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สวัสดีครับพี่น้องประชาคมชาวราชนครินทร์ที่เคารพทุกท่านพบกัน                    

กับสารสภาคณาจารย์และข้าราชการประจ าเดือนสิงหาคม2561  ซึ่งเป็น                 

เดือนแห่งการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติสิ่งส าคัญในการเปิดภาคเรียน                   

คือ  ความพร้อมของห้องเรยีน อาคารสถานที่ ระบบสารสนเทศ  (เน็ตเร็วๆและ                

อย่าหลุดบ่อยก็พอ)  สือ่การเรยีนการสอนที่พร้อมใช้งาน  (เพราะวันน้ีเราคงยัง                 

ไม่พูดถึงห้องเรียนมาตรฐานขอให้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใช้งานได้ก็พอ) เนือ้หา              

ในสารฉบับนี้มคีวามยาวไม่มากนักผมขอเชิญชวนทุกท่านได้อ่าน (อ่านแล้วสะกิด

ผู้บริหารอ่านด้วยนะครับ)  ทุกคอลัมน์เป็นการชวนคิดเสนอแนะเพื่อให้เกิด                  

การพัฒนา รวมทั้งจดหมายจากยายชูผู้ไมรู่้อะไร  แกเขียนได้น่าอ่านมากๆ ยายชู 

ยังฝากถึงประชาคมว่าถา้อ่านแล้วติดใจยายชูแกก็จะเขยีนเรื่อยๆเขียนจนกว่าจะ

เห็นองค์กรพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เขียนจนกวา่ระบบเงินเดือน สวัสดิการและ              

ความมั่นคงของลูกหลานที่เป็นพนักงานจะดีขึน้ 

ทุกท่านครับองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีก็ตอ้งอาศัยบุคลากรในองค์กร             

เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนหากขวัญและก าลังใจของบุคลากรห่อเหี่ยวหรือ              

เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเพราะค าว่า"เลิกจ้าง"หรอื "ไม่ต่อสัญญา" เราจะ

เดินหน้ากันอย่างไรสิ่งที่ผมขอฝากถงึผู้มีอ านาจ(ซึ่งฝากบ่อยหน่อยนะครับ) ก็คือ 

การสร้างความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับบุคลากรไม่วา่จะเป็น เงนิเดือน 

สวัสดิการ ความมั่นคงในการท างานและความเอือ้อารีตอ่กันในการท างานเมื่อ

คนท างานมสีิ่งเหล่านี้   มันก็สนุกในการท างาน การขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อน

องค์กรคงเกดิประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 แล้วพบกันกับสารของเราฉบับต่อไปสภาคณาจารย์ฯยังยนืหยัดเคียงข้าง

ประชาคมเสมอ 

ด้วยรักและเคารพ 

อาจารย์นพพร  ขุนค้า 
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มหาวทิยาลยัพืน้ทีส่รา้งความฝันนักศกึษา  
ไม่ไดม้ีไว้ตอบประกันคณุภาพ 

 

 

 

                                                                      อาจารย์อาจณิโจนาธาน อาจณิกจิ 

   

 อีกไม่ก่ีวันก็จะเริ่มตน้เข้าสูป่ีการศึกษา 2561 ของเหล่าบรรดานักศึกษาใหม ่ทีก่ าลังจะ 
จะก้าวเข้ามาใช้ชีวติในรั้วมหาวิทยาลัยอยา่งเต็มตัว หลังจากทีเ่ราได้ (ทดลอง) ใช้ระบบ TCAS  
ผมเชื่อวา่มหาวทิยาลัยหลายแหง่ยังไม่สามารถปรบัตัวกับระบบการรับนักศกึษาแบบใหมไ่ด้ 
ส าหรับมหาวิทยาลัยเล็กๆนั้น จ านวนนักศึกษาที่ลดลงดูจะเปน็ปัญหาใหญ่ที่ยังหาทางแกกั้น                 
ไม่ทันคงตอ้งดูกันต่อไปวา่ ทั้งระบบ TCAS , จ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาทีล่ดลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ท าให้หลักสูตรบางตัวไมท่ันสมัยและไมต่อบโจทย์ของเทรนด์ใน
ปัจจบุัน มหาวทิยาลัยทั้งหลาย จะปัญหากันอยา่งไรต่อไป 

  ปัญหาจ านวนนักศึกษาทีล่ดลงมผีลกระทบตอ่มหาวทิยาลัยเล็กๆอยา่งสูง ทั้งในเรื่อง
งบประมาณที่จะลงไปพัฒนาแตล่ะหลักสูตร รายไดท้ี่จะเขา้มหาวิทยาลัย และจุดคุ้มทุนใน                 
การด าเนนิหลักสูตรนัน้ต่อไป เพราะทา้ยที่สดุแล้ว หากจ านวนนักศึกษายังลดลงอย่างต่อเนื่อง               
เราคงเหน็ภาพการปิดตัวของหลักสูตร การยุบรวมของมหาวิทยาลัยอยา่งแน่นอน 

  สิ่งที่เกดิขึ้นนีไ้ม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านัน้ แต่มนัคือ                 
สิ่งที่ต้องรับผิดชอบรว่มกันทั้งผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารยป์ระจ าหลักสตูรนั้นๆ ที่จะต้อง
มองหาทางออกวา่ท าอยา่งไรหลักสูตรและมหาวทิยาลัยจะอยูร่อด และจะอยู่รอดอยา่งไรที่ไม่ใช่
เพื่อการอยูร่อดของตัวมหาวิทยาลัยเอง แต่เป็นการอยูร่อด เพื่อเป็นพื้นที่สรา้งฝันใหกั้บนักศึกษา 

