) หมายถึง การด�ำรงตนด้วยความซือ่ สัตย์ (honest) รักษาเกียรติ
โดยยึดมั่นในหลักการ (integrity) พากเพียรบากบั่นอย่างไม่ย่อท้อ (perseverant)
เปิดใจกว้าง (open-minded) มีความอดกลั้น (tolerant) รักความยุติธรรม (fair) ไม่
ยึดติดในความโลภ (greed) มีความเมตตาต่อผู้อื่น (compassionate) และแบ่งปัน
(sharing) คุณธรรมเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของความพอประมาณ (ไม่ยึดติดในความโลภ
ท�ำให้มสี ติทจี่ ะใช้ปญ
ั ญา และไม่ทำ� อะไรอย่างสุดโต่ง) ความมีเหตุผล (มีนำ�้ ใจต่อเพือ่ น
ร่วมงาน เพือ่ สร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ) และมีภมู คิ มุ้ กัน (ระมัดระวังไม่สมุ่
เสี่ยง ค�ำนึงถึงผลระยะยาว มีความพากเพียร เปิดใจกว้าง อดกลั้น และไม่ย่อท้อ)
(Bersteiner & Dharmapiya, 2016 : 33-34 ; Naipinit, Promsaka Na Sakolnakorn
& Kroeksakul, 2014 : 106)
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เป็นของคู่กันและมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างซับ
ซ้อน โดยขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งไม่ได้ เช่น มีความรู้แต่ขาดคุณธรรม จะส่งผลให้
มีการน�ำความรูไ้ ปใช้ในทางทีผ่ ดิ อาทิ การเบียดเบียนผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ตวั เองได้รบั ประโยชน์
ขณะเดียวกัน การมีคุณธรรมแต่ขาดความรู้ ก็จะท�ำให้กลายเป็นคนขาดความมั่นใจ/
ไม่กล้าท�ำอะไร หรือถ้าลงมือท�ำก็จะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย รวมทั้งคนที่ขาด
ความรู้จะไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้   
ในบริบทของสังคมปัจจุบนั นีซ้ งึ่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อมวลมนุษย์ทอี่ าศัยอยูบ่ นโลกใบนีอ้ ย่างมิอาจหลีกเลีย่ งได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การด�ำรงชีพทีเ่ ต็มไปด้วยความเสีย่ ง และหมิน่ เหม่ตอ่ ความล้มเหลวทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้งา่ ย
ภายใต้บริบทดังกล่าวส่งผลให้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็น
สิ่งจ�ำเป็นและได้รับความสนใจมากขึ้นตามล�ำดับ (Avery & Bergsteiner, 2016 :
editors’ preface ; UNDP, 2007) เนื่องจากข้อเสนอของแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มองว่า การยึดมั่นใน
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว องค์การ และประเทศชาติ จะส่งผล
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ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน (Thongpakde, Mongsawad & Bergsteiner,
2016 : 17-31 ; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016 : 32-52 ; Avery & Bergsteiner,
2016 : 235-247)

บทที่ 2

แผนภาพที่ 1 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การธุรกิจ
มีการเข้าใจผิดกันโดยทัว่ ไปว่า การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารธุรกิจ ก็คือ การท�ำก�ำไรแต่เพียงน้อยๆ (ก�ำไรแบบพอเพียง) เมื่อเป็นเช่นนี้
องค์การก็คงกลายเป็นบอนไซ ไม่สามารถขยายตัวได้ ซึ่งความเข้าใจผิดดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ไม่มผี ปู้ ระกอบการคนใดทีจ่ ะอ้าแขนรับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส� ำ หรั บ น� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ของตนอย่ า งแน่ น อน (Avery &
Bergsteiner, 2016 : editors’ preface) แนวคิดข้างต้นนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูก
ต้อง ซึ่งในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร
นักวิชาการทีน่ ำ� แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
ในการประยุกต์ใช้เพือ่ การบริหารองค์การธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ คือ Gayle C. Avery,
Harald Bergsteiner, Priyanut Dharmapiya และ Sooksan Kantabutra (Avery
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& Bergsteiner, 2016 : 235-247 ; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016 : 32-52
; Kantabutra, 2016 : 216-232) เป็นต้น โดยนักคิดเหล่านี้มองว่า “องค์ประกอบ
3 ห่วง” คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมคิ มุ้ กัน นัน้ เป็นแนวคิด
