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การเปลี่ยนแปลงองค์การ : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Organizational Change : A Case Study of Ramkhamhaeng University
พรนัชชา พุทธหุน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์การ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงโดยเน้น
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็นหลักคือ (1) ด้านนโยบายซึ่งก�ำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (2) ด้านโครงสร้าง
องค์การ เพื่อรองรับนโยบายหรือการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และ (3) ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม
สถานการณ์ของสังคมที่แปรเปลี่ยนไป และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ส�ำหรับขอบเขตระยะเวลาที่ศึกษา มุ่งศึกษา
การเปลี่ยนแปลงภายใต้การบริหารของผู้บริหารใน 3 ยุค คือยุคแรก ช่วงปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ.2536 ยุคที่สอง ช่วง พ.ศ.
2537 - พ.ศ. 2550 และยุคปัจจุบัน ช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2557 ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทวิจัยเอกสาร
ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริหารแต่ละยุคมีวสิ ยั ทัศน์แตกต่างกัน นโยบายทีป่ รากฏมีทงั้ เชิงรุก เชิงตัง้ รับ และมีการสานต่อนโยบาย
ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ยุคแรก จะพบว่ามีนโยบายเชิงรับ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาจ�ำนวนนักศึกษาที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
มีการเปิดวิทยาเขตบางนามารองรับเป็นที่เรียนและมีการใช้เทคโนโลยีด้านวิทยุและวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้โอกาสนักศึกษา
ที่เรียนอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้มาฟังค�ำบรรยายที่มหาวิทยาลัย ยุคที่สอง เป็นยุคที่มีนโยบายเชิงรุก โครงสร้างองค์การจึง
หลากหลายซับซ้อน มีการก่อตัง้ หน่วยงานใหม่ 40 หน่วยงานเพือ่ รองรับพันธกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย และจะมีการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออันส�ำคัญเพื่อด�ำเนินการให้บรรลุสู่พันธกิจนั้นๆ ของ
มหาวิทยาลัย ส่วนยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่มีการสืบสานนโยบายส�ำคัญจากยุคก่อน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงเข้าสูส่ มาคมอาเซียนของไทยมีการปรับเปลีย่ นระบบเกรดจากเดิม คือ GPF ให้เป็นระบบเกรดแบบสากล
คือ ABCD ทั้งมีการเปิดสอนภาษาต่างๆในกลุ่มอาเซียนให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปด้วย
ค�ำส�ำคัญ: นโยบาย โครงสร้างองค์การ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Abstract

The purpose of this research is to study the organizational change occurred in Ramkhamhaeng
University. The research is designed to employ a qualitative method in conducting the study. Three
main topics are focused, i.e. policy, as a guideline to direct the university, organizational change, as a
administrative tool to cope with future challenges, and innovations and technology, as a tool to
accomplish administrative goals. Also, three periods of times are selected to explore, i.e. 1) during B.E.
2526 – 2536, 2) during B.E. 2537 – 2550, and 3) during B.E. 2551 – 2557. The research has found that
each university’s administrators had different strategies and visions to run the university and also to
cope with the changes. Consequencely, different policies, i.e. offensive policy, defensive policy and
incremental policy, were initiated. During the first period, the defensive policy had been implied in
order to cope with enormous amount of students enrolled in the university. Bangna campus was an
example of structural change to meet the goal. And also, the university had to take advantage from
radio and television broadcasting to serve those who were not able to sit in classes. While during the
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second period, offensive policy was employed. Structural differentiation was created as effective tools.
Forty organizations were created to cope with new administrative goals. Also, innovations and new
technology were initiated and played major roles to fulfill the goals. The policy run by administrators
at present, seems to be an incremental one. They deliberately carried on ancestor’s important policies
and also tried to adapt them to confront a new challenge, the ASEAN community. The grading system
has been changed from GPF to ABCD. Also, ASEAN language programs are actively constructed for
students and those who are interested, as well.
