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การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ ประเทศไทย . ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความมันคง
่ มังคั
่ ง่
และยังยื
่ นนัน้ กล่าวได้ว่า เป็ นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษาถือเป็ นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน งานวิจยั และการ
บริการวิชาการสูส่ งั คมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็ นต้องปรับรูปแบบการดาเนินงาน สรรหาแหล่งทุนเพื่อ
เป็ น การเตรียมความพร้อมกับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนัน้ การน าเครื่องมือการพัฒ นาองค์ก ารในรูป แบบต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกาหนดกลยุทธ์องค์การจึงมีความจาเป็ นเพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ง
การประกอบการประสบความสาเร็จ
: มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ, การพัฒนาองค์การ, ประเทศไทย 4.0
ABSTRACT
Thailand Economy’s Structural Transformation to Thailand 4.0 according to the Government
policy for creating security, prosperity and sustainability is involved all parties. Educational institution is
one of the major mechanism, especially university, to develop and create strength from within through
teaching and learning, research and academic services. The universities need to adjust their activities and
seek for the new source of funds to be ready for the changes. Therefore, organization interventions are
necessary, particularly strategic development, to implement to the universities in order to transform
successfully the university toward entrepreneurial university
Keywords : Entrepreneurial University, Organization Development, Thailand 4.0

บทนา
รัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี พณ พล
เอกประยุทธ จันทร์โอชา กาหนดวิสยั ทัศน์ เชิงนโยบายใน
การพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศว่า “มัน่ คง มัง่ คัง่ และ

ยังยื
่ น” โดยมีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนป ริ ปู ประเทศ
ในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไข ปรับแก้ จัดระบบ กาหนดทิศทาง
และสร้า งแนวทางในการพัฒ นาประเทศให้เจริญ ขึ้น ให้
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สามารถรับ มื อ กั บ โอกาสและภั ย คุ ก คามแบบใหม่ ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ ได้
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประเทศไทย . ่งึ ถือเป็ นการ
ปรับ โครงสร้า งเศรษฐกิจ และสัง คมใหม่ ให้ไ ปสู่ Value –
Based Economy ห รื อ เศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ขั บ เค ลื่ อ น ด้ ว ย
นวัตกรรม Thairath Online (2017) โดยมีฐานแนวคิดจาก
การทามากได้น้อย เป็ นทาน้อยได้มาก หรือการเปลีย่ นจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สนิ ค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ภาคการศึกษาถือเป็ นฐานในการขับเคลื่อนสาคัญ
ส่ ว นหนึ่ ง ในการผลิ ต บุ ค ลากรให้ ต อบสนองวิส ัย ทั ศ น์
ดั ง กล่ า ว สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนบริบทให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยเน้ นการพัฒ นาองค์ค วามรูใ้ ห้สามารถนาไปป ิบตั ิได้
จริง เน้นการสร้างงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอบ
ความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ าหมายได้ การพั ฒ นาให้
มหาวิท ยาลัย ของไทยเป็ นมหาวิท ยาลัย ที่เน้ น การสร้า ง
แนวคิ ด แบบผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset)
และยกระดับมหาวิทยาลัยสูก่ ารเป็ น “มหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ (Entrepreneurial University)” จะช่ ว ยให้
รูปแบบทัง้ การเรียน การสอน และการทาวิจยั สามารถไปสู่
การพัฒ นานวัต กรรม ที่จ ะช่ ว ยยกระดับ ทัง้ ด้ า น สัง คม
เศรษฐกิ จ และประเทศอัน จะสอดคล้ อ งกับ การพัฒ นา
ประเทศสืบไป
ประเทศไทย
ประเทศไทยพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่อดีตในยุคแรก หรือ ประเทศไทย . ่งึ เน้นการทา
การเกษตร เช่น ผลิตและขายพืชสวนพืชไร่ ต่อมาพัฒนา
เป็ นประเทศไทย . เน้ นอุตสาหกรรมเบา เช่นการผลิต
และขายเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กระเปา หรือเครื่อง
เขียนต่างๆ จนพัฒ นามาถึงยุคปั จจุบ ัน (
) ่ึงจัดอยู่
ในช่วงประเทศไทย . โดยเน้นเป็ นอุตสาหกรรมหนักและ
การส่งออก เช่น การผลิตและขายเหล็ก รถยนต์ เป็ นต้น
จากที่ ก ารก าหนดรูป แบบเศรษฐกิ จ ที่ ผ่ า นมายัง ท าให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มรี ายได้ระดับปานกลาง จึงเป็ น
เหตุ ให้รฐั บาลจัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ช าติเพื่อการพั ฒ นา