ทัว่ ไปทีเ่ ป็นนามธรรมระดับสูง ดังนัน้ ในการน�ำไปประยุกต์ใช้จะต้องมีการแปลงให้เป็น
รูปธรรมเสียก่อน (Bergsteiner & Dharmapiya, 2016 : 40) ดังทีพ่ วกเขาได้พยายาม
แปลงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกมาเป็นหลักการบริหารองค์การที่มี
ภาวะผู้น�ำแบบผึ้ง (honeybee) ซึ่งจะน�ำองค์การไปสู่ความยั่งยืน อันตรงข้ามกับ
ผู้บริหารแบบแบบดั้งเดิม (เน้นสายการบังคับบัญชา) ที่มีภาวะผู้น�ำแบบตั๊กแตน
(locust) ที่จะส่งผลให้องค์การขาดความยั่งยืน
หัวใจส�ำคัญของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การ
ธุรกิจก็คือ องค์การจะไม่เน้นการตักตวงผลก�ำไรอย่างรีบเร่งเพื่อการเติบโตอย่าง
รวดเร็วเกินไป เนื่องจากการกระท�ำดังกล่าวจะส่งผลให้องค์การธุรกิจหันมาบีบเค้น
เอาส่วนเกินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่ชอบธรรม อาทิ กดค่าจ้างพนักงาน รับซื้อ
วัตถุดบิ ในราคาต�่ำ ผลักภาระให้สงั คมรับผิดชอบของเสียทีอ่ งค์การสร้างขึน้ (เช่น การ
ปล่อยน�้ำเสียลงแม่นำ�้ ล�ำคลอง การปล่อยควันพิษ การสร้างมลภาวะทางเสียง ฯลฯ)
และขายสินค้าของตนในราคาที่สูง ซึ่งการแสวงหาก�ำไรสูงสุดระยะสั้นดังกล่าว จะ
ท�ำให้องค์การขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�ำนวนมาก เช่น พนักงานไม่พอใจที่ได้รับ
ค่าจ้างต�่ำ  คู่ค้าอาจเปลี่ยนไปขายวัตถุดิบให้แก่ผู้รับซื้อรายอื่น ลูกค้าเลิกซื้อสินค้าที่มี
ราคาสูงแต่คุณภาพต�่ำ ชุมชนเกลียดชังองค์การที่สร้างมลภาวะ นอกจากนี้องค์การที่
มุ่งเน้นเติบโตระยะสั้นยังรีบเร่งขยายกิจการโดยการกู้เงินมาลงทุนจ�ำนวนมากเกินไป
จนอาจส่งผลกระทบให้การด�ำเนินกิจการมีความเสีย่ งสูง การเติบโตอย่างรวดเร็วเกิน
ไปจึงขัดแย้งกับหลักความพอประมาณ และหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
องค์การที่ยึดหลักคุณธรรม และมีเหตุมีผลในการด�ำเนินธุรกิจ นั้น จะต้องหัน
มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง กล่าว
คือ ควรหันมาดูแลค่าจ้างเพื่อให้พนักงานได้รับความเป็นธรรมและมีความเป็นอยู่ที่ดี
ท�ำให้พนักงานมีความรัก/ความผูกพันในองค์การและเกิดกระตือรือร้น/ทุ่มเทการ
ท�ำงาน องค์การจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและราคายุติธรรม เพื่อสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าและท�ำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าขององค์การ นอกจากนี้
องค์การควรรับซือ้ วัตถุดบิ ด้วยราคายุตธิ รรมและรับผิดชอบต่อชุมชนในการบ�ำบัดของ
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เสีย เพือ่ จะได้ไม่ปล่อยมลภาวะออกสูภ่ ายนอกจนสร้างความเดือนร้อนแก่ชมุ ชน รวม
ทั้งองค์การควรท�ำประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นที่องค์การนั้นตั้งอยู่ ดังจะเห็นว่าการ
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารธุรกิจมีความสอดคล้องกับ
แนวคิด “ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การ” (corporate social responsibility
– CSR) และสอดคล้องกับ “แนวคิดว่าด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (stakeholder
theory) อันเป็นแนวคิดทางการบริหารองค์การธุรกิจที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
งานวิจัยหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540
นัน้ องค์การทีป่ ระสบปัญหาด้านการเงินและแก้ไขด้วยการเลิกจ้างพนักงานมีแนวโน้ม
จะยิ่งสร้างความขัดแย้งและท�ำให้องค์การต้องประสบกับความล้มเหลวถึงขั้นยุบเลิก
กิจการเป็นจ�ำนวนมาก อันตรงข้ามกับองค์การที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน เมื่อ
ประสบปัญหาองค์การก็จะเรียกประชุมพนักงานเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงให้พนักงาน
ทราบถึงสถานการณ์ขององค์การ พร้อมกับให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการเสนอแนวทาง
แก้ไขวิกฤติ ซึ่งหลายแห่งพนักงานตกลงที่จะลดค่าจ้างลงประมาณ 20-50% โดยไม่มี
การเลิกจ้าง ภายใต้บริบทที่พนักงานมีความไว้วางใจและผูกพันต่อองค์การ ก็จะเกิด
ความเห็นอกเห็นใจและทุม่ เทการท�ำงานร่วมกับผูบ้ ริหารอย่างเอาจริงเอาจังเพือ่ พลิก
ฟืน้ สถานการณ์ให้กลับเข้าสูส่ ภาวะปกติได้ภายในเวลา 3-5 ปี ซึง่ เมือ่ ถึงวันนัน้ นายจ้าง
ก็ยนิ ดีทจี่ ะปรับค่าจ้างให้อยูใ่ นระดับก่อนเกิดวิกฤต และหลังจากนัน้ มีการปรับค่าจ้าง