  เราก าลังสอนให้นักศึกษาใช้ทักษะชีวติในศตวรรษที่ 21 กันอย่างคึกคัก มีการเชิญ
วิทยากรมาพูดเรื่องนี้กันเกือบทุกแห่ง บรรจงเขียนเรื่องนี้ลงไปในเอกสารตรวจประกันคณุภาพ
เพื่อใหไ้ดค้ะแนนสูงๆ แต่สิง่ที่เป็นตลกร้ายอยา่งมากคือ ระบบการบรหิารมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้
เข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 อยา่งทีเ่ราพูดๆกัน  การบรหิารงานแบบราชการที่ลา่ช้าและขัน้ตอน
เยอะแยะ รวมถึงการตัดสนิใจทีล่่าชา้เป็นอปุสรรคของการอยูร่อดของมหาวิทยาลัยเปน็อย่าง
มากที่ท าให้เราไม่สามารถปรับตัวเท่าทันตอ่โลกที่หมนุเร็วและเปลี่ยนแปลงในทกุๆ ชั่วโมง                 
แบบในปจัจบุัน 

 เราโอดครวญกับระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ เราโอดครวญกับจ านวนประชากรที่
น้อยลง แต่เราไม่พยายามจะปรบัตัวใหเ้ท่าทันโลกในขณะทีส่โลแกนของหลายมหาวิทยาลัย             
ของรัฐยังเป็นนามธรรมและจบัต้องไมไ่ด้จริง เช่น เราเป็นมหาวทิยาลัยเพือ่รบัใช้สังคม.... (?)                     
แต่เมือ่ผมเข้าไปแอบส่องเว็ปไซต์มหาลัยเอกชนบางแห่ง กลับมีสโลแกนทีต่รงๆชัดๆและนา่สนใจ 
เช่น TCAS ไม่ตดิก็มาเรียนกับเรา เพราะเราสรา้งผูป้ระกอบการตัวจริง , เรยีนกับมืออาชีพ                          
จบไปแล้วหางานท างา่ย , เรามีหลักสูตรที่ทันสมัยทีสุ่ดในประเทศ , หลักสูตรเราตอบโจทย ์             
ของคนรุน่ใหม่ ฯลฯ  
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เราเห็นอะไรจากตรงนี้ไหม ? วธิีคดิที่ชัดเจน และตรงเป้าหมายเท่านัน้ที่จะท าให้
มหาวิทยาลัยอยูร่อดและปรับตัวได้ในสถานการณเ์ช่นนี ้แน่นอน ผมไมอ่าจจะพูดถึงต้นทนุ            
และผลประกอบกิจการจรงิๆของทุกมหาวิทยาลัยได ้แต่ด้วยวิสัยทัศนท์ี่ชดัเจน  มันก็จะท าให ้              
เราเดนิน าหน้าคนอื่นอยูท่กุก้าวเสมอวิสัยทัศน์ทีด่ีจะสร้างกระบวนการท างานที่ดี และ
กระบวนการท างานที่ดีย่อมจะสรา้งผลผลิตที่ดี แล้วทุกวันนีเ้ราอยูกั่นอย่างไร  ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยมันช่วยให้นักศึกษาเราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21  ได้จริงไหม 

  เมื่อถึงรอบประกันคณุภาพหลักสูตรในแตล่ะปี เราขนหลักฐานเอกสารกันเป็นตั้ง                 
เพื่อไปให้ผู้ประเมินลงดาบ เราเตรยีมข้อมูลกันหลายเดือนเพียงเพื่อจะให้ผ่านรอบประกันของ                   
ปีนี้และไม่ใหม้หาวทิยาลัยต าหนิตเิตียน เราพดูขอ้ดีของหลักสูตรเราให้กรรมการฟังเพื่อให ้                
ท่านเห็นใจ เมื่อผ่านประกนัของปีนีเ้ราเดนิยิ้มออกจากหอ้งพรอ้มกองเอกสารขนาดมหึมา                        
เพื่อเตรียมใจพบวัฏจักรแบบนี ้ในรอบปีต่อไป เราวางแผนการด าเนินงานของคณะของหลักสูตร
ว่าท าอะไรบา้งถึงจะตอบตัวชี้วัด มหาวทิยาลัยวางแผนงานและให้งบประมาณแค่เพียงทีเ่ข้าใจว่า
จะตอบตัวชีวดัได้ เราบา้อยูกั่บตัวเลข 3 กว่าๆ เพือ่ใหห้ลักสูตรอยู่รอดจนเราหลงลืมนักศึกษาไป
  แล้วลองหันกลบัมาดูความเป็นจริงว่าสุดทา้ยแล้ว ภารกิจของมหาวทิยาลัยทีม่ตี่อ
นักศึกษาคืออะไร เราจดัการเรียนการสอนและท าหลักสูตรเพื่อจะตอบตัวชี้วัดเพื่อผา่นประกัน
เท่านั้นหรือ เราใส่ใจต่อนกัศึกษาของพวกเรามากน้อยแค่ไหน การศกึษาของเรากา้วหนา้                   
เท่าทันโลกและเทคโนโลยหีรือยัง มหาวิทยาลัยเราตัง้อยูเ่พื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม            
ได้หรือเปล่า คุณภาพของบัณฑิตทีเ่ราผลิตเข้าสูส่ังคม พรอ้มที่จะเปน็ผู้น าและขับเคลือ่นประเทศ             
นีไ้หม จะตอบค าถามเหลา่นีไ้ด้ คงไม่ใชแ่ค่การตรวจเอกสารประกันคุณภาพการศกึษา                        
แต่มันหมายความถงึการใส่ใจของพวกเรา อาจารย์ บุคลากรทางการศกึษา และวิสัยทศัน์ของ
มหาวิทยาลัย 