Keywords: Policy, Organizational structure, Innovations and technology

1. บทน�ำ

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงจัดเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ เป็นองค์การทางสังคมซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง พ.ศ. 2514 มีจุดมุ่งหมายเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา มีการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไม่มีการสอบคัดเลือกและไม่จ�ำกัด
จ�ำนวน ท�ำให้จ�ำนวนนักศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงจึงได้เปิดวิทยาเขตบางนาในปี
พ.ศ. 2527 เพื่อรองรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค มีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคในปี พ.ศ. 2538 ขยายการศึกษาในหลายจังหวัด
ทั่วประเทศไทย ทั้งยังขยายการศึกษาไปสู่ต่างประเทศ อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งที่ส่วน
กลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน โดยยึดหลักการให้บริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 5 ประการ คือ (1) การจัดการเรียนการสอน
(2) การวิจัย (3) การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และ (4) การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
เพิ่มภารกิจที่ (5) คือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชา “ความรู้คู่คุณธรรม” ให้
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงทุกระดับ ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่ทุกคนจะต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่เก็บค่า
หน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงด�ำเนินภารกิจมาเป็นเวลา 40 กว่าปี โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษาแบบ
ตลาดวิชา มีปรัชญาการด�ำเนินงานที่เน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยมี
จุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เนื่องจากภารกิจที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงด�ำเนินมา
ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำ (อธิการบดี) ภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 9 คน จากการเปลี่ยนแปลง
ผูน้ �ำส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบายและแนวทางการบริหารงาน การพัฒนาองค์การ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจน
วิธกี ารด�ำเนินงานภายในองค์การ เช่น การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั งิ าน โดยน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด�ำเนินงานเพือ่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมขององค์การ หากพิจารณาเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ คือช่วง
ปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีการปฏิรปู ระบบราชการส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในแวดวงการศึกษาและหลังจาก
การปฏิรูประบบราชการในปีพ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้ท�ำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย พบว่าอุปสรรค (Threats) ขององค์การมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากการปรับตัวที่ไม่ทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง และนโยบายเปิดเสรีทางการจัดการศึกษาท�ำให้เกิดการแข่งขันสูง อีกทั้งมาตรการจ�ำกัดขนาดก�ำลังคนของ
ภาครัฐส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงอีกด้วย
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการเปลีย่ นแปลงองค์การมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ในประเด็น การเปลีย่ นแปลงด้านนโยบายซึง่ ก�ำหนดทิศทางของการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างองค์การ เพือ่ รองรับนโยบาย
หรือการน�ำนโยบายไปปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์และเพื่อ
ความอยู่รอดขององค์การ อีกทั้งสามารถรองรับระบบการประเมินผลด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
ระบบราชการ ตลอดจนนโยบายทางด้านการศึกษา ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในสังคมยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ ประเภทวิจยั เอกสาร ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการเปลีย่ นแปลง
ของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงใน 3 ยุคหลักๆ ดังนี้คือ
		 ยุคแรก
ช่วงปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536
		 ยุคที่สอง
ช่วงปี พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2550
		 ยุคปัจจุบัน
ช่วงปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2557

นิยามศัพท์เฉพาะ

องค์การ หมายถึง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การเปลีย่ นแปลงองค์การ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงในองค์การมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
แก้ปัญหาหรือปรับองค์การให้ก้าวหน้า
ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ซึ่งท�ำหน้าที่ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		 ยุคแรก
หมายถึง ยุคของการบริหารงานของผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ.2536
		 ยุคที่สอง
หมายถึง ยุคของการบริหารงานของผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2550
		 ยุคปัจจุบัน
หมายถึง ยุคของการบริหารงานของผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2557
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย หมายถึง การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเป้าหมายส�ำคัญที่ผู้บริหารในแต่ละยุค
ก�ำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง หมายถึง การก่อตั้ง ตลอดจนการจัดองค์การในระดับต่างๆ เช่น คณะ ส�ำนัก
สถาบัน ฯลฯ เพื่อผลักดันให้นโยบายบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้ภารกิจต่างๆ ตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�ำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงองค์การมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้าง
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3
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2. ท�ำให้ทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
3. เพื่อเสนอแนะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ใช้เป็นแนวทางการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์การ การ
พัฒนาองค์การ พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการพัฒนา การเรียนการสอนวิชาการ
วิเคราะห์องค์การที่รับผิดชอบอีกด้วย

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ
ความหมายของค�ำว่า องค์การได้มีนักวิชาการได้สรุปไว้ที่ส�ำคัญๆ มีดังต่อไปนี้
Stephen P. Robbins (อ้างถึงใน พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์, 2548, หน้า 1) ให้ความหมายองค์การว่าหมายถึง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านั้นต่างก็มีหน้าที่ของตน
Kast and Rosenzweig (อ้างถึงใน พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์, 2548, หน้า 1) อ้างว่าองค์การหมายถึงสิ่งเหล่านี้
(1) การรวมตัวของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน (2) เป็นระบบของสังคมที่มีการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (3) เป็นระบบ
ของเทคโนโลยีที่ถูกรวบรวมมาใช้ในกรณีต่างๆ (4) เป็นการรวมตัวกันและมีปฏิกิริยาร่วมกัน อันเป็นผลมาจากโครงสร้าง
ขององค์การ
จากความหมายขององค์การดังกล่าวข้างต้น พอสรุปความหมายของค�ำว่า “องค์การ” ได้ดังนี้ องค์การคือกลุ่ม
คนที่รวมตัวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการท�ำกิจกรรมหรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีการจัดโครงสร้างของกิจกรรมออก
เป็นประเภทต่างๆ มีการแบ่งงานให้แก่สมาชิกในองค์การด�ำเนินการหรือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ตามที่ก�ำหนดไว้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational change)
การเปลีย่ นแปลง (change) เป็นสาเหตุสำ� คัญทีผ่ บู้ ริหารหรือผูน้ ำ� องค์การตัดสินใจท�ำการพัฒนาองค์การ เพราะ
เมื่อสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ทุกองค์การจะต้องพยายามปรับตัวตามให้เหมาะสมและสอดคล้อง โดยทุกองค์การ
ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ให้ความเห็นว่าเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์การหรือพยายามปรับองค์การให้กา้ วหน้า โดยอาศัยการวิเคราะห์ปญ
ั หา
การวางแผนและด�ำเนินการจัดการสร้างวัฒนธรรมองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
จะใช้เทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา และการวิจัยปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์การในทิศทางที่ต้องการและอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ทองใบ สุดชารี (2551) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงองค์การ หมายถึง ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
จากสภาพทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ไปสูส่ ภาพทีอ่ งค์การพึงประสงค์ เพือ่ ให้สามารถด�ำรงอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภากรณ์ (2550) การเปลี่ยนแปลงองค์การคือ การปรับเปลี่ยนพันธกิจ การลงทุน โครงสร้าง
เทคโนโลยี ระบบงาน วิธกี าร หรือกระบวนการในการท�ำงานในทุกๆ เรือ่ งทัง้ ทีเ่ ป็นกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน
และกระบวนการย่อย รวมทั้งการปรับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2550, หน้า 251) ระบุว่าโดยพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงได้แก่ บุคลากร กลุ่ม
และองค์การ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) อ้างว่าปัจจัยที่เป็นตัวแปรในการเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แก่ (1) การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Changing structure) จากโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแบบแคบ (Narrow Structure) หรือ
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แบบสูง ที่มีการประเมินท�ำได้ไม่สะดวก แต่ลักษณะขององค์การในยุคปัจจุบัน (Modern) แนวโน้มเป็นสายการบังคับ
บัญชาค่อนข้างยาว ซึ่งท�ำให้การสั่งการ การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบและรูปแบบกว้าง (Wide structure)หรือแบบ
แนวราบ มีการกระจายอ�ำนาจจากผูบ้ ริหารระดับสูงมาสูผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชามากขึน้ ท�ำให้การท�ำงานสะดวกขึน้ มีความคล่อง
ตัวสามารถแสดงความคิดเห็นหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ท�ำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ (2) การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี (Changing technology) เนื่องจาก เทคโนโลยีปัจจุบันมีความก้าวหน้าและราคาถูก ท�ำให้องค์การต่างๆ หัน