ประจ�ำปีตามปกติเหมือนดั่งเช่นที่เคยปฏิบัติกันมา (Rungruang & Ractham, 2016
; Avery & Bergsteiner, 2016)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์การธุรกิจที่บริหารตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับยึดโยงเข้าด้วย
กันโดยสายใยแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน นอกจากนี้การน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองค์การนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การจะต้องมีภาวะผูน้ ำ�
แบบผึ้ง 23 ข้อ (ตามตารางที่ 1) กระนั้นก็ตาม มิได้หมายความว่า องค์การไม่ต้องการ
ผลก�ำไร หรือขอให้ได้ก�ำไรแต่น้อยๆ ก็พอ ในทางตรงข้าม แท้จริงแล้วองค์การยังคง
จ�ำเป็นที่จะต้องแสวงหาผลก�ำไรอย่างเพียงพอ เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาองค์การให้
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้แม้ว่าจะไม่รวดเร็วมากนัก แต่ด�ำเนิน
ไปได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเติบโตอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม อันจะส่งผลให้องค์การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี และมีความยัง่ ยืนในการพัฒนา
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ตารางที่ 1: เปรียบเทียบผู้บริหารที่น�ำแบบผึ้งกับแบบตั๊กแตน
ภาคปฏิบัติของภาวะผู้นำ�
1.การพัฒนาบุคลากร
2.แรงงานสัมพันธ์
3.การรักษาพนักงาน
4.การสืบทอดตำ�แหน่งระดับสูง
5.การให้คุณค่ากับพนักงาน
6.ซีอีโอและทีมผู้บริหาร
7.พฤติกรรมทางจริยธรรม
8.ผลประโยชน์ระยะสั้น/ยาว
9.การเปลี่ยนแปลงองค์การ
10.สถาบันการเงิน
11.คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
12.ความรับผิดชอบทางสังคม
13.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ
14.วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

นำ�แบบผึ้ง (องค์การยั่งยืน)
นำ�แบบตัก๊ แตน (องค์การไม่ยง่ั ยืน)
พัฒนาบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนือ่ ง พัฒนาบุคลากรเพียงบางคน
แสวงหาความร่วมมือเป็นหลัก
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
จ้างงานระยะยาวกับทุกๆ ระดับ ยอมรับอัตราการลาออกที่สูง
ส่งเสริมการสืบทอดจากภายใน
แต่งตั้งบุคคลจากภายนอก
ส่งเสริมสวัสดิการที่ดี
พนักงานมีฐานะเป็นต้นทุน
ซีอีโอเน้นทำ�งานเป็นทีม
ซีอีโอตัดสินใจเดี่ยว และเป็นฮีโร่
ค่านิยมหลัก คือ ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง ค่านิยมคลุมเครือ ต่อรองได้
เน้นผลประโยชน์ระยะยาว
เน้นกำ�ไรระยะสั้น และโตเร็ว
เปลี่ยนแปลงไม่เร็ว แต่มั่นคง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สุ่มเสี่ยง
เป็นอิสระจากตลาดการเงิน
เป็นหนี้สูง ขาดความเป็นอิสระ
ปกป้อง/คุ่มครองสิ่งแวดล้อม
เน้นใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
ให้คุณค่ากับพนักงานและชุมชน เบียดเบียนพนักงานและชุมชน
ทุกๆ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสำ�คัญเฉพาะผู้ถือหุ้น
ยึดถือวิสัยทัศน์ร่วมกันในฐานะเป็น มิได้นำ�วิสัยทัศน์แห่งอนาคตมาใช้
เครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
กระจายอำ�นาจและใช้ฉันทามติ รวมศูนย์การตัดสินใจที่ผู้จัดการ
15.การตัดสินใจ
16.การจัดการตนเอง
พนักงานจัดการตนเอง
จัดการเดี่ยวโดยผู้จัดการ
17.ความสำ�คัญของทีมงาน
มอบอำ�นาจให้ทำ�งานเป็นทีม
ศูนย์กลางอยู่ที่ผู้จัดการ ใช้ทีมน้อย
18.วัฒนธรรมองค์การ
ยึดถือวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน ไม่ค่อยยึดถือร่วมกัน & อ่อนแอ
19.การแบ่งปัน/เก็บรักษาความรู้ กระจายความรู้ไปทั่วทั้งองค์การ จำ�กัดความรู้ไว้ที่คนไม่กี่คน
20.ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ไว้ใจกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไว้ใจต่ำ� จึงต้องควบคุมใกล้ชิด
21.นวัตกรรม
เกิดอย่างเป็นระบบในทุกๆ ระดับ เกิดน้อย จึงต้องซื้อจากภายนอก
22.การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ผูกพันกับองค์การและทุ่มเททำ�งาน ใช้เงินรางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน
23.คุณภาพของงาน
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ได้มาจากการควบคุมภายนอก
หมายเหตุ : ข้อ 1-14 เป็นการปฏิบัติในระดับรากฐาน ข้อ 15-20 เป็นการปฏิบัติในระดับสูงขึ้น และข้อ 2123 เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดผลการปฏิบัติที่สำ�คัญ