โครงสร้า งเศรษฐกิจ ใหม่ (New Engine of Growth) หรือ
ประเทศไทย . ่งึ เป็ นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม ให ม่ ใ ห้ ไ ป สู่ Value – Based Economy ห รื อ
เศรษฐกิ จ ที่ ข ับ เคลื่ อ นด้ ว ยนวัต กรรม Thairath Online
(
) ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า ประเทศไทย .
ประกอบด้วย แนวคิดสาคัญ คือ
1. การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from
Within) ่ึ ง การสร้า งความเข้ ม แข็ง จากภายในมี ก ลไก
ขับเคลื่อนอยู่ ส่วนหลัก คือ
• การยกระดั บ นวัต กรรม (Innovation Driven
Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ
• การสร้า งสัง คมที่ ม ี จิต วิญ าณของความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)
• การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย
(Community Driven Proposition)
่ึง ทัง้ 3 กลไกนี้ ต้ อ งขับ เคลื่อ นไปพร้อ มๆ กัน การ
ยกระดับ นวัต กรรมเมื่อ รวมกับ การสร้างแนวคิด ของการ
สร้า งสัง คมที่ม ีจิต วิญ ญาณผู้ป ระกอบการจะเอื้อ ให้ ก าร
จัดสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และความคิ ด สร้า งสรรค์ ต่ า งๆ ในส่ ว นการสร้า งความ
เข้ม แข็ง ของชุ ม ชนและเครือ ข่า ยจะเป็ นการสร้า งความ
เข้ ม แข็ง ในระดับ ฐานรากหรือ ชุ ม ชน เมื่ อ ผนวกความ
เข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่มจี ติ วิญญาณ
ผูป้ ระกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลีย่ นสถานะของ
ผู้ค นในสังคม (Social Mobility) ผ่ านการสร้างสังคมแห่ ง
โอกาส (Society with Opportunity) ควบคู่ไปกับการสร้าง
สังคมทีส่ ามารถ (Society with Competence)
2. ความเชื่อมโยงสู่โลก (Connect to the World) เมื่อ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิด ความ
เข้ ม แข็ ง แล้ ว การเชื่ อ มโยงภายนอก (Connect to the
World) เป็ นสิง่ ที่ต้องดาเนินควบคู่กนั ไป ่งึ ในส่วนนี้ เป็ น
การมองระบบเชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับด้วยกัน คือ
• Domestic Economy เศรษฐกิจภาย ในประเทศ
• Regional Economy เศรษฐกิจภูมภิ าค
• Global Economy เศรษฐกิจโลก
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ ประเทศ
ไทย . ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความมันคง
่
มังคั
่ งและยั
่
งยื
่ น (Security, Prosperity and Sustainability)
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นัน้ จะทาให้สงั คมไทยเป็ นสังคมที่มคี วามหวัง (Hope) มี
ความสุข (Happy) และความสมานฉัน ท์ (Harmony) ได้
อย่างแท้จริง ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจึงมีค วามส าคัญ มหาวิท ยาลัย จึงถือ เป็ น กลไก
หนึ่ ง ในการพัฒ นาการสร้า งความเข้ ม แข็ง จากภายใน
(Strength from Within) ผ่ า นกระบวนการเรีย นการสอน
งานวิจยั และการบริการวิชาการสูส่ งั คมและอุตสาหกรรม
การพั นาองค์การ
นั ก ทฤษฎี อ งค์ ก ารได้ ใ ห้ นิ ย ามการพัฒ นาองค์ ก าร
(Organization Development) หรือ OD ไว้ม ากมาย อาทิ
Beer (1980) ว่าเป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นระบบรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ และวางแผนงาน รวมถึงการออกแบบเครื่องมือ
ในการเปลี่ยนแปลง และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ของบุคลากรในองค์การ Warner Burke (1982) กล่าวว่า
OD เป็ นกระบวนการที่มกี ารวางแผนเพื่อการเปลีย่ นแปลง