มาใช้อุปกรณ์อัตโนมัติมากขึ้น และปัจจุบันวิวัฒนาการด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (software) มีความ
ก้าวหน้ามาก อุปกรณ์การสื่อสาร เช่นเส้นใยแก้วน�ำแสง ดาวเทียม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น (3) การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Changing the physical setting) เรื่องรูปแบบของการท�ำงาน รวมถึงการออกแบบสถานที่
ย่อมมีผลต่อการกระท�ำกิจกรรมขององค์การ การจัดผังองค์การ ผังส�ำนักงานมีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงภายในองค์การ
และประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคคล (Individual performance) มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์การด้วย และ(4)
การเปลี่ยนแปลงบุคคล (Changing people) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงพนักงาน มีผลกระทบต่อการ
ท�ำงานของกลุ่ม มีผลกระทบต่องานขององค์การ เช่นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นโยบาย และกฎระเบียบในการบริหาร
อาจเปลีย่ นไปตามนโยบายของผูบ้ ริหาร มีผลต่อการตัดสินใจของผูร้ ว่ มงาน มีผลกระทบต่อการติดต่อสือ่ สารภายในองค์การ
เป็นต้น
ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2549) กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ต้องการความส�ำเร็จขององค์การ
ซึ่งถือเป็นฐานในการคิดเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงมิใช่อาการผุดขึ้นของความคิดหรือสัญชาตญาณ หากแต่มีสัญญาณ
บ่งชี้หรืออาจมาจากการประเมินผลงานขององค์การ หรือมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุที่มีอิทธิพล
เพียงพอทีท่ ำ� ให้ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงองค์การเพือ่ ความอยูร่ อหรือต้องการให้องค์การมีประสิทธิภาพทีจ่ ะแข่งขันกับองค์
การอื่นๆ ได้
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการที่องค์การจะปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการใหม่ๆ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาพแวดล้อมภายนอกอื่นๆ หรือจากกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลง
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548, หน้า 308) ได้แบ่งรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การ
เปลี่ยนแปลงแบบขั้นบันได (Radical change or frame-breaking change) หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการแปร
สภาพ (ปฏิรูป) เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะส�ำคัญขั้นพื้นฐานขององค์การ เช่น จุดมุ่งหมาย ค่านิยม และ (2) การ
เปลีย่ นแปลงส่วนเพิม่ (Incremental change) เป็นการเปลีย่ นแปลงซึง่ เป็นไปตามวิวฒ
ั นาการทางธรรมชาติขององค์การ
ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีภาวะที่ล้มเหลวค่อนข้างน้อย เช่น การแนะน�ำเทคโนโลยีใหม่ ระบบใหม่ กระบวนการใหม่ เกิด
จากการค่อยๆ ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548, หน้า 312) อ้างว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งผลท�ำให้องค์การต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment force) เกิดจากเจ้าของกิจการ
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร และวัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์การบริหารและกิจกรรมขององค์การ และอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment force) เกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ
กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี อิทธิพลจากต่างประเทศทีส่ ำ� คัญคือสภาพแวดล้อมจากงานซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินงานและ
ผลการปฏิบัติงานขององค์การ
จากความหมาย ค�ำว่า “การเปลี่ยนแปลง”ที่นักวิชาการต่างๆ กล่าวไว้อย่างหลากหลาย สรุปได้ว่า การ
เปลีย่ นแปลงเป็นสภาพการณ์ทอี่ งค์การในยุคปัจจุบนั จะหลีกเลีย่ งไม่ได้ ผูบ้ ริหารหรือผูน้ ำ� ต้องพยายามหาวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้
องค์การมีความยืดหยุน่ เพือ่ พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง อีกทัง้ จะต้องสร้างบรรยากาศในการท�ำงาน ท�ำให้บคุ ลากรภายใน
องค์การทุกคนมีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
5
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ในอนาคต
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและแผน
ความหมายของค�ำว่า “นโยบาย”
ค�ำว่า “นโยบาย” ในภาษาไทยตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้วา่ เป็น
“หลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด�ำเนินการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Policy”
แผน (Plan) หมายถึงวิธีการกระท�ำที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า มีลักษณะส�ำคัญคือ จะต้องเกี่ยวกับอนาคต เกี่ยวข้อง
กับการกระท�ำ มีวัตถุประสงค์ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับองค์การและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แผนอาจมีลายลักษณ์อักษรหรือ
ไม่มลี ายลักษณ์อกั ษรก็ได้ แผนทีม่ ลี ายลักษณ์อกั ษรประกอบด้วยแผนงาน (Program) และโครงการ (Project) (อรัสธรรม
พรหมมะ, 2552, หน้า 137)
ในการด�ำเนินงานขององค์การทุกๆ องค์การ ต้องมีการก�ำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการด�ำเนินการ รวมทั้ง
แผนงานเพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามทิศทางหรือเป้าหมายในการด�ำเนินงานขององค์การนั้นๆ ซึ่งอาจกล่าวให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้นว่า นโยบาย หมายถึงทิศทางหรือเป้าหมายในการด�ำเนินงานขององค์การซึ่งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการบริหาร
งานขององค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารหรือผู้น�ำองค์การ
ผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อาจใช้ค�ำว่า ผู้บริหารหรือผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการ
ก�ำหนดกระบวนการเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ ทีส่ ำ� คัญในองค์การ องค์การจะเปลีย่ นแปลงอะไร ผูบ้ ริหารจะต้องพิจารณา
จากองค์ประกอบ 3 ด้านคือ (ทองใบ สุดชารี, 2551, หน้า 376 )
1. ด้านบุคคล เป็นการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ ทักษะด้านภาวะผู้น�ำ ทักษะด้านการสื่อสาร และ
ลักษณะส�ำคัญของมนุษย์
2. ด้านโครงสร้าง เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกต่างๆ ขององค์การเช่น นโยบาย และกฎ
ระเบียบ
3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีขององค์การเป็นปัจจัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกระบวนการในการท�ำงาน ที่ช่วย
ให้สมาชิกขององค์การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Samuel C. Certo (อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี, 2551 หน้า 377) วิเคราะห์ถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่
ท�ำให้องค์การเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย 3 ประเภทคือ
1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นประเภทที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ และพัฒนาเทคโนโลยีของ
องค์การในระบบการบริหารงานขององค์การ
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการปรับปรุงโครงสร้างที่เดิมขององค์การใหม่ ให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกันยิ่งขึ้น
3. การเปลีย่ นแปลงบุคลากร เป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ น้นมิตกิ ารเปลีย่ นแปลงสมาชิกขององค์การ หรืออาจเรียก
ว่าเป็นการพัฒนาองค์การ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรัชยา ศิริวัฒน์ (2555) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ (1) การเปลีย่ นแปลงในระบบราชการของกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมในมิติโครงสร้างองค์การใช้รูปแบบเดียวกันคือ การจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่
และการออกแบบโครงสร้างองค์การใช้หลักการแบ่งตามกลุ่มภารกิจ และการจัดกลุ่มภารกิจมีทั้งส่วนที่เหมาะสมและ
ไม่เหมาะสม กล่าวคือ การรวมกลุ่มภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมเหมาะสม แต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยการ
รวมกลุ่มภารกิจยังไม่เหมาะสม (2) ผลของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการของกระทรวง มหาดไทยและกระทรวง
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อุตสาหกรรมในมิติโครงสร้างองค์การ มิติรูปแบบและวิธีการบริหารงาน และมิติวัฒนธรรมองค์การ ส่งผลให้องค์การมี
ประสิทธิผลทั้งในด้านการบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร และด้านการปรับตัวขององค์การ
วรวิทย์ จินดาพล (2550) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงขององค์การวิชาชีพ : กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาศัยกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ 6 ประการ คือ โครงสร้างองค์การ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดองค์การแบบเป็นทางการ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิธกี ารวิจยั เอกสารและการวิจยั ภาคสนาม วิธกี ารรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุม่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึง่ มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 4 แห่งเป็นกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบ
ว่า การเปลีย่ นแปลงองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฎทัง้ 4 แห่ง มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการศึกษาทีก่ ำ� หนด
ไว้ทุกด้านคือ โครงสร้างองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดองค์การแบบเป็นทางการ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลการวิจัยยังพบอีกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 4 แห่งมีกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงทีแ่ ตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มีกระบวนการเปลีย่ นแปลงในด้านโครงสร้างองค์การ
โดยเน้นการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยเน้นภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำสูง
มีความสามารถในการบริหารจัดการให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและก�ำหนดนโยบายทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
จัดสรรทุนการศึกษาส�ำหรับคณาจารย์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการท�ำผลงานทางวิชาการ การเร่งรัดให้บุคลากร
มีโอกาสพัฒนาตนเองในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
โดยเน้น 2 ด้านคือยุทธศาสตร์การพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