ที่มา : Avery & Bergsteiner, 2016: 239-240
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แนวคิดว่าด้วย ไทยแลนด์ 4.0
แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน�ำของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทไี่ ด้กล่าวเป็นครัง้ แรกในปี 2559 และหลัง
จากนั้นได้กล่าวย�้ำถึงนโยบายดังกล่าวอีกหลายวาระ หัวใจส�ำคัญของนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ก็คือ ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” อันเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชาติในอีก 20 ปี ข้างหน้า
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เกิดจากทางตันของการ
พัฒนาทีผ่ า่ นมา ทีไ่ ด้ใช้นโยบายการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพือ่ การส่งออก ซึง่ ด�ำเนิน
มาตัง้ แต่ปลายทศวรรษ 2520 นโยบายดังกล่าวเน้นส่งเสริมการลงทุนจากการมีคา่ แรง
ต�ำ ่ และให้สทิ ธิพเิ ศษด้านภาษีตา่ งๆ แก่นกั ลงทุน โดยในการผลิตมีการน�ำเข้าเครือ่ งจักร
วัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลางจากต่างประเทศจ�ำนวนมาก อันส่งผลให้ประเทศไทยขาด
ดุลการค้ามาโดยตลาด และในช่วงเกือบ 20 ปีทผี่ า่ นมานี้ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
จากการมีค่าแรงต�่ำของประเทศไทยได้สิ้นสุดลงเมื่อค่าแรงในประเทศเพื่อนบ้านมี
มูลค่าต�่ำกว่าไทยถึง 4-5 เท่าตัว (ค่าแรงในประเทศกัมพูชาวันละ 60 บาท) อันส่งผล
ให้อุตสาหกรรมต่างๆ ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จนท�ำให้อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องหยุดชะงักลง และส่งผลให้ประเทศไทยติด
อยู่ในกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ปัญหาการกระจายรายได้และความ
ยากจน และการพัฒนาทีไ่ ม่สมดุล เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นจ�ำนวนมาก (วารสารไทยคู่ฟ้า, 2560 : 22-23 ; กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา, 2559)
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจใหม่ทงั้ ระบบ เพือ่ ให้หลุดพ้นจากกับดักของประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง
ไปสูป่ ระเทศทีใ่ ช้แรงงานมีการศึกษาสูง มีความรูแ้ ละทักษะในระดับสูง เพือ่ ผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสูง โดยมีอัตราค่าจ้างที่สูง กล่าวอย่างรวบรัดก็คือ เป็นระบบ
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (value-based economy) นัน่ หมายถึงการขับ
เคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส�ำคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสูส่ นิ ค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลีย่ นจากการขับเคลือ่ นประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
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นวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น
กล่าวโดยสรุป ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการพัฒนาบนฐานของแรงงานที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ท�ำการส่งเสริมทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559 : 3) 1) กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (food, agriculture & bio-tech) 2) กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (health, wellness & bio-med)
3) กลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (smart devices, robotics & mechatronics) 4) กลุม่ ดิจทิ ลั
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (digital, loT, artificial intelligence & embedded
technology) และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า
สูง (creative, culture & high value services)
แน่นอนทีส่ ดุ การพัฒนาทางเศรษฐกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ ท�ำให้ตลาด
แรงงานมีการเปลีย่ นแปลงอย่างส�ำคัญ กล่าวคือ ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงาน
ที่มีคุณสมบัติอันเฉพาะเจาะจง ซึ่งแตกต่างไปจากตลาดแรงงานในยุคส่งเสริมการ
ส่งออกแห่งทศวรรษ 2520-2530 อย่างเด่นชัด ภายใต้บริบทดังกล่าว สถาบัน