วัฒ นธรรมองค์ ก าร ด้ ว ยการน าแนวคิด การวิจ ัย และ
เครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในองค์การ Beckhard
(1969) การพัฒ นาองค์ ก าร คื อ ความพยายามในการ
วางแผน บริห ารจัด การตัง้ แต่ ร ะดับ ผู้ บ ริห ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลและความเข้มแข็งผ่านเครื่องมือพัฒนาองค์การ
(Organization Intervention) ภายในกระบวน การของ
องค์การบนพืน้ ฐานของความรูด้ า้ นพฤติกรรมศาสตร์
การพัฒนาองค์การ หมายถึง ความพยายามอย่างมี
แผน บริห ารจัด การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัวทั
่ ง้ ระบบ ตัง้ แต่ระดับบุคคล กลุ่ม และทัว่
ทัง้ องค์ก าร โดยมุ่งเน้ น การเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมของ
องค์ก ารเพื่อ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของ
องค์การ
การนาเครื่องมือพัฒ นาองค์การที่ถูกนามาใช้ใน
ปั จ จุ บ ัน เพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาองค์ ก ารหรือ เพื่อ ปรับ เปลี่ย น
องค์ ก ารให้ ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน ลักษณะ ดังนี้
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. เครื่อ งมือ การพัฒ นาองค์ ก ารด้ า นกระบวนการ
มนุ ษ ย์ (Human Process Intervention) ่ึ ง เกี่ ย วข้อ งกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและพลวัตกลุ่ม เช่น การสร้าง
ที ม งาน (Team Building) กระบวนการให้ ค าปรึ ก ษ า
(Consultation)
2. เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาองค์ ก ารด้ า นโครงสร้ า ง
เท ค โ น โล ยี (Technostructural Intervention) มุ่ ง เน้ น
เกี่ย วกับ เทคโนโลยีข ององค์ก าร เช่น การออกแบบงาน
(Work Design) วิธีก ารทางาน (Work Method) ออกแบบ
โครงสร้างองค์การ (Structural Design)
3. เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาองค์ ก ารด้ า นการจัด การ
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ (Human Resource Management
Intervention) มุง่ ไปทีบ่ ุคลากรในองค์การ โดยมุง่ หวังผลให้
ประสิทธิผลขององค์การเป็ นผลมาจากการการพัฒนาการ
ป ิ บ ัติง านโดยผสมผสานการท างานของพนั ก งานกับ
องค์ ก าร เช่ น การตั ้ง เป้ าหมายในการท างาน (Goal
Setting) การประเมินผลงาน (Performance Appraisal)
4. เครื่องมือการพัฒนาองค์การด้านกลยุทธ์ (Strategic
Intervention) เป็ นเครื่องมือการพัฒนาองค์การที่เชื่อมโยง
หน้ าที่ต่างๆภายในองค์ก ารกับ สภาพแวดล้อมที่ใหญ่ ข้นึ
และปรับเปลีย่ นสภาพพร้อมรับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
เช่น การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรม (Culture Change) การ
ว า ง แ ผ น ก า ร เป ลี่ ย น ก ล ยุ ท ธ์ (Integrated Strategic
Change)
การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาองค์การนัน้ จาเป็ นต้อง
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาขององค์การอย่าง
แน่ ชดั เพื่อให้ ) สามารถกาหนดขอบเขตที่เหมาะสมกับ
ความต้องการขององค์การ ) สามารถระบุระดับของความ
ต้องการในการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพ ธ์ท่ีพึงประสงค์ )
สามารถกาหนดขอบเขตทีส่ ามารถจัดการการเปลีย่ นแปลง
นั ้น ไปสู่ ส มาชิก ในองค์ ก ารได้ Cummings and Worley
(2008) จากนั น้ จึง เลือ กเครื่อ งมือ ที่เหมาะสมมาเลือ กใช้
แก้ไขลักษณะองค์การในระดับต่างๆ ดังแสดงในตารางที่
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ตารางที่