มียุทธศาสตร์ที่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
ทุนการศึกษาต่อในระดับสูง ทุนการจัดท�ำผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย และทุนการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจาก
เอกสารปฐมภูมิ คือ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มติทปี่ ระชุมทีป่ รึกษาสภามหาวิทยาลัย (ทปม.) มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.มร.) ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และเอกสารทุตยิ ภูมิ คือ หนังสือ
วิชาการเกี่ยวกับองค์การ แนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหารองค์การ ค�ำกล่าวและโอวาทในงานปฐมนิเทศนักศึกษา
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง รายงานผลการพัฒนามหาวิทยาลัย สารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น
แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี รายงานประจ�ำปี จัดท�ำโดยงานวิจยั สถาบัน กองแผนงาน ส�ำนักงานอธิการบดี วารสารมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง หนังสือครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เอกสารคณะ/ส�ำนัก/สถาบัน และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การประมวลวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงองค์การมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงใน 3 ยุคคือ ยุคแรก
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536 ยุคที่สอง พ.ศ. 2537 – 2550 และยุคปัจจุบัน พ.ศ. 2551 – 2557 โดยเน้นการเปลี่ยนแปลง
องค์การมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงใน 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายในการบริหาร ด้านโครงสร้างองค์การ และด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงจากการบริหารองค์การของทั้ง
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3 ยุค โดยผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยการคัดเลือกข้อมูล จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ข้อมูล แล้วน�ำผลการวิจัยไปเขียนเป็นรายงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป

3. ผลการวิจัย

ยุคแรก (พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536) เป็นยุคที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มของจ�ำนวนประชากรในยุค “Baby
Boom” (พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2507) และความต้องการที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองของเยาวชน
ท�ำให้จำ� นวนนักศึกษาเพิม่ ขึน้ อย่างมากมายซึง่ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการขององค์การ นัน่ คือมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
จ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว จากแรงกดดันดังกล่าว นโยบายของผู้บริหารในยุคนี้จึงมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นที่
การจัดหาที่เรียนให้นักศึกษาจ�ำนวนมากได้มีโอกาสเข้ามาฟังค�ำบรรยาย และผู้บริหารในยุคนั้นจึงได้ผลักดันให้สามารถ
เปิดวิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ – สุวรรณภาศรี หรือวิทยาเขตบางนาได้ส�ำเร็จในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2527
ขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาจ�ำนวนมากที่ไม่สามารถเข้านั่งฟังค�ำบรรยายที่มหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยจ�ำเป็น
ต้องหาทางให้บริการกับนักศึกษาเหล่านั้นด้วย นโยบายด้านนี้ที่ส�ำคัญ ในยุคแรก จึงเป็นยุคที่ผู้บริหารมุ่งให้ความส�ำคัญที่
การส่งเสริมการเขียนต�ำรา และการผลิตต�ำรา รวมทั้งสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่นการสอนทางไกลผ่านวิทยุ วิทยุ
โทรทัศน์ และการจัดอาจารย์สัญจรไปบรรยายสรุปให้นักศึกษาในจังหวัดต่างๆ
ยุคที่สอง (พ.ศ. 2537 – 2550) เป็นยุคที่มีผู้บริหารชุดเดียวกันอยู่ในต�ำแหน่งเป็นระยะเวลา 12 ปีต่อเนื่องกัน
ท�ำให้สามารถก�ำหนดนโยบายเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิผล จากแนวนโยบายที่ผู้บริหารเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
คู่คุณธรรม ยุคนี้จึงได้ก�ำหนดให้ผู้ที่จะเป็นบัณฑิตจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจัดให้มกี ารเรียนการสอนโดยไม่คดิ ค่าหน่วยกิต ทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีเนือ้ หา
เน้นที่การสอนให้นักศึกษานอกจากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพแล้ว ยังสอนให้รู้จักที่จะน�ำเอาความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและสังคมบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมอีกด้วย
นโยบายการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาไปสู่ปวงชนมีการน�ำไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังในยุคนี้ ซึ่งเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่างๆ
รวม 22 จังหวัดเพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในชนบทสามารถเข้ารับการศึกษาได้โดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่กรุงเทพมหานคร
และยังสามารถช่วยเหลืองานการของทางบ้านได้ในขณะเดียวกัน ท�ำให้ลดภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างมาก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างประเทศใน 32 ประเทศได้ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้