อุดมศึกษาทีท่ ำ� หน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตเข้าสูต่ ลาดแรงงาน ได้มกี ารปรับตัวและเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร และมีปัญหา/อุปสรรค
ในการปรับตัวอย่างไรบ้าง และถ้าสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตออกมาไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานแห่งยุคไทยแลนด์ 4.0 จะส่งผลกระทบต่อการน�ำ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง และส่งผลสะท้อนกลับมายังสถาบัน
อุดมศึกษาเองอย่างไรบ้าง เหล่านี้คือปริศนาที่สังคมปัจจุบันต้องการค�ำตอบ
การนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์
4.0
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้อง และ
ไม่สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยมีหลักฐานเชิง
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ประจักษ์ที่สนับสนุนอย่างชัดเจนดังนี้ 1) หลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่ เน้นลอกเลียนตามๆ กันมา โดยมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่คดั ลอกหลักสูตรมา
จากต่างประเทศ ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยขนาดเล็กคัดลอกจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
ซึ่งการคัดลอกหลักสูตรดังกล่าว เป็นการยับยั้งมิให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก
ความคิ ด ของผู ้ คั ด ลอกจะถู ก จ� ำ กั ด โดยหลั ก สู ต รต้ น แบบ อั น ท� ำ ให้ ห ลั ก สู ต รใน
มหาวิทยาลัยไทยโดยทั่วไปไม่สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้
2) การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นการบรรยาย อัดเนื้อหา
จดบันทึก ท่องจ�ำ และสอบ ซึ่งเป็นการสอนแบบเก่าที่ไม่ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และค้นคว้าเพื่อหาค�ำตอบด้วยตนเอง 3) แม้มหาวิทยาลัย
ไทยก�ำหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก แต่การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศยังคงประสบความล้มเหลว ดังจะเห็นว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิตไทย
ส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารไม่ได้
ส�ำหรับการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถาบันการศึกษา เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ควรด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ประการแรก ใช้นโยบายที่ให้ความส�ำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม (Dunfee, 2012 : 346-362) นับตั้งแต่บุคลากร ซึ่งหมาย
ถึง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยจะต้องไม่ลมื ว่า บริการทีม่ หาวิทยาลัยขายให้
แก่ลกู ค้าก็คอื ความรูแ้ ละความสามารถในการสอนของอาจารย์ ดังนัน้ จะต้องให้ความ
ส�ำคัญต่ออาจารย์ โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจ้างงาน อัตราค่าจ้างและ
สวัสดิการ การกระจายอ�ำนาจให้อาจารย์บริหารสาขาวิชาของตนเอง ส่งเสริมการ
ท�ำงานเป็นทีมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ นอกจากนี้ยังจะต้อง
สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมการอบรม ศึกษาต่อ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ การเขียนต�ำรา และการวิจัย
ในด้านของนักศึกษาซึง่ ถือเป็นลูกค้าและเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้ให้แก่สถาบัน
ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเอาใจใส่/ให้การดูแลแก่นกั ศึกษาอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ทาง
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ด้านการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ ความ
พร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน (อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุด e-journal และ e-library ฯลฯ) การส่งเสริมกิจกรรม
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นักศึกษา ซุ้มส�ำหรับนั่งพักผ่อน สนามกีฬา รวมทั้งการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
สวัสดิการต่างๆ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ� คัญต่อมา ได้แก่ “ชุมชน” ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาให้ประสบความส�ำเร็จได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่