ลักษณะเครือ่ งมือพัฒนาองค์การและระดับขององค์การ

ลักษณะเครือ่ งมือการพัฒนาองค์การ
ด้านกระบวนการมนุษย์

ผลกระทบในระดับขององค์การ
ระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม
ระดับองค์การ

กระบวนการให้คาปรึกษา
การสร้างทีมงาน
การประชุมร่วมทัง้ องค์การ
การแทรกแ งของบุคคลทีส่ าม
ด้านโครงสร้างเทคโนโลยี

*

*
*
*
*

การออกแบบโครงสร้าง
การลดขนาดองค์การ
การมีสว่ นร่วมอย่างสูงในองค์การ
การออกแบบงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตัง้ เป้ าหมาย
การประเมินผลการป บิ ตั งิ าน
ระบบการให้รางวัล
การจัดการและการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
ด้านกลยุทธ์
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม
การวางแผนการเปลีย่ นกลยุทธ์
การออกแบบองค์การ
การเรียนรูข้ ององค์การและการจัดการความรู้
ทีม่ า Thomas G Cumming and Christopher G. Worley (2008)
มหาวิ ทยาลัยแห่งการประกอบการ
มหาวิทยาลัยทางฝั ง่ ตะวันตก ง่ึ รวมถึงนักวิชาการและ
นัก วิจ ยั ได้ป รับ รูป แบบการท างานในช่วง ปี ท่ีผ่านมา
จากเหตุ ผ ลที่ว่าการศึก ษาระดับ อุ ด มศึก ษาควรเป็ น ส่ว น
หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยให้เกิดการสร้างรายได้
และการจ้างงาน และเป็ นตัวส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒ นา
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับภูม ิ ภาค นักวิจยั จานวน
มากพยายามศึกษา แนวคิดและให้นิยามของมหาวิทยาลัย
แ ห่ งก ารป ระก อ บ ก าร Etzkowitz (1983) อ้ างถึ งใน
Guerrerog และ Urbano (2010) กล่ า วว่ า มหาวิท ยาลัย

ควรพิจารณาแหล่งทุนใหม่ในรูปของสิทธิบตั ร หรือแหล่ง
ทุ น วิจ ยั โดยร่วมมือ กับ ภาคเอกชน Cook et. Al กล่าวว่า
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การประกอบการ คื อ การค้ า ของ
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึงความรูแ้ ละทักษะ เป็ นทิศทางการ
เข้าสูร่ ปู แบบความสัมพันธ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
อุ ต สาห กรรม และสถาบั น การศึ ก ษ า Etzkowitz and
Leydesdorff (2000), Leydesdorff and Meyer (2003)
และ Thorn and Soo (2006) เป็ น มหาวิท ยาลัย ที่ม ีค วาม
เป็ นอิสระสามารถเข้าถึงแหล่งทุนอนาคตได้ Darling et. At.
(1989), Greenaway and Haynes (
)และ Bridgman
(2007) โดยสามารถสะท้ อ นถึ ง ภาพรวมพั น ธกิ จ ของ
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มหาวิท ยาลัย และเข้าถึงคุ ณ ค่ าของสังคม Moore (1995)
และ Weerts (2007) จากการ เปลี่ย นแปลงลัก ษณะการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ไปสูม่ หาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบนัน้ ส่งผลให้ในปี 2555 องค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (OECD – Organization for
Economic Co-operation and Development) ได้พฒ
ั นากรอบ
แนวทางสู่ก ารเป็ น มหาวิท ยาลัยแห่ งการประกอบการ ที่
ประกอบด้วย 7 ตัวแปรหลัก ดังภาพที่

าพที่ กรอบแนวทางสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ ทีม่ า A Guide Framework for
Entrepreneurial Universities, OECD. 2012
1. นโยบายและกลยุ ท ธ์ก ารบริห าร (Leadership
and Governance) นโยบายและทิศ ทางการบริห ารต้ อ ง
สนั บ ส นุ น ก ารเป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย ที่ เน้ น ก ารพั ฒ น า
ผูป้ ระกอบการ
2. สมรรถนะขององค์ ก ร บุ ค ลากร และสิ่ง จู ง ใจ
(Organizational Capacity, People and Incentives) ล ด
ข้ อ จ ากั ด ต่ า งๆขององค์ ก รในการสนั บ สนุ นการสร้ า ง
ผูป้ ระกอบการ
3. หลักพัฒ นาแนวคิดผู้ป ระกอบในการเรียนการ
สอน (Entrepreneurship Development in Teaching and
Learning) โครงสร้า งหลัก สูต รออกแบบเพื่อ รองรับ การ
พัฒ นาผู้ป ระกอบการ มีแนวทางที่เหมาะสมในการสร้าง
ความรูแ้ ละฝึกทักษะ