เท่าเทียมกันทั่วโลก ตามนโยบายที่ต้องการผลักดันให้มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่ง
หนึ่งของโลก นั่นเอง
มีการจัดตัง้ โครงสร้างองค์กรใหม่ทมี่ คี วามหลากหลายในรูปของคณะ/ส�ำนัก/สถาบัน/ศูนย์และสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติรวม 40 หน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจใหม่ๆ ตามนโยบายดังกล่าว
ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทผี่ บู้ ริหารยุคนีไ้ ด้นำ� มาประยุกต์ใช้เพือ่ ผลักดันให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุ
สู่เป้าหมายทีหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการเรียนการสอนในระบบใหม่ เพื่อที่จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความ
เป็น e – University หรือมหาวิทยาลัยที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั่นเอง
ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2551 - 2557) จากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดต่างๆ ที่
พัฒนาจากวิทยาลัยครู และมีการเปิดการเรียนการสอนในคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเปิดสอนอยู่ ท�ำให้แนวโน้ม
ของนักศึกษาทีส่ มัครเข้ารับการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรามค�ำแหงลดน้อยลง ซึง่ มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นอุปสรรคต่อองค์การ
จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นองค์การเพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับองค์การการศึกษาอืน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบาย
ของผู้บริหารจึงเน้นที่การด�ำรงอยู่และค่อยๆ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ พร้อมๆ กัน ยุคนี้มหาวิทยาลัยได้
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ด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของทุกคณะให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เปิด
การสอนภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา รวมทั้งภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เปิดการเรียนการสอน
วิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอาเซียนและสอดแทรกความรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียนในกระบวนวิชาต่างๆ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประชาคมอาเซียนผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4. สรุปและอภิปรายผล

งานวิจัยนี้พบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงในยุคแรก (พ.ศ. 2526 – 2536) เป็นยุคที่ได้รับผลกระทบจาก
การที่นักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นจ�ำนวนมาก จัดว่าเป็นยุคบุกเบิก ท�ำให้ผู้บริหารในสมัยนั้นต้องมีการ
ปรับตัวในลักษณะของการตัง้ รับ มีการปรับนโยบายโดยการตัดสินใจในการขยายสถานศึกษาเพิม่ ขึน้ อีก 1 แห่งเพือ่ รองรับ
จ�ำนวนนักศึกษาทีส่ นใจเข้ามาเรียน สอดคล้องกับที่ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ทีก่ ล่าวไว้วา่ กระบวนการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นในองค์การ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การหรือพยายามปรับองค์การให้ก้าวหน้าโดยอาศัย
การวิเคราะห์ปญ
ั หา การวางแผน และด�ำเนินการจัดสร้างวัฒนธรรมองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนวัตกรรมทีผ่ บู้ ริหาร
น�ำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งนโยบายของผู้บริหารในยุคแรก คือ เน้นการผลิตต�ำราใหม่ๆ การผลิตใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ต�ำรา ต�ำราที่ศึกษาด้วยตัวเอง คู่มือ หนังสืออ่านประกอบ ส�ำหรับการให้บริการนักศึกษาที่ไม่สามารถ
เข้ามาฟังค�ำบรรยาย มหาวิทยาลัยใช้วิทยุกระจายเสียงกับวิทยุโทรทัศน์ เทปค�ำบรรยาย เป็นต้น
ในยุคที่สอง (พ.ศ. 2537 – 2550) นั้น ผลจากการที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินนโยบายเชิงรุก ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวอย่างมาก มีการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรใหม่ที่มีความหลากหลายในรูปของคณะ/ส�ำนัก/
สถาบัน/ศูนย์และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติรวม 40 หน่วยงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจใหม่ๆ ตามนโยบายดังกล่าว
และมีการน�ำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง เป็นยุคทีม่ กี ารจัดตัง้ องค์การ
เพือ่ รองรับนโยบายเชิงรุก มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์การพร้อมกับมีการพัฒนาองค์การครัง้ ใหญ่ สอดคล้องกับทองใบ
สุดชารี (2551, หน้า 376) ที่กล่าวว่าการที่องค์การจะเปลี่ยนแปลงอะไรผู้บริหารจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน
โครงสร้าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกต่างๆ ขององค์การ เช่นนโยบาย และกฎระเบียบ เป็นต้น
ส่วนนวัตกรรมทีผ่ บู้ ริหารน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายแห่งนโยบายของผูบ้ ริหารในยุคนี้ มีการน�ำ
เอานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน นอกจากต�ำรา
และสือ่ โทรทัศน์อย่างในยุคแรกแล้ว ยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ ท�ำให้การเรียน
การสอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้โดยตรง ทั้งระบบ E–book, E–Learning, E–Testing, Course on Demand เป็นต้น