  เราอาจจะเป็นคนรุน่เก่า อาจจะเป็นคนที่มาจากศตวรรษที่ 20 แตเ่มื่อภาระหนา้ที่ของ
เราคอืการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุน่ใหม ่อยา่งแรกที่ต้องปรบัตัวใหท้ันสมัยคอืมหาวทิยาลัย 
คือ ครูบาอาจารย์ ไม่ใช่นกัศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเปน็ที่สรา้งความฝัน ทั้งตัวผูป้กครองทีส่่งลูกหลานมาเรียน ทั้งตัวนักศึกษา
ที่ก าลังจะก้าวสูโ่ลกของการเป็นผูใ้หญ่ ความฝันวา่วันหนึ่งพวกเขาและเธอจะมีอนาคตทีด่ีและ
สดใสทัดเทียมกับพลเมืองประเทศอื่นๆ พลเมืองของโลกที่ไรพ้รหมแดน อนาคตที่จะพาพวกเขา
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อยา่งแท้จรงิ ไมว่า่โลกจะเปลี่ยนไปเท่าไหร ่อยา่ลืมวา่เราเป็นพื้นที่ความฝัน 
พื้นที่ความรู ้และพื้นที่ การเรยีนรู้ใหกั้บนักศึกษา 

  อย่าเพยีงมองว่านักศึกษาจะช่วยให้
มหาวทิยาลัยรอดได้อย่างไร   เราต่างหากท่ีควรมองว่า 
มหาวทิยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาเตบิโต ในสังคมนี้  
และจะช่วยให้ประเทศนี้รอดอย่างไร 
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ผู้บริหารในฝัน (หรือมันไม่มีอยู่จริง) 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
 ค าว่า “ผู้บริหารที่ดี” ไม่ได้เป็นกันง่ายๆ และก็ไม่ได้ยากจนเกินไป เพราะว่าการ

เป็นผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักใช้เหตุผล เป็นผู้ที่มีจิตใจสูง ผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีองค์ประกอบ 

คอื เก่งคดิ เกง่งาน เกง่คน เก่งเวลา เกง่เงิน  

เก่งคิด งานของผู้บริหารเป็นงานที่จะต้องใช้ความคดิอย่างมากเฉพาะงานของ

ผู้บรหิารระดับสูง ยิ่งมีความจ าเป็นจะต้องใช้ความคดิที่มากยิ่งขึ้น ผู้บรหิารจะต้องคิดเรื่อง

ของการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรอยู่เสมอ ผู้บริหารที่ดีเมื่อเกิดปัญหาจะต้องใช้ความคิด

ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ผู้บริหารที่ดีต้องใช้ความคิดในการพัฒนางานใหม่ๆ อยู่เสมอ คือ 

ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ช่างคิด ช่างวิเคราะห์ เป็นนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

เป็นนักวางแผน คดิแก้ไขปัญหา (ไม่คดิหนปีัญหา) ไม่รอให้โอกาสมาหา เป็นคนดีเสมอต้น

เสมอปลาย  

เก่งงาน ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ท างานเก่ง มีการเรียนรู้และพัฒนาการ

ท างานของตนเองตลอดเวลา อีกทั้งต้องผ่านประสบการณ์ในการท างานมานาน

พอสมควร ซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นคนที่สอนงานลูกน้องได้ ให้ค าแนะน า เป็นที่

ปรึกษาให้กับลูกน้องได้เมื่อลูกน้องเกิดปัญหาในการท างาน ฉะนั้นหากผู้บริหารท างานไม่

เป็นหรือไม่เคยผ่านงานด้านนั้นๆ มาเลย ผู้บริหารผู้นั้นคงไม่สามารถอธิบายหรือสอน

ลูกน้องให้เข้าใจในงานได้ รู้เรื่องงานตนเป็นอย่างดี ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา อยากรู้ 

อยากเห็น ศึกษาตลอดเวลาขยันเต็มที่อย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้เร็ว สื่อสาร

เก่ง พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เก่งคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือมาก ยืดหยุ่น 

เ ป็ น นั ก จั ด ก า ร  นั ก ว า ง แผน

วิ เ คราะห์ ผลงานของตน เอง

ตลอดเวลา กระจายงานกระจาย

อ า น า จ  ท า ง า น เ ป็ น ที ม ใ ช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้

เกดิประโยชน์สูงสุด 
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เก่งคน เนื่องจากการท างานของผู้บริหารจะต้องท างานเกี่ยวกับคน (ถือว่า

ส าคัญมาก) กล่าวคือ ผู้บริหารต้องดูแลลูกน้อง และต้องรับฟังค าสั่งของเจ้านาย ดังนั้น

ศิลปะในการท างานร่วมกันกับคน จึงมีความส าคัญอย่างมากส าหรับการเป็นนักบริหารที่ด ี

เช่น ต้องเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ ต้องเป็นนักสื่อสาร ต้องเป็นครูหรือแบบอย่างที่ดีของ

ลูกน้อง ต้องเป็นคนที่รู้จักวางตน ต้องเป็นคนที่รู้จักมารยาทของสังคม ฯลฯ ดังนั้นการ

ท างานเก่งอย่างเดียว ก็ไม่สามารถผลักดันให้ผู้บริหารก้าวสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แต่

การรวมจิตใจคนหรือการเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรจะท าให้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้น าใน

สังคมในองค์กรได้มากกว่าการท างานเก่งผู้บริหารต้องทราบว่าทุกคนมีทั้งส่วนดีและส่วน

ด้อย (ไม่มีใครดีในทุกเรื่อง) มีความสามารถมองศักยภาพของลูกน้องและใช้ความสามารถ

ของแต่ละคนให้ถูกต้องกับงานต้องตั้งใจฟังทุกๆ คน สามารถจับประเด็นที่ส าคัญได้ สรุปได ้

กล้าตัดสินใจ ยุติธรรม มีทั้งพระเดชและพระคุณ รู้จักให้อภัย แยกแยะออกจากสมองเอา

จุดอ่อนมาเป็นจุดแข็ง แยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกัน (รู้เขารู้เรา) มี

ความสามารถในการสื่อสาร  

เก่งเงิน คอื ผู้บรหิารสามารถบริหารงบประมาณ จัดหา สนับสนุนงบประมาณ

และอุปกรณ์เทา่ท่ีจ าเป็นอย่างถูกตอ้ง ประหยัด อดออม ไม่ฟุม่เฟือย ไม่โลภ เดนิสายกลาง  

เก่งเวลา คอื ผู้บริหารต้องใช้เวลาให้เกดิประโยชน์สูงสุดมีเวลาส าหรับงานเต็ม

เวลาและความสามารถ ไม่เบยีดบังเวลาท างานไปใช้เรื่องส่วนตัว 
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ว่าด้วยเรื่องปัญหาคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อาจารย์นพพร  ขุนคา้ 

*อาจารยด์ร.อัตตยิา  ไชยฤทธิ์ 
 

บทความนี้ผู้เขียนมุ่งสะท้อนต้นเหตุของปัญหาที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 

ศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏแนน่อนว่าปัจจุบันการยอมรับจากสังคมในเรื่องคุณภาพการจัดการ 

ศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยังไม่เป็นที่ยอมรับตามที่ปรากฏอยู่ในข่าวหนังสอืพิมพ์ บทความ 

ต่างๆที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของคุณภาพการศกึษาผา่นทางการยอมรับจากสังคมโดยผู้ใช้ 

บัณฑติที่เลือกที่จะปฏิเสธบัณฑติที่จบจากมหาวทิยาลัยราชภัฏ(บางแหง่)รวมถึงตัวชีว้ัดคุณภาพ 

การศกึษาด้านอื่นๆเช่น  ภาวะการมีงานท ารวมไปถึงลักษณะงานที่บัณฑิตได้ท าสิ่งเหล่านีล้้วน 

เป็นตัวชีว้ัดความล้มเหลวของคุณภาพการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวมจาก 

ประสบการณท์ างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏของผู้เขียนพบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความลม้เหลว 

ของคุณภาพการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี 2 ปัจจัยส าคัญ กล่าวคือ 1) ความล้มเหลว 

ของระบบบริหาร และ  ๒) ความลม้เหลวของระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา     

1) ความล้มเหลวของระบบบรหิาร ปัจจุบันสังคมในแวดวงการศึกษาคุ้นชินกับค าว่า  

“สภาผลัดกันเกาหลัง” หรอื “ปัญหาธรรมาภบิาลในมหาวิทยาลัย”กันเป็นอย่างดเีพราะกลไกการ 

ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับต าแหน่งอธิการบดีมคีวามสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้จนแทบ 

จะแยกไม่ออกว่าจะก่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจได้อย่างไร เมื่อต่างฝ่ายต่างมี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับการแตง่ตั้งกันและกันท าให้เกิดปัญหาการโยงใยอ านาจและผลประโยชน์ต่าง 

ตอบแทนขึ้นภายใต้การบรหิารมหาวิทยาลัยหรอืนี่อาจเป็นเพราะผูก้ าหนดแนวทางดังกล่าวคง 

จะมีความไว้เนือ้เชื่อใจคุณธรรมจริยธรรมในมนุษย์ ว่าทุกคนมเีท่ากันหรือใกล้เคียงกันทั้งที่ในโลก 

แหง่ความเป็นจริงมนุษย์มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เท่ากัน ดังนัน้ บทสะท้อนของเรื่องนี้ คอื ระบบ 

บริหารของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่ได้มคีุณภาพเท่ากันเพราะวิธีการได้มาซึ่งอ านาจของฝ่าย 

บริหารดังที่กล่าวขา้งตน้ไม่มีหลักประกันกลไกการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ฐานคิด            

ที่วา่   “มนุษย์มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เท่ากัน”    เมื่อเป็นเชน่นั้นเราคงเดากันได้ว่าต้องมี 

มหาวิทยาลัยบางแหง่ หรอืหลายแห่งก าลังเผชิญกับการขาดธรรมาภบิาลของฝ่ายบริหาร ผูกขาด 

อ านาจ ระบบอุปถัมภ์จนไม่สามารถชี้ผิดชี้ถูกและพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหง่ก าลังเผชิญปัญหาดังกล่าว    

 ต้นเหตุของเรื่องนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของหน่วยงานรัฐที่นา่สะเทือนใจ (ส าหรับผูเ้ขียน) 

คือ หนว่ยงานรัฐไม่มีเจา้ของ(ทั้งที่ในความเป็นจริงมแีต่ต้องใช้อุดมการณ์และสามัญส านกึร่วม                 

พอสมควร กว่าจะทราบว่าใครเป็นเจ้าของ)  
 

1ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
2ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
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ดังนั้น การที่ใครสักคนจะเลือกช่วยเหลือ ปกปิดความผิดซึ่งกันและกัน หรือทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนคงไม่ใช่เรื่องยากในการตัดสินใจที่จะท า 

“เพราะเค้าไม่ใช่เจ้าของ และไม่มีความเป็นเจ้าของ” ไม่นับรวมการช่วยเหลือผู้อื่นโดยอ้างค าว่า 

“เมตตา” และไม่ค านงึถึงประโยชน์องค์กร เช่น ระบบอุปถัมภ์ที่มองคนของใครมากกว่าความสามารถ

ที่จะปฏิบัติงาน ทั้งที่ในความเป็นจริงการเมตตาแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า

นอกจากการแสวงหาอ านาจผลประโยชน์แบบประเจิดประเจ่อแล้วยังมีการใช้อ านาจแบบฝังรากลึก 

จนคนที่กระท าอยู่อาจไม่รูต้ัวด้วยซ้ าว่าท าให้องคก์รเสียผลประโยชน์หรอืไม่ อย่างไร     

ค าถาม? แล้วเราจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปทางไหน ในเมื่อเรายังติดอยู่กับวังวน

อ านาจ ผลประโยชน์ จนหลงลืมความถูกต้องชอบธรรม ทั้งที่ในความเป็นจริง “เราพึงสละ

ผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเราพึงสละผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อรักษา

ความถูกต้อง และความเป็นธรรม” ซึ่งประเด็นแรกก็ว่ายากแล้วประเด็นหลังแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

เรื่องน้ีแก้ยากต้องอาศัยความ “อาย” อย่างเดียว ค าถามต่อไปคือ อายใคร? หรือ ไม่มีใครให้

อาย?     

๒) ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา การประเมินผลคุณภาพ

การศกึษาดูเหมอืนจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาที่หลายๆ คนที่อยู่ในระบบการศึกษาหวังเป็นที่พึ่ง

เดียวและที่พึ่งสุดท้าย เพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้น แต่ระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่เรารู้จัก และเรียกว่า การประกันคุณภาพ

การศกึษาที่มทีั้งภายในและภายนอก มทีั้งระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ในทางปฏิบัติ พบว่า เมื่อ

รอบการประกันคุณภาพการศึกษามาถึงในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ทุกๆ 

ระดับพยายามเขียนรายงานการประกันคุณภาพ (SAR) เพื่อให้ผ่านการประกันคุณภาพ ระบบแบบนี้

ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม แต่เป็นการพัฒนาเพียงแค่ตัวหนังสือ เอกสาร ที่สมบูรณ์

แบบอ่านแล้วมีระบบ กลไก ที่อาจตรงกันข้ามกับความเป็นจริง และไม่ได้สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่

แท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นบางมหาวิทยาลัยมีการออกมาตรการให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จะต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้ผ่านการรับรองถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาจะตกเป็นจ าเลยที่ 1 และต้อง

ชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและถูกด าเนินการทางวินัย ดังนั้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จะต้องท าทุกวิถีทางเพื่อให้หลักสูตรและตนเองรอดพ้นจากความรับผิด แต่ใครจะไปรู้ว่าในความเป็น

จริงคุณภาพการศึกษาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คณะกรรมการหลักสูตรเขียนในรายงาน SAR เพื่อ             

หนีตาย เพราะถ้าเราเขียนรายงานการประกันคุณภาพตามความจริงเราก็ต้องรับผิดชอบในความ

ล้มเหลวนั้นๆ ด้วย ปัญหาที่สะท้อนว่าเรามีระบบการประเมินที่ล้มเหลว คือ สภาพปัจจุบันของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งยังพบปัญหาที่น่าอับอาย เช่น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งยังไม่มี

ห้องเรียนมาตรฐาน ๒) ห้องสมุดไม่ได้มาตรฐาน ๓) กลไกการบริหารงานภายในล้มเหลว เช่น 

คณาจารย์ไม่ได้รับการสนับสนุนการท างานจากสายสนับสนุน (ท าให้อาจารย์มีภาระงานตั้งแต่                    

งานธุรการไปจนถึงงานวิชาการ) เป็นต้น  
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ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งสิ้น      

ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงนโยบายที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ แล้วถ้าฝ่าย

บริหารในมหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา             

มีสภาพบังคับหรือไม่?  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งต้องเผชิญกับปัญหาเดิม ๆ แล้วการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่

แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเรามีระบบการประเมินที่ไม่สามารถประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงระบบได้ หากพิจารณาวิธีการตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษายิ่งไปกันใหญ่ คณะกรรมการตรวจประเมินไม่เคยมีใครเดินไปดูสภาพห้องเรียน 

ห้องสมุด การท างาน การบริหารจัดการที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ พิจารณาคุณภาพการศึกษาจาก

ตัวหนังสือ แล้วจะเกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้อย่างไร   

นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เขียนเห็นว่า 

“ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 

โดยเฉพาะปัญหาเชิงนโยบายที่เป็นอ านาจของมหาวิทยาลัย ควรก าหนดระยะเวลาในแก้ไข 

และก าหนดสภาพบังคับหากมหาวิทยาลัยไม่ด าเนิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมรับผิดในความ

เสียหายหากไม่ด าเนินการแก้ไขหลังจากการเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ” อย่างน้อยก็ยัง

เห็นระบบที่คณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตรยังมีที่พึ่ง ไม่ใช่ให้รับผิดชอบทุกอย่าง เพราะเรื่องบาง