223

4. เส้นทางสูก่ ารเป็ นผูป้ ระกอบการ (Pathways for
Entrepreneurs) มี แ นวทางในการรองรับ กิ จ กรรมการ
พัฒนาสูก่ ารเป็ นผูป้ ระกอบการ ตัง้ แต่การบ่มเพาะความคิด
ไปจนถึงการเพิม่ มูลค่าการเติบโตในตลาด
5. ความเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรูก้ บั ภาค
ธุ ร กิ จ (University – business/external relationships for
knowledge exchange) สร้างความสัม พัน ธ์ก ับ ภาคธุรกิจ
ภายนอกเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้
6. ค วาม เป็ น สถ าบั น ระห ว่ า งป ระเท ศ (The
Entrepreneurial University as an International Institution)
มีก ารแลกเปลี่ย นกลยุ ท ธ์เพื่อ ส่งเสริม การสร้า งธุ รกิจ กับ
สถาบันในต่างประเทศ
7. การวัดผลกระทบการเปลีย่ นแปลง (Measuring
the Impact of the Entrepreneurial University) มี ก า ร
ประเมิน วัด ผลกระทบการเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ด จากการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
สาหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนัน้ ได้มคี วาม
พยายามในการดาเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ของ
ความเป็ น ผู้ป ระกอบการ โดยการผนวกเอาพันธกิจหลัก
เดิมของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจยั
การบริก ารวิช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม
แต่ยงั ขาดความชัดเจนในการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม
ทัง้ องค์การ
ทิ ศทางสู่มหาวิ ทยาลัยแห่ งการประกอบการด้ วยการ
พั นาองค์การ
จากกรอบแนวทางสู่ก ารเป็ นมหาวิท ยาลัย แห่ ง การ
ประกอบการที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา พัฒนาขึน้ มหาวิทยาลัยชัน้ นาต่างๆในประเทศ
ในกลุ่ ม OECD ได้ ใช้ ก รอบแนวทางทัง้ ลัก ษณะเป็ น
ตั ว ก าห น ด แน วท างใน ก ารด าเนิ น งาน เพื่ อพั ฒ น า
มหาวิท ยาลัยให้ก้าวเข้า สู่ก ารเป็ น มหาวิท ยาลัย แห่ งการ
ประกอบการ ดังแสดงในตารางที่
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ตารางที่
มหาวิทยาลัยชัน้ นาต่างๆ ในกลุ่ม OECD ทีใ่ ช้กรอบแนวทางทัง้ ลักษณะเป็ นตัวกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงานเพือ่ พัฒนาสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
กรอบแนวทางสู่การเป็ นมหาวิ ทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ
ประเทศ
มหาวิ ทยาลัย
1
2
3
4
5
6
7
Katholieke Universiteit Leuven
*
*
*
*
1. Belgium
Flemish HEIs
*
*
Aalborg University
*
*
2. Denmark
Kaospilots
*
*
Aalto University
*
*
Tampere University of Technology,
*
*
*
3. Finland
Tampere University of Applied Sciences,
University of Tampere
University of Turku
*
*
*
France
Compiègne University of Technology
*
*
*
4.
France
EM Lyon Business School
*
*
*
5.
Martin-Luther-Universität HalleWittenberg
*
*
*
*
Germany
University of Wismar
*
*
University of Applied Sciences Jena
*
*
*
6. Hungary
Corvinus University of Budapest
*
*
*
*
7. Ireland
University of Limerick
*
*
*
8. Poland
Gdańsk University of Technology
*
*
*
9. Portugal
University of Porto
*
*
*
10. Romania
Babeş-Bolyai University
*
11. Slovakia
Slovak University of Technology
*
*
12. Spain
Autonomous University of Madrid
*
*
*
Queen’s University Belfast
*
Cambridge University
*
*
13. UK
Coventry University
*
University of Nottingham
*
*
University college London
*
*
Arizona State University
*
*
14. USA
Stanford University
*
*
*
*
University of Illinois at UrbanaChampaign
*
ทีม่ า A Guide Framework for Entrepreneurial Universities, OECD. 2012
จากตารางที่ พบว่า มหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่ม
ประเทศ OECD ที่ดาเนิ นงานตามกรอบพัฒ นาสู่การเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการนัน้ ่งึ ส่วนใหญ่ใช้การ

กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร (Leadership and
Governance) โดยกาหนดนโยบายและทิศทางการบริหาร
เพื่อให้องค์การสามารถสนับสนุ นการเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ง
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สนับสนุ นจากภาครัฐ จนเกิดเป็ นความร่วมมือและพัฒนา
ไปสู่ University Science Park and Enterprises Incubator
ง่ึ จัดเป็ นส่วนประกอบการของมหาวิทยาลัย (University –
Run enterprises) Liu (2012) จะเห็นได้ว่าการดาเนินงาน
ให้ ก้ า วไป สู่ ก ารเป็ นมห าวิ ท ยาลั ย ป ระกอบ การนั ้ น
จาเป็ นต้องมีการกาหนดนโยบาย ่งึ เป็ นเชิงภาพรวมของ
ทัง้ องค์การ ในการปรับเปลี่ยนองค์การหรือมหาวิทยาลัย
นั น้ เครื่อ งมือ ในการพัฒ นาองค์ ก ารที่น ามาใช้จึง มีส่ว น
สาคัญ
บริบทประเทศไทยนัน้ การปรับเปลีย่ นมหาวิทยาลัย
ที่เน้ นการเรียนการสอนและทางานวิจยั เชิงทฤษฎีให้เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการที่มุ่งเน้ นการเรียนการ
สอนการเป็ นผู้ ป ระกอบการ หรือ การท างานวิจ ัย เพื่ อ
แก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนขยายเป็ นความ
ร่วมมือและพัฒนาให้เกิดรายได้นนั ้ จาเป็ นต้องเกิดจากการ
ปรับ เปลี่ย นลัก ษณะการด าเนิ น งานหรือ คือ การพัฒ นา
องค์ ก ารเพื่อ ให้ เป็ นไปดัง ที่ต ัง้ เป้ าไว้ หากน าเครื่อ งมือ
พัฒนาองค์การมาใช้เพื่อการพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ง
การประกอบการสามารถสรุปได้ดงั ตารางที่

การประกอบการและเน้ น การพัฒ นาผู้ป ระกอบการผ่ าน
กระบวนการเรียนการสอน ในขณะที่มหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ป ระเทศเอเชี ย ได้ เ ริ่ ม และป รับ ตั ว เองเข้ า สู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัย
ในไต้ ห วัน ได้ร บั การสนั บ สนุ น จากภาคอุ ต สาหกรรมและ
ภาครัฐจนเกิดเป็ นความสัมพันธ์สามส่วน มหาวิทยาลัย อุ ต สาหกรรม-รัฐ บาล (University-Industry-Government:
UIG) ่ึงความเชื่อมโยงเกิดจากการให้ม หาวิท ยาลัย และ
นักวิจยั เป็ นแหล่งคิดและประดิษฐ์นวัตกรรม โดยให้รฐั บาล
และสถาบันภาครัฐเป็ นสื่อกลางในการส่งเสริม ในขณะที่
ความต้องการและการน าไปใช้เชิงพาณิ ช ย์เป็ น ส่วนของ
บริษทั และอุตสาหกรรม Hu (2009) City University (2015)
ใน ่องกงมีการกาหนดกลยุทธ์องค์การในระยะ ปี
–
ให้เป็ น การเพิ่ม ความสามารถของการเชื่อ มโยง
เทคโนโลยีแ ละการประกอบการ โดยมุ่ ง เน้ น ให้เกิด การ
พั ฒ น าน วั ต ก รรม เพื่ อ ขยาย Huazhong University of
Science and Technology ในประเทศสาธารณประชาชนจีน
ใช้ก ลยุท ธ์ส ามเกลียว (Triple Helix: University-IndustryGovernment) โดยมหาวิท ยาลัย ด าเนิ น งานตอบสนอง
ความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม และได้ ร ับ การ

ตารางที่ การประยุกต์ใช้เครือ่ งมือการพัฒนาองค์การเพือ่ การพัฒนาเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
กรอบแนวทางสู่การเป็ นมหาวิ ทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ
เคร่องมอการพั นาองค์การ
1
2
3
4
5
6
7
ด้านกระบวนการมนุษย์
กระบวนการให้คาปรึกษา
การสร้างทีมงาน
การประชุมร่วมทัง้ องค์การ
การแทรกแ งของบุคคลทีส่ าม
ด้านโครงสร้างเทคโนโลยี
การออกแบบโครงสร้าง