ในยุคปัจจุบนั (พ.ศ. 2551 - 2557) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้รบั ผลกระทบจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตั น์
ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม มีองค์การทางด้านการศึกษาเข้ามาเป็น
คู่แข่งจ�ำนวนมาก ท�ำให้แนวโน้มจ�ำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเข้าศึกษาอาจจะลดลง พบว่าผู้บริหารน�ำ
นโยบายและแผนการด�ำเนินงานของทัง้ สองยุคมาปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์และพันธกิจให้สอดรับกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
สอดคล้องกับแนวคิดของปัณรส มาลากุล(2555).ที่กล่าวถึงขั้นตอนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ว่าควรพิจารณาสิ่งที่ประกอบ
ด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ตา่ งๆ พิจารณาถึงตัวแปรต่างๆ ซึง่ ได้แก่ สภาพและ
กระแสสังคม ชุมชนที่ล้อมรอบองค์การ สภาพของคู่แข่ง นโยบายในยุคนี้จึงเป็น นโยบายเชิงปรับเปลี่ยน โดยเปรียบเทียบ
นโยบายในแต่ละยุคเพือ่ หาจุดเปลีย่ น เช่นด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของทุกคณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปรับเปลีย่ นระบบเกรด เปิดสอนภาษาต่างประเทศทีห่ ลากหลายภาษา รวมทัง้ ภาษาในกลุม่
ประชาคมอาเซียน
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เนือ่ งจากในการด�ำเนินงานขององค์การทุกๆ องค์การ ต้องมีการก�ำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการด�ำเนิน
การ รวมทั้งแผนงานเพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามทิศทางหรือเป้าหมายในการด�ำเนินงานขององค์การนั้นๆ ซึ่งอาจกล่าว
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า นโยบาย หมายถึงทิศทางหรือเป้าหมายในการด�ำเนินงานขององค์การซึ่งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จใน
การบริหารงานขององค์การ โดยการน�ำนโยบายไปปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ ฉะนั้น เพื่อให้การพัฒนาองค์การเป็น
ไปอย่างมีเอกภาพ นอกจากจะต้องให้ข้อมูลข่าวสาร และเปิดโอกาสให้สมาชิกขององค์การเข้ามีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอธิการบดีหรือผู้บริหารกลุ่มเล็กๆ เพียงกลุ่มเดียว
2. ยุคใดที่มีผู้บริหารที่ด�ำเนินนโยบายเชิงรุก มีการสร้างความหลากหลายให้กับโครงสร้างขององค์การ
หน่วยงาน อาคารสถานที่เกิดขึ้นมากมาย แต่ถ้าในยุคของผู้บริหารคนต่อๆ มาไม่สามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ก็จะส่งผลเสียโดยรวมทั้งในแง่ของงบประมาณที่ทุ่มเทไปและความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย
3. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปรียบได้เสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย แต่ก็ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ไม่ว่าจะต้องพิจารณาเรื่อง
ต้นทุนที่บางเทคโนโลยีต้องใช้งบประมาณในการด�ำเนินการจ�ำนวนมาก แต่ไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
และเทคโนโลยีบางประเภทก็ล้าหลัง ตกยุคไปอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการท�ำวิจัยสถาบันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยได้พฒ
ั นาไปมากด้านโครงสร้างองค์การ แต่บคุ ลากรหลายส่วนยังขาดความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ภารกิจใหม่ๆ ให้ลุล่วงด้วยดี ทั้งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากระบบ PC มาเป็นระบบแท่ง ปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล�้ำและ
ไม่เป็นธรรมในความรูส้ กึ ของบุคลากรก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนขึน้ และในขณะเดียวกัน รัฐบาลพยายามจ�ำกัดอัตราข้าราชการ
จ�ำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่รับเข้ามาทดแทนก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยที่ทั้งรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเองก็ยังขาด
แนวทางที่ชัดเจนในการบริหารบุคลากรกลุ่มนี้

5. กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์การ : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง นี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและบุคลากรหลายฝ่ายด้วยกัน
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงที่ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยในการท�ำวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณะรัฐศาสตร์ทไี่ ด้ประสานเรือ่ งทุนการวิจยั ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าทีค่ ณะรัฐศาสตร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ ส�ำนัก
เทคโนโลยีการศึกษา ส�ำนักหอสมุดกลาง งานประชุม กองกลางและกองแผนงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ส�ำคัญ
และจ�ำเป็นยิ่งในการวิจัย
หากมีข้อติที่อาจเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการท�ำวิจัย หรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ หรือ
ประเด็นที่ไม่ชัดเจนใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยความขอบพระคุณยิ่ง และหากงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อดีอยู่ ผู้วิจัยใคร่ขอมอบให้
แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน นับตั้งแต่รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีคนปัจจุบันที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด
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