เรื่องเราก็ไม่มีอ านาจไปท า แต่ความล้มเหลวจากการไม่ท าเราต้องเข้าไปรับผิดชอบแล้วจะเกิดความ

เป็นธรรมได้อย่างไร  

สุดท้ายนี้ ฝากเรื่องความคับข้องใจของชีวิตอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องเผชิญกับ

สภาพเงินเดือนน้อยสวัสดิการแย่ รัฐให้เงินมาปรับฐานเงินเดือนตามติคณะรัฐมนตรีผู้บริหารไม่ปรับ 

เราก็ท าอะไรไม่ได้  ฝากชีวติไว้กับสัญญาระยะ 5-6 ปี หากไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะ

เลิกจ้าง (เรื่องนี้ไม่เคยกลัว) แต่ที่กลัว คือ ระบบท าให้เราต้องท างานเอกสารทุกอย่าง ตั้งแต่งาน

ธุรการไปจนถึงงานวิชาการ สอน วิจัย บริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษาฯ เยอะแยะมากมาย แล้วใครจะเป็นที่พึ่งให้เราใน

ระบบที่ขาดความเป็นธรรมเชน่นี้ 

ผู้เขียนไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจากบทความนี้เพราะจริงมีหลาย ๆ ท่านเขียนบทความ

เช่นนี้มาก่อนมากมาย และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มอีะไรเปลี่ยนแปลง หรือว่าเราอาจจะเป็นแค่ฟันเฟื่องเล็กๆ 

ที่ ไ ม่มี ความหมายอะไร ในสั งคมนี้ . . .แต่ฉันคิด เสมอว่ า เรื่ อ ง น้ี เกิดขึ้ น ได้ อย่ าง ไร ใน                    

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”     
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 ก่อนเข้าเรื่องฉันขอบคุณทุกท่านท่ีชื่นชอบ 

บทความของฉัน...ฉันสัญญาวา่จะหาเวลาว่างเขยีน 

อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ “การเขยีนเปลี่ยนองค์กร”  

ทา่นประธานสภาฯ เล่าให้ฉันฟังว่ามีหลายคนรอติดตาม 

บทความของยายบุญชู ยอมรับว่าตอนแรกฉันคิดว่าจะมีคนสนใจอ่านบทความของ                

ฉันไม่น่าจะเกินสิบคน แต่ปรากฏว่าเกินที่ฉันคาดไว้มากมีคนอ่านบทความของฉัน

จ านวนมาก...ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย...ขอบคุณนะที่ท่าน “รัก” 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้...เพราะทุกค าที่ฉันเขียนอยู่ภายใต้สามัญส านึกเพียงอย่างเดียว 

คอื ฉันอยากให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ “พัฒนา”   

 ฉันขอฝากข้อความถึง “ผูบ้ริหาร” ท่านใดก็ตามที่อา่นบทความของฉันฉบับทีแ่ล้ว...                

(ฉันก็ไมรู่ห้รอกนะว่ามีใครอ่านหรือไม่...แต่ฉันคดิว่าอ่านแล้วกัน) ฉันจะบอกวา่...ฉันคิดวา่

ท่านอ่านแล้วคงอยากบอกฉันว่า “ผู้บรหิารจะรีบด าเนินการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาที่

สามารถแก้ไขได้เลยและเป็นปัญหาเร่งด่วน...สว่นปัญหาทีย่ังไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะ

พยายามท าอย่างเต็มทีเ่พื่อให้ปัญหานั้นเบาบางลง”  ฉันขอบคณุล่วงหนา้เลยนะ... 

เพราะท่านคงไม่ใช่คนที่อา่นแล้วคดิแก้ตัวไปต่างๆ นานา...อ้างนู้น..อา้งนี.่..อ้างนั่น...เพื่อที่จะ

ไม่พัฒนาอะไร ยืนยันความคดิของตัวเอง และมุ่งจะท าแต่สิ่งทีต่นเองคิดวา่ดี... ท่านคงไม่เปน็

แบบนั้นหรอกใช่หรอืไม่? เพราะถ้าท่านคิดแบบนั้น...ท่าน...ก็ไมค่วรเป็นผูบ้ริหาร...อยากรู้

เหตุผลใช่หรอืไม่...ก็เพราะขอ้มูลทีท่่านอ่านมาจากฉันและเพื่อนคณาจารย์ของฉันที่เป็น 

“ผูป้ฏิบัติงานระดบัถนนไง” หวังว่าจะเขา้ใจตรงกัน?  

 เข้าเรื่องเลย...มารอบนีฉั้นตั้งชื่อเรื่องวา่ “เงินเดือนของขา้ใครอยา่แตะ” จากชือ่เรื่อง

คิดว่าทุกคนคงรูว้า่ฉันจะพดูเรื่องอะไร “ฉันจะพูดเรื่องเงิน” แต่กอ่นที่ฉันจะพดูเรื่องเงิน...