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

การลดขนาดองค์การ
การมีสว่ นร่วมอย่างสูงในองค์การ
การออกแบบงาน

*

*

*

*
*

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตัง้ เป้ าหมาย

*

*
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ตารางที่ (ต่อ)

เคร่องมอการพั นาองค์การ
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กรอบแนวทางสู่การเป็ นมหาวิ ทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ
1
2
3
4
5
6
7

การประเมินผลการป บิ ตั งิ าน

*

ระบบการให้รางวัล

*

การจัดการและการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า

*

*

ด้านกลยุทธ์
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม

*

*

การวางแผนการเปลีย่ นกลยุทธ์

*

*

การออกแบบองค์การ

*

*

การเรียนรูข้ ององค์การและการจัดการความรู้
เครื่องมือพัฒ นาองค์ การ (Organization Intervention)
สามารถนามาใช้พฒ
ั นาการดาเนินงานตามกรอบแนวทาง
ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD – Organization for Economic Co-operation and
Development) ให้เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
ได้ในหลายส่วน ่ึงจะเห็นได้ว่าเครื่องมือพัฒ นาองค์การ
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นาในข้อ
น โย บ าย แ ล ะก ล ยุ ท ธ์ ก ารบ ริ ห าร (Leadership and
Governance) ่ึ ง การก าหนดนโยบายและทิ ศ ทางการ
บริหารนัน้ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเป็ นมหาวิทยาลัยที่
เน้นการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
การขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0 สิ่ง
ส าคัญ คือ การสร้างความเข้ม แข็งจากภายใน (Strength
from Within) ่งึ การศึกษาถือเป็ นกลไกหลักในการผลักดัน
ความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดขึน้ มหาวิทยาลัยถือเป็ นส่วน
หนึ่ งในการสนั บ สนุ นให้ เกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ทั ้ง ในด้ า น
การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริบทการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยจึงจาเป็ นต้องมีความคล่องตัว อีกทัง้ ต้อง
พร้อมด้วยทรัพยากรในด้านต่างๆ รวมถึงเงินทุน ดังนัน้ การ
ป รั บ ตั ว เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ห่ งก ารป ระก อ บ ก าร
(Entrepreneurial University) จะส่งผลให้การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสอดคล้องไปกับบริบทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปั จจุ บ ัน มหาวิทยาลัยในส่วนราชการ
หลายแห่งปรับตัวเข้าสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

*

*

*

*

*
*

*

*

เพื่ อ สอดรับ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ สัง คม
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้เกิดความคล่องงตัวในการ
เบิ ก จ่ าย สามารถปรับ ตัว ให้ พ ร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลง
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่ ง
พัฒนาแนวคิดและพฤติกรรมของคนในองค์การ ศึง่ สอดคล้อง
กั บ Hannon (2013) อ้ า ง ถึ ง ใน Chatmarathong Et. Al
(2017) ทีก่ ล่าวว่า มหาวิทยาลัยประกอบการนัน้ ส่วนหนึ่งเป็ น
การสร้างสภาพแวดล้อมภายในสถาบันเพื่อมุ่งพัฒนาวิธคี ดิ
และพฤติกรรมความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ อย่างไร
ก็ดีการน ากรอบแนวทางทัง้ ลักษณะมาเป็ นตัวก าหนด
แนวทางในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัย
แห่งการประกอบการในประเทศไทยนัน้ อาจจะยังมีขอ้ จากัด
เนื่องด้วยการกาหนดนโยบาย รูปแบบขององค์การที่ยงั ขาด
ความยืดหยุ่น ยึดติ ดกับรูปแบบวัฒ นธรรมองค์การเดิมๆ
ดั ง นั ้ น หากต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเป้ าประสงค์จงึ จาเป็ นต้องมีการ
กาหนดทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชดั เจน โดยใช้
การพัฒนาองค์การ เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางในการพั ฒ นาประเทศไทยของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีต่ อ้ งการพัฒนาและ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพ การศึ ก ษ าของไทย Committee on
Education Reform (
) อี ก ทั ง้ สอดรับ กั บ การพั ฒ นา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
ต่อไป Office of the Prime Minister ( )
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