เป็นมิตรกับชุมชน แท้จริงแล้ว สถาบันกับชุมชนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในแง่
ที่สมาชิกของชุมชนจ�ำนวนหนึ่งท�ำงานในสถาบัน และลูกหลานของชาวชุมชนเข้ารับ
การศึกษาเล่าเรียนในสถาบัน ส่วนชุมชนมีความส�ำคัญต่อสถาบันในฐานะเป็นเพื่อน
บ้าน ลูกค้า เป็นร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักอาศัยส�ำหรับบุคลากรของสถาบัน เป็น
แหล่งจ้างงานบัณฑิตที่จบจากสถาบัน และเป็นสถานที่อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อีก
นับไม่ถ้วน ค�ำถามส�ำคัญก็คือ เมื่อสถาบันเข้าไปตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่น สถาบันย่อมมี
สถานะเป็นสมาชิกหนึ่งของชุมชน เมื่อเป็นเช่นนี้ สถาบันควรจะท�ำหน้าที่ที่สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างไรบ้าง
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างง่ายๆ ก็คือ สถาบัน
อุดมศึกษาจะต้องเข้าไปเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างจริงจังและจริงใจ
โดยผ่านชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท กิจกรรมแนะแนว และการท�ำ CSR ของสถาบัน
โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องไม่ลืมว่าการผูกความสัมพันธ์และการเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีกับชุมชนจะท�ำให้สถาบันได้รับการสนับสนุนจากชุมชน อันเป็นแหล่งที่มา
ของการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีส่ ำ� คัญของสถาบัน กิจกรรมต่างๆ เหล่านีถ้ อื ว่าเป็นการปฏิบตั ิ
ตามหลักคุณธรรมที่สถาบันมุ่งเน้นเกี่ยวกับการท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม การให้
ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการไม่โลภโมโทสัน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ
หลักความพอประมาณที่สถาบันไม่รีบเร่งการเติบโตในอัตราที่รวดเร็วจนเกินไป
จนก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในทางตรงข้าม สถาบัน
ต้องการการเติบโตอย่างมั่นคงมากกว่า
ประการต่อมา สถาบันไม่ต้องการสร้างหนี้สินจ�ำนวนมหาศาล เพื่อน�ำมาขยาย
กิจการให้ใหญ่โต เพราะการบริหารจัดการเช่นนัน้ จะก่อให้เกิดความเสีย่ งสูง อันส่งผล
ให้สถาบันขาดภูมิคุ้มกัน แต่การกล่าวเช่นนั้นมิได้หมายความว่าสถาบันปฏิเสธการกู้
เงินจากสถานการเงินแต่ประการใด ในทางตรงข้าม สถาบันอุดมศึกษายอมรับการกู้
หนี้เพื่อน�ำมาลงทุน (Kantabutra, 2016 : 216-232) แต่การกระท�ำดังกล่าวจะต้อง
มาจากพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถึงความสมเหตุสมผลของโครงการ
ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับโครงการ
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  AUN-QA ย่อมาจาก ‘ASEAN University Network Quality Assurance’ เป็นระบบการรับรองมาตรฐาน
ทางการศึกษาระดับสากล (international accreditation) ระบบหนึ่ง (อ้างอิงจาก ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559)

บทที่ 2

โดยไม่กู้หนี้จ�ำนวนมากเกินไป นี่คือการปฏิบัติตามห่วงของความสมเหตุสมผล และมี
ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประการต่อมา ได้แก่ “การ
จัดท�ำหลักสูตร” ซึ่งจะต้องยกเลิกวิธีการจัดท�ำหลักสูตรแบบคัดลอกและการท�ำตาม
มาตรฐานต่างๆ เฉกเช่นที่ผ่านมา เพราะมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นต้นแบบของหลักสูตร
นัน้ จะกลายเป็นอุปสรรคให้ผจู้ ดั ท�ำหลักสูตรไม่อาจคิดนอกกรอบได้ อันส่งผลให้ไม่เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใดๆ ในทางตรงข้าม กระบวนการจัดท�ำหลักสูตรทีถ่ กู ต้องนัน้ (ตาม
แนวทางรับรองมาตรฐานสากล AUNQA)2 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาถึง “คุณสมบัติของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ” จากนั้นน�ำคุณสมบัติ
ดังกล่าวมาเป็นข้อมูล ส�ำหรับการพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์การ
รวมทั้งสมรรถนะหลักที่คณะและองค์การมีอยู่ เพื่อก�ำหนดออกมาเป็นองค์ประกอบ
ของหลักสูตรที่มีจุดแข็งส�ำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและตลาดแรงงานในระดับกว้าง และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิน่
ที่มีลักษณะอันเฉพาะเจาะจง การก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการผลิตบัณฑิตใน
ลักษณะดังกล่าว จะท�ำให้มองเห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรส�ำหรับ
การผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ ส่วน
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรนัน้ จะถูกน�ำมาใช้ในการพิจารณาในขัน้ ตอนหลังๆ เพือ่
ตรวจสอบให้หลักสูตรทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ได้รบั การรับรองมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ อันเป็นทีย่ อมรับกัน
โดยทั่วไป
อนึ่ง คุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามนโยบาย 4.0
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งในโลกที่ก�ำลังพัฒนา
ไปข้างหน้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์นั้น จ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา
อย่างต�ำ 
่ 3 ภาษา 2) การฝึกฝนให้คดิ นอกกรอบเพือ่ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการ
ตัง้ ค�ำถามพลิกแพลงได้อย่างน่าสนใจ พร้อมๆ กับความพยายามแสวงหาค�ำตอบอย่าง
เอาจริงเอาจัง ไม่ย่อท้อแม้ประสบกับปัญหาความยากล�ำบากต่างๆ นานา 3) ความ
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สามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา และ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ทัง้ ผลกระทบระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ ผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อม โดยในการวิเคราะห์นนั้ จะต้องไม่นงั่ คาดเดาบนสุญญากาศ แต่
จะต้องด�ำเนินการบนฐานของข้อมูลและเหตุผลที่หนักแน่น 4) ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัล (digital tools)
ซึง่ นอกจากมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลายเป็นจ�ำนวนมากมาย
มหาศาลแล้ว ยังมีความสามารถในการท�ำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ และการติดต่อ
เพื่อซื้อขายบนโลกไซเบอร์ (e-commerce) ได้อย่างคล่องแคล่ว 5) การเรียนรู้เกี่ยว
กับทักษะชีวิต อันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
การด�ำเนินชีวิตทางสังคม และ 6) การฝึกฝนทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ
ความเป็นคนซื่อตรงยึดมั่นในหลักการ (integrity) ความอดกลั้นต่อความแตกต่าง
หลากหลาย การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ นื่ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่
การใช้เหตุผลและข้อมูลในการตัดสินใจ รวมทั้งความขยัน และอดทนในการท�ำงาน
เป็นต้น
ตารางที่ 2 การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3 ห่วง 2 เงื่อนไข
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
พอประมาณ 1) ไม่เน้นก�ำไรและเติบโตรวดเร็วเกินไป จนก่อให้เกิดการเบียดเบียนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 2) ส่งเสริมบุคลากรให้ด�ำรงชีพอย่างประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เน้น
การออมทรัพย์เพือ่ ใช้จา่ ยในยามชราและเจ็บป่วย 3) ส่งเสริมกิจกรรมของสถาบัน
ทีไ่ ม่ใช้งบประมาณมากเกินไป แต่ได้ประโยชน์คมุ้ ค่า (เช่น จัดงานสถาปนาสถาบัน
ที่ประหยัด)
มีเหตุผล
1) วิเคราะห์และวางแผนอัตราก�ำลังอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ส�ำหรับรองรับการ
พัฒนาในระยะยาว 2) การลงทุนใดๆ (เช่น ก่อสร้างตึก ฯลฯ) จะต้องมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ และผลกระทบของโครงการอย่างละเอียด 3) การเปิดหลักสูตร
ใหม่มีการศึกษาถึงความต้องการท้องถิ่น ทรัพยากรที่สถาบันมี จุดคุ้มทุน และ
แนวโน้มในอนาคต
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ตารางที่ 2 การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ต่อ)

บทสรุป
ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอเกีย่ วกับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา โดยการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้สถาบันสามารถตอบสนองต่อการด�ำเนิน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”
บทความนีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษานั้น มีความสอดคล้องกับหลักการ “ความ
รับผิดชอบทางสังคมขององค์การ” (corporate social responsibility – โปรดอ่าน
รายละเอียดเพิม่ เติมใน Mele, 2012 : 47-82) และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีทางการ
บริหารธุรกิจ ที่เรียกว่า ‘ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย’ (stakeholder theory) (โปรดดู
รายละเอียดใน Dunfee, 2012 : 346-363) รวมทั้งสอดคล้องกับ ‘ทฤษฎีความเป็น

บทที่ 2

3 ห่วง 2 เงื่อนไข
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
มีภูมิคุ้มกัน
1) ไม่กู้เงินมากเกินไปเพื่อลงทุนขยายกิจการ
2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ทัง้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานรัฐ
3) การจัดการสถาบันที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เสี่ยงต่อการทุจริต
ความรู้
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาตนเอง อบรม ศึกษาต่อ เข้าร่วมการสัมมนา
2) พัฒนาสูก่ ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 3) ส่งเสริมเจ้า
หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง โดยผ่านการอบรมทักษะในการท�ำงาน การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์
คุณธรรม
1) ผูบ้ ริหารท�ำตัวเป็นแบบอย่างในความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละเพือ่ ส่วน
รวม และกระตือรือร้น/ทุ่มเทการท�ำงาน
2) สถาบันจัดท�ำ CSR ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
3) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เน้นการมีคุณธรรม/จริยธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่
อาจารย์และเจ้าหน้าที่เท่านั้น แม้แต่นักศึกษาก็จะต้องมีการอบรมทางจริยธรรม
อย่างจริงจัง
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พลเมืองขององค์การ’ (corporate citizenship) (โปรดดูรายละเอียดใน Wood,
2012 : 59-94) กล่าวในภาพรวม การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยนัน้ จะไม่เน้นการเติบโตอย่างเร่งรีบมากเกินไป
(หลักความพอประมาณ) ไม่เน้นการกูเ้ งินจ�ำนวนมหาศาลเพือ่ น�ำมาลงทุนแบบสุม่ เสีย่ ง
(หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน และความสมเหตุสมผล) แต่จะให้ความส�ำคัญกับการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และการแบ่งปันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างจริงจังและจริงใจ
(เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน ภายใต้เงือ่ นไขของหลักคุณธรรม) และการวางแผนในการพัฒนา
องค์การโดยอาศัยข้อมูลทีห่ นักแน่นเพือ่ ก่อให้เกิดการตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง (ความสมเหตุ
สมผล) รวมทั้งมีความพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสอนอย่าง
แท้จริง (เงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม และความสมเหตุสมผล) การจัดโครงสร้าง
องค์การในลักษณะแบนราบ กระจายอ�ำนาจสูค่ ณะและสาขาวิชา และเน้นการท�ำงาน
เป็นทีม จะส่งผลให้องค์การมีความยืดหยุ่น ซึ่งเอื้ออ�ำนวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ภายใต้บริบทของการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ และปรับหลักสูตร
ให้สามารถตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตส�ำหรับรองรับการพัฒนาตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเหมาะสม
บทความนี้เน้นน�ำเสนอเกี่ยวกับข้อโต้แย้งทางทฤษฎีเป็นหลัก จึงก่อให้เกิดจุด
อ่อนเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษามาก่อน อันแตกต่างจากการ
วิจยั เชิงประจักษ์เกีย่ วกับการน�ำหลักปรัชญาดังกล่าวไปใช้ในการบริหารองค์การธุรกิจ
(Kantabutra & Winit, 2016 : 181-197 ; Rungruang & Ractham, 2016 : 198-216)
และการประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงพยาบาล (Himathongkam & Vannapruegs,
2016 : 148-163) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงถือว่าเป็นภารกิจแห่งอนาคตที่จะได้มีการน�ำ
แนวคิดข้างต้นไปใช้ในการศึกษาถึงสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขยายองค์ความรู้ด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกไปให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยัง
เป็นการค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน พร้อมกับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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