หลายคนคงสงสัยว่าฉันเปน็คนอยา่งไร ถึงมาเขยีนเรือ่งเงิน เชน่ ฉันน่าจะเป็นคนงก?...ฉัน

ตอบเลย ใช่ ฉันเปน็คนงก ฉันเห็นแก่เงิน?...ใช่ฉันเห็นแกเ่งิน ฉันคิดถงึแตต่ัวเอง...ใช่ฉันก็เป็น

อยา่งนั้นแหละ แต่ฟังเหตผุลของฉันกอ่น...ฉัน งก ฉันเห็นแก่เงิน ฉันคดิถงึแต่ตวัเอง เพราะ 

“นั่นมนัเงนิของฉัน มันเป็นค่าแรงของฉัน” (ดูเพิม่เติมที่ มตคิณะรัฐมนตร ีลงวันที่ ๑๙ 

ธันวาคม ๒๕๔๙ ) ถามวา่เกดิอะไรข้ึน? จะเลา่เรือ่งข าขันใหฟ้ังซักเรื่องนงึ (ที่บางคนอาจจะ

ข า บางคนอาจไม่ข า หรอืบางคนอาจข าไมอ่อก)  
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วันหนึ่งฉันได้ข่าวว่าจะมีการจา่ยเงินของฉันให้ฉัน โดยให้ฉันและเพื่อนๆ            

ของฉันหลายคนไปเข้าร่วมประชุมหาข้อตกลง เพื่อจะได้ข้อยุติว่าจะจ่ายเงนิให้ฉัน

เท่าไหร่ดี ทุกคนดีใจ มคีวามหวัง เข้าร่วมอย่างใจจดใจจ่อ เพราะหวังว่าการเขา้ร่วม

ครั้งนี้จะท าให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงนิของเรา เราไปเข้าร่วมประชุมเรื่องนี้

กัน น่าจะประมาณ ๒-๓ ครั้ง และหลังจากการประชุมทุกครั้งจะมีมติท่ีพวกเรา             

เห็นตรงกันเสมอ แต่เกดิอะไรขึน้คุณรู้หรือไม.่..มีปรากฏการณ์แปลก ๆ เกดิขึน้             

สามเหตุการณ์ คือ ๑. ไม่มีผู้มีอ านาจที่เรียกเราประชมุคนใดท าตามมตทิี่ประชุมที่

เป็นข้อตกลงร่วมกันของฉันและเพื่อนๆ เลยซักครั้ง ๒. เงินของฉันที่บอกว่าจะ

จ่าย...เงียบหายเข้ากลบีเมฆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้จนถงึบัดนี้ ...อยา่ท าเป็นลมื...

เพราะ...ไมม่ีใครลืมนะจะบอกให้ ๓. เงินของฉันหายไป...เรื่องสุดท้ายนี้แปลกสุด ... 

เงินหาย? มีหลายคนบอกไม่หายหรอก...ใจเย็นๆ... แค่เอาไปใช้เกอืบทุกอยา่งใน

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. เค้าเอาเงนิเดอืนของฉันไปจ่ายประกันสังคมในส่วนที่นายจา้ง

ต้องเปน็คนจา่ย...ก็เทา่กับว่าฉันจ่ายเงนิประกันสังคมด้วยเงินของฉันเองทั้งหมด...โดยทีเ่ราไม่ดู

เลยว่าทั่วประเทศเคา้ท ากันอย่างไร ๒. เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (สว่นของนายจา้ง) ก็

หักจากเงินเดอืนของฉัน ๓. เงินช่วยงานศพ (มีคนตาย..ก็เงินเดอืนของฉัน แล้วฉันก็ใส่ซองแยก

อีกต่างหาก) งานดีก็มีนะ เช่น งานแต่ง (ฉันก็ใส่ซองแยกอีกเหมือนกัน)...นี่มนัสากกะเบอืยันเรอื

รบเลยนะ (จริง ๆ มเีรื่องแปลก ๆ อีกมากมายทีท่่านผูอ้่านอาจจะรูอ้ยูใ่นใจอยูแ่ล้ว) ฉันเลยขอยก

แค่สิ่งที่แปลกสุด ๆ มาแลว้กันนะ...   

อ่านมาถึงตรงนี้ข ากันหรอืยัง...ถา้ยังฉันจะบอกวา่ “ข าได้แล้ว” เพราะมันตลกมากนี่

มหาวิทยาลัยนะ องค์กรรัฐมรีะเบียบชัดเจน ใครก็รูว้่าองค์กรภาครัฐเป็นองคก์รหนึ่งที่เคร่งครัด

ไม่ยืดหยุ่นเหมอืนเอกชน แต่ที่นี่...แบบนี้ก็มีด้วย ฉันยังไม่โทษใครนี่อาจจะไม่ใชค่วามผดิของ

ใคร...แต่ฉันก็แอบคดินะวา่...ถ้าเรื่องแค่นี้ท าไมไ่ด้ก็ลาออกมา...ให้คนที่เค้ามคีวามสามารถเข้าไป 

“ท าให้ด”ู และที่ส าคัญอยา่งน้อยช่วยแสดงใหเ้ห็นถงึ “ความพยายามอย่างจริงใจ” ในการ

ด าเนนิการเรื่องเงินเดอืนหน่อย... 

เงินเดอืนของฉันส าคัญอยา่งไรเหรอ จริง ๆ เรื่องนีอ้าจจะไม่ตอ้งพูดมากหรอกเพราะ             

ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ขอพูดหน่อยเพราะอาจจะมีคนหลงลืม...เพราะคนที่ได้เงินไม่เหมอืนคนอื่นก็

อาจหลงลืมไปว่ายังมคีนอกีมากมายที่เค้าก็อยากได้เงนิของเค้า...เงินเดือน คอื ส่วนส าคัญที่จะ

ก่อใหเ้กดิคณูปการตอ่การพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 

เงินเดอืนจะท าให้เรามีบคุลากรที่มีศกัยภาพ  

เงินเดอืนจะท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
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เงินเดอืนจะไม่ท าใหอ้งค์กรเกดิภาวะสมองไหล (ผบ. อย่าข า...แล้วคิดว่าเป็นไป    

              ไม่ได้นะ...ฉบบัหน้าจะมาเล่าเรือ่ง “สมองไหล” ให้ฟัง (ถ้าไมล่ืม))  

เงินเดอืนจะท าให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินเดอืนจะท าให้เรามีคุณค่า มีความภูมิใจในองค์กร  

เงินเดอืนจะท าให้เกิดสิ่งดีๆ อกีมากมาย (ดังทีท่กุท่านนึกอยูใ่นใจนอกเหนอืจาก                    

              ที่ฉนักลา่วไป) 

  แต่ท าไมมหาวิทยาลัยแห่งนีไ้ม่ใหค้วามส าคัญกับเงนิเดือน คณุรู้หรือไมว่า่สิ่งทีส่ าคัญ

ที่สุด คอื เรื่องคณุภาพชีวติ เพราะสวัสดิการไมไ่ด้ชว่ยให้เรามีคณุภาพชีวติทีด่ขีึ้น แต่ถ้าเรามี

เงนิเดือนมากขึน้เราจะสามารถเลือกสวัสดิการทีด่ีให้กบัเราได้ ยกตัวอยา่งเช่น การ

รักษาพยาบาล สทิธิประกันสังคมเป็นตัวจ ากัดขอบเขตการรักษาพยาบาลท าใหต้้องเขา้รับการ

รักษาพยาบาลได้ “เพียงแค่สถานพยาบาลที่ก าหนดโดยรัฐ” ซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถ

เข้าถงึสถานพยาบาลที่มปีระสิทธิภาพมากกว่าที่รัฐจดัให้ได้ สรุปงา่ยๆ คอื เราไม่มีสิทธิ์เลอืก 

แต่ถา้เรามีเงนิเดือนเราจะสามารถยกระดบัคณุภาพชีวติได้ด้วยตัวเราเองในหลายๆ ด้าน (สนใจ

อ่านเพิม่เติมในแนวคิดสวสัดิการสังคมกลุม่เสรนีิยมใหม)่ เพราะเรามีสทิธิ์เลอืก นอกจากนีย้ังมี

เรื่องละเอียดอ่อนอื่น ๆ อกีมากมาย  

ส าคัญที่สุด คอื เงนิเดอืนเป็นตัวสะท้อนศกัยภาพขององค์กร องค์กรคือ                         

ตัวสะทอ้นศักยภาพผู้บรหิาร ผู้บริหารคือตัวสะทอ้นศกัยภาพของระบบ ระบบคือ                   

ตัวสะทอ้นศักยภาพและความล่มสลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...หมายความวา่...                        

ความล่มสลายขององค์กรวัดได้จากความไรศ้ักยภาพของระบบ ความไร้ศักยภาพของ

ระบบวัดได้จากความไรศ้ักยภาพของผู้บริหาร ความไร้ศักยภาพของผูบ้ริหารวัดได้จาก

ความไร้ศักยภาพขององค์กร ความไร้ศกัยภาพขององค์กรวัดได้จากเงนิเดือน...เพราะ...

ไม่มีองค์กรที่มศีักยภาพที่ไหนใหเ้งนิเดอืนนอ้ย! 

ยังมีอีกเรื่องที่ฉันได้ยนิเคา้ล่ าลอืกันวา่...มหาวิทยาลยัของเราคิดเงินเดือนที่จะจ่ายใน

ปีงบประมาณ ๖๒ ผดิ... มนัไม่จรงิใช่หรือไม ่นีเ่ปน็เรือ่งโกหก ข่าวโคมลอยแน่ๆ... เพราะฉันวา่

คงไม่มใีครสะเพรา่ เลินเลอ่ขนาดนัน้ เพราะท ามาทกุปี มหาวิทยาลัยแห่งนีอ้ยูม่าตั้งหลายปีไม่

เคยคิดผดิ...จะมาผดิปีนี้? ...ไมจ่ริงๆ แน่ๆ ฉันว่าผู้บรหิารเราคงไม่ไร้ศักยภาพขนาดนั้น...?                   

ถ้าเป็นจริงอายเค้าตายเลย...ไม่จรงิอยูแ่ล้วเรื่องนี้...โกหกทั้งเพ...ฉันไม่มทีางเชื่อแนน่อน!  

เฮ้อ! (เสียงถอนหายใจยาวๆ) แค่น้ีก่อน วันน้ีท่ีฉันเขียนอากาศร้อนไปหน่อย...              เฮ้อ! (เสียงถอนหายใจยาวๆ) แค่น้ีก่อน วันน้ีท่ีฉันเขียนอากาศร้อนไปหน่อย...              เฮ้อ! (เสียงถอนหายใจยาวๆ) แค่น้ีก่อน วันน้ีท่ีฉันเขียนอากาศร้อนไปหน่อย...              
ภาษาเลยจะดูแข็งกร้าวไปนดินะ คงไม่ว่ากัน...ฉันจะพูดเรื่องเงนิแค่คร้ังน้ีครั้งเดียวนะ...                   ภาษาเลยจะดูแข็งกร้าวไปนดินะ คงไม่ว่ากัน...ฉันจะพูดเรื่องเงนิแค่คร้ังน้ีครั้งเดียวนะ...                   ภาษาเลยจะดูแข็งกร้าวไปนดินะ คงไม่ว่ากัน...ฉันจะพูดเรื่องเงนิแค่คร้ังน้ีครั้งเดียวนะ...                   

ฉันอาย...แทนผู้บริหาร ฉันอาย...แทนผู้บริหาร ฉันอาย...แทนผู้บริหาร    
                                ยายบญุช ู#ผู้ไมรู่อ้ะไร 
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